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ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 
 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΑΠ΄ ΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ 
ΜΕ ΤΛΛΟΓΗ ΦΡΑΓΙΜΕΝΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟΤ BOILER ΣΟ ΚΣΙΡΙΟ «ΑΓΙΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ» 
 

ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 5.500,00 €   ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 
ΜΕ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΣΗ ΥΑΜΗΛΟΣΕΡΗ ΣΙΜΗ 

 
 
                              
 
 

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΣΑΘΔΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ: 
19-12-2014  ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00΄ π.μ. 
 
 
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΓΙΔΞΑΓΧΓΗ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ: 
19-12-2014  ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00΄ π.μ.  
 
 
ΣΟΠΟ ΓΙΔΞΑΓΧΓΗ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ: 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΟΤ Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. 
ΙΕΡΑ ΟΔΟ 343 – ΥΑΨΔΑΡΙ Σ.Κ. 124 61 

 
 
 
 

 
 



 

Σν Φ.Ν.Α. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΙΟ» έρνληαο ππόςε: 
 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 60/2007 
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 118/2007 
3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4281/2014 
4. Σελ ππ΄ αξηζκ. 2193/13-2-2014 (ζέκα 29ν) απόθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ 

«Σξνπνπνίεζε λνκηκνπνηήζεσλ ππνγξαθώλ γηα ην έηνο 2014» 
5. Σελ ππ΄ αξηζκ. πξση. 13409/734279/31-10-2014 έγθξηζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ 

Ννζνθνκείνπ  
6. Σελ ππ΄ αξηζκ. πξση. 15288/736158/8-12-2014 έγθξηζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ 

Ννζνθνκείνπ  
 
 

 
  

                                                
 

Δ Ι Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι 
 

Δπαλαιεπηηθό δηαγσληζκό κε δηαδηθαζίεο απ΄ επζείαο αλάζεζεο κε ζπιινγή 
ζθξαγηζκέλσλ πξνζθνξώλ γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ BOILER ζην θηίξην «ΑΓΙΑ 
ΜΑΡΚΔΛΛΑ» ζύκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδνληαη αλαιπηηθά ζην 
Παξάξηεκα Α΄, ην νπνίν απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο, κε 
ηνπο παξαθάησ βαζηθνύο θαη νπζηώδεηο όξνπο: 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο 
ην δηαγσληζκό γίλνληαη δεθηέο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνλ ηνκέα απηό.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο  
Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκό απαηηνύληαη: 
1. Έγγξαθε πξνζθνξά, θαζαξνγξακκέλε θαη ζπληαγκέλε ζηελ Διιεληθή γιώζζα. Δάλ 

ζηελ πξνζθνξά ππάξρεη νπνηαδήπνηε πξνζζήθε ή δηόξζσζε, πξέπεη απηή λα είλαη 
κνλνγξακκέλε θαη ζθξαγηζκέλε από ηνλ πξνζθέξνληα.   

       
2. Γήισζε ε νπνία αλαγξάθεηαη επί ηεο πξνζθνξάο, όηη ν πξνζθέξσλ απνδέρεηαη 

ξεηά θαη αλεπηθύιαθηα όινπο ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο, εθηόο εάλ ζηελ πξνζθνξά 
αλαθέξεη ζπγθεθξηκέλα ηα ζεκεία εθείλα ηα νπνία δελ απνδέρεηαη. 

 
Οη πξνζθνξέο ζα θαηαηεζνύλ ζην Σκήκα Γξακκαηείαο-Πξσηνθόιινπ ηνπ Ννζνθνκείνπ 
θαη ζα πξσηνθνιιεζνύλ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 3ο 
Οη πξνζθνξέο ηζρύνπλ θαη δεζκεύνπλ ηνπο πξνζθέξνληεο γηα εμήληα (60) 
εκεξνινγηαθέο εκέξεο από ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ. 
Η ηζρύο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη, εθόζνλ δεηεζεί από ηελ ππεξεζία καο 
πξηλ από ηε ιήμε απηήο. 
 
