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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
68/2014

ο

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ Ν 2 ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΕΚΑ ΚΑΙ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ BOILER ΝΕΡΟΥ – ΑΤΜΟΥ ΤΟΥ ΕΚΑ

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού
Συνολική πίστωση 44.000,00€ µε ΦΠΑ
Αναλυτικά: Πίστωση 35.000,00 € µε ΦΠΑ για τον ατµολέβητα και
Πίστωση 9.000,00€ µε ΦΠΑ για το boiler νερού- ατµού
Έχοντας υπόψη την κείµενη Νοµοθεσία και τις αποφάσεις ∆Σ 41/20-11-2014, θέµατα 4
και 5, Α∆Α Ω627ΟΡΡ1-ΧΑΞ και 73Ε∆ΟΡΡ1-4Ρ5 αντίστοιχα, προκηρύσσουµε πρόχειρο
διαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, για την ανάδειξη αναδόχου
του ως άνω έργου.

1.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αναθέτουσα αρχή

Γενικό Νοσοκοµείο Αττικής ΚΑΤ-ΕΚΑ

Είδος διαγωνισµού

Πρόχειρος

Κριτήριο κατακύρωσης

Χαµηλότερη τιµή

Προϋπολογισµός

Συνολική πίστωση 44.000,00€ µε ΦΠΑ
Αναλυτικά:
-35.000,00 € µε ΦΠΑ, για τον ατµολέβητα και
-9.000,00€ µε ΦΠΑ για το boiler νερού- ατµού
προϋπολογισµός 2014-2015

∆ιάρκεια σύµβασης

2 µήνες

Κατάθεση προσφορών έως

Τρίτη, 16-12-2014, ώρα 11:00, στο πρωτόκολλο

Ηµεροµηνία διενέργειας

Τρίτη, 16-12-2014, ώρα 12:00

Τόπος διενέργειας

Αίθουσα ∆ιοικητικού Συµβουλίου

Ισχύς προσφορών

120 ηµερολογιακές ηµέρες

Ο διαγωνισµός θα γίνει σε δύο στάδια:
1. Αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών
2. Αποσφράγιση οικονοµικών προσφορών

2.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ

Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης.
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Η συµµετοχή στην διαγωνιστική διαδικασία προϋποθέτει επίσκεψη στις κτιριακές
εγκαταστάσεις του ΕΚΑ, ώστε να ενηµερωθούν οι ενδιαφερόµενοι για την κατάσταση
του κτιριακού συγκροτήµατος, τις προσβάσεις του, τη δυνατότητα εισόδου στους
χώρους στους οποίους θα γίνει η τοποθέτηση και εγκατάσταση των ειδών, τις
απαιτούµενες παροχές, τα σηµεία σύνδεσής τους µε το έργο και γενικότερα να
σχηµατίσουν πλήρη εικόνα των συνθηκών εκτέλεσής του.
Η επίσκεψη θα επιβεβαιώνεται µε σχετική υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, η
οποία θα υποβάλλεται µαζί µε τα λοιπά δικαιολογητικά συµµετοχής

3.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ο

A. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ Ν 2 ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΥ
ΕΚΑ

O συγκεκριµένος ατµολέβητας µαζί µε άλλους δύο, χρησιµοποιείται για τη θέρµανση
ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) και καλοριφέρ του νοσοκοµείου, γραφείων, σχολών και
λοιπών χώρων του ΕΚΑ.
Λόγω διαρροής σε διάφορα σηµεία, επανειληµµένων επισκευών και συγκολλήσεων
αλλά και παλαιότητας (κατασκευή 1970-1972), ζητείται η αντικατάστασή του µε νέο
ατµολέβητα µε τα παρακάτω στοιχεία:
Ο λέβητας θα είναι χαλύβδινος, οριζόντιας τοποθέτησης, τύπου αεριαυλωτού, τριπλής
διαδροµής καυσαερίων µε βεβιασµένη κυκλοφορία (υπερπιεση στο θάλαµο καύσης),
κατάλληλος για καύση φυσικού αερίου και Diesel.
∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΛΕΒΗΤΑ : ∆ΙΑΜΕΤΡΟΣ 1,75m Χ ΜΗΚΟΣ 3m
•
•
•
•
•
•

ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 0,5 BAR
ΠΙΕΣΗ ∆ΟΚΙΜΗΣ 8 BAR
2
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 42 m
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 800.000 Kcal/h
0
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ 180-200 C
0
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ 100 C

Το εµπρόσθιο κάλυµµα θα είναι προσαρµοσµένο µε κοχλίες και ανοιγόµενο για
καθαρισµό των φλογοσωλήνων. Το πίσω κάλυµµα οµοίως.
Ο χώρος καύσης θα είναι επενδυµένος µε πυρίµαχους πλίνθους (πυρότουβλα) κατά
έκταση και τρόπο που συνιστά ο κατασκευαστής. Τα ελάσµατα και υλικά που θα
χρησιµοποιηθούν θα είναι επαρκή για την προβλεπόµενη λειτουργία και πιέσεις,
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Όπου απαιτείται συγκόλληση θα
γίνεται αποκλειστικά µε ηλεκτροσυγκόλληση.
Ο ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΕΡΕΙ :

•
•
•
•
•

Yυαλόφρακτη οπή επίβλεψης της πυρράς
Πλάκα µε την αντίστοιχη οπή προσαρµογής του υπάρχοντος καυστήρα
Μανόµετρο κλίµακας 0-1 BAR διαµέτρου 20 cm
Θερµόµετρο εµβάπτισης κλίµακας 0-1500 C
Εκκενωτικό κρουνό στο κάτω µέρος (στρατσώνα)
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•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

Στόµιο σύνδεσης µε το υπάρχον συγκρότηµα αντλιών τροφοδοσίας νερού
Στόµιο σύνδεσης µε το δίκτυο ατµού
Ασφαλιστικό επιστόµιο για σύνδεση µε το υπάρχον ασφαλιστικό
Εξωτερική µόνωση από πετροβαµβακα πάχους 5-10 cm
Επικάλυψη από γαλβανισµένη λαµαρίνα πάχους 1-1,5 mm
Μεταλλική βάση ή βάση από σκυρόδεµα, ανάλογα µε τις υποδείξεις του
κατασκευαστή
Αυτόµατο ρυθµιστή στάθµης νερού µε πλωτήρα για ενεργοποίηση της
υπάρχουσας διάταξης πλήρωσης (αντλίες) και διακοπής της λειτουργίας του
καυστήρα, σε περίπτωση έλλειψης νερού.
Αυτόµατο στάθµης µε ηλεκτρόδιο πρόσθετης ασφάλειας και διακοπής
λειτουργίας καυστήρα σε χαµηλή στάθµη νερού
Θερµόµετρο και θερµοστάτη καυσαερίων µετά την έξοδο του λέβητα για
διακοπή λειτουργίας σε άνοδο της θερµοκρασίας καυσαερίων
Υδροδείκτη στάθµης επιφανείας νερού βαρέως τύπου µε δικλείδες
αποµόνωσης και εκκένωσης (γυάλινο σωλήνα - υαλοδείκτη)
Πρεσσοστάτες λειτουργίας υπάρχοντος διβάθµιου καυστήρα φυσικού αερίου
- Diesel τύπου Riello RLS 100 (τεµάχια 2) και πρεσσοστάτη ασφαλείας για
διακοπή λειτουργίας καυστήρα µε ηχητικό και οπτικό σήµα (σύνολο τεµάχια
τρία (3)).
Ανθρωποθυρίδες για επίσκεψη και καθαρισµό η επισκευή
Ηλεκτρικό πίνακα αυτοµατισµών και έλεγχου
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ :

• Επίσκεψη στο χώρο από τους ενδιαφερόµενους πριν από την κατάθεση των
προσφορών για µέτρηση και εκτίµηση του χώρου, για την αποµάκρυνση του
παλαιού, κόψιµο σκαλωσιάς και εισαγωγή του νέου από παρακείµενη πόρτα .
• Αποσύνδεση από τις σωληνώσεις νερού και ατµού, του ηλεκτρικού κυκλώµατος,
αποξήλωση, πιθανός τεµαχισµός και αποµάκρυνση του παλαιού λέβητα από το
χώρο του ΕΚΑ.
• Μεταφορά και τοποθέτηση του νέου ατµολέβητα στο χώρο του λεβητοστασίου,
σύνδεση µε τις υπάρχουσες σωληνώσεις ατµού, τη διάταξη πλήρωσης νερού
(υπάρχουσες αντλίες), τον υπάρχοντα καυστήρα (Riello RLS 100), το
ηλεκτρικό κύκλωµα, τις διατάξεις ασφαλιστικού, την αποχέτευση (στρατσώνα),
την έξοδο καυσαερίων (καπνοδόχο) και ότι άλλο είναι απαραίτητο για την
εύρυθµη λειτουργία του.
• ∆οκιµή πίεσης και ασφάλειας, όλων των ασφαλιστικών διατάξεων και δικλείδων
ασφαλείας του ολοκληρωµένου συστήµατος και θέση και παράδοση σε
λειτουργία.
• Παροχή εγγύησης καλής λειτουργίας 10 ετών.
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά να αποδεικνύονται από τα επίσηµα εργοστασιακά
prospectus.
B. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ BOILER ΝΕΡΟΥ – ΑΤΜΟΥ (ΕΚΑ)
Το boiler ατµού – νερού θα είναι οριζόντιας τοποθέτησης, τύπου γαλβανιζέ µε τα εξής
στοιχεία:
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•
•
•
•
•
•

ΠΙΕΣΗ ΑΤΜΟΥ (ΣΕΡΠΑΝΤΙΝΑΣ ) 0,5 BAR
ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΝΕΡΟΥ) 10 BAR
ΠΙΕΣΗ ∆ΟΚΙΜΗΣ 15 BAR
0
ΟΡΓΑΝΟ ΕΝ∆ΕΙΞΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ (ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ 0-100 C )
ΑΝΟ∆ΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ
ΜΟΝΩΣΗ ΑΠΟ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑ ΠΑΧΟΥΣ 5 cm ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ
ΦΥΛΛΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 0,6 -1 mm
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ:

• Αποσύνδεση από τις σωληνώσεις, αποξήλωση, τεµαχισµός και αποµάκρυνση
του παλαιού boiler από το χώρο του νοσοκοµείου. (∆ιαστάσεις παλαιού boiler:
διάµετρος 90 cm x µήκος 2,50 m)
• Μεταφορά και τοποθέτηση του νέου boiler, σύνδεση µε τις υπάρχουσες
σωληνώσεις :
α) Είσοδος – έξοδος σερπαντίνας (ατµού ),
β) Είσοδος κρύου – έξοδος ζεστού νερού (ΖΝΧ),
γ) Σύνδεση επιστροφών ΖΝΧ.
• Θέση σε λειτουργία, δοκιµή και έλεγχος καλής και ασφαλούς λειτουργίας.
• Τυχόν υλικά και µικροϋλικά βαρύνουν τον ανάδοχο, ο οποίος µετά το πέρας των
εργασιών παρέχει εγγύηση 10 ετών.
• Επίσκεψη στο χώρο από τους ενδιαφερόµενους για εκτίµηση των διαστάσεων
λόγω “δύσκολου” περάσµατος από την καταπακτή του νοσοκοµείου διαστάσεων
80 Χ 80 cm και ύψους δαπέδου – ταβανιού στοάς 2,10 m.

4.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ

i.

Ο Ανάδοχος οφείλει να παραδώσει το έργο εντός είκοσι (20) ηµερολογιακών
ηµερών από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης. ∆ύναται να δοθεί παράταση
έως και 15 ηµερολογιακών ηµερών, σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή άλλου
λόγου που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου και εµποδίζει την
εµπρόθεσµη εκτέλεση του έργου. Η παράταση θα δοθεί κατόπιν αιτήµατος του
αναδόχου προς την Επιβλέπουσα Υπηρεσία, πριν από τη λήξη της προθεσµίας
εκτέλεσης του έργου, εφόσον εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Σε
περίπτωση που ο ανάδοχος επικαλεστεί ανωτέρα βία είναι υποχρεωµένος µέσα
σε δύο (2) ηµέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που την συνιστούν
να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκοµίσει τα απαραίτητα αποδεικτικά
στοιχεία.

ii.

