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Στο πλαίσιο του προγράµµατος του ϑέµατος µε κωδικό ΟΠΣ 5048455, προσκαλούνται οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί ϕορείς όπως αποστείλουν προσφορά για ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, (πιν. 1) ενδεικτικού προϋπολογισµού 8500.00 e πλέον Φ.Π.Α. και 10.540.00 e πεϱιλαµβανοµένου Φ.Π.Α., µε ελεύθερη συµπλήρωση τιµολογίου, στο συνηµµένο υπόδειγµα προσφοράς :
Κατά τη σύνταξη της προσφοράς, ϑα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα εξής :

 Η προσφορά υποβάλλεται για την εκτιµώµενη τιµή ανά είδος/διαιρετή υπηρεσία για την
οποία ενδιαφέρεστε,

 Η παράδοση/παροχή υπηρεσίας αφορά στην διεύθυνση Σ. Χάου 1 & Αµβρακίας, Σεπόλια,
 Οι τιµές της προσφοράς είναι δεσµευτικές για τον Ανάδοχο για δύο (2) µήνες από τη λήξη
κατάθεσης της προσφοράς,

 Οι προσφερόµενες τιµές παραµένουν σταθερές σε όλη τη διάρκεια της σύµβασης και αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση τιµών.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την δηµοσίευση, δηλ. µέχρι :
Τετάρτη, 05– 05– 2021 και ώρα 16:30
Οι προσφορές ϑα πρέπει να σταλούν στην διεύθυνση :
Προς : ΕΚΠΕΘΕ
Υπόψιν : Επιτροπής ∆ιαγωνισµού
Οµήρου 54,
106 72 Αθήνα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ - ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συµφέρουσα προσφορά, από οικονοµική άποψη, ϐάσει τιµής.
Η παροχή υπηρεσίας υλοποιείται ως «∆ηµόσια Σύµβαση ΄Εργων - Προµηθειών» κατά την έννοια
της περίπτωσης (ϐ) της παραγράφου 9 του άρθρου 2 «Ορισµοί» (άρθρο 2 και άρθρο 33 παρ. 1 εδάϕιο ϐ΄ της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και άρθρο 2 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ) του Νόµου 4412/2016
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«∆ηµόσιες Συµβάσεις ΄Εργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/
ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) » (ΦΕΚ Α΄ 147/8-8-2016), λαµβανοµένων υπόψη των προβλεπόµενων καταργούµενων και µεταβατικών διατάξεων που περιλαµβάνονται σε αυτόν.
Η δαπάνη του έργου ϑα ϐαρύνει τις πιστώσεις του έργου ∆ΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟ∆ΕΥΤΩΝ
ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΟΗ και έχει εγγραφεί στον εγκεκριµµένο προϋπολογισµό Οικ. ΄Ετους 2021.
Στην προσφορά ϑα αναγράφεται η τιµή της παροχής υπηρεσίας πλέον Φ.Π.Α. και σε κάθε
περίπτωση η προσφορά του ϕορέα, δεν ϑα πρέπει να υπερβαίνει τον εκτιµώµενο προϋπολογισµό(
εφόσον η προσφορά αφορά την εκτιµώµενη τιµή ανά είδος/διαιρετή υπηρεσία για την οποία
ενδιαφέρεστε).

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Ο ενδιαφερόµενος οικονοµικός ϕορέας οφείλει µε την οικονοµική προσφορά του σε περίπτωση
που η δαπάνη ξεπερνά τις 2.500,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., να συνυποβάλει :
1 Πρόσφατο απόσπασµα ποινικού µητρώου (εκδοθέν εντός των τελευταίων τριών µηνών από
την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς) σε περίπτωση που ο οικονοµικός ϕορέας είναι
ατοµική επιχείρηση ή του/ων διαχειριστή/ών σε περίπτωση νοµικού προσώπου υπό τη µορϕή της εταιρίας περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε), ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας (Ι.Κ.Ε)
ή προσωπικών εταιριών (Ο.Ε και Ε.Ε) ή του διευθύνοντος συµβούλου και των µελών του ∆.Σ.
σε περίπτωση ανώνυµης εταιρίας (Α.Ε) ή των µελών του ∆.Σ. σε περίπτωση συνεταιρισµού

