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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016)
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την Επανάληψη της απευθείας ανάθεσης υπηρεσιών με
αντικείμενο την ¨Ετήσια Συντήρηση Λεβητοστασίων¨ στα κτίρια της Οργανικής Μονάδας Ψυχιατρικό
Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης του Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» και των δομών αυτής, CPV 50712000-9.
Σας γνωρίζουμε ότι η Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης του Γ.Ν.Θ. «Γ.
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-Ψ.Ν.Θ.» προκειμένου να προβεί σε Επανάληψη της απευθείας ανάθεση υπηρεσιών
με τη διαδικασία της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την
¨Ετήσια Συντήρηση
Λεβητοστασίων¨ στα κτίρια της Οργανικής Μονάδας Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης του Γ.Ν.Θ.
«Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» προσκαλεί όσους δραστηριοποιούνται στον χώρο και ενδιαφέρονται, να
καταθέσουν τεχνικοοικονομική προσφορά στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου (Γραφείο 11,
κτίριο Διοίκησης), Λαγκαδά 196, Τ.Κ. 564 30 Θεσσαλονίκη.
Η Επαναληπτική πρόσκληση ενδιαφέροντος διενεργείται σύμφωνα με την απόφαση της υπ’ αριθμ.
30ης/26-11-2020 (θέμα 86ο) ΑΔΑ: ΨΛΙΧ46906Α-36Ξ τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ. του Γ.Ν.Θ. «Γ.
Παπανικολάου».
Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη 16.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (12.903,23 €
πλέον του Φ.Π.Α.).
Ως κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της
τιμής.
Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 448/13.10.2020 (ΨΝΓ546906Α-ΗΞΛ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης και δέσμευσης πίστωσης. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση
βαρύνει τον Κ.Α.Ε. : 0889, με σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 της
αναθέτουσας αρχής.
Οι προσφορές υποβάλλονται, υπό τη μορφή ενός ενιαίου και σφραγισμένου φακέλου, ο οποίος φέρει
τις ενδείξεις:
1. ΠΡΟΣΦΟΡΑ.
2. Πλήρη στοιχεία αποστολέα.
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3. Αριθμό πρωτοκόλλου και τίτλο της πρόσκλησης.
4.Πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί την ανάθεση
5. Καταληκτική ημερομηνία διενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας.
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα αρχεία της
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος:
α) στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου: www.psychothes.gr/diagonismoi
β) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
γ) στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).
Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες από το Γραφείο Προμηθειών του Ψ.Ν.Θ., όλες τις
εργάσιμες ημέρες από τις 7:00΄ π.μ. έως 14:00΄μ.μ., στο τηλ.2313 324377 (αρμόδιος υπάλληλος:
Κωνσταντινίδης Βασίλειος).
Οι προσφορές, πρέπει να είναι σύμφωνες με τους όρους και προϋποθέσεις των Παραρτημάτων της
παρούσης και ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για ενενήντα (90) ημέρες, από την επομένη
της αποσφράγισης τους από την αρμόδια Επιτροπή.
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 08 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ
Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την 09 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και
ώρα 12:00 π.μ από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης, στο Γραφείο Προμηθειών του
Νοσοκομείου (Κτίριο Διοίκησης).
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.
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν (με email ή fax) για τα
αποτελέσματα της αξιολόγησης.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ:
Α’ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Β’ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Γ’ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:
ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
A) ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ
1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των παρ. 1 και 2 του άρθ.73 και του
άρθρ. 74 οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς οφείλουν να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά
κατά την υποβολή της προσφοράς τους:
α) Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο
έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι
πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρείς (3) μήνες πριν από την υποβολή
του.. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού,
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διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
β) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, του οικείου κράτους –μέλους ή
χώρας που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως στην περίπτωση που δεν αναφέρεται
σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρείς (3) μήνες πριν από την υποβολή του, από το
οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
2. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με έκδοση έως τριάντα (30) ημερών πριν από την
υποβολή του, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό
επάγγελμα τους.
3. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α'75), με την υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου του
οικονομικού φορέα υπό την εταιρική σφραγίδα στην οποία θα δηλώνεται υπεύθυνα ότι:
i. έχει λάβει γνώση των τεχνικών προδιαγραφών, των όρων της σχετικής Πρόσκλησης και των σχετικών
με αυτήν διατάξεων και κείμενων νόμων και τους αποδέχεται πλήρως
ii. η τεχνική προσφορά είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές
iii. η υπηρεσία θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, τους όρους της Πρόσκλησης και
των σχετικών με αυτήν διατάξεων και κείμενων νόμων.
4. Επιπλέον ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού στην τεχνική προσφορά να
συμπεριλάβει:
α)
αντίγραφο άδειας λειτουργίας της εταιρείας τους ως αδειούχοι συντηρητές
β)
δήλωση συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών
γ)
Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 επί ποινή αποκλεισμού με αναφορά στο πεδίο της ανάλογης
δραστηριότητας για συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων και θέρμανσης
δ)
Υπεύθυνη δήλωση ότι ο ανάδοχος μελέτησε και γνωρίζει τις ιδιαιτερότητες της συντήρησης των
λεβητοστασίων του Ψ.Ν.Θ ήτοι ενδεικτικά:

