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ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
Σν Γεληθό Ννζνθνκείν Υαλίσλ « Ο Άγηνο Γεώξγηνο» κε ην ζέκα 43/ππκ26/06--09-2018 (ΑΓΑ:6Κ4446907Σ-ΒΓ6) ηνπ
Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη έρνληαο ππόςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν2286/95, Ν3329/2005, Ν2955/01,ην Νόκν 4412/2016 (ΦΔΚ
147/Α/08-08-2016) Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη
2014/25/ΔΔ). Όπσο απηόο ηζρύεη.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΣΗΝ ΕΡΕΤΝΑ ΑΓΟΡΑ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ
THN ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΤ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΝΕΡΟΤ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΓΙΑ LEGIONELLA
(κατηγορία CPV 98300000-6)
ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ

Γεληθό Ννζνθνκείν Υαλίσλ «Ο ΑΓΙΟ ΓΔΩΡΓΙΟ»

ΔΙΓΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

Έξεπλα Αγνξάο κέζσ ηεο πιαηθόξκαο i-supplies

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ

Σελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κόλν βάζεη ηηκήο
ΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ

ΠΡΟΦΟΡΔ

ΝΑ

ΚΑΣΑΣΔΘΟΤΝ

ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΑ

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΜΔΩ ΣΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ « i-supplies» έωρ ηην Πέμπηη
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗ ΤΠΟΒΟΛΗ
ΠΡΟΦΟΡΩΝ

20-09-2018 και ώπα 14 00 μμ.
ΣΑ ΛΟΙΠΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΑΓΤΝΑΜΙΑ ΚΑΣΑΥΩΡΗΗ
ΣΗΝ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ

(ΛΟΓΩ ΟΓΚΟΤ)

ΝΑ

ΑΠΟΣΑΛΟΤΝ ΣΟ MAIL:

potamida@chaniahospital.gr
ΣΟΠΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΤΠΗΡΔΙΑ

Γεληθό Ννζνθνκείν Υαλίσλ «Ο ΑΓΙΟ ΓΔΩΡΓΙΟ»
ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΝΔΡΟΤ
ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΓΙΑ LEGIONELLA ΣΟΤ Γ. Ν. ΥΑΝΙΩΝ

Κωδικόρ Απιθμού Δξόδος (ΚΑΔ)

0429

ΑΡΙΘΜΟ AITHMAΣΟ (REQ)

18REQ003673327

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΔΙΑ ΓΑΠΑΝΗ
ΥΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ

Πξνϋπνινγηζκόο : 5.580 ,00επξώ ζπκπ.Φ.Π.Α.24%
Πξνϋπνινγηζκόο: 4.500,00 επξώ άλεπ .Φ.Π.Α. 24%
Γεληθό Ννζνθνκείν Υαλίσλ «Ο ΑΓΙΟ ΓΔΩΡΓΙΟ»
ημείωζη: Γηάξθεηα ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ : 120 εκέξεο.
Πξνκήζεηα

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ

Σει: 28210 22336
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ

Ηι. Σαρ/κείν: potamida@chaniahospital.gr

Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ ΓΔΝ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΑΝΙΩΝ
ΒΟΤΛΓΑΡΙΓΗ ΜΗΝΑ
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ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΔΛΔΓΥΟΤ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΝΔΡΟΤ ΓΙΑ LEGIONELLA

A. Διενζργεια δειγματολθψιϊν.
B. Πραγματοποίθςθ μικροβιολογικϊν αναλφςεων δειγμάτων υδάτων και περιβάλλοντοσ, ςφμφωνα με
το πλάνο δειγματολθψίασ και ςε ςυμμόρφωςθ με τθν ανάλογθ εκνικι και ευρωπαϊκι νομοκεςία.

Γ. Πξαγκαηνπνίεζε κηθξνβηνινγηθώλ αλαιύζεσλ δεηγκάησλ πδάησλ θαη πεξηβάιινληνο γηα ηελ
παξνπζία παζνγόλσλ κηθξννξγαληζκώλ ηνπ γέλνπο Legionella.
Σύκθσλα κε ηηο δηεζλείο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο (CDC, HPA), ζε λνζειεπηηθά ηδξύκαηα
ζπζηήλεηαη ν έιεγρνο 3-4 θνξέο εηεζίσο από δηάθνξα ζεκεία. Πξνηεηλόκελεο ζέζεηο:
1. Δεξαμενζσ αποκικευςθσ
2. Είςοδοσ και ζξοδοσ ςτον εξοπλιςμό επεξεργαςίασ νεροφ (ςυςκευζσ αποςκλιρυνςθσ νεροφ) όπου το
νερό χρθςιμοποιείται για πόςθ ι παραςκευι φαγθτοφ
3. Αντιπροςωπευτικά ςθμεία του δικτφου διανομισ (αρχι, μζςθ και τζλοσ)
4. Σθμεία για τον ζλεγχο τθσ διατιρθςθσ υπολειμματικισ δράςθσ του απολυμαντικοφ, όταν δεξαμενζσ
πόςιμου νεροφ διατθροφνται ςε ψθλά κτίρια
5. Επιρρεπι ςθμεία για μόλυνςθ (τυφλά ςθμεία του δικτφου)
6. Παροχζσ ςε κουηίνεσ και ςε εξοπλιςμό, όπωσ παγομθχανζσ ι οι αυτόματεσ μθχανζσ πϊλθςθσ
ροφθμάτων και ποτϊν
7. Παροχι ηεςτοφ νεροφ
8. Αναχϊρθςθ από boiler
9. Επιςτροφι ςε boiler
10. Δίκτυο πυραςφάλειασ
11. Οδοντιατρικό μθχάνθμα
12. Κλινικζσ (ςτισ κλινικζσ λαμβάνονται τζςςερα (4) είδθ δειγμάτων από κάκε ςθμείο δειγματολθψίασ:
άμεςο και ζμμεςο ηεςτό νερό, άμεςο και ζμμεςο κρφο νερό).

