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ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΟ ΔΝΑΛΛΑΚΣΗ ΘΔΡΜΑΝΗ ΝΔΡΟΤ (BOILER) ΓΙΑ ΣΟ ΔΚΑ
Πξνθήξπμε ζπλνπηηθνύ δηαγωληζκνύ
Πίζηωζε

8.500,00 € κε ΦΠΑ

Σν ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ έρνληαο ππόςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/16(ΦΔΚ
147/Α) θαζώο θαη ηελ ππ’ αξηζ. απόθαζε Γ 09/02-04-2019, ζέκα 12ν, πξνθεξύζζεη
ζπλνπηηθό δηαγσληζκό ζε έλα ζηάδην, κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο, γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ ηνπ σο άλσ έξγνπ.

ΑΡΘΡΟ 1. ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

Αλαζέηνπζα αξρή

ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ (ΔΚΑ)

Δίδνο δηαγσληζκνύ

πλνπηηθόο

Κξηηήξην θαηαθύξσζεο

ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε
πξνζθνξά (Υακειόηεξε ηηκή)

Πξνϋπνινγηζκόο

8.500,00 € κε ΦΠΑ

Γηάξθεηα ζύκβαζεο

3 κήλεο

Καηάζεζε πξνζθνξώλ έσο

Tξίηε, 07-05-2019 ώξα 11:00, ζην πξσηόθνιιν ηνπ
Δζληθνύ Κέληξνπ Απνθαηάζηαζεο

Ζκεξνκελία δηελέξγεηαο

Σξίηε, 07-05-2019, ώξα 12:00

Σόπνο δηελέξγεηαο

Αίζνπζα Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ
Δζληθνύ Κέληξνπ Απνθαηάζηαζεο

Ηζρύο πξνζθνξώλ

120 εκεξνινγηαθέο εκέξεο

Αμηνιόγεζε δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο, ηερληθώλ θαη νηθνλνκηθώλ
πξνζθνξώλ ζε έλα ζηάδην
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ΑΡΘΡΟ 2.

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ

Σερληθή Πεξηγξαθή ελαιιάθηε ζέξκαλζεο λεξνύ (Boiler 1.200lt - 10bar)
1. ΔΙΑΓΩΓΗ
Ζ παξνύζα ηερληθή πεξηγξαθή αθνξά ελαιιάθηε ζέξκαλζεο δεζηνύ λεξνύ ρξήζεο (ηύπνο:
HXSW), ρσξεηηθόηεηαο: 1.200lt, νλνκαζηηθήο πίεζεο ιεηηνπξγίαο: 10bar, ρξεζηκνπνηώληαο
ζεξκαληηθό ζηνηρείν από αηκό ζε πίεζε ιεηηνπξγίαο: 0,5bar. Ο ελαιιάθηεο ζα είλαη θπιηλδξηθόο,
νξηδόληηνπ ηύπνπ κε ελζσκαησκέλν ζεξκαληηθό ζηνηρείν (ζεξπαληίλα) κε ραιπβδνζσιήλεο
ζρήκαηνο U. Ο ελαιιάθηεο (boiler) ζα εμνπιηζηεί κε ηηο πξνβιεπόκελεο ειεθηξνκεραλνινγηθέο
δηαηάμεηο πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ αζθαιή θαη απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηνπ.
Ο ζπγθεθξηκέλνο ελαιιάθηεο (boiler) ζα θαηαζθεπαζηεί ζε δύν ηκήκαηα ώζηε λα γίλεη δπλαηή ε
κεηαθνξά ηνπ θαη ε ηνπνζέηεζή ηνπ ζηνλ ηειηθό ρώξν όπνπ ζα εγθαηαζηαζεί. Κάζε ηκήκα ζα
έρεη κήθνο ~1250mm δηακέηξνπ Φ800mm, ώζηε λα πεξάζεη από ηελ θαηαπαθηή ηνπ
λνζνθνκείνπ, θαη επί ηόπνπ ζα γίλεη ζπλαξκνιόγεζε ώζηε ην ηειηθό κήθνο κε ηνπο ππζκέλεο ζα
είλαη ~2500mm.
2. ΓΔΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΚΑTΑΚΔΤΗ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ
Σν boiler δεζηνύ λεξνύ ρξήζεο είλαη ζρεδηαζκέλν κε βάζε ηα αθόινπζα ραξαθηεξηζηηθά θαη
παξακέηξνπο ιεηηνπξγίαο:
1.

ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ

1.1 Υσξεηηθόηεηα boiler

1200 lt

1.2 Δπηθάλεηα ζπλαιιαγήο ζεξκόηεηαο

~4,5 m2

1.3 Ολνκαζηηθή πίεζε ιεηηνπξγίαο ελαιιάθηε (ζεξκνύ λεξνύ)

10 bar

1.4 Πίεζε πδξαπιηθήο δνθηκήο ελαιιάθηε

18 bar

1.5 Ολνκαζηηθή πίεζε ιεηηνπξγίαο ζεξκαληηθνύ ζηνηρείνπ

0,5 bar

1.6 Πίεζε ζρεδηαζκνύ ζεξκαληηθνύ ζηνηρείνπ

1,0 bar

1.7 Πίεζε πδξαπιηθήο δνθηκήο ζεξκαληηθνύ ζηνηρείνπ

6 bar

1.8 Μέγηζηε ζεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο ελαιιάθηε

110

o

1.9 Μέγηζηε ζεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο ζεξκαληηθνύ ζηνηρείνπ

150

o

1.10 πλνιηθό κήθνο κε ππζκέλεο

C
C

~2500 mm

1.11 πλνιηθό πιάηνο

800 mm

1.12 πλνιηθό ύςνο

1200 mm

1.13 Βάξνο κεηαθνξάο (θελό)

~630 kg

1.14 Πάρνο ζνισηώλ ππζκέλσλ (S235JR)

10 mm

1.15 Πάρνο θπιηλδξηθνύ πεξηβιήκαηνο (S235JR)
2
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1.16 Πάρνο απιώλ ζηνκίσλ (S235JR, Φ21,3mm)

2,77 mm

1.17 Πάρνο απινθόξνπ πιάθαο ζεξκαληηθνύ ζηνηρείνπ

24 mm

1.18 Πάρνο ιαηκνύ ζεξκαληηθνύ ζηνηρείνπ (S235JR, Φ457mm)

12 mm

3. ΠΡΟΣΤΠΑ ΜΔΛΔΣΗ & ΥΔΓΙΑΗ
Ζ ζρεδίαζε θαη νη ππνινγηζκνί αληνρήο ηνπ boiler δεζηνύ λεξνύ (HXSW) πξαγκαηνπνηνύληαη
ζύκθσλα κε ηα πξόηππα: EN 13445:2011, θαη AD 2000 Regelwerk & DIN.
4. ΤΛΙΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΗ
Όια ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ θπξίσο ζώκαηνο ηνπ δνρείνπ ζα
είλαη θαηάιιειεο πνηόηεηαο γηα ηελ θαηαζθεπή δνρείσλ ππό πίεζε (άξα θαη γηα boiler δεζηνύ
λεξνύ ρξήζεο). Ζ πνηόηεηα ησλ πιηθώλ ζα είλαη από ράιπβα πνηόηεηαο S235JR θαηά EN
10025-2, θαη ζα ζπλνδεύνληαη από πηζηνπνηεηηθά ειέγρνπ ηεο πνηόηεηαο ηύπνπ 3.1 ζύκθσλα
κε ην πξόηππν EN 10204 από ην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ηνπο. Αλαιπηηθόηεξα ε πνηόηεηα
θαηαζθεπήο ηνπο ζα είλαη:
α)
Πεξίβιεκα: έιαζκα S235JR θαηά EN 10025-2,
β)
Θνισηνί ππζκέλεο:
έιαζκα S235JR θαηά EN 10025-2,
γ)
Απινί (ζηόκηα): απινί άλεπ ξαθήο P235GH θαηά EN 10216-2,
δ)
Φιάληδεο ζπγθνιιεηέο ιαηκνύ, PN16/40: από ζθπξήιαην ράιπβα P250GH θαηά EN
1092-1.
5. ΘΔΡΜΑΝΣΙΚΟ ΣΟΙΥΔΙΟ
Σν ζεξκαληηθό ζηνηρείν αηκνύ ζα ηνπνζεηεζεί ζε θαηάιιειε ζπξίδα ζηνλ εκπξόζζην ππζκέλα
ζε κνξθή ζρήκαηνο U. Ζ θαηαζθεπή ζα γίλεη από ζσιήλεο άλεπ ξαθήο, από ράιπβα πνηόηεηαο
P235GH θαηά EN 10216-2 δηακέηξνπ: Φ21,3 θαη πάρνπο: 2,77 mm θαη ζα ζπλνδεύνληαη από
πηζηνπνηεηηθά ειέγρνπ ηεο πνηόηεηαο ηύπνπ 3.1 ζύκθσλα κε ην πξόηππν EN 10204 από ην
εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ηνπο. Οη απινζσιήλεο ζα ζπγθνιιεζνύλ ζηελ απινθόξν πιάθα.
Ζ ζπλνιηθή επηθάλεηα ζπλαιιαγήο ζεξκόηεηαο ηνπ ζεξκαληηθνύ ζηνηρείνπ (εμσηεξηθή επηθάλεηα
απιώλ) ζα είλαη: 6,0 m2. Ζ επηθάλεηα ηνπ ζηνηρείνπ ζα είλαη κεγαιύηεξε από ηελ ειάρηζηε
απαηηνύκελε γηα ηελ αληηζηάζκηζε ηεο ξύπαλζεο ηεο επηθάλεηαο ζπλαιιαγήο από επηθαζίζεηο
αιάησλ, νμείδηα, θιπ.
6. ΔΛΔΓΥΟΙ ΚΑΣΑΚΔΤΗ
Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ελαιιάθηε ηεξνύληαη νη αθόινπζεο απαηηήζεηο:

 Όια ηα πιηθά πνπ απνηεινύλ πηεζηηθά κέξε ηνπ ελαιιάθηε ζα ζπλνδεύνληαη από
πηζηνπνηεηηθά 3.1 θαηά ΔΝ 10204

 Ο έιεγρνο ησλ κεζόδσλ ζπγθόιιεζεο ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηα πξόηππα ΔΝ 15609-3,
ΔΝ 1435/Β θαη ΔΝ 2687/Β.

