
 

 

ΠΡΟ : Πξνκεζεπηέο ΠΔΓΗΟ ΒΟΛΖ ΚΡΖΣΖ 
 (Αηνκηθέο Δπηρεηξήζεηο, Δηαηξίεο, Γ΄ ΚΛΑΓΟ ΟΗΚ. ΤΠΖΡΔΗΩΝ 
 πλεηαηξηζκνί) ΓΝΖ ΠΡΟΜ. & ΤΜΒΑΔΩΝ (Γ3) 
 TΜHΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ 
 Σει. 28210 26775 
ΚΟΗΝ : ΠΒΚ/Γ΄ΚΤΠ Φ.600.1/89/113544 
 .1278 
 Υαληά, 16 Απγ 18 
 πλεκκέλα: Μία (1) Σερλ.Πεξηγξαθή 
 
ΘΔΜΑ :  Πξνκήζεηεο - πκβάζεηο 
 
ΥΔΣ : Ζ ππ’ Αξηζκ. 179/2018 ΠΒΚ Commitment 
 
 1. Έρνληαο ιάβεη ππφςε : 
 
  α. Σηο δηαηάμεηο ηνπ ΝΓ 721/70 «Πεξί Οηθνλνκηθήο Μεξίκλεο θαη Λνγηζηηθνχ 
ησλ ΔΓ». 
 
  β. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/16 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ 
θαη Τπεξεζηψλ» 
 
  γ. Σν ζρεηηθφ κε ην νπνίν απνθαζίζηεθε ε αλάιεςε ηεο ππνρξέσζεο ζε 
βάξνο Π/Τ ΠΒΚ. 
 
  δ. Φ.830/56/999997/.5711/18-10-17/ΓΔ/ΓΟΗ/3α «Λφγνη Απνθιεηζκνχ 
απφ ηηο Γηαδηθαζίεο χλαςεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ». 
 
         ΠΡΟΚΖΡΤΟΤΜΔ 
 
κεηνδνηηθή δηαδηθαζία απεπζείαο αλάζεζεο κε ιήςε ελζθξάγηζησλ πξνζθνξψλ (ζε 
θιεηζηφ θάθειν), πνπ αθνξά ζηελ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε πέληε (5) επηπιένλ 
κπφηιεξ ζηα θηήξηα Μ-633, Μ-634, Μ-635, Μ-636 θαη Μ-637 ηνπ ΠΒΚ, φπσο 
πεξηγξάθεηαη ζηε ζπλεκκέλε Σερληθή Πεξηγξαθή. Κξηηήξην θαηαθχξσζεο νξίδεηαη ε 
πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηεο βαζκνινγίαο πνπ 
πξνθχπηεη απφ ηνπο ζπληειεζηέο βαξχηεηαο ηνπ Παξαξηήκαηνο «Β» ηεο Σερληθήο 
Πεξηγξαθήο ηνπ ΠΒΚ. Μεηνδφηεο πξνθχπηεη απφ ηνλ ρακειφηεξν ιφγν ηεο ηηκήο 
πξνζθνξάο κε ηελ ζπλνιηθή βαζκνινγία. Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο 
πξνκήζεηαο αλέξρεηαη ζην πνζφλ ησλ δεθαπέληε ρηιηάδσλ επξψ (15.000,00 €) ρσξίο 
ΦΠΑ. 
 
 2. Καηαιεθηηθή εκεξνκελία θαηάζεζεο ή απνζηνιήο ησλ πξνζθνξψλ νξίδεηαη 
ε Παξαζθεπή 31 Απγνχζηνπ 2018 θαη ψξα 12:00 ζηα γξαθεία ηεο ΠΒΚ/Γ΄ΚΟΤ/Γλζεο 
Πξνκεζεηψλ & πκβάζεσλ. 
 
 3. Ζκεξνκελία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ηεο δηαδηθαζίαο νξίδεηαη ε 
Γεπηέξα 03 επηεκβξίνπ 2018, ζηελ Αίζνπζα Γηαγσληζκψλ ζην Γηνηθεηήξην ηνπ Πεδίνπ 
Βνιήο Κξήηεο ην νπνίν βξίζθεηαη εληφο ηνπ ζηξαηνπέδνπ ηεο 115 ΠΜ (Αθξσηήξη, 
Υαλίσλ, Κξήηεο), ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο. 
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 4. Ζ πξνθήξπμε ζα αλαξηεζεί ζηελ ειεθηξνληθή ζειίδα www.namfi.gr/ 
procurement-announcements, ζηελ ειεθηξνληθή πιαηθφξκα ηνπ ΚΖΜΓΖ θαη ζηνλ 
ηνπηθφ ηχπν ηεο Κξήηεο. 
 
 5. Δπηζεκαίλεηαη φηη ν πξνκεζεπηήο πνπ ζα επηιεγεί απφ ηελ δηαδηθαζία 
νθείιεη λα πξνζθνκίζεη πξν ηεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο ζχκθσλα κε ην (δ) ζρεηηθφ: 
 
 α. Πηζηνπνηεηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο. 
 
 β. Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο. 
 
 γ. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ηνπ δηαρεηξηζηή ηεο επηρείξεζεο. 
 
 6. Υεηξηζηήο ζέκαηνο Τπεχζπλνο πκβάζεσλ, ΠΒΚ/Γ΄ ΚΟΤ/ΓΠ(Γ3)/ΣΠ (Γ3Β) 
Μ.Τ. Λαληδάθεο Αληψληνο, ηει. 2821026775. 
 
 

         Σαμίαξρνο Κιεάλζεο Καξαηζίλ 
       Αθξηβέο Αληίγξαθν        Γηνηθεηήο  
 
 
 
 
  Μ.Τ. Λαληδάθεο Αληψληνο 

  Σκεκαηάξρεο Πξνκεζεηψλ    

http://www.namfi.gr/%20procurement-announcements
http://www.namfi.gr/%20procurement-announcements
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ΠΔΓΗΟ ΒΟΛΖ ΚΡΖΣΖ ΔΡΓΟ:    ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ & ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ  
ΚΛΑΓΟ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ               ΔΠΗΠΛΔΟΝ ΜΠΟΪΛΔΡ Δ ΤΦΗΣΑ- 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ               ΜΔΝΟ ΤΣΖΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΕΝΥ  
TMΖΜΑ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΜΔΛΔΣΩΝ               Δ ΚΣΗΡΗΑ ΣΟΤ ΠΒΚ 
 Υανιά,  28  Μαπ 18 

 

 

       

 

 

 

 

 

Σ Δ Υ ΝΗ Κ Ζ ΠΔ ΡΗ Γ Ρ ΑΦΖ  Κ ΑΗ  
Π Ρ ΟΓΗ ΑΓ Ρ ΑΦΖ Π Ρ ΟΜ ΖΘΔ Η Α  Τ Λ Η ΚΟ Τ  

(ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ & ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΔΠΗΠΛΔΟΝ ΜΠΟΪΛΔΡ Δ  
ΤΦΗΣΑΜΔΝΟ  ΤΣΖΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΕΔΣΟΤ ΝΔΡΟΤ ΥΡΖΖ 

Δ ΚΣΗΡΗΑ ΣΟΤ ΠΒΚ) 
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       ΥΑΝΗΑ,  28 ΜΑΡΣΗΟΤ 2018 

ΠΔΓΗΟ ΒΟΛΖ ΚΡΖΣΖ 
ΚΛΑΓΟ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ 
ΓΝΖ 
ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ 
ΣΜ ΣΔΥΝ ΜΔΛΔΣΩΝ 
Σηλ. 2821026906 
Υανιά,28 Μαπ 18 

