ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ
η

7 ΤΠΔ ΚΡΖΣΖ
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΑΝΗΧΝ
‘’ Ο ΑΓΗΟ ΓΔΧΡΓΗΟ ‘’
Πληποθοπίερ : Ε. ΛΔΦΑΚΖ
Σηλέθυνο : 28210 22310
FAX :

28210-22329

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ Απιθμ. 18Π
ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΑΝΟΗΥΣΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
ΓΙΑ «ΕΚΔΟΗ ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟΤ (ΠΕΑ) ΚΣΙΡΙΑΚΟΤ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΟ Γ.Ν.ΥΑΝΙΩΝ»
(καηηγοπία CPV 79132000-8)» ζηα πλαίζια δηελέξγεηαο ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ κεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ
με κπιηήπιο καηακύπυζηρ ηη σαμηλόηεπη ηιμή
ΤΝΟΠΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ
ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ

Γεληθφ Ννζνθνκείν Υαλίσλ «Ο ΑΓΙΟ ΓΔΩΡΓΙΟ»

ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ

πλνπηηθφο κεηνδνηηθφο δηαγσληζκφο

ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ

Η ρακειφηεξε ηηκή

ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ

ΣΔΣΑΡΣΖ 11-05-2016, ώπα 10.00 πμ.

ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ

Γεληθφ Ννζνθνκείν Υαλίσλ «Ο ΑΓΙΟ ΓΔΩΡΓΙΟ»
ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΑΝΟΗΥΣΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΧΝ

ΓΗΑ «ΔΚΓΟΖ ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΟΤ (ΠΔΑ) ΚΣΗΡΗΑΚΟΤ
ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΟ Γ.Ν.ΥΑΝΗΧΝ»

Κυδικόρ Απιθμού Δξόδος (ΚΑΔ)

0899

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΘΔΗΑ ΓΑΠΑΝΖ

38.745,00 € ζπκπ. ΦΠΑ
31.500,00 € άλεπ ΦΠΑ

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΖΖ

ΣΜΥ

ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ ΤΜΒΑΖ

1 ΔΣΟ

Σο Γενικό Νοζοκομείο Υανίυν "Ο ΑΓΗΟ ΓΔΧΡΓΗΟ " έσονηαρ ςπότη ηιρ διαηάξειρ :

1.

Σνπ Ν 2286/95 (ΦΔΚ19/Α/1995)«Πξνκήζεηεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο ζρεηηθψλ ζεκάησλ»

φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην

Ν.2323/95 (ΦΔΚ145/Α/1995) «Τπαίζξην εκπφξην θαη άιιεο δηαηάμεηο» ηνπ Ν.2362/95 (ΦΔΚ 247/Α/95) «Πεξί Γεκφζηνπ Λνγηζηηθνχ,
ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ θξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο».
2.

Σεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ηεο 31εο Μαξηίνπ 2004 (ΔL 134/30-04-2004)πεξί ζπληνληζκνχ ζχλαςεο
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ»,

3.

Σελ αξίζκ.Π1-1105/2-3-2006 εγθχθιην ηνπ Τθππνπξγνχ Αλάπηπμεο «Δθαξκνγή ηεο νδεγίαο 2004/18/ΔΚ γηα ηηο δεκφζηεο
ζπκβάζεηο.

4.

Σνπ Ν.2522/1997,«Πεξί δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο θαηά ην ζηάδην πνπ πξνεγείηαη ηεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ δεκνζίσλ έξγσλ
θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ, ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 89/665 ΔΟΚ»

5.

Σνπ Ν2741/1999( ΦΔΚ 199/α/99), « Δληαίνο Φνξέαο Διέγρνπ Σξνθίκσλ, άιιεο δηαηάμεηο ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ
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Αλάπηπμεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο».
6.

Σνπ Ν 2328/1995,(ΦΔΚ159/Α/95)φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν2372/96 (ΦΔΚ29/Α/96) άξζξν 11 θαη ην Ν2414/96 (ΦΔΚ
135/Α/1996) αξζξν 14 ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ 82/96 (ΦΔΚ 66/Α/96),

«Ολνκαζηηθνπνίεζε ησλ κεηνρψλ

Διιεληθψλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ πνπ κεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο αλάιεςεο έξγσλ ή πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκφζηνπ ή ησλ λνκηθψλ
πξνζψπσλ ηνπ Δπξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα»,φπσο απηέο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν
3310/05 θαη ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.3414/05,
7.

Σνπ Ν.2955/01 « Πξνκήζεηεο Ννζνθνκείσλ θαη ινηπψλ κνλάδσλ πγείαο ησλ Πε..Τ. θαη άιιεο δηαηάμεηο»

8.

Σν Π.Γ. 166/2003 (ΦΔΚ 138/Α/2003) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηελ νδεγία 2000/35 ηεο 29-6-2000 γηα ηελ
θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο

9.

Σν Ν.3310 /05 (ΦΔΚ 30/Α/2005) «Μέηξα γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή ησλ

θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά

ηελ ζχλαςε ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ» φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν3414/05 (ΦΔΚ 279/Α/10-11-2005)
«Σξνπνπνίεζε ηνπ Ν 3310/05 «Μέηξα γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή ησλ θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηελ
δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ».
10. Σελ κε αξίζκ.24014/25-11-2005 (ΦΔΚ1637/Β/05)Κ.Τ.Α ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Δπηθξαηείαο

«Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ

εθαξκνγή ηνπ Ν 3310/2005 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ N.3414/2005»
11. Σνλ Ν.3329/2005 «Δζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο
12. Σνλ Ν 3527/2007(ΦΔΚ 25/Α/9.2.2007 «Κχξσζε ζπκβάζεσλ ππέξ λνκηθψλ πξνζψπσλ επνπηεπνκέλσλ απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο
θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο»
13. Σν Π.Γ.60/2007(ΦΔΚ 64/16-3-2007) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ «πεξί
ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ»φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ
Οδεγία 2005/51/ΔΚ ηεο επηηξνπήο θαη ηελ Οδεγία 2005/75/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16 εο
Ννεκβξίνπ 2005.»
Σν Π.Γ.118/10-07-07 «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ» (Κ.Π.Γ.) ( Φ.Δ.Κ. 150 Σεχρνο Α’)

14.