 Οη ειεθηξνζπγθνιιεηέο ζα έρνπλ ηα ηππηθά θαη νπζηαζηηθά πξνζόληα πνπ νξίδνληαη
από ην λόκν, ζα δηαζέηνπλ ηελ απαηηνύκελε άδεηα Ν. 6422/34, όπσο ζπκπιεξώζεθε
κεηαγελέζηεξα θαη είλαη ηεο απνδνρήο ηνπ επηβιέπνληνο θνηλνπνηεκέλνπ θνξέα. Οη
ειεθηξνζπγθνιιεηέο ζα είλαη πηζηνπνηεκέλνη σο πξνο ηελ ηθαλόηεηα ηνπο κε βάζε ην
πξόηππν EN 9606-1.
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 Καηά ηνπο ππνινγηζκνύο αληνρήο ν ζπληειεζηήο εμαζζέληζεο ζπγθνιιήζεσλ
ιακβάλεηαη: 0,85 (Καηεγνξία Διέγρνπ: 3b), επνκέλσο απαηηνύληαη κε θαηαζηξνθηθνί
έιεγρνη ησλ ξαθώλ ζύκθσλα κε ην πξόηππν ΔΝ 13445-5:2011.

 Καηά ην ζρεδηαζκό επηδηώθεηαη ν ειάρηζηνο αξηζκόο ζπγθνιιήζεσλ ζην θπξίσο ζώκα
ηνπ δνρείνπ. Οη ζπγθνιιήζεηο γίλνληαη κε ην ρέξη κε ειεθηξόδηα βαζηθνύ ηύπνπ,
κεγάινπ πάρνπο επέλδπζεο, ή κε απηόκαηε κεραλή κε ρξήζε ζύξκαηνο θαη αδξαλνύο
αεξίνπ. Σα ειεθηξόδηα πξηλ από ηε ρξήζε ζα πξνζεξκαίλνληαη ζε θνύξλν γηα δύν
ώξεο ζηνπο 250νC, ώζηε λα είλαη μεξά, απαιιαγκέλα πγξαζίαο.

 Ζ εμσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ δνρείνπ ζα βαθεί κε κεηαιιηθό ρξώκα αινπκηλίνπ αλζεθηηθό
ζηηο δηαβξώζεηο.
Ζ θαηαζθεπή ηνπ ελαιιάθηε ζα επηβιέπεηαη από ηνλ θνηλνπνηεκέλν θνξέα, πνπ έρεη εγθξίλεη θαη
ην ζρεδηαζκό. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο ζα δηελεξγνύληαη νη πξνβιεπόκελνη από ην EN
13445-5:2011 κε θαηαζηξνθηθνί έιεγρνη θαη ζα ρνξεγνύληαη ηα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά. Ζ
θαηαζθεπή ηνπ πηεζηηθνύ δνρείνπ ζα ζεσξείηαη απνδεθηή κόλν εθόζνλ ηα απνηειέζκαηα όισλ
ησλ κε θαηαζηξνθηθώλ ειέγρσλ είλαη απνδεθηά.
Οη έιεγρνη πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη είλαη:

 Οπηηθόο έιεγρνο, ν νπνίνο ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζηα αθόινπζα ζηάδηα θαηαζθεπήο:
1. Καηά ηελ παξαιαβή, θνπή θαη επεμεξγαζία ησλ πιηθώλ θαηαζθεπήο ζα ειέγρεηαη ε θαιή
πνηόηεηα ησλ κεηάιισλ, ώζηε λα κελ πεξηέρνπλ ζύιαθεο νη ζηξσκαηώζεηο.
2. Μεηά από ηελ δηακόξθσζε ειαζκάησλ ή απιώλ ειέγρεηαη ε θαιή θαηάζηαζε ηεο
επηθάλεηαο ησλ δηακνξθσκέλσλ ηκεκάησλ ώζηε λα κελ παξνπζηάδεη ξήγκαηα ή άιινπ
είδνπο αηέιεηεο.
3. Καηά ηελ πξνεηνηκαζία ησλ ξαθώλ ζπγθόιιεζεο ζα ειέγρνληαη νη δηακνξθώζεηο ησλ
αηρκώλ πνπ πξόθεηηαη λα ζπγθνιιεζνύλ θαη ε θαζαξόηεηα ηεο πεξηνρήο.
4. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ξαθώλ ζπγθόιιεζεο ζα πξαγκαηνπνηείηαη έιεγρνο κεηά από θάζε
πέξαζκα (πάζν) γηα παξνπζία εκθαλώλ επηθαλεηαθώλ πόξσλ ή ξεγκάησλ.
5. Μεηά ηελ νινθιήξσζε όισλ ησλ εξγαζηώλ θαη πξηλ από ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο
πδξαπιηθήο δνθηκήο ζα πξαγκαηνπνηεζεί έιεγρνο γηα ηπρόλ αηέιεηεο ζηελ επηθάλεηα ησλ
ειαζκάησλ ή ησλ απιώλ ηνπ δνρείνπ.
6. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πδξαπιηθήο δνθηκήο ζα πξαγκαηνπνηεζεί έιεγρνο γηα ηπρόλ
δηαξξνέο, παξακνξθώζεηο ή ξήγκαηα πνπ κπνξεί λα πξνθύςνπλ.
7. Μεηά ην πέξαο ηεο πδξαπιηθήο δνθηκήο ζα πξαγκαηνπνηεζεί έιεγρνο γηα ηπρόλ
παξακνξθώζεηο ή ξήγκαηα πνπ κπνξεί λα πξνθύςνπλ.

 Έιεγρνο ησλ ζπγθνιιεκέλσλ απιώλ επί ηεο απινθόξνπ πιάθαο κε ηε κέζνδν ησλ
δηεηζδπηηθώλ πγξώλ (penetrant test) θαζώο θαη ησλ ζηνκίσλ, θιαληδώλ θαη πεξηκεηξηθώλ
ξαθώλ ηνπ πεξηβιήκαηνο ηνπ boiler.

 Οη έιεγρνη ζα πξαγκαηνπνηνύληαη από θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν, έκπεηξν ηερληθό πξνζσπηθό
κε ηα απαηηνύκελα πξνζόληα, σο απηά νξίδνληαη ζηα ζρεηηθά πξόηππα. Οη αλαθνξέο ησλ
ειέγρσλ ζα επηζπλάπηνληαη ζηνλ Σερληθό Φάθειν ηνπ πηεζηηθνύ δνρείνπ.
7. ΔΞΟΠΛΙΜΟ
Ο ελαιιάθηεο ζα θέξεη ζην πεξίβιεκα σηίδεο αλάξηεζεο.
ην αλώηεξν κέξνο ζα ππάξρεη ζηόκην θαηάιιειεο δηακέηξνπ γηα ηελ έμνδν ηνπ λεξνύ
ζέξκαλζεο, όπνπ ζα ζπλδεζεί θαηάιιειε λέα (πδξαπιηθή) βάλα γηα ην δεζηό λεξό θαζώο θαη
4
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ζηόκηα όπνπ ζα ηνπνζεηεζνύλ καλόκεηξν, ζεξκόκεηξν θαη ζεξκνζηάηεο. ην θαηώηεξν κέξνο
ζα ππάξρεη ζηόκην θαηάιιειεο δηακέηξνπ γηα ηελ είζνδν ηνπ θξύνπ λεξνύ δηθηύνπ όπνπ ζα
ζπλδεζεί λέα θαηάιιειε (πδξαπιηθή) βάλα απνκόλσζεο ηνπ θξύνπ λεξνύ.
ηνλ νπίζζην ππζκέλα ζα ηνπνζεηεζνύλ ζηόκηα όπνπ ζα ζπλδεζεί λέα θαηάιιειε (πδξαπιηθή)
βάλα γηα ηελ αλαθπθινθνξία ηνπ λεξνύ θαη γηα ηνπνζέηεζε εθεδξηθήο ζπξίδαο επίζθεςεο.
Σέινο, ζηνλ εκπξόζζην ππζκέλα ζα ηνπνζεηεζνύλ ζηόκηα γηα ηελ πξνζαξκνγή ηνπ
ζεξκαληηθνύ ζηνηρείνπ ζην boiler, ζηόκηα γηα ηνπνζέηεζε αηζζεηήξηνπ ζεξκνθξαζίαο,
ζεξκνζηαθηθήο βαιβίδαο.
ηελ είζνδν θαη έμνδν ηνπ ζεξκαληηθνύ ζηνηρείνπ ζα ηνπνζεηεζεί θαηάιιειν ζπγθξόηεκα
βαιβίδσλ γηα ηνλ έιεγρν ηεο πίεζεο εηζόδνπ ηνπ αηκνύ πνπ ζα απνηειείηαη από βαιβίδα
ξύζκηζεο πίεζεο, βαιβίδεο ζηελ είζνδν θαη έμνδν, θίιηξν λεξνύ, ξννδείθηε, αληεπίζηξεπηε
βαιβίδα.
Θα ηνπνζεηεζεί επίζεο ειεθηξνληθό ζύζηεκα ελεξγνύο θαζνδηθήο πξνζηαζίαο ζε ζπλδπαζκό
κε ηνπνζέηεζε θαηάιιειεο γξακκήο ηξνθνδνζίαο (θαιώδην ξεύκαηνο θαη πξίδα 230V). θνπόο
ηνπ είλαη λα εμνπδεηεξώλεη ην δηαβξσηηθό απνηέιεζκα ηνπ λεξνύ ζηα ηνηρώκαηα ηνπ
ζεξκνδνρείνπ, παξέρνληαο θαζνδηθή πξνζηαζία ελάληηα ζηε δηάβξσζε ειέγρνληαο ην δπλακηθό
ηνπ ειεθηξνιύηε κε ηελ επηβνιή εμσηεξηθνύ ξεύκαηνο, πνπ παξάγεηαη από ηε ζπζθεπή.

