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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

Σν Γεληθό Ννζνθνκείν Καζηνξηάο, ζε εθηέιεζε ηεο αξηζκ. 155/13.08.2014 απόθαζεο ηνπ Δηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ πξνβαίλεη ζηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο για ηην προμήθεια ενός ταλύβδινοσ λέβηηα 

σπερπιέζεως πεηρελαίοσ ιζτύος 500.000 Kcal/h, με πίνακα οργάνων και ζύμθωνα με ηις ηετνικές 

προδιαγραθές, όπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη  παξαθάησ. 
 

Προϋπολογιζμός προμήθειας : 10.701,00 € με ηο ΦΠΑ. 

Κριηήριο καηακύρωζης : ε ρακειόηεξε ηηκή. 

ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο κπνξεί λα ζπκκεηέρεη θάζε ελδηαθεξόκελνο πνπ 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ρώξν ππνβάιινληαο ζην Γξαθείν Πξνκεζεηώλ ηνπ Ννζνθνκείνπ,  ζθξαγηζκέλν 

θάθειν, πνπ  ζα αλαγξάθεη ηε ιέμε “ΠΡΟΦΟΡΑ”, ηα ζηνηρεία ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ 

αθνξά, θαζώο επίζεο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα θαη ηεο ππεξεζίαο πνπ απεπζύλεηαη.  

Ο θπξίσο θάθεινο ζα πεξηιακβάλεη ηξεηο ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο : 

1) θραγιζμένο θάκελο με ηα κάηωθι δικαιολογηηικά ζσμμεηοτής :  

α. Τπεύζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986, όπσο εθάζηνηε ηζρύεη, ζηελ νπνία: 

i) Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ. 

ii) Να δειώλεηαη όηη, κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, 

- δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε απόθαζε γηα θάπνην αδίθεκα από ηα αλαθεξόκελα 

ζηελ πεξίπησζε (1) ηνπ εδ. α΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Δ. 118/2007, δειαδή α) γηα 

θάπνην από ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Π.Δ. 60/2007, β) γηα θάπνην από ηα 

αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνύ Κώδηθα, ζρεηηθό κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο 

δξαζηεξηόηεηαο, απ’ απηά πνπ νξίδνληαη ζηε δηαθήξπμε, ή γ) γηα θάπνην από ηα αδηθήκαηα 

ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο 

δσξνδνθίαο θαη ηεο δόιηαο ρξεσθνπίαο, όπσο όια απηά εμεηδηθεύνληαη θαησηέξσ, ζηελ παξ. 

1.2 ηνπ παξόληνο άξζξνπ, ππό ζηνηρ. Α.1.α΄, 

- δελ ηεινύλ ζε θάπνηα από ηηο αλαθεξόκελεο ζηελ πεξίπησζε (2) ηνπ εδ. α΄ ηεο παξ. 2 ηνπ 

άξζξνπ 6 ηνπ Π.Δ. 118/2007 θαηαζηάζεηο, δειαδή ζε πηώρεπζε ή ζε δηαδηθαζία θήξπμεο 

πηώρεπζεο, 

- είλαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο ηεο πεξίπησζεο 

(3) ηνπ εδ. α΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Δ. 118/2007, δειαδή σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο 

ππνρξεώζεηο ηνπο θαζώο θαη σο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο πνπ αθνξνύλ ηηο εηζθνξέο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θύξηαο θαη επηθνπξηθήο),  

- είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν Επηκειεηήξην (πξνζδηνξίδνληάο ην ζαθώο), ζύκθσλα κε ηα 

νξηδόκελα ζηελ πεξ. (4) ηνπ εδ. α΄ ηεο παξ. 2 ή ζηελ πεξ. (3) ηνπ εδ. β΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 

6 ηνπ Π.Δ. 118/2007 θαη  

- ε επηρείξεζή ηνπο δελ ηειεί ζε θάπνηα από ηηο αλαθεξόκελεο ζηελ πεξ. (2) ηνπ εδ. γ΄ ηεο παξ. 

2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Δ. 118/2007 θαηαζηάζεηο, δειαδή ππό θνηλή εθθαζάξηζε ή εηδηθή 
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εθθαζάξηζε θαη, επίζεο, όηη ε επηρείξεζε δελ ηειεί ππό δηαδηθαζία έθδνζεο απόθαζεο θνηλήο 

ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο. 

β. Τπεύζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986, κε ηελ νπνία ζα δειώλεηαη: i) όηη 

δελ πθίζηαληαη λνκηθνί πεξηνξηζκνί ζηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζήο ηνπο, ii) όηη δελ έρεη απν-

θιεηζηεί ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δεκόζην δηαγσληζκό κε ακεηάθιεηε απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ 

Αλάπηπμεο, iii) όηη κέρξη ην ρξόλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, ε επηρείξεζή ηνπο ππήξμε ζπλεπήο σο 

πξνο ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθώλ ή άιισλ λόκηκσλ ππνρξεώζεώλ ηεο έλαληη θνξέσλ ηνπ 

δεκόζηνπ ηνκέα,  iv) όηη νη πιεξνθνξίεο θαη ηα ζηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη ζηελ πξνζθνξά ηνπο είλαη 

αιεζή θαη αθξηβή σο πξνο ην πεξηερόκελό ηνπο, θαζώο θαη v) όηη ε πξνζθνξά ζπληάρζεθε 

ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο ηεο νπνίαο έιαβαλ γλώζε, θαη ηελ απνδέρνληαη  

πιήξσο θαη αλεπηθύιαθηα. 