 
Σ Δ Υ Ν Η Κ Ζ  Π Δ Ρ Η Γ Ρ Α Φ Ζ  Κ Α Η  Π Ρ Ο Γ Η ΑΓ Ρ Α Φ Ζ  

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ & ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΔΠΗΠΛΔΟΝ ΜΠΟΪΛΔΡ Δ ΤΦΗΣΑΜΔΝΟ 
ΤΣΖΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΕΔΣΟΤ ΝΔΡΟΤ ΥΡΖΖ  ΣΑ ΚΣΗΡΗΑ Μ-633, Μ-634, Μ-

635, Μ-636 ΚΑΗ Μ-637(ΚΩΓΗΚΟ CPV44621210-4) 
 
1. ΔΗΑΓΩΓΖ –ΓΔΝΗΚΑ 
 

1.1 κοπόρ  
 

Ζ παξνχζα Σερληθή Πεξηγξαθή (Σ.Π.) αθνξά ζηελ εγθαηάζηαζε πέληε (5) 
επηπιένλ κπφτιεξ ηξηπιήο ελεξγείαο πθηζηάκελν ζχζηεκα παξαγσγήο Εεζηνχ Νεξνχ 
Υξήζεο (ΕΝΥ) ζηα θηίξηα Μ-633,Μ-634,Μ-635,Μ-636 θαηΜ-637 ηνπ ηξαησληζκνχ ηνπ 
ΠΒΚ, πνπ βξίζθεηαη ζην Αξψλη Αθξσηεξίνπ Υαλίσλ.  
 

1.2 Πεπιγπαθή ςθιζηάμενος ζςζηήμαηορ παπαγωγήρ ΕΝΥ ζηα κηίπιαΜ-
633, Μ-634, Μ-635, Μ-636 και Μ-637. 
 

1.2.1  Σν πθηζηάκελν ζπζηήκαηνο παξαγσγήο ΕΝΥ ζεθάζε θηίξην πεξηιακβάλεη: 

 Ζιηαθνχο ζπιιέθηεο θελνχ (Klobensky 18 CPC 58). 

 Boiler θάζεην ηξηπιήο ελέξγεηαο (VenmanBLS2-C 1000). 

 Αληιηνζηάζην ειηαθνχ θπθιψκαηνο (LovatoVertigoVRD-90)  κε 
ςεθηαθφ ειεγθηή (LovatoLovasolTDC3). 

 Γνρείν Γηαζηνιήο γηα ην ειηαθφ θχθισκα (reflexS 25). 

 Απηφκαηε ηξίνδε ζεξκνζηαηηθή βαιβίδα δεζηνχ (LK 511 Hydromix 
1’’). 

 σιελψζεηο ραιθνχ (ΥαιθφξTalos). 

 Μνλψζεηο(Armacellarmaflex). 

 Γηαθφπηεο (comap) ζε δηάθνξεο δηαηνκέο. 

 Βαιβίδεο αζθαιείαο (DN25 SYR 2115). 

 Αληηςπθηηθφ πγξφ γηα ειηαθά θπθιψκαηα (DOWchemicalsDOWCAL 
200 σο 50 νC). 
 

                        1.2.2  Δπηπιένλ νη ζπιιέθηεο ηχπνπ θελνχ πνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζηε 
Νφηηα θεξακνζθεπή ηνπ θάζε θηηξίνπ έρνπλ ηα θάησζη ραξαθηεξηζηηθά: 
 

   Θεξκηθή ηζρχο ειηαθνχ πεδίνπ 3,27 KW αλά θηίξην ζε ζπλζήθεο 
κε κέζε ζεξκνθξαζία ζπιιέθηε 60 νC, ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο 20 νC θαη 
αθηηλνβνιία 600W/m2 . 

πλνιηθή επηθάλεηα ζπιιεθηψλ 9,69 m2  αλά θηίξην. 
 ./. 
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1.3   σεηικά έγπαθα 

 
1.3.1 Σα επξσπατθά θαη δηεζλή πξφηππα, φπσο ηα παξαθάησ: 

   α.  ELOT ΔΝ 12975-1:  Θεξκηθά ειηαθά ζπζηήκαηα θαη εμαξηήκαηα απηψλ - Ζιηαθνί 

ζπιιεθηήξεο - Μέξνο 1 : Γεληθέο απαηηήζεηο. 

   β. ELOT ΔΝ 12975-2: Θεξκηθά ειηαθά ζπζηήκαηα θαη εμαξηήκαηα απηψλ - Ζιηαθνί 

ζπιιεθηήξεο - Μέξνο 2 : Μέζνδνη δνθηκήο. 

  γ. ELOT ΔΝ 12976-1: Θεξκηθά ειηαθά ζπζηήκαηα θαη εμαξηήκαηα 

απηψλ - πζηήκαηα θαηαζθεπαζκέλα ζην εξγνζηάζην - Μέξνο 1 : Γεληθέο απαηηήζεηο. 

  δ. ELOT ΔΝ 12976-2:  Θεξκηθά ειηαθά ζπζηήκαηα θαη εμαξηήκαηα 

απηψλ - πζηήκαηα θαηαζθεπαζκέλα ζην εξγνζηάζην - Μέξνο 2 : Μέζνδνη δνθηκήο. 

    ε. ELOT ΔΝ 12897:  Παξνρή λεξνχ. Πξνδηαγξαθέο γηα έκκεζα 

ζεξκαηλφκελνπο (θιεηζηνχο) ζεξκνζίθσλεο απνζήθεπζεο. 
 

1.3.2 Οη απαηηήζεηο ηεο Τπεξεζίαο. 
 

1.3  Σπόπορ Τλοποίηζηρ 
 

Ζ πξνκήζεηα ζα γίλεη ζχκθσλα κε ην εμήο ζεζκηθφ πιαίζην : Ν 4412/16, Θα επηιερζεί ε 
πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, θαη ζα αμηνινγεζεί  θαη 
βαζκνινγεζεί ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα θξηηεξίσλ ηνπ παξαξηήκαηνο «Α» ηεο 
παξνχζεο.  

 ηελ ηηκή ηεο πξνζθνξάο (ζα) ζπκπεξηιακβάλεηαη ε πιήξεο πξνκήζεηα θαη 
πξνζθφκηζε ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ πιηθψλ εγθαηάζηαζεο απηνχ, ηα έμνδα κεηαθνξάο 
θαη θνξηνεθθφξησζεο ζην ηφπν ηεο εγθαηάζηαζεο θαη φιεο νη δαπάλεο γηα ηελ πιήξε 
θαη έληερλε ηνπνζέηεζή ηνπο θαη ζχλδεζή ηνπο κε ηα πδξαπιηθά θαη ειεθηξηθά δίθηπα, 
ηα έμνδα απνθαηάζηαζεο ησλ θζνξψλ πνπ ζα πξνθιεζνχλ ζε δάπεδα, ηνίρνπο θιπ 
θαηά ηελ ηνπνζέηεζε ησλ πιηθψλ, νη δνθηκέο θαιήο ιεηηνπξγίαο, νη εξγαηηθέο, 
αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο θαη ηπρφλ ινηπέο απαξαίηεηεο γηα ηνλ πξναλαθεξφκελν ζθνπφ 
δαπάλεο πνπ δελ θαηνλνκάδνληαη πιήξσο εδψ. Όιεο νη πξναλαθεξφκελεο εξγαζίεο, 
νλνκάδνληαη εδψ σο εξγαζίεο «κεηαθνξάο θαη εγθαηάζηαζεο ηνπ εμνπιηζκνχ», 
βαξχλνπλ δε ην θφζηνο ηεο πξνκήζεηαο ηνπ εμνπιηζκνχ θαζφηη ε ζπλνιηθή αμία ηνπο 
είλαη πνιχ κηθξφηεξε ηεο αμίαο ηνπ αγαζνχ θαζαπηνχ. 
 