Πολλά και διάσπαρτα σημεία, κτίρια, δομές, διαμερίσματα ανά την πόλη με τις
δυσκολίες
προσέγγισης και παρκαρίσματος ορισμένες φορές

Μη ελεγχόμενες αντιδράσεις από ενοίκους ψυχικά ασθενείς με αποτέλεσμα να
απαιτηθούν ενδεχομένως πολλές προσπάθειες επίσκεψης για την επίτευξη του
επιδιωκόμενου
αποτελέσματος

Επανάληψη επισκέψεων λόγω κακών χειρισμών από τους ασθενείς ενοίκους τόσο στα
διαμερίσματα- δομές, όσο και στο χώρο του Ψ.Ν.Θ

Παλαιός εξοπλισμός μη δυνάμενος να ανανεωθεί, γεγονός που θα απαιτήσει
ενδεχομένως επίπονες προσπάθειες επισκευής, ανταλλακτικών, ενδεχομένως τεχνικών
επεμβάσεων χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα αντικατάστασης.
ε) Αντίγραφα αδειών για συντηρητές, υπαλλήλους της εταιρείας του αναδόχου, ή εξωτερικούς
συνεργάτες, ιδιότητες αποδεικνυόμενες με αντίγραφα μισθολογικών καταστάσεων ΙΚΑ, ιδιωτικά
συμφωνητικά και αντίστοιχες επαγγελματικές άδειες ή άλλα σχετικά έγγραφα.
Β) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν
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τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με την παρούσα πρόσκληση και τα παραρτήματα αυτής (πλήρη
αναλυτική τεχνική περιγραφή, στοιχεία αναφορικά με την υλοποίηση της υπηρεσίας κ.α.). Όλοι οι όροι
των τεχνικών απαιτήσεων που ορίζονται στην παρούσα και τα παραρτήματα της είναι απαράβατοι και
ουσιώδεις και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς οιονδήποτε αυτών συνεπάγεται απόρριψη της
προσφοράς.
Γ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που
περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ της παρούσας. Το έντυπο πρέπει να είναι συμπληρωμένο και
κατάλληλα υπογεγραμμένο. Οι προσφορές υποβάλλονται για όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με
τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν
αναπροσαρμόζονται.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Ως τελικός ανάδοχος αναδεικνύεται ο προσφέρων συνολικά τη χαμηλότερη τιμή για την ¨Ετήσια
Συντήρηση Λεβητοστασίων¨ στα κτίρια της Οργανικής
Μονάδας Ψυχιατρικό Νοσοκομείο
Θεσσαλονίκης του Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»
Η κατακύρωση θα πραγματοποιηθεί έπειτα από τη λήψη της απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής
ύστερα από την γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του
διαγωνισμού γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα Ανάδοχο.
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες.
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί ως εξής: το 40% του ποσού με την ολοκλήρωση των
πρώτων ρυθμίσεων και καθαρισμών που θα πιστοποιηθεί από την Τ.Υ. και το υπόλοιπο ποσό σε δύο
ισόποσες δόσεις.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς
και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν
τον έλεγχο και την πληρωμή.
Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται,
σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ Ψ.Ν.Θ.

