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    Θζμα: Ρρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για τθν ετιςια ςυντιρθςθ του ςυςτιματοσ επεξεργαςίασ 

νεροφ τθσ Μ.Τ.Ν. CPV:50000000-5 (Υπθρεςίεσ επιςκευισ και ςυντιρθςθσ) του  Γ.Ν. Λιβαδειάσ , ςυνολικοφ 

προχπολογιςμοφ 8.866,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου του  Φ.Ρ.Α.24%. 

 

Το Γενικό Νοςοκομείο Λιβαδειάσ ζχοντασ υπόψθ τισ διατάξεισ όπωσ αυτζσ ιςχφουν: 

1. Τισ διατάξεισ του Ρ.Δ. 146/2003 (ΦΕΚ 122/Α/2003) Ρερί οριςμοφ του περιεχομζνου και του χρόνου 

ενάρξεωσ τθσ εφαρμογισ του Κλαδικοφ Λογιςτικοφ Σχεδίου Δθμοςίων Μονάδων Υγείασ. 

2. του Ν.3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/04-04-2005) «Εκνικό Σφςτθμα Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και λοιπζσ 
διατάξεισ» όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει,  

3.   Τισ διατάξεισ του Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134/Α/18-07-2007) « Ρρομικειεσ Φορζων Εποπτευομζνων από 

το Υπουργείο Υγείασ Και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και άλλεσ διατάξεισ». 

4. Τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/2016 Τ.Α.),  Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και 

Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) άρκρο 41 παρ. 7. 

5. του Ρ.Δ 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ» όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει,  

6. Το με αρ. 17/31-05-2022 με ΑΔΑ:6Ν5Ε4690ΒΝ-Ω6Α Απόςπαςμα πράξθσ του Δ.Σ.  του Γ.Ν. Λιβαδειάσ – Γ.Ν. 
Θθβϊν. 

 Tθν 70240/26-08-22 ζγκριςθ ανάλθψθσ πολυετοφσ υποχρζωςθσ ΑΔΑ:ΨΟΒΙ469Θ2Γ-21Η  πίςτωςθ των 
προχπολογιςμϊν των οικονομικϊν ετϊν 2022& 2023 του Φορζα. 

 

 τθ με αρ. πρωτ. 1051/29-08-2022 ΑΔΑ: ΨΗΨΤ4690ΒΝ-ΙΒ7 Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ ςτον ΚΑΕ 0887. 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 
 
 

   

  
 

 Λιβαδειά, 05-09-22 

Αρ. Πρ.: Γ.Π.8258 

 

 

 

    Σαχ.  
Δ/νςη: 

Σζρμα Αγίου Βλαςίου 
Σ.Κ. 32100 Λιβαδειά 

 ΠΡΟ:  WATERA HELLAS ABEE ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑ ΝΕΟΥ 
1θ & 18θ οδοσ ΒΙΟ.ΡΑ. 13340 Α.Λιοςια , 
Τθλεφωνο : 2103413444 

E-MAIL: info.hellas@watera.com          

 

Διεφθυνςη: Γραφείο Προμηθειών  

Πληροφορίεσ: Μπατςοφλη  Γαρυφαλλιά  

Σηλζφωνο : 22613 50567  

FAX: 22613 50546  
E-mail: diag@levadiahospital.gr  
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Ρρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για τθν ετιςια ςυντιρθςθ του ςυςτιματοσ επεξεργαςίασ νεροφ 
τθσ Μ.Τ.Ν. CPV:50000000-5 (Υπθρεςίεσ επιςκευισ και ςυντιρθςθσ) του  Γ.Ν. Λιβαδειάσ , ςυνολικοφ 
προχπολογιςμοφ 8.866,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου του  Φ.Ρ.Α.24%. 

Η παραπάνω προςφορά θα υποβληθεί ηλεκτρονικά και θα ςυνοδεφεται  απαραίτητα από:  

Α.   Τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

 

 Υπεφκυνθ Διλωςθ όπωσ το Υπόδειγμα (ΡΑΑΤΘΜΑ Αϋ). 

 Ριςτοποιθτικό Γ.Ε.ΜΘ. ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ. Το ηθτοφμενο πιςτοποιθτικό πρζπει να ζχει 
εκδοκεί ςε διάςτθμα όχι μεγαλφτερο των τριϊν (3) μθνϊν πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ 
προςφορϊν.  

