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Παρακολούθηση πόσιµου νερού ∆.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ».

προσφοράς

για

την

Η ∆.Ε.Υ.Α. Φλώρινας, έχοντας υπ’όψη τις διατάξεις του άρθρου 328 και
την παρ.3 του άρθρου 330 του Ν.4412/2016, σας προσκαλεί να υποβάλλετε έγγραφη,
σφραγισµένη
οικονοµική προσφορά για την παροχή υπηρεσίας για την
παρακολούθηση πόσιµου νερού ∆.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ .
Η ζητούµενη υπηρεσία αφορά στη δειγµατοληψία και ανάλυση δειγµάτων
πόσιµου νερού όλων των οικισµών της ∆ηµοτικής Ενότητας Φλώρινας ∆ήµου
Φλώρινας
(∆ηµοτική
Κοινότητα
Φλώρινας,
Τοπικές
Κοινότητες
Αρµενοχωρίου,Μεσονησίου, Αλώνων,Πρώτης,Σίµου Ιωαννίδη και Σκοπιάς), όπως
αυτά περιγράφονται στην αριθµ. 1354/08-03-2018 Μελέτη της ∆.Ε.Υ.Α.Φ.
Η Μελέτη αφορά σε αναλύσεις δειγµάτων πόσιµου νερού, που καλύπτουν
τις ανάγκες της ∆.Ε.Υ.Α.Φ. για την παρακολούθηση του πόσιµου νερού στη
∆ηµοτική Ενότητα Φλώρινας ∆ήµου Φλώρινας, κατά την ΚΥΑ Υ2/2600/2001 ΦΕΚ
892Β/11.7.2001 και την τροποποίησή της ∆ΥΓ2/Γ.Π./2007 ΦΕΚ 630Β/26.4.2007 και
την αριθµ.∆1(δ)/ΓΠ/οικ.16518/27-02-2018 (Α∆Α:6ΞΛΨ465ΦΥΟ-∆ΟΜ) εγκύκλιο
του Υπουργείου Υγείας για την παρακολούθηση ποιότητας νερού ανθρώπινης
κατανάλωσης, για ένα έτος.
Η συνολική ενδεικτική δαπάνη για την παραπάνω υπηρεσία ανέρχεται στο ποσό
11.994,00 ευρώ, µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 24%.
Όλες οι αναλύσεις, σύµφωνα µε την αναφερόµενη Νοµοθεσία, πρέπει να
πραγµατοποιηθούν σε διαπιστευµένα από το Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης,
εργαστήρια.
Η δειγµατοληψία και αποστολή των δειγµάτων θα διενεργηθούν από
διαπιστευµένο δειγµατολήπτη του Αναδόχου, σύµφωνα µε τους βασικούς κανόνες
και τα ισχύοντα πρότυπα δειγµατοληψίας.

Κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης υπηρεσίας για την παρακολούθηση πόσιµου
νερού ∆.Ε.ΦΛΩΡΙΝΑΣ είναι η οικονοµική προσφορά να καλύπτει τα παραπάνω
ζητούµενα (απαραίτητα πιστοποιητικά για την ανάληψη της υπηρεσίας) και να είναι
συµφέρουσα για τη ∆.Ε.Υ.Α.Φ. από οικονοµική άποψη.
Η προσφορά υποβάλλεται στο Πρωτόκολλο της ∆.Ε.Υ.Α.Φ. , σε σφραγισµένο
φάκελο, όπου θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία σας και ο τίτλος της υπηρεσίας.
Προς απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού από διαδικασίες
σύναψης δηµοσίων συµβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016,
παρακαλούµε, µαζί µε την οικονοµική προσφορά σας, να µας αποστείλετε και τα
παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Απόσπασµα ποινικού µητρώου.Η υποχρέωση αφορά όλους και ιδίως: αα)
στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ)στις περιπτώσεις ανωνύµων
εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του
∆ιοικητικού Συµβουλίου.
β.Φορολογική Ενηµερότητα
γ.Ασφαλιστική ενηµερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).
Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών είναι η 05 -04-2018, ηµέρα
Πέµπτη και ώρα 12 µ. .
Εσωτερική ∆ιανοµή: .
-Τεχνική Υπηρεσία
-Βιολογικός Καθαρισµός
-Οικ.Υπηρεσία
-Γραµµατεία

