
 

                                                                                      

    Θεσσαλονίκη  6/6/2018 

     Αρ. πρωτ.  16864 

 

 

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

για την μέτρηση ραδιενεργών ουσιών σε δείγματα πόσιμου νερού 

 

 

Η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. προκειμένου να αναθέσει με τη διαδικασία 

πρόσκλησης ενδιαφέροντος την παροχή υπηρεσιών μέτρησης ραδιενεργών ουσιών σε δείγματα πόσιμου 

νερού (CPV 71900000-7), προϋπολογισμού είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00€), πλέον ΦΠΑ 

 
 

Προσκαλεί 

 
Κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, μέχρι την Τρίτη 19 Ιουνίου 2018 και 

ώρα 14.00 στη διεύθυνση: 

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.  

Τμήμα Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών 

Τσιμισκή 98, 8ος όροφος, ΤΚ 54622, Θεσσαλονίκη 

 

Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι εργαστήριο εξουσιοδοτημένο από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής 

Ενέργειας - Ε.Ε.Α.Ε., σύμφωνα με όσα ορίζονται στις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας 

(Π/112/1057/2016/01.02.2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ 241/Β/09.02.2016)), επιπλέον θα πρέπει να πληροί τις εξής 

προϋποθέσεις: 

 Να είναι διαπιστευμένα κατά ISO 17025 για τις συγκεκριμένες αναλυτικές τεχνικές. 

 Να εφαρμόζουν διεθνώς αναγνωρισμένες αναλυτικές τεχνικές για τον προσδιορισμό της συγκέντρωσης 

ραδιονουκλιδίων, όπως αυτές περιγράφονται στους πίνακες των παραρτημάτων Ι και ΙΙΙ του σχετικού. 

 Να μετρούν συγκεντρώσεις ραδιονουκλιδίων και την ολική α/β ακτινοβολία στα επίπεδα των ορίων 

ανίχνευσης που καθορίζονται στον δεύτερο πίνακα του παραρτήματος ΙΙΙ του σχετικού. 

         
                          ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 

Δ/νση  Οικονομικών 
Τμήμα Προμηθειών, Δ.Υ. 
 & Αποθηκών 
Πληρ.  Σπ. Πετρόπουλος 
Τηλ.   2310 966967 
Fax   2310 283117 
E mail promithies@eyath.gr  

                           

Προς 

Κάθε ενδιαφερόμενο 
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Οι παράμετροι που πρέπει να παρακολουθούνται είναι οι εξής: 

1. Ολική α και β ακτινοβολία (σε Bq/L η κάθε ακτινοβολία χωριστά). 

2. Ισότοπα του ουρανίου (U-238 & U-234) (σε mBq/L το κάθε ισότοπο χωριστά και σε μg/L το συνολικό U).   

Τα αποτελέσματα πρέπει να συνοδεύονται από “Πιστοποιητικό καταλληλότητας πόσιμου νερού”, από την 

Ε.Ε.Α.Ε., η αξία του οποίου θα περιλαμβάνεται στο τίμημα.  

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν να αντίστοιχα δικαιολογητικά – βεβαιώσεις που να αποδεικνύουν 

όλα τα παραπάνω. 

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι 20 μήνες. 

 

 

Γενικοί όροι 

 

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποβάλλουν: 

 Πιστοποιητικό με το οποίο αποδεικνύεται  η εγγραφή τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο σχετικό με 

την άσκηση της δραστηριότητας που απαιτείται για την εκτέλεση του φυσικού αντικειμένου της παρούσας, 

που θα βρίσκεται σε ισχύ κατά  την ημερομηνία  διενέργειας του διαγωνισμού. 

 Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 στην οποία ο προσφέρων δηλώνει ότι: 

α) Έχει εκπληρώσει τις φορολογικές και ασφαλιστικές του υποχρεώσεις 

β) Δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 

αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού  

συμβιβασμού  ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του   δραστηριότητες ή βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη 

κατάσταση. 

γ) Δεν έχει καταδικαστεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα των περιπτώσεων α 

έως στ της παραγράφου 1 του άρθρου 73 Ν.4412/2016. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού έχει τη δυνατότητα πριν την υπογραφή της Σύμβασης, να ζητήσει από τον 

προσωρινό ανάδοχο την προσκόμιση των δικαιολογητικών τα οποία αναφέρονται στην ανωτέρω υπεύθυνη 

δήλωση.  

Ο πάροχος υπηρεσιών στον οποίο θα γίνει η ανάθεση, θα κληθεί να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης 

των όρων της σύμβασης που θα συναφθεί, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής 

συμβατικής αξίας χωρίς τον ΦΠΑ. 

Οι προσφορές θα εξεταστούν από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης και θα επιλεγεί ο πάροχος 

υπηρεσιών με τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή, από εκείνους των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως 

αποδεκτές με βάση τις ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές.  

Το ποσοστό του αναλογούντος ΦΠΑ, θα αναφέρεται χωριστά. Σε διαφορετική περίπτωση  θεωρείται ότι 

έχει συνυπολογισθεί στην τιμή της προσφοράς. 
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Οι προσφορές θα ισχύουν για  60  ημέρες. 

Η εξόφληση των τιμολογίων θα γίνει σε 45 με 60 ημέρες από την παραλαβή αυτών από το Τμήμα 

Προμηθειών Δ.Υ. & Αποθηκών, και την υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλλων από την επιτροπή 

παρακολούθησης και παραλαβής. 

Τον ανάδοχο βαρύνει κράτηση ποσοστού 0,06%, επί του συμβατικού ποσού υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ καθώς και 

κράτηση ποσοστού 0,06% επί του συμβατικού ποσού υπέρ ΑΕΠΠ. 

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στην κ Μαριάνθη Τσίρτου, στο τηλ. 2310-

966892.  

 
 

 
 Η Προϊσταμένη του Τμήματος 

Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών 
 
 
 

Ελένη Παχατουρίδου 
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