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ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡ ΑΦΖ Κ ΑΗ ΠΡΟΓΗ ΑΓΡ ΑΦΖ
1.

ΔΗΑΓΧΓΖ –ΓΔΝΗΚΑ
1.1

κοπόρ

θνπφο ηεο παξνχζαο Σερληθήο Πεξηγξαθήο (ΣΠ) είλαη λα πεξηγξάςεη
ηηο απαηηήζεηο ηεο Τπεξεζίαο γηα ηελ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ησλ ειηαθψλ
ζπιιεθηψλ ,ησλ κπφηιεξ θαη ινηπψλ πιηθψλ, γηα παξαγσγή Εεζηνχ Νεξνχ Υξήζεο
(ΕΝΥ) ζηα θηίξηα Μ-620 θαη Μ-624 ηνπ ηξαησληζκνχ ηνπ ΠΒΚ, πνπ βξίζθεηαη ζηνλ
Παδηλφ Αθξσηεξίνπ Υαλίσλ. Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο πξνκήζεηαο ησλ
παξαπάλσ πιηθψλ ,αλέξρεηαη ζηηο 20.000€.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ε παξνχζα ΣΠ πξνδηαγξάθεη ηηο απαηηήζεηο γηα:
α. Σελ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ειηαθψλ ζπιιεθηψλ, κπφηιεξ,
ειηαθνχ ζηαζκνχ θαη ινηπψλ πιηθψλ ζην θηίξην Μ-620.
β. Σελ επέθηαζε ηνπ ήδε ππάξρνληνο ζπζηήκαηνο ηνπ θηηξίνπ Μ-624,
κε πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε επηπιένλ ειηαθψλ ζπιιεθηψλ, κπφηιεξ θαη ινηπψλ
πιηθψλ.
1.2 Πεπιγπαθή ηων κηιπίων
Πξφθεηηαη γηα δηψξνθα θηίξηακε θεξακνζθεπή (φπσο ζπλεκκέλν
ρέδην 1) πεξίπνπ 380,00m2.Ο θέξσλ νξγαληζκφο ηνπ θηηξίνπ θαη ην δψκα είλαη
απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, ν ζθειεηφοπιεξψζεσο απφ νπηνπιηλζνδνκή θαη ε
επηθάιπςε ηνπ δψκαηνο απφ επξσπατθά θεξακίδηα επίμχιηλνπ ζθειεηνχ. Γηαζέηεη 5
ληνπδηέξεο θαη αληίζηνηρν αξηζκφ WC θαη ληπηήξσλ αλά φξνθν (χλνιν 10
ληνπδηέξεο θαη 10 WC).

2.

ΣΡΟΠΟ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ

Ζ πεξηγξαθφκελε πξνκήζεηα πιηθψλ ζηελ παξνχζα Σερληθή Πξνδηαγξαθή
(Σ.Π.) ζα εθηειεζζεί ζχκθσλα κε ηνλ Ν.4412/16, κε θξηηήξην αλάζεζεο ηεο
χκβαζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη
βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο – ηηκήο, ε νπνία εθηηκάηαη βάζεη ησλ θξηηεξίσλ πνπ
αλαγξάθνληαη ζηελ παξνχζα Σ.Π.Πξνζθνξέο κε εθάκηιια θαη αλψηεξα, απφ ηα
απαηηνχκελα εδψ, πνηνηηθά - ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά δελ ζα απνθιείνληαη, αιιά ζα
βαζκνινγνχληαη αλάινγα.
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-2ηελ 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.
Δπηπιένλ ζηελ ηηκή πξνζθνξάο ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη:
α) ε δαπάλε γηα ηε δηαζηαζηνιφγεζε ησλ εμαξηεκάησλ φπσο ησλ
ζσιελψζεσλ, ησλ θπθινθνξεηψλ θαη ησλ δνρείσλ δηαζηνιήο κε βάζε ηα ζηνηρεία
θαηαζθεπήο θαη ησλ κεραλεκάησλ θαζψο θαη ε ξχζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο γηα
κέγηζηε απφδνζε.
β) ε δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, δηάζεζε ησλ νξγάλσλ
ειέγρνπ, ησλ απαξαίηεησλ πιηθψλ, κηθξνυιηθψλ, κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπψλ πνπ
απαηηνχληαη γηα ηελ άξηηα εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ εγθαηάζηαζεο ησλ ειηαθψλ
ζπιιεθηψλ, ηνπ κπφηιεξ, ηνπ αληιηνζηαζίνπ ηνπ ειηαθνχ θπθιψκαηνο θαζψο θαη
ησλ ινηπψλ πιηθψλ.
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.
3.

ΗΥΤΟΤΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ- ΣΤΠΟΠΟΗΖΣΗΚΔ ΠΑΡΑΠΟΜΠΔ

α. ΔΣΔΠ ΔΛΟΣ ΣΠ
β. Οη ηζρχνληεο Διιεληθνί θαη Δπξσπατθνί Καλνληζκνί ζπκπιεξσκέλνη κε
ηνπο
Γεξκαληθνχο
(VDE/DIN
θαη
άιινπο
Γηεζλείο
Καλνληζκνχο)
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη νησλδήπνηε ηξνπνπνηήζεσλ, ζπκπιεξψζεσλ ή
δηνξζψζεσλ πξνεγνχκελσλ δηαηαγκάησλ, απνθάζεσλ ή νδεγηψλ.
γ. Όιεο νη εξγαζίεο ζα εθηειεζηνχλ ζχκθσλα κε ηα αλαγξαθφκελα ζηελ
παξνχζα Σερληθή Πξνδηαγξαθή, ηηο νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο, ηνπο θαλφλεο ηεο
Σέρλεο θαη ηεο Δπηζηήκεο θαη γεληθά ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο ηνπ Διιεληθνχ
Κξάηνπο θαηά ηνλ ρξφλν εθηέιεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη νπνηνλδήπνηε
ηξνπνπνηήζεσλ, ζπκπιεξψζεσλ ή δηνξζψζεσλ πξνεγνχκελσλ δηαηαγκάησλ,
απνθάζεσλ ή νδεγηψλ.
δ. Οη ειεθηξηθέο εξγαζίεο ζα εθηειεζηνχλ ζχκθσλα κε ηνλ ΔΛΟΣ HD 384
θαη νη πδξαπιηθέο ζχκθσλα κε ηελ ΣΟΣΔΔ 2411.
ε. Δηδηθφηεξα ζα ιεθζνχλ ππφςε θαη ηα παξαθάησ επξσπατθά θαη δηεζλή
πξφηππα:
./.

-3α.

ELOT ΔΝ 12975-1:

β.

ELOT ΔΝ 12975-2:

γ.

ELOT ΔΝ 12976-1:

δ.

ELOT ΔΝ 12976-2:

ε.

ELOT ΔΝ 12897:

Θεξκηθά ειηαθά ζπζηήκαηα θαη εμαξηήκαηα απηψλ Ζιηαθνί ζπιιεθηήξεο - Μέξνο 1 : Γεληθέο απαηηήζεηο.
Θεξκηθά ειηαθά ζπζηήκαηα θαη εμαξηήκαηα απηψλ Ζιηαθνί ζπιιεθηήξεο - Μέξνο 2 : Μέζνδνη δνθηκήο.
Θεξκηθά ειηαθά ζπζηήκαηα θαη εμαξηήκαηα απηψλ πζηήκαηα θαηαζθεπαζκέλα ζην εξγνζηάζην Μέξνο 1 : Γεληθέο απαηηήζεηο.
Θεξκηθά ειηαθά ζπζηήκαηα θαη εμαξηήκαηα απηψλ πζηήκαηα θαηαζθεπαζκέλα ζην εξγνζηάζην Μέξνο 2 : Μέζνδνη δνθηκήο.
Παξνρή λεξνχ. Πξνδηαγξαθέο γηα έκκεζα
ζεξκαηλφκελνπο
(θιεηζηνχο)
ζεξκνζίθσλεο
απνζήθεπζεο.