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Ε.Υ.Α.Φ.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΖΑΕΚΗΣ
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Παρακολούθηση πόσιµου νερού
∆.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Α.Π. :1354

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Για την επίτευξη του στόχου της διασφάλισης παροχής καθαρού και υγιεινού
πόσιµου νερού από τα υπόγεια και επιφανειακά νερά της περιοχής της ∆.Ε.
Φλώρινας , είναι αναγκαία η ανελλιπής τήρηση των διαδικασιών ελέγχου, όπως
προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία .Ο έλεγχος του νερού που προορίζεται για
ανθρώπινη κατανάλωση πραγµατοποιείται µε εργαστηριακές αναλύσεις παραµέτρων,
που καθορίζονται από την δοκιµαστική και ελεγκτική παρακολούθηση, σε
διαπιστευµένα εργαστήρια σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία ΚΥΑ
(Υ2/2600/2001 ΦΕΚ 892Β/11.7.2001 , και την τροποποίησή της ∆ΥΓ2/Γ.Π./2007
ΦΕΚ
630Β/26.4.2007)
και
την
αριθµ.∆1(δ)/ΓΠ/οικ.16518/27-2-18
(Α∆Α:6ΞΛΨ465ΦΥΟ-∆ΟΜ) εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας για την
παρακολούθηση ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.
∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1 Μικροβιολογικές Αναλύσεις
1
Αριθµός αποικιών σε 22º C
2
Αριθµός αποικιών σε 37º C
3
Ολικά κολοβακτηριοειδή
4
Escherichia coli (Ε.coli)
Clostidium perfigens
5
(συµπεριλαµβανοµένων των σπόρων)

6
7

Εντερόκκοκοι
Υπολειµµατικό χλώριο

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.2. Φυσικοχηµικές Αναλύσεις
1
Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου
2
Οσµή
3
Γεύση
4
Θολότητα
5
Χρώµα
6
Αγωγιµότητα
7
Αµµώνιο
8
Αργίλιο

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
Α/Α

Παράµετρος

1
2
3
4
5

Αργίλιο
Αµµώνιο
Χλωριούχα
Χρώµα
Αγωγιµότητα
Συγκέντρωση ιόντων
υδρογόνου
Οσµή
Θειικά
Νάτριο
Γεύση
Αριθµός αποικιών σε 22º C
Αριθµός αποικιών σε 37º C
Ολικά κολοβακτηριοειδή
Θολότητα
Νιτρικά
Νιτρώδη
Escherichia coli (E.coli)
Εντερόκοκκοι
Σίδηρος
Μαγγάνιο
Βρωµικά
TOC (Total Organic
Carbon)
Αντιµόνιο
Αρσενικό
Βενζόλιο
Βενζο-α-πυρένιο
Βόριο
Κάδµιο
Χρώµιο
Χαλκός
Κυανιούχα
1,2-διχλωροαιθάνιο
Φθοριούχα
Μόλυβδος
Υδράργυρος
Νικέλιο

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Παρασιτοκτόνα

Επεξήγηση

Ως παρασιτοκτόνα
νοούνται :
-οργανικά ζιζανιοκτόνα
-οργανικά µυκητοκτόνα

Σηµείωση 1

Α/Α

Παράµετρος

Επεξήγηση

Σηµείωση 1

-οργανικά
νηµατωδοκτόνα
-οργανικά ακαριοκτόνα
-οργανικά φυκοκτόνα
-οργανικά
τρωκτικοκτόνα
-οργανικά γλινικτόνα
-συναφή προιόντα και οι
σχετικοί µεταβολίτες
αυτών, προιόντα
υποβάθµισης και
αντίδρασης
(Συµπεριλαµβάνονται τα:
aldrin, dieldrin,
heptachlor, epoxieptachlor
38