2) θραγιζμένο θάκελο ηετνικής προζθοράς, ε νπνία ζα ζπληαρζεί ιακβάλνληαο ππόςε ηνλ ζπλεκκέλν 

πίλαθα ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ. 

3) θραγιζμένο θάκελο οικονομικής προζθοράς, ε νπνία ζα ζπληαρζεί ιακβάλνληαο ππόςε ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο. 

Η αποζθράγιζη ηων προζθορών θα γίνει με ηην παραλαβή ασηών,  ήηοι ζηις  24.09.2014,  ημέρα Σεηάρηη και 

ώρα 12.00 μ. ζην Γξαθείν Πξνκεζεηώλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, από αξκόδηα επηηξνπή, ε νπνία θαη ζα αμηνινγήζεη 

απηέο, με κριηήριο ηη ταμηλόηερη ηιμή. 

Σν απνηέιεζκα ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ζα θαηαθπξσζεί  κε απόθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ 

Ννζνθνκείνπ, ην νπνίν θαη ζα ιάβεη ηελ απόθαζε γηα ππνγξαθή ζύκβαζεο, γηα ηελ πξνκήζεηα θαη 

εγθαηάζηαζε ηνπ ιέβεηα. 

Ο ρξόλνο παξάδνζεο νξίδεηαη ζε δέθα πέληε (15) εκεξνινγηαθέο εκέξεο από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. 

Η παξαιαβή ζα γίλεη από ηξηκειή επηηξνπή πνπ ζα εθδώζεη ζρεηηθό πξσηόθνιιν νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη 

πνζνηηθήο παξαιαβήο.  

Πληρωμή 

Η πιεξσµή ζα γίλεη µε ηελ πξνζθόκηζε ησλ λνµίµσλ παξαζηαηηθώλ θαη δηθαηνινγεηηθώλ πνπ 

πξνβιέπνληαη από ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο θαζώο θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνύ πνπ ηπρόλ ήζειε 

δεηεζεί από ηηο αξµόδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνύλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσµή, εμήληα (60) εκέξεο από 

ηελ επόκελε ηεο έθδνζεο ηνπ ηηκνινγίνπ. 

 

Σνλ αλάδνρν βαξύλνπλ όιεο νη λόµηµεο θξαηήζεηο πνπ ηζρύνπλ ή ζα επηβιεζνύλ, πιελ ηνπ αλαινγνύληα 

Φ.Π.Α. ν νπνίνο βαξύλεη ην Ννζνθνκείν θαη ν νπνίνο ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη. 

Σνλ αλάδνρν βαξύλνπλ νη παξαθάησ λόµηµεο θξαηήζεηο επί ηνπ ζπµβαηηθνύ ηµήµαηνο ρσξίο Φ.Π.Α.: 

i) Τπέξ Μ.Σ.Π.Τ. (Μεηνρηθνύ Σακείνπ Πνιηηηθώλ Τπαιιήισλ,  

          άξζξν 22 Π.Δ. 422/1981): 1,5% 

ii) Τπέξ ηνπ Κεθαιαίνπ Κνηλσληθήο θαη Αλζξσπηζηηθήο Αληίιεςεο  

          ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσλ. Αιιειεγγύεο (άξζξν 3 εδ. ε΄  

          πεξ. εε΄ Ν. 3580/2007): 2,00% 

iii) Τπέξ ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Δεκνζίσλ πκβάζεσλ  

           (παξ. 3, άξζξν 238, Ν. 4072/2012 & παξ. 3, άξζξν 4, Ν.4013/2011):                             1‰ 

Επί ηνπ πνζνύ ηεο πξώηεο από ηηο θξαηήζεηο ηνπ πξνεγνύκελνπ εδαθίνπ επηβάιιεηαη ηέινο ραξηνζήκνπ 

πνζνζηνύ 2%, πιένλ εηζθνξάο ππέξ Ο.Γ.Α. πνζνζηνύ 20%, ππνινγηδόκελνπ επί ηνπ ηέινπο ραξηνζήκνπ 

(άξζξν 10 Ν. 187/1943). 

Καηά ηελ πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο ησλ ππεξεζηώλ παξαθξαηείηαη ν πξνβιεπόκελνο από ην άξζξν 24 ηνπ 

Ν. 2198/1994 θόξνο εηζνδήκαηνο. 

Ο Δηνηθεηήο α.α. 

