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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο Δήμαρχος Δίου-Ολύμπου ανακοινώνει ότι ο Δήμος προτίθεται να προβεί στην ανάθεση για την
υπηρεσία
«παρακολούθηση των επιπέδων ραδιενέργειας στο νερό ανθρώπινης
κατανάλωσης », προϋπολογισμού 5.815,60€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α , με τη διαδικασία της
απ΄ευθείας ανάθεσης ( σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016) και κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.
Κατόπιν τούτου, καλεί όσους αναγνωρισμένους
παρόχους των συγκεκριμένων υπηρεσιών,
επιθυμούν να καταθέσουν τις προσφορές τους, στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου ΔίουΟλύμπου (τηλ. 2352350-136,2352350-137 Ταχ.Δ/νση : Αγ. Νικολάου 15, Λιτόχωρο ΤΚ 60200).
Οι προσφορές θα κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελλο, αναγράφοντας εξωτερικά του φακέλου τα
πλήρη στοιχεία του προσφέροντος, τη φράση “προσφορά προς Δήμο Δίου-Ολύμπου” , τον τίτλο της
σύμβασης και την καταληκτική ημερομηνία προθεσμίας υποβολής προσφορών, μέχρι την
12.06.2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00μ.μ.
Οι προσφορές που θα κατατεθούν, επί ποινή αποκλεισμού, θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τις
από 18.04.2018 τεχνικές προδιαγραφές της εν λόγω ανάθεσης
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων
συμβάσεων, σύμφωνα με το Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας
αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ( τελευταίου τριμήνου ). Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις
περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. ΙΚΕ και
Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) και Συνεταιρισμών, τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
β. Φορολογική ενημερότητα του οικονομικού φορέα,
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα του οικονομικού φορέα και
δ. τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος οικονομικού φορέα ( Οι Ο.Ε,
Ε.Ε. ΙΚΕ οφείλουν να καταθέσουν το καταστατικό ίδρυσης, πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ με την
αναλυτική ισχύουσα εκπροσώπηση και γενικό πιστοποιητικό ΓΕΜΗ τελευταίου τριμήνου. Οι
Ε.Π.Ε., και Α.Ε. οφείλουν να καταθέσουν ΦΕΚ ή ΓΕΜΗ ίδρυσης, ΦΕΚ ή πιστοποιητικό του
ΓΕΜΗ με την αναλυτική ισχύουσα εκπροσώπηση και γενικό πιστοποιητικό ΓΕΜΗ τελευταίου
τριμήνου).

.