 Φορολογικι Ενθμερότθτα. 

 Αςφαλιςτικι Ενθμερότθτα. 

 Ριςτοποιθτικό / Βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ Μθτρϊου. 

 Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου, ζκδοςθσ τουλάχιςτον του τελευταίου τριμινου. 

 Ριςτοποιθτικό/ά το/τα οποίο/α να ζχει εκδοκεί ςε διάςτθμα όχι μεγαλφτερο των τριϊν (3) μθνϊν 
πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, από το οποίο να προκφπτει ότι ο οικονομικόσ 
φορζασ:  

     δεν τελεί υπό πτϊχευςθ, εκκακάριςθ, αναγκαςτικι διαχείριςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι άλλθ ανάλογθ 
κατάςταςθ και επίςθσ ότι δεν τελεί υπό διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ ι ζκδοςθσ απόφαςθσ αναγκαςτικισ 
εκκακάριςθσ ι αναγκαςτικισ διαχείριςθσ ι πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι υπό άλλθ ανάλογθ διαδικαςία. 
Εναλλακτικά παρζχεται θ δυνατότθτα να προςκομίςει «Ενιαίο Ριςτοποιθτικό Δικαςτικισ Φερεγγυότθτασ» που 
αφορά τα Φυςικά και Νομικά Ρρόςωπα κατά τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ.4 περ.β του ν.4412/2016. 

Επιςθμαίνεται πωσ ςε περίπτωςθ ςυνδρομισ λόγων αδυναμίασ προςκόμιςθσ όλων ι μζρουσ των ανωτζρω 
δικαιολογθτικϊν ζωσ τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, κα πρζπει να υποβλθκεί μαηί με τθν 
προςφορά Υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 Ν.1599/86 του νομίμου εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα ςτθν 
οποία κα δθλϊνεται ότι δε ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ, αναλαμβάνοντασ παράλλθλα τθν υποχρζωςθ 
προςκόμιςθσ αυτϊν ζωσ τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. 

Γίνονται δεκτζσ προςφορζσ για το ςφνολο των  υπηρεςιών, οι οποίεσ θα ςυνοδεφονται από Τπεφθυνη 
Δήλωςη όπωσ το Τπόδειγμα (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄). 

Ημερομηνία Λήξησ Τποβολήσ Προςφορών: 16-09-2022 9:00 π.μ. 

   Ρροςφορζσ οι οποίεσ κα κατατεκοφν πζραν τθσ προαναφερόμενθσ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν κα λθφκοφν 
υπόψθ.  

Εναλλακτικζσ προςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ. 

Ρροςφορζσ που αποκλίνουν και δεν ςυμφωνοφν με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τουσ όρουσ τθσ παροφςασ 
Ρρόςκλθςθσ  απορρίπτονται. 

   Ρροςφορζσ  που  ζχουν  χρόνο  ιςχφοσ  τθσ  προςφοράσ μικρότερο από το ηθτοφμενο απορρίπτονται. 

Για τθν επιτάχυνςθ των διαδικαςιϊν θ προςφορά κα κατατεκεί  με θλεκτρονικό μινυμα  ςτο εξισ 
mail:diag@levadiahospital.gr 

 

Σιμή προςφοράσ:  

Αναλυτικά ςε ΕΥΩ και ςτακερι μζχρι τθν οριςτικι παραλαβι των υπθρεςιϊν. Να δθλϊνεται και ο ΦΡΑ που 
υπόκειται θ υπθρεςία.  
Ο προμθκευτισ υπόκειται ςτισ νόμιμεσ κρατιςεισ. Ο ΦΡΑ βαρφνει το Νοςοκομείο. 
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  Διάρκεια ςφμβαςησ 

        H διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ κα είναι από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ και για ζνα χρόνο . 

Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορών:  

Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ προςφζροντεσ με τθν ςυμμετοχι τουσ για εξιντα μζρεσ (60) 
θμζρεσ. 
 