 

Σδηάκαιεο Μάξηνο 

Δ/ληήο Ιαηξηθήο Τπεξεζίαο 
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Σετνικές Προδιαγραθές Λέβηηα 

 

 

Λέβεηαο ραιύβδηλνο ππεξπηέζεσο  πεηξειαίνπ, ηζρύνο 500.000 Κcal\h, κε πίλαθα νξγάλσλ. 

 

Σερληθέο πξνδηαγξαθέο: 

Ο λέβηηας θα έτει βαθμό απόδοζης ηοσλάτιζηον 91% ζύμθωνα με σπεύθσνη δήλωζη ηοσ  

καηαζκεσαζηή. Nα θαηαηεζεί, κε πνηλή απόξξηςεο, πηζηνπνηεηηθό, όπνπ πηζηνπνηείηαη, βαζκόο απόδνζεο 

ηνπιάρηζηνλ 91%, γηα ιέβεηα ίδηαο ζεηξάο, κε ηζρύ 400 KW, ζύκθσλα κε Επξσπατθή νδεγία 92/42/EEC 

γηα πεηξέιαην. 

  

Ο ιέβεηαο ζα είλαη ηξηπιήο δηαδξνκήο θαπζαεξίσλ, κε αεξαπινύο από ζσιήλα άλεπ ξαθήο, κε 

επηβξαδπληέο θαπζαεξίσλ εηδηθήο κνξθήο, γηα αύμεζε ηεο ζεξκηθήο ελαιιαγήο.  

Ο ζάιακνο θαύζεο ζα είλαη θπιηλδξηθόο εηδηθά ζρεδηαζκέλνο γηα ηέιεηα πξνζαξκνγή ηεο θιόγαο ηνπ 

θαπζηήξα γηα νκνηόκνξθε ζεξκηθή απαγσγή, ηέιεηα θαύζε θαη αζόξπβε ιεηηνπξγία.  

Θα είλαη επελδπκέλνο κε παινβάκβαθα πςειήο ππθλόηεηαο.  

Θα έρεη άςνγε εκθάληζε κε επέλδπζε από ραιπβδνέιαζκα St 37-2 ειεθηξνζηαηηθήο βαθήο, κε πξνζηαζία 

ελάληηα ζηηο θζνξέο. ε όια ηα ζηάδηα παξαγσγήο ζα γίλεηαη απζηεξόο πνηνηηθόο έιεγρνο ζπγθνιιήζεσλ 

θαη πδξαπιηθή δνθηκή πίεζεο 6 bar.   

Θα θέξεη: 

ην εζσηεξηθό όπνπ θαηαπνλείηαη, ζα είλαη από 6mm ράιπβα (ST 37-2).  

ην εμσηεξηθό ζα είλαη από 5mm ράιπβα (ST 37-2). 

Οη θινγναπινί ζα είλαη 3,2mm (ST 37-2) άλεπ ξαθήο. 

Υαιύβδηλε πιάθα γηα ηελ πξνζαξκνγή ηνπ θαπζηήξα 

Θπξίδα επίβιεςεο ηεο θσηηάο, θαζαξηζκνύ ηνπ εζσηεξηθνύ ηνπ θαη αζθαιείαο έλαληη ππεξπηέζεσο ζηνλ 

ρώξν θαύζεο. 

ηόκηα γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ ζσιελώζεσλ πξνζαγσγήο θαη επηζηξνθήο  

Η θακηλάδα ηνπ ιέβεηα ζα έρεη ζπξίδα θαζαξηζκνύ  

ηξνβηιηζηήξεο γηα ηνπο θινγναπινύο, δηαθνξεηηθνύ κεγέζνπο θαη ζπεηξώκαηνο   

Πίεζε ιεηηνπξγίαο : 4 bar 

Μέγηζηε πίεζε δνθηκήο: 6 bar 

Ο πίλαθαο νξγάλσλ ιέβεηα ζα πεξηιακβάλεη: γεληθό δηαθόπηε κε ελδεηθηηθή ιπρλία,  ζεξκηθό αζθαιείαο, 

ζεξκνζηάηε θαπζηήξα 90
o
C, ζεξκνζηάηε θπθινθνξεηή 90

ν
C θαη ζεξκόκεηξν λεξνύ (εκβαπηηδόκελα).  

Θα έρεη δηαζηάζεηο ώζηε λα εγθαηαζηαζεί ζε πθηζηάκελε βάζε 2.16 (κήθνο) Υ 1.21 (πιάηνο) 

Καιή ιεηηνπξγία ησλ ιεβήησλ εγγύεζε ηνπιάρηζηνλ 8 εηώλ.  

 

Η εηαηξεία θαηαζθεπήο λα πηζηνπνηήζεη όηη θαηέρεη θαη εθαξκόδεη ζύζηεκα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο ζηελ 

παξαγσγή ηεο ISO 9001:2008. 

 

                                                      

 

 

    Σοσμπίδης Γιώργος 

 

 

 

Μητανολόγος Μητανικός 
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