8. ΣΔΛΙΚΟΙ ΔΛΔΓΥΟΙ
Μεηά ην πέξαο ηεο θαηαζθεπήο θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ πξνβιεπόκελσλ ειέγρσλ κε
επηηπρία ζα ρνξεγεζεί βεβαίσζε από αλεμάξηεην θνηλνπνηεκέλν θνξέα, ε νπνία ζα θαιύπηεη
ηα αθόινπζα:
 Παξαιαβή θαη έγθξηζε ησλ πιηθώλ θαηαζθεπήο
 Πηζηνπνίεζε επίβιεςεο ηεο θαηαζθεπήο θαη ησλ ζπγθνιιήζεσλ ηνπ δνρείνπ
 Πηζηνπνίεζε θαηαζθεπαζηηθήο ηθαλόηεηαο ηνπ εξγνζηαζίνπ
 Έγθξηζε ησλ κεζόδσλ ζπγθόιιεζεο
 Έγθξηζε ησλ ειεθηξνζπγθνιιεηώλ
 Έιεγρνο θαη έγθξηζε ησλ ειέγρσλ ζηηο ζπγθνιιήζεηο κε δηεηζδπηηθά πγξά
 Οπηηθό θαη δηαζηαζηαθό έιεγρν ηνπ δνρείνπ
 Παξαθνινύζεζε πδξαπιηθήο δνθηκήο ζην ζεξκαληηθό ζηνηρείν αηκνύ θαη ζην boiler
ζεξκνύ λεξνύ
 Έθδνζε πηζηνπνηεηηθνύ πδξαπιηθήο δνθηκήο από ηνλ αλεμάξηεην θνξέα πηζηνπνίεζεο.
9. ΘΔΡΜΙΚΗ ΜΟΝΩΗ
Μεηά ην πέξαο ηεο θαηαζθεπήο θαη ηε δηελέξγεηα όισλ ησλ απαξαίηεησλ ειέγρσλ, ην boiler ζα
κνλσζεί κε κόλσζε πάρνπο 50mm από πεηξνβάκβαθα θαη ζα επηθαιπθζεί από εμσηεξηθή
επέλδπζε θύιινπ αινπκηλίνπ πάρνπο 1mm.
10. ΔΡΓΑΙΔ
Οη εξγαζίεο κεηαθνξάο θαη ηνπνζέηεζεο ηνπ ελαιιάθηε πεξηιακβάλνπλ:

 Δπίζθεςε ζην ρώξν από ηνπο ελδηαθεξόκελνπο γηα εθηίκεζε ησλ δηαζηάζεσλ, ιόγσ
«δύζθνινπ» πεξάζκαηνο από ηελ θαηαπαθηή ηνπ λνζνθνκείνπ δηαζηάζεσλ 80 x 80 cm θαη
ύςνπο δαπέδνπ – ηαβαληνύ ζηνάο 210 cm.
5

ΑΔΑ: ΩΔΣ3ΟΡΡ1-ΚΙ3

19PROC004859368 2019-04-24

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ
ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ

 Απνζύλδεζε από ηηο ζσιελώζεηο, απνμήισζε, ηεκαρηζκόο θαη απνκάθξπλζε ηνπ παιαηνύ
boiler ρσξεηηθόηεηαο πεξίπνπ 1600lt από ην ρώξν ηνπ λνζνθνκείνπ

 Μεηαθνξά, ηνπνζέηεζε ζην ρώξν εγθαηάζηαζεο θαη ζπλαξκνιόγεζε ησλ δύν θνκκαηηώλ ηεο
θαηαζθεπήο

 ύλδεζε ηνπ boiler ζηηο ππάξρνπζεο ζσιελώζεηο:
- Δίζνδνο – έμνδνο ζεξπαληίλαο αηκνύ
- Δίζνδνο θξύνπ – έμνδνο δεζηνύ λεξνύ (ΕΝΥ)
- ύλδεζε επηζηξνθώλ ΕΝΥ

 Σπρόλ πιηθά, κηθξνϋιηθά, αλαιώζηκα θαη πηζαλέο βιάβεο - δεκηέο πνπ κπνξεί λα πξνθιεζνύλ
ζηηο ινηπέο εγθαηαζηάζεηο, βαξύλνπλ ηνλ αλάδνρν.