Θα εκτελείται ετήσια συντήρηση στα λεβητοστάσια και επί μέρους λέβητες ως ακολούθως:
Θα τηρούνται:
 Η οδηγία ΤΟΤΕΕ 2421/86 και 2471/86
 Ο Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 1 bar
(ΦΕΚ 963/15-7-2003) και ιδιαιτέρως το άρθρο 12 και κάθε τροποποίηση,
 Το πρότυπο ΗD 384- 2004 (ΦΕΚ 470/5-2-2004),
 Η ΚΥΑ αριθ.10315/93 (ΦΕΚ 369Β'/93) για τη ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία
των
σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού
 Ο Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 101/Α/1990) για την προστασία του περιβάλλοντος
 Ο Ν. 3661 (ΦΕΚ Α΄ 89/19-5-2008 και ΦΕΚ Β΄ 1122/17-6-2008)
 Το Π.Δ.362/01 (Φ.Ε.Κ. 245/22-10-01) Εκτέλεση, συντήρηση και επισκευή
εγκαταστάσεων
καύσης αερίων καυσίμων (καυστήρων και συσκευών) και
 οι αρχές της καλής τέχνης και τεχνικής.
Θα συντηρούνται τα συστήματα κεντρικής θέρμανσης, που βρίσκονται στα λεβητοστάσια και συγκεκριμένα
θα εκτελούνται οι παρακάτω τουλάχιστον εργασίες 2 φορές το έτος για το καθένα ασχέτως αν είναι αερίου
ή πετρελαίου:
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ- ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΛΕΒΗΤΕΣ- ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ
 Καθαρισμός των λεβήτων
 Καθαρισμός καπνοσυλλέκτη
 Αποσύνδεση καυστήρα
 Άνοιγμα και καθαρισμός καυστήρα
 Καθάρισμα φτερωτών. Ηλεκτροδίων έναυσης, ηλεκτροδίων ιονισμού ή φωτοκυττάρου
 έλεγχος πιεζοστάτη αερίου ελαχίστης
 έλεγχος λειτουργίας πιεζοστάτη αέρα
 έλεγχος ρεύματος ιονισμού
 έλγχος- ρύθμιση μερικού φορτίου
 έλεγχος στεγανότητας βαλβίδων αερίου
 έλεγχος αντλιών και κυκλοφορητών
 έλεγχος φοράς περιστροφής
 έλεγχος δοχείων διαστολής- βαλβίδων ασφαλείας- πληρωτών
 Ρύθμιση καυστήρων για αποδοτική λειτουργίας
 Έκδοση φύλλων ελέχου και ρύθμισης
 καταγραφή όλων των ευρημάτων
 Λοιπές εργασίες που δεν κατονομάζονται για την ασφαλή και αποδοτική λειτουργία των συστημάτων
λεβήτων- καυστήρων
 Μηνιαία παρακολούθηση μεγάλων λεβήτων άνω των 400.000 kcal/h
 Ανταπόκριση σε βλάβη σύμφωνα με τους παρακάτω όρους
Σε όλο το διάστημα ισχύος της ετήσιας σύμβασης ο ανάδοχος θα έχει τις εξής υποχρεώσεις:


Θα υπέχει ρόλο τεχνικού αερίου για το Ψ.Ν.Θ και θα είναι υπεύθυνος για τη σχέση του Ψ.Ν.Θ. με την
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εταιρεία αερίου, για λογαριασμό του Ψ.Ν.Θ σύμφωνα με το Νόμο
Θα εκτελεί την κύρια συντήρηση με καταγραφή της συντήρησης σε ειδικό έντυπο του αναδόχου με
συμπλήρωση του εντύπου επί τόπου και παράδοσή του στην Τεχνική υπηρεσία με πρωτότυπες
υπογραφές συντηρητή και σφραγίδα της
εταιρείας. Στο παραπάνω έντυπο θα αναφέρονται
και τυχόν μηχανολογικά ή
ηλεκτρολογικά προβλήματα του μηχανήματος που παρουσιάζονται
κατά την επίσκεψη συντήρησης. Αποδοχή επίβλεψης κατά τη διάρκεια της συντήρησης και
κατά
τη λήξη της από τους τεχνικούς θερμαστές του Ψ.Ν.Θ, οι οποίοι θα παρευρίσκονται κατά την
εκτέλεση των εργασιών.
Ο ανάδοχος θα παρέχει δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας με το Ψ.Ν.Θ με προσωπική τηλεφωνική
κλήση σε σταθερό ή κινητό τηλέφωνο οποιαδήποτε μέρα και ώρα στο 24ωρο, ακόμη και σε περίοδο
αργιών (24ώρη τεχνική κάλυψη βλαβών).
Θα ανταποκρίνεται σε κλήση είτε από την Τεχνική υπηρεσία του Ψ.Ν.Θ. είτε από τον υπεύθυνο
μονάδας ή κλινικής εντός 2 ωρών για βλάβη και επέμβαση εντός 4 ωρών μετά την κλήση προς
αποκατάσταση. Σε περίπτωση που οι παραπάνω προθεσμίες δεν τηρηθούν, το Ψ.Ν.Θ θα έχει τη
δυνατότητα κλήσης οποιασδήποτε άλλης εταιρείας ή εξωτερικού συνεργείου προς αποκατάσταση
της βλάβης και να χρεώσει την παροχή υπηρεσιών στον ανάδοχο με επίσημο Τιμολόγιο παροχής
υπηρεσιών και σε περίπτωση υποτροπής ο ανάδοχος θα οδηγείται σε έκπτωση
Τυχόν βλάβη που οφείλεται σε μη επιμελή συντήρηση (μετά από πιστοποίηση της Τεχνικής
υπηρεσίας) θα αποκαθίσταται χωρίς επιβάρυνση, ενώ για αποκατάσταση άλλου τύπου βλάβης, θα
υπάρχει συνεννόηση με την Τεχνική υπηρεσία
Θα εκτελεί την συντήρηση με συνεργείο αποτελούμενο από αδειούχους συντηρητές σύμφωνα με το
Νόμο υπαλλήλους της εταιρείας του αναδόχου, ή εξωτερικούς συνεργάτες, ιδιότητες
αποδεικνυόμενες με αντίγραφα μισθολογικών καταστάσεων ΙΚΑ, ιδιωτικά συμφωνητικά και
αντίστοιχες επαγγελματικές άδειες ή άλλα σχετικά έγγραφα χωρίς την εμπλοκή της οικείας τεχνικής
υπηρεσίας ούτε σε μελετητικό ούτε σε τεχνικό επίπεδο
O ανάδοχος θα ανάβει τους λέβητες αερίου και πετρελαίου (ατομικούς και κεντρικούς) όταν ξεκινάει
η χειμερινή περίοδος σε όλα τα σημεία/ κτίρια/ δομές/ κλινικές/ γραφεία όπου αυτοί σταματούν τη
λειτουργία τους κατά την θερινή περίοδο και κυρίως στις εξωτερικές δομές και στα διαμερίσματα
που διαμένουν ασθενείς
Στην συντήρηση δεν συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες για τυχόν ανταλλακτικά ή
αναλώσιμα
που θα χρειαστούν για επισκευή πέραν της συντήρησης. Στην περίπτωση αυτή η προμήθεια του
ανταλλακτικού θα συμφωνείται με την Τεχνική υπηρεσία, η προμήθεια θα εκτελείται από το
εμπόριο με ευθύνη της Τεχνικής
Υπηρεσίας και θα τοποθετείται από τα συνεργεία του
αναδόχου, χωρίς χρέωση εργασίας.
Ο ανάδοχος θα χρησιμοποιήσει μόνο δικό του εργατικό προσωπικό και θα αποφεύγει την όχληση σε
ώρες κοινής ησυχίας στις κλινικές
Ο ανάδοχος υποχρεούται να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα που ορίζει η νομοθεσία για την
προστασία και ασφάλεια του προσωπικού του κατά την εκτέλεση των εργασιών (αποκλειστική
ευθύνη για εργατικά ατυχήματα) και να μεριμνά για την
καθαριότητα του χώρου εργασίας
κάθε μέρα με τη λήξη της εργασίας εντός των κλινικών

