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Σελικέρ Σεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ
γηα ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ελόο Αςηόμαηος ςζηήμαηορ Εξοςδεηέπωζηρ ηων Μολςζμαηικών Τγπών
Αποβλήηων (CPV: 33141620-2) ηνπ κηθξνβηνινγηθνύ εξγαζηεξίνπ ηνπ Γ. Ν. Άκθηζζαο, κεηά ην πέξαο ηεο πξνζεζκίαο
ηεο Δεκόζηαο Δηαβνύιεπζεο επί ησλ Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ απηνύ.
Η Επηηξνπή Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ, εθόζνλ δελ ππνβιήζεθαλ απόςεηο, ζρόιηα, εηζεγήζεηο θαη παξαηεξήζεηο επί ησλ
Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ ηεο Δεκόζηαο Δηαβνύιεπζεο κε αξ. πξση. 2600/17-05-2017, ππνβάιεη πξαθηηθό κε ηηο εμήο
Σειηθέο Πξνδηαγξαθέο γηα ην δεηνύκελν είδνο:
Α. ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΗ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ
1.

Σν ζύζηεκα εμνπδεηέξσζεο ησλ πγξώλ απνβιήησλ ηνπ κηθξνβηνινγηθνύ εξγαζηεξίνπ ζα πξέπεη λα δηαζέηεη
εμνπιηζκό πνπ λα είλαη θαηλνύξγηνο, ακεηαρείξηζηνο, ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο θαη λα θαιύπηεηαη από
πηζηνπνηεηηθό δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο ISO9001.

2.

Θα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη όιεο ηηο ζπζθεπέο θαη ηα εμαξηήκαηα πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη
ιεηηνπξγία ηνπ ζύκθσλα κε ην ΦΕΚ1537/08-05-2013.

3.

Να ζπλδέεηαη κε ην ππάξρνλ θεληξηθό απνρεηεπηηθό δίθηπν ηνπ Ννζνθνκείνπ.

4.

Να δηαζέηεη δεμακελή 1000lt ηνπιάρηζηνλ (πιηθνύ όρη από PVC).

5.

Να πξαγκαηνπνηεί ηελ κέηξεζε ηνπ PH ησλ κνιπζκαηηθώλ πγξώλ απνβιήησλ θαη ηελ ξύζκηζή ηνπ ζε
νπδέηεξν πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλα.

6.

Να δηαζέηεη αηζζεηήξην PH δηπιήο θαηεύζπλζεο (PH+ θαη PH-) κε πεξηνρή κέηξεζεο 1-12pH γηα ζύλδεζε κε
δπν δνζνκεηξηθέο αληιίεο.

7.

Να δηαζέηεη ελζσκαησκέλν κηθξνϋπνινγηζηή (ειεθηξνληθό ζύζηεκα ειέγρνπ), ν νπνίνο ζα εθηειεί θαη ζα
παξαθνινπζεί όιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο εμνπδεηέξσζεο ησλ πγξώλ απνβιήησλ θαη ζα παξέρεη
νπηηθέο ελδείμεηο ζε ειεθηξνληθή νζόλε.

8.

Ο κηθξνϋπνινγηζηήο λα δηαζέηεη ζύζηεκα ζπλαγεξκνύ θαη ζε πεξίπησζε βιάβεο λα εηδνπνηεί ην αξκόδην
πξνζσπηθό ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ κε νπηηθά θαη αθνπζηηθά ζήκαηα ζθάικαηνο.

9.

Ο πξνκεζεπηήο ζα αλαιάβεη ηελ πιήξε εθπαίδεπζε ησλ αξκόδησλ ηερληθώλ ηνπ Ννζνθνκείνπ πάλσ
ζηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο εμνπδεηέξσζεο ησλ πγξώλ απνβιήησλ.

B. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ
1.

Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα δειώζεη εγγξάθσο όηη αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα δηαζέηεη ζην
Ννζνθνκείν αληαιιαθηηθά θαη ηερληθή ππνζηήξημε ηνπ πξνζθεξόκελνπ εμνπιηζκνύ γηα δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ
έηε από ηελ παξάδνζε απηνύ.
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2.

Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα εγγπεζεί ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο εμνπδεηέξσζεο απνβιήησλ
γηα ηνπιάρηζηνλ δύν (2) ρξόληα από ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ, θαηά ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο
ηζρύνπζεο δηαηάμεηο. Η δέζκεπζε απηή ζα γίλεηαη κε θαηάζεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο βεβαίσζεο, ε νπνία ζα
αλαθέξεηαη θαηά ηξόπν ζαθή ζην πξνζθεξόκελν είδνο.