15. Σν Ν.3580/07 «Πξνκήζεηεο θνξέσλ επνπηεπνκέλσλ απφ ηνπ Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη άιιεο δηαηάμεηο»
16. Σν Ν.3867/3-8-2010 (ΦΔΚ128/3-8-2010) άξζξν 27 παξ.12 <<εμφθιεζε πξνκεζεηψλ Ννζνθνκείσλ θαη ξπζκίζεηο ζεκάησλ
ζρεηηθψλ δηαγσληζκψλ>>.
17. Σν Ν.3846/2010 (ΦΔΚ 66/11-05-2012) « Δγγπήζεηο γηα ηελ εξγαζηαθή αζθάιεηα θαη άιιεο δηαηάμεηο)»
18. Σν Ν.3918/2011 (ΦΔΚ 31/02-03-2011) «Γηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζην ζχζηεκα πγείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο»
19. Σν Ν.4052/2012 (ΦΔΚ 41/01-03-2012) «Νφκνο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείσλ Τγείαο & Κνηλ/θεο Αιιειεγγχεο θαη Δξγαζίαο θαη
Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο …….ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο»
20. Σνπ Ν. 4250/2014 (ΦΔΚ 74/Α’/2014) παξ. 2 αξ. 1 ζηηο δηαδηθαζίεο αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ, ππεξεζηψλ θαη
έξγσλ.
21. Σνπ Ν. 4281/2014 «Μέηξα ηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, νξγαλσηηθά ζέκαηα Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη
άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 160/Α’/08-08-2014).
Β: Σην απόθαζη:
1.

Θέκα 22νλπξθ 4/29-02-2016 απφθαζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. (ΑΓΑ:7ΔΜ46907Σ-ΛΤΚ)

Ππόσειπο ανοισηό μειοδοηικό διαγυνιζμό για
«ΔΚΓΟΖ ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΟΤ (ΠΔΑ) ΚΣΗΡΗΑΚΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΟΓ.Ν.ΥΑΝΗΧΝ»
(καηηγοπία CPV 38420000-5)»

Πποϋπολογιζμόρ: 38.745,00€ εςπώ ζςμπεπιλαμβανομένος ηος ΦΠΑ
Σόπορ παπάδοζηρ: Γεληθφ Ννζνθνκείν Υαλίσλ
Γλώζζα : Διιεληθή
Ζμεπομηνία λήξηρ ςποβολήρ πποζθοπών:

η ΣΡΗΣΖ 10-05-2016, ώπα 14.00 πμ. ζην Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ηνπ

Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Υαλίσλ.
Ηκεξνκελία απνζθξάγηζεο πξνζθνξψλ ε ΣΔΣΑΡΣΖ 11-05-2016, ώπα 10.00 πμ. ζην Γπαθείο Ππομηθειών ηος Γενικού
Νοζοκομείος Υανίυν.

2

ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ:
Γεθηνί γηα ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ είλαη: νη Δλεξγεηαθνί Δπηζεσξεηέο ή Κνηλνπξαμία ή εηαηξεία Δλεξγεηαθψλ
Δπηζεσξεηψλ πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Μεηξψν ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο
(ΤΠΔΚΑ) σο Δλεξγεηαθνί Δπηζεσξεηέο κε Άδεηα Β΄ Σάμεο. (ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη ζην ΠΓ100/2010 «Δλεξγεηαθνί
Δπηζεσξεηέο θηηξίσλ, ιεβήησλ θαη εγθαηαζηάζεσλ ζέξκαλζεο θαη εγθαηαζηάζεσλ θιηκαηηζκνχ» (ΦΔΚ Α΄ 177/6-10-2010)
θαη ζηε Πξάμε Ννκνζεηηθνχ Πεξηερφκελνπ: Κεθάιαην Γ «Δπείγνπζεο Γηαηάμεηο Θεκάησλ Αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ
Πεξηβάιινληνο Δλεξγείαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο» Άξζξν 13 «Δλεξγεηαθνί Δπηζεσξεηέο» (ΦΔΚ Α΄237/5-12- 2012)
Δπίζεο νη δηθαηνχκελνη ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ηα εμήο
δηθαηνινγεηηθά:
Α) Τπεύθςνη δήλυζη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ 1559/1986, ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη:
• Ο ππνςήθηνο αλάδνρνο δελ έρεη ηηκσξεζεί κε απνθιεηζκφ απφ ηνπο δηαγσληζκνχο πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ
ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα.


Η πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο, ηεο νπνίαο

ν δηαγσληδφκελνο έιαβε γλψζε.


Ο δηαγσληδφκελνο απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα φινπο ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο.



Ο δηαγσληδφκελνο δελ έρεη απνθιεηζηεί απφ δηαγσληζκνχο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ. Πξνθεηκέλνπ δε γηα

αιινδαπνχο, απαηηείηαη δήισζε φηη δελ έρνπλ απνθιεηζζεί απφ αληίζηνηρε αξρή.
Β) Πιζηοποιηηικό ηος οικείος Δπιμεληηηπίος, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζ’

απηφ

θαη ην εηδηθφ επάγγεικα ηνπο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη αθεηέξνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ
εγγεγξακκέλνη .


