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Πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο θαη ππνβνιήο πξνζθνξψλ γηα ηελ πξνκήζεηα ελφο
κπφτιεξ λεξνχ γηα ην Παξάξηεκα ηνπ Γ.Λ.Α «ΗΠΠΟΘΡΑΣΔΗΟ» δηάξθεηαο ελφο κήλα θαη
πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 8432,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ
πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή)».
ΣΟ ΓΔΛΗΘΟ ΛΟΟΘΟΚΔΗΟ ΑΘΖΛΩΛ «ΗΠΠΟΘΡΑΣΔΗΟ»

Έρνληαο ππφςε:

1. Σν λ.4605 (ΦΔΘ 52/Α’/01.04.2019), «Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία (ΔΔ)
2016/943 ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 8εο Ηνπλίνπ 2016….. ….θαη άιιεο
δηαηάμεηο».
2. Σν λ.4542 (ΦΔΘ 95/Α’/01.06.2018), άξζξν ηέηαξην, παξ. 2β, «Θχξσζε ηεο πκθσλίαο κεηαμχ ηεο
Θπβέξλεζεο… θαη ινηπέο δηαηάμεηο».
3. Σν λ.4472 (ΦΔΘ 74/Α’/19.05.2017), «πληάμεηο απνιχζεηο, ζπλδηθαιηζηηθά …θ.ι.π.», φπσο ηζρχεη.
4. Σν λ.4523/2018 (ΦΔΘ Α΄41) «Γηαηάμεηο γηα ηελ παξαγσγή ηειηθψλ πξντφλησλ Φαξκαθεπηηθήο
Θάλλαβεο θαη άιιεο δηαηάμεηο».
5. To λ.4412/2016 (Α' 147) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή
ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» φπσο ηζρχεη.
6. Σν λ.4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο
Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο».
7. To λ.4250/2014 (Α' 74) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο - Θαηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο Λνκηθψλ
Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα-Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ Π.Γ. 318/1992 (Α΄161) θαη
ινηπέο ξπζκίζεηο» θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1.
8. Σελ παξ. Ε ηνπ λ. 4152/2013 (Α' 107) «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 2011/7
ηεο 16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο».
9. To λ.3861/2010 (Α’ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη
πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν "Πξφγξακκα
Γηαχγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο».
10. To λ.3329/05 (ΦΔΘ 81/Α΄/04.04.2005) «Δζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη
ινηπέο δηαηάμεηο».
11. To λ.2955/2001 (ΦΔΘ 256/Α’/02-11-2001) «Πξνκήζεηεο Λνζνθνκείσλ θαη ινηπψλ κνλάδσλ πγείαο
ησλ Πε..Τ. θαη άιιεο δηαηάμεηο».
12. To λ.2859/2000 (Α’ 248) «Θχξσζε Θψδηθα Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο».
13. To ΠΓ 80/2016 (Α΄ 145) «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο», φπσο ηζρχεη.
14. Σν κε εκεξνκελία 5-3-2018 αίηεκα ηνπ Σερληθνχ Σκήκαηνο
15. Σν ππ. αξ. πξση. 12714/20-8-2018, Πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο χληαμεο Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ.
16. Σελ ππ. αξ. Α2β/Γ.Π.νηθ.: 34394/13.05.16 Θνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε «Γηνξηζκφο Γηνηθήηξηαο ζην
ΓΔΛΗΘΟ ΛΟΟΘΟΚΔΗΟ ΑΘΖΛΩΛ "ΗΠΠΟΘΡΑΣΔΗΟ", αξκνδηφηεηαο 1εο Τ.ΠΔ. Αηηηθήο» (ΦΔΘ ΤΟΓΓ
250/19.05.2016).
17. Σελ ππ. αξ. Τ4α/11974 (ΦΔΘ 299/Β’/14.02.2013) ΘΤΑ ζρεηηθά κε ηνλ «Οξγαληζκφ ηνπ Γ.Λ.Α.
«ΗΠΠΟΘΡΑΣΔΗΟ» φπσο ηζρχεη.
18. Σν γεγνλφο φηη απφ ηελ παξνχζα πξνθαιείηαη δαπάλε, ε νπνία ζα αλέξρεηαη ζπλνιηθά έσο ηνπ
πνζνχ ησλ 8.432,00€ ζπκπ. ΦΠΑ θαη ζα θαιπθζεί απφ ηνλ Πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γεληθνχ Λνζνθνκείνπ
Αζελψλ «ΗΠΠΟΘΡΑΣΔΗΟ», ζχκθσλα κε ηελ ππ. αξ. 437/26-3-2019 Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο
( ΑΓΑ:6ΑΔΩ4690Ω-Ζ96)
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1