4.
ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ
ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΣΧΝ ΤΛΗΚΧΝ.

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ–ΜΔΣΑΦΟΡΑ-ΠΑΡΑΓΟΖ

ΚΑΗ

4.1 Γενικέρ Απαιηήζειρ Τλικών
4.1.1.
Όια ηα πιηθά ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο Δπξσπατθέο
Πξνδηαγξαθέο, λα ζπκκνξθψλνληαη κε ην αληίζηνηρν, γηα θάζε πιηθφ,
ελαξκνληζκέλν Δπξσπατθφ ή Δζληθφ (ΔΛΟΣ) πξφηππν, ή πξφηππν άιινπ
αλαγλσξηζκέλνπ νξγαληζκνχ (ISO).
4.1.2.
Όια ηα πιηθά εξγνζηαζηαθήο παξαγσγήο, ζα είλαη
θαηαζθεπαζκέλα απφ εηαηξεία – εξγνζηάζην πνπ έρεη πηζηνπνίεζε εμαζθάιηζεο
πνηφηεηαο παξαγσγήο ηεο ζεηξάο πξνηχπσλ ISO 9001 θαη 14001 ελ ηζρχ απφ
δηαπηζηεπκέλν θνξέα.
4.1.3.
Σα πιηθά ζα παξαδνζνχλ ζηηο εξγνζηαζηαθέο ηνπο
ζπζθεπαζίεο επί ησλ νπνίσλ ζα αλαγξάθνληαη θαη’ ειάρηζηνλ ε νλνκαζία ηνπ
πξντφληνο, ην εξγνζηάζην παξαγσγήο, ε πεξηερφκελε πνζφηεηα ζηελ ζπζθεπαζία,
ν αξηζκφο παξαγσγήο θαη ζα θέξνπλ ηελ εγθεθξηκέλε ζήκαλζε CE. Ζ πνηνηηθή θαη
πνζνηηθή παξαιαβή ησλ πιηθψλ ζα γίλεη απφ αξκφδηα επηηξνπή ηνπ ΠΒΚ .
4.1.4.
Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο πξηλ απφ ηελ εθηέιεζε
ηεο πξνκήζεηαο-κεηαθνξάο-παξάδνζεο ζε ρψξν ηνπ ΠΒΚ, λα ππνβάιιεη γηα
έγθξηζε ζηελ αξκφδηα Δπηηξνπή ηνπ ΠΒΚ, δείγκαηα γηα φζα πιηθά είλαη δπλαηφλ,
πξσηφηππα ελεκεξσηηθά θπιιάδηα (prospectus), θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα, ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο, πηζηνπνηεηηθά ή νπνηαδήπνηε άιιε ζρεηηθή πιεξνθνξία πνπ λα
πηζηνπνηεί φηη ηα πξνο πξνκήζεηα πιηθά ηθαλνπνηνχλ φιεο ηηο απαηηήζεηο ηεο
παξνχζαο ΣΠ.
4.1.5.
Σα πιηθά ζα παξαδνζνχλθαη ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε θηίξηα ηνπ
ΠΒΚ πνπ ζα ππνδεηρζνχλ ηελ αξκφδηα επηηξνπή, κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ
πξνκεζεπηή.
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-44.2 Ζλιακοί ςλλέκηερ
Οη ζπιιέθηεο ζα είλαη ηχπνπ επηιεθηηθνί πςειήο απφδνζεο θαη ζα
πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο παξαθάησ πξνδηαγξαθέο:
4.2.1 Διάρηζηε ζεξκηθή ηζρχο ειηαθνχ πεδίνπ: Καηάιιεια ππνινγηζκέλε
(επί απνδείμεη) κε βάζε ηηο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο ηνπνζέηεζεο
