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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η Διοίκηση της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας προκειμένου να προχωρήσει
στην ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης (λέβητεςκαυστήρες) για τις ετήσιες ανάγκες των Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ)
αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ (Μακεδονίας),- CPV: 50720000-8, από τον Προγραμματισμό
Προμηθειών 2019, προσκαλεί όσους δραστηριοποιούνται στον χώρο και ενδιαφέρονται να
καταθέσουν προσφορά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στους συνημμένους ειδικούς όρους
και τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Α΄ της παρούσας.

Η πρόσκληση ενδιαφέροντος διενεργείται σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 1008/30-8-2019 (ΑΔΑ:
ΩΣ9ΕΟΡΕΠ-ΨΝΦ) Απόφαση Διοικητή περί έγκρισης διενέργειας με την διαδικασία της
απευθείας της ανάθεσης υπηρεσιών συντήρησης εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης
(λέβητες-καυστήρες) για τις ετήσιες ανάγκες των Φορέων ΠΦΥ, με κωδικό αριθμό ένταξης
CPV: 50720000-8, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης #16.492,00€# με ΦΠΑ και
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά
βάση της τιμής.

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με την υπ.αριθμ. 4938/29-01-2019
(ΑΔΑ:ΨΘΙΜΟΡΕΠ-ΑΙΡ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης και δέσμευσης πίστωσης συνολικού
ποσού #16.492,00€# (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) εις βάρος του Κ.Α.Ε. 0879 του Τακτικού
Προϋπολογισμού της 3ης Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας) οικονομικού έτους 2019.
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Οι προσφορές θα συνοδεύονται απαραίτητα από την επισυναπτόμενη Υπεύθυνη δήλωση της
παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄), υπογεγραμμένη από τον κατά
περίπτωση εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα. Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου
79Α του Ν.4412/2016 «Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα….., νοείται ο νόμιμος
εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής
του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως
εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης».
Γλώσσα: Ελληνική
Προϋπολογισμός: 16.492,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Οι προσφορές θα κατατεθούν εντός κλειστού φακέλου στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της 3ης
Υ.ΠΕ. Μακεδονίας, Διεύθυνση Αριστοτέλους 16, Τ.Κ. 54 623, 3ος όροφος.
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: Τετάρτη 11-09-2019 και ώρα 14.30 μμ.
Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προσφορές που θα έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία μέχρι την
παραπάνω ημερομηνία και ώρα. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω
ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί
το διαγωνισμό, χωρίς να αποσφραγισθούν.
Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. από το
Τμήμα Προμηθειών της Διοίκησης της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας,
(Αριστοτέλους 16, Τ.Κ. 546 23, Θεσσαλονίκη)  2313320587.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
της 3ης Υ. ΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)

ΓΙΩΡΓΟΣ Κ. ΚΙΡΚΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ης

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Αριστοτέλους 16, 546 23 Θεσσαλονίκη

Η παρούσα Πρόσκληση υπόκειται στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:
Ειδικοί όροι για Υπηρεσίες συντήρησης εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης (λέβητεςκαυστήρες) για τις ετήσιες ανάγκες των Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ)
αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ (Μακεδονίας), - CPV: 50720000-8, προϋπολογισμού δαπάνης
#16.492,00€# συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

1.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:
α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά.
γ) συνεταιρισμοί
δ) κοινοπραξίες προμηθευτών
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή
προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται
να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής
μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.

2.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι υπό ανάθεση υπηρεσίες περιγράφονται αναλυτικά στις τεχνικές προδιαγραφές του
παραρτήματος Α΄.

3.

ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές, με ποινή απόρριψης, υποβάλλονται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο,
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στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για υπηρεσίες συντήρησης εγκαταστάσεων
κεντρικής θέρμανσης (λέβητες-καυστήρες) για τις ετήσιες ανάγκες των Φορέων
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ (Μακεδονίας)
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: 3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/νση Οικονομικής
Οργάνωσης και Υποστήριξης, Τμήμα Προμηθειών, Αριστοτέλους 16, ΤΚ 54623,
Θεσσαλονίκη, 4ος όροφος
Τα στοιχεία του προσφέροντος οικονομικού φορέα: (επωνυμία, διεύθυνση, ο αριθμός
τηλεφώνου, τηλεομοιοτυπίας (fax) και η ηλεκτρονική του διεύθυνση (email).
(Σε περίπτωση Ένωσης οικονομικών φορέων πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία όλων
των μελών της, καθώς και τα στοιχεία του εκπροσώπου τους)

Στον ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ με την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τοποθετείται απαραίτητα σε δύο
αντίγραφα το σύνολο των κατατιθέμενων εγγράφων, εκ των οποίων το ένα πρωτότυπο και το
δεύτερο απλό φωτοαντίγραφο. Πιο συγκεκριμένα, ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει
οπωσδήποτε να περιλαμβάνει:
α) Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Β΄
της παρούσας.
Σε περίπτωση νομικού προσώπου οι ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται, από τον
νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα, όπως αυτός προκύπτει από το ισχύον
καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση:
•

φέρει ημερομηνία υπογραφής μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας
πρόσκλησης

•

δεν απαιτείται να φέρει θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής τους.