Περισσότερες πληροφορίες και ηλεκτρονικά αντίγραφα των τεχνικών προδιαγραφών και του
εντύπου οικονομικής προσφοράς θα παρέχονται από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου, τηλ.
2352350-155, 2352350-148, FAX: 2352350-167, Ε-mail: promi@dion-olympos.gr, promi2@dionolympos.gr Αρμόδιοι υπάλληλοι, Χονδρόπουλος Νικόλαος, Γεωργαντάς Θεόδωρος.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 15
60200 ΛΙΤΟΧΩΡΟ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Θέμα: «Παρακολούθηση των επιπέδων ραδιενέργειας στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης»
Κωδικός: 25.6117.0002
Πίστωση: 11.200,00 €
Η εφαρμογή των διατάξεων:
της με αρίθμ. Δ1(δ)/ΓΠ/83211/1-2-18 (ΑΔΑ: 78Π4465ΦΥΟ-Β9Υ) εγκύκλιος του Υπ. Υγείας με θέμα
“Σχετικά με διαδικασία παρακολούθησης ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης ως προς
τις ραδιενεργές ουσίες που περιέχει μετά από την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων μετρήσεων
δύο ετών από την Ε.Ε.Α.Ε.”,
της με αρίθμ. Γ1Δ/6220/13-2-17 (ΑΔΑ: 72Ρ0465ΦΥΟ-56Λ) εγκύκλιος Γ.Γ. Δημόσιας Υγείας με θέμα
“Διευκρινίσεις επί της παρακολούθησης της ραδιενέργειας στο νερό ανθρώπινης
κατανάλωσης”,
της Γ1/ΓΠοικ28158/15.4.2016 εγκύκλιος του Τμ. Υγιεινής Περιβάλλοντος Υπουργείου Υγείας και
της K.Y.A. Π/112/1057/2016/16 (ΦΕΚ 241/Β/2016) με θέμα “Θέσπιση απαιτήσεων προστασίας της
υγείας του πληθυσμού από ραδιενεργές ουσίες που περιέχονται στο νερό ανθρώπινης
κατανάλωσης, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2013/51/EYΡATOM του Συμβουλίου, της
22ας Οκτωβρίου 2013”,
αναφορικά με την υποχρέωση παρακολούθησης των επιπέδων ραδιενέργειας στο νερό
ανθρώπινης κατανάλωσης (από τους υπευθύνους ύδρευσης), επιβάλλει τη διενέργεια
εργαστηριακών ελέγχων από διαπιστευμένο φορέα, σε δείγματα νερού (του υδρευτικού δικτύου
αρμοδιότητας του Δήμου μας), ως προς τον προσδιορισμό:
των ισοτόπων του ουρανίου (U-238 & U-234) και
της ολικής α και β ακτινοβολίας.
Ο καταρχήν έλεγχος θα αφορά 7 αντιπροσωπευτικά δείγματα (του υδρευτικού δικτύου
αρμοδιότητας του Δήμου μας) για το έτος 2017, τα οποία ελήφθησαν από την Υπηρεσία μας την
14/12/2017 και αποθηκεύτηκαν σύμφωνα με το προβλεπόμενο πρωτόκολλο αποθήκευσης (έπειτα
από συνεννόηση με την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας).
Το συνολικό κόστος διενέργειας των εργαστηριακών δοκιμών των 7 ληφθέντων δειγμάτων
νερού, στο οποίο περιλαμβάνεται:
1. το κόστος διενέργειας των εργαστηριακών ελέγχων, και
2. το κόστος έκδοσης των σχετικών αποδεικτικών καταλληλότητας (ανά δείγμα νερού),
υπολογίζεται στα 5.815,60 ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%) και επιμερίζεται ως εξής:
Α/Α
1
2
3

Περιγραφή είδους
Προσδιορισμός των ισοτόπων του ουρανίου (U238 & U-234)
Προσδιορισμός της ολικής α και β ακτινοβολίας
Έκδοση πιστοποιητικού καταλληλότητας

Τιμή μονάδος
(ευρώ)

Ποσότητα

Τιμή
(ευρώ)

500

7

3.500,00

150
20

7
7

1.050,00
140,00
4.690,00
1.125,60
5.815,60

ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α. 24%
ΣΥΝΟΛΟ (με Φ.Π.Α. 24%)

Επισημαίνεται ότι ο διαπιστευμένος φορέας διενέργειας των εργαστηριακών ελέγχων θα
πρέπει οπωσδήποτε να πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 3, άρθρου 7 της (4) σχετικής Κ.Υ.Α.
Λιτόχωρο 18.04.2018
O Συντάξας

Κων/νος Γ. Στρογγύλης
ΠΕ Περιβάλλοντος ( ΠΕ Χημικός )

Ο Αναπλ. Προιστάμενος
Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας

Μπονοβόλιας Νικόλαος
ΤΕ Πολ. Μηχανικών

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
για την υπηρεσία «παρακολούθηση των επιπέδων ραδιενέργειας στο νερό ανθρώπινης
κατανάλωσης »

Α/Α
1
2
3

Περιγραφή είδους
Προσδιορισμός των ισοτόπων
του ουρανίου (U-238 & U-234)
Προσδιορισμός της ολικής α και
β ακτινοβολίας
Έκδοση πιστοποιητικού
καταλληλότητας

Τιμή μονάδος
(ευρώ)

Ποσότητα

Τιμή
(ευρώ)

7
7
7
ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α. 24%
ΣΥΝΟΛΟ (με Φ.Π.Α. 24%)

Οι υπηρεσίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις από 18.04.2018 τεχνικές προδιαγραφές της εν
λόγω ανάθεσης
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
( σφραγίδα, ημερομηνία, υπογραφή )
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