
  

1 

 

      

 

ΚΑΣΑΥΩΡΙΣΔΟ ΣΟ ΚΗΜΓΗ 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 28-06-2022 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ                                                           Αξηζ. Πξση.: ΔΞΔ14310-30/06/2022 

ΓΙΟΙΚΗΗ 1
η
 Τ.Πε. ΑΣΣΙΚΗ  

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΠΑΙΓΩΝ  

«Η ΑΓΙΑ ΟΦΙΑ»  

Ταρ. Γ/λζε: Θεβώλ & Παπαδηακαληνπνύινπ – Γνπδή   

Υπεξεζία  : Γ/λζε Γηνηθεηηθήο - Οηθνλνκηθήο 

Υπεξεζίαο 

Υπνδ/λζε  : Οηθνλνκηθνύ  

Τκήκα       : Πξνκεζεηώλ 

Πιεξνθ.    : Σηακαηία Τξακπέιε   

 

Τει.           : 213 2013147, 213 2013152, 213 2013242 

Fax:           : 213 2013118 

e-mail        : s.trabeli@paidon-agiasofia.gr 

                                                    

                                                                                                     

ΠΡΟ : 

 

 

 

 

 

ΚΑΘΔ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΟ  

ΠΡΟΚΛΗΗ   ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ 

ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ ΜΔΣΡΗΗ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟΤ ΦΤΙΚΟΥΗΜΙΚΩΝ 

ΠΑΡΑΜΔΣΡΩΝ ΚΑΙ ΑΤΣΟΜΑΣΗ ΥΛΩΡΙΩΗ ΣΩΝ ΓΔΞΑΜΔΝΩΝ ΤΓΑΣΟ ΣΟΤ 

ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΜΔ ΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΣΗ ΑΠΔΤΘΔΙΑ ΑΝΑΘΔΗ 

(ΑΡΘΡΑ 118 ΚΑΙ 120 ΣΟΤ Ν. 4412/2016 ΟΠΩ ΔΥΔΙ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΘΔΙ ΚΑΙ ΙΥΤΔΙ) 

 

 

Έσονηαρ ςπότη: 

1. Σιρ διαηάξειρ : 

1.1 ηνπ Ν. 3329/2005 (ΦΔΚ Α΄ 81 /4-4-2005) «Εθνικό Σύζηημα Υγείαρ και Κοινυνικήρ 

Αλληλεγγύηρ και λοιπέρ διαηάξειρ» όπσο ηζρύεη ζήκεξα.  

1.2 ηνπ Ν. 3527/2007 (ΦΔΚ Α΄ 25 /9-2-2007)  «Κύπυζη ζςμβάζευν ςπέπ Ν.Π. 

εποπηεςομένυν από ηο ΥΥ& ΚΑ και λοιπέρ διαηάξειρ»  

1.3 ηνπ Ν. 3861/2010 (ΦΔΚ Α΄ 112 /13-07-2010) «Ενίζσςζη ηηρ διαθάνειαρ με ηην 

ςποσπευηική ανάπηηζη νόμυν και ππάξευν ηυν κςβεπνηηικών, διοικηηικών και 

αςηοδιοικηηικών οπγάνυν ζηο διαδίκηςο "Ππόγπαμμα Διαύγεια" και άλλερ διαηάξειρ».  

1.4 ησλ άξζξσλ 21 & 23 ηνπ Ν. 3871/2010 (ΦΔΚ Α΄141 /17-08-2010) «Δημοζιονομική 

Διασείπιζη και Εςθύνη». 

1.5 ηνπ Ν. 4013/2011 (ΦΔΚ Α΄ 204 /15-09-2011) «Σύζηαζη ενιαίαρ Ανεξάπηηηηρ Απσήρ 

Δημοζίυν Σςμβάζευν και Κενηπικού Ηλεκηπονικού Μηηπώος Δημοζίυν Σςμβάζευν - 

Ανηικαηάζηαζη ηος έκηος κεθαλαίος ηος ν.3588/2007(πηυσεςηικόρ κώδικαρ) 

Πποπηυσεςηική διαδικαζία εξςγίανζηρ και άλλερ διαηάξειρ.»  