Συνολικά παρασιτοκτόνα

39

Πολυκυκλικοί αρωµατικοί
υδρογονάνθρακες

40

Σελήνιο

41

Οι συγκεκριµένες είναι :
-βενζο(β)φθορανθένιο
-βενζο(λ)φθορανθένιο
-βενζο(η,θ,ι)περυλένιο
-ινδενο(1,2,3,-γ,δ) πυρένιο

Άθροισµα των
συγκεντρώσεων
των
συγκεκριµένων
ενώσεων

Τετραχλωροαιθένιο και
τριχλωροαιθένιο

42

Ολικά
τριαλογονοµεθάνια

43

Βινυλοχλωρίδιο

44

Ακρυλαµίδιο

45

Επιχλωρυδρίνη

46

Clostridium perfingens
(συµπεριλαµβανοµένων των
σπόρων)

Άθροισµα των
συγκεντρώσεων
των
συγκεκριµένων
ενώσεων

Οι συγκεκριµένες
ενώσεις είναι:
χλωροφόρµιο,
βρωµοφόρµιο,
διβρωµοχλωροµεθάνιο,
βρωµοδιχλωροµεθάνιο

Άθροισµα των
συγκεντρώσεων
των
συγκεκριµένων
ενώσεων

Α/Α

Παράµετρος

47

Υπολειµµατικό χλώριο

Επεξήγηση

Σηµείωση 1

Επί πλέον, σύµφωνα µε το Παράρτηµα Ι , µέρος β΄ της ΚΥΑ Υ2/2600/2001,
το ολικό χρώµιο αποτελεί µια από τις χηµικές παραµέτρους παρακολούθησης της
ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης και εξετάζεται στα πλαίσια της
Ελεγκτικής Παρακολούθησης
που διενεργείται µε την οριζόµενη από την
Νοµοθεσία χρονική συχνότητα.
Σύµφωνα δε µε το αριθµ.∆ΥΓ2/οικ.64340/07-06-2011 έγγραφο της ∆/νσης
Υγειονοµικής Μηχανικής και Υγιεινής Περιβάλλοντος ,της Γενικής ∆/νσης ∆ηµόσιας
Υγείας και Ποιότητας Ζωής ,του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
επιβάλλεται να γίνει µια συστηµατική καταγραφή των συγκεντρώσεων και του
εξασθενούς χρωµίου στο πόσιµο νερό και σε σηµεία δειγµατοληψίας που το
Υπουργείο προτείνει επιπλέον αυτών που εξετάζονται από το δίκτυο διανοµής.
Όλες οι εν λόγω αναλύσεις, σύµφωνα µε την αναφερόµενη Νοµοθεσία,
πρέπει να πραγµατοποιηθούν σε, πιστοποιηµένα από το Εθνικό Σύστηµα
∆ιαπίστευσης, εργαστήρια. Προβλέπεται η διεξαγωγή αναλύσεων σε δείγµατα
πόσιµου νερού από όλους τους οικισµούς της ∆ηµοτικής Ενότητας Φλώρινας ∆ήµου
Φλώρινας (∆ηµοτική Κοινότητα Φλώρινας, Τοπικές Κοινότητες Αρµενοχωρίου,
Μεσονησίου, Αλώνων, Πρώτης, Σίµου Ιωαννίδη και Σκοπιάς).
Για τον υπολογισµό της δαπάνης πραγµατοποίησης του ελέγχου του πόσιµου
νερού στην περιοχή της ∆.Ε. Φλώρινας ∆ήµου Φλώρινας για το έτος 2018,
απαιτείται να συµπεριληφθεί και η δαπάνη δειγµατοληψίας και αποστολής των
δειγµάτων , διότι η µείωση του προσωπικού της ∆.Ε.Υ.Α.Φ. και ταυτόχρονα η
αύξηση των υποχρεώσεων της Υπηρεσίας
µετά την επέκταση των ορίων
αρµοδιότητας
της ∆.Ε.Υ.Α.Φ., καθιστά αναγκαία την πραγµατοποίηση των
δειγµατοληψιών στην ∆.Ε. Φλώρινας, από το εργαστήριο που θα αναλάβει να
διενεργήσει τις αναλύσεις. Τα σηµεία λήψης των δειγµάτων υποδεικνύονται από τη
∆.Ε.Υ.Α.Φ.
Σύµφωνα µε τα προαναφερθέντα η συνολική δαπάνη του ελέγχου του
πόσιµου νερού στην περιοχή της ∆.Ε. Φλώρινας ∆ήµου Φλώρινας υπολογίζεται να
ανέλθει στο ποσό των 11.994,00 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) , µε δειγµατοληψία.
Αναλυτικά τα είδη παρακολούθησης που θα απαιτηθούν για το έτος 2018, ο
αριθµός των δειγµάτων , καθώς και το συνολικό κόστος συµπεριλαµβανοµένης της
δειγµατοληψίας και αποστολής των δειγµάτων από τον Ανάδοχο, σύµφωνα µε τους
βασικούς κανόνες και τα ισχύοντα πρότυπα δειγµατοληψίας ,καθώς και διενέργειά
τους από διαπιστευµένο δειγµατολήπτη , φαίνονται στους πίνακες που ακολουθούν:

ΚΟΣΤΟΣ ∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 28 ∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ
Αναλύσεις
Κόστος/∆είγµα
Κόστος 28 δειγµάτων
∆οκιµαστική
39,00 ευρώ
1.092,00 ευρώ
Παρακολούθηση
Κόστος µε Φ.Π.Α. 24%
48,36 ευρώ
1.354,08 ευρώ

ΚΟΣΤΟΣ ∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 72 ∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ
Αναλύσεις
Κόστος/∆είγµα
Κόστος 72 δειγµάτων
∆οκιµαστική
70,00 ευρώ
5.040,00 ευρώ
Παρακολούθηση
(µε
Clostridium perfringens
και Αργίλιο)
Κόστος µε Φ.Π.Α. 24%
86,80 ευρώ
6.249,60 ευρώ

ΚΟΣΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 13 ∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ
(εκ των οποίων 6 δείγµατα µε Clostridium perfringens και 7 χωρίς)
Αναλύσεις
Κόστος/∆είγµα
Κόστος 6 δειγµάτων
379,00 ευρώ
Ελεγκτική
2.274,00 ευρώ
Παρακολούθηση(µε
Clostridium perfringens)
Κόστος µε Φ.Π.Α. 24%
469,96 ευρώ
2.819,76ευρώ

Αναλύσεις
Ελεγκτική
Παρακολούθηση
Κόστος µε Φ.Π.Α. 24%

Κόστος/∆είγµα
359,00 ευρώ

Κόστος 7 δειγµάτων
2.513,00 ευρώ

445,16 ευρώ

3.116,12 ευρώ

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΞΑΣΘΕΝΟΥΣ ΧΡΩΜΙΟΥ 25 ∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ
Αναλύσεις
Κόστος/∆είγµα
Κόστος 25 δειγµάτων
+6
Εξασθενές Χρώµιο (Cr ) 43,00 ευρώ
1.075,00 ευρώ
Κόστος µε Φ.Π.Α. 24%
53,32 ευρώ
1.333,00 ευρώ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ 11.994,00 ευρώ
Φ.Π.Α. (µε δειγµατοληψία)
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ 14.872,56 ευρώ
Φ.Π.Α. (µε δειγµατοληψία)

Η δαπάνη για την παρακολούθηση του πόσιµου νερού σύµφωνα µε την ΚΥΑ
Υ2/2600/2001 ∆.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ, για το έτος 2018, θα βαρύνει τον υπό στοιχεία Κ.Α.
62.08.00.001 του προϋπολογισµού ∆.Ε.Υ.Α.Φ., οικονοµικού έτους 2018.

Εσωτερική ∆ιανοµή:
-Γεν.∆/νση
-Τεχνική Υπηρεσία
-Βιολογικός Καθαρισµός
-Οικ.Υπηρεσία
-Γραµµατεία

Η Συντάξασα

Ζηνοβία Καρακατσάνη
Χηµικός Μηχανικός

Φλώρινα , 08-03-2018
Η Προϊσταµένη της Τεχνικής Υπηρεσίας

Λεβένα Κωτσοπούλου
Πολιτικός Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Γενική ∆/ντρια της ∆.Ε.Υ.Α.Φ.

Ερµιόνη Αβραµοπούλου-Ρόµπη
Μsc Αρχιτέκτων Μηχανικός

