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ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ
1. ΓΔΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
Η Τπεξεζία αθνξά ηελ δηελέξγεηα εξγαζηεξηαθώλ αλαιύζεσλ γηα ηνλ έιεγρν
πνηόηεηαο λεξνύ αλζξώπηλεο θαηαλάισζεο ζε δείγκαηα από ζεκεία δηθηύσλ
αιιά θαη πεγώλ ύδξεπζεο όισλ ησλ Γεκνηηθώλ Δλνηήησλ ηνπ Καιιηθξαηηθνύ
Γήκνπ Λαξηζαίσλ, θαζώο θαη ην ρεκηθό θαη κηθξνβηνινγηθό έιεγρν ζηε
ιπκαηνιάζπε (ηιύ) ησλ Βηνινγηθώλ Καζαξηζκώλ Λάξηζαο θαη Γηάλλνπιεο [θσδηθόο
CPV 71620000-0 (Τπεξεζίεο αλαιύζεσλ)] γηα ηα έηε 2018 - 2019.
Οη αλαιύζεηο ζα γίλνληαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ΚΤΑ Γ1(δ)/ ΓΠ νηθ.67322
(ΦΔΚ3282/19-9-2017) “Πνηόηεηα λεξνύ αλζξώπηλεο θαηαλάιωζεο ζε
ζπκκόξθωζε πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 98/83/ΕΚ ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο
Επξωπαϊθήο Έλωζεο, ηεο 3εο Ννεκβξίνπ 1998 όπωο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ
Οδεγία (ΕΕ) 2015/1787 (L260 7.10.2015)”.
Γηα ηνλ έιεγρν ησλ παξακέηξσλ ηεο ξαδηελέξγεηαο εθαξκόδεηαη ε ΚΤΑ
Π/112/1057/2016/1-2-2016(ΦΔΚ
241/Β/9-2-2016)
θαη
ε
εγθύθιηνο
κε
αξ.πξ.Γ1(δ)/Γ.Π.83211/1-2-2018.
Η δεηγκαηνιεςία, ε κεηαθνξά θαη απνζηνιή ησλ δεηγκάησλ ζα δηελεξγνύληαη
από ηε Γ.Δ.Τ.Α.Λ. Σα κέζα δεηγκαηνιεςίαο (θηάιεο δεηγκαηνιεςίαο, ηζνζεξκηθά
ςπγεία κεηαθνξάο δεηγκάησλ, παγνθύζηεο, θ.ι.π.) είλαη ππνρξεσηηθό λα
επηζηξέθνληαη άκεζα ζηελ Γ.Δ.Τ.Α.Λ. από ην εμσηεξηθό εξγαζηήξην. Οη
δεηγκαηνιεςίεο ζα γίλνληαη ζε πξνθαζνξηζκέλε εκεξνκελία από ηελ ΓΔΤΑΛ
θαηόπηλ ζπλελλόεζεο κε ηνλ Αλάδνρν.
Οη εξγαζίεο ζα πεξηιακβάλνπλ:
α) ηε ρεκηθή αλάιπζε ησλ δεηγκάησλ λεξνύ αλζξώπηλεο θαηαλάισζεο θαη
ζπγθεθξηκέλα ηηο παξακέηξνπο ηνπ Πίλαθα 1.
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Πίνακαρ 1
ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ

Απιθμόρ Γειγμάηων

Αθξπιακίδην, Δπηρισξπδίλε, βηλπινρισξίδην
Βελδόιην, Βελδν-α-ππξέλην
1,2 δηρισξναηζάλην
Παξαζηηνθηόλα θαη ζύλνιν παξαζηηνθηόλσλ
Πνιπθπθιηθνί αξσκαηηθνί Τδξνγνλάλζξαθεο
(βελδν(β)θζνξαλζέλην, βελδν(ι)θζνξαλζέλην,
βελδν(ε,ζ,η)πεξπιέλην, ηλδελν(1,2,3-γ,δ)ππξέλην)
Σεηξαρισξναηζέλην θαη ηξίρισξν-αηζέλην
Οιηθά ηξηαινγνλνκεζάληα (ρισξνθόξκην, βξσκνθόξκην,
δηβξσκνρισξνκεζάλην, βξσκνδηρισξνκεζάλην)