 



 

ΑΡΘΡΟ 4ο  
Απαγνξεύεηαη ξεηά ε παξαρώξεζε ηεο πξνκήζεηαο-ππεξεζίαο ζε άιινλ  πξνκεζεπηή 
από ηνλ πξνζθέξνληα ζηνλ νπνίν ζα ηνπ θαηαθπξσζεί ε πξνκήζεηα-ππεξεζία. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 5ο  
Η πξνζθεξόκελε ηηκή ζα αλαιύεηαη σο εμήο : 
Α)  Καζαξή ηηκή ζε επξώ (ρσξίο Φ.Π.Α.) 
Β)  Δπηβάξπλζε κε Φ.Π.Α. (ζπληειεζηήο) 
 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο  
Η πιεξσκή ζα γίλεη κεηά ηελ έθδνζε ηνπ ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο πιεξσκήο θαη ηε 
ζεώξεζή ηνπ από ηελ αξκόδηα ππεξεζία ηνπ Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο 
Σνλ Πξνκεζεπηή βαξύλνπλ νη παξαθάησ θξαηήζεηο: 

Α) ΓΙΑ ΣΙ ΔΡΓΑΙΔ: 

 Τπέξ Μ.Σ.Π.Τ. 3%  πιένλ ΥΑΡΣ. 2% & Ο.Γ.Α. ΥΑΡΣ. 20%   

 Φόξνο 8%   

 Τπέξ Φπρηθήο Τγείαο 2% (Ν. 3580/2007) 

 Τπέξ Δ.Α.Α.ΓΗ.Τ. 0,10%  πιένλ ΥΑΡΣ. 3% θαη Ο.Γ.Α. ΥΑΡΣ. 20% 
 
Β) ΓΙΑ ΣΑ ΤΛΙΚΑ - ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ: 

 Τπέξ Μ.Σ.Π.Τ. 1,5%  πιένλ ΥΑΡΣ. 2% θαη Ο.Γ.Α. ΥΑΡΣ. 20%. 

 Φόξνο 4%  

 Τπέξ Φπρηθήο Τγείαο 2% (Ν. 3580/07) 

 Τπέξ Δ.Α.Α.ΓΗ.Τ. 0,10%  πιένλ ΥΑΡΣ. 3% θαη Ο.Γ.Α. ΥΑΡΣ. 20%      
 

ΑΡΘΡΟ 8ο  

Ο πξνϋπνινγηζκόο ηεο δαπάλεο ηνπ παξαπάλσ δηαγσληζκνύ αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 
5.500,00  ευρώ  πλέον Φ.Π.Α. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 9ο  
1) Γηα ό,ηη δελ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνύζα δηαθήξπμε, ηζρύνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ 

Π.Γ.60/2007, ηνπ Π.Γ.118/2007 θαη ηνπ Ν.4281/2014 κε ηηο εθάζηνηε ηξνπνπνηήζεηο 
ηνπο. 

2) Σν Παξάξηεκα Α΄ απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο. 
                                                                            
                       

       Ο  ΠΡΟΕΔΡΟ 
  
 
 
  

                                                                     ΙΙΔΧΡΟ  ΠΡΧΙΟ  
 



 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄ 
  

Φ.Ν.Α  «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 

  

 

                                                                                                    Υατδάξη : 23 / 10 /2014 

   

 

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΡΑ ΝΕΡΟΤ (BOILER) 1500 LIT    

            

 

ΓΕΝΙΚΑ 

Ζ παξνύζα ηερληθή πεξηγξαθή αθνξά ζηηο εξγαζίεο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ γηα     

λ’ αληηθαηαζηαζεί ην δηαβξσκέλν θαη κε εθηεηακέλεο δηαξξνέο Boiler. 

To Boiler είλαη ζε ρξήζε, βξίζθεηαη εγθαηεζηεκέλν ζην ιεβεηνζηάζην ηνπ 

Ννζειεπηηθνύ ηκήκαηνο ¨ Αγ. Μαξθέιια ¨ θαη θαιύπηεη ηηο αλάγθεο ησλ αζζελώλ 

θαη ηνπ ηκήκαηνο κε δεζηό λεξό. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΙΧΝ 

Οη εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζηνύλ, ζα γίλνπλ πξνγξακκαηηζκέλα κεηά από ζπλελλόεζε 

κε ηελ ηερληθή ππεξεζία ,ζα νινθιεξσζνύλ ην αξγόηεξν εληόο δύο ( 2 ) ημερών θαη 

είλαη νη εμήο: 

 Πξνκήζεηα λένπ Boiler 1500 ιίηξσλ ηξηπιήο ελέξγεηαο. 