 

 
 

Ο Διοικητής 
του Γ.Ν. Λιβαδειάς – Γ.Ν. Θηβών 

 
 
 
 

Αθανάσιος Γ. Τσαντήλας 
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 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α’ - ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ  
 
 

ΥΡΕΥΘΥΝΘ ΔΘΛΩΣΘ (άρκρο 8 Ν.1599/1986) 
 

Θ ακρίβεια των ςτοιχείων που υποβάλλονται με αυτι τθ διλωςθ μπορεί να ελεγχκεί με βάςθ το αρχείο άλλων υπθρεςιϊν 
(άρκρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

 ΡΟΣ(1): ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΛΙΒΑ∆ΕΙΑ 

Ο – Θ Πνομα  Επϊνυμο:  

Πνομα και Επϊνυμο 

Ρατζρα: 
 

Πνομα και Επϊνυμο 

Μθτζρασ: 
 

Θμερομθνία γζννθςθσ(2):  

Τόποσ Γζννθςθσ:  

Αρικμόσ ∆ελτίου 

Ταυτότθτασ: 
 Τθλ:  

Θμερ/νια ζκδοςθσ 

Ταυτότθτασ 
 

Τόποσ 

Κατοικίασ: 
 Οδόσ:  Αρικ:  ΤΚ:  

 Αρ. Τθλεομοιοτφπου 
(Fax): 

 ∆/νςθ Θλεκτρ. Ταχυδρομείου 
(Εmail): 

 

 

Με ατομικι μου ευκφνθ και γνωρίηοντασ τισ κυρϊςεισ(3), που προβλζπονται από τισ διατάξεισ τθσ παρ. 6 του άρκρου 22 
του Ν. 1599/1986, δθλϊνω ότι μζχρι και τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ μου: 

α) Ζλαβα / Λάβαμε γνϊςθ και αποδζχομαι / αποδεχόμαςτε πλιρωσ και ανεπιφυλάκτωσ όλουσ τουσ όρουσ τθσ Ρρόςκλθςθσ 
…………………………. 

β) Δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των υποχρεϊςεϊν 
μου όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ). 

γ) Ο οικονομικόσ φορζασ που εκπροςωπϊ:  

i. δεν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ 
νομοκεςίασ, 

ii. δεν ζχει ςυνάψει ςυμφωνίεσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ, άλλωσ, ότι τυγχάνει ςτθ περίπτωςι του 
εφαρμογισ θ περίπτωςθ βϋ τθσ παρ. 3 του άρκρου 44 του ν. 3959/2011 (Αϋ 93), και δεν ζχει υποπζςει ςε επανάλθψθ 
τθσ παράβαςθσ, 

iii. δεν γνωρίηει τθν φπαρξθ τυχόν κατάςταςθσ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων λόγω τθσ ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 

iv. οφτε και επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν, δεν ζχει παράςχει ςυμβουλζσ ςτθν ανακζτουςα αρχι ι δεν ζχει με άλλο 
τρόπο εμπλακεί ςτθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ,  

v. δεν ζχει υποςτεί πρόωρθ καταγγελία προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ, ι επιβολι αποηθμιϊςεων ι άλλων παρόμοιων κυρϊςεων ςε ςχζςθ 
με προθγοφμενθ ςφμβαςθ. 

vi. δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν απατθλϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που απαιτοφνται για τθν 
εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ και δεν ζχει αποκρφψει τισ 
πλθροφορίεσ αυτζσ,  

vii. ιταν ςε κζςθ να υποβάλει, χωρίσ κακυςτζρθςθ, τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον 
ανακζτοντα φορζα, και  

viii. δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του 
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ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα 
ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να επθρεάςουν 
ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ. 

ix. δεν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα και β) δεν ζχει επιβλθκεί ςε βάροσ του πεικαρχικι ποινι ι 
άλλουσ είδουσ κφρωςθ ςτο πλαίςιο του επαγγζλματόσ του από αρμόδια εποπτικι αρχι/φορζα με πεικαρχικζσ-
κυρωτικζσ αρμοδιότθτεσ. 

δ) Δεν υπάρχει εισ βάροσ μου αμετάκλθτθ, καταδικαςτικι απόφαςθ για ζνα από τα ακόλουκα εγκλιματα, που ορίηονται ςτο 
άρκρο 73 παρ. 1 Ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, δθλαδι για: 

i. Συμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ 
ii. Ενεργθτικι δωροδοκία κατά το ελλθνικό δίκαιο και το δίκαιο του οικονομικοφ φορζα 

iii. Απάτθ εισ βάροσ των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ζνωςθσ 
iv. Τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ 
v. Νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ 

vi. Ραιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων 

 

ε) μθ επιβολισ ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα που εκπροςωπϊ  θ κφρωςθσ του οριηόντιου αποκλειςμοφ από δθμόςιεσ 
ςυμβάςεισ και ςυμβάςεισ παραχϊρθςθσ. 

