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ΑΡΙΘΜ. ΦΑΚΕΛΟΥ 32/2020
To Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ έχοντας υπόψη τις διατάξεις :
1) Του Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει.
2) Του Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις,
3) Του Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”
4) Η με Αριθμ. Πρωτ. 153/04-05-2020 [ΑΔΑ: ΨΤΙΥ4690ΩΜ-0Ι9] Απόφαση της Διοικήτριας
του Γ.Ν. ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
5) Την Αριθμ. Πρωτ. 7294/07-05-2020 [ΑΔΑ:9ΞΨΨ4690ΩΜ-Λ4Κ] Απόφαση Ανάληψης
Υποχρέωσης.
Προσκαλεί
Κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα να υποβάλει έγγραφη σφραγισμένη προσφορά για την
ετήσια παροχή υπηρεσιών με σκοπό την παρακολούθηση ποιότητας νερού ανθρώπινης
κατανάλωσης και αιμοκάθαρσης εντός του δικτύου του Νοσοκομείου με μικροβιολογικές και
χημικές αναλύσεις, προϋπολογισθείσας δαπάνης 3.280,65 + ΦΠΑ ή 4.068,00€ συμπ/νου του
ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑΕ 0899 του Νοσοκομείου.
1.
Κριτήριο αξιολόγησης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των υπηρεσιών ).
2.
Οι προσφορές θα κατατίθενται σε κλειστό φάκελο στο πρωτόκολλο του
Νοσοκομείου, μέχρι την 18η Μαϊου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00
3.

Στον φάκελο της προσφοράς θα εμπεριέχονται:
Α. Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος στην οποία θα δηλώνεται ότι:
 Μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν συντρέχει για τους
προσφέροντες λόγος αποκλεισμού από τους αναφερόμενους στα άρθρα 73 και 74
του Ν. 4412/2016, για τους οποίους οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται από την
συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του δημοσίου.
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 Αποδέχεται τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και η προσφορά του συντάχθηκε
σύμφωνα με αυτούς.
 Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι εκατόν είκοσι ημέρες από την λήξη
προθεσμίας υποβολής προσφοράς.
Β. Η Τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις
προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ «Τεχνικές
Προδιαγραφές» της παρούσης
Γ. Η Οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή) δίνεται σε ΕΥΡΩ.
Ως κριτήριο για την επιλογή του αναδόχου θα είναι η συμφερότερη από οικονομική άποψη
προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής .
Η τιμή προσφοράς δεν υπόκειται σε καμία αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση, για
οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, θα ισχύει δε και θα δεσμεύει τον Ανάδοχο μέχρι τη πλήρη
εκτέλεση της σύμβασης.
Στην προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη
επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία μη συμπ/νου του ΦΠΑ. Σε περίπτωση
διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται
υπόψη η τιμή ολογράφως.
Στην οικονομική προσφορά θα αναγράφεται υποχρεωτικά ο αντίστοιχος κωδικός είδους στο
Παρατηρητήριο Τιμών του Υπουργείου Υγείας και η τρέχουσα τιμή (για τις περιπτώσεις
που έχει εφαρμογή). Οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις τιμές που
καταγράφονται στο Παρατηρητήριο Τιμών της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας κατά την
καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών του διαγωνισμού, απορρίπτονται. (Ν.
3918/2011, άρθρο 13, - ΦΕΚ 31/τ.Α’/02.03.2011).
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.
4.
Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με
κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές.
5.

Η διάρκεια της σύμβασης είναι ένα (1) έτος από την υπογραφή της.

6.
Ο τελικός ανάδοχος, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από
διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του
Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσει κατά την υπογραφή της σύμβασης τα παρακάτω
δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (που εκδίδεται έως τρείς (3) μήνες πριν από την υποβολή
Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης
(Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις
ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου, γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου.
τους.)

β. Φορολογική ενημερότητα. Το παρόν πιστοποιητικό θα πρέπει να ισχύει κατά τον
χρόνο της υποβολής του.

2

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016). Το παρόν
πιστοποιητικό θα πρέπει να ισχύει κατά τον χρόνο της υποβολής του.