1.6  ηνπ Ν. 4250/2014 (ΦΔΚ Α΄ 74 /26-03-2014) «Διοικηηικέρ Απλοςζηεύζειρ - 

Καηαπγήζειρ, Σςγσυνεύζειρ Νομικών Πποζώπυν και Υπηπεζιών ηος Δημοζίος Τομέα-

Τποποποίηζη Διαηάξευν ηος π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπέρ πςθμίζειρ» 
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1.7 ηνπ Ν.4270/2014 (ΦΔΚ Α΄ 143 /28-06-2014) «Απσέρ δημοζιονομικήρ διασείπιζηρ και 

εποπηείαρ (ενζυμάηυζη ηηρ Οδηγίαρ 2011/85/ΕΕ) - δημόζιο λογιζηικό και άλλερ 

διαηάξειρ. 

1.8 ηνπ Ν.4412/2016 (ΦΔΚ Α΄ 147/08-08-16) «Δημόζιερ Σςμβάζειρ Έπγυν, Ππομηθειών 

και Υπηπεζιών (πποζαπμογή ζηιρ οδηγίερ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπσο έρεη 

ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη.  

1.9 ηνπ Ν.4472/2017 (ΦΔΚ Α΄ 74/19-05-2017) «Σςνηαξιοδοηικέρ διαηάξειρ Δημοζίος και 

ηποποποίηζη διαηάξευν ηος ν. 4387/2016, μέηπα εθαπμογήρ ηυν δημοζιονομικών 

ζηόσυν και μεηαππςθμίζευν, μέηπα κοινυνικήρ ζηήπιξηρ και επγαζιακέρ πςθμίζειρ, 

Μεζοππόθεζμο Πλαίζιο Δημοζιονομικήρ Σηπαηηγικήρ 2018-2021 και λοιπέρ διαηάξειρ.» 

1.10 ηνπ Ν.4727/2020 (ΦΔΚ Α΄ 184/23-09-2020) «Ψεθηαθή Γηαθπβέξλεζε (Δλζσκάησζε 

ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2016/2102 θαη ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 

2019/1024) – Ηιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο (Δλζσκάησζε ζην Διιεληθό Γίθαην ηεο 

Οδεγίαο (ΔΔ) 2018/1972) θαη άιιεο δηαηάμεηο.» 

1.11 ηνπ Π.Γ. 80/2016 (ΦΔΚ Α΄ 145/5-8-2016) «Ανάλητη ςποσπεώζευν από ηοςρ 

διαηάκηερ».  

 

2. Τελ ππ’ αξηζ. πξση. ΔΞΔ 9423/16-05-2022 Οξζή Δπαλάιεςε Απόθαζεο Γηνηθεηή ηνπ 

Ννζνθνκείνπ κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε ζθνπηκόηεηα θαη ε δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ αλάδεημεο 

αλαδόρνπ γηα ηελ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζπζηήκαηνο κέηξεζεο θαη ειέγρνπ θπζηθνρεκηθώλ 

παξακέηξσλ θαη απηόκαηεο ρισξίσζεο ησλ δεμακελώλ ύδαηνο ηνπ Ννζνθνκείνπ, κε ηε 

δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο (άξζξα 118 θαη 120 ηνπ Ν. 4412/2016 όπσο έρεη 

ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη), πηζαλήο δαπάλεο € 6.000,00 πιένλ Φ.Π.Α (€ 7.440,00 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.). 

 

Σο Γενικό Νοζοκομείο Παίδυν «Η ΑΓΙΑ ΟΦΙΑ»  

 

ζαρ πποζκαλεί να ςποβάλλεηε πποζθοπά για ηην ππομήθεια και ηοποθέηηζη ζςζηήμαηορ 

μέηπηζηρ και ελέγσος θςζικοσημικών παπαμέηπυν και αςηόμαηηρ σλυπίυζηρ ηυν δεξαμενών 

ύδαηορ ηος Νοζοκομείος. 

 

Πιθανή δαπάνη € 6.000,00 πλέον Φ.Π.Α ή € 7.440,00 ζςμπ. Φ.Π.Α. 24% 

 

1. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΚΑΙ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

 

Οη πξνζθνξέο ζα θαηαηεζνύλ ζύκθσλα κε ηηο Τερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηνπ Παξαξηήκαηνο Α΄ ηεο 

παξνύζεο. 