ηνπ ζπζηήκαηνο παξαγσγήο ΕΝΥ θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο Τπεξεζίαο.
4.2.2 πλνιηθή επηθάλεηα ζπιιεθηψλ φπσο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ
γηα θάζε θηίξην μερσξηζηά.
4.2.3
Έθζεζε δνθηκψλ απφ δηαπηζηεπκέλν θνξέα (testreport)
ζχκθσλα κε ην ΔΝ 12975.
4.2.4 Σα πιαίζηα ησλ ζπιιεθηψλ ζα είλαη απφ πξνθίι αλνδησκέλνπ
αινπκηλίνπ, κε αλνδίσζε ηνπιάρηζηνλ 10κm. Θα θέξνπλ εηδηθφ θξχζηαιιν
αζθαιείαο (Temperedglass) πςειήο δηαπεξαηφηεηαο θαη αληνρήο, ρακειήο
πεξηεθηηθφηεηαο ζε νμείδηα ζηδήξνπ (extraclear / Low-iron), αλζεθηηθφ ζε αληίμνεο
θαηξηθέο ζπλζήθεο (π.ρ. ραιαδφπησζε, αθξαίεο ζεξκνθξαζηαθέο κεηαβνιέο). Σν
θξχζηαιιν ζα είλαη πξνζαξκνζκέλν ζηεγαλά επί ηνπ πιαηζίνπ κε ειαζηηθφ
παξέκβπζκα αληνρήο ζε εμσηεξηθέο ζπλζήθεο (ρακειέο ζεξκνθξαζίεο, ειηαθή
αθηηλνβνιία θηι).
4.2.5Οη ειηαθνί ζπιιέθηεο ζα έρνπλ πηζηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ην
πξφηππν ΔΝ 12975. Θα έρνπλ ζεξκηθή απνξξφθεζε 95%, απψιεηεο 5%. Θα
έρνπλ κηθξφ βάξνο γηα εχθνιε κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε.
4.2.6 Οη ειηαθνί ζπιιέθηεο ζα θέξνπλ κφλσζε ζηελ πίζσ πιεπξά απφ
κε πδξφθηια πιηθά κε ζπληειεζηή αγσγηκφηεηαο ηνπιάρηζηνλι=0,035 W/mK (DIN
56612, κέηξεζε ζηνπο 0°C).
4.2.7 Ο ζεξκηθφο θνξέαο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζα είλαη πδαηηθφ
δηάιπκα θαηάιιειεο πεξηεθηηθφηεηαο ζε αληηπεθηηθφ ην νπνίν ζα είλαη κε ηνμηθφ,
ψζηε λα κελ δεκηνπξγείηαη θίλδπλνο ζε πεξίπησζε αζηνρίαο ηεο εγθαηάζηαζεο θαη
αλάκημεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ θιεηζηνχ θπθιψκαηνο κε ην λεξφ ρξήζεο.
4.2.8
Οη ζπιιέθηεο ζα ζηεξεσζνχλ κέζσ γαιβαληζκέλσλ βάζεσλ
ζηελθεξακνζθεπή ηνπ θηηξίνπ. Οη βάζεηο ζηήξημεο ησλ ειηαθψλ ζπιιεθηψλ ζα
αθνινπζνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηή. ηελ εηδηθή πεξίπησζε πνπ νη
βάζεηο ζηήξημεο απαηηεζεί λα γίλνπλ απφ ηδηνθαηαζθεπή, ηφηε ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ
καζίθ γαιβαληζκέλεο ή αλνμείδσηεο δηαηνκέο. Θα ιεθζεί ηδηαίηεξε κέξηκλα γηα ηε
ζηεγαλνπνίεζε ηεο ζηέγεο ζηα ζεκεία αγθχξσζεο ησλ βάζεσλ.
4.2.9 Ο πξνζαλαηνιηζκφο ησλ ειηαθψλ ζπιιεθηψλ ζα είλαη Νφηηνο θαη
ππφ θαηάιιειε θιίζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηε κέγηζηε απφδνζε ηεο ειηαθήο
αθηηλνβνιίαο ηεο πεξηνρήο.