Δπηζεκαίλεηαη φηη θξίλεηαη ζθφπηκε ε επίζθεςε θάζε ππνςήθηνπ πξνκεζεπηή ζηηο 
εγθαηαζηάζεηο ηεο Τπεξεζίαο, πξηλ ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο, πξνθεηκέλνπ απηφο 
λα έρεη αληίιεςε ηνπ ρψξνπ θαη λα έρεη ιάβεη ππφςε ηνπ φινπο ηνπο παξάγνληεο πνπ 
επεξεάδνπλ ηελ εγθαηάζηαζε πξηλ θαηαζέζεη ηελ πξνζθνξά ηνπ.  
 

1.4  Λοιποί Γενικοί  Όποι 

Μεηαμχ Μνλάδαο θαη πξνκεζεπηή ζα ππνγξαθεί ζρεηηθφ ζπκθσλεηηθφ. 
 

Ο πξνκεζεπηήο ζα απαζρνιήζεη γηα ηηο εξγαζίεο κεηαθνξάο θαη εγθαηάζηαζεο 
ηνπ εμνπιηζκνχ, πξνζσπηθφ ηεο επηρείξεζήο ηνπ ή πξνζσπηθφ ζπλεξγαδφκελεο 
ζηεγαζκέλεο επηρείξεζεο, ζε πεξίπησζε φκσο πνπ απαζρνιήζεη έηεξνπο 
εξγαηνηερλίηεο, ηφηε ππνρξενχηαη ζηελ αζθαιηζηηθή ηνπο θάιπςε ζην ΗΚΑ κε δηθέο ηνπ 
δαπάλεο. Όιν ην πξνζσπηθφ ζα θνξάεη ηα πξνβιεπφκελα κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο, 
εηδάιισο ζα εμέξρεηαη ηνπ ηξαηνπέδνπ. 

./. 
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 Ο πξνκεζεπηήο θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ ππνρξενχληαη λα ηεξνχλ φινπο ηνπο 
θαλνληζκνχο αζθαιείαο θαηά ηελ είζνδν θαη θαηά ηελ εξγαζία ηνπο ζην ηξαηφπεδν θαη 
ζα ηνπο ρνξεγεζεί ζρεηηθή άδεηα εηζφδνπ εθφζνλ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ 
Νφκνπ. 
 

Γηα ηελ εμφθιεζε ηεο δαπάλεο ηεο πξνκήζεηαο ζα πξνεγεζνχλ νη έιεγρνη, νη 
δνθηκέο θαη ε εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ πεξηγξάθνληαη παξαθάησ θαη επίζεο 
ζα πξνεγεζεί παξαιαβή ηνπ αγαζνχ θαη ηεο εγγχεζεο θαη ησλ εγρεηξίδησλ απηνχ απφ 
επηηξνπή ηεοΜνλάδαο, πνπ ζα ζπληάμεη ην ζρεηηθφ πξσηφθνιιν .  
 

Γηα ηελ εμφθιεζε ηεο δαπάλεο απαηηείηαη θνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα. 
 
Πξνζθνξέο κε εθάκηιια θαη αλψηεξα, απφ ηα απαηηνχκελα εδψ, πνηνηηθά -ηερληθά 
ραξαθηεξηζηηθά δελ ζα απνθιείνληαη, αιιά ζα βαζκνινγνχληαη αλάινγα. 

 

2. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΤΣΖΜΑΣΟ 
 

2.1 ΜΠΟΪΛΔΡ 
 

            ην ρψξν ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ (εμσηεξηθά) θαζελφο απφ ηα παξαπάλσ 
θηίξηα ζα εγθαηαζηαζνχλ boiler1000ltηξηπιήο ελέξγεηαοθαη ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο 
παξαθάησ πξνδηαγξαθέο: 

 

2.1.1Σν boiler ζα θέξεη δπν ελαιιάθηεο γηα ηε κεηαθνξά ηεο ζεξκηθήο ελέξγεηαο, 
έλα ζην πάλσ κέξνο γηα ηελ ζχλδεζε κε ηνλ ππάξρνληα ιέβεηα πεηξειαίνπ θαη έλα ζην 
θάησ κέξνο ηνπ δνρείνπ, γηα ηε ζχλδεζε ησλ ειηαθψλ ζπιιεθηψλ. Θα είλαη 
θαηαζθεπαζκέλνη απφ ράιπβα πςειήο αληνρήο (ηχπνπ Tubo) ελζσκαησκέλνη. 

 

2.1.2   Σν boiler ζα είλαη ραιχβδηλν ςπρξήο έιαζεο  , κε εζσηεξηθή δηπιή επίζηξσζε 
ζκάιηνπ, ςεκέλνπ ζηνπο 860°C θαηά DIN 4753.  

 

2.1.3  Θα θέξεη ειεθηξηθή αληίζηαζε 4 KW κε ζεξκνζηάηε. Ζ ειεθηξηθή 
αληίζηαζε εθφζνλ έξρεηαη ζε επαθή κε ην λεξφ ζα είλαη αλνμείδσηε ψζηε λα κε 
δηαβξψλεηαη. 

 

2.1.4Σν δνρείν ζα είλαη κνλσκέλν κε κνλσηηθφ πιηθφ ρσξίο CFC 
θαηΖCFCζχκθσλα κε ηηο Δπξσπατθέο Οδεγίεο 2002/95/CE θαη 2003/11/CE. Ζ κφλσζε 
ζα είλαη πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 10 cm ε νπνία ζα είλαη αθαηξνχκελε γηα έιεγρν, εθηφο ηεο 
πεξίπησζεο ηα ηνηρψκαηα ηνπ δνρείνπ λα είλαη δηπιά απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή θαη ε 
κφλσζε λα πεξηιακβάλεηαη εληφο απηψλ. Δμσηεξηθά δε ζα θέξεη πεξίβιεκα απφ εηδηθφ 
PVC πςειήο αληνρήο. 
 

2.1.5    Μέγηζηε πίεζε ιεηηνπξγίαο 10 bar. 
 

2.1.6Θα θέξεη θαζνδηθή πξνζηαζία κε αλφδην καγλεζίνπ, γηα απνηειεζκαηηθή 
εζσηεξηθή πξνζηαζία θαηά ηεο δηάβξσζεο θαη ησλ επηθάζεζεσλ αιάησλ πνπ 
πξνθαινχληαη απφ ηηο αληηδξάζεηο ειεθηξφιπζεο. 
 

       2.1.7Θα θέξεη επηπιένλ ζπλδέζεηο πξνζαγσγήο θαη επηζηξνθήο ΕΝΥ απφ ην 
ιέβεηα θαη ηνπο ειηαθνχο ζπιιέθηεο γηα ηε ηξνθνδφηεζε ησλ ζεξκαληηθψλ ζηνηρείσλ, 

ζχλδεζε ζσιήλα λεξνχ πιεξψζεσο απφ ην δίθηπν χδξεπζεο, θξνπλφ εθθέλσζεο, 
./. 
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βαιβίδα αζθαιείαο, ςεθηαθφ ζεξκφκεηξν θαη καλφκεηξν, θιάληδεο γηα ηνλ θαζαξηζκφ 
θαη ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ αλνδίνπ. 
 
Ζ ηερληθή πξνζθνξά ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηερληθφ εγρεηξίδην φπνπ ζα θαίλνληαη  
αλαιπηηθά ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κπφηιεξ, ρσξεηηθφηεηα, πίεζε ιεηηνπξγίαο, 
πιηθά θαηαζθεπήο, ηζρχο θιπ. 
 
2.2ΛΟΗΠΑ ΤΛΗΚΑ 
 
 Πέξαλ ησλ παξαπάλσ πιηθψλ πνπ έρνπλ πξναλαθεξζεί ζηελ παξνχζα Σ.Π, 
ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη φια ηα πεξεηαίξσ πιηθά – κηθξνυιηθά, αληίζηνηρεο 
ζσιελψζεηο θηι ηα νπνία είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ ζχλδεζε ηνπ  κπφηιεξ κε ην 
πθηζηάκελν ζχζηεκα παξαγσγήο ΕΝΥ, έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε πιήξεο θαη 
αδηάθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ. 
 