Σα ζπλαθή έγγξαθα πνπ αλαθέξνληαη ζην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ (Απαηηνχκελα
πξνζφληα, Μεζνδνινγία ππεξεζηψλ Δλεξγεηαθήο Δπηζεψξεζεο θαη έθδνζεο Π.Δ.Α) ζα ππνβάιινληαη κε ηελ
Σερληθή πξνζθνξά.



Πξνζθνξέο ρσξίο ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή έγγξαθα απνξξίπηνληαη ζαλ απαξάδεθηεο θαη δελ
ιακβάλνληαη ππφςε.



Σφζν ε πξνζθνξά θαη ε ππεχζπλε δήισζε ζα είλαη πξσηφηππα.

Πξνθεηκέλνπ λα εμνηθνλνκείηαη ρξφλνο θαη λα επηηαρχλνληαη νη δηαδηθαζίεο ε απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ

ζα

πξαγκαηνπνηεζεί εληαία ρσξίο δηάθξηζε ζηαδίσλ/θάζεσλ (Αμηνιφγεζε Γηθαηνινγεηηθψλ, Αμηνιφγεζε Σερληθήο Πξνζθνξάο
θαη Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο).
Πξνζθνξέο πνπ παξαδίδνληαη κεηά ηελ πξναλαθεξφκελε εκεξνκελία θαη ψξα ζα επηζηξέθνληαη σο εθπξφζεζκεο .
ΠΡΟΦΟΡΔ: Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη δαθηπινγξαθεκέλεο ζε δχν αληίγξαθα ζηελ Διιεληθή γιψζζα . Γηα ηελ
αλαγξαθή ησλ νξνινγηψλ θαη ησλ ηχπσλ δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ε μέλε γιψζζα. Η πξνζθνξά ζα είλαη ρσξίο
μέζκαηα, ζβεζίκαηα, δηνξζψζεηο θαη δελ ππφθεηηαη ζε ραξηφζεκν θαη δελ ζα θέξεη αξηζκεηηθά πνιιαπιαζηαζηηθά θαη
πξνζζεηηθά ιάζε.
Ο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο ζα είλαη ζθξαγηζκέλνο θαη ζα θέξεη ηηο ελδείμεηο :
α) Η ιέμε " πξνζθνξά "
β) Ο πιήξεο ηίηινο ηνπ Ννζνθνκείνπ, ήηνη " ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΑΝΙΩΝ "
γ) Ο αξηζκφο δηαθήξπμεο.
δ) Η εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
ε) Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα.
Απαξαίηεηα επί πνηλή απφξξηςεο, ζην θάθειν ηεο ηερληθήο θαη ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ε πξνζθφκηζε κέζνπ
απνζήθεπζεο Η/Τ (CD – USB) ηεο πξνζθνξάο ζε πξνγξάκκαηα Microsoft.
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Πξνο δηεπθφιπλζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, ην πιήξεο θείκελν ηεο Γηαθήξπμεο δηαηίζεηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή θαη απφ ηελ
ηζηνζειίδα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο (www.chaniahospital.gr) Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Ννζνθνκείνπ.
ΗΥΤ ΣΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο γηα εθαηφλ ελελήληα εκέξεο (190) εκέξεο.
Η έλαξμε πξνζεζκίαο αξρίδεη απφ ηελ επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ζα αλαθέξεηαη ζηελ πξνζθνξά.
ΣΗΜΖ: Η ηηκή ζα δνζεί ζε ΔΤΡΩ. ηελ ηηκή ζα πεξηιακβάλνληαη νη θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ θαζψο θαη θάζε άιιε
επηβάξπλζε (κεηαθνξηθά) εθηφο ηνπ Φ.Π.Α., πνπ ζα αλαθέξεηαη ρσξηζηά θαη βαξαίλεη ην Ννζνθνκείν.
ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ –ΑΝΣΗΠΡΟΦΟΡΔ- ΓΗΔΤΚΡΗΝΖΔΗ :
Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη απφ ηελ επηηξνπή δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκφ. Καηά ηελ ψξα απνζθξάγηζεο
ησλ πξνζθνξψλ κπνξνχλ λα παξεπξίζθνληαη θαη νη ελδηαθεξφκελνη . Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη
απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο .
Γηεπθξηλήζεηο κεηά ηελ θαηάζεζε ησλ πξνζθνξψλ απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο, εθηφο αλ δεηεζνχλ απφ ηελ επηηξνπή.
ΔΝΣΑΔΗ : Γηα

ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο πξνζθνκίδεηαη παξάβνιν θαηάζεζεο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ

πνζνχ ίζνπ κε ην 0,10 επί ηνηο εθαηφ (0.10%) επί ηεο πξνυπνινγηζκέλεο αμίαο ηνπ ππφ πξνκήζεηα είδνπο ην χςνο ηνπ
νπνίνπ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ησλ (1.000) θαη κεγαιχηεξν ησλ πέληε ρηιηάδσλ (5.000) επξψ. Σν παξάβνιν
απνηειεί δεκφζην έζνδν θαη θαηαρσξείηαη ζηνλ θσδηθφ αξηζκφ εζφδνπ (ΚΑΔ) 3741 (παξάβνια απφ θάζε αηηία). Με θνηλή
απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο Οηθνλνκηθψλ

θαη Αλάπηπμεο κπνξεί λα αλαπξνζαξκφδεηαη ην πνζνζηφ

ηνπ

παξαβφινπ θαη ην χςνο ησλ αλσηέξσ πνζψλ.
ΚΡΑΣΖΔΗ :
Οη λφκηκεο θξαηήζεηο πνπ επηβαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή είλαη .
1.