γ) Πλήρη τεχνική περιγραφή στην ελληνική γλώσσα, η τεχνική προσφορά θα πρέπει να
καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή
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περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται,
σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο Παράρτημα Α΄ της παρούσας.
δ) Έγγραφη δήλωση του συμμετέχοντα, με την οποία θα δηλώνεται ότι: α) η προσφορά του
πληροί πλήρως τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού, β) ο προσφέρων
διαθέτει κατάλληλη και επαρκή υποδομή (εξειδικευμένο προσωπικό και τεχνικά μέσα, κτλ.)
για την εκτέλεση της σύμβασης, γ) η προσφορά του ισχύει για διάστημα τουλάχιστον ενενήντα
(90) ημερών.
ε) Οικονομική Προσφορά
Επισημαίνονται τα εξής:
Η προσφερόμενη τιμή της οικονομικής προσφοράς δεν θα πρέπει να ξεπερνά την
προϋπολογιζόμενη δαπάνη.
•

Η προσφερόμενη τιμή θα δοθεί σε ευρώ (EURO) και θα αναγράφεται αριθμητικώς και
ολογράφως. Η αναγραφή της τιμής σε Ευρώ (€) μπορεί να γίνεται μέχρι δύο δεκαδικά
ψηφία. Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς
και ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως.

•

Στην τιμή είτε αναφέρεται στην προσφορά είτε όχι, εννοείται ότι περιλαμβάνονται
όλες οι νόμιμες κρατήσεις και οι επιβαρύνσεις επί των κρατήσεων.

•

Στην προσφορά θα αναγράφεται το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό στο οποίο υπάγεται
η υπό ανάθεση υπηρεσία και θα βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.

•

Η τιμή της προσφοράς είναι δεσμευτική για τον ανάδοχο μέχρι την ολοκλήρωση της
σύμβασης. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση της προσφερόμενης τιμής και
οποιαδήποτε αξίωση του αναδόχου πέραν του προσφερόμενου αντίτιμου της
υπηρεσίας που του ανατίθεται βάσει των τιμών της προσφοράς του μέχρι την οριστική
παραλαβή της υπηρεσίας και την αποπληρωμή της. Προσφορές που θέτουν όρο
αναπροσαρμογής απορρίπτονται.

•

Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εναλλακτικές
προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος προμηθευτής, ο οποίος θα
υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να
διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεσθεί λόγους προσφυγής κατά των προτάσεων αυτών.
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•

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση

ή του αρμόδιου για την

διοίκηση του φορέα οργάνου, από γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των
προσφορών οργάνου.Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους
συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι
δε συμμετέχοντες υποχρεούται να παρέχουν αυτά.
•

Οποιαδήποτε μεταβολή στην ισχύουσα νομοθεσία που διέπει την παρούσα διαδικασία
-σύμβαση αφενός είναι δεσμευτική για τον ανάδοχο

ο οποίος και οφείλει να

εφαρμόσει τις τυχόν αλλαγές άμεσα αφετέρου δεν δύναται σε καμία περίπτωση η
μεταβολή αυτή να προκαλέσει οποιαδήποτε πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για
την Υπηρεσία.
Η Οικονομική Προσφορά θα πρέπει να έχει την εξής μορφή και περιεχόμενο:
•

Το τίμημα της προσφοράς κάθε υποψήφιου ανάδοχου θα δοθεί με μια και μοναδική
τιμή για την παροχή της Υπηρεσίας σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

•

Από την Οικονομική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή για κάθε Φορέα
ΠΦΥ ξεχωριστά.

ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΡΠΑΡΤΙΖΟΥΝ ΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ
ΣΚΑΝΑΡΙΣΜΕΝΑ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΟΡΦΗ (.pdf), ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΟ ΔΙΣΚΟ (CD) Ή ΣΕ
USBFLASH.
Σε περίπτωση διαφοροποίησης, τα περιεχόμενα της έντυπης υπερισχύουν του ηλεκτρονικού
αντιγράφου.

4.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει τιμής.
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5.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Ο ανάδοχος στον οποίο ανατέθηκε η υπηρεσία, υποχρεούται να προσέλθει εντός δέκα (10)
ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης,
η οποία θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό 5% επί της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το
ΦΠΑ. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά ένα (1) τουλάχιστον
μήνα από το συνολικό χρόνο ισχύος της σύμβασης.

6.

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ- ΠΛΗΡΩΜΗ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με το 100% της συμβατικής αξίας μετά την
οριστική παραλαβή της υπηρεσίας και των παραδοτέων αυτής, από τις πιστώσεις του
προϋπολογισμού της 3ης ΥΠΕ και σύμφωνα με την καθιερωμένη διαδικασία εκκαθάρισης
δαπανών, υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης προσκόμισης από τον ανάδοχο των
απαιτούμενων από το Νόμο δικαιολογητικών, που προβλέπονται από τις διατάξεις του
άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε
ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή και υπό τον
όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση επιβολής προστίμων ή άλλων οικονομικών κυρώσεων εις
βάρος του αναδόχου.
Ειδικότερα απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά:
α) πρωτόκολλο ποσοτικής και ποιοτικής εκτέλεσης των εργασιών και εκπλήρωσης όλων των
συμβατικών υποχρεώσεων από τον Ανάδοχο, υπογραφόμενο από τα αρμόδια όργανα της
Υπηρεσίας και τον Ανάδοχο.
β) τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του Αναδόχου,
γ) φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ κατά την ημέρα πληρωμής
δ) καθώς και όποιο άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από το Λογιστήριο της Αναθέτουσας
Αρχής.
H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€), μετά από προηγούμενη θεώρηση των σχετικών
χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής.
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Χρόνος εξόφλησης: εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη της
υποβολής του τιμολογίου πώλησης από τον Ανάδοχο.
Σε περίπτωση που η εξόφληση γίνει μετά την πιο πάνω προθεσμία, η 3η Υ.ΠΕ. καθίσταται
υπερήμερη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4152 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων
4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (ΦΕΚ 107/9-5-2013) παραγ. Ζ5 «ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ».
Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών ή
εξώδικων διενέξεων μεταξύ της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και του αναδόχου, που αφορούν στην
εκτέλεση της σύμβασης, καθώς και β) στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο σχετικό
άρθρο του Ν. 4412/2016. Επίσης, δεν προσμετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής,
που οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων
δικαιολογητικών κ.λ.π.).
Ο ανάδοχος βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.
Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει την Αναθέτουσα
Αρχή.

