Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λάρισας

Παροχή υπηρεσιών Δειγματοληψίας και Εργαστηριακών Αναλύσεων
CPV 71900000-7
Παρακαλούμε όπως αποστείλετε οικονομική προσφορά σε κλειστό φάκελο για την παροχή
υπηρεσιών δειγματοληψίας και εργαστηριακών αναλύσεων διάρκειας ενός έτους.
Α. Υπηρεσίες
Οι υπηρεσίες δειγματοληψίας και εργαστηριακών αναλύσεων αφορούν:
1. Tην παροχή υπηρεσιών Δειγματοληψίας νερών ανθρώπινης κατανάλωσης από τους
οικισμούς των Δ.Ε Γιάννουλης και Κοιλάδας (συνολικά 500 δείγματα).
2. Tην παροχή υπηρεσιών Δειγματοληψίας επιφανειακών νερών του Υδατικού Διαμερίσματος
της Περιφέρειας Θεσσαλίας (συνολικά 200 δείγματα)
3. Tην παροχή υπηρεσιών Μικροβιολογικών Αναλύσεων στο εργαστήριο στα παραπάνω
δείγματα πόσιμου νερού για Total coliforms, Ε. coli, Feacal streptococci, Clostridium,
Pseudomonas.
4. Tην παροχή υπηρεσιών Χημικών Αναλύσεων πεδίου/εργαστηρίου στα παραπάνω δείγματα
πόσιμου νερού όπως NO3-, NO2-, Fe, Mn, NΗ4+, αγωγιμότητα, θολερότητα, pH, χρώμα,
υπολειμματικό χλώριο.
5. Την εφαρμογή μοριακών μεθόδων ανίχνευσης και
μικροοργανισμών στα παραπάνω δείγματα πόσιμου νερού.

ταυτοποίησης

παθογόνων

6. Την επέκταση σε νέες παραμέτρους βάσει απαιτήσεων της νομοθεσίας
Β. Συχνότητα
Οι παραπάνω υπηρεσίες θα γίνονται σε τακτική βάση, σύμφωνα με το ετήσιο χρονοδιάγραμμα
του εργαστηρίου αλλά και σε έκτακτες περιπτώσεις ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν. Η
διάρκεια θα είναι για ένα έτος από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Ο εξοπλισμός, τα
αναγκαία υλικά για τις δειγματοληψίες και για τις αναλύσεις θα επιβαρύνουν την ΔΕΥΑΛ.
Γ. Απαραίτητα δικαιολογητικά
Ο Υποψήφιος θα πρέπει για την συμμετοχή του να διαθέτει υποχρεωτικά τα ακόλουθα
δικαιολογητικά:
•

Πτυχίο Τεχνολόγου Ιατρικών Εργαστηρίων ΤΕΙ (Τυχόν μεταπτυχιακός τίτλος σε ανάλογο
πεδίο θα ληφθεί υπόψη).

•

Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Τεχνολόγου Ιατρικών Εργαστηρίων Τ.Ε.Ι από την οικεία
Περιφέρεια.
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• Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου.
•

Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών, σε διαπιστευμένο εργαστήριο κατά ISO
17025:2005, στις απαιτούμενες αναλύσεις.

•

Αποδεδειγμένη εργαστηριακή εμπειρία σε μοριακές μεθόδους ανίχνευσης παθογόνων.

Ο τρόπος ανάθεσης είναι αυτός της απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών για ποσά κάτω των
20.000,00€ σύμφωνα µε το άρθρο 328 του Ν.4412/2016 για τις ∆ημόσιες Συµβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών.
Η ανάθεση των ανωτέρω υπηρεσιών θα γίνει για το χρονικό διάστημα ενός έτους από την
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Η δαπάνη υπάγεται στο κωδικό 61.00.0000 του
προϋπολογισμού του 2019 - 2020. Η ενδεικτική αξία της υπηρεσίας έχει υπολογισθεί στο ποσό των
δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000,00€) πλέον Φ.Π.Α.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να παραδώσουν την προσφορά τους στο πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΛ
(τέρμα Τυχερού, 1ος όροφος) σε κλειστό φάκελο όπου θα αναγράφεται ευκρινώς ο τίτλος της
υπηρεσίας. Ο κλειστός φάκελος θα περιλαμβάνει
Α) τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε ακριβή αντίγραφα, και
Β) ένα κλειστό φάκελο που θα περιλαμβάνει την οικονομική προσφορά, η οποία θα πρέπει να
συνταχθεί επί του εντύπου Οικονομικής Προσφοράς που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της
ΔΕΥΑΛ.
Για τυχόν διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα Εργαστήρια της
Δ.Ε.Υ.Α.Λ. στην κα Ντινούλη Δήμητρα. Τηλ. 2410 687242.