0,10% επί ηηρ καθαπήρ αξίαρ εκηόρ ΦΠΑ. Τπέπ Δνιαίαρ Ανεξάπηηηηρ Απσήρ Γημοζίυν ςμβάζευν
(ΔΑΑΓΖΤ).

2.

Υαπηόζημο 3.60 % επί ηηρ πποηγούμενηρ κπάηηζηρ.

3.

Ποζοζηό 2% ςπέπ ηυν οπγανιζμών Φςσικήρ Τγείαρ, ζύμθυνα με ηο Ν.3580/2007 και ηην
Γ.Τ6α/ΓΠ/οικ.36932/17-3-2009 Κ.Τ.Α. (ΦΔΚ545Β’/24-03-2009)

4.

Φόπορ 4% Υ καθαπήρ αξίαρ μείον ηυν κπαηήζευν .

ΥΡΟΝΟ ΠΛΖΡΧΜΖ : Η πιεξσκή ζα γίλεη αθνχ πξνεγνπκέλσο ν πξνκεζεπηήο έρεη εθπιεξψζεη πιήξσο ηηο
ππνρξεψζεηο νη νπνίεο πεγάδνπλ απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, κε ρξεκαηηθφ έληαικα ζεσξεκέλν απφ ηελ ππεξεζία ηνπ
Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ ζχκθσλα κε ην Ν. 2649/97.
ε πεξίπησζε πνπ ε πιεξσκή ηνπ ζπκβαζηνχρνπ θαζπζηεξήζεη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή εμήληα (60) εκέξεο κεηά ηελ
ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο- παξνρήο ππεξεζηψλ απφ απηφλ, ε αλαζέηνπζα αξρή (νθεηιέηεο), ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζην π.δ. 166/2003 (ΦΔΚ 138/Α/ 5.6.2003) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ νδεγία 2000/35 ηεο
29.6.2000 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο, θαζίζηαηαη ππεξήκεξνο θαη
νθείιεη ηφθνπο ρσξίο λα απαηηείηαη φριεζε απφ ηνλ ζπκβαζηνχρν. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο
παξνρήο ππεξεζηψλ δελ κπνξεί λα γίλεη πξν ηεο εκεξνκελίαο εθδφζεσο ηνπ πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη
πνζνηηθήο παξαιαβήο.
ΑΠΟΡΡΗΦΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ : Οη πξνζθνξέο θξίλνληαη απνξξηπηέεο θαη επηζηξέθνληαη ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο:
1.Όηαλ ν πξνζθέξσλ δε δειψλεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ :
α) Σν ρξφλν ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο .
β) Σν ρξφλν παξάδνζεο.
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2. Όηαλ ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο είλαη κηθξφηεξνο ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζηε δηαθήξπμε.
3. Όηαλ ν ρξφλνο παξάδνζεο είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ πξνβιεπφκελν ζηε δηαθήξπμε .
4. Όηαλ ε πξνζθνξά δελ είλαη δαθηπινγξαθεκέλε ή θέξεη μέζκαηα – ζβεζίκαηα – δηνξζψζεηο.
5. Όηαλ ε πξνζθεξφκελε ηηκή δίδεηαη ζε ζπλάιιαγκα ή ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο .
6. Όηαλ ζέηεη φξν πιεξσκήο εθ’ φζνλ δελ πξνβιέπεηαη απφ ηελ δηαθήξπμε.
7. Όηαλ δελ θαηαζέηνπλ δείγκαηα ή πξνζπέθηνπο , ελψ απηά πξνβιέπνληαη απφ ηε δηαθήξπμε.

8. ΠΡΟΟΥΖ: ύμθυνα με ηο άπθπο 13 ηος Ν. 3918/2011, ζηο ζηάδιο καηακύπυζηρ ηος διαγυνιζμού θα
ππαγμαηοποιηθεί ζύγκπιζη ηυν ηιμών ηυν οικονομικών πποζθοπών με αςηέρ ηος Παπαηηπηηηπίος Σιμών,
όπυρ καηαγπάθονηαι καηά ηην ηελεςηαία ημέπα ηηρ πποθεζμίαρ ςποβολήρ ηυν πποζθοπών. Οι οικονομικέρ
πποζθοπέρ πος είναι ανώηεπερ από ηιρ καηά ηα ανυηέπυ παπαδεκηέρ ηιμέρ, αποππίπηονηαι. (Ο κυδικόρ ηος
Παπαηηπηηηπίος Σιμών και οι ηιμέρ θα ππέπει να ζςμπληπώνονηαι επί ποινή αποππίτευρ ζηην πποζθοπά.
ε πεπίπηυζη πος ηο είδορ δεν ζςμπεπιλαμβάνεηαι ζηο Παπαηηπηηήπιο Σιμών θα ππέπει αςηό να αναθέπεηαι
με ςπεύθςνη δήλυζη από ηον πποζθέπονηα.)

