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ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ -    ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΟΣΑ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΠΤΡΟΤ   ΜΟΤΣΑΚΛΗ  1, ΠΑΓΚΡΗΣΙΟ   ΣΑΔΙΟ 

ΣΗΛΕΦΩΝΟ: +30 2810 264566    ◊ FAX :  +30 2810 264561 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
Ηξάθιεην   21 Ινπλίνπ   2018  

Αξηζκόο Πξση: 990 

 
 

ΘΔΜΑ: Γηελέξγεηα ηνπ ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηνλ «Δηήζην Μηθξνβηνινγηθό θαη Υεκηθό 

έιεγρνο λεξώλ ρξήζεο θαη λεξώλ πηζίλαο  ησλ Γεκνηηθώλ Αζιεηηθώλ Κέληξσλ Ηξαθιείνπ» 

 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

Ο έιεγρνο   αθνξά ηα λεξά ρξήζεο θαη ηα λεξά  ηεο πηζίλαο  ζε όια ηα Δεκνηηθά Αζιεηηθά Κέληξα 

αξκνδηόηεηαο ηεο ΑΑΗ ΑΕ ΟΣΑ, ζε εηήζηα ηαθηηθή βάζε  από αλεμάξηεην ειεγθηηθό εξγαζηήξην 

ζηνπο παξαθάησ παξακέηξνπο θαη ζύκθσλα κε ηελ παξαθάησ πεξηνδηθόηεηα θαη ειέγρνπο: 

 

εκείσζε γηα ηελ ιεγηνλέιια: Σα δείγκαηα λεξνύ ζα πξέπεη λα απνζηέιινληαη ζηα Εζληθά Κέληξα 

Αλαθνξάο, ή ζε ΚΕΔΤ-ΠΕΔΤ, ή ζε δηαπηζηεπκέλα σο πξνο ηε εμέηαζε ηεο ιεγηνλέιιαο εξγαζηήξηα.  

 

ΑΝΑΛΤΔΙ ΠΑΓΚΡΗΣΙΟΤ ΣΑΓΙΟΤ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ 

Α/Α 
ΕΙΔΟ ΠΡΟ 

ΕΞΕΣΑΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΕΙΓΜΑΣΟΛ

ΗΨΙΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΕΙΓΜΑΣΩΝ  ΓΙΑ 

ΚΑΘΕ 
ΔΕΙΓΜΑΣΟΛΗΨΙΑ 

ΤΝΟΛΙΚΟ 
ΑΡΙΘΜΟ 

ΔΕΙΓΜΑΣΩΝ 

ΚΟΣΟ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

€ 

ΤΝΟΛΟ  
 € 

1 ΠΙΙΝΑ  12 2 24 31,00 € 744,00 € 

2 
ΝΔΡΟ ΥΡΗΗ 
ΥΗΜΙΚΗ  ΑΝΑΛ. 

2 1 2 26,00 € 52,00 € 

3 
ΝΔΡΟ ΥΡΗΗ 
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ  

3 1 3 20,00 € 60,00 € 

4 
LEGIONELLA  
ΓΙΑ 2 ΠΙΙΝΔ  

2 2 4 27,00 € 108,00 € 

5 
LEGIONELLA  
ΓΙΑ 4 BOILER ΚΑΙ 4 
ΗΜΔΙΑ ΓΙΚΣΤΟΤ  

2 8 
16 28,00 € 448,00 € 

     ΤΝΟΛΟ 
1.412,00 € 

Σηκέο πιένλ ΦΠΑ 

 

ΑΝΑΛΤΔΙ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΚΑΙ ΠΝΔΤΜΑΣΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟΤ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ 

Α/Α 
ΕΙΔΟ ΠΡΟ 

ΕΞΕΣΑΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΕΙΓΜΑΣΟΛΗΨ

ΙΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΕΙΓΜΑΣΩΝ  ΓΙΑ ΚΑΘΕ 

ΔΕΙΓΜΑΣΟΛΗΨΙΑ 

ΤΝΟΛΙΚΟ 
ΑΡΙΘΜΟ 

ΔΕΙΓΜΑΣΩΝ 

ΚΟΣΟ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

€ 

ΤΝΟΛΟ   
€ 

1 ΝΔΡΟ ΥΡΗΗ 
ΥΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛ. 