Στην τεχνική προσφορά θα συμπεριλαμβάνεται:
α)
αντίγραφο άδειας λειτουργίας της εταιρείας τους ως αδειούχοι συντηρητές
β)
δήλωση συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών
γ)
Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 επί ποινή αποκλεισμού με αναφορά στο πεδίο της ανάλογης
δραστηριότητας για συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων και θέρμανσης
δ)
Υπεύθυνη δήλωση ότι ο ανάδοχος μελέτησε και γνωρίζει τις ιδιαιτερότητες της συντήρησης των
λεβητοστασίων του Ψ.Ν.Θ ήτοι ενδεικτικά:

Πολλά και διάσπαρτα σημεία, κτίρια, δομές, διαμερίσματα ανά την πόλη με τις δυσκολίες
προσέγγισης και παρκαρίσματος ορισμένες φορές

Μη ελεγχόμενες αντιδράσεις από ενοίκους ψυχικά ασθενείς με αποτέλεσμα να απαιτηθούν
ενδεχομένως πολλές προσπάθειες επίσκεψης για την επίτευξη του επιδιωκόμενου
αποτελέσματος
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Επανάληψη επισκέψεων λόγω κακών χειρισμών από τους ασθενείς ενοίκους τόσο στα
διαμερίσματα- δομές, όσο και στο χώρο του Ψ.Ν.Θ

Παλαιός εξοπλισμός μη δυνάμενος να ανανεωθεί, γεγονός που θα απαιτήσει ενδεχομένως
επίπονες προσπάθειες επισκευής, ανταλλακτικών, ενδεχομένως τεχνικών επεμβάσεων χωρίς να υπάρχει
η δυνατότητα αντικατάστασης
Α. KATΑΛΟΓΟΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
α/α

ΚΤΙΡΙΟ - ΔΟΜΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΜΠΕΚ
ΚΑΥΣΤΗΡΑ
σε l/ώρα

ΘΕΡΜΙΔΕΣ

1

Ξωνώνας Νόστος Α. Πόλη

0.85

55000

2

2,5

130000

3

Ξενώνας Περαίας
ΧΡΥΣΑΛΛΙΔΑ
Οικοτροφείο Αμάλθεια Ιωνίας

Ακροπόλεως 20,
54634, τηλ
2310207883
Ψαρρών 6

2,75

200000

4

Κ.Ψ.Υ.Β.Δ.Τ.

Νίκης 8 Δήμος
Εχεδώρου 57008, τηλ
2310784247
Παπαδοπούλου 20
Συκιές 56625,
2310629159
Πατρ. Γρηγορίου Ε΄41
56123, 2310629159
Μαρτίου 40
Καρτερές

1,50

80000

3,00

120000

1,00
4 Χ 0,60
2X 0,50

80000
2Χ25000
2Χ35000
2X40000

Κ.Ψ.Υ. Δ.Τ.
5
6
7

Ξενώνας Ευόσμου
Θεραπευτική κοινότητα
Καρτερών

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ Α ΟΨΣΑΤ
ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 82Γ Δ8
ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 82Γ Δ5
ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 82Γ Δ4
ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 82Γ Δ3
ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 82Γ Δ2
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 80 ΝΕΑΠΟΛΗ

ΜΠΕΚ ΚΑΥΣΤΗΡΑ
σε l/ώρα
2,00

ΘΕΡΜΙΔΕΣ

0,60

30000

110000

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ Β ΟΨΣΑΤ

ΜΠΕΚ ΚΑΥΣΤΗΡΑ
σε l/ώρα

ΘΕΡΜΙΔΕΣ

ΖΑΙΜΗ 15 Δ1- ΖΑΙΜΗ 7
ΖΑΙΜΗ 15 Δ2 ΙΣΟΓΕΙΟ
ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 82Γ Δ13
ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 82Γ Δ12
ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 82Γ Δ11
ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 82Γ Δ10
ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 82Γ Δ09
ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 82Γ Δ07
ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 82Γ Δ06