3.

Καηά ηε δηάξθεηα ηζρύνο ηεο εγγύεζεο, ην Ννζνθνκείν δελ ζα επζύλεηαη γηα νπνηαδήπνηε βιάβε ηνπ όινπ
ζπζηήκαηνο ή ησλ κεξώλ απηνύ πξνεξρόκελε από ηελ ζπλήζε θαη νξζή ρξήζε ηνπ θαη δελ ζα επηβαξύλεηαη
κε θαλέλα πνζόλ γηα εξγαηηθά, αληαιιαθηηθά, πιηθά θαη ινηπά έμνδα απνθαηάζηαζεο ηεο βιάβεο. Η δηάγλσζε
θαη απνθαηάζηαζε θάζε βιάβεο ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη εληόο 24 σξώλ ζε πεξίπησζε πνπ δελ
απαηηνύληαη αληαιιαθηηθά ή εληόο δύν (2) εξγάζηκσλ εκεξώλ ζε πεξίπησζε πνπ απαηηνύληαη αληαιιαθηηθά.
ηελ παξερόκελε εγγύεζε πεξηιακβάλεηαη θαη ε ππνρξέσζε ηνπ πξνκεζεπηή γηα πξνιεπηηθό έιεγρν
ζπληήξεζεο, ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, κε αληαιιαθηηθά πιελ ησλ αλαισζίκσλ πιηθώλ, ώζηε ην
κεράλεκα λα δηαηεξείηαη ζε θαηάζηαζε θαιήο ιεηηνπξγίαο. Η ζπρλόηεηα ησλ πξνιεπηηθώλ ειέγρσλ πξέπεη
λα θαζνξίδεηαη ζηελ πξνζθνξά θαη λα είλαη ζύκθσλε κε ηηο νδεγίεο θαη πξνδηαγξαθέο ησλ θαηαζθεπαζηηθώλ
νίθσλ ηνπ εμνπιηζκνύ.

4.

Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα ππνβάιιεη κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ηηκνθαηάινγν πνπ ζα αλαθέξεη αλαιπηηθά
όια ηα αλαιώζηκα πιηθά πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εγγύεζε ηνπ κεραλήκαηνο θαη λα δεζκεύεηαη
ππνρξεσηηθά, όηη νη ηηκέο ζα αλαπξνζαξκόδνληαη γηα ηα επόκελα έηε κε βάζε ηνλ επίζεκν δείθηε ηηκώλ
θαηαλαισηή ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο.

5.

Κάζε έγγξαθε δήισζε - βεβαίσζε ηνπ θαηαζθεπαζηή πξέπεη ππνρξεσηηθά λα είλαη πξσηόηππε θαη
επηθπξσκέλε από ην αξκόδην Επηκειεηήξην ή από άιιε αξκόδηα αξρή ζηελ πεξίπησζε αιινδαπώλ
επηρεηξήζεσλ θαη λα ζπλνδεύεηαη από επίζεκε κεηάθξαζε ζεσξεκέλε από Ειιεληθή Πξνμεληθή Αξρή. Σέινο,
πξέπεη λα αλαγξάθνληαη θαη όια ηα ζρεηηθά ζηνηρεία ηνπ λόκηκνπ εθπξνζώπνπ (ηίηινο, δηεύζπλζε, ηειέθσλν,
θαμ, e-mail) ώζηε λα παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα επηθνηλσλίαο κε ηνλ ππνγξάθνληα γηα επαιήζεπζε.

6.

Πξνζθνξέο πνπ δελ είλαη ζύκθσλεο κε ηα νξηδόκελα αλσηέξσ ζα απνξξίπηνληαη.

Γ. ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ – ΠΑΡΑΔΟΗ
1.

