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ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ

«Για ηην ππομήθεια και εγκαηάζηαζη ενόρ (1) ενόρ αςηόμαηος ζςζηήμαηορ σλυπίυζηρ νεπού ηηρ ΝΜ Μολάυν(CPV
45252126-7Καηαζκεςαζηικέρ επγαζίερ για εγκαηαζηάζειρ επεξεπγαζίαρ πόζιμος νεπού)»

Η ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ ΜΟΛΑΧΝ ηος ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΛΑΚΧΝΙΑ
Έρνληαο ππφςε:
Α. Σιρ διαηάξειρ:
1. Σνπ Ν. 4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο
2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)»
2. Σνπ Π.Γ. 80/2016 πεξί αλάιεςεο ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο φπσο ηξνπνπνηήζεθε κεηαγελέζηεξα θαη ηζρχεη
3. Σνπ Ν. 4270/2014 «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ),
δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 143/η.Α’/2014)
4. Σνπ Π.Γ. 28/2015 (ΦΔΚ 34/η.Α’/2015) «Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα θαη
ζηνηρεία»
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5. Σνπ Ν. 2690/1999 «Κχξσζε Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 45/η.Α’/1999) φπσο έρεη
ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη
Β. Σιρ αποθάζειρ και έγγπαθα:
1. Σελ ππ’ αξηζκφ 2ε/ζ.38/02-01-2019 (ΑΓΑ: 9ΛΗ646907Ζ-ΦΧΝ) απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γ. Ν.
Λαθσλίαο ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ζθνπηκφηεηαο γηα ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ελφο απηφκαηνπ ζπζηήκαηνο
ρισξίσζεο λεξνχ ηεο ΝΜ Μνιάσλ θαη ηνλ νξηζκφ επηηξνπήο ζχληαμεο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ
2. Σελ ππ’ αξηζκφ 8ε/ζ.29/03-05-2019 (ΑΓΑ: ΦΦΒΖ46907Ζ-ΓΟ) απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γ. Ν.
Λαθσλίαο έγθξηζεο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, κεηά απφ δηαβνχιεπζε, γηα ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ηνπ ελ
ιφγσ ζπζηήκαηνο
3. Σελ ππ’αξηζκ.πξση.5368/10-07-2019 Απφθαζε ηεο Αλαπιεξψηξηαο Γηνηθεηή (ΑΓΑ: Φ3Σ846904Γ-ΕΚΓ)έγθξηζεο
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ κε ηελ δηαδηθαζία ηεο πξφζθιεζεο ελδηαθέξνληνο θαη νξηζκνχ ηεο επηηξνπήο
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ
4. Σηοππ’ αξηζκφ204/10-7-2019 (ΑΓΑ: 69Ζ46904Γ-ΒΦΦ) θαη 205/10-07-2019 (ΑΓΑ:Φ8Υ846904Γ-ΤΔΓ) Απνθάζεηο
αλάιεςεο ππνρξέσζεο ηεο ΝΜ Μνιάσλ ηνπ ΓΝ Λαθσλίαο
ΠΡΟΚΑΛΔΙ
Κάζε ελδηαθεξφκελν λα θαηαζέζεη θιεηζηή νηθνλνκηθή πξνζθνξά γηα ηελ εγθαηάζηαζε ελφο απηφκαηνπ ζπζηήκαηνο
απνιχκαλζεο θαη ειέγρνπ ηεο πνζφηεηαο ρισξίνπ ηνπ λεξνχ ηεο θεληξηθήο δεμακελήο ηεο Ν.Μ. Μνιάσλ.
Ο πξνυπνινγηζκφο αλέξρεηαη ζε 16.120,00€ θαη ζα βαξχλεη ηνπο ΚΑΔ 0879 θαη 1429 ησλ εμφδσλ ηεο Ννζειεπηηθήο Μνλάδαο
Μνιάσλ ηνπ ΓΝ Λαθσλίαο.
Πξνζεζκία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ νξίδεηαη ζε 12 εκέξεο απφ ηελ δεκνζίεπζε ηεο παξνχζαο ζην Κ.Ζ.Μ.Γ.Ζ...
ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ
ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ

ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ

Ζ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο.

ΚΑΣΑΛΖΚΣΗΚΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ

Ζκεξνκελία : 02/08/2019

ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ

Ζκέξα

ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ
ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ
ΗΥΤ ΠΡΟΦΟΡΧΝ

: Παπαζκεςή Ώξα :14:00 μ.μ.

Ζκεξνκελία : 05/08/2019
Ζκέξα

: Γεςηέπα Ώξα :12:00 π.μ.

Γεληθφ Ννζνθνκείν Λαθσλίαο - Ν.Μ. Μνιάσλ
Δθαηφλ είθνζη (120) εκέξεο απφ ηελ επφκελε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο
ηνπ δηαγσληζκνχ.
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ΚΧΓΗΚΟ CPV

CPV : 45252126-7

ΚΑΔ
ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΤΜΒΑΖ

0879, 1429
90 εκέξεο

ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ

Γεληθφ Ννζνθνκείν Λαθσλίαο – Ν.Μ. Μνιάσλ
Οη ηηκέο ππφθεηληαη ζηηο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ λφκηκεο θξαηήζεηο,

ΚΡΑΣΖΔΗ

θαζψο θαη ζηελ θξάηεζε ηνπ αξ.3 ηνπ Ν. 3580/2007.