7.

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές θα δεσμεύουν τους υποψηφίους για ενενήντα (90) ημέρες από την επόμενη της
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορές που ορίζουν διαφορετικό
χρόνο απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

8.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε διάστημα ενός (1) έτους από την ημέρα υπογραφής της
και ανάρτησής της στο ΚΗΜΔΗΣ.

9.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Για ό,τι δεν προβλέπεται στην παρούσα πρόσκληση, εφαρμόζονται οι περί προμηθειών του
Δημοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ -ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (ΛΕΒΗΤΕΣ - ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
ΠΦΥ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 3 η ς Υ.ΠΕ.
1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι παρακάτω προδιαγραφές αφορούν στην ανάθεση υπηρεσιών προληπτικής και διορθωτικής
συντήρησης των εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης (λεβήτων και καυστήρων) των δομών
υγείας (Κέντρα Υγείας και Ιατρεία),αρμοδιότητας της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας
(Μακεδονίας).

2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Οι διευθύνσεις των κτιρίων όπως και αναλυτικά ο εξοπλισμός των λεβητοστασίων όσον αφορά
τον τύπο των λεβήτων και καυστήρων φαίνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.

3. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Η Εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει τις κατωτέρω υπηρεσίες συντήρησης κατά
τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης:
Συνοπτική αναφορά συντήρησης:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Καθαρισμός του λέβητα και απομάκρυνση των επικαθίσεων, τόσο από την εστία
καύσης, όσο και στα κανάλια απορρόφησης (μηχανικά με βούρτσες και ηλεκτρική
σκούπα και για ακόμα καλύτερα αποτελέσματα, εφόσον απαιτηθεί, με χημικό
καθαρισμό).
Καθαρισμός της καπναγωγού και του καπνοσυλλέκτη ή του δοχείου υγροποιήσεων
(εφόσον παρουσιάζεται πρόβλημα).
Έλεγχος της συμπεριφοράς του ακροφύσιου και αντικατάστασή του.
Καθαρισμός των φίλτρων.
Έλεγχος της διάταξης ανάμειξης.
Έλεγχος των ηλεκτροδίων και του σπινθήρα ανάφλεξης.
Έλεγχος της αντλίας καυσίμου
Έλεγχος των μαγνητικών βαλβίδων και των ηλεκτρικών συνδέσεων.
Έλεγχος των βαλβίδων και συνδέσεων για στεγανότητα.
Καθαρισμός των φωτοστοιχείων.
Λάδωμα των εδράνων του κινητήρα (του ανεμιστήρα του καυστήρα).
Έλεγχος της πεταλούδας των καυσαερίων και της σύνδεσης με την καπνοδόχο.
Έλεγχος του δείκτη στάθμης.
Έλεγχος των σωληνώσεων ως προς την στεγανότητα.
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15. Έλεγχος των αγωγών πλήρωσης και εξαερισμού της δεξαμενής καυσίμων.
16. Έλεγχος των οργάνων ένδειξης πίεσης και θερμοκρασίας και βαλβίδων ασφαλείας.
17. Μέτρηση και ανάλυση καυσαερίων (μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων και
συντηρήσεων στους καυστήρες για εξαγωγή βαθμού απόδοσης
18. Πραγματοποίηση απαιτούμενων ρυθμίσεων στον καυστήρα.
19. Έλεγχος του εξαερισμού του λεβητοστασίου και των μέτρων πυρόσβεσης.
20. Συμπλήρωση του τυποποιημένου φύλλου συντήρησης (εις διπλούν).
21. Έγγραφη ενημέρωση της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας της 3ης Υ.ΠΕ. για τυχόν
προβλήματα που χρίζουν επίλυσης.
22. Έλεγχο λειτουργίας των αισθητήρων διαρροής αερίου και των ηλεκτροβανών αερίου.
23. Εάν η εγκατάσταση διαθέτει αυτόματο σύστημα ελέγχου στεγανότητας (υποχρεωτικό
για το φυσικό αέριο άνω των 200KW), ελέγχεται ως προς την λειτουργία του (κουμπί
self-test).
24. Έλεγχος της θερμοκρασίας εξόδου καυσαερίων σύμφωνα με τις οδηγίες του
κατασκευαστή, τους κανονισμούς και τους κανόνες της τέχνης (ως προς τις
περιεκτικότητες σε διοξείδιο και μονοξείδιο του άνθρακα).
25. Μέτρηση πίεσης ακροφύσιου καυστήρα.
26. Έλεγχος ύπαρξης ανοιγμάτων προσαγωγής και απαγωγής αέρα εντός του
λεβητοστασίου (να μην είναι φραγμένα).
27. Η συντήρηση του καυστήρα αερίου περιλαμβάνει έλεγχο της ράμπας αερίου (gastrain)
ως προς την σωστή ρύθμιση του σταθεροποιητή, έλεγχο και αλλαγή αν απαιτείται του
φίλτρου αερίου, των βαλβίδων, του πιεζοστάτη αερίου ελάχιστης και επομένως της
πίεσης και παροχής που καταλήγει στον καυστήρα αερίου.
28. Έλεγχος και αλλαγή ανοδίου Μαγνησίου