  

Οη πξνζθνξέο ηζρύνπλ θαη δεζκεύνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα 120 εκέξεο ηνπιάρηζηνλ από ηελ 

επνκέλε ηεο ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο.  

 

Οι πποζθοπέρ θα γίνονηαι δεκηέρ ζε ηλεκηπονική μοπθή μέζυ ηηρ πλαηθόρμας ηλεκηρονικών 

διαγωνιζμών iSupplies έυρ ηην Γεςηέπα 11/07/2022 και ώπα 14:00, ενώ θα καηαηεθούν και ζε 

ένηςπη μοπθή μεηά ηην ηλεκηπονική ςποβολή ηοςρ ζηο iSupplies, έυρ ηιρ 12:00 μ.μ. ηηρ 

επομένηρ επγάζιμηρ ημέπαρ, ήηοι ηην Σπίηη 12/07/2022, ζηο Ππυηόκολλο ζηη Γπαμμαηεία 

ηος Νοζοκομείος ζε ζθπαγιζμένο θάκελο, ζηον οποίο ππέπει να αναγπάθονηαι εςκπινώρ ηα 

ζηοισεία ηηρ ππόζκληζηρ.   

 

2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ-ΑΝΑΘΔΗ ΤΜΒΑΗ 
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Τν θξηηήξην αλάζεζεο είλαη η πλέον ζςμθέποςζα από οικονομική άποτη πποζθοπά βάζει 

ηιμήρ.  

Η πξνζθνξά ζα γίλεη δεθηή, εθόζνλ πιεξνί ην άξζξν 1 ηεο παξνύζεο θαη δελ ππεξβαίλεη ηελ 

πηζαλή δαπάλε. 

Σε πεξίπησζε ύπαξμεο πεξηζζόηεξσλ ηεο κίαο απνδεθηώλ ηζόηηκσλ πξνζθνξώλ, ε αλάζεζε γίλεηαη 

κε θιήξσζε κεηαμύ ησλ ππνςήθησλ αλαδόρσλ πνπ κεηνδόηεζαλ, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηηο 

δηαηάμεηο ηνπ αξ. 90 ηνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ Α΄147).  

 

Μεηά ηην κοινοποίηζη ηηρ ζσεηικήρ απόθαζηρ ανάθεζηρ, ν αλάδνρνο πνπ ζα επηιεγεί, ζα 

θιεζεί λα ππνγξάςεη ζρεηηθή ζύκβαζε πξνζθνκίδνληαο ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά κε 

ζπλδξνκήο ησλ ιόγσλ απνθιεηζκνύ ησλ παξ.1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/2016, θαη 

ζπγθεθξηκέλα:  

 

i) απόζπαζκα  πνηληθνύ  κεηξώνπ με ημεπομηνία έκδοζηρ ηελεςηαίος ηπιμήνος ππιν ηην 

ςποβολή ηος ή ειιείςεη απηνύ, ηζνδύλακν εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη από αξκόδηα δηθαζηηθή ή 

δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο – κέινπο ή ηεο ρώξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρώξαο πνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλνο ν ελ ιόγσ νηθνλνκηθόο θνξέαο, από ην νπνίν πξνθύπηεη όηη δελ έρεη 

θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απόθαζε. 

 

Η ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνπκέλνπ εδαθίνπ αθνξά γηα: 

 Τηο πεξηπηώζεηο ΔΠΔ, ηδησηηθώλ θεθαιαηνπρηθώλ εηαηξεηώλ ( Ι.Κ.Δ. ), ΟΔ. θαη ΔΔ, ηνπο 

δηαρεηξηζηέο. 

 Τηο πεξηπηώζεηο Α.Δ., ηνλ δηεπζύλνληα ζύκβνπιν, θαζώο θαη όια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

Σπκβνπιίνπ. 

 Τηο πεξηπηώζεηο ησλ ζπλεηαηξηζκώλ ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ. 

 Σε όιεο ηηο ππόινηπεο πεξηπηώζεηο λνκηθώλ πξνζώπσλ, ηνλ θαηά πεξίπησζε λόκηκν 

εθπξόζσπν. 