ςτ) δεν τελϊ ςε πτϊχευςθ ι δεν ζχω υπαχκεί ςε διαδικαςία ειδικισ εκκακάριςθσ ι δεν τελϊ υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ 
από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι δεν ζχω υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι δεν ζχω αναςτείλει 
τισ επιχειρθματικζσ μου δραςτθριότθτεσ ι δεν ζχω υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ και δεν τθρϊ τουσ όρουσ αυτισ ι 
δεν βρίςκομαι ςε  οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ που προκφπτει από  παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ 
διατάξεισ νόμου. 

η) είμαι εγγεγραμμζνοσ ςτο οικείο Επιμελθτιριο και το ειδικό επάγγελμά μου είναι     ……………….…………………………..   με 
πιςτοποίθςθ του αρμόδιου φορζα. 

θ) κατζχω τισ απαραίτθτεσ άδειεσ από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ για τθν πϊλθςθ των ςχετικϊν υλικϊν και τθν παροχι των 
αντίςτοιχων υπθρεςιϊν, κακϊσ και το κατάλλθλα εξειδικευμζνο προςωπικό για τθν πραγματοποίθςθ των εργαςιϊν. 

κ) ςε περίπτωςθ φπαρξθσ ελαττωματικοφ προϊόντοσ, κα προβϊ ςε άμεση αντικατάςταςι του με νζο, που να πλθροί τουσ 
όρουσ και τισ προδιαγραφζσ που αναφζρονται ςτθν πρόςκλθςθ. 

ι) ζλαβα υπόψθ τισ υποχρεϊςεισ ςχετικά με τισ διατάξεισ περί προςταςίασ του περιβάλλοντοσ και των ςυνκθκϊν εργαςίασ 
που ιςχφουν ςτον τόπο όπου πρόκειται να εκτελεςκεί θ ςφμβαςθ. 

ια) είμαι ςε κζςθ, εφόςον μου ηθτθκεί και χωρίσ κακυςτζρθςθ, να παράςχω κάκε δικαιολογθτικό ι ζγγραφο που 
αποδεικνφει τισ πλθροφορίεσ και δθλϊςεισ που περιλαμβάνονται ςτθν παροφςα διλωςι μου . 

ιβ)το ΦΕΚ ή καταςτατικό ςφςταςησ τησ εταιρείασ είναι  ………………………………………………………………………….. 

ιγ) το ΦΕΚ ή καταςτατικό νόμιμησ ιςχφουςασ εκπροςώπηςησ τησ εταιρείασ είναι  ………………………………………………………….. 

 

Θμερομθνία:       /        /  
Ο – Θ Δθλ. (Υπογραφι) 

 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτθ ι Αρχι ι θ Υπθρεςία του δθμόςιου τομζα, που απευκφνεται θ αίτθςθ.  
(2) Αναγράφεται ολογράφωσ. 
(3) «Πποιοσ εν γνϊςει του δθλϊνει ψευδι γεγονότα ι αρνείται ι αποκρφπτει τα αλθκινά με ζγγραφθ υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 τιμωρείται με 
φυλάκιςθ τουλάχιςτον τριϊν μθνϊν. Εάν ο υπαίτιοσ αυτϊν των πράξεων ςκόπευε να προςπορίςει ςτον εαυτόν του ι ςε άλλον περιουςιακό όφελοσ 
βλάπτοντασ τρίτον ι ςκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάκειρξθ μζχρι 10 ετϊν. 
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ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β - ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

Για τθν ςυντιρθςθ του ςυςτιματοσ  επεξεργαςίασ νεροφ τθσ Μονάδασ Τεχνθτοφ Νεφροφ οι ςυςκευζσ που λειτουργοφν ςτο 

Νοςοκομείο μασ είναι οι παρακάτω : 

