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Το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας  προκειμένου να προβεί στον ετήσιο  Καθαρισμό, 

απολύμανση και χλωρίωση των δεξαμενών πόσιμου νερού του Νοσοκομείου, σύμφωνα με 

τον κανονισμό ANSI / AWWA C652-92 περί απολύμανσης των εγκαταστάσεων υδρο-

αποθήκευσης, προϋπολογιστικής δαπάνης 1.160€  με Φ.Π.Α. για την συνολική προσφορά , 

με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την συνολική προσφορά  με τη 

διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τα άρθρα 2 παρ. 31 και 118 του 

Ν.4412/2016 9, δαπάνη που βαρύνει τον προϋπολογισμό  του οικ. Έτους 2019 στον ΚΑΕ 

0879 ( ΑΔΑΜ Εγκεκριμένου :19REQ 004747154), CPV:90913200-2. 

Καλεί τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή οικονομικών προσφορών 
(συνταγμένων στην ελληνική γλώσσα) στο Γραφείο Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου 
Καβάλας έως την 15-04-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ.., μέσω email στο 
promithies@kavalahospital.gr ή μέσω FAX στο 2513501653 

 
Οι ενέργειες που θα πραγματοποιηθούν από την εταιρία που θα αναλάβει την απολύμανση 

των δεξαμενών θα είναι οι εξής: 

 Εκκένωση των δεξαμενών του νερού (εναλλάξ μια κάθε φορά) 

 Μακροσκοπικός έλεγχος του εσωτερικού των δεξαμενών 

 Καθαρισμός των δεξαμενών από ξένα αντικείμενα, άμμο, χώμα και ξέπλυμα αυτών 

 Καθαρισμός των τοιχωμάτων των δεξαμενών με νερό υψηλής πίεσης 

 Απομάκρυνση των παραπάνω επικαθίσεων 

 Επάλειψη με διάλυμα Υποχλωριώδους Νατρίου (NaOCI) όλων των τοιχωμάτων των 
δεξαμενών 200mg/5L H2O  

 Ξέπλυμα με νερό μέσης πίεσης μετά από 20 λεπτά 

 Απομάκρυνση των απόνερων και ξέπλυμα 
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 Γέμισμα των δεξαμενών 

 Μέτρηση περίσσειας χλωρίου 

 Κανονική διάθεση του πόσιμου νερού στην κατανάλωση 
Η εταιρία που θα αναλάβει το έργο της απολύμανσης-χλωρίωσης θα αναλάβει και 

την υποχρέωση  να καταθέσει δελτίο καθαρισμού και απολύμανσης δεξαμενής πόσιμου 

ύδατος σε δύο αντίγραφα, α)στον Επόπτη Δημόσιας Υγείας και β)στο τμήμα διατροφής του 

Γ.Ν.Καβάλας.   

       Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για 120 ημέρες. 

       Οι προσφέροντες αποδέχονται πλήρως τους όρους της Πρόσκλησης.  

       Τον προμηθευτή θα βαρύνουν οι προβλεπόμενες από το νόμο κρατήσεις. 

       Ο χρόνος παράδοσης πρέπει να είναι ανάλογος των αναγκών του νοσοκομείου. 

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι η εταιρία που θα μειοδοτήσει υποχρεούται πριν την 
υπογραφή της σύμβασης να καταθέσει στο Γραφείο Προμηθειών 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, τα παρακάτω δικαιολογητικά:  

         Α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά: 1) τους διαχειριστές, στις 
περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 
Ε.Ε.) και 2) το Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 
στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.). 

         Β) Φορολογική Ενημερότητα  

         Γ) Ασφαλιστική Ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016). 
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