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: η ανάλυση καυσαερίων των καυστήρων θα πραγματοποιείται για το διάστημα των
επτά (7) μηνών, κατά το οποίο οι συγκεκριμένοι καυστήρες θα βρίσκονται σε πλήρη
λειτουργία δύο φορές, μία στην αρχή και μία στο τέλος της περιόδου χρήσης της θέρμανσης.
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ συμφωνεί να παραδίδει/αποστέλλει στην Τεχνική Υπηρεσία της 3ης ΥΠΕ τον
ΠΙΝΑΚΑ 1 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) όπου για κάθε καυστήρα/μονάδα υγείας θα αναφέρονται οι
ημερομηνίες ελέγχου καυσαερίων με όποια σχετικά σχόλια.

ΔΙΚΤΥΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
• Πλήρης συντήρηση βαλβίδων, βανών και κάθε είδους παρελκομένου, εσωτερικά και
εξωτερικά των λεβητοστασίων, σύμφωνα με τον Κανονισμό εσωτερικών
εγκαταστάσεων φυσικού αερίου, με πίεση λειτουργίας έως και 500mbar (Υ.Α. Αριθ.
Δ3/Α/οικ.6598 ΦΕΚ 976/Β'/28.03.2012).
ΛΕΒΗΤΕΣ
• Καθαρισμός της διαδρομής
συρματόβουρτσες.

καυσαερίων
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Αντικατάσταση στεγανοποιητικών παρεμβυσμάτων στην περίπτωση που παρατηρηθεί
φθορά κατά το άνοιγμα των θυρίδων.
Μηχανικός ή χημικός καθαρισμός.

ΔΙΚΤΥΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
• Έλεγχος και ρύθμιση πίεσης νερού στο δίκτυο σωληνώσεων. (πλήρωση-εξαέρωση
σωμάτων θέρμανσης).
• Χειροκίνητη εναλλαγή και ρύθμιση κεντρικού συστήματος κτιρίου από την ψύξη στην
θέρμανση και αντίστροφα σε όσα κτίρια έχουν σύστημα κεντρικής ψύξης.
BOILERS
• Έλεγχος παρελκομένων (βανών σωληνώσεων κλπ).
ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ
• Διακοπή παροχής ηλεκτρικής τάσης και αερίου στον καυστήρα.
• Αποσύμπλεξη καυστήρα από λέβητα (ανάλογα με το μοντέλο).
• Αποσύνδεση κεφαλής, ηλεκτροδίων έναυσης, ηλεκτροδίου ιονισμού και καθαρισμός
αυτών.
• Καθαρισμός πτερωτής ανεμιστήρα.
• Καθαρισμός εσωτερικού μέρους του κελύφους.
• Αποσύνδεση συγκροτήματος οργάνων αερίου.
• Καθαρισμός φίλτρων αερίου /αντικατάσταση φίλτρου πετρελαίου.
• Χειροκίνητος έλεγχος στεγανότητας του εσωτερικού διαμερίσματος βαλβίδας
ασφαλείας-βαλβίδας παροχής.
• Έλεγχος λειτουργίας πιεζοστάτη ελαχίστης αερίου.
• Έλεγχος λειτουργίας πιεζοστάτη αέρα.
• Έλεγχος ρεύματος ιονισμού(υπο λειτουργία).
• Ρύθμιση ηλεκτροδίων ιονισμού-σπινθήρα.
ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ
• Έλεγχος-ρύθμιση θερμικής φόρτισης.
• Έλεγχος αναλογίας αέρα-καυσίμου με πιστοποιημένο όργανο.
• Έλεγχος-ρύθμιση μερικού φορτίου (διβάθμιοι καυστήρες).
• Έλεγχος-ρύθμιση ελάχιστου-μέσου-ολικού φορτίου (αναλογικοί καυστήρες).
• Έλεγχος-ρύθμιση θερμοτεχνικής ποιότητας καύσης στην ονομαστική φόρτιση
(μονοβάθμιοι καυστήρες) στο μερικό και στο ολικό φορτίο (διβάθμιοικαυστήρες), στο
ελάχιστο, στο μέσο και στο ολικό φορτίο (αναλογικοί καυστήρες).
• Έλεγχος ρύθμιση διατάξεων ασφαλείας.
• Λειτουργία επιτήρησης φλόγας (φωτοκύτταρο, φωτοκυψέλη ή ιονιστής αναλόγως του
καυσίμου).
• Τήρηση χρόνου ασφαλείας αυτόματου καύσης.
• Λειτουργία πιεζοστάτη ελαχίστης.
Δ/νση: Αριστοτέλους 16, 54623 Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2313 320587
, Fax : 2313 320508, e-mail:svatis@3ype

ΑΔΑ: ΩΧΚΨΟΡΕΠ-Π9Γ

19PROC005502204 2019-09-02
•
•
•
•

Λειτουργία πιεζοστάτη μεγίστης κεφαλής (αν υπάρχει).
Λειτουργία πιεζοστάτη αέρα.
Λειτουργία ελεγκτή στεγανότητας βαλβίδων (σε καυστήρες αερίου, αν υπάρχει)
Έλεγχος-ρύθμιση παραμέτρων ελεγκτή και συμβατότητας αισθητηρίων (για πλήρως
αναλογικούς καυστήρες).

