
                                                            

                            

                 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
        ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & 
                          ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                                

                  Θεσσαλονίκη      17  Ιανουαρίου 2019
                   Αριθμ. Πρωτ.: 615653(15900) 

               ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Κ.Μ
                     ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣ:
                             ΚΟΙΝ:

 
     
       

“ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.” 
Κάθε ενδιαφερόμενο μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Ταχ. Δ/νση    :26ης Οκτωβρίου 64
Ταχ.Κώδικας :54627-Θεσ/νίκη
Πληροφορίες    :Σ.Πουσίνη
Τηλέφωνο :2313 319 144
Φαξ :2313 319 135
E-mail :S.Pousini@pkm.gov.gr

ΘΕΜΑ: Παροχή  Διευκρινίσεων  επί  της  διακήρυξης  ανοιχτού  ηλεκτρονικού  διαγωνισμού  για  την  επιλογή
αναδόχου  του  έργου «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ  ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ  ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ  ΧΗΜΙΚΩΝ  ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ
ΝΕΡΟΥ (ΠΟΣΙΜΟΥ-ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ) ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018-2019 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

ΣΧΕΤ.:α)Η αριθ.πρωτ.380328(9984)/27-12-2018 Διακήρυξη της Π.Κ.Μ.
β) Το από 11-1-2019 ερώτημα της “ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.” 
 
   

Με το παρόν ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους που έχουν λάβει αναλυτικό τεύχος της ανωτέρω
(α) σχετικής διακήρυξης  για  την  ανάθεση του αναφερόμενου στο  αντικείμενο του θέματος  έργου  με
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης
ποιότητας –τιμής συνολικού  προϋπολογισμού  260.000,00  €  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (209.677,42€
άνευ ΦΠΑ)  αναφορικά με διευκρινίσεις που δίνονται από την Αναθέτουσα Αρχή 

1.Κατόπιν υποβληθέντων μέσω του ΕΣΗΔΗΣ  ερωτημάτων της  “ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.”,
ύστερα από τη σχετική απάντηση από την αρμόδια Διεύθυνση  Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της
Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  (Π.Κ.Μ.)  σύμφωνα με  το αριθμ.26632 (145)/15-1-2019 έγγραφο,  ως
εξής:

ΕΡΩΤΗΜΑ  

 1. Να μας ενημερώσετε εάν ο ανάδοχος πρέπει να είναι διαπιστευμένος σύμφωνα με το ISO 17025, για όλες
τις  μεθόδους  αναλύσεων  των  ενοτήτων  της  Τεχνικής  Περιγραφής  του  έργου,  όπως  καθορίζεται  στην
παράγραφο Α.2 (Προϋποθέσεις Εργαστηρίου) του Παραρτήματος 1 της Διακήρυξης, συμπεριλαμβανομένων
των παραμέτρων με α/α 9,10, 11 & 12 του Πίνακα 7 της παραγράφου 3.2 του Παραρτήματος 1 (Σιγκέλες –
Βακτηριοφάγοι των κοπράνων, Ιοί που μεταδίδονται μέσω της εντεροστοματικής οδού, Καμπυλοβακτηρίδιο,
Παρασιτικοί οργανισμοί (Κρυπτοσπορίδιο, Giardia lamblia).

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
1. Σύμφωνα με την  Γ1δ(δ)/ΓΠ οικ.67322/2017 ( 3282/β΄/19/9/2017) ΚΥΑ, περί "Ποιότητας Νερού 
Ανθρώπινης Κατανάλωσης", και συγκεκριμένα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ,  ΜΕΡΟΣ Ε, (Συμπληρωματική  
Παρακολούθηση) : "Στα πλαίσια των προβλεπομένων, προκειμένου να συμπληρωθεί, ανάλογα με
τις ανάγκες, η εξέταση ποιότητας του πόσιμου νερού είναι σκόπιμο να διερευνηθούν μεταξύ των 
άλλων εκτός από τις παραμέτρους του Παραρτήματος Ι, ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά , οι 



ακόλουθοι παθογόνοι μικροοργανισμοί: σαλμονέλλες , σιγκέλλες - βακτηριοφάγοι των κοπράνων,
ιοί που μεταδίδονται μέσω της εντεροστοματικής οδού, καμπυλοβακτηρίδιο, παρασιτικοί οργανι-
σμοί ( κρυπτοσπορίδιο , Giardia lamblia)".
Επίσης στην διακήρυξη επισημαίνεται ότι οι συγκεκριμένες μικροβιολογικές παράμετροι δεν θα 
εξετάζονται σε τακτική βάση, παρά μόνον όταν προκύψει ειδική ανάγκη.
Για  τους  ανωτέρω  λόγους  δεν  απαιτείται    διαπίστευση  για  τις  συγκεκριμένες
παραμέτρους

ΕΡΩΤΗΜΑ  

2.  Να  μας  γνωρίσετε  επακριβώς  τις  χημικές  παραμέτρους  αναλύσεων  που  θα  πραγματοποιούνται  στον
ποιοτικό έλεγχο του πόσιμου νερού του Πίνακα Β του Παραρτήματος 1.

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

2.   Στο  Παράρτημα  Ι,  Μέρος  Α,  παράγραφο  3.2,  Πίνακα   8,  της  Διακήρυξης
αναφέρονται  οι  χημικές  παράμετροι  που θα εξετάζονται  εργαστηριακά για  τον
έλεγχο του πόσιμου νερού, εκτός των βρωμικών.