Σηα πιαίζηα ησλ δεηγκαηνιεςηώλ, ην εξγαζηήξην ζα:
α) ζπλεξγάδεηαη θαζ’ όιε ηελ δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο κε ηελ επηηξνπή ελδνλνζνθνκεηαθώλ
ινηκώμεσλ ηνπ λνζνθνκείνπ,
β) παξέρεη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο σο πξνο ηελ αλάπηπμε Σρεδίνπ Αζθάιεηαο Νεξνύ γηα ην
λνζνθνκείν,
γ) αλαπηύμεη θαη δηαλείκεη checklists ζηηο νπνίεο ζα ζπκπιεξώλνληαη θαη ζα ηεξνύληαη δεδνκέλα γηα
ην δίθηπν ύδξεπζεο ηνπ λνζνθνκείνπ,
δ) ζπκκεηέρεη ζε ζπλαληήζεηο κε ηελ επηηξνπή ελδνζνθνκεηαθώλ ινηκώμεσλ όπνηε απηέο θξηζνύλ
απαξαίηεηεο,
ε) ζα αλαπηύμεη πιαηθόξκα ζε πεξηβάιινλ web browser ειεθηξνληθήο θαηαγξαθήο δεδνκέλσλ
Θα δηελεξγεζνύλ ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο (4) δεηγκαηνιεςίεο (ή όζεο θξηζνύλ απαξαίηεηεο αλάινγα κε
ηα εξγαζηεξηαθά απνηειέζκαηα) ζε ρξνληθό δηάζηεκα 12 κελώλ.

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πνπ ιακβάλεη κέξνο ζηνλ παξαπάλσ δηαγσληζκό νθείιεη λα ππνβάιεη ειεθηξνληθά ηα
εμήο έγγξαθα δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απνζθξαγίδνληαη θαη ειέγρνληαη θαηά ηελ διαδικαζία ηηρ αξιολόγηζηρ
ηεο πξνζθνξάο επί ποινή αποππίψεωρ.
α) Όζνλ αθνξά ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ73, Απόζπαζκα ηνπ ζρεηηθνύ κεηξώνπ, όπσο ηνπ πνηληθνύ
κεηξώνπ ή, ειιείςεη απηνύ, ηζνδύλακνπ εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη από αξκόδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ
θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρώξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρώξαο όπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν ελ ιόγσ νηθνλνκηθόο
θνξέαο, από ην νπνίν πξνθύπηεη όηη πιεξνύληαη απηέο νη πξνϋπνζέζεηο. Η ππνρξέσζε πξνζθόκηζεο ηνπ σο
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άλσ απνζπάζκαηνο αθνξά θαη ηα πξόζσπα ηνπ δεύηεξνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 73.
β) Όζνλ αθνξά ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 73, πηζηνπνηεηηθό πνπ εθδίδεηαη από ηελ αξκόδηα αξρή ηνπ
νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο ή ρώξαο, από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο
ηνπο πνπ αθνξνύλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θύξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο
ηνπο ππνρξεώζεηο.
γ) Όζνλ αθνξά ηελ παξάγξαθν 4, πεξίπησζε β' ηνπ άξζξνπ 73, πηζηνπνηεηηθό πνπ εθδίδεηαη από ηελ αξκόδηα
αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο ή ρώξαο, από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη δελ ηειεί ππό πηώρεπζε ή έρεη
ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ηειεί ππό αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε από εθθαζαξηζηή
ή από ην δηθαζηήξην ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνύ ζπκβηβαζκνύ ή έρεη αλαζηείιεη ηηο
επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηόηεηεο ή εάλ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθύπηνπζα από
παξόκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπόκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λόκνπ
Αλ ην θξάηνο-κέινο ή ε ρώξα ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα δελ εθδίδεη ηα έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά ή όπνπ ην
έγγξαθα ή ην πηζηνπνηεηηθά δελ θαιύπηνπλ όιεο ηηο σο άλσ πεξηπηώζεηο α) – γ) (όπσο απηά αλαθέξνληαη θαη
ζηηο παξάγξαθνο 1 θαη 2 θαη ζηελ πεξίπησζε β' ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 73), ηα έγγξαθα ή ηα
πηζηνπνηεηηθά κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη από έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρώξεο όπνπ δελ
πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, από ππεύζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελώπηνλ αξκόδηαο δηθαζηηθήο ή
δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκόδηνπ επαγγεικαηηθνύ ή εκπνξηθνύ νξγαληζκνύ ηνπ θξάηνπο κέινπο ή ηεο ρώξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρώξαο όπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθόο θνξέαο.
δ) Γηα ηελ απόδεημε ηεο απαίηεζεο ηεο παξαγξάθνπ 1α) θαη 2 ηνπ άξζξνπ 75, Πηζηνπνηεηηθό/βεβαίσζε ηνπ
νηθείνπ επαγγεικαηηθνύ κεηξώνπ ηνπ Παξαξηήκαηνο XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α' ηνπ Ν. 4412/2016, κε ην νπνίν
πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ζε απηό. Γηα ηελ απόδεημε άζθεζεο γεσξγηθνύ ή
θηελνηξνθηθνύ επαγγέικαηνο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ ζρεηηθή βεβαίσζε άζθεζεο επαγγέικαηνο,
από αξκόδηα δηνηθεηηθή αξρή ή αξρή Οξγαληζκνύ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο.
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