3.ΑΞΗΟΠΗΣΗΑ ΤΛΗΚΩΝ   
 
 Όια ηα πιηθά ζα πξνέξρνληαη απφ θαηαζθεπαζηηθνχο νίθνπο πνπ εθαξκφδνπλ 
παξαγσγηθή δηαδηθαζία πηζηνπνηεκέλε θαηά ΔΛΟΣ ISO 9001:2015απφ δηαπηζηεπκέλν 
θνξέα. Ο πξνκεζεπηήο ζα πξνζθνκίζεη ην αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ. Δπηπιένλ φια ηα 
πιηθά ζα θέξνπλ ηε ζήκαλζε CEθαη ζα είλαη ζχκθσλα κε  κε ηνπο θαλνληζκνχο ησλ 
παξαθάησ αλαθεξφκελσλ νξγαληζκψλ: 

3.1  CEN/CENELEC 
3.2  Διιεληθφο Οξγαληζκφο Σππνπνίεζεο (ΔΛΟΣ) 
3.3  Γεξκαληθφ Ηλζηηηνχην Σππνπνίεζεο (DIN) 
3.4   Γηεζλήο Οξγαληζκφο Σππνπνίεζεο (ISO) 
 
 Ο πξνκεζεπηήο ζα ππνβάιεη πηζηνπνηεηηθά θαη βεβαηψζεηο θαηαζθεπαζηή γηα ηα 
πιηθά απφ ηα νπνία ζα πξνθχπηεη ε ζπκκφξθσζε ησλ πξντφλησλ πξνο ηηο απαηηήζεηο 
ησλ ηζρπφλησλ πξνηχπσλ 
 Ζ πξνζθνξά ζα ζπλνδεχεηαη θαη απφ ηερληθά εγρεηξίδηα ζηα νπνία ζα θαίλνληαη 
ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πιηθψλ. . 
        
4.    ΔΡΓΑΗΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ 

 
Οη εξγαζίεο εγθαηάζηαζεο ησλ κπφηιεξ ζηα θηίξηα ζα γίλεη απφ ηνλ πξνκεζεπηή 
ζχκθσλα κε ηα θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα θαη ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή.  
 

4.1Δγκαηάζηαζη θεπμανηήπα νεπού  
 
Δμσηεξηθά ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ (ιφγσ έιεηςεο ρψξνπ)ηνπ θηηξίνπ ζα 

εγθαηαζηαζεί ν λένο ζεξκαληήξαο λεξνχ (θαη λέν δνρείν δηαζηνιήο θαηάιιεια 
δηαζηαζηνινγεκέλν θαη αληίζηνηρσλ πξνδηαγξαθψλ, εθφζνλ ην πθηζηάκελν δελ 
θαιχπηεη ηηο λέεο απαηηήζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο)  κε φια ηα απαηηνχκελα φξγαλα γηα ηελ 
αζθαιή ιεηηνπξγία ηεο εγθαηαζηάζεσο. Θα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηάιιεια ζηεξίγκαηα 
γηα ηελ έδξαζε ηνπ δνρείνπ δηαζηνιήο (εθφζνλ ηνπνζεηεζεί λέν) ζην ζεκείν πνπ ζα 
ππνδεηρζεί απφ ηελ Τπεξεζία. 
 
       ./. 
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4.2 Καηαζκεςή κςκλώμαηορ ΕΝΥ 
 

Οη ζσιήλεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη απφ ραιθφ. Θα θέξνπλ ζεξκηθή κφλσζε 
θαη θαηάιιειε πξνζηαζία αλάινγα αλ νδεχνπλ ζε εμσηεξηθνχο ή εζσηεξηθνχο ρψξνπο. 
Σν πάρνο ηεο κφλσζεο ζα είλαη ζχκθσλν κε ηνλ ΚΔΝΑΚ.  
 
ηηο ζπλδέζεηο ησλ ζσιελψζεσλ κε ηα κεραλήκαηα ή ζπζθεπέο ζα παξεκβάιινληαη 
ιπφκελνη ζχλδεζκνη ψζηε λα είλαη εχθνιε ε απνζχλδεζε ηνπο ρσξίο λα ρξεηάδεηαη 
ηδηαίηεξε επέκβαζε ζην δίθηπν. Δπίζεο ιπφκελνη ζχλδεζκνη ζα ηνπνζεηεζνχλ φπνπ 
αιινχ απαηηεζεί ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ επηβιέπνληα.  
 
Οη ζσιελψζεηο ζα ηνπνζεηνχληαη παξάιιεια ή θάζεηα πξνο ηνπο ηνίρνπο 
απνθεχγνληαο ηηο δηαζηαπξψζεηο κε άιιεο ζσιελψζεηο, θαιψδηα ή κεραλήκαηα θαη ζε 
θαηάιιειεο απνζηάζεηο κεηαμχ ηνπο ψζηε λα επηηξέπνπλ ηελ απνζπλαξκνιφγεζε θαη 
ηε κφλσζε ηνπο φπσο νξίδεηαη ζηηο αληίζηνηρεο ΔΣΔΠ.   
 

ην θάζεην/νξηδφληην ηκήκα ηεο εμσηεξηθήο ηνηρνπνηίαο/δαπέδνπ νη ζσιήλεο ζα 
ηνπνζεηεζνχλ ζεκεηαιιηθά θαλάιηα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπο, αιιά θαη λα δηαζθαιίδνπλ 
ηελ αηζζεηηθή εηθφλα ηνπ θηηξίνπ. 
 

4.3 Δγκαηάζηαζη ανηλιοζηαζίος ηλιακού κςκλώμαηορ 
 

Θα γίλεη ε απαξαίηεηε ζχλδεζε ηνπ κπφηιεξ κε ην αληιηνζηάζην ηνπ ειηαθνχ 
θπθιψκαηνο θαη  φιεο νη απαξαίηεηεο ζπλδέζεηο κε ην πδξαπιηθφ θαη ειεθηξηθφ δίθηπν. 
Όζνλ αθνξά ηε ζχλδεζε κε ην ειεθηξηθφ δίθηπν πεξηιακβάλνληαη ζσιελψζεηο, 
θαισδηψζεηο, απηφκαηνη εθθηλεηέο πξνζηαζίαο θιπ. Ζ ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε ησλ 
θπθινθνξεηψλ ζα θαηαζθεπαζηεί ζηεγαλή ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο λφκνπο ηνπ 
Διιεληθνχ Κξάηνπο (ΔΛΟΣ HD 384).  

 

5. ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΚΑΗ ΥΔΣΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ 
 

 Οη ειεθηξηθέο εξγαζίεο ζα εθηειεζηνχλ ζχκθσλα κε ηνλ ΔΛΟΣ HD 384 θαη νη 
πδξαπιηθέο ζχκθσλα κε ηελ ΣΟΣΔΔ 2411 θαη ηηο ΔΣΔΠ ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-04-01-03-00, 
ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-04-01-04-01 θαη ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-04-01-07-00 αλάινγα κε ην πιηθφ ησλ 
ζσιελψζεσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ. 
 
Δπίζεο ζα εθηειεζηνχλ ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο αληίζηνηρνπο Δπξσπατθνχο 
Καλνληζκνχο ζπκπιεξσκέλνπο κε ηνπο Γεξκαληθνχο (VDΔ/DΗΝ θαη άιινπο Γηεζλείο 
Καλνληζκνχο) ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη νησλδήπνηε ηξνπνπνηήζεσλ, 
ζπκπιεξψζεσλ ή δηνξζψζεσλ πξνεγνχκελσλ δηαηαγκάησλ, απνθάζεσλ ή νδεγηψλ. 
 