ΦΟΡΟ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ

Καηά ηελ πιεξσκή παξαθξαηείηαη θφξνο εηζνδήκαηνο ζχκθσλα κε ην

(ΑΡΘΡΟ 24 λ. 2198/94)

άξζξν 64 ηνπ Ν. 4172/2013

ΓΖΜΟΗΟΣΖΣΑ

Κ.Ζ.Μ.Γ.Ζ..- ΗΣΟΣΟΠΟ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ

Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ εκεξνκελία θαη ψξα ιήμεο ησλ πξνζθνξψλ είλαη εθπξφζεζκεο θαη
απνξξίπηνληαη.
Κάζε δηαγσληδφκελνο κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζηνλ δηαγσληζκφ ππνβάιινληαο κία θαη κνλαδηθή πξνζθνξά.
Καηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ δηθαηνχηαη λα παξίζηαηαη ν ζπκκεηέρσλ ή έλαο εθπξφζσπφο ηνπ, ν
νπνίνο ζα πξέπεη λα έρεη καδί ηνπ ηα θαηά πεξίπησζε έγγξαθα πνπ απνδεηθλχνπλ ηε λφκηκε εθπξνζψπεζε.
ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ
Δπσλπκία

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΛΑΚΧΝΗΑ- Ν.Μ. ΜΟΛΑΧΝ

Σαρπδξνκηθή Γηεχζπλζε

Μνιάνη

Σαρπδξνκηθφο Κσδηθφο

23052

Σειέθσλν

2732 360140

FAX:

27320 22222

Ζιεθηξoληθφ Σαρπδξνκείν

promitheies@hosmol.gr

ΓεληθήΓηεχζπλζεζηνδηαδίθηπν

www.hosplak.gr

Αξκφδηνογηα πιεξνθνξίεο

θ. Εεξβάθνπ Δπαλζία

Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα ππνβάινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο κέρξη ηελ 2η Αςγούζηος 2019 εκέξα Παπαζκεςή θαη
ψξα 14:00 μ.μ. ζην Σκήκα ηεο Γξακκαηείαο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, Ννζειεπηηθή Μνλάδα Μνιάσλ Μνιάνη
Σ.Κ:23052, κε ηελ έλδεημε ζην θάθειν φηη αθνξά «Ππόζκληζη Δκδήλυζηρ Δνδιαθέπονηορ : Για ηην
ππομήθεια και εγκαηάζηαζη ενόρ (1) αςηόμαηος ζςζηήμαηορ σλυπίυζηρ ηηρ Νοζηλεςηικήρ Μονάδαρ
Μολάυν». Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ηελ 5η Αςγούζηος 2019, ημέπα Γεςηέπα και ώπα 12:00 π.μ. .
1. ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ
Όπσο νξίδεηαη απφ ηελ ππ’ αξηζκφ πξση. 5368/10-7-2019 (ΑΓΑ:Φ3Σ846904Γ-ΕΚΓ) Απoθάζε ηεο
Αλαπιεξψηξηαο Γηνηθεηή ηνπ Γ. Ν. Λαθσλίαο κε επζχλε ηεο απνθεληξσκέλεο Μνλάδαο Μνιάσλ.
2. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΚΛΗΗ
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Πξνο δηεπθφιπλζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, ην πιήξεο θείκελν ηεο Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο
δηαηίζεηαη κφλν ζε ειεθηξνληθή κνξθή απφ ηελ ηζηνζειίδα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο www.hoslak.gr & ζην
Κεληξηθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ ζπκβάζεσλ http://www.promitheus.gov.gr.
3. ΣΙΣΛΟ, ΔΚΣΙΜΧΜΔΝΗ ΑΞΙΑ, ΓΙΑΡΚΔΙΑ, ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ


Ο ηίηλορ ηηρ ζύμβαζηρ είναι :«ππομήθεια και εγκαηάζηαζη ενόρ (1) αςηόμαηος ζςζηήμαηορ σλυπίυζηρ
ηηρ Νοζηλεςηικήρ Μονάδαρ Μολάυν» ηηο αλάγθεο ηνπ Γ. Ν. Λαθσλίαο – Ν. Μ. Μνιάσλ.



Δκηιμώμενη αξία ηηρ δαπάνηρ είναι 16.120,00€ ζςμπεπιλαμβανομένος ηος Φ.Π.Α



Γιάπκεια ζύμβαζηρ: 90 ημέπερ



Σόπορ παπεσομένυν ςπηπεζιών : Ο ηφπνο ηεο παξνρήο ππεξεζίαο είλαη ε Ννζειεπηηθή Μνλάδα Μνιάσλ ηνπ
Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Λαθσλίαο.

4. ΣΡΟΠΟ ΤΝΣΑΞΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ


Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ή απνζηέιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα κέζα ζε
ζθξαγηζκέλν θάθειν, λα κνλνγξάθεηαη απφ ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν. ην θάθειν θάζε πξνζθνξάο λα
αλαγξάθνληαη επθξηλψο:



Ζ ιέμε ΠΡΟΦΟΡΑ.



Ο πιήξεο ηίηινο ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ.



Ζ εκεξνκελία δηελεξγείαο ηνπ δηαγσληζκνχ.



Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα.