ΚΖΡΤΞΖ ΔΚΠΣΧΣΟΤ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ: Ο πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη έθπησηνο ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο:
Α) Αλ δελ ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε ζηελ πξναλαθεξφκελε θαζνξηζκέλε πξνζεζκία .
Β) Αλ δελ παξαδψζεη ην ππφ πξνκήζεηα είδνο εληφο ηνπ νξηζζέληνο ρξφλνπ.
Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ν πξνκεζεπηήο ππφθεηηαη ζηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην Π. Γ. 394/96 ,φπσο απηφ
ηξνπνπνηήζεθε απφ ην Π.Γ.118/07.
Οι πποζθέπονηερ

θα ππέπει να αναθέποςν όηι έλαβαν ςπ’ ότιν ηοςρ, καηά ηην καηάπηιζη ηηρ

πποζθοπάρ ηοςρ, ηιρ ςποσπεώζειρ ζσεηικά

με ηιρ διαηάξειρ πεπί πποζηαζίαρ ηηρ απαζσόληζηρ και ηυν

ζςνθηκών επγαζίαρ πος ιζσύοςν ζηον ηόπο όπος ππόκειηαι να εκηελεζθεί η ζύμβαζη.
Ο ανάδοσορ δημόζιαρ ζύμβαζηρ ή οι νόμιμοι εκππόζυποι ηος δεζμεύονηαι όηι, ζε όλα ηα ζηάδια πος
πποηγήθηκαν ηηρ καηακύπυζηρ ηηρ ζύμβαζηρ, δεν ενήπγηζαν αθέμιηα, παπάνομα ή καηασπηζηικά και όηι θα
εξακολοςθήζοςν να μην ενεπγούν καη’ αςηόν ηον ηπόπο καηά ηο ζηάδιο εκηέλεζηρ ηηρ ζύμβαζηρ αλλά και μεηά ηη
λήξη αςηήρ.

Ο Γιοικηηήρ ηος Γενικού Νοζοκομείος Υανίυν Κ.Α.Α.

Γπ. Γεώπγιορ Απσονηάκηρ
Γιεςθςνηήρ Ηαηπικήρ Τπηπεζίαρ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α

ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
ΓΙΑ ΕΚΔΟΗ ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟΤ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΗ (Π.Ε.Α.) KΣΙΡΙΑΚΟΤ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΟ
ΓΕΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ ΥΑΝΙΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ»