 Απνζύλδεζε – απνκόλσζε ηνπ πθηζηάκελνπ Boiler από όια ηα δίθηπα. 

 Απνκάθξπλζε -κεηαθνξά ηνπ παιαηνύ Boiler ζε ρώξν εληόο ηνπ 

Ννζνθνκείνπ πνπ ζα ππνδείμεη ε ηερληθή ππεξεζία. 

 ύλδεζε - πξνζαξκνγή ηνπ λένπ Boiler κε όια ηα δίθηπα θαη δηαηάμεηο πνπ 

ήηαλ ζπλδεκέλν θαη ην παιαηό.                                                                                                                        

 Δπαλαηνπνζέηεζε ησλ ιπόκελσλ ζπλδέζκσλ όπνπ ππήξραλ θαη ηνπνζέηεζε 

λέσλ όπνπ θξίλεηαη απαξαίηεην από ηε επίβιεςε. 

 Μόλσζε ηνπ λένπ Boiler.       

 Γνθηκέο, έιεγρνη, ξπζκίζεηο θαη παξάδνζε ηνπ λένπ Boiler ζε πιήξε 

ιεηηνπξγία. 

 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΡΑ ΝΕΡΟΤ (BOILER)  

Σν BOILER ζα είλαη ηξηπιήο ελέξγεηαο, απινύ ηνηρώκαηνο, όξζηνπ ηύπνπ, 

ρσξεηηθόηεηαο 1500 ιίηξσλ θαη ζα θαηαζθεπαζηεί  ζύκθσλα κε ηνπο γεξκαληθνύο 

θαλνληζκνύο DIN .4801 από ραιπβδόθπιια, ζπγθνιιεηό θαηάιιειν γηα πίεζε 

ιεηηνπξγίαο 10 αηκ. 

Θα ζηεξίδεηαη ζε πόδηα θαη ην πάλσ κέξνο ηνπ ζα απέρεη από ηελ νξνθή ηνπ 

ιεβεηνζηαζίνπ ηνπιάρηζηνλ 40cm-50cm ελώ ην θάησ κέξνο ηνπ, ζα έρεη απόζηαζε 

από ην δάπεδν ηθαλή ώζηε λα κπνξνύκε λα αλνίγνπκε, λα θιείλνπκε ή λα 

αληηθαζηζηνύκε ηελ βάλα εθθέλσζεο. 

Μεηά ηελ απνθαηαζθεπή ηνπ ζα γαιβαληζηεί ελ ζεξκώ, θαη ζα κνλσζεί εμσηεξηθά κε 

θύιια αξκαθιέμ πάρνπο 9κκ. 



 

Ο ζεξκαληήξαο ζα δηαζέηεη αλώδην θαη ηξία ζεξκαληηθά ζηνηρεία θαηάιιειεο 

ζεξκαληηθήο επηθάλεηαο ώζηε λα επηηπγράλεηαη γξήγνξα ε επηζπκεηή ζεξκνθξαζία 

(55oC – 60oC) ηνπ λεξνύ ρξήζεο εθ ησλ νπνίσλ : 

α) ην έλα ζεξκαληηθό ζηνηρείν ζα ιεηηνπξγεί κε πγξό κεηαθνξάο ζεξκόηεηαο από ηνπο 

ειηαθνύο ζπιιέθηεο. 

β) ην δεύηεξν  ζεξκαληηθό ζηνηρείν ζα ιεηηνπξγεί κε λεξό 90oC από ηνλ ιέβεηα 

θεληξηθήο ζέξκαλζεο. 

γ) ην ηξίην ζεξκαληηθό ζηνηρείν ζα ιεηηνπξγεί κε ξεύκα θαη ζα ηξνθνδνηεί κηα 

ηξηθαζηθή ειεθηξηθή αληίζηαζε 12KW ζην πάλσ κέξνο. 

Σν ζεξκαληηθό ζηνηρείν ηνπ ιέβεηα θαη ησλ ειηαθώλ ζπιιεθηώλ ζα θαηαζθεπαζηεί 

από ραιθό βαξέσο ηύπνπ. 