ή
Υπεύθυνη δήλωση, εκ µέρους του οικονοµικού ϕορέα, σε περίπτωση ϕυσικού προσώπου
ή σε περίπτωση νοµικού προσώπου από το νόµιµο εκπρόσωπο αυτού, στην οποία ϑα αναγράφεται ότι «δεν συντρέχει λόγος αποκλεισµού του οικονοµικού ϕορέα σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει». Στην περίπτωση
νοµικού προσώπου η δήλωση αφορά το σύνολο των ϕυσικών προσώπων που είναι µέλη του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου του οικονοµικού ϕορέα.
2 Πιστοποιητικό ϕορολογικής ενηµερότητας,
3 Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας και
4 Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης των τελευταίων 30 εργάσιµων ηµερών (σε περίπτωση όπου ο οικονοµικός ϕορέας είναι νοµικό πρόσωπο).

ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
1. Πραγµατοποίηση ελέγχου λειτουργίας :
(αʹ) των διακοπτών των συλλεκτών προσαγωγής - επιστροφής των κυκλωµάτων των ορόφων
(ϐʹ) των σφαιρικών διακοπτών των ηλεκτροβανών(Η/Β) των ανωτέρω συλλεκτών
(γʹ) των διακοπτών και των εξαεριστικών των σωµάτων PANEL των ορόφων
2. Πραγµατοποίηση ελέγχου στεγανότητας υπάρχοντος ∆ικτύου(Κεντρική στήλη, κυκλώµατα
ορόφων,σώµατα PANEL διαµερισµάτων) µε την εξής διαδικασία :
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(αʹ) Γεφύρωση της υπάρχουσας Κεντρικής Στήλης στο Υπόγειο και στον τελευταίο όροφο
και πλήρωση µε νερό του δηµιουργηθέντος κλειστού ϐρόγχου .Κατά την διαδικασία οι
διακόπτες των συλλεκτών (collecteur) προσαγωγής - επιστροφής των ορόφων παραµένουν κλειστοί. Η πλήρωση µε νερό ελέγχεται µε τα εξαεριστικά δικτύου στην απόληξη
της Κεντρικής στήλης. Η στεγανότητα της Κεντρικής Στήλης(Στατικό ύψος της εγκατάστασης) ελέγχεται για 2 ώρες µε µανόµετρο τοποθετηµένο στην εκκίνηση της Κεντρικής
Στήλης από το χώρο του Λεβητοστασίου στο Υπόγειο.
(ϐʹ) ΄Ανοιγµα διαδοχικά από τον 5ο έως τον 1ο των διακοπτών των συλλεκτών (collecteur)
προσαγωγής - απαγωγής, των κυκλωµάτων των ορόφων (ο σφαιρικός διακόπτης των
ηλεκτροβαννών ϐρίσκεται στην ανοιχτή ϑέση). ∆ιαδοχικός έλεγχος (µε το µανόµετρο της
Κεντρικής Στήλης) ανά όροφο της στεγανότητας των κυκλωµάτων. Η όλη διαδικασία ϑα
διαρκέσει 3-4 ώρες.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Κατασκευή (αφορά υλικά και εργασία) στο υπόγειο του κτιρίου ,στον χώρο που ϕαίνεται στα
σχέδια και όπως προβλέπει η Μελέτη Κεντρικής Θέρµανσης, για τα µηχανήµατα και τις συσκευές,
Λεβητοστασίου το οποίο ϑα αποτελείται από :
1. Χαλύβδινο Λέβητα Θερµικής Ισχύος 70 Mcal/h (81 KW),ο οποίος ϑα συνδεθεί µε την Υπάρχουσα αναµονή της Κεντρικής στήλης στο Υπόγειο,
2. Μονοβάθµιο καυστήρα πετρελαίου, παροχής καυσίµου 7,68 kg/h,
3. Κυκλοφορητή ύδατος µε τα εξής χαρακτηριστικά παροχής ,πίεσης : 4,7 kg/h, 2.85 mΣΥ.
Εκατέρωθεν του κυκλοφορητή ϑα τοποθετηθούν ϐάννες για την αποµόνωσή του δικτύου,
κατά την αφαίρεση και επανατοποθέτηση του, σε περίπτωση συντήρησης και ϐλαβών.
4. Βαλβίδα ασφαλείας διαµέτρου 3/4’,για την προστασία του λέβητα από υπερβολική αύξηση
της πίεσης, η οποία τοποθετείται πριν τον κυκλοφορητή και ϱυθµίζεται σε πίεση 1 - 1.5 bar,
µεγαλύτερη από το στατικό ύψος της εγκατάστασης.