 Γενικά:
Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ ηνπ ηίηινπ είλαη ε ελεξγεηαθή επηζεώξεζε πνπ ζηνρεύεη ζηελ απνηύπσζε ηεο
ελεξγεηαθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ εμεηαδόκελσλ θηεξίσλ θαη ηελ θαηαγξαθή ηεο θαηαλάισζεο
πξσηνγελνύο ελέξγεηαο (ζε kWh/m2/έηνο), ηεθκεξηώλεηαη κε ηελ έθδνζε ηνπ Πηζηνπνηεηηθνύ
Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο (Π.Δ.Α.) θαη αθοπά ηο κηιπιακό ζςγκπόηημα ηος Γενικού Νοζοκομείος
Υανίυν « Ο Άγιορ Γεώπγιορ» και ηιρ ηλεκηπομησανολογικέρ ηος εγκαηαζηάζειρ ζςνολικήρ
επιθάνειαρ 49.900 m2.
Τν ζεζκηθό πιαίζην γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ελεξγεηαθώλ επηζεσξήζεσλ θαζνξίδεηαη από ηα εμήο:
1. Ο Ν. 3661/2008 (ΦΔΚ 89/Α/19.5.2008) «Μέηξα γηα ηε κείσζε ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο ησλ
θηηξίσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο»
2. Ο Καλνληζκόο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίσλ (ΚΔΝΑΚ) ππ’ αξηζκ. Γ6/Β/νηθ.5825/30.3.2010
ΚΥΑ (ΦΔΚ 407/Β/9.4.2010).
3. Ο Ν. 4122/2013 (ΦΔΚ 42/Α/19.2.2013) «Δλεξγεηαθή Απόδνζε Κηηξίσλ-Δλαξκόληζε κε ηελ
Οδεγία 2010/31/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ θαη ινηπέο δηαηάμεηο.
4. Τν Π.Γ. 100/2010 (ΦΔΚ 177/Α/6.10.2010) «Δλεξγεηαθνί Δπηζεσξεηέο θηηξίσλ, ιεβήησλ θαη
εγθαηαζηάζεσλ ζέξκαλζεο θαη εγθαηαζηάζεσλ θιηκαηηζκνύ».
5. Οη Τερληθέο Οδεγίεο ηνπ ΤΔΔ
5.1.ΤΟΤΔΔ 20701−1/2010 «Αλαιπηηθέο εζληθέο πξνδηαγξαθέο παξακέηξσλ γηα ηνλ ππνινγηζκό
ηεο ελεξγεηαθήο απόδνζεο θηηξίσλ θαη ηελ έθδνζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ ελεξγεηαθήο απόδνζεο»
5.2.ΤΟΤΔΔ 20701−2/2010 «Θεξκνθπζηθέο ηδηόηεηεο δνκηθώλ πιηθώλ θαη έιεγρνο ηεο
ζεξκνκνλσηηθήο επάξθεηαο ησλ θηηξίσλ»
5.3. ΤΟΤΔΔ 20701−3/2010 «Κιηκαηηθά δεδνκέλα ειιεληθώλ πεξηνρώλ»
5.4. ΤΟΤΔΔ 20701−4/2010 «Οδεγίεο θαη έληππα ελεξγεηαθώλ επηζεσξήζεσλ θηηξίσλ, ιεβήησλ
θαη εγθαηαζηάζεσλ ζέξκαλζεο θαη εγθαηαζηάζεσλ θιηκαηηζκνύ»
6. Ζ Δγθύθιηνο «Δθαξκνγή ηνπ Καλνληζκνύ Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίσλ (ΚΔΝΑΚ)» (νηθ.
1603/4.10.2010)
7. Ζ Δγθύθιηνο «Γηεπθξηλίζεηο γηα ηελ νξζή εθαξκνγή ηνπ Καλνληζκνύ Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο
Κηηξίσλ» (νηθ. 2279/22.12.2010)
8. Ζ Δγθύθιηνο νηθ 2366/05.01.2011 κε επηπιένλ δηεπθξηλήζεηο.
9. Ζ Δγθύθιηνο "Γηεπθξηλήζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ΚΔΝΑΚ" (νηθ.2021/14/6/2012)
 Απαιτοφμενα προςόντα
Οη ελδηαθεξόκελνη ζα πξέπεη λα είλαη Δλεξγεηαθνί Δπηζεσξεηέο ή Κνηλνπξαμία ή εηαηξεία
Δλεξγεηαθώλ Δπηζεσξεηώλ, θάηνρνη άδεηαο Β’ ηάμεο, εγγεγξακκέλνη ζην Μεηξών Δλεξγεηαθώλ
Δπηζεσξεηώλ ηνπ Υπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο & Κιηκαηηθήο Αιιαγήο (ΥΠΔΚΑ) κε
δπλαηόηεηα δηελέξγεηαο Δπηζεσξήζεσλ θηηξίσλ κε εκπεηξία ζηελ έθδνζε Π.Δ.Α. θαζώο θαη άιιε
αληίζηνηρε εκπεηξία ελεξγεηαθώλ κειεηώλ ζε θηίξηα κεγάιεο επηθάλεηαο κε πνιύπινθεο
ειεθηξνκεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο.
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Οη ελδηαθεξόκελνη ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ θαηάινγν ελεξγεηαθώλ επηζεσξήζεσλ πνπ έρνπλ
δηελεξγήζεη γηα ηελ έθδνζε Πηζηνπνηεηηθνύ Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο (ΠΔΑ) θαζώο θαη θαηάινγν
άιισλ ελεξγεηαθώλ κειεηώλ από ηνλ νπνίν λα πξνθύπηεη όηη δηαζέηνπλ εκπεηξία ζε ελεξγεηαθέο
επηζεσξήζεηο θηηξίσλ κεγάιεο επηθάλεηαο, θπξίσο ηνπ ηξηηνγελνύο ηνκέα, κε πνιύπινθεο
ειεθηξνκεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο. Σε πεξίπησζε θνηλνπξαμηώλ ή εηαηξηώλ δεηνύληαη επίζεο
αλαιπηηθνί θαηάινγνη. Ζ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζα γίλεηαη ππνρξεσηηθά από επηζεσξεηή ή νκάδα, ησλ
νπνίσλ ηα πξνζόληα ζα έρνπλ ήδε θαηαηεζεί θαηά ηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία.
 Μεθοδολογία υπηρεςιών Ενεργειακήσ Επιθεώρηςησ και ζκδοςησ Π.Ε.Α.
Ο θάθεινο Τερληθήο Πξνζθνξάο πνπ ζα ππνβάιεη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο πξέπεη λα
πεξηέρεη, ηα παξαθάησ:
1. Μεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ
2. Τξόπνο πινπνίεζεο/νξγάλσζεο ηνπ Έξγνπ, πιεξόηεηα/πνηόηεηα παξερόκελσλ ππεξεζηώλ –
παξαδνηέσλ.
3. Φξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο – Οξγάλσζε παξαδνηέσλ.
4.Οκάδα Έξγνπ.
5. Σρήκα δηνίθεζεο θαη νξγάλσζεο ηνπ Έξγνπ.
6. Σηειέρσζε, δηαζεζηκόηεηα θαη θαηαιιειόηεηα ηεο νκάδαο έξγνπ.
Τνλίδεηαη όηη ζε θακία πεξίπησζε δελ εμαληινύληαη νη ππνρξεώζεηο ηνπ Αλαδόρνπ ζηελ
δηάζεζε κόλν ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζηειερώλ. Ο Αλάδνρνο δεζκεύεηαη λα αληαπνθξηζεί ζηνπο όξνπο
θαη ηηο απαηηήζεηο πνπ πξνβιέπεη ε παξνύζα Γηαθήξπμε κε όπνηα πξόζζεηε άλζξσπν-πξνζπάζεηα
απαηηεζεί γηα ηελ θάιπςε ηνπ ζπλόινπ ησλ αλαγθώλ ηνπ Έξγνπ, ζην πιαίζην ηνπ ζπκβαηηθνύ
ηηκήκαηνο ηνπ Έξγνπ.
Σθνπόο ηεο παξνρήο ππεξεζηώλ ελεξγεηαθήο επηζεώξεζεο είλαη λα δηαζέζεη ζηελ Αλαζέηνπζα
αξρή ην ζύλνιν ησλ ελεξγεηαθώλ δεδνκέλσλ, απνηειεζκάησλ θαη ζπκπεξαζκάησλ πνπ ζα
πξνθύςνπλ, πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ είηε γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ θπζηθνύ
αληηθεηκέλνπ ηεο Πξάμεο, είηε γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ δξάζεσλ δεκνζηόηεηαο-δηάρπζεο.
Τν Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Φαλίσλ « Ο Άγηνο Γεώξγηνο» ζα δηαζέζεη ζηνλ αλάδνρν όια ηα
