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Ως πίνακας αποδεκτών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016)
Αριθμ. φακέλου (46β/20)
Το ΓΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ έχοντας υπόψη :
α.
β.
γ.

Τις διατάξεις του Ν. 4412/08.08.16 (Α΄147) Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών( Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/24 /ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
Την με αριθμ. πρωτ. 347 /14-12-2020 [ΑΔΑ:ΨΘ354690ΩΜ-ΕΕΕ] [ΑΔΑΜ:21REQ008037846]
Απόφαση της Διοικήτριας του Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ».
Την
με
αριθμ.πρωτ.1341/21-01-2021[ΑΔΑ:6ΒΣΒ4690ΩΜ-ΖΝΖ][ΑΔΑΜ:21REQ008037869]
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα να υποβάλει έγγραφη σφραγισμένη προσφορά, για την
ανάδειξη αναδόχου, για τον χημικό καθαρισμό Η/Μ εγκαταστάσεων λεβητοστασίων του
Νοσοκομείου, [CPV: 45259300-0 ]
Συγκεκριμένα:
1. Ατμολέβητες 900.000kcal/h τεμ.2
2. Πλακοειδής ενναλάκτες (ατμού -νερού)160.000kcal/h,τεμ.4
3. Boillers znx 1000 ltr τεμ.2 (Νο1και Νο4),
Οι εταιρείες στην προσφορά τους εκτός από τη συνολική δαπάνη θα δώσουν και επιμέρους δαπάνη
για τις προσφερόμενες υπηρεσίες. Μειοδότης θα ανακηρυχθεί ο προσφέρων την συνολική
χαμηλότερη τιμή.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την ανωτέρω υπηρεσία ανέρχεται στο ποσό των 5.170,00€+ΦΠΑ
ή 6.410,80€ συμπ/νου του ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑΕ 0879 του Νοσοκομείου.
Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής.(χαμηλότερη τιμή).
Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι για είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες
Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη τους όρους της Πρόσκλησης, να καταθέσετε σε σφραγισμένο
φάκελο την προσφορά, στο πρωτόκολλο του Νοσοκομείου μέχρι τις 12 Φεβρουαρίου 2021
ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.
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Ο φάκελος θα αναγράφει τα εξής:
Προς το ΓΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Τμήμα Προμηθειών
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (α/α 46β/20)
Ανάδειξη αναδόχου για τον χημικό καθαρισμό των Η/Μ εγκαταστάσεων λεβητοστασίων
του Νοσοκομείου. [CPV: 45259300-0 ].

Προσφορές που θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία εκπρόθεσμα δεν θα λαμβάνονται υπόψη.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Α. Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος στην οποία θα δηλώνεται ότι:
i.

ii.
iii.

Μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν συντρέχει για τους
προσφέροντες λόγος αποκλεισμού από τους αναφερόμενους στα άρθρα 73 και 74
του Ν.4412/2016 για τους οποίους οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται από την
συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του δημοσίου.
Αποδέχεται τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και η προσφορά του
συντάχτηκε σύμφωνα με αυτούς.
Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι 180 (εκατόν ογδόντα ) ημέρες από την λήξη
προθεσμίας υποβολής προσφοράς.

Β.Τεχνική προσφορά Ο φάκελος με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα καλύπτει όλες τις
απαιτήσεις που έχουν τεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ).
Γ.Οικονομική προσφορά στον φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τοποθετούνται
τα οικονομικά στοιχεία με την τιμή της προσφοράς σε ευρώ. Θα περιγράφονται οι παρεχόμενες
υπηρεσίες καθώς και η προσφερόμενη συνολική τιμή χωρίς και με ΦΠΑ.
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.
Ο τελικός ανάδοχος προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από
διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του
Ν.4412/2016 θα πρέπει να προσκομίσει κατά την υπογραφή της σύμβασης τα παρακάτω
δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 του Ν.4412/2016.
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Που εκδίδεται έως τρείς (3) μήνες πριν από την υποβολή
τους Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών
(Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γγ)
στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου
β. Φορολογική ενημερότητα. (Το παρόν πιστοποιητικό θα πρέπει να ισχύει κατά τον χρόνο
υποβολής του)
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) (Το παρόν πιστοποιητικό θα
πρέπει να ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής του)
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δ. Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ή το ισχύον καταστατικό της εταιρείας από όπου προκύπτουν τα μέλη
και ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας (Το παρόν πιστοποιητικό γίνεται αποδεκτό εφόσον έχει
εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή του)
Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης των ανωτέρω πιστοποιητικών εντός δέκα (10) ημερών από
τη σχετική πρόσκληση ο υποψήφιος ανάδοχος αποκλείεται από τη διαδικασία και καλείται ο αμέσως
επόμενος στην κατάταξη συμμετέχων.
Τον ανάδοχο βαρύνουν οι κρατήσεις υπέρ τρίτων και οι εισφορές που ισχύουν κατά το χρόνο
υποβολής της προσφοράς, ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης και την πηγή χρηματοδότησης.
Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα ματαίωσης /ακύρωσης της διαδικασίας σε οποιοδήποτε φάση
αυτής.
✓
Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
✓
Στην ιστοσελίδα του
Νοσοκομείου. www.hosp-alexandra.gr
στην διαδρομή:
Ενημέρωση → Προκηρύξεις → Προμήθειες → απευθείας αναθέσεις κατόπιν έρευνας
αγοράς 46β/20.
Σημείωση: Οι ενδιαφερόμενοι μετά την παραλαβή της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου θα πρέπει να ενημερώνουν το Γραφείο Προμηθειών στο
email: promith@hosp-alexandra.gr αναγράφοντας τον αριθμό της καθώς και τα στοιχεία της
εταιρείας (επωνυμία, τηλέφωνα επικοινωνίας), για τυχόν διευκρινήσεις που μπορεί να προκύψουν.