20

Ραδηελέξγεηα (ελδεηθηηθή δόζε)

15

β) Σε ρεκηθή θαη κηθξνβηνινγηθή αλάιπζε δεηγκάησλ ηιύνο θαη ζπγθεθξηκέλα
ηηο παξακέηξνπο ηνπ Πίλαθα 2
Πίνακαρ 2.
ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ
Οξγαληθέο ελώζεηο
Βαξέα κέηαιια
Φπζηθνρεκηθή αλάιπζε

Απιθμόρ Γειγμάηων

PCBs1, PAHs2,
Γηνμίλεο (PCDD/F)3

1
1

Pb, Cd, Ni, Co, Cr, As, Hg, Fe,
Cu, Mn, Zn
Οιηθόο θώζθνξνο
Οιηθό Άδσην (TN)

Μηθξνβηνινγηθή αλάιπζε

Τγξαζία, pH,Οιηθά ηεξεά,
Οξγαληθά ηεξεά, TOC, SO4,
Ca, k, Mg
Salmonella spp, e.coli

5

1. PCBs, ωο άζξνηζκα ηωλ πνιπριωξηωκέλωλ δηθαηλπιίωλ ππ΄ αξηζ. 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180.
2. PAHs , ωο άζξνηζκα ηωλ πνιπθπθιηθώλ αξωκαηηθώλ πδξνγνλαλζξάθωλ, acenapthene, fluorene,
phenanthrene, fluoranthene, pyrene, benzo(b+]+k)fluoranthene, benzo(a)pyrene
3. Πνιπριωξηωκέλεο δηβελδνδηνμίλεο / δηβελδνθνπξάληα ζε ng TE/kg μεξάο νπζίαο
(ΤΕ = ηζνδύλακε ηνμηθόηεηα)
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2. ΣΔΥΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ
Σν ππνςήθην εξγαζηήξην πνπ ζα αλαιάβεη ηηο αλαιύζεηο ησλ δεηγκάησλ ζα
πξέπεη λα θαηαζέζεη επί ποινή αποκλειζμού θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο
ηνπ θαη εληόο ηεο Σερληθήο πξνζθνξάο ηα θάησζη:
I
To πιζηοποιηηικό διαπίζηεςζηρ ηνπ εξγαζηεξίνπ ηνπ από ηνλ ΔΤΓ
ζύκθσλα κε ην πξόηππν ΔΛΟΣ ΔΝ ISO/IEC 17025 θαη ζε πεξίπησζε
ζπλεξγαζίαο κε άιιν εξγαζηήξην, ηα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά ηνπ
ζπλεξγαδόκελνπ εξγαζηεξίνπ.
II
Σο επίζημο πεδίο εθαπμογήρ ηηρ διαπίζηεςζήρ ηνπ εξγαζηεξίνπ θαη
ηνπ ζπλεξγαδόκελνπ κε απηό. Σν ελ ιόγσ πεδίν ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα
πεξηιακβάλεη ην ζύλνιν ησλ παξακέηξσλ πνπ αθνξά απηή ηελ αλάζεζε.
Δπίζεο ζηελ ελ ιόγσ αλάζεζε ζα πεξηιακβάλεηαη θαη ε απνζηνιή ησλ
απνηειεζκάησλ απνθιεηζηηθά ζηε Γ.Δ.Τ.Α.Λ.
III Τπεύθςνη δήλωζη ζηελ νπνία ζα αλαθέξνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ
ζπλεξγαδόκελνπ εξγαζηήξηνπ.
IV Δξοςζιοδόηηζη ηος επγαζηηπίος από ηελ Διιεληθή Δπηηξνπή Αηνκηθήο
Δλέξγεηαο ( Δ.Δ.Α.Δ.) γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο αλαιύζεηο ξαδηελέξγεηαο. Η
εμνπζηνδόηεζε ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε ηζρύ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ
δηαγσληζκνύ.

3. ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΑΝΑΓΟΥΟΤ
3.1. Ο Αλάδνρνο κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην Γηαγσληζκό απνδέρεηαη θαη δειώλεη
όηη, γηα ηελ ζύληαμε ηεο νηθνλνκηθήο ηνπ πξνζθνξάο, ελεκεξώζεθε γηα ηηο
ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο ελώ δήηεζε θαη έιαβε θάζε απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ
έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ.
3.2. Ωο εθ ηνύηνπ απνδέρεηαη πιήξσο όηη δελ έρεη θακηά αμίσζε θαη δελ πξόθεηηαη
λα πξνβάιεη απαηηήζεηο γηα απνδεκίσζε ή πξνζαύμεζε ηεο ακνηβήο ηνπ, ιόγσ
ζπλζεθώλ ή θαηαζηάζεσλ πνπ δελ ηνπ ηέζεθαλ ππόςε πξνθεηκέλνπ λα
δηακνξθώζεη ηελ νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά.
3.3. Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο γηα ηελ πιήξε, έληερλε θαη απνδνηηθή
εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ πνπ αλαθέξνληαη ζην αλσηέξσ πεξηγξαθόκελν
αληηθείκελν, ρσξίο νπνηαδήπνηε απόθιηζε, παξά κόλν ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ ξεηά
αλαθέξνληαη ζηελ παξνύζα.
3.4. Ο αλάδνρνο ζα ελεκεξώλεη ηελ Γ.Δ.Τ.Α.Λ. άκεζα γηα ηα απνηειέζκαηα ησλ
αλαιύζεσλ, θπξίσο ζε πεξίπησζε πνπ ε κεηξνύκελε ηηκή κηαο παξακέηξνπ
ππεξβαίλεη ηελ παξακεηξηθή ηηκή, όπσο νξίδεηαη από ηελ λνκνζεζία.
Η απνζηνιή ησλ απνηειεζκάησλ από ηνλ Αλάδνρν ζηελ Γ.Δ.Τ.Α.Λ. ζα γίλεηαη


Σν αξγόηεξν εληόο επηά (7) εξγάζηκσλ εκεξώλ από ηελ εκέξα παξαιαβήο
ησλ δεηγκάησλ από ηνλ Αλάδνρν γηα ηηο κηθξνβηνινγηθέο παξακέηξνπο
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Σν αξγόηεξν εληόο δεθαηεζζάξσλ (14) εξγάζηκσλ εκεξώλ από ηελ εκέξα
παξαιαβήο ησλ δεηγκάησλ από ηνλ Αλάδνρν γηα ηηο θπζηθνρεκηθέο
παξακέηξνπο



Σν αξγόηεξν εληόο ηξηάληα (30) εξγάζηκσλ εκεξώλ από ηελ εκέξα
παξαιαβήο ησλ δεηγκάησλ από ηνλ Αλάδνρν γηα ηηο παξακέηξνπο
ξαδηελέξγεηαο.

3.5. Σα πηζηνπνηεηηθά ησλ απνηειεζκάησλ ζα εθδίδνληαη:


Υσξηζηά γηα θάζε ζεκείν δεηγκαηνιεςίαο



Από ην εξγαζηήξην πνπ πξαγκαηνπνίεζε ηελ αλάιπζε, ζε επίζεκν έληππν
ηνπ ζπζηήκαηνο δηαπίζηεπζεο κε ππνγξαθή θαη ζθξαγίδα.



Γηα ηηο παξακέηξνπο Πνιπθπθιηθνί Αξσκαηηθνί Τδξνγνλάλζξαθεο,
Σξηαινγνλνκεζάληα θαη Παξαζηηνθηόλα, ζα κεηξεζνύλ όιεο νη επηκέξνπο
ελώζεηο όπσο νξίδεηαη από ηελ λνκνζεζία. Ιδηαίηεξα ζηα παξαζηηνθηόλα ζα
κεηξώληαη θαη ζα θαηαγξάθνληαη ρσξηζηά ηα Aldrine, Dieldrine, Heptaclor,
epoxy-heptaclor.