 

ii) Φνξνινγηθή ελεκεξόηεηα.  

iii) Αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα 

iv) Απνδεηθηηθά Έγγξαθα Ννκηκνπνίεζεο: 

 

 Γηα Αλώλπκε εηαηξεία απαηηείηαη: α) ηζρύνλ θαηαζηαηηθό ηεο, β) ζεηξά Φ.Δ.Κ. ζύζηαζεο, 

ηξνπνπνηήζεσλ θαηαζηαηηθνύ θαη γ) Φ.Δ.Κ., ζην νπνίν ππάξρεη δεκνζηεπκέλε νιόθιεξε ε 

αλαθνίλσζε κε ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην θαη ηελ εθπξνζώπεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηαηξείαο. 

 Γηα Δ.Π.Δ., θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθό, από ην νπνίν πξνθύπηεη ν δηαρεηξηζηήο ηεο Δ.Π.Δ. 

 Δάλ ν πξνζθέξσλ είλαη πξνζσπηθή εηαηξεία (Ο.Δ., Δ.Δ.) πξέπεη λα πξνζθνκίζεη επηθπξσκέλν 

αληίγξαθν ηνπ ηειεπηαίνπ ηζρύνληνο θαηαζηαηηθνύ. 

 Σηηο πεξηπηώζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο από έλσζε νηθνλνκηθώλ θνξέσλ, όια ηα κέιε ηεο 

επζύλνληαη έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιόθιεξνλ.
 
  

 

Τα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θαη ζηνηρεία πξέπεη λα απνδεηθλύνπλ ηελ ελ γέλεη λνκηθή θαηάζηαζε 

ηνπ ζπκκεηέρνληνο θαη από απηά πξέπεη λα πξνθύπηνπλ ν Πξόεδξνο, ν Γηεπζύλσλ Σύκβνπινο θαη 

ηα κέιε Γ.Σ. ηεο Α.Δ. θαη ηα ππόινηπα πξόζσπα πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα δεζκεύνπλ κε ηελ 

ππνγξαθή ηεο ην λνκηθό πξόζσπν θαη ηα έγγξαθα ηεο λνκηκνπνίεζεο απηώλ, αλ απηό δελ 

πξνθύπηεη επζέσο από ην θαηαζηαηηθό αλαιόγσο κε ηε λνκηθή κνξθή ησλ εηαηξεηώλ ή θάζε άιινπ 

λνκηθνύ πξνζώπνπ. Τα θπζηθά πξόζσπα, ζα ππνβάιινπλ έλαξμε επηηεδεύκαηνο από ηελ 

αληίζηνηρε Γεκόζηα Οηθνλνκηθή Υπεξεζία θαη ηηο κεηαβνιέο ηνπ.  
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Οη ελώζεηο νηθνλνκηθώλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ, 

θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε νηθνλνκηθό θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε, 

ζύκθσλα κε όζα νξίδνληαη ζην άξζξν 19 ηνπ Ν. 4412/2016, πεξί νηθνλνκηθώλ θνξέσλ. Οη ελώζεηο 

νηθνλνκηθώλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλώλ ζπκπξάμεσλ, δελ απαηηείηαη λα 

πεξηβιεζνύλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο. Η αλαζέηνπζα αξρή  

κπνξεί λα απαηηήζεη από ηηο ελώζεηο νηθνλνκηθώλ θνξέσλ λα πεξηβιεζνύλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή 

κνξθή, εθόζνλ ηνπο αλαηεζεί ε ζύκβαζε. 

                 

      

         

           

    Ο  ΓΙΟΙΚΗΤΗΣ 
 

 

                                                                                         

 

                                                                                   ΔΜΜΑΝΟΥΗΛ Κ. ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ 

 

 

 

 

ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ: 

Τκήκα Πξνκεζεηώλ  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄ 

 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ 
ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ  ΚΑΙ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 

ΜΔΣΡΗΗ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟΤ ΦΤΙΚΟΥΗΜΙΚΧΝ ΠΑΡΑΜΔΣΡΧΝ ΚΑΙ ΑΤΣΟΜΑΣΗ 
ΥΛΧΡΙΧΗ ΣΧΝ ΓΔΞΑΜΔΝΧΝ ΤΓΑΣΟ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ 

 
 

ηελ Αζήλα ζήκεξα 26.10.2021 ζπλεδξίαζε ε επηηξνπή ζύληαμεο ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ γηα ηελ 

δηελέξγεηα Γηαγσληζκνύ γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ γηα ηελ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζπζηήκαηνο 

κέηξεζεο θαη ειέγρνπ θπζηθνρεκηθώλ παξακέηξσλ θαη απηόκαηεο ρισξίσζεο ησλ δεμακελώλ 

ύδαηνο ηνπ Ννζνθνκείνπ, ε νπνία ζπγθξνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. 17529/4//09.09.2021 απόθαζε 

ηνπ Γηνηθεηή ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη απνηειείηαη από ηνπο:  

 
1. Σζνπθάην Σξηαληάθπιιν  Μεραλνιόγν Μεραληθό Σ.Δ. 