  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΟΣΗΣΑ 

1 Φίλτρο κολότθτασ Τεμ.2 

2 Φίλτρο ενεργοφ άνκρακα Τεμ.2 

3 Αποςκλθρυντισ Τεμ.2 

4 Συςκευι μζτρθςθσ ςκλθρότθτασ TESTOMAT Τεμ.1 

5 Φίλτρο φφςιγγασ FILTR GARD 3/4" - 5μ Τεμ.6 

6 Συςκευι αντίςτροφθσ όςμωςθσ 1θσ Βακμίδασ MFP 3-800 Τεμ.1 

7 Δεξαμενι ςυλλογισ νεροφ προκατεργαςίασ Τεμ.1 

8 Αντλίεσ Επαναςυμπίεςθσ Τεμ.2 

9 Συςκευι αντίςτροφθσ όςμωςθσ 2θσ Βακμίδασ MFP 2-700 Τεμ.1 

10 Αγωγιμόμετρο B&C Τεμ.2 

11 Δεξαμενι ςυλλογισ επεξεργαςμζνου νεροφ Τεμ.1 

12 Αντλίεσ Διανομισ Τεμ.2 

13 Φίλτρο Μικροβίων 0,2μ Τεμ.2 

14 Συςκευι Αποςτείρωςθσ UV SL-1 Τεμ.1 

15 Θλεκτρικόσ πίνακασ αυτοματιςμοφ Τεμ.1 

 

 

Θ  ΣΥΝΤΘΘΣΘ ΘΑ ΡΕΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 

 

 Ζξι ( 6 ) διμθνιαίεσ επιςκζψεισ ειδικευμζνου τεχνικοφ  διάρκειασ ζωσ μιασ (1) πλιρουσ εργάςιμθσ θμζρασ, όπου κα 

διενεργείται ζλεγχοσ καλισ λειτουργίασ, αναλυτικζσ μετριςεισ, ςυμπλιρωςθ των προβλεπόμενων εντφπων, ρφκμιςθ 

απορυκμιςμζνων μερϊν, εργαςίεσ προλθπτικισ και διορκωτικισ ςυντιρθςθσ. 

 Ζωσ δφο ( 2 ) επιπλζον επιςκζψεισ για ζκτακτεσ επείγουςεσ επιδιορκϊςεισ διάρκειασ ζωσ μιασ (1) πλιρουσ εργάςιμθσ 

μζρασ. 

 Ανά ζξι μήνεσ ( 2 φορζσ κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ) κα διενεργείται αποςτείρωςθ μεμβρανϊν και ςυςκευϊν 



ΑΔΑ: ΩΑ6Ε4690ΒΝ-Η90



Σελίδα 7 από 8 
 

προκατεργαςίασ, ιτοι: 

o Αποςτειρϊςεισ μεμβρανϊν. 

o Αποςτειρϊςεισ αποςκλθρυντϊν.  

o Αποςτειρϊςεισ φίλτρων κολότθτασ.  

o Αποςτειρϊςεισ φίλτρων ενεργοφ άνκρακα.  

o Αποςτείρωςθ κάδου 1ου ςταδίου επεξεργαςίασ.  

 Μία ( 1 ) φορά κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ κα διενεργείται αποςτείρωςθ κάδων και δικτφων επεξεργαςμζνου νεροφ, 

ιτοι: 

o Αποςτείρωςθ δικτφων διανομισ επεξεργαςμζνου νεροφ. 

o Αποςτείρωςθ κάδων αποκικευςθσ επεξεργαςμζνου νεροφ.  

 Με το πζρασ κάκε επίςκεψθσ τεχνικοφ κα εκδίδεται δελτίο ςτο οποίο κα αναφζρονται οι εργαςίεσ που εκτελζςκθκαν, τα 

υλικά που χρθςιμοποιικθκαν, τυχόν προβλιματα που διαπιςτϊκθκαν, παρατθριςεισ και προτάςεισ. Το δελτίο αυτό κα 

υπογράφεται από τον τεχνικό που κα εκτελεί τθν ςυντιρθςθ και τον υπεφκυνο που κα οριςτεί από το Κδρυμα.   

 Θ ςυντιρθςθ και ο ζλεγχοσ των ςυςκευϊν κα διενεργείται από ειδικευμζνο προςωπικό το οποίο ζχει εκπαιδευτεί 

κατάλλθλα για το ςζρβισ των ΙΑΤΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΩΝ αντίςτροφθσ όςμωςθσ (R.O.) για αιμοκάκαρςθ. 