Πληροφορίες για τις τεχνικές προδιαγραφές θα δίδονται από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου
στα τηλ: 210 33 81 640,210 3381 515, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1.ΑΦΟΙ ΜΑΡΗ Ο.Ε,
email:info@o-m.gr.
2.ΘΕΡΜΟΣΩΛ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ Α.Ε,
email:thermossol@yahoo.gr.
3.STEAM.KO.GAS ΚΟΝΤΟΣ &ΣΙΑ ΟΕ,
email: steam@otenet.gr.
4.Κάθε άλλο ενδιαφερόμενο.
Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
ΤΟΥ Γ.Ν. ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΠΑΠΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α.
ΧΗΜΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΩΝ (ΤΕΜ 2)
Πρόκειται για χημικό καθαρισμό των 2 ατμολεβήτων 880.000 kcal/h έκαστος της εταιρείας
‘ΘΕΡΜΟΣΟΛ’.
Οι εργασίες που απαιτούνται έχουν ως ακολούθως:
1)
Άνοιγμα ανθρωποθυρίδων και θυροθυρίδων προς απομάκρυνση λάσπης.
2)
Κλείσιμο θυροθυρίδων και πλήρωση με νερό, έως τη στάθμη των αυλών προκειμένου
να ακολουθήσει ο χημικός καθαρισμός.
3)
Χημικός καθαρισμός με αδρανοποιημένο HCl (υδροχλωρικό οξύ), για την απομάκρυνση
των στερεών επικαθίσεων (αλάτων).
4)
Αδρανοποίηση του οξέος με προσθήκη βασικού διαλύματος (Na2CO3).
5)
Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν με χρήση ζεστού νερού Τ=50℃.
Μετά το πέρας του χημικού καθαρισμού, θα ανοιχτούν εκ νέου οι χειροθυρίδες προς
απομάκρυνση των τελικών επικαθίσεων. Αν κατόπιν του τελικού ελέγχου δεν έχουν επιτευχθεί
τα επιθυμητά αποτελέσματα, η διαδικασία θα επαναληφθεί.
Τέλος θα κλείσουν όλες οι θυρίδες και οι λέβητες και το ελαιόθερμο θα παραδοθεί σε πλήρη
λειτουργία.
Β.
ΧΗΜΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΩΝ (ΑΤΜΟΥ-ΝΕΡΟΥ, ΤΕΜ 4)
Πρόκειται για το χημικό καθαρισμό των 3 εναλλακτών κεντρικής θέρμανσης του κεντρικού
κτιρίου και ενός του νέου κτιρίου.
Οι εργασίες που απαιτούνται έχουν ως ακολούθως:
1)
Απελευθέρωση σημείων αναμονής και συντήρησης.
2)
Διοχέτευση ειδικού υγρού χημικού καθαριστικού υπό πίεση, εντός των πλακών.
3)
Διοχέτευση νερού στους 50℃ υπό πίεση.
4)
Διοχέτευση αέρα υπό πίεση 10 bar.
5)
Επανατοποθέτηση οργάνων ένδειξης στα σημεία συντήρησης.
6)
Ρύθμιση θερμοκρασίας νερού και αναχωρήσεων και παράδοση σε λειτουργία.
Γ.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ BOILLERS ZNX 1000 LTR (ΤΕΜ 2)
Πρόκειται για τον καθαρισμό BOILLERS ΖΝΧ οριζόντιας λειτουργίας Νο1 και Νο 4.
Οι εργασίες που απαιτούνται είναι:
1) Απελευθέρωση των σημείων εισόδου/εξόδου του ατμού/νερού, προκειμένου να ανοίξει ο
εμπρόσθιος πυθμένας.
2) Μηχανικός καθαρισμός (με βούρτσα), των αυλών αλλά και του θαλάμου.
3) Χημικός καθαρισμός των 2 BOILLERS με ειδικό υγρό.
4) Καθαρισμός επικαθίσεων, κλείσιμο πυθμένα, επανασύνδεση σωληνώσεων ατμού και
παράδοση σε λειτουργία.
2.
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ (ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ)
1) Όλες οι ενδιαφερόμενες εταιρείες θα προσκομίσουν βεβαίωση επίσκεψης στο χώρο προς
ενημέρωση, υπογεγραμμένη από αρμόδιο Μηχανικό του του Νοσοκομείου.
2) Συντονιστής όλων των εργασιών για λογαριασμό της Αναδόχου θα είναι Μηχανικός ΠΕ ή ΤΕ.
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3) Θα προσκομίσουν βεβαίωση εκτέλεσης παρόμοιων εργασιών σε Ν.Π.Δ.Δ.
4) Ο χρόνος εκτέλεσης των εργασιών θα υποδειχθεί από την επίβλεψη.
5) Εντός των φακέλων της τεχνικής προσφοράς θα περιέχονται όλα τα χαρακτηριστικά και οι
πιστοποιήσεις των υγρών που θα χρησιμοποιηθούν.
3.
ΟΡΟΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ανάδοχος θα ανακηρυχθεί η εταιρεία η οποία πληρεί όλους τους όρους συμμετοχής, μηδενός
εξαιρουμένου και συγχρόνως προσφέρει τη μεγαλύτερη έκπτωση επί του εγκεκριθέντος
προϋπολογισμού.