εκείσζε: Να θαηαηεζεί μόνο πξσηφηππε πξνζθνξά.
Πεξηερφκελν επί κέξνπο θαθέισλ:
Α. ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ (επί ποινή απόππιτηρ)
Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄ 75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, θαηά ηα
πξνβιεπφκελα ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ Ν. 4412/2016 ζπκπιεξσκέλε φπνπ ζα αλαθέξνληαη ηα εμήο:
Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλωξίδνληαο ηηο θπξώζεηο, πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο
παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλω όηη:

1) Έιαβα γλώζε θαη απνδέρνκαη πιήξωο θαη αλεπηθπιάθηωο όινπο ηνπο όξνπο ηεο
δηαθήξπμεο
2) πκκεηέρω ζηελ πξόζθιεζε εθδήιωζεο ελδηαθέξνληνο ηεο ΝΜ Μνιάωλ ηνπ ΓΝ
Λαθωλίαο γηα ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ελόο (1) απηόκαηνπ ζπζηήκαηνο
ριωξίωζεο ηνπ λεξνύ ηεο δεμακελήο ηεο Ν.Μ Μνιάωλ κε κηα κόλν πξνζθνξά
3)

Σα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά είλαη αιεζή θαη αθξηβή θαη
ζπληάρζεθαλ ζύκθωλα κε ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο

4) Δελ έρω θαηαδηθαζζεί κε ηειεζίδηθε απόθαζε γηα θάπνην αδίθεκα από ηα
αλαθεξόκελα ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4412/2016
5)
6)

Είκαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνο ωο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο κνπ
ζύκθωλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4412/2016
Δελ ηειώ ζε θάπνηα από ηηο αλαθεξόκελεο πεξηπηώζεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ
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73 ηνπ Ν. 4412/2016 ή αλάινγεο θαηαζηάζεηο
7) Δελ πθίζηαληαη λνκηθνί πεξηνξηζκνί ζηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο θαη δελ κνπ
έρεη επηβιεζεί ε πνηλή ηνπ απνθιεηζκνύ από δηαγωληζκνύο, κε ακεηάθιεηε
Τπνπξγηθή απόθαζε, ε βξίζθεηαη ζε ηζρύ
8) Είκαη εγγεγξακκέλνο ζην νηθείν Επηκειεηήξην, ζύκθωλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ
παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν. 4412/2016
9) Παξαηηνύκαη από θάζε δηθαίωκα απνδεκίωζεο ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε απόθαζε
ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα αλαβνιή ή αθύξωζε – καηαίωζε ηνπ δηαγωληζκνύ,
δηαθνπή ζύκβαζεο

Ζ εκεξνκελία ηεο ππεχζπλεο δήισζεο πξέπεη λα είλαη εληφο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθψλ
εκεξψλ πξν ηα θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ (δελ απαηηείηαη βεβαίσζε γλεζίνπ
ππνγξαθήο απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή ή ηα ΚΔΠ). Ζ απαηηνχκελε ππεχζπλε δήισζε ππνγξάθεηαη επί
εηαηξεηψλ Δ.Π.Δ. (Δηαηξείεο Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο), Η.Κ.Δ. (Ηδησηηθέο Κεθαιαηνπρηθέο Δηαηξείεο), Ο.Δ.
(Οκφξξπζκεο Δηαηξείεο) θαη Δ.Δ. (Δηεξφξξπζκεο Δηαηξείεο) απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο ηνπο ή πξφζσπν εηδηθψο
εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηνχο θαη επί Α.Δ. (Αλψλπκεο Δηαηξείεο) απφ ηνλ πξφεδξν θαη ηνλ δηεπζχλνληα ζχκβνπιν
ή πξφζσπν εηδηθψο εμνπζηνδνηεκέλν κε απφθαζε ηνπ Γ ηεο εηαηξείαο.
Β. ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Πεξηιακβάλεηαη ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» θαη ζπγθεθξηκέλα πξέπεη
λα πεξηιακβάλεη:
Σα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο πνπ θαιχπηνπλ ηηο απαηηήζεηο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο παξνχζαο
πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο.
Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Καηαηίζεηαη ζε μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν θαη πεξηέρεη ην έληππν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζπκπιεξσκέλν
(ε ηηκή ζε επξψ), ππνγεγξακκέλν αξκνδίσο. Όιεο νη ηηκέο ζα δίδνληαη ζε επξψ. Αλ παξνπζηαζηνχλ ειιείςεηο ή
ήζζνλνο αμίαο αηέιεηεο ή πξφδεια ηππηθά ή ππνινγηζηηθά ζθάικαηα ην Ννζνθνκείν κπνξεί λα θαιέζεη εγγξάθσο
ηνπο πξνζθέξνληεο λα ηα δηεπθξηλίζνπλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 102 παξ 4 ηνπ Ν.4412/2016.
ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Α/Α

ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΙΜΗ

ΠΟΟΣΟ

ΜΟΝΑΓΑ

ΔΡΓΟΤ

ΠΡΟΦΟΡΑ

Φ.Π.Α
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1.

ΜΟΛΑΧΝ

Έλα (1) compact ζχζηεκα
απνιχκαλζεο θαη ειέγρνπ
ηεο πνζφηεηα ρισξίνπ ηνπ
λεξνχ ηεο θεληξηθήο
δεμακελήο ηεο ΝΜ Μνιάσλ
ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο
(ζπκπεξηιακβάλνληαη:
νηθίζθνο, κηθξνβηνινγηθέο
αλαιχζεηο)