απαξαίηεηα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο πνπ δηαζέηεη, ηηο ππάξρνπζεο πξνηάζεηο ελεξγεηαθήο
αλαβάζκηζεο πνπ πξέπεη λα ειέγμεη θαη αλαπηύμεη πεξαηηέξσ (βιέπε «Οηθνλνκνηερληθή κειέηε» ησλ
παξαδνηέσλ ζηε ζει.3). Ο επηζεσξεηήο νθείιεη λα ζπιιέμεη θάζε απαξαίηεην δεδνκέλν πνπ
ππνιείπεηαη, όπσο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ θηεξηαθώλ ζπζηεκάησλ θαη εγθαηαζηάζεσλ θαη
γεληθά θάζε αλαγθαίν ζηνηρείν πνπ, πηζαλώο, δελ δηαζέηεη ην ΓΝΦ.
Καηά ηελ επί ηόπνπ επίζθεςε ησλ θηηξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ πξέπεη λα θαηαγξαθνύλ όια ηα
δεδνκέλα πνπ απαηηνύληαη γηα ηνπο ππνινγηζκνύο ηεο ελεξγεηαθήο απόδνζεο ηνπ θηεξίνπ, κε
παξάιιειε ρξήζε όζσλ ζηνηρείσλ έρνπλ ζπιιερζεί από ηηο δηαζέζηκεο κειέηεο θαη ζρέδηα ηνπ
θηεξίνπ ηα νπνία ζα πξέπεη λα επαιεζεπζνύλ θαη αλαζρεδηαζζνύλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή. Πέξα από
ηελ απιή θαηαγξαθή θαη ζρεδίαζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θηηξίνπ, πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί θαηάιιεινο
εμνπιηζκόο γηα ηε κέηξεζε θαη επαιήζεπζε ησλ δηαθόξσλ παξακέηξσλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ
αθξηβή απνηύπσζε ησλ θηεξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ ζπλζεθώλ ιεηηνπξγίαο.
Καηά ηελ επηζεώξεζε ηνπ θηεξίνπ ζπκπιεξώλνληαη ηα ηππνπνηεκέλα έληππα ελεξγεηαθήο
επηζεώξεζεο θηεξίνπ πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ Τ.Ο.Τ.Δ.Δ. 20701-4/2010 θαη πεξηιακβάλνπλ όια ηα
δεδνκέλα πνπ απαηηνύληαη γηα ηνπο ππνινγηζκνύο ηεο ελεξγεηαθήο απόδνζεο ηνπ θηεξίνπ, θαζώο θαη
άιια ζηνηρεία ησλ θηεξηαθώλ θαη ειεθηξνκεραλνινγηθώλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ
ελεξγεηαθή ζπκπεξηθνξά ηνπ θηεξίνπ.
Τα δεδνκέλα ηνπ θηεξίνπ πνπ ζα θαηαγξαθνύλ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηνπο απαξαίηεηνπο
ππνινγηζκνύο ελεξγεηαθήο απόδνζεο θαη γηα ηελ ελεξγεηαθή θαηάηαμε ηνπ θηεξίνπ. Ζ θαηαγξαθή
ησλ δεδνκέλσλ πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ ζηάδηα:
Καηαγπαθή δεδομένυν καηανάλυζηρ ενέπγειαρ (ηλεκηπιζμόρ, πεηπέλαιο, ςγπαέπιο κ.α)
 Προςδιοριςμόσ ςυνκθκϊν λειτουργίασ κτθρίου
 Αποτφπωςθ τθσ γεωμετρίασ του κτθρίου και των κερμικϊν ηωνϊν
Επαλήθεςζη ηηρ ζύζηαζηρ ηυν δομικών ζηοισείυν.
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 Προςδιοριςμόσ κερμοφυςικϊν ιδιοτιτων δομικϊν ςτοιχείων
 Προςδιοριςμόσ ςυντελεςτϊν ςκίαςθσ
 Προςδιοριςμόσ αεριςμοφ διείςδυςθσ μζςω χαραμάδων
Καηαγπαθή εγκαηαζηάζευν θέπμανζηρ
 Μονάδα παραγωγισ
 Δίκτυο διανομισ
 Τερματικζσ μονάδεσ
Καηαγπαθή εγκαηαζηάζευν τύξηρ
 Μονάδα παραγωγισ
 Δίκτυο διανομισ
 Τερματικζσ μονάδεσ
 Καταγραφι εγκαταςτάςεων μθχανικοφ αεριςμοφ
 Καταγραφι εγκαταςτάςεων ηεςτοφ νεροφ χριςθσ (ΗΝΧ)
 Καταγραφι ςυςτθμάτων φωτιςμοφ
 Εγκατεςτθμζνθ ιςχφσ
 Διατάξεισ αυτοματιςμοφ
 Καταγραφι διατάξεων αυτόματου ελζγχου.
Τελ θαηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ αθνινπζεί ε επεμεξγαζία ηνπο ζε εμεηδηθεπκέλν ινγηζκηθό.
Από ηελ επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ θαη ηελ εθηέιεζε ησλ ππνινγηζκώλ πξνθύπηεη ε ηεθκεξίσζε
ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο ηνπ θηεξίνπ θαη εθδίδεηαη ην Πηζηνπνηεηηθό Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο
(Π.Δ.Α.)
Με ηο πέπαρ ηηρ διαδικαζίαρ θα παπαδοθούν ηα εξήρ:
1. Πιςτοποιθτικό Ενεργειακισ Απόδοςθσ (Π.Ε.Α.)
2. Φάκελοσ που κα περιλαμβάνει το ςφνολο των ενεργειακϊν δεδομζνων, αποτελεςμάτων
και ςυμπεραςμάτων που κα προκφψουν.
3. Ζκκεςθ τεκμθρίωςθσ των ςυντελεςτϊν και των δεδομζνων που χρθςιμοποιικθκαν για
τον υπολογιςμό του Π.Ε.Α
4. Οικομονοτεχνικι Μελζτθ ικανι να υποβλθκεί ςε αρμόδιεσ αρχζσ χωρίσ άλλθ
επεξεργαςία, ωσ ϊριμο και επιλζξιμο ζργο ΕΣΠΑ για τα ενεργειακά και οικονομικά οφζλθ που κα
προκφψουν μετά τθν ολοκλιρωςθ των τεχνικϊν παρεμβάςεων που αφοροφν τθν αλλαγι
θλεκτρικϊν λαμπτιρων, αλλαγι καυςίμου, εξοικονόμθςθ ενζργειασ (ανάκτθςθ καυςίμου, θλιακοί
ςυλλζκτεσ κλπ), τοποκζτθςθ αντλιϊν κερμότθτασ και άλλα μζτρα εξοικονόμθςθσ ενζργειασ.
Αληηθείκελν ησλ αλσηέξσ εξγαζηώλ ζεσξείηαη θάζε ππνινγηζηηθή δηαδηθαζία βάζεη ηεο
νπνίαο ηεθκεξηώλεηαη ε αλαβάζκηζε ελεξγεηαθήο θαηεγνξίαο ηνπ θηεξίνπ, θαηόπηλ ζπγθεθξηκέλσλ
επεκβάζεσλ, θαζώο θαη ε ζύληαμε θνζηνινγεκέλεο πξόηαζεο ησλ επεκβάζεσλ απηώλ, ζύκθσλα κε
ηε ηζρύνπζα λνκνζεζία.
Σηηο ππνρξεώζεηο ηνπ αλαδόρνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη ν έιεγρνο θαη ε κεηαηξνπή ησλ
πθηζηάκελσλ ζρεδίσλ. Ο Αλάδνρνο ζα νθείιεη λα ηεξεί ηνπο θαλόλεο δενληνινγίαο ηνπ
επαγγέικαηνο ηνπ θαη ην επαγγεικαηηθό απόξξεην, αθόκε θαη κεηά ην πέξαο ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ κε
ην Γεληθό Ννζνθνκείν Φαλίσλ « Ο Άγηνο Γεώξγηνο».
Ο σπόνορ ςλοποίηζηρ ηνπ έξγνπ μεθηλά κε ηελ ππνγξαθή ηεο Σύκβαζεο θαη νινθιεξώλεηαη
εληόο ηεο πποθεζμίαρ 120 επγάζιμυν ημεπών. Ζ δηάξθεηα ηνπ έξγνπ δύλαηαη λα παξαηαζεί κόλν ζε
εηδηθέο πεξηπηώζεηο θαη ρσξίο πξόζζεηε ακνηβή ηνπ Αλαδόρνπ θαη κόλν εθόζνλ ππάξμεη ζπκθσλία
κεηαμύ ησλ δύν κεξώλ γηα ηνπο όξνπο ηεο παξάηαζεο.
 Περιγραφή βαςικών μεγεθών και προχπολογιςμόσ.
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Περιγραφι Κτιριακϊν μεγεκϊν
- Οικόπεδο ζκταςθσ 175.622 m2
- Εμβαδόν κτιριακοφ ςυγκροτιματοσ 49.900 m2