Θάζε ελδηαθεξφκελν ππνςήθην αλάδνρν λα ππνβάιεη έγγξαθε ζθξαγηζκέλε πξνζθνξά γηα ηελ
αλάζεζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Παξαξηήκαηνο Α’ ηεο παξνχζεο, ζε θιεηζηφ θάθειν, ν νπνίνο ζα θέξεη ηελ
έλδεημε «Πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ πξνκήζεηα ελφο κπφτιεξ λεξνχ γηα ην Παξάξηεκα
ηνπ Γ.Λ.Α «ΗΠΠΟΘΡΑΣΔΗΟ» δηάξθεηαο ελφο κήλα θαη πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 8432,00€
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά
βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή)» ζην Σκήκα Γξακκαηείαο (Πξσηφθνιιν) ηνπ Λνζνθνκείνπ κέρξη
ηελ...ΓΔΤΣΔΡΑ 1ε ΗΟΤΙΗΟΤ θαη ψξα 9:30 π.μ Οη πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ζηελ Τπεξεζία
ΔΘΠΡΟΘΔΚΑ δελ ζα ιακβάλνληαη ππφςε.

1.

Ζ απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη ζην Σκήκα Πξνκεζεηψλ, (Θηίξην
Γηνίθεζεο 1νο Όξνθνο) ηνπ Λνζνθνκείνπ ηελ 1ε ΗΟΤΙΗΟΤ εκέξα ΓΔΤΣΔΡΑ θαη ψξα 10:00 π.κ
2. Οη ππνςήθηνη αλάδνρνη ζα ππνβάινπλ πξνζθνξά γηα ην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ. Σκεκαηηθέο ή
ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη.
3. Πξνυπφζεζε ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία είλαη ε θχξηα απαζρφιεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ - θνξέσλ
λα είλαη ζπλαθήο κε ην αληηθείκελν ηεο ππεξεζίαο.

4.

Πεξηερφκελν πξνζθνξάο: Οη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ κία θαη κνλαδηθή πξνζθνξά
ζε θιεηζηφ θάθειν, ζηνλ νπνίν ζα εκπεξηέρνληαη:
4.1. Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη: α) απνδέρεηαη ηνπο φξνπο
ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο θαη ε πξνζθνξά ηνπ ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε απηνχο β) νη
πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο ηθαλνπνηνχλ πιήξσο ηηο παξαηηζέκελεο ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε
ειάρηζηεο ηερληθέο απαηηήζεηο θαη γ) ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο είλαη 90 εκέξεο απφ ηελ ιήμε
ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο.
Γηα ηελ πξναλαθεξφκελε ππεχζπλε δήισζε δελ απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο
απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή ή ηα ΘΔΠ.
4.2. Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά: ηνλ θάθειν κε ηε έλδεημε «ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» ηνπνζεηνχληαη
ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία, κε ηελ ηηκή ηεο πξνζθνξάο ζε Δπξψ. Θα πεξηγξάθνληαη νη παξερφκελεο
ππεξεζίεο, θαζψο θαη ε πξνζθεξφκελε ζπλνιηθή ηηκή ρσξίο θαη κε ΦΠΑ.
ηελ ηηκή ζα πεξηιακβάλνληαη νη ηπρφλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, θαζψο θαη θάζε άιιε λφκηκε
επηβάξπλζε πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, εθηφο απφ ηνλ ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ ζα δίδεηαη ζε
μερσξηζηή ζηήιε.
Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
Πξνζθνξέο πνπ ζέηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
Οη ηηκέο ησλ πξνζθνξψλ δελ ππφθεηληαη ζε κεηαβνιή θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο Πξνζθνξάο. ε
πεξίπησζε πνπ δεηεζεί παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηεο Πξνζθνξάο, νη ππνςήθηνη Αλάδνρνη δελ
δηθαηνχληαη, θαηά ηε γλσζηνπνίεζε ηεο ζπγθαηάζεζήο ηνπο γηα ηελ παξάηαζε απηή, λα ππνβάιινπλ
λένπο πίλαθεο ηηκψλ ή λα ηνπο ηξνπνπνηήζνπλ.

5.

Ζ θαηαθχξσζε ηεο αλάζεζεο ζα γίλεη κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ
νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή) γηα ην ζχλνιν ηεο ππεξεζίαο, κε
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. ε πεξίπησζε θαηάζεζεο ηζφηηκεο πξνζθνξάο, ην Λνζνθνκείν πξνβεί ζε
δεκφζηα θιήξσζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο ηζφηηκεο πξνζθνξέο.
6. Γηάξθεηα χκβαζεο: Γηα ηελ παξνρή ηεο πξνκήζεηαο ζα ζπλαθζεί ζχκβαζε δηάξθεηαο ελφο (1) κήλα
απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4412/2016 φπσο ηζρχνπλ. ε
1