Στο έργο περιλαµβάνονται όλες οι απαραίτητες εργασίες, υλικά, µικροϋλικά και
εξαρτήµατα που δεν περιγράφονται λεπτοµερώς, αλλά απαιτούνται για την
άρτια εκτέλεση του έργου, σύµφωνα µε τις εντολές της Επιβλέπουσας
Υπηρεσίας. Ρητά δηλώνεται ότι δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτή καµία
πρόσθετη οικονοµική απαίτηση του αναδόχου – προµηθευτή –
κατασκευαστή, εξαιτίας τυχόν δαπανών που θα υποστεί, που οφείλονται
στην κατάσταση των εγκαταστάσεων. Ειδικότερα, τα υλικά που θα
χρησιµοποιηθούν για την εκτέλεση του έργου θα επιδεικνύονται πριν την
τοποθέτησή τους στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, προκειµένου να διαπιστωθεί η
συµµόρφωσή τους µε τις τεχνικές προδιαγραφές.
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iii.

Όλες οι φθορές που θα προκύψουν από υπαιτιότητα του Αναδόχου θα
αποκατασταθούν από τον Ανάδοχο.

iv.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα
ασφαλείας των εργαζοµένων.

v.

Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν σε απόλυτη συνεννόηση µε την Τεχνική
Υπηρεσία, όσον αφορά τις ώρες εργασίας, λόγω των ειδικών συνθηκών.
Ειδικότερα, τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν για την εκτέλεση του έργου θα
επιδεικνύονται πριν την τοποθέτησή τους στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία,
προκειµένου να διαπιστωθεί η συµµόρφωσή τους µε τις τεχνικές προδιαγραφές.
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται ιδιαίτερης αποζηµίωσης για τις εργασίες που θα
εκτελεσθούν απογευµατινές ή βραδινές ώρες ή και αργίες.

vi.

Όλα τα άχρηστα υλικά που θα προκύψουν θα µεταφερθούν εκτός των χώρων
του ΕΚΑ υποχρεωτικά από τον Ανάδοχο. Ο ανάδοχος θα τοποθετήσει ειδικό
κάδο συλλογής µπαζών στο προαύλιο του Νοσοκοµείου, σε σηµείο που θα του
υποδείξει η Τεχνική Υπηρεσία, κατά την ηµέρα έναρξης των εργασιών και θα
τον αποµακρύνει αµέσως µετά το πέρας των εργασιών.

vii.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει Εγγυητική Συµµετοχής, η αξία της
οποίας θα ανέρχεται στο 2% της προεκτιµούµενης αξίας της σύµβασης εκτός
ΦΠΑ.

viii.

Οι προσφορές θα πρέπει να αναφέρουν αν στην τιµή συµπεριλαµβάνεται ο
ΦΠΑ.

ix.

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται µε την µισθοδοσία και τις ασφαλιστικές εισφορές του
προσωπικού που θα απασχολήσει για την περάτωση του έργου.

x.

Ο Ανάδοχος που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίσθηκε, να
υπογράψει την σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την
κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνοµά του και από κάθε δικαίωµα που
απορρέει από αυτήν, µε απόφαση του ∆.Σ. του ΕΚΑ

xi.

Με την ίδια διαδικασία ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη
σύµβαση και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν εφόσον δεν
παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συµβατικά είδη ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε το
έργο µέσα στον συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε,
σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στην παρούσα.

xii.

Το έργο θα παραδοθεί άρτιο, πλήρως λειτουργικό και καλαίσθητο.

5.