6. ΠΟΗΟΣΗΚΟ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΟ ΈΛΔΓΥΟ – ΌΡΟΗ ΑΠΟΓΟΥΖ 

 
6.1 Δγγςήζειρ 

 
 ηελ ηερληθή πξνζθνξά πξέπεη λα δειψλεηαη φηη παξέρεηαη εγγχεζε θαιήο 
ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο, γηα ην 
κπφηιεξ θαη δχν (2) έηε γηα ηα ππφινηπα πιηθά. 
 Δπηπιένλ απφ ηνλ πξνκεζεπηή ζα δίλεηαη ζε κνξθή βεβαίσζεο φηη, έρεη πξνβεί 
ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο-επεκβάζεηο θαη ξπζκίζεηο ζην ζχζηεκα, θαηά ηελ 
εγθαηάζηαζε ηνπ λένπ κπφηιεξ, έηζη ψζηε ην ζχζηεκα παξνρήο ΕΝΥ λα ιεηηνπξγεί 
       ./. 
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θαηά ηξφπν ππνδεηγκαηηθφ θαη αζθαιέο , ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη 
ηνπο θαλφλεο ηεο Σέρλεο θαη ηεο Δπηζηήκεο. 
 Ζ εγγχεζε απηή νινθιεξψλεηαη, θαηά ηελ παξαιαβή ηνπ εμνπιηζκνχ απφ ην 
ΠΒΚ, κε ηηο αληίζηνηρεο εγγπήζεηο ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ νίθσλ ηνπ εμνπιηζκνχ. ηηο 
πεξηπηψζεηο πνπ ν θαηαζθεπήο δίλεη εγγχεζε κηθξφηεξνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο γηα 
θάπνην κέξνο ηνπ εμνπιηζκνχ, ηφηε ε δηαθνξά κέρξη ηα αληίζηνηρα έηε ζα 
αλαιακβάλεηαη φπσο πξναλαθέξζεθε σο ππνρξέσζε παξνρήο εγγχεζεο απφ ηνλ 
πξνκεζεπηή, κε ππεχζπλε δήισζή ηνπ. ηε δεχηεξε πεξίπησζε, αλ δηαπηζησζεί 
βιάβε εμνπιηζκνχ πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηεο εγγπήζεσο, ην 
ΠΒΚ δηαηεξεί επίζεο ην δηθαίσκα λα απαηηήζεη ηελ επηζθεπή/αληηθαηάζηαζε απηνχ θαη 
απφ ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ νίθν (πέξαλ ηνπ πξνκεζεπηηθνχ νίθνπ), ζχκθσλα κε ηελ 
Οδεγία 2011/83/ΔΔ θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα (άξζξν 554). 
 
 Μέζα ζηα φξηα ηνπ πξναλαθεξζέληνο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηεο εγγχεζεο 
θαιήο ιεηηνπξγίαο, ν θαηαζθεπαζηήο – πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα 
επηζθεπάζεη ή λα αληηθαηαζηήζεη νπνηνδήπνηε εμάξηεκα παξνπζηάζεη πξφσξε θζνξά 
ή ζπζηεκαηηθή βιάβε κε δηθή ηνπ δαπάλε (πιηθά, εξγαηηθά, κεηαθνξηθά θιπ.) θαη λα 
απνθαηαζηήζεη ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ βιακκέλνπ ζπζηήκαηνο. 
 

Ζ κε απνζηνιή ζπλεξγείνπ επηζθεπήο, απφ ηνλ πξνκεζεπηή, δίλεη ην δηθαίσκα 
ζηελ Τπεξεζία κεηά ηελ άπξαθηε παξέιεπζε πέληε (5) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ 
ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε (θαη κε ηειενκνηφηππν-FAX) θαη ρσξίο άιιε ππελζχκηζε, λα 
αλαζέζεη ηελ επηζθεπή ηεο βιάβεο ζε ηξίηνπο θαη ην θφζηνο δαπάλεο λα ην απαηηήζεη 
απφ ηνλ πξνκεζεπηή.  

 
Ζ παξνρή εγγπήζεσλ κεγαιχηεξνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ 

ηνποθαηαζθεπαζηέο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη απφ ηνλ πξνκεζεπηηθφ νίθν βαζκνινγείηαη 
πξνο ην ζεηηθφηεξν, εθφζνλ απνδεηθλχεηαη. 

 
        6.2   Δγγύηζη δςναηόηηηαρ εθοδιαζμού με ανηαλλακηικά 

 
 Ο πξνκεζεπηήο πξέπεη λα εγγπεζεί ηε δπλαηφηεηα εθνδηαζκνχ ηεο Τπεξεζίαο κε 
ζπκβαηά αληαιιαθηηθά γηα ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) ρξφληα, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε 
πιήξεο θαη νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ΕΝΥ ηνπ θηηξίνπ. 

 
        6.3   Δκπαίδεςζη – Γιάθεζη Πποζωπικού 

 
Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δηαζέζεη ην παξαθάησ εηδηθφ ηερληθφ ή 

ηερληθνχο ζηνλ ηφπν εγθαηάζηαζεο θαη δηάζεζε απηψλ ζηελ επηηξνπή παξαιαβήο θαη 
ζηνπο ηερληθνχο- ρεηξηζηέο ηεο Τπεξεζίαο, γηα επίδεημε θαη παξνρή εθπαίδεπζεο πάλσ 
ζην ρεηξηζκφ, ηε ιεηηνπξγία θαη ηελ πεξηγξαθή ηνπ ζπζηήκαηνο ΕΝΥ κεηά θαη ηε 
ηνπνζέηεζε ηνπ λένπ κπφηιεξ θαη ηελ επαλαξχζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο (εάλ απαηηεζεί). 
Ζ δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζεο απηήο ζα είλαη ην ιηγφηεξν κία (1) θαη ην πεξηζζφηεξν δχν 
(2) εξγάζηκεο εκέξεο αλάινγα κε ηελ απαίηεζε ηεο επηηξνπήο. 
 
       6.4   Δςθύνη Δλέγσος Ποιόηηηαρ 

 
Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ απαξαίηεησλ 
πηζηνπνηεηηθψλ πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ηα επξσπατθά θαη δηεζλή πξφηππα θαζψο θαη 
ησλ έγγξαθσλ βεβαηψζεσλ ζρεηηθά κε ηελ έληερλε ηνπνζέηεζε ησλ πξνο πξνκήζεηα 
πιηθψλ θαη επαλαξχζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο. 

./. 
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 6.5Μακποζκοπικόρ Έλεγσορ 
 

Ζ επηηξνπή ειέγρνπ θαη παξαιαβήο, έρνληαο ππφςε ηεο ηνπο φξνπο ηεο 
πξνδηαγξαθήο απηήο, ειέγρεη ηα παξαθάησ: 

 

α) Αλ ππάξρνπλ ηπρφλ παξακνξθψζεηο ή θαθψζεηο ζηα ππφ πξνκήζεηα πιηθά 
θαη αλ είλαη θαηλνχξηαο θαηαζθεπήο.  

 

β) Αλ ηα πιηθά ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο ηεο ΣΠ ηεο Τπεξεζίαο θαη ησλ 
ηειηθψλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο.   

 

         6.6Έλεγσοι και δοκιμέρ 
 

Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα δνθηκάζεη ην δίθηπν ΕΝΥ ζην θηίξην ζχκθσλα κε ηηο 
αληίζηνηρεο ΔΣΔΠ. ε πεξίπησζε δηαξξνήο ζα επηζθεπάζεη νπνηαδήπνηε αηέιεηα, ζα 
αληηθαηαζηήζεη ηα ειαηησκαηηθά εμαξηήκαηα θαη ζα επαλαιάβεη ηε δνθηκή. Θα θάλεη ηηο 
απαξαίηεηεο ξπζκίζεηο γηα ηελ νκαιή θαη εχξπζκε ιεηηνπξγία θαη κέγηζηε απφδνζε ηνπ 
ζπζηήκαηνο.  
 

