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ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 
 

ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΑΠ΄ ΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ 
ΜΕ ΤΛΛΟΓΗ ΦΡΑΓΙΜΕΝΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟΤ ΘΕΡΜΑΝΣΗΡΑ ΝΕΡΟΤ (BOILER) 
ΣΟ ΚΣΙΡΙΟ ΣΟΤ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ «ΑΓΙΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ» 

 
ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 5.500,00 €   ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 

ΜΕ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΣΗ ΥΑΜΗΛΟΣΕΡΗ ΣΙΜΗ 
 
 

                              
 
 

ΚΑΣΑΛΖΚΣΗΚΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΚΑΣΑΘΔΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ: 
20-2-2015  ημέρα Παραζκεσή και ώρα 09:00΄ π.μ. 
 
 
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΔΞΑΓΧΓΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ: 
20-2-2015  ημέρα Παραζκεσή και ώρα 10:00΄ π.μ.  
 
 
ΣΟΠΟ ΓΗΔΞΑΓΧΓΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ: 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΟΤ Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. 
ΙΕΡΑ ΟΔΟ 343 – ΥΑΨΔΑΡΙ Σ.Κ. 124 61 

 
 
 
 

 



 

Σν Φ.Ν.Α. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΗΟ» έρνληαο ππφςε: 
 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 118/2007 
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4281/2014 
3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4250/2014 
4. Σελ ππ΄ αξηζκ. 2222/15-1-2015 (ζέκα 8ν) απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ 

«Ννκηκνπνηήζεηο ππνγξαθψλ γηα ην έηνο 2015» 
5. Σελ ππ΄ αξηζκ. πξση. 1541/738751/5-2-2015 απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ 

Ννζνθνκείνπ  
 

 
 

                                            
 

Δ Ι Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι 
 

Γηαγσληζκφ κε δηαδηθαζίεο απ΄ επζείαο αλάζεζεο, κε ζπιινγή ζθξαγηζκέλσλ 
πξνζθνξψλ, γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ζεξκαληήξα λεξνχ (BOILER) ζην θηίξην ηνπ 
λνζειεπηηθνχ ηκήκαηνο «ΑΓΗΑ ΜΑΡΚΔΛΛΑ», ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 
πνπ νξίδνληαη αλαιπηηθά ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α΄, ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα 
ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, κε ηνπο παξαθάησ βαζηθνχο θαη νπζηψδεηο φξνπο: 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο 
ην δηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηέο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα απηφ.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο  
Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ απαηηνχληαη: 
1. Έγγξαθε πξνζθνξά, θαζαξνγξακκέλε θαη ζπληαγκέλε ζηελ Διιεληθή γιψζζα. Δάλ 

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

       
2. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 ηνπ πξνζθέξνληα, φηη 

απνδέρεηαη ξεηά θαη αλεπηθχιαθηα φινπο ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, εθηφο εάλ 
ζηελ πξνζθνξά αλαθέξεη ζπγθεθξηκέλα ηα ζεκεία εθείλα ηα νπνία δελ απνδέρεηαη. 

 
Οη πξνζθνξέο ζα θαηαηεζνχλ ζην Σκήκα Γξακκαηείαο-Πξσηνθφιινπ ηνπ Ννζνθνκείνπ 
θαη ζα πξσηνθνιιεζνχλ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 3ο 
Οη πξνζθνξέο ζα ηζρχνπλ θαη ζα δεζκεχνπλ ηνπο πξνζθέξνληεο γηα εμήληα (60) 
εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη, εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ ππεξεζία καο 
πξηλ απφ ηε ιήμε απηήο. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο  
Απαγνξεχεηαη ξεηά ε παξαρψξεζε ηεο πξνκήζεηαο-ππεξεζίαο ζε άιινλ πξνκεζεπηή 
απφ ηνλ πξνζθέξνληα ζηνλ νπνίν ζα ηνπ θαηαθπξσζεί ε πξνκήζεηα-ππεξεζία. 



 

ΑΡΘΡΟ 5ο  
Ζ πξνζθεξφκελε ηηκή ζα αλαιχεηαη σο εμήο : 
Α)  Καζαξή ηηκή ζε επξψ (ρσξίο Φ.Π.Α.) 
Β)  πληειεζηήο Φ.Π.Α. (%) 
 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο  
Ζ ζχκβαζε ζα έρεη δηάξθεηα δχν (2) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο ππνγξαθήο ηεο. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο  
Ζ πιεξσκή ζα γίλεη κεηά ηελ έθδνζε ηνπ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο πιεξσκήο θαη ηε 
ζεψξεζή ηνπ απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο 
Σνλ Πξνκεζεπηή ζα βαξχλνπλ νη παξαθάησ θξαηήζεηο: 

Α) ΓΗΑ ΣΗ ΔΡΓΑΗΔ: 

 Φφξνο 8%   

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

 Τπέξ Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ. 0,10%  πιένλ ΥΑΡΣ. 3% θαη Ο.Γ.Α. ΥΑΡΣ. 20% 
 