 Γηελέξγεηα δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο ελαιιάθηε θαη παξάδνζε ζε πιήξε ιεηηνπξγία.
 Ο αλάδνρνο ηνπ έξγνπ ζα παξέρεη γξαπηή εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο, ρξνληθήο δηάξθεηαο
πέληε (5) εηώλ ηνπιάρηζηνλ.
ΑΡΘΡΟ 3. ΓΙΑΡΚΔΙΑ – ΠΑΡΑΣΑΗ ΤΜΒΑΗ
Ζ δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο είλαη Σξεηο (3) κήλεο.
Γύλαηαη λα δνζεί παξάηαζε, ε νπνία δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην ρξνληθό δηάζηεκα ηζρύνο ηεο
ζύκβαζεο.
Σν Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίωκα ηεο απηνδίθαηεο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο αδεκίωο,
ζηελ πεξίπηωζε πνπ ππνγξαθεί ζύκβαζε κεηά από νινθιήξωζε δηαγωληζηηθήο
δηαδηθαζίαο κε ηελ 1ε ΤΠΔ ή άιινπ αλώηεξνπ θξαηηθνύ θνξέα.
ΑΡΘΡΟ 4. ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα δεκνζίνπ ή ηδησηηθνύ δηθαίνπ,
ζπλεηαηξηζκνί, ζπκπξάμεηο, θνηλνπξαμίεο θαη ελώζεηο θπζηθώλ ή/θαη λνκηθώλ πξνζώπσλ ηεο
εκεδαπήο ή αιινδαπήο, πνπ ιεηηνπξγνύλ λνκίκσο ζηελ Διιάδα, ζύκθσλα κε ην άξζξν 25, ηνπ
Νόκνπ 4412/16.
ΑΡΘΡΟ 5. ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΔ ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ
Ζ γξαπηή επηθνηλσλία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο γίλεηαη λνκίκσο ζηελ
ηαρπδξνκηθή δηεύζπλζε ή ζην θαμ ή ζην e-mail πνπ δειώλεη ν ζπκκεηέρσλ, κε ππεύζπλε
δήισζε, ζύκθσλα κε ην ζπλεκκέλν ζηε δηαθήξπμε ππόδεηγκα.
ΑΡΘΡΟ 6. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Οη πξνζθνξέο ζπληάζζνληαη ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη θαηαηίζεληαη κέζα ζε
έλαλ εληαίν ζθξαγηζκέλν θάθειν, πνπ πεξηιακβάλεη ηξεηο επί κέξνπο, αλεμάξηεηνπο,
ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο: α) θάθεινο «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ», β) θάθεινο
«ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ», γ) θάθεινο «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ», πνπ θάζε έλαο πεξηέρεη
αληηζηνίρσο ηα ζηνηρεία ησλ θαησηέξσ παξαγξάθσλ 7, 8, 9.
Ο ενιαίορ και οι επί μέποςρ συπαγισμένοι, ανεξάπτητοι υάκελοι θα αναγπάυοςν:

Σα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληδόκελνπ.

Ο εληαίνο θάθεινο «ΠΡΟΦΟΡΑ». Οη επί κέξνπο «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ»,
«ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ», «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ».

Σνλ αξηζκό ηεο δηαθήξπμεο, ηνλ ηίηιν ηνπ δηαγσληζκνύ, ηελ επσλπκία ηνπ δηελεξγνύληνο
ηνλ δηαγσληζκό θαη ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο.
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ΑΡΘΡΟ 7. ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
Ο θάθεινο «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ» πεξηιακβάλεη:
 2 ππεύζπλεο δειώζεηο ηνπ Ν. 1599/1986, όπσο ηζρύεη, ζύκθσλα κε ηα ζπλεκκέλα ζηε
δηαθήξπμε ππνδείγκαηα
 1 ππεύζπλε δήιωζε ηνπ Ν. 1599/1986, όπσο ηζρύεη, ζύκθσλα κε ηελ νπνία ζα δειώλεη
όηη ζπκθσλεί κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο όπσο απηέο αλαθέξνληαη ζην ΑΡΘΡΟ 2 –
ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ.
ΑΡΘΡΟ 8. ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
O θάθεινο «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» ζα πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο όπσο απηά
απαηηνύληαη ζην ΑΡΘΡΟ 2 – ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ.
ΑΡΘΡΟ 9. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Ο θάθεινο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» πεξηέρεη ζπκπιεξσκέλν ην έληππν νηθνλνκηθήο
πξνζθνξάο πνπ επηζπλάπηεηαη ζηε δηαθήξπμε
 Θα αλαγξάθεηαη ην πνζνζηό ΦΠΑ επί ηνηο εθαηό.
 Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο.
 Ζ ηηκή ρσξίο ΦΠΑ ζα ιακβάλεηαη γηα ηε ζύγθξηζε ησλ πξνζθνξώλ.
ΑΡΘΡΟ 10. ΔΓΓΤΗΔΙ
 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο δελ απαηηείηαη.
 Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα θαηαζέζεη Δγγπεηηθή Καιήο Δθηέιεζεο, ε αμία ηεο νπνίαο ζα
αλέξρεηαη ζην 5% ηεο πξνεθηηκνύκελεο αμίαο ηεο ζύκβαζεο εθηόο ΦΠΑ.
ΑΡΘΡΟ 11.

ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ

Ζ θαηαθύξσζε γίλεηαη ζηνλ δηαγσληδόκελν πνπ πξνζθέξεη ηε ρακειόηεξε ηηκή, εθόζνλ ε
πξνζθνξά ηνπ είλαη απνδεθηή κε βάζε ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο. Ηζόηηκεο ζεσξνύληαη νη
πξνζθνξέο κε ηελ απηή αθξηβώο ηηκή.
ε πεξίπησζε ηζνηηκίαο ν αλάδνρνο ζα επηιέγεηαη κε θιήξσζε από ην αξκόδην όξγαλν
παξνπζία ησλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ.
ΑΡΘΡΟ 12.

ΚΡΑΣΗΔΙ

Οη θξαηήζεηο πνπ ηζρύνπλ ζήκεξα Φπρηθή Τγεία 2%, Δληαία Αλεμάξηεηε Αξρή Γεκνζίσλ
πκβάζεσλ (ΔΑΑΓΖΤ) 0,07%, ραξηόζεκν 3% επί ΔΑΑΓΖΤ, ΟΓΑ 20% επί ραξηνζήκνπ
ΔΑΑΓΖΤ, θόξνο πξνκεζεπηώλ 4%. Οη θξαηήζεηο πνπ ζα εθαξκνζηνύλ ηειηθώο είλαη απηέο
πνπ ζα ηζρύνπλ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ εληάικαηνο.
ΑΡΘΡΟ 13.

ΣΡΟΠΟ ΣΙΜΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ

Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ εηδώλ, πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ εμόθιεζε ηνπ 100% ηεο ζπκβαηηθήο
αμίαο κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπο, ή ηκεκαηηθά, πνπ αλαινγεί ζηελ ηκεκαηηθή παξαιαβή
ηνπο αλά κήλα ή όπσο άιισο ζπκθσλεζεί κεηαμύ ηνπ αλαδόρνπ θαη ηεο ππεξεζίαο.
Ζ πιεξσκή ζα πξαγκαηνπνηείηαη ύζηεξα από ηελ πξνζθόκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθώλ πνπ
απαηηνύληαη βάζεη ηνπ Ν4412/16 άξζξν 200.
Σν ηηκνιόγην ηνπ Αλαδόρνπ πξνο ην Ννζνθνκείν ζα εθδνζεί ΜΟΝΟ κεηά ηελ παξάδνζε ζηνλ
Αλάδνρν ηνπ πξσηνθόιινπ παξαιαβήο από ηελ αξκόδηα επηηξνπή θαη ζα παξαδνζεί ΜΟΝΟ
ζηε Γηαρείξηζε ή ζην Πξσηόθνιιν. Θα εμνθιεζεί κε ρξεκαηηθό έληαικα, κέζα ζηε λόκηκε
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πξνζεζκία.
ΑΡΘΡΟ 14.

ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΑΣΑΞΗ

Γηα θάζε ζέκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηώο ζηε δηαθήξπμε ηζρύεη ε θείκελε Ννκνζεζία,
(Ν.4412/16).
πλεκκέλα:
1) Τπόδεηγκα ΤΓ γηα ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο,
2) Τπόδεηγκα ΤΓ γηα ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο,
3) Τπόδεηγκα νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο

ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ

1.

Ο Αλ. Γηνηθεηήο
Μπαληήο Αζαλάζηνο

Τπόδεηγκα ΤΓ γηα ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο
ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ
(Αξζξν 8 ηνπ Ν. 1599/1986)

Ζ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε ηε δήισζε απηή κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην
αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 9, παξάγξαθνο 4, ηνπ Ν. 1599/1986)
Πξνο: ΔΚΑ, γηα ην δηαγωληζκό
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ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΟ ΔΝΑΛΛΑΚΣΗ ΘΔΡΜΑΝΗ ΝΔΡΟΤ (BOILER) ΓΙΑ ΣΟ ΔΚΑ

Ο/Ζ (όλνκα)
Δπώλπκν
Ολνκα & επώλπκν παηέξα
Ολνκα & επώλπκν κεηέξαο
Ζκεξνκελία γέλλεζεο
Σόπνο γέλλεζεο
Σόπνο θαηνηθίαο
Αξηζκόο δειηίνπ ηαπηόηεηαο

:
:
:
:
:
:
:
:

