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ΠΡΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕ ΕΣΑΙΡΕΙΕ

ΘΕΜΑ: Πρόςκλθςθ ενδιαφζροντοσ για Ανάκεςθ Τπθρεςιϊν πραγματοποίθςθσ μετριςεων
δοςιμζτρθςθσ CPV:38341200-9, για ζνα ζτοσ και με δικαίωμα προαίρεςθσ για ζνα ακόμθ ζτοσ, ςυνολικοφ
προχπολογιςμοφ 2.160,00€ ιτοι 1.080,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. ετθςίωσ, για τθν κάλυψθ των
αναγκϊν του Νοςοκομείου Πρζβεηασ.
Παρακαλοφμε όπωσ μασ αποςτείλετε οικονομικι και τεχνικι προςφορά ζωσ τθν Σρίτθ 29/11/2022 στις 12:00
π.μ σε κλειστό φάκελο για Ανάκεςθ Τπθρεςιϊν πραγματοποίθςθσ μετριςεων δοςιμζτρθςθσ
CPV:38341200-9, για ζνα ζτοσ και με δικαίωμα προαίρεςθσ για ζνα ακόμθ ζτοσ, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ
2.160,00€ ιτοι 1.080,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. ετθςίωσ, KAE 0899.


Τπεφκυνθ διλωςθ για τθν απόδειξθ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 1 του
άρκρου 73 του Ν. 4412/2016 εκ μζρουσ του οικονομικοφ φορζα ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου, ι
ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου τθν υποβολι αυτισ εκ μζρουσ του νόμιμου εκπροςϊπου.

Οι τιμζσ για τα προςφερόμενα είδθ κα είναι κατϊτερεσ ι ίςεσ του Παρατθρθτθρίου Σιμϊν που
τθρείται από τθν Επιτροπι Προμθκειϊν (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν,) και κα αναγράφεται και ο
αντίςτοιχοσ κωδικόσ. Να αναφερκεί εάν είναι άμεςα διακζςιμα:
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩ ΣΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΣΟΤ ΚΑΣΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΗΝ ΠΡΟΦΟΡΑ Α ΟΠΩ ΚΑΙ Η ΑΡΙΘΜΗΗ
ΣΩΝ ΕΙΔΩΝ
Θ προςφορά περιλαμβάνει αναλυτικά τισ χρεϊςεισ για:
Α/Α

1
2α
β
γ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΠΗΡΕΙΑ
ΜΕΣΡΘΘ ΟΛΟΩΜΟΤ ΔΟΙΜΕΣΡΟΤ (Σα δοςίμετρα
διατίκενται με άγκιςτρα ςτιριξθσ)
ΝΖΟ ΔΟΙΜΕΣΡΟ
ΚΑΣΕΣΡΑΜΕΝΟ ΔΟΙΜΕΣΡΟ
ΜΘ ΕΠΙΣΡΕΦΟΜΕΝΟ ΔΟΚΜΕΡΟ

ΠΟΟΣΗΣΑ
20 ΕΡΓΑΗΟΜΕΝΟΙ (11
μετριςεισ /ζτοσ για κάκε
εργαηόμενο)

5 ΔΟΙΜΕΣΡΑ

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΓΙΑ ΤΠΗΡΕΙΕ ΑΣΟΜΙΚΗ ΔΟΙΜΕΣΡΙΑ
Ανάκεςθ Τπθρεςιϊν πραγματοποίθςθσ μετριςεων δοςιμζτρθςθσ CPV:38341200-9, ΚΑΕ 0899, για ζνα ζτοσ
και με δικαίωμα προαίρεςθσ για ζνα ακόμθ ζτοσ, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 2.160,00€ ιτοι 1.080,00€
ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. ετθςίωσ.

ΗΘΣΟΤΜΕΝΑ ΕΙΔΘ /ΤΠΘΡΕΙΕ
1)
2)
3)
4)
5)

Μζτρθςθ ατομικϊν δοςιμζτρων ςϊματοσ
Να περιγραφι ο τφποσ του προςφερόμενου δοςιμζτρου
Να περιγραφι θ τεχνολογία μζτρθςθσ (film, TLD, άλλο).
Σα προςφερόμενα δοςίμετρα να είναι κατάλλθλα για χριςθ ςε Χ και γ ακτινοβολίεσ
Να Δοκεί το εφροσ ενεργειϊν.