2 1 
2 28 56,00 € 

2 ΝΔΡΟ ΥΡΗΗ 
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙ
ΚΗ ΑΝΑΛΤΗ 

3 2 

6 23 138,00 € 
3 LEGIONELLA 2 2 

4 28 112,00 € 
     ΤΝΟΛΟ 306,00 € 

Σηκέο πιένλ ΦΠΑ 

 

 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ  
ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ  ΟΣΑ  

(Α.Α.Η.  Α.Ε.  ΟΣΑ)  
--------------------------------------------------- 

Διεύθυνζη: πύρου Μουζηακλή 1, Παγκρήηιο ηάδιο 

 ΑΦΜ : 998091971– Α’ ΔΟΤ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ 

  

MARIA 
VISKADOUROU

Digitally signed by 
MARIA VISKADOUROU 
Date: 2018.07.12 
10:01:40 +03'00'
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ΑΝΑΛΤΔΙ ΝΔΟΤ ΚΛΔΙΣΟΤ ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΟΤ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ 

Α/Α 
ΕΙΔΟ ΠΡΟ 

ΕΞΕΣΑΗ 
ΑΡΙΘΜΟ 

ΔΕΙΓΜΑΣΟΛΗΨΙΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΙΓΜΑΣΩΝ 
/ΔΕΙΓΜΑΣΟ 

ΛΗΨΙΑ 

ΤΝΟΛΙΚΟ 
ΑΡΙΘΜΟ 

ΔΕΙΓΜΑΣΩΝ 

ΚΟΣΟ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

€ 

ΤΝΟΛΟ 
€ 

1  
ΝΕΡΟ ΧΡΗΗ 
ΧΗΜΙΚΗ  

2 1 2 24,00 € 48,00 € 

2  
ΝΕΡΟ ΧΡΗΗ 
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ  3 2 6 19,00 € 114,00 € 

3  
LEGIONELLA  
ΝΣΟΤΖ  

2 1 2 25,00 € 50,00 € 

4  
LEGIONELLA  
ΠΤΡΓΟΙ ΨΤΞΗ  

2 3 6 25,00 € 150,00 € 
     ΤΝΟΛΟ  362,00 € 

Σηκέο πιένλ ΦΠΑ 

 

 

εκείσζε γηα ηελ ιεγηνλέιια:  
Σα δείγκαηα λεξνύ ζα πξέπεη λα απνζηέιινληαη ζηα Εζληθά Κέληξα Αλαθνξάο, ή ζε ΚΕΔΤ-ΠΕΔΤ, ή 

ζε δηαπηζηεπκέλα σο πξνο ηε εμέηαζε ηεο ιεγηνλέιιαο εξγαζηήξηα. 

 

 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ *: 

 

 ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ  ΚΟΣΟ 

1 ΠΑΓΚΡΗΣΙΟ ΣΑΔΙΟ 1.412,00 € 

2 ΔΑΠΚΗ 306,00 € 

3 ΝΚΓΗ 362,00 €  

 ΤΝΟΛΟ 2.080,00 € 

 ΦΠΑ 499,20 € 

 ΣΔΛΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 2.579,20 € 

 

 

 

ΤΓΓΡΑΦΗ  ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 

Άξζξν 1
ν
  

Γεληθά 

Αληηθείκελν ηεο ελέξγεηαο είλαη ην  ν «Δηήζηνο Μηθξνβηνινγηθόο θαη Υεκηθόο έιεγρνο λεξώλ 

ρξήζεο θαη λεξώλ πηζίλαο ησλ Γεκνηηθώλ Αζιεηηθώλ Κέληξσλ Ηξαθιείνπ». 

Άξζξν  2
ν
  

Ιζρύνπζεο δηαηάμεηο 

Η δηελέξγεηα ηεο πξνκήζεηαο δηέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνύ ιεηηνπξγία ηεο ΑΑΗ ΑΕ ΟΣΑ  

θαη ηνπ θαλνληζκνύ πξνκεζεηώλ ηεο ΑΑΗ ΑΕ ΟΣΑ. 

Άξζξν 3
ν 

Σξόπνο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο  

Η εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο απηή απηήο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε απ’ επζείαο αλάζεζε κεηά από 

αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ κε θξηηήξην ηε ρακειόηεξε ηηκή ηνπ ζπλόινπ ηηκνινγίνπ πξνζθνξάο ελώ  ε 

ππεξεζία δελ θαηαθεξκαηίδεηαη. 