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο
παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη:
α. Γελ ππάξρεη εηο βάξνο κνπ ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απόθαζε γηα θάπνην αδίθεκα από ηα
αλαθεξόκελα ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4412/2016.
β.
Γελ ηειώ ζε θάπνηα από ηηο αλαθεξόκελεο θαηαζηάζεηο ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ
Ν. 4412/2016.
γ.
Δίκαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνο σο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο κνπ ζπκθώλσο
παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4412/2016.
δ.
Δίκαη εγγεγξακκέλνο ζην νηθείν Δπηκειεηήξην ζπκθώλσο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν.
4412/2016
ε.
Αλαιακβάλσ ηελ ππνρξέσζε, εθόζνλ απαηηεζεί από ηελ Αλαζέηνπζα Τπεξεζία γηα ηελ
έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθόκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθώλ πνπ αθνξνύλ ηα αλαθεξόκελα ζηελ
παξνύζα δηαθήξπμε ζπκθώλσο ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη εθόζνλ ν δηαγσληζκόο
θαηαθπξσζεί ζην πξόζσπό κνπ, νθείισ ζε δηάζηεκα όρη κεγαιύηεξν ησλ είθνζη (20) εκεξώλ
από ηελ ζρεηηθή έγγξαθε εηδνπνίεζε ηεο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκό, λα
πξνζθνκίζσ ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 103 ηνπ Ν. 4412/2016.
δ.

Έιαβα γλώζε ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ηνπο απνδέρνκαη αλεπηθύιαθηα.

(Ζκεξνκελία, ππνγξαθή, νλνκαηεπώλπκν θαη ηδηόηεηα ππνγξάθνληνο, ζθξαγίδα εηαηξείαο)

2.

Τπόδεηγκα ΤΓ γηα ηα ζηνηρεία επηθνηλωλίαο
ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ

(Αξζξν 8 Ν. 1599/1986)
Ζ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε ηε δήισζε απηή κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην
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αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 9, παξάγξαθνο 4, ηνπ Ν. 1599/1986)
Πξνο:
ΔΚΑ, γηα ην δηαγωληζκό
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΟ ΔΝΑΛΛΑΚΣΗ ΘΔΡΜΑΝΗ ΝΔΡΟΤ (BOILER) ΓΙΑ ΣΟ ΔΚΑ

Ο/Ζ (όλνκα)
Δπώλπκν
Ολνκα & επώλπκν παηέξα
Ολνκα & επώλπκν κεηέξαο
Ζκεξνκελία γέλλεζεο
Σόπνο γέλλεζεο
Σόπνο θαηνηθίαο
Αξηζκόο δειηίνπ ηαπηόηεηαο

:
:
:
:
:
:
:
:

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο
παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη:
Ζ γξαπηή επηθνηλσλία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κε ηνλ ππνγξάθνληα, ζρεηηθά κε ηνλ
δηαγσληζκό, ζα γίλεηαη λνκίκσο ζηε θαησηέξσ ηαρπδξνκηθή δηεύζπλζε ή ζην θαησηέξσ θαμ ή
ζην θαησηέξσ e-mail:
Σαρπδξνκηθή
δηεύζπλζε
Φαμ

E-mail

(Ζκεξνκελία, ππνγξαθή, νλνκαηεπώλπκν θαη ηδηόηεηα ππνγξάθνληνο, ζθξαγίδα εηαηξείαο)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ

Πξνο: ΔΚΑ, γηα ην δηαγωληζκό
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΟ ΔΝΑΛΛΑΚΣΗ ΘΔΡΜΑΝΗ ΝΔΡΟΤ (BOILER) ΓΙΑ ΣΟ ΔΚΑ

ΔΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
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Σίκεκα
αξηζκεηηθώο

ΦΠΑ 24%
αξηζκεηηθώο

Σίκεκα κε ΦΠΑ
αξηζκεηηθώο

Σίκεκα
νινγξάθσο

ΦΠΑ 24%
νινγξάθσο

Σίκεκα κε ΦΠΑ
νινγξάθσο

Οη αλσηέξσ ηηκέο είλαη ζε επξώ θαη ζπκπεξηιακβάλνπλ ηπρόλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο θαη θάζε
άιιε επηβάξπλζε. Ζ αμία πξν ΦΠΑ ιακβάλεηαη ππόςε γηα ηε ζύγθξηζε ησλ πξνζθνξώλ. Δάλ
ζηε ζηήιε αμία πξν ΦΠΑ ππάξρεη δηαθνξά κεηαμύ ηεο ηηκήο αξηζκεηηθώο θαη ηεο ηηκήο
νινγξάθσο, ιακβάλεηαη ππόςε ε ηηκή νινγξάθσο. Δθόζνλ από ηελ πξνζθνξά δελ πξνθύπηεη
κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξόκελε ηηκή, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
(Ζκεξνκελία, ππνγξαθή, νλνκαηεπώλπκν θαη ηδηόηεηα ππνγξάθνληνο, ζθξαγίδα εηαηξείαο)
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