5. Κλειστό ∆οχείο ∆ιαστολής 80 lt,το οποίο τοποθετείται στην επιστροφή του ύδατος στον Λέβητα
(όπως ϕαίνεται στο ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ) για να παραλάβει την διαστολή του νερού
της εγκατάστασης κατά την ϑέρµανσή του.
6. Ανόδιο καθοδικής προστασίας(1’),το οποίο τοποθετείται πριν την επιστροφή του ΄Υδατος της
εγκατάστασης στον Λέβητα (όπως ϕαίνεται στο ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ)
7. Αυτόµατο πλήρωσης ύδατος (1/2’) τοποθετηµένο στην επιστροφή προς τον λέβητα (όπως
ϕαίνεται στο ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ).
8. Αυτόµατα εξαεριστικά δικτύου (1/2’) στις απολήξεις των κατακόρυφων στηλών (όπως ϕαίνεται
στο ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ). Οι απολήξεις των κατακόρυφων στηλών προσαγωγής επιστροφής ύδατος γεφυρώνονται (bypass) στον τελευταίο όροφο για την σωστή λειτουργία
της εγκατάστασης .
9. Ηλεκτροµαγνητική ϐαλβίδα πετρελαίου και εν συνεχεία ϕίλτρο πετρελαίου (1/2’) συνδεδεµένο όπως ϕαίνεται στο ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ.
10. Θερµοστάτες χώρου (αρ.10) για την ενεργοποίηση της αυτονοµίας των διαµερισµάτων, οι
οποίοι συνδέονται µε την ηλεκτροβάννα του κάθε διαµερίσµατος και καταλήγουν στον πίνακα
αυτονοµίας στο υπόγειο.
11. Πίνακας αυτονοµίας κεντρικής ϑέρµανσης 10 ϑέσεων τοποθετηµένος στο υπόγειο στον χώρο
του Λεβητοστασίου.
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12. Πλαστική δεξαµενή πετρελαίου 1500 lt τοποθετηµένη στο υπόγειο στον χώρο δίπλα από το
Λεβητοστάσιο (όπως ϕαίνεται στα σχέδια).
13. Σύνδεση της εξόδου καυσαερίων του λέβητα µε spiral κατάλληλης διατοµής (ϐάσει των προδιαγραφών του Λέβητα) µε την υπάρχουσα καπνοδόχο.
Η τροφοδοσία των συσκευών της εγκατάστασης µε ηλεκτρικό ϱεύµα (πίνακας αυτονοµίας καυστήρας, κυκλοφορητής λέβητα) γίνεται από Πίνακα που υπάρχει στο Υπόγειο στον χώρο του
Λεβητοστασίου.
Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται
στην κα Κ. Ανδρωνά (e-mail: ekfrasi@ekfrasi.gr) όλες τις εργάσιµες µέρες, κατά τις ώρες
09:00-15:00 και στα τηλέφωνα 210 36 46 953.
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Πίνακας 1: ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Περιγραφή
Χαλύβδινος Λέβητας Θερµικής Ισχύος 70 Mcal/h (81 KW)
Μονοβάθµιος καυστήρας πετρελαίου ,παροχής καυσίµου 7,68 kg/h
Κυκλοφορητής ύδατος παροχής /
πίεσης : 4,7 kg/h , 2.85mΣΥ.
Βαλβίδα ασφαλείας διαµέτρου 3/4’
Κλειστό ∆οχείο ∆ιαστολής 80 lt
Ανόδιο καθοδικής προστασίας (1’)
Αυτόµατος πλήρωσης ύδατος (1/2’)
Αυτόµατα εξαεριστικά δικτύου
(1/2’)
Ηλεκτροµαγνητική ϐαλβίδα πετρελαίου
Φίλτρο πετρελαίου (1/2’)
Θερµοστάτες χώρου
Πίνακας αυτονοµίας κεντρικής
ϑέρµανσης 10 ϑέσεων
Πλαστική δεξαµενή πετρελαίου
1500lt
Συνδέσεις - ∆οκιµές - Θέση σε λειτουργία
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Με την παρούσα προσφορά αποδέχοµαι ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της από 2021 πρόσκλησης και τις προϋποθέσεις του ν. 4412/2016.
Αθήνα, . . . . . . . . .
Ο Προσφέρων

(σφραγίδα - υπογραφή)
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