ΕΡΩΤΗΜΑ  

3.  Να  μας  γνωρίσετε  επακριβώς  τις  χημικές  παραμέτρους  αναλύσεων  που  θα  πραγματοποιούνται  στον
ποιοτικό έλεγχο του εμφιαλωμένου νερού του Πίνακα Β του Παραρτήματος 1.

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

3.    Στο  Παράρτημα  Ι,  Μέρος  Α,  παράγραφο  3.2,  Πίνακα   8,  της  Διακήρυξης
αναφέρονται  οι  χημικές  παράμετροι  που θα εξετάζονται  εργαστηριακά για  τον
έλεγχο  των  εμφιαλωμένων  νερών.  Επιπλέον  στα  φυσικά  μεταλλικά  νερά  θα
εξετάζονται και τα βρωμικά.

ΕΡΩΤΗΜΑ  

4.  Να  μας  ενημερώσετε,  σχετικά  με  την  υποβολή  της  οικονομικής  προσφοράς,  σε  ποιο  πεδίο  της
οικονομικής προσφοράς πρέπει να αναγραφούν οι τιμές που αφορούν τις παραμέτρουε με α/α 9, 10, 11 &
12 του πίνακα 7 της παραγράφου 3.2 του Παραρτήματος 1 ( Σιγκέλες – Βακτηριοφάγοι των κοπράνων, Ιοί
που  μεταδίδονται  μέσω  της  εντεροστοματικής  οδού,  Καμπυλοβακτηρίδιο,  Παρασιτικοί  οργανισμοί
(Κρυπτοσπορίδιο, Giardia lamblia).

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

4. Οι αναφερόμενες στην παραγρ.(1) μικροβιολογικές παράμετροι: σαλμονέλλες ,
σιγκέλλες  -  βακτηριοφάγοι  των  κοπράνων,  ιοί  που  μεταδίδονται  μέσω  της
εντεροστοματικής  οδού,  καμπυλοβακτηρίδιο,  παρασιτικοί  οργανισμοί
(κρυπτοσπορίδιο,  Giardia  lamblia),  λόγω  της  σπανιότητας  των  αιτούμενων
αναλύσεων,  δεν  συμπεριλαμβάνονται  σε  πεδίο  στην  οικονομική  προσφορά.  Η
συνολική οικονομική προσφορά θα προκύψει αποκλειστικά από τους Πίνακες Α,
Α.1 και Β, όπως αυτοί περιλαμβάνονται στο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙΙ της οκείας διακήρυξης,
τους οποίους ο συμμετέχων θα πρέπει να συμπληρώσει. 



Παρά ταύτα,  ο υποψήφιος ανάδοχος  είναι  σκόπιμο να αναφέρει  επιπλέον την
κοστολόγηση των ανωτέρω στην Οικονομική Προσφορά του ως εξής:  

Θα  πρέπει  να  συμπληρώσει  και  τον  παρακάτω  πίνακα  σε  ό,τι  αφορά  τις
παραμέτρους  8-12,  προκειμένου  οι  εν  λόγω  τιμές  να  μπορούν  να  ληφθούν
εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου.
         

2. Ποιοτικός έλεγχος εμφιαλωμένου νερού_μικροβιολογικές αναλύσεις

Α/Α Παράμετροι
Κόστος σε ευρώ /
δείγμα μη συμπ

ΦΠΑ
Κόστος σε ευρώ / δείγμα συμπ ΦΠΑ

8 Σαλμονέλλες

9
 Σιγκέλες – Βα-
κτηριοφάγοι 
των κοπράνων

10

 Ιοί που μεταδί-
δονται μέσω της
εντεροστοματι-
κής οδού

 

11
Καμπυλοβακτηρί
διο

12

 Παρασιτικοί ορ-
γανισμοί 
(Κρυπτοσπορί-
διο, Giardia lam-
blia) 

 

     2. Επιπλέον επισημαίνεται στους ενδιαφερομένους που έχουν λάβει  τεύχος της

διακήρυξης  ότι η εγγύηση συμμετοχής θα πρέπει  να εκδοθεί σύμφωνα με τα ορι-

ζόμενα στο άρθρο 2.2.2.1 της οικείας διακήρυξης, δηλαδή θα πρέπει να ισχύει του-

λάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφο-

ράς, ήτοι 395 ημέρες . 

    Διευκρινίζεται ότι η εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτείται να εκδοθεί σύμφωνα με

τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV Yποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών -ΣΧΕΔΙΟ ΕΓ-

ΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1,  όπου ανα-

φέρεται (παρ.5) ότι "η υπόψη εγγύηση θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να επι-

στραφεί σ'εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή.", δηλαδή στο παράρτημα της δια-

κήρυξης-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 αναφέρεται ως αορίστου χρόνου. 



    Ωστόσο σε περίπτωση που η εγγύηση συμμετοχής εκδοθεί σύμφωνα με  τα ορι-

ζόμενα στο παράρτημα της διακήρυξης-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1,  προφανώς γίνεται  δεκτή,

καθόσον υπερπληροί τις προϋποθέσεις έκδοσης  του άρθρου 2.2.2.1 της διακήρυ-

ξης ως προς την απαιτούμενη διάρκεια ισχύος.

                                                                                             

                                                                                                                Με Εντολή Π.Κ.Μ.

                                                                                                    Ο Προϊστάμενος Τμήματος Προμηθειών
                              

                                                                                                                          ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΝΤΖΙΝΟΣ
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