0,75

40000

2,25

80000

7

Β. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
α/
α

ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ

ΛΕΒΗΤΑΣ
α/α

ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ
ΛΕΒΗΤΑ

ΔΥΝΑΜΙKOTHTA
ΛΕΒΗΤΑ

Kcal/h

kW

ΜΑΡΚΑ

ΤΥΠΟΣ
ΛΕΒΗΤΑ

BOILER

ΚΤΙΡΙΟ- ΚΛΙΝΙΚΗ
Φ.Α

ΜΑΡΚΑ

1

Γραφεία
διοίκησης

1.

400.000

532,4

ΚΑΛΟΘΕΡΜΙΚΗ

Χαλύβδινος 3
διαδρομών

ΝΑΙ SICMA
2004 GS 68
2A

2

Μικροβιολογικό

1.

70.000

81,0

PRN-ΑΡΤΕΜΙΣ1988

Χαλύβδινος 3
διαδρομών

ΝΑΙ GI 12 1ASIGMA2004

250 L ELVI
3

Κλινική
Επανένταξης

1.

220.000

2.

30.000

277,7

682-PYRKAL-1991 Χαλύβδινος 3
διαδρομών
RADI

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ

ΝΑΙ SICMA GS
28 2A
ΝΑΙ

4

Τεχνική υπηρεσία

1.

130.000

150,4

GP13ΛΕΒΗΘΕΡΜ-1991

Χαλύβδινος 3
διαδρομών

5

Παθολογικήχειρουργική
κλινική

1.

700.000

810,0

PR-DIANA-1994

Χαλύβδινος 3
διαδρομών

23,7

12 23MFFIARISTON

2.
6

7

Λεβητοστάσιο
πλυντηρίων

Ταβέρνα κιβωτός

GS 28 2A
SICMA
2004

750 L
CORDIVARI

GI 12 1A
SICMA
2004
RIELLO RLS
100

ΝΑΙ

1. (ατμού)

800.000

925,9

PROODOS

Χαλύβδινος 3
διαδρομών

ΝΑΙ SICMA GS
130 2A

2. (ατμού)

800.000

925,9

PROODOS

Χαλύβδινος 3
διαδρομών

ΝΑΙ SICMA GS
130 2A

1.

60.000

81,0

ENOSI 1993

Χαλύβδινος 3
διαδρομών

200 L
CORDIVARI

Χαλύβδινος 3
διαδρομών

ΝΑΙ

GI 12 1A
BAXI 2004

ΝΑΙ

8

ΚΕΚ- Εφημερείο

1.

250.000

289,4

THERMOLEV DG
250-2015

Χαλύβδινος 3
διαδρομών

80 L MAGNA

ΝΑΙ SICMA GS
28 2A

9

Β΄ Παν/κή κλινική
Οξέων

1.

450.000

578,7

450-ENOSI-2001

Χαλύβδινος 3
διαδρομών

500 L ELVI

2.

30.000

23,7

Τ2 23ΜFFIARISTON

291,0

L250 MAK-GAS

Χαλύβδινος 3
διαδρομών

RIELLO GI/
9EMME
600

RIELLO
GI/EMME
600
ΝΑΙ

10

Κλινική
αποτοξίνωσης
αλκοολικών
MEΘΕΞΙΣ

1.

11

Κλινική
ακαταλογίστων

1.

200.000

231,4

IDEAL TECH

Χαλύβδινος 3
διαδρομών

SICMA GS
28 2A

2.

800.000

925,9

PROODOS 1993

Χαλύβδινος 3
διαδρομών

ΝΑΙ RIELLO
GI/EMME
900

3.

30.000

RADI

ΝΑΙ

8

ΠΕΤΡΕΛ

12

13

14

Ψυχογηριατρική
κλινική, οργανικά
ψυχοσύνδρομα

1.