2. Ναζόπνπιν Ισάλλε               Ηιεθηξνιόγν Μεραληθό Σ.Δ. 

3. ύξνπ Δπζηαζία   Γηνηθεηηθό Τπάιιειν 

 
 
 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 
 

Σν Ννζνθνκείν δηαζέηεη εθηεηακέλν δίθηπν ύδαηνο ην νπνίν δηαηξέρεη όιν ην Ννζνθνκείν. Λόγσ 

ηνπ κεγάινπ όγθνπ ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ην ππνιεηπόκελν ριώξην θαηά ηελ δηαδηθαζία κεηξήζεσλ  

αληρλεύεηαη ζε ρακειέο ζπγθεληξώζεηο. Γηα απηόλ ηνλ ιόγν θξίλεηαη αλαγθαία ε πξνκήζεηα θαη  

ηνπνζέηεζε ζπζηήκαηνο κέηξεζεο θαη ειέγρνπ θπζηθνρεκηθώλ παξακέηξσλ θαη απηόκαηεο 

ρισξίσζεο ησλ δεμακελώλ ύδαηνο ηνπ λνζνθνκείνπ.   

 
ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ 

  
Σν πξνζθεξόκελν ζύζηεκα ζα πξέπεη θαη’ ειάρηζηα λα απνηειείηαη από : 
 

 ΦΗΦΙΑΚΟ ΑΝΑΛΤΣΗ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ XΛΧΡΙΟΤ  1 ΣΔΜ. 

 ΦΗΦΙΑΚΟ ΑΝΑΛΤΣΗ ΡΗ   
 1 ΣΔΜ. 

 ΦΗΦΙΑΚΟ ΑΝΑΛΤΣΗ    1 ΣΔΜ. 

 ΗΛΔΚΣΡΟΓΙΟ ΑΝΑΓΝΧΗ ΡΗ 1 ΣΔΜ. 

 ΗΛΔΚΣΡΟΓΙΟ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΥΛΧΡΙΟΤ 1 ΣΔΜ. 

 ΗΛΔΚΣΡΟΓΙΟ REDOX    1 ΣΔΜ. 

 ΓΔΞΑΜΔΝΗ ΑΝΑΓΝΧΗ 3 ΘΔΔΧΝ 1 ΣΔΜ. 

 ΠΡΟΦΙΛΣΡΟ ΠΡΟΣΑΙΑ  
 1 ΣΔΜ.  

 ΡΟΟΜΔΣΡΗΣΗ ΓΔΙΓΜΑΣΟ  
 1 ΣΔΜ. 

 ΑΤΣΟΦΔΡΟΜΔΝΗ ΒΑΗ PVC 1 ΣΔΜ. 

 ΠΛΗΡΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ (ΔΝΧΜΑΣΧΜΔΝΟ ΜΔ PLC) 1 TEM. 

 ΓΔΞΑΜΔΝΗ ΔΝΑΠΟΘΗΚΔΤΗ ΥΗΜΙΚΧΝ (NaOCl) 1 ΣΔΜ. 

 ΓΟΟΜΔΣΡΙΚH ΑΝΣΛΙA ΓΙΑΦΡΑΓΜΑΣΙΚΟΤ ΣΤΠΟΤ 1 ΣΔΜ. 

 ANTΛΙΑ ΑΝΑΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ 
 1 TEM. 
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1. ΠΡΟΟΝΣΑ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΧΝ 
 

Οη ζπκκεηέρνληεο νθείινπλ λα ζπγθεληξώλνπλ ηα αθόινπζα πξνζόληα, πξνζθνκίδνληαο ζρεηηθά 

έγγξαθα: 

 

 Να είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Αηηηθή, σο έδξα ή παξάξηεκα (κε ηα αληίζηνηρα απαζρνινύκελα 

άηνκα ζηελ Αηηηθή όπσο πεξηγξάθνληαη παξαθάησ) απνδεηθλπόκελν από πηζηνπνηεηηθό 

Δπηκειεηεξίνπ. 