 6.7Όποι Αποδοσήρ 
 

Δάλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ καθξνζθνπηθνχ ειέγρνπ θαη ησλ ινηπψλ δνθηκψλ θαη 
ειέγρσλ ηνπ ζπζηήκαηνο ΕΝΥ κεηά θαη ηε ηνπνζέηεζε ησλ κπφηιεξ γηα ην θηίξην 
αληαπνθξίλνληαη ζην ζχλνιν ηνπο πξνο ηηο απαηηήζεηο απηήο ηεο ΣΠ ηφηε ν εμνπιηζκφο 
ζα παξαιακβάλεηαη.   

 

6.8 Τποσπεώζειρ Ππομηθεςηή 
 

6.8.1 Τποβολή Δγγπάθων για Αξιολόγηζη 
 

Κάζε πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη ηα παξαθάησ έληππα θαη πηζηνπνηεηηθά 
καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπ: 

 α. Πιήξε πεξηγξαθή ησλ κπφηιεξ θαζψο θαη πιήξε ηερληθά 
ραξαθηεξηζηηθά ησλ επηκέξνπο πιηθψλ πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ( ζσιελψζεηο θαη 
κνλψζεηο απηψλ θ.η.ι), θαζψο θαη νπνηνδήπνηε άιιν ζηνηρείν πνπ πξνζδηνξίδεη 
αθξηβψο ην είδνο θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο (εάλ ρξήδεη 
επαλαξχζκηζεο).  

 

  β. Τπεχζπλε δήισζε ζεσξεκέλε ηνπ Νφκνπ 1599/1986  ηνπ πξνκεζεπηή 
ή ηνπ θαηαζθεπαζηή ή ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ απηνχ ζηελ νπνία λα δειψλεηαη: 
   1)  Ο παξερφκελνο ρξφλνο εγγχεζεο ησλ πιηθψλ πνπ αλαθέξνληαη 
ζηελ παξαγξάθνπ 6.1. Δπηπιένλ νη πξνζθέξνληεο ζα αλαθέξνπλ ην πέξαλ ηνπ 
ρξφλνπ θαη ηνπο φξνπο εγγχεζεο ηνπ πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ. 
 

   2) Όηη ππάξρεη δπλαηφηεηα ππνζηήξημεο αληαιιαθηηθψλ γηα δέθα 
(10) ηνπιάρηζηνλ ρξφληα.  
 

   3) Όηη ηα εξγνζηάζηα θαηαζθεπήο ησλ κπφηιεξ θαη ησλ επηκέξνπο 
πιηθψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ είλαη πηζηνπνηεκέλα. 
   

  ε. Δπηπιένλ γηα  ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζηνλ δηαγσληζκφ ν θάζε ζπκκεηέρσλ  
ζα πξέπεη λα  επηζθεθηεί ηηο  εγθαηαζηάζεηο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη εξγαζίεο,  

      ./. 
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ψζηε λα ιάβεη  γλψζε ησλ επηηφπησλ ηδηαίηεξσλ ζπλζεθψλ θαη λα ιάβεη  ππφςε ηνπ 
ζηελ πξνζθνξά ηνπ, φια ηα δεδνκέλα εθείλα πνπ αθνξνχλ ηελ  νινθιήξσζε ησλ 
εξγαζηψλ, ρσξίο λα  έρεη ην δηθαίσκα λα εγείξεη επηπιένλ  νηθνλνκηθέο αμηψζεηο. 
 

 6.8.2 Παπάδοζη Δγγπάθων –Δνηύπων καηά ηην Παπαλαβή 
 

Καηά ηελ παξάδνζε ηνπ εμνπιηζκνχν πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα 
παξαδψζεη ηα παξαθάησ: 

 

 α. Έγγξαθε εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα ηα έηε πνπ έρνπλ δεισζεί ζηελ 
πξνζθνξά γηα θαζέλα απφ ηα πιηθά ηεο παξαγξάθνπ 6.1. Δπηπιένλ ν πξνκεζεπηήο ζα 
αλαθέξεη ην πέξαλ ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπο φξνπο εγγχεζεο ηνπνζεηεκέλνπ εμνπιηζκνχ. 
 

 β. Έγγξαθε εγγχεζε παξνρήο αληαιιαθηηθψλ γηα ηα ρξφληα πνπ έρνπλ δεισζεί 
ζηελ πξνζθνξά. 
 

 γ. Σα εγθεθξηκέλα απφ ηελ Τπεξεζία εμ’ εθηειέζεσο (Αs-Βuilt) πδξαπιηθά θαη 
ειεθηξνινγηθά ζρέδηα. 
 

 δ. Σερληθά εγρεηξίδηα ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ηνπ ηνπνζεηεκέλνπ 
εμνπιηζκνχ. 
 

 6.8.3 Φύλλο ςμμόπθωζηρ 
 

Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο ζηελ πξνζθνξά ηνπ λα επηζπλάςεη θαη Φχιιν 
πκκφξθσζεο. Απηφ είλαη θχιιν ζπζρέηηζεο ηεο πξνζθνξάο κε ηηο απαηηήζεηο ηεο 
πεξηγξαθήο απηήο, φπνπ ζηελ αληίζηνηρε ζηήιε αλαγξάθεηαη αλ ην πξνζθεξφκελν 
πιηθφ είλαη ζχκθσλν κε ηελ ΣΠ. ε πεξίπησζε κε ζπκθσλίαο ζα αλαθέξνληαη 
αλαιπηηθά φιεο νη απνθιίζεηο (είηε απηέο απνηεινχλ πιενλέθηεκα είηε κεηνλέθηεκα, είηε 
έιιεηςε ε νπνία φκσο απνδεδεηγκέλα δελ επεξεάδεη ηελ απφδνζε θαη ηελ θαιή 
ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ) ηνπ πξνζθεξφκελνπ πιηθνχ ζε ζχγθξηζε κε ηα ζηνηρεία ηεο 
πεξηγξαθήο (δει. ν πξνκεζεπηήο απαληά θαηά αξηζκεηηθή ζεηξά ζε φιεο ηηο 
παξαγξάθνπο ηεο ηερληθήο πεξηγξαθήο). Αθφκε πξέπεη ζηηο απαληήζεηο λα γίλεηαη 
παξαπνκπή ζηα ηερληθά εγρεηξίδηα ή PROSPECTUS ησλ πιηθψλ , ηα νπνία πξέπεη λα 
ζπλνδεχνπλ απαξαίηεηα ηελ πξνζθνξά γηα λα πηζηνπνηείηαη ε αθξίβεηα ηνπο.  
 

7. ΠΑΡΑΓΟΖ –ΠΑΡΑΛΑΒΖ 
 
Ζ παξάδνζε ησλ πιηθψλ ζα γίλεη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΠΒΚ,πνπ ζα 

ππνδεηρζνχλ απφ ηελ Τπεξεζία ζηελ πεξηνρή ηνπ Αθξσηεξίνπ νχδαο,κε δαπάλεο ηνπ 
πξνκεζεπηή νη νπνίεο ζα πεξηιακβάλνληαη ζηελ ηηκή πξνζθνξάο. 
 

Ζ παξαιαβή ζα γίλεη απφ αξκφδηα επηηξνπή ηνπ ΠΒΚ κεηά ηελ εγθαηάζηαζε 
ησλ πιηθψλ θαη ηε δηελέξγεηα ησλ απαξαίηεησλ ειέγρσλ θαη δνθηκψλ απφ ηνλ αλάδνρν 
κε επηηπρή απνηειέζκαηα.  
 

8. ΑΛΛΑ ΘΔΜΑΣΑ 
 

  8.1Ο Πξνκεζεπηήο, καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπ, πξέπεη λα πξνζθνκίζεη θαη φζα 
θαζνξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 6.8.1.  
 
      ./. 
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8.2Ο Πξνκεζεπηήο, καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπ, πξέπεη λα πξνζθνκίζεη θαη ην 
θχιιν ζπκκφξθσζεο, νξζά ζπκπιεξσκέλν. Πποζθοπά σωπίρ Φύλλο 
ςμμόπθωζηρ θα ΑΠΟΡΡΗΠΣΔΣΑΗ. 