Β) ΓΗΑ ΣΑ ΤΛΗΚΑ - ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΑ: 

 Φφξνο 4%  

 Τπέξ Φπρηθήο Τγείαο 2% (Ν. 3580/07) 

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

ΑΡΘΡΟ 9ο  

Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο δαπάλεο ηνπ παξαπάλσ δηαγσληζκνχ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 
5.500,00  εσρώ  πλέον Φ.Π.Α. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 10ο  
1) Γηα φ,ηη δελ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε, ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ 

Π.Γ.118/2007 θαη ηνπ Ν.4281/2014 κε ηηο εθάζηνηε ηξνπνπνηήζεηο ηνπο. 
2) Σν ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α΄ απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 
                                                                            
                       

       Ο  ΠΡΟΕΔΡΟ 
  
 
 
  

                                                                     ΙΙΔΧΡΟ  ΠΡΧΙΟ  
 



 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄ 
 
Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 
  
 
 
                                                                                                    Υατδάξη   2 / 2 / 2015 
 
 
 
 

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΡΑ ΝΕΡΟΤ (BOILER) 1500 LIT 
 
 
ΓΕΝΙΚΑ 
Ζ παξνχζα ηερληθή πεξηγξαθή αθνξά ζηηο εξγαζίεο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ γηα λα 
αληηθαηαζηαζεί ην δηαβξσκέλν θαη κε εθηεηακέλεο δηαξξνέο Boiler. 
To Boiler είλαη ζε ρξήζε, βξίζθεηαη εγθαηεζηεκέλν ζην ιεβεηνζηάζην ηνπ λνζειεπηηθνχ 
ηκήκαηνο «Αγία Μαξθέιια» θαη θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ησλ αζζελψλ θαη ηνπ ηκήκαηνο κε 
δεζηφ λεξφ. 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΙΧΝ 
Οη εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζηνχλ, ζα γίλνπλ πξνγξακκαηηζκέλα κεηά απφ ζπλελλφεζε 
κε ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζα πξέπεη λα νινθιεξσζνχλ ην αξγφηεξν 
εληφο δύο (2) ημερών θαη είλαη νη εμήο: 

 Πξνκήζεηα λένπ Boiler 1500 ιίηξσλ ηξηπιήο ελέξγεηαο 

 Απνζχλδεζε - απνκφλσζε ηνπ πθηζηάκελνπ Boiler απφ φια ηα δίθηπα 

 Απνκάθξπλζε - κεηαθνξά ηνπ παιαηνχ Boiler, ζε ρψξν εληφο ηνπ Ννζνθνκείνπ 
πνπ ζα ππνδείμεη ε Σερληθή Τπεξεζία 

 χλδεζε - πξνζαξκνγή ηνπ λένπ Boiler κε φια ηα δίθηπα θαη δηαηάμεηο πνπ ήηαλ 
ζπλδεκέλν θαη ην παιαηφ                                                                                                                        

 Δπαλαηνπνζέηεζε ησλ ιπφκελσλ ζπλδέζκσλ φπνπ ππήξραλ θαη ηνπνζέηεζε 
λέσλ φπνπ θξίλεηαη απαξαίηεην απφ ηελ επίβιεςε 

 Μφλσζε ηνπ λένπ Boiler       

 Γνθηκέο, έιεγρνη, ξπζκίζεηο θαη παξάδνζε ηνπ λένπ Boiler ζε πιήξε ιεηηνπξγία 
 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΡΑ ΝΕΡΟΤ (BOILER)  
Σν BOILER ζα είλαη ηξηπιήο ελέξγεηαο, απινχ ηνηρψκαηνο, φξζηνπ ηχπνπ, 
ρσξεηηθφηεηαο 1500 ιίηξσλ θαη ζα θαηαζθεπαζηεί απφ γαιβαληζκέλε ιακαξίλα πάρνπο 
5κκ ηνπιάρηζηνλ θαηάιιειν γηα πίεζε ιεηηνπξγίαο 10 αηκ. 
Θα ζηεξίδεηαη ζε πφδηα, ην πάλσ κέξνο ηνπ ζα απέρεη απφ ηελ νξνθή ηνπ 
ιεβεηνζηαζίνπ ηνπιάρηζηνλ 40cm-50cm, ελψ ην θάησ κέξνο ηνπ ζα έρεη απφζηαζε απφ 
ην δάπεδν ηθαλή ψζηε λα κπνξνχκε λα αλνίγνπκε, λα θιείλνπκε ή λα αληηθαζηζηνχκε ηε 
βάλα εθθέλσζεο. 
Ο ζεξκαληήξαο ζα δηαζέηεη αλψδην θαη ηξία ζεξκαληηθά ζηνηρεία θαηάιιειεο 
ζεξκαληηθήο επηθάλεηαο, ψζηε λα επηηπγράλεηαη γξήγνξα ε επηζπκεηή ζεξκνθξαζία 
(55νC – 60νC) ηνπ λεξνχ ρξήζεο εθ ησλ νπνίσλ: 



 