ε πεξηπηώζεηο πνπ ην απνηέιεζκα ηεο αλάιπζεο είλαη κηθξόηεξν ηνπ
νξίνπ αλίρλεπζεο ηεο κεζόδνπ ηνπ εξγαζηεξίνπ ηνπ Αλαδόρνπ, ζηα
απνηειέζκαηα ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη θαη ην όξην αλίρλεπζεο.

4. ΠΡΟΘΔΜΙΑ
Η ζπλνιηθή πξνζεζκία απνπεξάησζεο ηεο ελ ιόγσ Τπεξεζίαο νξίδεηαη ζε ελλέα
(9) κήλεο από ηελ ππνγξαθή ηεο ύκβαζεο.

5. ΠΛΗΡΧΜΔ – ΠΟΙΝΙΚΔ ΡΗΣΡΔ
5.1 Η πιεξσκή ηνπ Αλάδνρνπ από ηελ Γ.Δ.Τ.Α.Λ. ζα πξαγκαηνπνηείηαη ηκεκαηηθά
ζε 3 (ηξεηο) δόζεηο, κεηά από πηζηνπνίεζε ησλ εξγαζηώλ από ηελ Δπηηξνπή
παξαιαβήο ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Λ.
5.2 Σν ζπλνιηθό ύςνο ηεο ακνηβήο κε ηελ νπνία ηειηθά ζα ακεηθζεί ν Αλάδνρνο ζα
θαζνξηζζεί ζύκθσλα κε ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ.
5.3 Δθόζνλ ν Αλάδνρνο παξνπζηάδεη αδπλακία ή αλεπάξθεηα ζηελ νκαιή
εθηέιεζε ηνπ ζπκβαηηθνύ ηνπ αληηθεηκέλνπ, ε Γ.Δ.Τ.Α.Λ. ηνπ απνζηέιιεη έγγξαθε
εηδνπνίεζε γηα ζπκκόξθσζή ηνπ ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ, πνπ απνξξένπλ από ηε
ύκβαζή πνπ έρεη ππνγξάςεη κε ηελ Γ.Δ.Τ.Α.Λ. ηελ πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο
εληόο 3 εκεξώλ από ηε ιήςε ηνπ ελ ιόγσ εγγξάθνπ δελ ζπκκνξθσζεί, ηόηε ε
Γ.Δ.Τ.Α.Λ. δύλαηαη λα ηνλ θεξύμεη έθπησην.
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6.

ΔΠΙΒΛΔΦΗ ΣΗ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ – ΣΗΡΗΗ
ΗΜΔΡΟΛΟΓΙΟΤ

6.1 Η επίβιεςε ηεο πινπνίεζεο ησλ εξγαζηώλ, ε παξαθνινύζεζε θαη ν
έιεγρόο ηνπο, θαη γεληθά ε ηήξεζε ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο, αζθείηαη από
ηελ Δπηηξνπή παξαιαβήο ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Λ.
6.2 Με κέξηκλα ηνπ Αλάδνρνπ ζα ηεξείηαη
εκεξνιόγην πνπ ζα
ζπκπιεξώλεηαη θαη ζα αλαγξάθνληαη ζε απηό ζηνηρεία γηα ηηο εθηεινύκελεο
εξγαζίεο κε ζπλνπηηθό ηξόπν, θαη ζε θάζε άιιν ζρεηηθό κε ηελ πινπνίεζε
ησλ εξγαζηώλ ζεκαληηθό πιεξνθνξηαθό ζηνηρείν.

ΔΘΔΧΡΗΘΗ 27-06 -2018
Ο ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ
ΤΠΗΡΔΙΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΑΡΓΤΡΗ ΠΑΠΑΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟΤ
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