Ζ απνζθξάγηζε θαη ε αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε κία θάζε: Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήοΣερληθή πξνζθνξά - Οηθνλνκηθή πξνζθνξάαπφ ηελ Δπηηξνπή πνπ νξίζζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκφ πξάμε ηεο
Αλαπιεξψηξηαο Γηνηθεηή ηνπ ΓΝ Λαθσλίαο
Ζ θαηαθχξσζε ζα γίλεη κε Απφθαζε ηνπ Γ ηνπ ΓΝ Λαθσλίαο. Ζ ηζρχο ηεο ζχκβαζεο είλαη απφ ηελ εκεξνκελία
ππνγξαθήο ηεο.
5. ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΧΜΗ
Ζ πιεξσκή ζα γίλεηαη ζε επξψ (€) κεηά εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηελ ππνβνιή
ηηκνινγίνπ απφ απηφλ, κε ηελ έθδνζε ηνπ ζρεηηθνχ εληάικαηνο πιεξσκήο απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη κέζα ζηελ
λφκηκε πξνζεζκία πνπ πξνβιέπεηαη ζηε ππνπαξάγξαθν Ε5 ηνπ Ν. 4152 (ΦΔΚ 107/09.05.2013, η.Α).Σνλ Αλάδνρν
βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. Ο
Αλάδνρνο βαξχλεηαη κε ηηο αθφινπζεο θξαηήζεηο επί ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο ζχκβαζεο κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ Φ.Π.Α.
I.

2% ππέξ Οξγαληζκψλ Φπρηθήο Τγείαο (ΦΔΚ 545 Β’ /24-3-’09)

II.

0,06% ππέξ ΔΑΑΓΖΤ (ΦΔΚ 204 Α΄ /15-9-2011)

III.

Δπί ηεο παξαπάλσ θξάηεζεο (ΗΗ) επηβάιιεηαη ηέινο ραξηνζήκνπ πνζνζηνχ 3%, πιένλ εηζθνξάο ππέξ
Ο.Γ.Α. πνζνζηνχ 20%, ππνινγηδφκελνπ επί ηνπ ηέινπο ραξηνζήκνπ.

IV.

0,06% ππέξ ΑΔΠΠ (ΦΔΚ 969/Β΄/22-3-2017)

V.

Δπί ηεο παξαπάλσ θξάηεζεο (IV) επηβάιιεηαη ηέινο ραξηνζήκνπ πνζνζηνχ 3%, πιένλ εηζθνξάο ππέξ
Ο.Γ.Α. πνζνζηνχ 20%, ππνινγηδφκελνπ επί ηνπ ηέινπο ραξηνζήκνπ.

VI.

8% παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο, (φπσο θάζε θνξά απηή πξνβιέπεηαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο).

VII.