α) ην έλα ζεξκαληηθφ ζηνηρείν ζα ιεηηνπξγεί κε πγξφ κεηαθνξάο ζεξκφηεηαο απφ ηνπο 
ειηαθνχο ζπιιέθηεο. 
β) ην δεχηεξν  ζεξκαληηθφ ζηνηρείν ζα ιεηηνπξγεί κε λεξφ 90νC απφ ηνλ ιέβεηα 
θεληξηθήο ζέξκαλζεο. 
γ) ην ηξίην ζεξκαληηθφ ζηνηρείν ζα ιεηηνπξγεί κε ξεχκα θαη ζα ηξνθνδνηεί κηα ηξηθαζηθή 
ειεθηξηθή αληίζηαζε 12KW ζην πάλσ κέξνο. 
Σν ζεξκαληηθφ ζηνηρείν ηνπ ιέβεηα θαη ησλ ειηαθψλ ζπιιεθηψλ ζα θαηαζθεπαζηεί απφ 
ραιθφ βαξέσο ηχπνπ θαη ζα έρεη ηε δηθή ηνπ αλζξσπνζπξίδα. 
Ο ζεξκαληήξαο ζα έρεη επίζεο: 
-  ηφκην ζχλδεζεο κε ην δίθηπν χδξεπζεο γηα ηελ πξνζαγσγή ηνπ θξχνπ λεξνχ ζην   
   θάησ κέξνο. 
-  ηφκηα ζχλδεζεο κε ηα δίθηπα δεζηνχ λεξνχ (ηεκ. 2) γηα ηελ έμνδν ηνπ δεζηνχ λεξνχ    
   ρξήζεο ζην πάλσ κέξνο, δεμηά θαη αξηζηεξά ηνπ ζεξκαληήξα αληίζηνηρα.  
-  ηφκηα ζχλδεζεο κε ηα δίθηπα αλαθπθινθνξίαο (ηεκ. 2) γηα ηελ επηζηξνθή ηνπ        
   δεζηνχ λεξνχ ρξήζεο δεμηά θαη αξηζηεξά ηνπ ζεξκαληήξα αληίζηνηρα. 
-  ηφκηα ζχλδεζεο κε ηα δίθηπα πξνζαγσγήο θαη επηζηξνθήο ηνπ ζεξκαληηθνχ πγξνχ  
   ησλ ειηαθψλ θαη ηνπ ιέβεηα κε ηα αληίζηνηρα ζεξκαληηθά ζηνηρεία.  
-  Τπνδνρή αζθαιηζηηθήο δηθιείδαο ζην πάλσ κέξνο. 
-  ηφκην 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 ζεξκφκεηξν.  
-  Τπνδνρή καλνκέηξνπ κε εγθαηεζηεκέλν καλφκεηξν. 
Σα ζηφκηα ζχλδεζεο ζα είλαη ίδηαο δηαηνκήο κε ηνπ παιαηνχ Boiler θαη νη ππνδνρέο γηα 
ηα αηζζεηήξηα, ην ζεξκφκεηξν θαη ην καλφκεηξν ζα είλαη ½΄΄. 
Ζ κφλσζή ηνπ εμσηεξηθά ζα γίλεη κε θχιια αξκαθιέμ πάρνπο 9κκ θαη ζα ζπλνδεχεηαη 
κε γξαπηή εγγχεζε 5 εηψλ ηνπιάρηζηνλ. 
 
Λοιπές σποτρεώζεις 
Οη ελδηαθεξφκελνη: 
 Πξηλ ππνβάιινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο, έρνπλ ππνρξέσζε λα επηζθεθηνχλ ην 

ρψξν ζηνλ νπνίν ζα γίλνπλ νη εξγαζίεο, ψζηε λα δηακνξθψζνπλ πιήξε εηθφλα 
ησλ εξγαζηψλ θαη ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο νινθιήξσζήο ηνπο 

 ηελ πξνζθνξά ηνπο ζα δειψλνπλ φηη απνδέρνληαη πιήξσο φζα αλαθέξνληαη 
ζηελ ηερληθή πεξηγξαθή 

 
Ο Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ είλαη ππνρξεσκέλνο: 
 Να ιάβεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα, ψζηε νη εξγαζίεο λα γίλνληαη κε ηξφπν 

αζθαιή, ηφζν γηα ηνπο παξεπξηζθφκελνπο ζην ρψξν εξγαζίαο, φζν θαη γηα ηηο 
εγθαηαζηάζεηο  

 Να απνθαηαζηήζεη θάζε δεκηά, βιάβε ή θζνξά πνπ ζα πξνθιεζεί απφ ηελ 
εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ           

 Ζ εξγαζία θαη ηα πιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνχλ ζα βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά απηφλ 
 Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ, ζα απνκαθξχλεη απφ ην ρψξν εξγαζίαο 

φια ηα πιηθά πνπ πξνέξρνληαη απφ απηέο θαη ζα ηνλ παξαδψζεη θαζαξφ 
 

                                                                            Ο πληάμαο 
 
                                                                                      ΓΔΧΡΓΗΟ ΕΔΡΒΟΤΓΖ  
                                                                              ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΣΔ   