ΑΝΤΛΙΕΣ - ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ
• Έλεγχος της αντλίας να μη λειτουργεί εν κενώ.
• Εξαερισμός.
• Ηλεκτρολογικός έλεγχος συνδέσεων, κατάστασης καλωδιώσεων και ίσης φόρτισης
τάσεων.
• Έλεγχος διακοπτών και μονώσεων.
• Έλεγχος φοράς περιστροφής.
• Λίπανση των κινουμένων μερών.
ΔΟΧΕΙΑ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ - ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
• Έλεγχος της βαλβίδας λειτουργίας.
• Έλεγχος των βαλβίδων ασφαλείας, ώστε να βεβαιωθούμε ότι λειτουργεί το ελατήριό
της.
• Έλεγχος των θερμοστατών για ενεργοποίηση.
• Έλεγχος των ενδεικτικών οργάνων (θερμόμετρα, μανόμετρα).
• Έλεγχος όλων των σωληνώσεων και βανών της εγκατάστασης για διαρροές ή φθορές
και άμεση αντικατάσταση αυτών.
ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΙ
Συντήρηση και καθαρισμός καπναγωγού, συνδέσεων λέβητα-καπναγωγού και καπναγωγούκαπνοδόχου και βάσης της καπνοδόχου. Εφόσον διαπιστώνεται ότι κάποια καπνοδόχος δεν
λειτουργεί σωστά, για λόγους ασφάλειας της εγκατάστασης απαιτείται ξεχωριστή έκθεση
ελέγχου, στην οποία θα προτείνονται μέτρα αποκατάστασης ή αντικατάστασης. Αυτή η δαπάνη
θα καλύπτεται από διαφορετικό προϋπολογισμό.
Επίσης θα γίνεται έλεγχος και των αντλιών αποστράγγισης από τα φρεάτια των
λεβητοστασίων.
Η Εταιρεία κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης συντήρησης υποχρεούται:
•

•

•

Να πραγματοποιεί προληπτική συντήρηση κατά τη διάρκεια της σύμβασης σύμφωνα με
τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου. Γενικότερα η ευθύνη της προληπτικής
συντήρησης βαρύνει αποκλειστικά την εταιρεία.
Η προληπτική συντήρηση εκτελείται με απόλυτη επιμέλεια και κατά τρόπο τεχνικώς άρτιο,
περιλαμβάνει δε όλες τις εργασίες που προβλέπονται από τα εγχειρίδια και γενικά τις
τεχνικές οδηγίες του κατασκευαστή.
Να πραγματοποιεί απεριόριστο αριθμό επισκέψεων διορθωτικής συντήρησης μετά από
σχετική κλήση.
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•

Να διατηρεί επαρκές απόθεμα ανταλλακτικών, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται άμεσα
στις συμβατικές της υποχρεώσεις.
4.

ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
1. Το συνολικό κόστος συντήρησης περιλαμβάνει το κόστος παροχής υπηρεσιών
συντήρησης των λεβήτων, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και αυτό της ρύθμισηςελέγχου καλής λειτουργίας, καθώς επίσης και το κόστος μηνιαίας ανάλυσης των
αερίων των καυστήρων, σύμφωνα με τη νομοθεσία για τους λέβητες άνω των
400.000 kcal/h.
2. Η εξόφληση των τιμολογίων θα πραγματοποιείται, αφού προηγηθεί η σύνταξη
σχετικού δελτίου πιστοποίησης εργασιών από αρμόδια επιτροπή της 3ης Δ.Υ.ΠΕ..
3. Τα ανταλλακτικά ή εξαρτήματα που θα απαιτούνται, θα χρεώνονται και θα
πληρώνονται ιδιαιτέρως, και δεν περιλαμβάνονται στην αμοιβή της παρούσας
σύμβασης. Η προμήθεια των ανταλλακτικών θα πραγματοποιείται μόνο μετά από
σχετική έγγραφη συγκατάθεση της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας της 3ης Δ.Υ.ΠΕ.,
η δε τοποθέτησή τους θα επιβεβαιώνεται από έλεγχο του υπεύθυνου της κάθε
Υγειονομικής Μονάδας.
4. Οι υπηρεσίες συντήρησης θα παρέχονται στο ωράριο λειτουργίας της κάθε
Υγειονομικής Μονάδας για όλες τις ημέρες του έτους.
5. Οι εργασίες συντήρησης γίνονται από εξειδικευμένα συνεργεία, παρουσία και με
την επίβλεψη του κατάλληλου προσωπικού του αναδόχου. Ο ανάδοχος είναι
υπεύθυνος για τον έλεγχο της πραγματοποίησης των προβλεπόμενων εργασιών.
Με το πέρας των εργασιών, το εξειδικευμένο συνεργείο εκδίδει βεβαίωση στην
οποία θα περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα: τα στοιχεία του
μηχανήματος, λίστα με περιγραφή των εργασιών, αποτελέσματα για κάθε εργασία,
χρησιμοποιηθέντα ανταλλακτικά (κατασκευαστής, μοντέλο, s/n, προδιαγραφές
συντήρησης κτλ.), πιθανές ενέργειες που πρέπει να γίνουν περαιτέρω. Η βεβαίωση
παραδίδεται στον επιβλέποντα, μαζί με το αντίστοιχο αποδεικτικό εκτύπωσης,
όπου εμφανίζονται οι τιμές και αναλύσεις της μέτρησης.
6. Η συντήρηση που πραγματοποιείται από τα εξειδικευμένα συνεργεία, ουδόλως
απαλλάσσει τον ανάδοχο από τις δικές του ευθύνες για την προληπτική συντήρηση
αυτών των μηχανημάτων στα μεσοδιαστήματα μεταξύ των προγραμματισμένων
επισκέψεων των εξειδικευμένων συνεργείων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του
μηχανήματος και τις συνθήκες λειτουργίας του.
7. Οι εταιρείες φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λαμβάνουν μέρος στο διαγωνισμό
πρέπει να καταθέσουν τις (απαιτούμενες από το νόμο) άδειες του προσωπικού
συντήρησης που διαθέτουν, οι οποίες θα πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ κατά την
διενέργεια του διαγωνισμού με ποινή απόρριψης με την τεχνική τους προσφορά.
Οι κάτοχοι των παραπάνω αδειών θα πρέπει είτε να έχουν υπαλληλική σχέση είτε
να είναι μέτοχοι στην εταιρεία.
8. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην έκδοση και θεώρηση σχετικού βιβλίου
καταγραφής μετρήσεων καυσαερίων από την αντίστοιχη Περιφερειακή Ενότητα.
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Το βιβλίο θα παραδοθεί στην Υπηρεσία και σε αυτό θα καταγράφονται όλες οι
μετρήσεις που γίνονται με ευθύνη του Αναδόχου.
9. Ο Ανάδοχος οφείλει να εκδώσει πιστοποιητικά στεγανότητας για όλες τις μονάδες
αερίου
10. Ο Ανάδοχος συμφωνεί να προβαίνει σε μία (1) προγραμματισμένη επίσκεψη για
προληπτική συντήρηση καυστήρων-λεβήτων σε κάθε μονάδα υγείας που θα
διενεργείται μία φορά κατά την εκκίνηση της περιόδου χρήσης της θέρμανσης π.χ.
Οκτώβριο ανάλογα με τις ανάγκες και προγραμματισμό κάθε μονάδας υγείας. Η
επίσκεψη/συντήρηση πρέπει να οργανώνεται εγκαίρως και με τέτοιο τρόπο ώστε
αν απαιτείται οι όποιες βλάβες να αποκαθίστανται άμεσα σε συνεργασία με την 3η
Δ.Υ.ΠΕ. π.χ. παραγγελία ανταλλακτικών. Η προγραμματισμένη αυτή συντήρηση
μπορεί να εκτελείται χρονικά με τον πρώτο έλεγχο καυσαερίων όπως αναφέρθηκε
πιο πάνω. Επιπλέον, προτείνεται στο πλαίσιο του δεύτερου ελέγχου των
καυσαερίων να γίνεται ένας ακόμη έλεγχος λεβήτων-καυστήρων ώστε να υπάρχει
εικόνα της κατάστασής τους και ετοιμασία για την επόμενη περίοδο. Ο ανάδοχος
συμφωνεί να τηρεί πίνακα όπου θα σημειώνεται η ημερομηνία επίσκεψης και
σχόλια-βλάβες-προτάσεις για κάθε λέβητα-καυστήρα σύμφωνα με το υπόδειγμα
του ΠΙΝΑΚΑ 1 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α). Τα σχόλια-βλάβες-προτάσεις θα επικαιροποιούνται
μετά από όποιες ενδιάμεσες έκτακτες επισκέψεις που μπορεί να εκτελεσθούν. Ο
πίνακας θα αποστέλλεται στην Τεχνική Υπηρεσία της 3ης Δ.Υ.ΠΕ. μετά το πέρας των
ελέγχων δηλαδή 2 φορές το χρόνο κατ’ ελάχιστο, αλλά και όποια άλλη στιγμή
ζητηθεί και θα αποτελεί και βάση συζήτησης μεταξύ του Αναδόχου και της 3ης
Δ.Υ.ΠΕ. π.χ. Τεχνική Υπηρεσία.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
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ΠΕΡΙΟΧΗ
ΑΙΓΙΝΙΟΥ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ
ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΑΡΙ∆ΑΙΑ
ΑΡΝΙΣΣΑ
∆ΕΣΚΑΤΗΣ
∆ΙΑΒΑΤΩΝ
ΕYOΣΜΟΥ
ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ
ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ
ΛΑΓΚΑ∆Α
ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ
ΠΥΡΓΟΥ/ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ
ΣΕΡΒΙΩΝ
ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ
ΣΚΥ∆ΡΑΣ
ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ ΑΓΓΕΛΑΚΗ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΑΒΙΛΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΑΒΙΛΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΑΒΙΛΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΑΒΙΛΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΙ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ ΤΙ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ ΤΙ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΚΟΡ∆ΕΛΙΟ
ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΤΙ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΤΙ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΤΙ ΠΟΛΙΧΝΗΣ
ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΤΙ ΝΕΑΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ
ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΤΙ ΡΟ∆ΟΧΩΡΙ
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΠΤΟΛΕΜΑΙ∆ΑΣ & ΚΑΠ-∆ΕΗ
ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΣ (ΕΥΘΥΝΗ ΑΡΙ∆ΑΙΑΣ)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ

EMAIL
kyaiginiou@1142.syzefxis.gov.gr
kyalex@otenet.gr
ky_arg_orest@yahoo.gr
kyaridaias@1057.syzefxis.gov.gr
kyarnissas@1058.syzefxis.gov.gr
mavridis@1062.syzefxis.gov.gr
ksdiavaton@3ype.gr
kyat.evosmos@n3.syzefxis.gov.gr
ky.koufalia@n3.syzefxis.gov.gr
kykbey@1081.syzefxis.gov.gr
info.KYLagada@n3.syzefxis.gov.gr
grammatia1@1083.syzefxis.gov.gr
ky.hal@n3.syzefxis.gov.gr
kyserv@otenet.gr
syzefxis@1106.syzefxis.gov.gr
kyskydras@1110.syzefxis.gov.gr
kyt50002@otenet.gr
ti.aggelaki@3ype.gr
ti.aktinologiko@3ype.gr
ti.physiotherapeutirio@3ype.gr

ti.akropoleos@3ype.gr
ti.ampelokipon@3ype.gr
ti.ampelokipon@3ype.gr
tmyneapo@otenet.gr
ti.stauroupolis@3ype.gr
ti.polixnis@3ype.gr
ti.neaseukarpias@3ype.gr
ti.rodoxoriou@3ype.gr
nmykater@otenet.gr
d.voitsidis@4134.syzefxis.gov.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ
23533-50000
23333-50011
24673-51011
23843-50000
23813-51000
24623-51000
2310-781840
2310-387771-4
23913-30300
23823-51100
23943-30700
23523-50000
2313-313700
24643-50000
24653-50000
23823-51000
24683-50000
2310235200
2310279168
2310547133

ΦΑΞ
23533-50055
23330-53229
24670-41002
23840-21166
23810-52009
24620-36079
2310-781575
2310-387778
23910-54444
23823-51136
23940-23535
23523-50027
2313-313721
24643-50003
24653-50081
23810-89133
24680-31643
2310283389
2310279168
2310547133

Αγγελάκη 37
Αλεξ. Σβώλου 21
Μαβίλη 11

57100
58300
57200
60200
57300
50500
50300
58500
50002
54621
56121
54630

2310246689
2310725895
2310725895
2310708878
2310551987
2310650073
2310654061
2310680644
2310620455
2351035911
2463021007
23840-41205
23840-51585

2310246689
2310726053
2310726053
2310764839
2310551611
2310650073
2310654061
2310680644
2310613530
2351076504
2463022240

Ακροπόλεως 21
Ελευθερίας 48
Ελευθερίας 49
Σµύρνης 25
Λαγκαδά 116
Κύπρου 18,
Μαυροµιχάλη 58
Πολυτεχνείου 27
Επταπυργίου 68
Π. Κανελλοπούλου
25η Μαρτίου &Γονατά

54634
56123
56124
56334
56727
56429
56533
56429
56625
60100
50200

Δ/νση: Αριστοτέλους 16, 54623 Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2313 320587
, Fax : 2313 320508, e-mail:svatis@3ype

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
Σµύρνης 1
Αλιάκµονος 1
Παύλου Μελά 9

Ελ. Βενιζέλου 5
Χρ. Τεγοπούλου 2. Περικλέους

Λουτρών 20

Αγίου Γεωργίου

ΤΚ
60300
59300
52200
58400
58002
51200
57008
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 - ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
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ΠΕΡΙΟΧΗ
ΑΙΓΙΝΙΟΥ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ
ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΑΡΙ∆ΑΙΑ
ΑΡΝΙΣΣΑ
∆ΕΣΚΑΤΗΣ
∆ΙΑΒΑΤΩΝ
ΕYOΣΜΟΥ
ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ
ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ
ΛΑΓΚΑ∆Α
ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ
ΠΥΡΓΟΥ/ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ
ΣΕΡΒΙΩΝ
ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ
ΣΚΥ∆ΡΑΣ
ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ ΑΓΓΕΛΑΚΗ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΑΒΙΛΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΑΒΙΛΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΑΒΙΛΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΑΒΙΛΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΙ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ ΤΙ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ ΤΙ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΚΟΡ∆ΕΛΙΟ
ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΤΙ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΤΙ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΤΙ ΠΟΛΙΧΝΗΣ
ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΤΙ ΝΕΑΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ
ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΤΙ ΡΟ∆ΟΧΩΡΙ
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΠΤΟΛΕΜΑΙ∆ΑΣ & ΚΑΠ-∆ΕΗ
ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΣ (ΕΥΘΥΝΗ ΚΥ ΑΡΙ∆ΑΙΑΣ)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ

ΛΕΒΗΤΑΣ
PRN - 140.000
YGNIS ΠΥΡΚΑΛ - 140.000
Hoval - 180.000
ΒΕΖΥΡΓΙΑΝΝΙ∆Η 400.000
ΘΕΡΜΟΚΑΤ - ΓΟΥΛΙΑΣ Ο.Ε.- 90.000
BuderusLogano GE 315 - 200.000
Χαλύβδινος - 180.00
Biossol BLNS (πετρελαίου αερίου) - 250.000
ΒΕΝΑΕ - ΑΡΤΕΜΙS - 150.000
ΜΑΒΙΛ - 190.000
YGNIS -PYRKAL - 165.000
Ad - Therm Oil - gas Boiler En 200
Χαλύβδινος DIANA-SKORDAS PRN - 140.000
ΘΕΡΜΟΛΕΒ 161 (160.000)
Θερµική ισχύς περίπου 150.000
Χαλύβδινος - 120.00
DIANA 06104 (ετ. κατ. 2006)
THERME-LEN – 200.000
ΚΑΛΟΘΕΡΜΙΚΗ 40.000
φυσικού αερίου ΑRISTON 20-24
φυσικού αερίου ΑRISTON 20-24
φυσικού αερίου ΑRISTON 20-24
φυσικού αερίου BAXI 20-24
FBR BRUCIATORI 180.000
Χαλύβδινος 300.000
Χαλύβδινος 500.000
Αερίου 80.000
ΚΑΛΟΘΕΡΜΙΚΗ 270.000
ΜΑΒΙΛ 160.000
ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 80.000
MELINE 25.000
LAMBORGHINI 40.000
ΑΡΤΕΜΗΣ/1997, PRN 400.000 Kcal/h
COMBI 220.000
DomusoJaka
Lamborghini

1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ
RIELLO 40
OERTLI OE-3ULOZ 218C min 10/30 kg/h
BALTUR
BALTUR BT40 DSG
F.B.R FG 14 - 7-14 Kg/h
F.B.R. ANGIARI (VR) ITALY GL 30/2 (13-30)
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ
RIELLO - RLS 28 Αερίου
BALTUR - (11 - 23) kg/h
RIELLO
OERTLI OE-2VLOE218C.04.1 - 10-20 (kg/h)
F.B.R. Angiari(VR) - GL 30/2
INTERNATIONAL
LamborghiniEco 22 (11,5-22 Kg/h)
BALTUR BT18G/W
BALTUR BT 550SG (28-55 Kg/h)
Καυστήρας αερίου
ΚΑΛΟΘΕΡΜΙΚΗ 40.000

Καυστήρας πετρελαίου
Baltur BT40DSG / ΒΤ55DSG
Baltur BT40DSG / ΒΤ55DSG
Guliver BS3 3761358 (65-189 kW
RIELLO 972TDZUT
Guliver RG 4S (10-20) (kg/h)
ELCO (44-88 Kw)
BENTONE
Καυστήρας πετρελαίου
FBR FGP 40/2 235-520 (20-45 Kh/h)
RIELLO (13-22 Kg/h)
DomusoDomestic D - 4
Lamborghini GE 00843241
ΠΡΟΎΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΚΟΣΤΟΣ (€)
250
250
350
400
250
350
350
700
250
350
350
350
250
350
250
250
350
350
250
250
250
250
250
350
350
400
250
350
350
250
250
250
400
350
250
250
11300

•

Για τον υπολογισμό του προϋπολογισμού η υπηρεσία έλαβε υπόψη το παρακάτω
Θερμίδες
Ευρώ
0-150.000
250
150.000-300.000
350
>300.000
400

•

προϋπολογισμός κόστους αναλωσίμων 2.000 Ευρώ (Χωρίς ΦΠΑ), το οποίο θα καλύπτει
επείγουσες βλάβες.
Ο
τελικός
προτεινόμενος
προϋπολογισμός
διαμορφώνεται
έτσι
στα
11.300+2.000=13.300 Ευρώ (Χωρίς ΦΠΑ) και 16.492,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

•
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):
Ο – Η Όνοµα:

Επώνυµο:

Όνοµα και Επώνυµο
Πατέρα:
Όνοµα και Επώνυµο
Μητέρας:
Ηµεροµηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθµός ∆ελτίου
Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:
Αρ. Τηλεοµοιότυπου (Fax):

Τηλ:
Οδός

Αριθ:

ΤΚ:

∆/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδροµείου(Εmail):

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.
1599/1986, δηλώνω ότι µέχρι την ηµέρα υποβολής – αποστολής της προσφοράς µου:
1) Έλαβα γνώση και αποδέχοµαι πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της πρόσκλησης ενδιαφέροντος
2) Συµµετέχω στην υπ.αριθµ…………..πρόσκληση ενδιαφέροντος της 3ης ΥΠΕ για την ανάθεση……….………………………………….
3) ∆εν έχω καταδικασθεί µε τελεσίδικη απόφαση για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα στην παρ. 1 του άρθρου 73 του
Ν.4412/2016.
4) Είµαι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις µου, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 73 του
Ν.4412/2016.
5) ∆εν τελώ σε κάποια από τις αναφερόµενες περιπτώσεις της παρ. 4 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 ή ανάλογες καταστάσεις,
6) ∆εν υφίστανται νοµικοί περιορισµοί στη λειτουργία της επιχείρησης και δεν µου έχει επιβληθεί η ποινή του αποκλεισµού από
διαγωνισµούς, µε αµετάκλητη Υπουργική απόφαση, η οποία βρίσκεται σε ισχύ.
7) Είµαι εγγεγραµµένος στο οικείο Επιµελητήριο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 75 του Ν.4412/2016.
8) Πληρώ τα κριτήρια επιλογής, έτσι όπως έχουν καθοριστεί στη πρόσκληση ενδιαφέροντος, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του
Ν.4412/2016
9)

Αναλαµβάνω την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των δικαιολογητικών του άρθρου 80 του
Ν.4412/2016, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 103 του ιδίου Νόµου

Ηµεροµηνία:

Ο/Η ∆ηλ………

(Υπογραφή)
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόµενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δηµόσιου τοµέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του
άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει
στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι
10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την
δηλούσα.
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