Σν ζύζηεκα εμνπδεηέξσζεο πγξώλ απνβιήησλ κε ξύζκηζε ηνπ pH ζα εγθαηαζηαζεί κε επζύλε ηνπ
πξνκεζεπηή ζηνλ πξναύιην ρώξν ηνπ Ννζνθνκείνπ έμσ από ηα καγεηξεία. Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκό
ζα πξέπεη λα ιάβνπλ επηηόπηα γλώζε ηνπ ρώξνπ εγθαηάζηαζεο θαη ησλ ινηπώλ ζπλζεθώλ ηνπ
κηθξνβηνινγηθνύ εμνπιηζκνύ ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Σερληθή Τπεξεζία θαη ηελ Δηεπζύληξηα
ηνπ Μηθξνβηνινγηθνύ Εξγαζηεξίνπ, ώζηε λα πξνβιεθζνύλ όιεο νη αλαγθαίεο ελέξγεηεο (εξγαζίεο,
ηξνπνπνηήζεηο, θαηαζθεπέο θιπ.) πνπ ζα δηαζθαιίδνπλ όιεο ηηο απαηηήζεηο ησλ ηζρπόλησλ θαλνληζκώλ ηνπ
Ειιεληθνύ θξάηνπο θαη ηε λόκηκε θαη απξνβιεκάηηζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. ηελ ηερληθή πξνζθνξά λα
θαηαηεζεί ζρέδην εγθαηάζηαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο εμνπδεηέξσζεο ζην πξναύιην ηνπ Ννζνθνκείνπ πνπ ζα
πεξηγξάθεη αλαιπηηθά ηηο απαηηνύκελεο εξγαζίεο νη νπνίεο ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ όιεο κε δαπάλε ηνπ
πξνκεζεπηή.

2.

Οη εξγαζίεο εγθαηάζηαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο εμνπδεηέξσζεο απνβιήησλ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνύλ έηζη
ώζηε λα κε δηαηαξαρζεί ε ιεηηνπξγία ησλ άιισλ ηκεκάησλ ηνπ Ννζνθνκείνπ. Η απνθαηάζηαζε όισλ ησλ
νηθνδνκηθώλ θαη Η/Μ θζνξώλ πνπ ηπρόλ ζα πξνθύςνπλ από ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο απνηειεί
επζύλε ηνπ πξνκεζεπηή θαη ζα γίλεη κε δηθό ηνπ θόζηνο.

3.

Ο πξνκεζεπηήο νθείιεη λα πξαγκαηνπνηήζεη πιήξσο ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο εμνπδεηέξσζεο
απνβιήησλ θαη λα ην παξαδώζεη ζε ιεηηνπξγία κε δηθό ηνπ εηδηθεπκέλν θαη αζθαιηζκέλν πξνζσπηθό θαη δηθή
ηνπ νινθιεξσηηθά επζύλε, ζύκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνύο ηνπ Ειιεληθνύ Κξάηνπο θαη ηηο νδεγίεο ησλ
αξκνδίσλ ηκεκάησλ ηνπ Ννζνθνκείνπ.

4.

Η παξαιαβή ηνπ ζπζηήκαηνο εμνπδεηέξσζεο απνβιήησλ ζα γίλεη κεηά ηελ εγθαηάζηαζε απηνύ ζε πιήξε
ιεηηνπξγία. Εηδηθόηεξα, γηα ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ κεραλήκαηνο πξέπεη λα πξνεγεζνύλ όινη νη
απαηηνύκελνη έιεγρνη, νη κεηξήζεηο, ε επίδεημε ιεηηνπξγίαο θαη γεληθά ε επαιήζεπζε ησλ ηερληθώλ ηνπ
δπλαηνηήησλ θαη ραξαθηεξηζηηθώλ. Γηα ηνλ ιόγσ απηό, κεηά ηελ πιήξε ζύλδεζε θαη εγθαηάζηαζή ηνπ ζα
αθνινπζήζεη δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπγθξνηήκαηνο γηα δηάζηεκα ελόο (1) κελόο.
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5.

Όια ηα είδε θαη πιηθά πνπ ζα πξνζθνκίζεη ν πξνκεζεπηήο γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ππό
πξνκήζεηα κεραλήκαηνο, πξέπεη λα είλαη θαηλνύξγηα, ακεηαρείξηζηα, ρσξίο ειαηηώκαηα θαη λα ηθαλνπνηνύλ
όινπο ηνπο όξνπο ηεο ζύκβαζεο, πνπ θαζνξίδνπλ ηνλ ηύπν, ηελ θαηεγνξία θαη ηα ππόινηπα ραξαθηεξηζηηθά
ηνπ.

6.

Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δώζεη νπνηαδήπνηε ζηνηρεία πξνέιεπζεο ησλ πιηθώλ πνπ ζα ηνπ
δεηεζεί γηα δηαπίζησζε ηεο πνηόηεηαο θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπο.

7.

Πξνζθνξέο πνπ δελ είλαη ζύκθσλεο κε ηα νξηδόκελα αλσηέξσ ζα απνξξίπηνληαη.
–Ο–
ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ

__________
ΚΑΜΑΡΑ ΚΩΝ/ΝΟ

ειίδα 3 από 3