 Να δηαζέηεη πηζηνπνίεζε θαηά ΔΝ ISO 9001 γηα Δκπνξία θαη Γηαθίλεζε ηαηξνηερλνινγηθώλ 

πξντόλησλ γηα ηελ επεμεξγαζία λεξνύ ζύκθσλα κε ηελ Τ.Α 1348/16-01-2004. 

 Να δηαζέηεη πηζηνπνίεζε θαηά ΔΝ ISO 9001 γηα ρεδηαζκό, Μειέηε, Καηαζθεπή,  

πλαξκνιόγεζε θαη πληήξεζε ζπζηεκάησλ επεμεξγαζίαο λεξνύ, ηαηξηθώλ ζπζηεκάησλ. 

 Να δηαζέηεη πηζηνπνίεζε θαηά ΔΝ ISO 13485 γηα ρεδηαζκό, Καηαζθεπή θαη Δκπνξία 

εμνπιηζκνύ θαη ζπζθεπώλ επεμεξγαζίαο λεξνύ γηα ππνζηήξημε ηαηξηθώλ ζπζθεπώλ θαη 

εγθαηαζηάζεσλ. 

 Να δηαζέηεη πηζηνπνίεζε θαηά ΔΝ ISO 45001 γηα ρεδηαζκό, Μειέηε, Καηαζθεπή,  

πλαξκνιόγεζε θαη πληήξεζε ζπζηεκάησλ επεμεξγαζίαο λεξνύ. 

 Να δηαζέηεη πηζηνπνίεζε θαηά ΔΝ ISO 14001 γηα ρεδηαζκό, Καηαζθεπή θαη Δκπνξία 

εμνπιηζκνύ θαη ζπζθεπώλ επεμεξγαζίαο λεξνύ γηα ππνζηήξημε ηαηξηθώλ ζπζθεπώλ θαη 

εγθαηαζηάζεσλ. 

 

Σα παπαπάνυ δικαιολογηηικά θα ππέπει να καηαηεθούν από ηοςρ ςποτήθιοςρ 

καηά ηο ζηάδιο ςποβολήρ ηηρ πποζθοπάρ (επί ποινήρ αποκλειζμού). 

 
2. ΛΟΙΠΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ 

 
1. Ο εγθαηαζηάηεο ππνρξενύηαη λα αλαιακβάλεη πάζεο θύζεσο ηξνπνπνηήζεηο θαη επεθηάζεηο 

ησλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ δεμακελώλ πνπ αθνξνύλ ηα ζπζηήκαηα ρισξίσζεο θαη ηελ κέηξεζε 

ησλ θπζηθνρεκηθώλ παξακέηξσλ. 

2. Ο εγθαηαζηάηεο νθείιεη κεηά από θάζε επίζθεςε  γηα απνθαηάζηαζε βιάβεο  λα ζπληάζζεη, 

ζε δύν αληίγξαθα, ηα ζρεηηθά έληππα ειέγρνπ - ζπληεξήζεσλ εγθαηαζηάζεσλ, ζηα νπνία ζα 

ζεκεηώλεη ηελ εκεξνκελία επηζθέςεσο ηεο εγθαηάζηαζεο, ηηο εξγαζίεο πνπ εθηειεί θαζώο θαη 

ηηο παξαηεξήζεηο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ ζα πξνθύπηνπλ. Σα έληππα απηά ζα 

ζπλππνγξάθνληαη από ηνλ ζπληεξεηή θαη ηελ Σερληθή Τπεξεζία θαη θαζέλαο ζα θξαηάεη από 

έλα αληίγξαθν.  

3. Ο εγθαηαζηάηεο ππνρξενύηαη κεηά ην πέξαο θάζε επίζθεςεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ 

Ννζνθνκείνπ, λα ππνδεηθλύεη όια ηα εμαξηήκαηα ή πιηθά ησλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ 

ιεηηνπξγνύλ πιεκκειώο είηε ρξήδνπλ πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο. 