Κάζε άιιε λφκηκε θξάηεζε θαη επηβάξπλζε
ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ
Οη παξνχζεο πξνδηαγξαθέο αθνξνχλ ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ελφο (1) πιήξνπο
ζπζηήκαηνο απνιχκαλζεο θαη ειέγρνπ ηεο πνζφηεηα ρισξίνπ ηνπ λεξνχ ηεο θεληξηθήο δεμακελήο
ηνπ Ννζνθνκείνπ Μνιάσλ, ε νπνία ρσξεηηθφηεηα πεξίπνπ 80 m3 (Κπβηθά Μέηξα).
Ζ απνιχκαλζε ηνπ λεξνχ ζα γίλεηαη κε ηε κέζνδν ηεο ρισξίσζεο κε έιεγρν ππνιεηκκαηηθνχ
ρισξίνπ, ε νπνία κέζνδνο είλαη αζθαιήο θαη απνηειεζκαηηθή.
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Σν φιν ζχζηεκα ζα απνηειείηαη:
Απφ έλα (1) compact ζχζηεκα ρισξίσζεο ηνπ λεξνχ (εληαία θαηαζθεπή), γηα ηειηθή απνιχκαλζε,
ζηελ δεμακελή ησλ 80 m3, ην νπνίν ζα είλαη πιήξσο εγθαηεζηεκέλν εληφο πξνθαηαζθεπαζκέλνπ
νηθίζθνπ θαη ζα παξέρεη ζπλερή έιεγρν ηνπ ππνιεηκκαηηθνχ ρισξίνπ πξηλ ηηο θαηαλαιψζεηο.
Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ζα είλαη πιήξσο απηφκαηε θαη ε απαηηνχκελε ελαζρφιεζε ρεηξηζηή
ζα είλαη ε ειάρηζηε.
Υαπακηηπιζηικά ακαηέπγαζηος νεπού
Σν αθαηέξγαζην λεξφ ζα είλαη ην λεξφ ηνπ δηθηχνπ ηεο Ννζειεπηηθήο Μνλάδαο Μνιάσλ.
Ποιόηηηα παπαγόμενος νεπού
Ζ πνηφηεηα ηνπ ηειηθά παξαγφκελνπ ζα είλαη ζχκθσλε πξνο ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία πεξί πνζίκνπ
λεξνχ (ΦΔΚ 3282/Β/2017) «Πνηφηεηα λεξνχ αλζξψπηλεο θαηαλάισζεο ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο
δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 98/83/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηεο 3εο Ννεκβξίνπ 1998
φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Οδεγία (ΔΔ) 2015/1787 (L260, 7.10.2015», ζε φηη αθνξά ηελ παξνπζία
κηθξννξγαληζκψλ.
ΓΔΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
Πλήπερ ζύζηημα σλυπίυζηρ με ανακςκλοθοπία
ην ζχζηεκα ρισξίσζεο ηνπ λεξνχ ηεο δεμακελήο (ρσξεηηθφηεηαο 80 m3) ζα γίλεηαη ζπλερήο
έιεγρνο ηνπ ππνιεηκκαηηθνχ ρισξίνπ γηα ηελ ηειηθή απνιχκαλζε ηνπ λεξνχ πξηλ ηηο θαηαλαιψζεηο.
Θα ππάξρεη ζχζηεκα απνιχκαλζεο ηνπ λεξνχ κε έθρπζε δηαιχκαηνο ππνρισξηψδνπο λαηξίνπ
κέζσ θαηάιιειεο δνζνκεηξηθήο αληιίαο, πνπ ζα ζπλνδεχεηαη θαη απφ φξγαλν κέηξεζεο ειέγρνπ
ηνπ ππνιεηκκαηηθνχ ρισξίνπ.
Σν compact ζχζηεκα απηφκαηεο ρισξίσζεο ζα είλαη έλα εληαίν ιεηηνπξγηθά ζχζηεκα πνπ ζα
απνηειείηαη απφ αλνμείδσην frame ζην νπνίν ζα είλαη ζηεξηγκέλνο θαη ζπλδεδεκέλνο πδξαπιηθά θαη
ειεθηξηθά φινο ν εμνπιηζκφο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηεο αληιίαο αλαθπθινθνξίαο.
Πεπιγπαθή λειηοςπγίαρ ζςζηήμαηορ
Ζ αληιία αλαθπθινθνξίαο ζα αλαθπθινθνξεί ην λεξφ, ελψ ην φξγαλν ειέγρνπ ππνιεηκκαηηθνχ
ρισξίνπ ζα ειέγρεη κέζσ ηνπ αηζζεηεξίνπ ην επίπεδν ρισξίσζεο ηνπ λεξνχ, ην νπνίν εθθξάδεηαη
ζε ppm ρισξίνπ. Δάλ ην επίπεδν ρισξίσζεο βξίζθεηαη θάησ απφ ην setpoint πνπ έρνπκε ξπζκίζεη
ζην φξγαλν ρισξίνπ, ηφηε ην φξγαλν ζα βγάδεη έμνδν 220 V θαη ζα μεθηλά ηελ ιεηηνπξγία ηεο
δνζνκεηξηθήο ρισξίσζεο. Όηαλ ην επίπεδν ηνπ ππνιεηκκαηηθνχ ρισξίνπ ζην λεξφ μεπεξάζεη ην
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setpoint πνπ έρνπκε ξπζκίζεη ζην φξγαλν, ηφηε ζα ζηακαηά ε έμνδνο ηνπ νξγάλνπ πξνο ηελ
δνζνκεηξηθή. Ο παξαπάλσ έιεγρνο θαη ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ζα είλαη ζπλερήο.
ε πεξίπησζε πνπ έρνπκε επηιέμεη ηελ Manual ιεηηνπξγία, ην ζχζηεκα ζα ιεηηνπξγεί φπσο
αλαθέξακε παξαπάλσ.
ηελ πεξίπησζε πνπ έρνπκε επηιέμεη ηελ AUTO ιεηηνπξγία, ηφηε ε αληιία αλαθπθινθνξίαο ζα
ιεηηνπξγεί κέζσ ρξνλνδηαθφπηε (π.ρ. 4 ψξεο ζα ιεηηνπξγεί θαη ζα ζηακαηά γηα 15 min.). Όηαλ ζα
ζηακαηά ε αληιία αλαθπθινθνξίαο, ηφηε ζα ζηακαηά θαη ε ιεηηνπξγία ηεο δνζνκεηξηθήο ρισξίνπ.
Σοζύζηημα θα πεπιλαμβάνει:
1. Αληιία αλαθπθινθνξίαο ηνπ λεξνχ ηεο δεμακελήο, παξνρήο 15 m3/h ζηα 1,4 bar απφ
αλνμείδσην 304.
2. Γνζνκεηξηθή αληιία γηα ηελ έθρπζε δηαιχκαηνο ρισξίνπ, 1 l/h – 15 bar.
3. Κάδνο απνζήθεπζεο

δηαιχκαηνο

ππνρισξηψδνπο

λαηξίνπ απφ πνιπαηζπιέλην,

ρσξεηηθφηεηαο 100 ιίηξσλ.
4. Όξγαλν κέηξεζεο θαη ειέγρνπ ρισξίνπ.
5. Αηζζεηήξηνρισξίνπ.
6. Μαλφκεηξα θαη βάλεο λεξνχ ζηνλ θιάδν ηεο αληιίαο αλαθπθινθνξίαο.
7. Ζιεθηξνινγηθφο πίλαθα ιεηηνπξγίαο θαη ειέγρνπ, ν νπνίνο:
a) Θα ειέγρεη ηελ αληιία αλαθπθινθνξίαο ηνπ λεξνχ κέζσ
a. Xξνλνδηαθφπηε (ιεηηνπξγία AUTO), π.ρ. ζα ιεηηνπξγεί ε αληιία γηα 4 h θαη
ζα ζηακαηά γηα 15 min.
b. Mε δηαθφπηε (ιεηηνπξγία MANUAL), ε αληιία ζα ιεηηνπξγεί ζπλερψο.
b) Θα ειέγρεη ηελ ειεθηξηθή παξνρή ηνπ νξγάλνπ ρισξίνπ θαη ηεο αληιίαο.
c) Θα πξνζηαηεχεη ηελ αληιία αλαθπθινθνξίαο απφ ρακειή ζηάζκε «μεξά
ιεηηνπξγίαο».
d) Θα παξέρεη ζεξκηθή πξνζηαζία γηα ηνλ θηλεηήξα ηεο αληιίαο αλαθπθινθνξίαο κε
έλδεημε LED πηψζεο ζεξκηθνχ.
e) Θα έρεη CE
f) Θα έρεηδείθηεζηεγαλφηεηαο IP54
g) Θα δηαζέηεη ηνπο θαηάιιεινπο αζθαιεηνδηαθφπηεο παξνρήο ηεο αληιίαο
αλαθπθινθνξίαο θαη ηνπ νξγάλνπ ρισξίνπ (Αηζζεηήξην ρισξίνπ + Δληζρπηήο
ζήκαηνο ρισξίνπ).
8. Πξνθαηαζθεπαζκέλν νηθίζθν δηαζηάζεσλ, πεξίπνπ, 2mx 2mx 2,5m χςνο.
Σεσνικά σαπακηηπιζηικάηοςζςζηήμαηορ σλυπίυζηρ