Άξζξν 4
ν
  

πκβαηηθά ζηνηρεία θαηά ζεηξά ηζρύνο  

α) πγγξαθή ππνρξεώζεσλ  

β) Σερληθέο πξνδηαγξαθέο 

γ) Ελδεηθηηθόο πξνϋπνινγηζκόο  

Άξζξν 5
ν
  

Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη θαηάζεζε πξνζθνξώλ 

Ο ελδηαθεξόκελνο ζα απνζηέιιεη ή λα θαηαζέζεη ζηελ ΑΑΗ ΑΕ ΟΣΑ ηα παξαθάησ κέζα ζε θάθειν:  
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Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, δαθηπινγξαθεκέλεο θαη ππνρξεσηηθά ζηελ 

Ειιεληθή Γιώζζα.  

ην θάθειν θάζε πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλώο:  

Η ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ» κε θεθαιαία γξάκκαηα  

Ο πιήξεο ηίηινο ηεο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκό  

Σα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνύ (ηίηινο, θ.ιπ.)  

Η εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ  

Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα – ελδηαθεξόκελνπ  

Μέζα ζηνλ θάθειν πξνζθνξάο ηνπνζεηνύληαη όια ηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρεία σο εμήο:  

 

ηνλ θπξίσο θάθειν ηνπνζεηνύληαη όια ηα δεηνύκελα δηθαηνινγεηηθά: 

α. δεκνηηθή ελεκεξόηεηα,  

β. θνξνινγηθή ελεκεξόηεηα,  

γ. πηζηνπνίεζε ηνπ ππνςήθηνπ αλαδόρνπ λα εθηειεί ηηο ππεξεζίεο πνπ δεηνύληαη 

δ.  εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο 2% επί ηνπ ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 

ε. ππεύζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξόκελνπ (αξζ. Ν 1553/86) ζηελ νπνία λα δειώλεη ¨όηι είναι ενήμεπορ 

για ηην ζςγγπαθή ςποσπεώζεων, για ηιρ ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ, ενδεικηικό πποϋπολογιζμό¨ 

 

Σα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνύληαη ζε ρσξηζηό ζθξαγηζκέλν θάθειν κέζα ζηνλ 

θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ».  

Η πξνζθνξά πξέπεη λα έρεη ζπληαρζεί ζύκθσλα κε ηελ παξνύζα δηαθήξπμε. Ο θάθεινο Οηθνλνκηθήο 

Πξνζθνξάο ζα θέξεη ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ.  Η πεξηερόκελε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα 

πξέπεη λα αλαγξάθεη ην πνζόλ ηεο πξνζθνξάο αξηζκεηηθά θαη νινγξάθσο,  ρσξίο  θαη κε ηνλ 

αλαινγνύληα Φ.Π.Α.24 %. 

Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά πξέπεη λα θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπ ππνςεθίνπ αλαδόρνπ. Οη 

πξνζθνξέο πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλεο ρσξίο ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζώζεηο, εάλ ππάξρεη 

ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηόξζσζε απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε από 

ηνλ πξνζθέξνληα. Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο.  

 

ΙΥΤ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Οη πξνζθνξέο ηζρύνπλ θαη δεζκεύνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα έμη (6) κήλεο πξνζκεηξνύκελνη από ηελ 

επόκελε εκέξα ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξώλ.  

 

Πξνζθνξέο πνπ αλαθέξνπλ εκεξνκελία ιήμεο κηθξόηεξε ηεο παξαπάλσ αλαθεξόκελεο, ζα 

απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Αλ πξνθύςεη ζέκα παξάηαζεο ηεο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ ε ΑΑΗ 

Α.Ε/ΟΣΑ  ζα απεπζύλεη εξώηεκα πξνο ηνπο ζπκκεηέρνληεο, αλ απνδέρνληαη ηε παξάηαζε γηα 

ζπγθεθξηκέλν ρξνληθό δηάζηεκα.  

 

 Άξζξν 6
ν
  

Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ  

Η αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ (ζπκθσλία ή όρη ηεο ηερληθήο πεξηγξαθήο ηεο πξνζθνξάο κε ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο) θαη ε εηζήγεζε γηα ηελ αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη από ηελ ηξηκειή 

επηηξνπή εθπόλεζεο πξνκεζεηώλ θαη δηαγσληζκώλ ηεο ΑΑΗ ΑΕ ΟΣΑ ηελ  Σεηάξηε 25/07/2018 ώξα 

14:30  (ώπα αξιολόγηζηρ πποζθοπών 14:30 ηην ίδια ημέπα) ζηελ γξακκαηεία δηνίθεζεο ηεο ΑΑΗ ΑΕ 

ΟΣΑ, (Σπύπος Μοςζηακλή, Παγκπήηιο Σηάδιο, Πεπιοσή Λίνηο, 2810 264568 / Fax: 2810 264568). 