∆ΙΑΡΚΕΙΑ, ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ

Η διάρκεια της σύµβασης είναι δύο (2) µήνες.
Για κάθε µέρα υπαίτιας καθυστέρησης, πέραν της τασσόµενης προθεσµίας για την
παράδοση του έργου, ο ανάδοχος υποχρεούται σε καταβολή ποινικής ρήτρας που
ορίζεται σε ποσοστό 10% της µέσης ηµερήσιας αξίας του έργου. Για την εφαρµογή της
ποινικής ρήτρας η µέση ηµερήσια αξία του έργου προκύπτει αφού διαιρεθεί το

5

ΑΔΑ: 6Κ6ΣΟΡΡ1-ΔΨΘ
ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

συνολικό χρηµατικό ποσό της σύµβασης (το οποίο ισούται µε το ποσό της
κατακύρωσης) µε τον αριθµό ηµερών της συνολικής προθεσµίας εκτέλεσης του έργου
(ήτοι 20 ηµέρες). Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ηµερολογιακές ηµέρες και τα ποσά και οι
προθεσµίες όπως προβλέπονται στην αρχική σύµβαση, χωρίς παράταση.

6.

∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου,
συνεταιρισµοί, συµπράξεις, κοινοπραξίες και ενώσεις φυσικών ή/και νοµικών
προσώπων της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, που λειτουργούν νοµίµως στην Ελλάδα.

7.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Η γραπτή επικοινωνία της αναθέτουσας αρχής µε τους συµµετέχοντες γίνεται νοµίµως
στην ταχυδροµική διεύθυνση ή στο φαξ ή στο e-mail που δηλώνει ο συµµετέχων, µε
υπεύθυνη δήλωση, σύµφωνα µε το συνηµµένο στη διακήρυξη υπόδειγµα.

8.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές συντάσσονται σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης και κατατίθενται
µέσα σε έναν ενιαίο σφραγισµένο φάκελο, που περιλαµβάνει τρεις επί µέρους,
ανεξάρτητους,
σφραγισµένους
φακέλους:
α)
φάκελος
«∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», β) φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», γ) φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ», που κάθε ένας περιέχει αντιστοίχως τα στοιχεία των κατωτέρω
παραγράφων 7, 8, 9.
Ο ενιαίος και οι επί µέρους σφραγισµένοι, ανεξάρτητοι φάκελοι θα αναγράφουν:
•
Τα στοιχεία του διαγωνιζόµενου.
•
Ο ενιαίος φάκελος «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Οι επί µέρους «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
•
Τον αριθµό της διακήρυξης, τον τίτλο του διαγωνισµού, την επωνυµία του
διενεργούντος τον διαγωνισµό και την ηµεροµηνία διενέργειας.

9.

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ο φάκελος «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» περιλαµβάνει 3 υπεύθυνες δηλώσεις του
Ν. 1599/1986, όπως ισχύει, σύµφωνα µε τα συνηµµένα στη διακήρυξη υποδείγµατα.

10. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
O φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιλαµβάνει τα στοιχεία που κατά την κρίση του
διαγωνιζόµενου αποδεικνύουν την ικανότητά του (γνώση και πείρα) να εκτελέσει το
αντικείµενο του διαγωνισµού. Η εµπειρία θα αποδεικνύεται µε την προσκόµιση
βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης παρόµοιου έργου .Η Τεχνική Προσφορά θα αξιολογηθεί
µόνο ως προς την ικανότητα του διαγωνιζόµενου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του
έργου.

11. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιέχει συµπληρωµένο το έντυπο
οικονοµικής προσφοράς που επισυνάπτεται στη διακήρυξη. Στην οικονοµική
προσφορά θα αναφέρεται ξεχωριστά το ακριβές κόστος των υλικών και το κόστος των
απαιτούµενων εργασιών για τον ατµολέβητα και αντίστοιχα για το boiler νερού – ατµού.
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12. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
Η κατακύρωση γίνεται στον διαγωνιζόµενο που προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή, εφόσον
η προσφορά του είναι αποδεκτή µε βάση τους όρους της διακήρυξης. Ισότιµες
θεωρούνται οι προσφορές µε την αυτή ακριβώς τιµή.

13. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Οι κρατήσεις που ισχύουν σήµερα είναι: ΜΤΠΥ 3%, χαρτόσηµο 2% επί ΜΤΠΥ, ΟΓΑ
20% επί χαρτοσήµου ΜΤΠΥ, Ψυχική Υγεία 2%, Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων
Συµβάσεων (ΕΑΑ∆ΗΣΥ) 0,10%, χαρτόσηµο 3% επί ΕΑΑ∆ΗΣΥ, ΟΓΑ 20% επί
χαρτοσήµου ΕΑΑ∆ΗΣΥ, φόρος προµηθευτών 8%. Οι κρατήσεις που θα εφαρµοστούν
τελικώς είναι αυτές που θα ισχύουν την ηµεροµηνία έκδοσης του εντάλµατος.

14. ΤΡΟΠΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Το τιµολόγιο του Αναδόχου προς το Νοσοκοµείο θα εκδοθεί ΜΟΝΟ µετά την παράδοση
στον Ανάδοχο του πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρµόδια επιτροπή και θα
παραδοθεί ΜΟΝΟ στη ∆ιαχείριση ή στο Πρωτόκολλο. Θα εξοφληθεί µε χρηµατικό
ένταλµα, µέσα στη νόµιµη προθεσµία.

15. ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ
Για κάθε θέµα που δεν αναφέρεται ρητώς στη διακήρυξη ισχύει η κείµενη Νοµοθεσία.
Συνηµµένα:
1) Υπόδειγµα Υ∆ για τα δικαιολογητικά συµµετοχής, 2) Υπόδειγµα Υ∆
για τα στοιχεία επικοινωνίας, 3) Υπόδειγµα Υ∆ για την ενηµέρωση επί του έργου, 4)
Υπόδειγµα οικονοµικής προσφοράς
Η συντάξασα

Η Αν. Προϊσταµένη
Οικονοµικού

Αθ. Μπόλλη

Αικ.Ιατρού

Η Αν.∆ιοικητική ∆ιευθύντρια

Ο Αναπληρωτής ∆ιοικητής ΕΚΑ

Αλεξ. Πάππου

Αντώνιος Ν. Αγγελάρας
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1.

Υπόδειγµα Υ∆ για τα δικαιολογητικά συµµετοχής
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ

(Αρθρο 8 του Ν. 1599/1986)
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε τη δήλωση αυτή µπορεί να ελεγχθεί µε
βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 9, παράγραφος 4, του Ν. 1599/1986)
Προς:

ο

ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ, για τον διαγωνισµό ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ Ν 2
ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΕΚΑ ΚΑΙ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ BOILER ΝΕΡΟΥ – ΑΤΜΟΥ ΤΟΥ ΕΚΑ

Ο/Η (όνοµα)
Επώνυµο
Ονοµα & επώνυµο πατέρα
Ονοµα & επώνυµο µητέρας
Ηµεροµηνία γέννησης
Τόπος γέννησης
Τόπος κατοικίας
Αριθµός δελτίου ταυτότητας

:
:
:
:
:
:
:
:

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις
διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
α. ∆εν έχω καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκηµα από τα
αναφερόµενα στην περίπτωση (1) του εδαφίου α της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του
Π∆ 118/2007.
β.
∆εν τελώ σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης (περίπτωση 2,
εδάφιο α της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Π∆ 118/2007).
γ.
∆εν τελώ υπό κοινή εκκαθάριση του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει, ή ειδική
εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, όπως ισχύει, ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις
(δηλώνεται µόνο από Α.Ε.).
δ.
Είµαι ενήµερος ως προς τις φορολογικές µου υποχρεώσεις και ως προς τις
υποχρεώσεις µου, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και
επικουρικής).
ε.
Είµαι εγγεγραµµένος στο οικείο Επιµελητήριο και το ειδικό επάγγελµά µου κατά
την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού είναι ………… …………………………
ζ.

Έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχοµαι ανεπιφύλακτα.

(Ηµεροµηνία, υπογραφή, ονοµατεπώνυµο και ιδιότητα υπογράφοντος, σφραγίδα
εταιρείας)
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2.