δ. Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ή ισχύον καταστατικό, από όπου να προκύπτουν τα
μέλη και ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας. Το παρόν πιστοποιητικό γίνεται αποδεκτό
εφόσον έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
ΤΟΥ ΓΝ ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΠΠΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
 Τα εργαστήρια που θα υποβάλλουν προσφορά θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να
είναι διαπιστευμένα από το ΕΣΥΔ για το σύνολο των ανωτέρω μικροβιολογικών και
χημικών αναλύσεων σε πόσιμα νερά, στη δειγματοληψία νερού και στις μικροβιολογικές
& χημικές αναλύσεις και αναλύσεις ενδοτοξινών για νερά αιμοκάθαρσης.
 Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας εργαστηρίων, θα πρέπει το κάθε εργαστήριο που
συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία να είναι επίσης διαπιστευμένο για τα ανωτέρω.
 Το εργαστήριο θα πρέπει να έχει την ικανότητα άμεσης ανταπόκρισης σε περίπτωση
έκτακτης δειγματοληψίας, ώστε τα δείγματα να παραληφθούν και να αναλυθούν εντός 3
ωρών από την ειδοποίηση του Νοσοκομείου.
 Στην προσφερόμενη τιμή θα συμπεριλαμβάνονται οι δειγματοληψίες, οι οποίες θα
πραγματοποιούνται από εξειδικευμένο προσωπικό του εργαστηρίου, χωρίς επιπλέον
χρέωση (υπηρεσιών & υλικών).
 Για έκτακτες ή επαναληπτικές δειγματοληψίες, μετά από αναγκαίες επανορθωτικές
ενέργειες, η τιμή (κόστος) / δείγμα, θα είναι ίση με την τιμή της προσφοράς.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 : Μικροβιολογική και Χημική Ανάλυση Νερού
(Παράμετροι Ομάδας A σύμφωνα με ΥΑ Γ1 (δ)/ΓΠ οικ. 67322/ ΦΕΚ 3282 Β/19-9-2017)
Παράμετροι Ανάλυσης
Αερόβιοι μικροοργανισμοί στους 22οC
Αερόβιοι μικροοργανισμοί στους 37οC
Ολικά κολοβακτηριοειδή (coliforms)

pH
Αγωγιμότητα
Θολότητα
Οσμή

Escherichia coli
Εντερόκοκκοι εντερικής προέλευσης

Γεύση
(intestinal Enterococci)

Clostridium perfrigens
Χρώμα
(συμπεριλαμβανομένων των σπορίων)
Ps. aeruginosa
Αμμώνιο, Νιτρικά, Νιτρώδη
L. pneumophilla
Ελεύθερο (υπολειμματικό) χλώριο
Al
Fe
Σε ότι αφορά τα νερά αιμοκάθαρσης, οι προβλεπόμενες αναλύσεις σύμφωνα με την
Ευρωπαϊκή Φαρμακοποιία και την ΑΑΜΙ (Association for Advanced Medical Instrumentation),
όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ελληνική Νεφρολογική Εταιρεία και σε συμφωνία με τα ISO
13959:2014 & ISO 11663:2014, και αφορούν τις ελάχιστες απαιτήσεις για τα νερά
αιμοκάθαρσης, υγρά αιμοδιάλυσης και υπερκάθαρα υγρά αιμοδιάλυσης, όπως παρακάτω:
Μικροβιολογικές Αναλύσεις: Αερόβιοι Μικροοργανισμοί στους 20οC
Χημικές Αναλύσεις: Αργίλιο, φθοριούχα, νιτρικά, θειικά, ψευδάργυρος, ασβέστιο, μαγνήσιο,
κάλιο, νάτριο, χλωριούχα, υδράργυρος, συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου, οξειδωσιμότητα, ιόντα
αμμωνίου, κάδμιο, μόλυβδος, αρσενικό, αντιμόνιο, βάριο, βηρύλλιο, θάλλιο, χρώμιο, χαλκός,
σελήνιο, άργυρος, χλωραμίνες, κυανιούχα.
Αναλύσεις Ενδοτοξινών: Ενδοτοξίνες
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Συγκεντρωτικές ετήσιες δειγματοληψίες - αναλύσεις ανά είδος

Είδος Αναλύσεων

Σημεία δειγματοληψίας * Συχνότητα
(ενδεικτικά)
- Μονάδα νεογνών

Αριθμός δειγμάτων

- Βραχεία νοσηλεία Γυναικολογικών
Δίκτυο Πόσιμου Αναλύσεις νερού
Ομάδας Α'

- Μονάδα Τεχνητού Νεφρού
Σύνολο 16
- Πτέρυγα Ε3/Ε4
Εστιατόριο Ιατρών 5ος όροφος
Χειρουργείο 2ο όροφος

Χημικές Αναλύσεις Νερού
Αιμοκάθαρσης

Μετά από την αντίστροφη ώσμωση

Μικροβιολογικές
Αναλύσεις Υγρού
Αιμοκάθαρσης

5 σημεία (διαφορετικές καρέκλες)

Αναλύσεις Ενδοτοξινών
Υγρού Αιμοκάθαρσης

2 σημεία (διαφορετικές καρέκλες)

Αναλύσεις για Λεγεωνέλλα

(2*1 = 2)

(4*5 = 20)

(2*2 = 4)

Σύνολο 2

Σύνολο 20

Σύνολο 4

- Μονάδα Νεογνών

Α) Ζεστό δείγμα:

- Χειρουργείο 1ου Ορόφου

2 * (5+5 άμεσο-έμμεσο) = 20

- Κλινική Ε3

Β) Κρύο δείγμα

- Κλινική Ε4

2 * (5+5 άμεσο-έμμεσο) = 20

-Οδοντιατρικό Τμήμα 5ος

Σύνολο 40

5