4. Ο εγθαηαζηάηεο νθείιεη  λα πξνηείλεη βειηηώζεηο γηα ηελ ελαξκόληζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ κε 

ηα ζρεηηθά ηζρύνληα Διιεληθά πξόηππα ΔΛΟΣ θαη ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Τγείαο. 

5. Οη ζπκκεηέρνληεο ζα θαηαζέζνπλ θαηά ην ζηάδην ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ππεύζπλε 

δήισζε ύπαξμεο αλαγθαίνπ ζηνθ αληαιιαθηηθώλ νκνίνπ κε ηνπ Ννζνθνκείνπ κε ην νπνίν ζα 

κπνξνύλ λα πξνκεζεύζνπλ άκεζα ην Ννζνθνκείν (επί ποινήρ αποκλειζμού). 

6. Σέινο νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ θαηά ην 

ζηάδην ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο, Φύιιν ζπκκόξθσζεο ζρεηηθά κε ηηο παξνύζεο 

Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (επί ποινήρ αποκλειζμού).   

3. ΣΙΜΔ 
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Βιάβεο, πξνιεπηηθέο ζπληεξήζεηο θαη βειηηώζεηο ζα αληηκεησπίδνληαη θαηά πεξίπησζε. 

 

Γηα ηε ζύληαμε ηεο πξνζθνξάο ηνπο νη ελδηαθεξόκελνη πξέπεη λα επηζθεθζνύλ θαη λα κειεηήζνπλ 

ηηο αληίζηνηρεο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Ννζνθνκείνπ κεηά από πξνεγνύκελε ζπλελλόεζε κε ηελ 

Σερληθή Τπεξεζία, από ηελ νπνία ζα ιάβνπλ ηελ “ΒΔΒΑΙΧΗ ΔΠΙΚΔΦΗ”, ηελ νπνία θαη ζα 

πξνζθνκίζνπλ απαξαηηήησο κε ηελ πξνζθνξά ηνπο (επί ποινήρ αποκλειζμού). 

 
4. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΓΤΗΗ 

 
Η ΔΓΓΤΗΗ ζα ηζρύεη γηα δηάζηεκα ελόο έηνπο.  
 

1. Η ηηκή πξνζθνξάο ζα αλαθέξεηαη ζε θαη’ απνθνπή ηίκεκα (ηεκάρην έλα (1)). 

2. Ο εμνπιηζκόο ζπληήξεζεο αλαθέξεηαη αλσηέξσ θαζώο θαη ζηνπο ζπλεκκέλνπο πίλαθεο. 

3. H πποϋπολογιζθείζα δαπάνη για ηην ανάδειξη αναδόσος για ηην ππομήθεια και 

ηοποθέηηζη ζςζηήμαηορ μέηπηζηρ και ελέγσος θςζικοσημικών παπαμέηπυν και 

αςηόμαηηρ σλυπίυζηρ ηυν δεξαμενών ύδαηορ ηος Νοζοκομείος, ανέπσεηαι ζε € 

6.000,00 πλέον ΦΠΑ (€ 7.440,00 ζςμπεπιλαμβανομένος ηος ΦΠΑ).   

 

4. Οι πποζθοπέρ θα δοθούν ζύμθυνα με ηον παπακάηυ πίνακα: 

 

Α/Α Περιγραφή είδους / εργασίας Μ.Μ. Ποσότητα Τιμή Μονάδας 
(χωρίς ΦΠΑ) 

Σφνολο  
(χωρίς ΦΠΑ) 

1 

Αλάδεημε αλαδόρνπ γηα ηελ πξνκήζεηα 
θαη ηνπνζέηεζε ζπζηήκαηνο κέηξεζεο 
θαη ειέγρνπ θπζηθνρεκηθώλ 
παξακέηξσλ θαη απηόκαηεο 
ρισξίσζεο ησλ δεμακελώλ ύδαηνο 
ηνπ Ννζνθνκείνπ  
CPV: 50712000    K.A.E.: 40879  
Κωδ. Είδους: 2690003004000010 

ΤΕΜ 1 6.000,00 € 6.000,00 € 

Γενικό Σφνολο (χωρίς ΦΠΑ 24%): 6.000,00 € 

ΦΠΑ 24%:  1.440,00 € 

Γενικό Σφνολο (με ΦΠΑ 24%): 7.440,00 € 
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