450.000

520,8

ΟΑ450 ENOSI2005

Χαλύβδινος 3
διαδρομών

Απεξάρτηση
2.
τοξικ/ένων ΠΕΘΕΑ
ΑΡΓΩ

490.000

578,7

0685-PYRKAL1980

Χαλύβδινος 3
διαδρομών

Μαγειρεία

Κλινική Οξέων

ΝΑΙ

GS 682ΑSICMA 2004
RIELLOGLEMME
600

3.

30.000

ROCA

ΝΑΙ

1. (ατμού)

700.000

810,0

PROODOS

Χαλύβδινος 3
διαδρομών

ΝΑΙ SICMA GS
80 2A

2. (ατμού)

700.000

810,0

ARTEMIS

Χαλύβδινος 3
διαδρομών

ΝΑΙ SICMA GS
130 2A

1.

450.000

520,8

THERMOLEV DG
450 2015

Χαλύβδινος 3
διαδρομών

1000 L
THERMOLEV

2.

450.000

520,8

ENOSI

Χαλύβδινος 3
διαδρομών

500 L
CORDIVARI

3.

30.000

ROCA

SICMA GS
68 2A-2004
ΝΑΙ RIELLO
GI/EMME
600
ΝΑΙ

15

Συμβουλευτικός
σταθμός
αλκοολικών
Πτολεμαίων 21

1.

25.920

30,0

ROCA

16

Ξενώνας Διάπλους 1.
Βύρωνος 5

80.000

175

RYAN-40175-1998 Χαλύβδινος 3
διαδρομών

17

Οικοτροφείο
Περαίας Αλκυόνη

80.000

18

ΚΨΥ.Κ.Τ. Καραολή 1.
και Δημητρίου 1

150.000

173,6

Χυτοσιδερένιος

19

Ι.Κ. Γιαννιτσών 52

250.000

289,3

Χυτοσιδερένιος

ΝΑΙ 1-RIΕLLO RS
34/17

20

ΣΣ. Αναγαννήσεως 1.
13

25.000

24,6

EG1524FF
ARISTON

ΑΤΟΜΙΚΗ

ΝΑΙ

2.

25.000

24,6

EG1524FF
ARISTON

ΑΤΟΜΙΚΗ

3.

25.000

24,6

EG1524FF
ARISTON

ΑΤΟΜΙΚΗ

4.

25.000

24,6

EG1524FF
ARISTON

ΑΤΟΜΙΚΗ

5.

25.000

24,6

EG1524FF
ARISTON

ΑΤΟΜΙΚΗ

6.

25.000

24,6

EG1524FF
ARISTON

ΑΤΟΜΙΚΗ

1.

25.000

23,7

ΗΕΡΜΑΝΝ
ΗΟBITAL 2245Ε2007

ΑΤΟΜΙΚΗ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

21

Διαμέρισμα
Θερμοπυλών 7
Συκιές

1.

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ ECOFLAM
BLUE 170 2002

G305-BUDERUS 1989

AG33-AL
HA-2014

22

Διαμέρισμα
Θηραμένους

1

25000

ΑΤΟΜΙΚΗ

23

Διαμέρισμα
Νικηταρά Συκιές 1

25000

ΑΤΟΜΙΚΗ

24

Διαμέρισμα
Σμύρνης Νεαπολη 1

25000

ΑΤΟΜΙΚΗ

25

ΑΡΓΩ Μπιζανίου
43

25000

ΑΤΟΜΙΚΗ

150 L SELCO

ΝΑΙ SICMA2005 GS 18
1A

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

1

9

ΝΑΙ
26

ΠΡ.ΚΟΡΟΜΗΛΑ 31 1

25000

34,5

Unical IDEA2015

ΑΤΟΜΙΚΗ

27

ΠΑΤΡ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
5

1

25000

34,5

Unical IDEA2015

ΑΤΟΜΙΚΗ

28

ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛ
ΟΥ 7 (ΙΑΝΟΣ)
1

25000

34,5

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΑΤΟΜΙΚΗ

Γ΄ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
7.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜ
ΕΝΗ ΤΙΜΗ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΜΕ ΦΠΑ

Ετήσια Συντήρηση Λεβητοστασίων στα κτίρια
του Ψ.Ν.Θ. και των δομών του
Σύνολο

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Δρ. ΒΛΑΧΒΕΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ

10