 

 8.3Ζ ηηκή ηεο πξνζθνξάο ζα πεξηιακβάλεη φια ηα απαηηνχκελα πιηθά θαη 
παξειθφκελα ηνπ εμνπιηζκνχθαζψο θαη ηελ εγθαηάζηαζε ηνπο. 

 

           8.4 Ο Πξνκεζεπηήο, επίζεο, πξέπεη λα εγγπεζεί ηελ δπλαηφηεηα εθνδηαζκνχ 
ηεο Τπεξεζίαο κε ηα απαξαίηεηα αληαιιαθηηθά γηα δέθα (10) ρξφληα, ψζηε λα 
εμαζθαιίδεηαη ε πιήξεο, εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ ΕΝΥ.   
 

8.5 Ο Πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα νινθιεξψζεη ηελ πξνκήζεηα ηνπ πιηθνχ 
εληφο  ελφο (1) κελφο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Μεηά ην πέξαο ηνπ 
πξναλαθεξφκελνπ δηαζηήκαηνο, ν Πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη ζηελ θαηαβνιή 
πνηληθήο ξήηξαο, κε πνζφ πνπ ζα θαζνξηζηεί ζηε ζχκβαζε, ζηηο παξαθάησ 
πεξηπηψζεηο: 
 

8.5.1 Γηα θάζε επηπιένλ εκέξα θαζπζηέξεζεο (πιελ εμαηξεηηθψλ πεξηπηψζεσλ 
πέξαλ ηνπ ειέγρνπ ηεο εηαηξίαο). 

 

8.5.2 ηελ πεξίπησζε πνπ  ε επηηξνπή παξαιαβήο, δελ παξαιάβεη ηνλ 
εμνπιηζκφ, γηα ηπρφλ παξαβηάζεηο ησλ φξσλ ηεο ζπκθσλίαο ή ηεο ηερληθήο 
πεξηγξαθήο απφ ηνλ πξνκεζεπηή. 

 

8.6 Ζ Τπεξεζία ζα επηιέμεη ηελ πην θαηάιιειε θαη ζπκθέξνπζα γηα απηήλ 
πξνζθνξά, κε βάζε ηα αλαγξαθφκελα απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο νηθνλνκηθά θαη 
ηερληθά ζηνηρεία θαη ηα ζηνηρεία ηεο παξνχζαο ΣΠ, φπσο πξνβιέπεη ε ηζρχνπζα 
λνκνζεζία.  

 

 8.7Καηά ηελ αμηνιφγεζε ζα ιεθζνχλ ππφςε ε εκπεηξία θαη ε αμηνπηζηία ηνπ 
πξνκεζεπηή – θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ απφ άιιεο πξνκήζεηεο ζηηο Έλνπιεο 
Γπλάκεηο, ζε Οξγαληζκνχο, ζην Γεκφζην αιιά ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θ.ι.π. Ο 
πξνκεζεπηήο δχλαηαη λα ππνβάιεη θαηάινγν εξγαζηψλ ή/θαη παξαδφζεσλ, ηφζν γηα 
ηνλ ίδην φζν θαη γηα ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ νίθν, γηα ηα παξαπάλσ πιηθά.  

 

9. Λοιποί Γενικοί  Όποι 
 

Ο πξνκεζεπηήο ζα απαζρνιήζεη γηα ηηο εξγαζίεο κεηαθνξάο θαη εγθαηάζηαζεο ηνπ 
πξνο πξνκήζεηα πιηθνχ, πξνζσπηθφ ηεο επηρείξεζήο ηνπ ή πξνζσπηθφ 
ζπλεξγαδφκελεο ζηεγαζκέλεο επηρείξεζεο.  

 

Ο πξνκεζεπηήο θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ, ππνρξενχληαη λα ηεξνχλ φινπο ηνπο 
θαλνληζκνχο αζθαιείαο θαηά ηελ είζνδν ζην ηξαηφπεδν θαη ζα ηνπο ρνξεγεζεί 
ζρεηηθή άδεηα εηζφδνπ εθφζνλ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ Νφκνπ. 
 

Γηα ηελ εμφθιεζε ηεο δαπάλεο ηεο πξνκήζεηαο ζα πξνεγεζνχλ νη έιεγρνη 
πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα ΣΠ. Δπίζεο ζα πξνεγεζεί παξαιαβή ηνπ 
αγαζνχ, ηεο εγγχεζεο θαη ησλ ζρεηηθψλ εληχπσλ (εγρεηξίδηα , πηζηνπνηήζεηο θηι) 
απφ επηηξνπή ηνπ ΠΒΚ ε νπνία ζα ζπληάμεη θαη ην ζρεηηθφ πξσηφθνιιν.   

 

Πξνζθνξέο κε εθάκηιια θαη αλψηεξα απφ ηα απαηηνχκελα εδψ πνηνηηθά 
θαη ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, δελ ζα απνθιείνληαη αιιά ζα βαζκνινγνχληαη αλάινγα. 

./. 
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Υεηξηζηήο ζέκαηνο: Λγνο (ΜΥ) Αρηιιέαο Μάεο, ΠΒΚ/ΚΤΠ/ΣΣΜ ηει 
282106906 – 6901 - 6903, suppdivision@namfi.gr. 
 

 κρνο (ΜΖ) Ζιίαο Παληειήο 
Αθξηβέο Αληίγξαθν Γληεο΄Γ ΚΤΠ 

  
  

Λγνο (ΜΥ) Αρηιιέαο Μάεο 
Σκρεο Σκήκαηνο Σερλ.  Μειεηψλ 

 

 

 
 
 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ: 
 
«Α»   Πίλαθαο Δλδεηθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ γηα ηελ Δγθαηάζηαζε  Δπηπιένλ 

Μπφηιεξ ζηα θηίξηα Μ-633,Μ-634,Μ-635,Μ-636 θαη Μ-637. 
 

«Β» Πίλαθαο Κξηηεξίσλ Αμηνιφγεζεο, γηα ηελ Δγθαηάζηαζε  Δπηπιένλ 
Μπφηιεξ ζηα θηίξηα Μ-633,Μ-634,Μ-635,Μ-636 θαη Μ-637. 
 

«Γ» Τπφδεηγκα Φχιινπ πκκφξθσζεο ηεο Σερληθήο Πεξηγξαθήο.  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ "Α"  ΠΔΓΗΟ ΒΟΛΖ ΚΡΖΣΖ 
ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ  ΚΛΑΓΟ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ 
ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΔΠΗΠΛΔΟΝ  ΓΝΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ 
ΜΠΟΗΛΔΡ ΣΑ ΚΣΗΡΗΑ Μ-633  ΣΜ. ΣΔΥ. ΜΔΛΔΣΩΝ 
ΔΩ ΚΑΗ Μ-637  Υαληά,  28 Μαξ 18 

 
ΠΗΝΑΚΑ 

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ  ΔΠΗΠΛΔΟΝ 
ΜΠΟΗΛΔΡ ΣΑ ΚΣΗΡΗΑ Μ-633, Μ-634, Μ-635, Μ-636 ΚΑΗ Μ-637. 