 Θ ανταπόκριςθ ςε περίπτωςθ βλάβθσ και εάν θ βλάβθ παραμζνει μετά τισ υποδείξεισ τθσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ για τθν 

αποκατάςταςι τθσ από το προςωπικό που κα χειρίηεται το ςφςτθμα, κα είναι το αργότερο εντόσ τθσ επόμενθσ εργάςιμθσ, 

από τθν ζγγραφθ θ προφορικι ειδοποίθςθ του αναδόχου.  

 

Σεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα 

Ο ςυμμετζχων οφείλει να ςυγκεντρϊνει τα ακόλουκα προςόντα και να προςκομίςει, τα ςχετικά αποδεικτικά ζγγραφα. 

 

1. Να είναι μζλοσ του αντίςτοιχου εμποροβιομθχανικοφ ι βιοτεχνικοφ επιμελθτθρίου. 

2. Να διακζτει ISO 9001:2015 ι ιςοδφναμο, για τθν εφαρμογι ςυςτιματοσ διαχείριςθσ ποιότθτασ, με πεδίο εφαρμογισ 

τον ςχεδιαςμό, τθν παραγωγι, πϊλθςθ, εγκατάςταςθ, ενοικίαςθ, λειτουργία και τεχνικι υποςτιριξθ μθχανθμάτων και 

υλικϊν επεξεργαςίασ νεροφ.  

3. Να διακζτει ISO 14001:2015 ι ιςοδφναμο, για τθν εφαρμογι ςυςτιματοσ περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ, με πεδίο 

εφαρμογισ τον ςχεδιαςμό, τθν παραγωγι, πϊλθςθ, εγκατάςταςθ, ενοικίαςθ, λειτουργία και τεχνικι υποςτιριξθ 

μθχανθμάτων και υλικϊν επεξεργαςίασ νεροφ. 

4. Να διακζτει ISO 45001:2018 ι ιςοδφναμο, για τθν εφαρμογι ςυςτιματοσ διαχείριςθσ υγείασ και αςφάλειασ ςτθν 

εργαςία, με πεδίο εφαρμογισ τον ςχεδιαςμό, τθν παραγωγι, πϊλθςθ, εγκατάςταςθ, ενοικίαςθ, λειτουργία και τεχνικι 

υποςτιριξθ μθχανθμάτων και υλικϊν επεξεργαςίασ νεροφ. 

5. Να διακζτει πιςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ με το πρότυπο διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ISO 13485:2016, για τθν εφαρμογι 

ςυςτιματοσ διαχείριςθσ ποιότθτασ ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων, με πεδίο εφαρμογισ τθν εγκατάςταςθ και τεχνικι 

υποςτιριξθ ςυςτθμάτων επεξεργαςίασ νεροφ για εφαρμογι ςε μονάδεσ αιμοκάκαρςθσ και τθ διακίνθςθ 

ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων ςτον τομζα τθσ αιμοκάκαρςθσ.  

6. Να διακζτει πιςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ με τθν υπ’ αρικ. ΔΥ8δ/Γ.Ρ.οικ.1348/2004 (ΦΕΚ 32/Β/16-1-2004) Υπουργικι 

απόφαςθ για τθ διανομι ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων.  

7. Να διακζτει πιςτοποιθτικό, από πιςτοποιθμζνο φορζα, ότι ζχει κακιερϊςει και εφαρμόηει ςφςτθμα διαςφάλιςθσ 
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ποιότθτασ ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ Οδθγίασ 93/42/ΕΟΚ, Ραράρτθμα V και τθσ ενςωμάτωςισ τθσ ςτθν ελλθνικι 

νομοκεςία, για τθν καταςκευι και τον τελικό ζλεγχο ςυγκροτθμάτων επεξεργαςίασ νεροφ για αιμοκάκαρςθ.  

8. Να διακζτει βεβαίωςθ Συμμετοχισ ςε Εγκεκριμζνο Συλλογικό Σφςτθμα Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ ΑΘΘΕ (ςφμφωνα με 

το Ν. 2939/2001 και τθν υπ’ αρικμ. Θ.Ρ. 23615/651/Ε.103 Κ.Υ.Α.). 

 

       Ο Διοικητής 

του Γ.Ν. Λιβαδειάς – Γ.Ν. Θηβών 
 
 

Αθανάσιος Γ. Τσαντήλας 
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