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα κέιε
απηψλ, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε:
Α) θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο,
Β) θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.),
γ) ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα
Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη
δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ’ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο
ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.
2. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ ζπκπξάμεσλ, δελ απαηηείηαη λα πεξηβιεζνχλ
ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο.
3. ηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα κέιε ηεο επζχλνληαη έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο
αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ.
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πεξίπησζε κε εθηέιεζεο εληφο ησλ ρξνληθψλ νξίσλ πνπ παξέρνληαη ζηνλ πξνκεζεπηή έρνπλ εθαξκνγή
νη αλάινγεο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4412/2016.
7. Πξνυπνινγηζκφο πξνκήζεηαο: Ζ ζπλνιηθή δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα δελ δχλαηαη λα ππεξβεί ην
πνζφ ησλ #8.432,00#€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ.
8. Ο ηειηθφο πξνκεζεπηήο, πξνο απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ απφ δηαδηθαζίεο
ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ησλ παξ. 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Λ.4412/2016, ζα πξέπεη λα
πξνζθνκίζεη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά ζχκθσλα κε ην άξζξν 80
παξ. 2 θαη 3 ηνπ Λ.4412/2016:
8.1. α. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ. Ζ ππνρξέσζε αθνξά ηδίσο: αα) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ
πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.), ηνπο δηαρεηξηζηέο,
ββ) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο θαη φια
ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, γγ) ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ ηα κέιε ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
8.2. β. Φνξνινγηθή ελεκεξφηεηα.
8.3. γ. Αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα (άξζξν 80 παξ.2 ηνπ Λ.4412/2016).
8.4. δ. Πηζηνπνηεηηθφ ΓΔΚΖ ή ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ, απφ φπνπ λα πξνθχπηνπλ ηα κέιε θαη ν λφκηκνο
εθπξφζσπνο ηεο εηαηξείαο.

9.

Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεη κεηά ηελ παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο, ε νπνία ζα πηζηνπνηείηαη
κε ην αληίζηνηρν πξσηφθνιιν παξαιαβήο ηεο αξκφδηαο πξνο ηνχην επηηξνπήο θαη ηελ πξνζθφκηζε ησλ
ζρεηηθψλ παξαζηαηηθψλ.
10. Ζ παξνχζα πξφζθιεζε ζα αλαξηεζεί ζην ΓΗΑΤΓΔΗΑ, ζην ΘΖΚΓΖ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ
Λνζνθνκείνπ ζηελ δηαδξνκή www.hippocratio.gr  Θέκαηα Πξνκεζεηψλ  Πξνκήζεηεο  Γηαγσληζκνί.

11. Ζ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη απφ ηξηκειή επηηξνπή ζπγθξνηνχκελε απφ ηα αθφινπζα
κέιε: 1.1 ΘΟΙΗΟ ΛΗΘΟΙΑΟ ΠΔ ΠΟΙΗΣΗΘΩΛ ΚΖΥΑΛΗΘΩΛ
1.2 ΘΗΟΤΙΟ ΓΔΩΡΓΗΟ ΓΔ ΣΔΥΛΗΘΩΛ/ΤΛΣΖΡΖΣΩΛ
1.3 ΘΔΡΑΠΟ ΓΖΚΖΣΡΗΟ ΓΔ ΣΔΥΛΗΘΟΤ/ΘΔΡΚΑΣΩΛ
12.Σν Λνζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αθπξψζεη, αλαζηείιεη, ηξνπνπνηήζεη ή κεηαζέζεη ρξνληθά ηελ
παξνχζα δηαδηθαζία ρσξίο πξνεγνχκελε ελεκέξσζε, θαζψο θαη λα δηαθφςεη δηαπξαγκαηεχζεηο ή
ζπλνκηιίεο ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν, ρσξίο θακία επζχλε έλαληη ησλ ζπκκεηερφλησλ ή/θαη ηξίησλ
πξνζψπσλ.
13.εκεηψλεηαη φηη ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο
δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί
κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ,
θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, φπσο απηέο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α
ηνπ Λ. 4412/2016.