1. Ανηλία ανακςκλοθοπίαρ ηοςνεπού.
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Ζ αληιία αλαθπθινθνξίαο ηνπ λεξνχ ζα έρεη θαη’ ειάρηζηνλ, πεξίπνπ, ηα αθφινπζα ηερληθά
ραξαθηεξηζηηθά:
Παξνρή

15 m3/h

Μαλνκεηξηθφ

1,5 bar

Τιηθφ θαηαζθεπήο

Αλνμείδσηνοράιπβαο 304

Κηλεηήξαο

230/400 V, 50 Hz

2. Γοζομεηπική ανηλία για ηην έγσςζη διαλύμαηορ σλυπίος
Ζ δνζνκεηξηθή αληιία γηα ηελ έγρπζε ηνπ δηαιχκαηνο ππνρισξηψδνπο λαηξίνπ ζα έρεη, πεξίπνπ, ηα
αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά:
Παξνρή

1 l/h

Πίεζε

15 bar

Φίιηξν αλαξξφθεζεο

Πνιππξνππιέλην

σιελάθη αλαξξφθεζεο

Γηάθαλν PVC

Ραθφξζχλδεζεο

Πνιππξνππιέλην

ψκα αληιίαο

Πνιππξνππιέλην

Βαιβίδεο

Viton

Γηάθξαγκα

Σεθιφλ

Γαθηχιηνηζηεγαλνπνίεζεο

Viton

σιελάθη θαηάζιηςεο

Πνιπαηζπιέλην

Μαζηνί θαηάζιηςεο

Πνιππξνππιέλην

Ζιεθηξηθήηξνθνδνζία

230V/50-60Hz

Ζιεθηξηθή θαηαλάισζε

37 W

Ζ δνζνκεηξηθή αληιία ζα είλαη πιήξεο θαη ζα ζπλνδεχεηαη απφ θάδν δηαιχκαηνο, ρσξεηηθφηεηαο
100 ιίηξσλ.
3. Αιζθηηήπιοσλυπίος
Σν αηζζεηήξην ρισξίνπ ζα έρεη, πεξίπνπ, ηα αθφινπζα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά:
Πεξηνρήκέηξεζεο

0 – 2 ppm

Αξρήκέηξεζεο

Ακπεξνκεηξηθή

Καιηκπξάξηζκα

Δλφοζεκείνπ

Σνπνζέηεζε

ε δηαθαλή ζήθε, ηχπνπ ειεχζεξεο ξνήο
(flowthrough)
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4. Δνιζσςηήρζήμαηορ αιζθηηηπίοςσλυπίος
Ο εληζρπηήο ζήκαηνο ηνπ αηζζεηεξίνπ ρισξίνπ ζα έρεη ηα εμήο ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά:
Πεξηνρήκέηξεζεο