Υπόδειγµα Υ∆ για τα στοιχεία επικοινωνίας
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ

(Αρθρο 8 Ν. 1599/1986)
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε τη δήλωση αυτή µπορεί να ελεγχθεί µε
βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 9, παράγραφος 4, του Ν. 1599/1986)
Προς:

ο

ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ, για τον διαγωνισµό ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ Ν 2
ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΕΚΑ ΚΑΙ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ BOILER ΝΕΡΟΥ – ΑΤΜΟΥ ΤΟΥ ΕΚΑ

Ο/Η (όνοµα)
Επώνυµο
Ονοµα & επώνυµο πατέρα
Ονοµα & επώνυµο µητέρας
Ηµεροµηνία γέννησης
Τόπος γέννησης
Τόπος κατοικίας
Αριθµός δελτίου ταυτότητας

:
:
:
:
:
:
:
:

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις
διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
Η γραπτή επικοινωνία της αναθέτουσας αρχής µε τον υπογράφοντα, σχετικά µε τον
διαγωνισµό, θα γίνεται νοµίµως στη κατωτέρω ταχυδροµική διεύθυνση ή στο κατωτέρω
φαξ ή στο κατωτέρω e-mail:
Ταχυδροµική
διεύθυνση
Φαξ

E-mail

(Ηµεροµηνία, υπογραφή, ονοµατεπώνυµο και ιδιότητα υπογράφοντος, σφραγίδα
εταιρείας)
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3.

Υπόδειγµα Υ∆ για την ενηµέρωση επί του έργου
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ

(Αρθρο 8 του Ν. 1599/1986)
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε τη δήλωση αυτή µπορεί να ελεγχθεί µε
βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 9, παράγραφος 4, του Ν. 1599/1986)
Προς:

ο

ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ, για τον διαγωνισµό ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ Ν 2
ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΕΚΑ ΚΑΙ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ BOILER ΝΕΡΟΥ – ΑΤΜΟΥ ΤΟΥ ΕΚΑ

Ο/Η (όνοµα)
Επώνυµο
Ονοµα & επώνυµο πατέρα
Ονοµα & επώνυµο µητέρας
Ηµεροµηνία γέννησης
Τόπος γέννησης
Τόπος κατοικίας
Αριθµός δελτίου ταυτότητας

:
:
:
:
:
:
:
:

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις
διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
Εχω επισκεφθεί τον χώρο του έργου και έχω ενηµερωθεί πλήρως για τις συνθήκες
εκτέλεσής του.
(Ηµεροµηνία, υπογραφή, ονοµατεπώνυµο και ιδιότητα υπογράφοντος, σφραγίδα
εταιρείας)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
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Προς:

ο

ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ, για τον διαγωνισµό ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ Ν 2
ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΕΚΑ ΚΑΙ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ BOILER ΝΕΡΟΥ – ΑΤΜΟΥ ΤΟΥ ΕΚΑ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ

Τίµηµα
Αριθµητικώς
ΥΛΙΚΑ

Τίµηµα µε ΦΠΑ
αριθµητικώς

ΦΠΑ 23%
ολογράφως

Τίµηµα µε ΦΠΑ
ολογράφως

ΕΡΓΑΣΙΑ

Τίµηµα
ολογράφως
ΥΛΙΚΑ

ΦΠΑ 23%
αριθµητικώς

ΕΡΓΑΣΙΑ

(Ηµεροµηνία, υπογραφή, ονοµατεπώνυµο και ιδιότητα υπογράφοντος, σφραγίδα
εταιρείας)
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ BOILER ΝΕΡΟΥ - ΑΤΜΟΥ

Τίµηµα
Αριθµητικώς
ΥΛΙΚΑ

Τίµηµα µε ΦΠΑ
αριθµητικώς

ΦΠΑ 23%
ολογράφως

Τίµηµα µε ΦΠΑ
ολογράφως

ΕΡΓΑΣΙΑ

Τίµηµα
ολογράφως
ΥΛΙΚΑ

ΦΠΑ 23%
αριθµητικώς

ΕΡΓΑΣΙΑ

(Ηµεροµηνία, υπογραφή, ονοµατεπώνυµο και ιδιότητα υπογράφοντος, σφραγίδα
εταιρείας)
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