Η ΔΙΟΙΚΗΣΡΙΑ

ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΠΑΛΑΟΠΟΤΛΟΤ

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ:
 Αλαθεξφκελα κέιε
Εζωηερική διανομή:
 Τπνδηεχζπλζε Οηθνλνκηθνχ
 Σκήκα Πξνκεζεηψλ
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ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΓΙΑ ΜΠΟΙΛΕΡ ΖΕΣΟΤ ΝΕΡΟΤ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ
Σο μπόιλερ κα είναι κάκετθσ διάταξθσ & διαςτάςεων
Διάμετροσ : περίπου Φ70cm &
Υψοσ : μαηί με τα πόδια ςτιριξθσ 1800mm.
Ωφζλιμθσ χωρθτικότθτοσ: 650lit περίπου
Πάχοσ περιβλιματοσ: 6mm &
Πυκμζνεσ : 8mm.
Σο υλικό καταςκευισ κα είναι από μa;yρθ λαμαρίνα με περίβλθμα 6mm
πάχοσ & πυκμζνασ 8mm.
Η πίεςθ λειτουργίασ του κα είναι για 10bar & πίεςθ δοκιμισ 15bar.
Σο μπόιλερ εςωτερικά & εξωτερικά κα ζχει κερμό γαλβάνιςμα (ςε μπάνιο γαλβανιςτθρίου).
Σα ςτόμια (διαςτάςεισ) παροχισ νεροφ & εξόδου ηεςτοφ νεροφ κα είναι ίδια με τα
υφιςτάμενα για εφκολθ ςφνδεςθ , κακϊσ & του ατμοφ χαμθλισ πίεςθσ.
το εμπρόςκιο τμιμα του μπόιλερ κα υπάρχει κακρζπτθσ (αυλοφόρα πλάκα) με
ςερμπατίνα 2,5-3m2 με από χαλυβλοςωλινεσ (τοφμπα) άνευ ραφισ Φ ½ ϋϋ με πάχοσ
4mm.
Έμπροςκεν τθσ αυλοφόρου πλάκασ κα υπάρχει καπάκι με διαχωριςτικό για τθν είςοδο του
ατμοφ & τθν ζξοδο των ςυμπυκνωμάτων.
Σο μπόιλερ κα φζρει ανόδιο μαγνθςίου & ςτο μζςον ωρολογιακό κερμόμετρο

Φ100 0-

120οC.
Σα ςτόμια (μοφφεσ) που κα φζρει επιπλζον το μπόιλερ κα είναι:
- αυτό τθσ ανακυκλοφορίασ
- τθσ εκκζνωςθσ του μπόιλερ ςτο κάτω ςθμείο κακϊσ &
- ςτόμιο για τθν προςαρμογι του αιςκθτθρίου τθσ κερμοςτατικισ βάνασ.
- αν χρειαςτεί κάποιο επιπλζον ςτόμιο για άλλθ χριςθ να είναι εφικτό.
Θα χρθςιμοποιθκεί θ υφιςταμζνθ κερμοςτατικι βάνα.
Μετά τθν τοποκζτθςθ του μπόιλερ ςτο χϊρο , κα μονωκεί με υαλοβάμβακα πάχουσ 4cm
επενδεδυμζνο με φφλλο τφπου αλουμινοταινίασ.
Η κοπι του παλαιοφ μπόιλερ, κα γίνει με τροχό & φιάλεσ οξυγόνου- αςετιλίνθσ. Οι φιάλεσ
κα βρίςκονται εκτόσ του χϊρου του υπογείου. Σο κόψιμο κα γίνεται ςταδιακά με
αντίςτοιχθ αποκοπι του φυςικοφ αερίου από απομακρυςμζνθ βάνα εκτόσ
λεβθτοςταςίου.
Ο ανάδοχοσ πρζπει να πάρει όλα τα απαραίτθτα μζτρα προςταςίασ που χρειάηονται για τθν
αποφυγι οιανδιποτε ατυχιματοσ
Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να πάρει τισ τελικζσ διαςτάςεισ του μπόιλερ
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Ο ανάδοχοσ οφείλει να επιςκεφτεί τον χϊρο που κα τοποκετθκεί πριν τθν κατάκεςθ τθσ
γραπτισ προςφοράσ του, για τον εντοπιςμό των υφιςταμζνων ςυνκθκϊν &
ιδιαιτεροτιτων του χϊρου εγκατάςταςθσ & αυτό κα βεβαιϊνεται από τθν Τπθρεςία.
Η αποξιλωςθ & απομάκρυνςθ του παλιοφ μπόιλερ & θ τοποκζτθςθ του νζου κα πρζπει να
γίνει το πολφ εντόσ δφο (2) θμερϊν & κατά προτίμθςθ ΑΒΒΑΣΟΚΤΡΙΑΚΟ. Δθλαδι το
Νοςοκομείο κα διακόψει τθν παροχι ηεςτοφ νεροφ μόνο για δφο (2) θμζρεσ.
Για τθν διευκόλυνςθ αποξιλωςθσ του παλαιοφ μπόιλερ & τθν τοποκζτθςθ του νζου , ο
ανάδοχοσ οφείλει μνα αποξθλϊςει τθν υφιςταμζνθ ςιδθροκαταςκευι φφλαξθσ του
λεβθτοςταςίου & τθν επανατοποκζτθςι τθσ μετά το πζρασ των εργαςιϊν & ότι άλλο
μπορεί να εμποδίηει τθν ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν.
Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να αναφζρει ρθτά τον χρόνο παράδοςθσ των εργαςιϊν μετά των
υλικϊν από τθν θμερομθνία ανάκεςισ τουσ