-Επίπεδο -2: Υπόγεην Γίθηπν Καλαιηώλ
-Επίπεδο -1: Δμππεξεηήζεηο – Βνεζεηηθέο Υπεξεζίεο - Φαξκαθείν
-Επίπεδο 0: Θπξσξεία, Ηεξόο Ναόο, Καηάζηεκα, Ηζόγεην ΓΝΦ
-Επίπεδο 1: Δπεκβάζεηο-Γηνίθεζε-ΜΔΘ-ΣΤΔΦ
-Επίπεδο 2: Ζιεθηξνκεραλνινγηθόο Όξνθνο
-Επίπεδο 3/4/5: Ννζειεπηηθέο Μνλάδεο
-Επίπεδο 6: Γώκαηα

2.120 η.κ.
7.131 η.κ.
14.730 η.κ
8.354 η.κ.
4.032 η.κ.
12.958 η.κ.
575 η.κ

ΣΤΟΗΦΔΗΑ ΒΑΣΗΚΏΝ Ζ/Μ ΔΓΚΑΤΑΣΤΑΣΔΩΝ
Δγθαηεζηεκέλε Ηζρύο
6400 kVA
4 Μ/Σ ησλ 1.600 kVA
Ηζρύο Ζ/Ε
1260 kVA
2 δεύγε ησλ 630 kVA
Οη ρώξνη πνπ ηξνθνδνηνύληαη από ην UPS είλαη
όια ηα
Φεηξνπξγεία, ε Μνλάδα Δληαηηθήο
Ηζρύο ηνπ UPS
80 kVA
Θεξαπείαο θαη ε κνλάδα Δκθξαγκάησλ.
Φσξεηηθόηεηα δεμακελώλ λεξνύ
Φσξεηηθόηεηα δεμακελώλ
πεηξειαίνπ γεληθήο ρξήζεο.

700 m3

Γύν δεμακελέο ησλ 350 m3 θάζε κία.

160 m3

Γύν δεμακελέο ησλ 80 m3θάζε κία.

Φσξεηηθόηεηα δεμακελώλ Ζ/Ε

10 m3.
1500
RT=18*106
BTU

5 ςύθηεο κε ςπθηηθή δπλαηόηεηα παξαγσγήο
300RT ςπθηηθνύο ηόλνπο ν θαζέλαο

Γπλαηόηεηεο ςύμεο
Παξαγσγή δεζηνύ λεξνύ

Παξαγσγή αηκνύ
Γεμακελή νμπγόλνπ (O2 )
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6*10 kCAL

4500 kg/h
17,2 m3

3 ιέβεηεο κε δπλαηόηεηα παξαγσγήο 2*106 kCAL
ν θαζέλαο.
3 αηκνγελλήηξηεο , ε θάζε κία έρεη κέγηζηε
δπλαηόηεηα παξαγσγήο 1500 kg/h αηκνύ ζε πίεζε
10 bar

Ο/Ζ ΑΡΜΟΓΗΟ/ΗΑ
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