Άξζξν 7
ν
  

Σόπνο παξάδνζεο  

Σα παξαδνηέα ζα πινπνηεζνύλ ζε ρώξνπο πνπ ζα νξίζεη ε ΑΑΗ ΑΕ ΟΣΑ κε εθπξόζσπν ηεο ηερληθήο 

δηαρείξηζεο. Η παξάδνζε  ησλ ππεξεζηώλ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά κε ηελ έθδνζε ηνπ ζρεηηθνύ 

ηηκνινγίνπ. 

Άξζξν 8
ν
  

Παξαιαβή   

Η παξαιαβή ησλ ππεξεζηώλ  ζα πηζηνπνηείηαη  από ηξηκειή επηηξνπή ηεο ΑΑΗ ΑΕ ΟΣΑ. 
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Άξζξν 9
ν
  

Πιεκκειήο ππεξεζίεο 

Εάλ θαηά ηελ παξαιαβή απνδεηρζεί όηη ηα παξαδνηέα  δελ είλαη ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο 

κειέηεο θαη ηελ πξνζθνξά ηνπ αλαδόρνπ, ηόηε ν αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα ηηο αληηθαηαζηήζεη εμ 

νινθιήξνπ ηα παξαδνηέα ζύκθσλα  κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 

Άξζξν 10
ν
  

Φόξνη , Σέιε , Κξαηήζεηο   

Ο αλάδνρνο ππόθεηηαη ζε όινπο ηνπο βάζεη ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ, θόξνπο, ηέιε, θξαηήζεηο πνπ ζα 

ηζρύνπλ θαηά ηελ εκέξα ηεο δηελέξγεηαο ηεο πξνκήζεηαο .  

Άξζξν 11
ν
  

Δγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο 

Ο  αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα θαηαζέζεη κε  ηελ έλαξμε ησλ ππεξεζηώλ  εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο 

εθηέιεζεο 5 % επί ηνπ ζπλνιηθνύ πνζνύ ηεο ππεξεζίαο,  ε νπνία ζα έρεη δηάξθεηα   ελόο έηνπο  θαη 

ζα επηζηξαθεί κεηά  ηελ νινθιήξσζε ησλ ππεξεζηώλ. 

 Άξζξν 12
ν
  

Άιιεο  δηαηάμεηο - ζέκαηα 

Ο αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα αληηκεησπίδεη άκεζα ηπρόλ αζηνρίεο (κέζα ζε 48 ώξεο)  ησλ 

παξαδνηέσλ από ηελ ελέξγεηα, κεηά από θιίζε ηεο ΑΑΗ ΑΕ ΟΣΑ.  

 

εκείσζε γηα ηελ ιεγηνλέιια: Σα δείγκαηα λεξνύ ζα πξέπεη λα απνζηέιινληαη ζηα Δζληθά Κέληξα 

Αλαθνξάο, ή ζε ΚΔΓΤ-ΠΔΓΤ, ή ζε δηαπηζηεπκέλα σο πξνο ηε εμέηαζε ηεο ιεγηνλέιιαο 

εξγαζηήξηα. 

 

Δληάζεηο 

Καηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνύ, ηεο ζπκκεηνρήο αλαδόρνπ ζε απηόλ θαη ηεο δηελέξγεηάο ηνπ έσο 

θαη ηελ θαηαθπξσηηθή απόθαζε επηηξέπεηαη έλζηαζε-πξνζθπγή γηα  ιόγνπο λνκηκόηεηαο θαη νπζίαο 

(ελδηθνθαλήο πξνζθπγή), πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 15  ηνπ Π.Δ/ηνο 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10-7-

2007). Γηα ην παξαδεθηό ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, ζύκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 15 

ηνπ Π.Δ/ηνο 118/2007, πξνζθνκίδεηαη παξάβνιν θαηάζεζεο ππέξ ηεο ΑΑΗ Α.Ε., πνζνύ ίζνπ κε ην 0,10 

επί ηεο εθαηό (0,10%) επί ηεο πξνϋπνινγηζκέλεο αμίαο, ην ύςνο ηνπ νπνίνπ δελ κπνξεί λα είλαη 

κηθξόηεξν ησλ  150,00.  Σν παξάβνιν απνηειεί  έζνδν ηεο εηαηξίαο ΑΑΗ .Α.Ε. 
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