 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΔΜ ΣΗΜΖ 
ΣΔΜΑΥΗΟΤ 

(€) 

ΤΝΟΛΗΚΖ 
ΓΑΠΑΝΖ 

(€) 

CPV 

1 Πξνκήζεηα – Μεηαθνξά θαη 
Δγθαηάζηαζε Μπφηιεξ 

Σξηπιήο Δλεξγείαο 1000lt 

5 3.000 15.000 44621210-4 

ΜΔΡΗΚΟ ΤΝΟΛΟ(€)      15.000 

ΦΠΑ 24%(€) Θα ρνξεγεζεί 
απαιιαθηηθφ ΦΠΑ 

ΤΝΟΛΟ (€)      15.000 
 

 
 

 κρνο (ΜΖ) Ζιίαο Παληειήο 
Αθξηβέο Αληίγξαθν Γληεο΄Γ ΚΤΠ 

  
  

Λγνο (ΜΥ) Αρηιιέαο Μάεο 
Σκρεο Σκήκαηνο Σερλ.  Μειεηψλ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ "Β"  ΠΔΓΗΟ ΒΟΛΖ ΚΡΖΣΖ 
ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ  ΚΛΑΓΟ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ 
ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΔΠΗΠΛΔΟΝ  ΓΝΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ 
ΜΠΟΗΛΔΡ ΣΑ ΚΣΗΡΗΑ Μ-633   ΣΜ. ΣΔΥ. ΜΔΛΔΣΩΝ 
ΔΩ ΚΑΗ Μ-637  Υαληά,  28 Μαξ 18 
 
 

ΠΗΝΑΚΑ 
ΚΡΗΣΖΡΗΩΝ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ ΠΑΛΗΩΝ 

ΖΛΗΑΚΩΝΤΛΛΔΚΣΩΝ ΚΑΗ ΜΠΟΗΛΔΡ ΓΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΕΝΥ  
ΣΟ ΚΣΗΡΗΟ Μ-631 

 
Α/Α  ΚΡΗΣΖΡΗΟ   ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ  ΠΑΡΑ-

ΓΡΑΦΟ 
ΤΝΣΔ-
ΛΔΣΖ 
ΒΑΡΤΣ. 

ΒΑΘΜΟ-
ΛΟΓΗΑ 

ΠΑΡ/ΔΗ 

  ΟΜΑΓΑ Α         

1. 
Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά κπφηιεξ (πνηφηεηα 
πιηθνχ, επηθάλεηα ελαιιάθηε, θαηαζθεπαζηηθά 
πξφηππα) 

2.1 50%     

2. 
Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά ινηπψλ επηκέξνπο 
πιηθψλ- ζσιελψζεσλ θηι (πνηφηεηα πιηθψλ, 
αληνρή ζην ρξφλν, θαηαζθεπαζηηθά πξφηππα) 

2.2, 4.2, 
4.3 

15% 
    

3. 
Δκπεηξία πξνκεζεπηή ζε αλάινγεο εξγαζίεο 
(ζα απνδεηθλχεηαη κε πειαηνιφγην) 

8.7 5% 
    

  ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΒΑΡΤΣΖΣΑ ΟΜΑΓΑ Α 70,00%     

                        ΟΜΑΓΑ Β     

1. Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα ηα πιηθά ηεο 
παξαγξάθνπ 6.1 ηνπιάρηζηνλ γηα ηα ρξφληα 
πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ΣΠ 

6.1 20%     

2. Δγγχεζε δπλαηφηεηαο εθνδηαζκνχ κε 
αληαιιαθηηθά ηνπιάρηζηνλ γηα δέθα (10) έηε. 

6.2 10%     

  ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΒΑΡΤΣΖΣΑ ΟΜΑΓΑ Β 30%     

 
Ζ βαζκνινγία ηνπ θάζε θξηηεξίνπ θπκαίλεηαη απφ 100 έσο 120 βαζκνχο θαη 

πνιιαπιαζηάδεηαη κε έλα επηκέξνπο ζπληειεζηή βαξχηεηαο. Σν άζξνηζκα ησλ γηλνκέλσλ  
ησλ δχν νκάδσλ δίλεη ηελ ηειηθή βαζκνινγία ε νπνία θπκαίλεηαη απφ 100 έσο 120. (Άξζξν 86/ 
Ν.4412/16) 
 

 

 κρνο (ΜΖ) Ζιίαο Παληειήο 
Αθξηβέο Αληίγξαθν Γληεο΄Γ ΚΤΠ 

  
  

Λγνο (ΜΥ) Αρηιιέαο Μάεο 
Σκρεο Σκήκαηνο Σερλ.  Μειεηψλ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ "Γ"  ΠΔΓΗΟ ΒΟΛΖ ΚΡΖΣΖ 
ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ  ΚΛΑΓΟ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ 
ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΔΠΗΠΛΔΟΝ  ΓΝΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ 
ΜΠΟΗΛΔΡ ΣΑ ΚΣΗΡΗΑ Μ-633   ΣΜ. ΣΔΥ. ΜΔΛΔΣΩΝ 
ΔΩ ΚΑΗ Μ-637  Υαληά,  28 Μαξ 18 
 

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ 
ΦΤΛΛΟΤ ΤΜΜΟΡΦΩΖ 

 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ  

ΣΔΥΝΗΚΖ 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΟΤ 

ΤΛΗΚΟΤ 

ΑΝΑΦΟΡΑ Δ 

ΣΔΥΝΗΚΑ 

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΑ ΚΑΗ 

PROSPECTUS 

ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΖ - 

ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ 

(α) (β) (γ) 

   

   

   

   

   

   
 Υανιά, ..…/…/….. 

 Ο 

 Ππομηθεςηήρ 

Π Α Ρ Α Σ Ζ Ρ Ζ  Δ Η  : 
α. ηε ζηήιε (α) αλαγξάθνληαη ςποσπεωηικά φιεο νη παξάγξαθνη καη' απόλςηη 

ζειπάφπσο θαίλνληαη ζηελ παξνχζα Σερληθή Πεξηγξαθή (Σ.Π.). 

β. ηε ζηήιε (β) δειψλεηαη αληίζηνηρα ζε θάζε παξάγξαθν αλ ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ πξνζθεξφκελνπ Τιηθνχ ζςμθωνούν απόλςηα ή όσικε ηελ Σερληθή Πεξηγξαθή. Απηφ ζα 

γίλεηαη κε ηελ αλαγξαθή ζηε ζηήιε (β) θαη απέλαληη ζε θάζε παξάγξαθν φηη "ΤΜΦΩΝΟΤΝ 

ΑΠΟΛΤΣΑ ΜΔ ΣΖΝ Σ.Π." ή "ΓΔΝ ΤΜΦΩΝΟΤΝ ΜΔ ΣΖΝ Σ.Π". ε πεξίπησζε πνπ δεν 

ςπάπσει ζςμθωνία αλαγξάθνληαη ςποσπεωηικάφια ηα πξνζθεξφκελα άιια ραξαθηεξηζηηθά, 

κε αληίζηνηρε παξαπνκπή ζηε ζηήιε (γ), ζην ζεκείν ηνπ PROSPECTUS - Σερληθνχ 

Δγρεηξηδίνπ. 

γ. ηε ζηήιε (γ) αλαγξάθεηαη γηα θάζε παξάγξαθν ε παξαπνκπή ζηε ζειίδα ή 

ζηελ παξάγξαθν ή ζην ζρεδηάγξακκα ηνπ θαηαηηζέκελνπ PROSPECTUS - Σερληθνχ 

Δγρεηξηδίνπ, φπνπ θαίλεηαη θαη επηβεβαηψλεηαη φηη πξνζθέξνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

θαζνξίδνληαη ζηελ αληίζηνηρε παξάγξαθν ηεο Σερληθήο Πεξηγξαθήο. 

δ. Γηα φζα ραξαθηεξηζηηθά δίλνληαη ζηε ζηήιε (β) θαη ζηα PROSPECTUS - Σερληθά 

Δγρεηξίδηα ζε δηαθνξεηηθέο κνλάδεο απφ εθείλεο ηεο Σερληθήο Πεξηγξαθήο, λα δίλνληαη 

ςποσπεωηικά νη ηχπνη κεηαηξνπήο απηψλ, θαζψο θαη επεμεγήζεηο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο 

δηαθνξεηηθήο νξνινγίαο απφ εθείλεο ηεο Σ.Π.  

 
 κρνο (ΜΖ) Ζιίαο Παληειήο 

Αθξηβέο Αληίγξαθν Γληεο΄Γ ΚΤΠ 
Λγνο (ΜΥ) Αρηιιέαο Μάεο 

Σκρεο Σκήκαηνο Σερλ.  Μειεηψλ 
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