6) Να δοκεί το εφροσ των μετροφμενων δόςεων. Ελάχιςτθ τιμι 0.1 mSv.
7) Σο εργαςτιριο που παρζχει υπθρεςίεσ δοςιμζτρθςθσ προςωπικοφ κα πρζπει να είναι
εξουςιοδοτθμζνο από τθν Ελλθνικι Επιτροπι Ατομικισ Ενζργειασ ωσ «υπθρεςία δοςιμετρίασ», κατά
τθν ζννοια του ςτοιχείου 100 του άρκρου 4 και του άρκρου 81 του ΠΔ 101 (ΦΕΚ 194/Α/20-11-2018).
Να είναι διαπιςτευμζνο ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του προτφπου ISO/IEC 17025 «Γενικζσ απαιτιςεισ
για τθν ικανότθτα των εργαςτθρίων δοκιμϊν και διακριβϊςεων» ι ιςοδφναμου. Θ διαπίςτευςθ να
αφορά τθν μζτρθςθ ατομικϊν δοςιμζτρων όπωσ αυτά περιγράφονται ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ.
8) Να ςυμμορφϊνεται με το πρότυπο EN/IEC 62387-2016 (EN/IEC 62397-1.2012 τροποποιθμζνο)
«Όργανα προςταςίασ από ακτινοβολία – Ολοκλθρωμζνα πακθτικά ςυςτιματα δοςιμετρίασ για
ατομικι, περιβαλλοντικι και παρακολοφκθςθ ςτον χϊρο εργαςίασ ἀκτινοβολιϊν με καὶ φωτονίων».
9) Να αποςτζλλει ςε μθνιαία βάςθ ατομικά δοςίμετρα κατάλλθλου τφπου ςτο Νοςοκομείο, εξαίρεςθ
κα αποτελεί θ περίοδοσ Ιουλίου Αυγοφςτου θ οποία κα καλφπτεται με 1 δοςίμετρο.
10) Κάκε δοςίμετρο να φζρει ειδικι ςιμανςθ ϊςτε να μπορεί να αναγνωρίηει κάκε εκτικζ μενοσ
εργαηόμενοσ, τα δοςίμετρο που κα πρζπει να χρθςιμοποιιςει.
11) ε κάκε δοςίμετρο να αναγράφεται θ περίοδοσ χριςθσ του.
12) Σα δοςίμετρα διατίκενται με άγκιςτρα ςτιριξθσ ,τα οποία αντικακίςτανται ςε περίπτωςθ βλάβθσ,
χωρίσ επιπλζον χρζωςθ.
13) Δοςίμετρα που δεν επιςτράφθςαν ζγκαιρα να μποροφν να μετρθκοφν εντόσ 3 μθνϊν από τθν
προβλεπόμενθ θμερομθνία μζτρθςθσ τουσ.
14) Σα αποτελζςματα ατομικισ δοςιμζτρθςθσ κα ανακοινϊνονται ςτον επόπτθ ακτινοπρο ςταςίασ εντόσ
30 θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν παραλαβι των ατομικϊν δοςιμετρων ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι
μορφι. Ο επόπτθσ ακτινοπροςταςίασ κα ζχει τθ δυνατότθτα απομακρυςμζνθσ ειςόδου ςτο ςφςτθμα
δοςιμζτρθςθσ για παρακολοφκθςθ των μετριςεων και εξαγωγι ςτατιςτικϊν ςτοιχείων.
15) Σα δεδομζνα και τα αποτελζςματα τθσ δοςιμζτρθςθσ αποςτζλλονται ςε μθνιαία βάςθ ςτο Εκνικό
Αρχείο Δόςεων όπου φυλάςςονται και είναι ςτθν διάκεςθ των εργαηομζνων του φορζα κακϊσ και
του Τπεφκυνου Ακτινοπροςταςίασ. Θ διάρκεια φφλαξθσ των παραπάνω ςτοιχείων των εργαηομζνων
είναι ίςθ με 30 χρόνια μετά τθν παφςθ εργαςίασ με ακτινοβολίεσ.
16) Κατά τθν ζναρξθ τθσ ςυνεργαςίασ κα υπογραφεί ςυμφωνθτικό προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων.
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