0 – 2 ppm

Οζφλε

Τγξψλθξπζηάιισλ

Σνπνζέηεζε

ην αλνμείδσην frame ηνπ ζπζηήκαηνο ρισξίσζεο

Πξνζηαζία

IP65

Αξρήιεηηνπξγίαο

Μεκηθξνεπεμεξγαζηή

Αληηζηάζκηζεζεξκνθξαζίαο

Απηφκαηε

Φεθηαθέο έμνδνη

Γχν έμνδνη, επαθέο ρσξίο ηάζε,
ειεχζεξα ξπζκηδφκελεο

Αλαινγηθέο έμνδνη

Γχνέμνδνη, 4 – 20 mA

Ρνιφη πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ

Δλζσκαησκέλν ζηηο standard
δπλαηφηεηεο

Σάζειεηηνπξγίαο

230 V, 50 Hz

Ο εληζρπηήο ζήκαηνο ηνπ αηζζεηεξίνπ ρισξίνπ ζα πξέπεη επί πνηλή απνθιεηζκνχ λα έρεη
ελζσκαησκέλε ζεηξηαθή έμνδν γηα ζχλδεζε ππνινγηζηή.
Όιν ην ζχζηεκα ρισξίσζεο ζα εδξάδεηαη εληφο πξνθαηαζθεπαζκέλνπ νηθίζθνπ ζην νπνίν είλαη
ζηεξηγκέλνο θαη ζπλδεδεκέλνο πδξαπιηθά θαη ειεθηξηθά φινο ν εμνπιηζκφο.
5. Οικίζκορ
Ο νηθίζθνο ζα ηνπνζεηεζεί κε κέξηκλα ηνπ αλαδφρνπ ζην πάλσ κέξνο ηεο δεμακελήο (ηαξάηζα
πδξνζηαζίνπ) κε θαηάιιεια ζηεξίγκαηα, ζηελ πιεπξά πνπ ζα ππνδείμεη ε ηερληθή ππεξεζία ηνπ
λνζνθνκείνπ. Όιε ε θαηαζθεπή ζα είλαη κεγάιεο κεραληθήο αληνρήο.
Ο πξνθαηαζθεπαζκέλνο νηθίζθνο ζα είλαη θαηλνχξηνο, θαη εληειψο ακεηαρείξηζηνο.
Θα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ γαιβαληζκέλνπο ραιπβδνδνθνχο θαηάιιειεο δηαηνκήο
ζρεκαηίδνληαο ζρήκα θχβνπ, ζρεκαηίδνληαο έλα ζηηβαξφ άθακπην πιαίζην.
Σα ηνηρψκαηα ζα δηακνξθσζνχλ απφ πξνθαηαζθεπαζκέλα θχιια (πάλει), θαηαζθεπαζκέλα απφ
πςειήο αληνρήο ζπλζεηηθφ πιηθφ κε αγψγηκν, κε εμαηξεηηθέο κεραληθέο, ρεκηθέο θαη
ζεξκνερνκνλσηηθέοηδηφηεηεο. Σα πάλει ζα πεξηβάιινπλ ην πιαίζην, πξνζδίδνληαο επηπιένλ αληνρή
θαη αζθάιεηα ζην ζχλνιν.
Ζ βάζε ηνπ νηθίζθνπ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλε επίζεο απφ γαιβαληζκέλνπο ραιπβδνδνθνχο, πάλσ
ζηνπο νπνίνπο ζα ηνπνζεηεζεί δάπεδν απφ θφληξα πιαθέ (ηχπνπ ζαιάζζεο) πάρνπο ηνπιάρηζηνλ
18 mm.
Γηα ηελ νξνθή ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ πάλει νξνθήο, κε επηπιένλ λεπξψζεηο γηα αληνρή ζηηο θάκςεηο
θαη ηελ άκεζε απνξξνή ησλ πδάησλ. Σα πάλει ζα έρνπλ άξηζηε ζπλαξκνγή, ψζηε ε θαηαζθεπή ησλ
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ηνηρσκάησλ θαη ηεο νξνθήο (κε ρξήζε θαη θαηάιιεισλ ξεηηλψλ ζηεγαλνπνίεζεο) λα εμαζθαιίδεη
απφιπηε ζηεγαλφηεηα.
Ζ εζσηεξηθή δηάηαμε ησλ ζπζηεκάησλ ζε ζρέζε κε ηηο δηαζηάζεηο ηνπ νηθίζθνπ (2,0 m κήθνο, 2,0 m
πιάηνο, 2,5m χςνο), ζα εμαζθαιίδεη ηε κεγαιχηεξε δπλαηή εξγνλνκία ψζηε λα κελ εκπνδίδεηαη ε
άλεζε ζηελ θίλεζε ηνπ πξνζσπηθνχ γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζπληήξεζεο θαη επηζθεπψλ.
Ο νηθίζθνο ζα έρεη πφξηα κεηαιιηθή βακκέλε κε ειεθηξνζηαηηθή βαθή. Ζ πφξηα ζα θέξεη θιεηδαξηά
αζθαιείαο.
Ο κεηαιιηθφο νηθίζθνο ζα θέξεη πεξζίδεο αεξηζκνχ, ιακπηήξεο θζνξηζκνχ γηα θαηάιιειν θσηηζκφ.
Σέινο, ν νηθίζθνο κε εγθαηεζηεκέλν ηνλ εμνπιηζκφ λα κελ μεπεξλά ηα 900 θηιά. Να αλαθεξζεί ζηελ
ηερληθή πεξηγξαθή.
Ηλεκηπικά-αςηομαηιζμοί
Ζ ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο, πιηθά θαη εξγαζία, ζα επηβαξχλεη ηνλ πξνκεζεπηήοεγθαηαζηάηεο θαη ζα απαξηίδεηαη απφ ηα εμήο :
• Ζιεθηξνινγηθφ πίλαθα πνπ ζα πεξηέρεη γεληθφ δηαθφπηε, ελδεηθηηθέο ιπρλίεο θαη αζθάιεηεο κία
γηα θάζε μερσξηζηή θαηαλάισζε.
• Καισδηψζεηο κε θαλάιη δηέιεπζεο, ζπηξάι πξνζηαζίαο, ζηεξίγκαηα.
• Πιήξεο εγθαηάζηαζε θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία φινπ ηνπ ζπζηήκαηνο.
Λοιποί όποι και πποϋποθέζειρ ζςμμεηοσήρ
Ο πξνκεζεπηήο-εγθαηαζηάηεο ζα εγγπεζεί κε ζρεηηθή ππεχζπλε δήισζε ηελ παξνρή ηερληθήο
ππνζηήξημεο θαη ηελ θάιπςε κε αληαιιαθηηθά γηα ρξνληθφ δηάζηεκα δέθα (10) εηψλ απφ ηε ζέζε ζε
ιεηηνπξγία ηνπ ζπγθξνηήκαηνο.
Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη επί πνηλή απφξξηςεο καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπ λα ππνβάιεη θαη
πξφγξακκα πιήξνπο ζπληήξεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο γηα 10 έηε (κε ζηαζεξή εηήζηα ακνηβή).
Ο ρξφλνο παξάδνζεο ηνπ εμνπιηζκνχ δελ ζα είλαη κεγαιχηεξνο απφ 80 εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ
ηελ εκεξνκελία αλάζεζεο.
Ο ρξφλνο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνχ (πιελ ησλ αλαισζίκσλ, φπσο
ππνρισξηψδεο Νάηξην, αηζζεηήξηα ρισξίνπ) ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 12 κήλεο απφ ηε ζέζε ζε
ιεηηνπξγία θαη ηελ παξαγσγή λεξνχ κε πνηφηεηα ζχκθσλα πξνο ηελ παξαπάλσ πξνδηαγξαθή.
ηελ δαπάλε πεξηιακβάλνληαη επηπιένλ φια ηα δεπηεξεχνληα εμαξηήκαηα φπσο, θαισδηψζεηο,
βίδεο, θιάληδεο ζσιελψζεσλ θηι.
Με πνηλή ηνλ απνθιεηζκφ απφ ηνλ Γηαγσληζκφ ν πξνκεζεπηήο-εγθαηαζηάηεο ζα δηαζέηεη :
1) Πηζηνπνηεηηθφ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ISO 9001:20015 κε αληηθείκελν ηελ επεμεξγαζία
λεξνχ.
2) Πηζηνπνηεηηθφ ζπζηήκαηνο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ISO 14001:2015 κε αληηθείκελν ηελ
επεμεξγαζία λεξνχ.
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3) Πηζηνπνηεηηθφ OHSAS 18001 γηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ηεο Τγείαο θαη ηεο Αζθάιεηαο
ζηελ εξγαζία.
4) Πηζηνπνηεηηθφ Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο κε ην νπνίν λα βεβαηψλεηαη φηη ππάγεηαη ζε
πξφγξακκα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο βάζε ηνπ Π.Γ.117/2004 (ΦΔΚ 82 Α) θαη Π.Γ. 15/2006
(ΦΔΚ 12 Α) ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2003/108.
Δπηπιένλ:


ηειέρσζε ηνπ ππνςήθηνπ αλαδφρνπ. Να θαηαηεζεί θαηάζηαζε πξνζσπηθνχ κε εηδηθφηεηεο
ζπλαθείο ηνπ αληηθεηκέλνπ ησλ εξγαζηψλ. Ζ θαηάζηαζε ηνπ πξνζσπηθνχ λα είλαη ζεσξεκέλε
απφ ηελ επηζεψξεζε εξγαζίαο ζηελ νπνία ζα θαίλεηαη ην πξνζσπηθφ θαη νη εηδηθφηεηεο απηνχ.



Δπίζεκε βεβαίσζε εγγξαθήο ηεο εηαηξίαο ζην νηθείν Δκπνξηθφ – Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην ή
ζην Σερληθφ Δπηκειεηήξην ηεο Διιάδαο.



Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη επί πνηλή απφξξηςεο λα ιάβεη γλψζε ησλ εηδηθψλ ηνπηθψλ
ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ ζην Ννζνθνκείν θαη λα ζπκπεξηιάβεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ζρεηηθή
βεβαίσζε απφ ηελ ηερληθή ππεξεζία ηνπ Ννζνθνκείνπ.



Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη επί πνηλή απφξξηςεο λα πξαγκαηνπνηήζεη κηθξνβηνινγηθέο
αλαιχζεηο ζε δείγκα ηνπ παξαγφκελνπ λεξνχ, ζε αλεμάξηεην πηζηνπνηεκέλν εξγαζηήξην ψζηε
λα πηζηνπνηεζεί ε απνπζία κηθξνβηαθνχ θνξηίνπ.



Δπηζεκαίλεηαη φηη θάζε απφθιηζε απφ ηηο παξαπάλσ πξνδηαγξαθέο θαη ηα κεγέζε ηνπο ζα
ζπληζηά ιφγν απνθιεηζκνχ θαη απφξξηςεο ηνπ πξνηεηλφκελνπ, απφ ηνλ δηαγσληδφκελν,
ζπγθξνηήκαηνο απφ ην Ννζνθνκείν.



Σν Ννζνθνκείν ζα εμαζθαιίζεη σο ππνδνκή, θαηάιιεια αζθαιηζκέλε ειεθηξηθή ηξνθνδνζία
3KW/380V (παξνρηθφ θαιψδην) κέρξη ηνλ ειεθηξνινγηθφ πίλαθα ηζρχνο ηνπ ζπζηήκαηνο
ρισξίσζεο ζην ρψξν εγθαηάζηαζεο.



Σν Ννζνθνκείν ζα εμαζθαιίζεη σο ππνδνκή ηηο αλακνλέο πδξαπιηθήο ζχλδεζεο ηνπ
ζπζηήκαηνο. πγθεθξηκέλα γηα ηελ αλαξξφθεζε απφ ηελ δεμακελή ζα ππάξρεη ζσιήλα κε
πνηήξη αλαξξφθηζεο κε ελζσκαησκέλε βαιβίδα αληεπηζηξνθήο πνπ ζα θαηαιήγεη ζε κηα
θιάηδαDN65 σο αλακνλή αλαξξφθεζεο (ζην πάλσ κέξνο ηεο ηαξάηζαο ηνπ πδξνζηαζίνπ) θαη
γηα ηελ επηζηξνθή αλαθπθινθνξίαο απφ ην ζχζηεκα ειέγρνπ θαη ρισξίσζεο πξνο ηελ
δεμακελή (ζην πάλσ κέξνο ηεο ηαξάηζαο ηνπ πδξνζηαζίνπ) ζα ππάξρεη θιάηδαDN 50 σο
αλακνλή επηζηξνθήο ηεο ζσιήλαο θαηάζιηςεο πξνο ηελ δεμακελή.
H ΑΝΑΠΛΗΡΧΣΡΙΑ ΓΙΟΙΚΗΣΗ
ΣΟΤ Γ. Ν. ΛΑΚΧΝΙΑ – ΝΜ ΜΟΛΑΧΝ

ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΗ ΜΑΝΧΛΑΚΟΤ
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