Ο ζεξκαληήξαο ζα έρεη επίζεο : 

-  ηόκην ζύλδεζεο κε ην δίθηπν ύδξεπζεο γηα ηελ πξνζαγσγή ηνπ θξύνπ λεξνύ ζην   

   θάησ κέξνο. 

-  ηόκηα ζύλδεζεο κε ηα δίθηπα δεζηνύ λεξνύ (ηεκ2) γηα ηελ έμνδν ηνπ δεζηνύ λεξνύ    

   ρξήζεο ζην πάλσ κέξνο, δεμηά θαη αξηζηεξά ηνπ ζεξκαληήξα αληίζηνηρα.  

-  ηόκηα ζύλδεζεο κε ηα δίθηπα αλαθπθινθνξίαο (ηεκ2) γηα ηελ επηζηξνθή ηνπ        

   δεζηνύ λεξνύ ρξήζεο δεμηά θαη αξηζηεξά ηνπ ζεξκαληήξα αληίζηνηρα. 

-  ηόκηα ζύλδεζεο κε ηα δίθηπα πξνζαγσγήο θαη επηζηξνθήο ηνπ ζεξκαληηθνύ πγξνύ  

   ησλ ειηαθώλ θαη ηνπ ιέβεηα κε ηα αληίζηνηρα ζεξκαληηθά ζηνηρεία.  

-  Τπνδνρή αζθαιηζηηθήο δηθιείδαο ζην πάλσ κέξνο. 

-  ηόκην εθθέλσζεο ζην θάησ κέξνο. 

-  Τπνδνρέο αηζζεηεξίσλ (ηεκ 3) έλα ζην πάλσ κέξνο ,έλα ζηελ κέζε θαη έλα ζην  

    θάησ κέξνο ηνπ. 

-  Τπνδνρή ζεξκνκέηξνπ κε εγθαηεζηεκέλν ζεξκόκεηξν.  

-  Τπνδνρή καλνκέηξνπ κε εγθαηεζηεκέλν καλόκεηξν. 

Σα ζηόκηα ζύλδεζεο ζα είλαη ίδηαο δηαηνκήο κε ηνπ παιαηoύ Boiler θαη νη ππνδνρέο 

γηα ηα αηζζεηήξηα ,ην ζεξκόκεηξν θαη ην καλόκεηξν ζα είλαη ½΄΄. 

 

Λοιπές σποτρεώζεις 

Οη ελδηαθεξόκελνη: 

-  Πξηλ  ππνβάιινπλ  ηελ πξνζθνξά ηνπο έρνπλ ππνρξέσζε λα επηζθεθηνύλ ην  

   ρώξν ζηνλ νπνίν ζα γίλνπλ νη εξγαζίεο ώζηε λα δηακνξθώζνπλ πιήξε εηθόλα   

   ησλ εξγαζηώλ θαη ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο νινθιήξσζεο ηνπο. 

 - ηελ πξνζθνξά ηνπο ζα δειώλνπλ όηη απνδέρνληαη πιήξσο όζα αλαθέξνληαη 

         ζηελ ηερληθή πεξηγξαθή. 

Ο αλάδνρνο ηνπ έξγνπ είλαη ππνρξεσκέλνο : 

- λα ιάβεη όια ηα απαξαίηεηα κέηξα ώζηε νη εξγαζίεο λα γίλνληαη κε ηξόπν        

αζθαιή ηόζν γηα ηνπο παξεπξηζθόκελνπο ζην ρώξν εξγαζίαο θαη ηηο 

εγθαηαζηάζεηο . 

- Να απνθαηαζηήζεη θάζε δεκηά, βιάβε ή θζνξά πνπ ζα πξνθιεζεί από ηελ  

            εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ.  

            Ζ εξγαζία θαη ηα πιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύλ ζα βαξύλνπλ απνθιεηζηηθά απηόλ. 

- Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηώλ  ζα απνκαθξύλεη από ην ρώξν εξγαζίαο 

όια ηα πιηθά πνπ πξνέξρνληαη από απηέο θαη ζα ηνλ παξαδώζεη θαζαξό.  

 

                                                                         Ο πληάμαο 

 

                                                                                      ΓΔΩΡΓΗΟ ΕΔΡΒΟΤΓΖ  

                                                                           ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΣΔ  