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-54.2.10 Ζ ηνπνζέηεζή ηνπο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ
θαηαζθεπαζηή θαη κε θαηάιιειν ηξφπν γηα ηελ απνθπγή ζθηάζεσλ.
4.2.11 Δίλαη απαξαίηεηε ε ηήξεζε ηνπ νξίνπ ειάρηζηεο απφζηαζεο
ζχκθσλα κε ηνλ θαηαζθεπαζηή ,ψζηε νη ζπιιέθηεο θαη ην ζχζηεκα ζηεξέσζεο λα
κελ εθηίζεληαη ζηνπο ηζρπξνχο αλέκνπο πνπ αλαπηχζζνληαη ζηελ πεξηνρή ησλ
γσληψλ θαη ησλ αθκψλ ηεο ζθεπήο.
4.2.12 Θα ππνβιεζεί επίζεο έληππν θακπχιεο ζηηγκηαίνπ βαζκνχ
απφδνζεο ζπλαξηήζεη ηνπ ιφγνπ
(Ti – Ta/IT)
φπνπ
Ti:ε ζεξκνθξαζία ηνπ ζεξκηθνχ θνξέα ζηελ είζνδν ηνπ ζπιιέθηε.
Ta: ε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο.
IT: ε έληαζε ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο ζηελ επηθάλεηα ηνπ ζπιιέθηε.
δηαθνξεηηθά δε ζα γίλνληαη δεθηνί. Ζ θακπχιε απηή ζα πξέπεη λα έρεη
ζπληαρζεί κε κεηξήζεηο ησλ ζρεηηθψλ κεγεζψλ απφ αλαγλσξηζκέλν εξγαζηήξην
ηεο Διιάδαο ή ηνπ εμσηεξηθνχ.
4.2.13 Θα θέξεη πηζηνπνηεηηθφ SOLAR KEYMARK .
Ζ ηερληθή πξνζθνξά ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηερληθφ εγρεηξίδην φπνπ ζα
θαίλνληαη αλαιπηηθά ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπιιεθηψλ, δηαζηάζεηο,
απφδνζε, πιηθά θαηαζθεπήο, ηζρχο θιπ, πηζηνπνηεηηθά θαζψο θαη πηζηνπνίεζε κε
ηνμηθφηεηαο ηνπ αληηςπθηηθνχ κέζνπ.
4.3 Μπόιλεπ
ην ρψξν ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ ησλ θηηξίσλ, ζα εγθαηαζηαζνχλ boiler
ηξηπιήο ελέξγεηαο φπσο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ γηα θάζε θηίξην μερσξηζηά θαη ζα
πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο παξαθάησ πξνδηαγξαθέο:
4.3.1Σν boiler ζα θέξεη δπν ελαιιάθηεο γηα ηε κεηαθνξά ηεο ζεξκηθήο
ελέξγεηαο, έλα ζην πάλσ κέξνο γηα ηελ ζχλδεζε κε ηνλ ππάξρνληα ιέβεηα
πεηξειαίνπ (90 Mcal/h ή 90.000 Kcal/h)θαη έλα ζην θάησ κέξνο ηνπ δνρείνπ, γηα ηε
ζχλδεζε ησλ ειηαθψλ ζπιιεθηψλ. Θα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ ράιπβα πςειήο
αληνρήο (ηχπνπ Tubo) ελζσκαησκέλνη.
4.3.2 Σν boiler ζα είλαη ραιχβδηλν ςπρξήο έιαζεο , κε εζσηεξηθή
δηπιή επίζηξσζε ζκάιηνπ, ςεκέλνπ ζηνπο 860°C θαηά DIN 4753.
4.3.3 Θα θέξεη ειεθηξηθή αληίζηαζε ηνπιάρηζηνλ 8 KW κε ζεξκνζηάηε.
Ζ ειεθηξηθή αληίζηαζε εθφζνλ έξρεηαη ζε επαθή κε ην λεξφ ζα είλαη αλνμείδσηε
ψζηε λα κε δηαβξψλεηαη.
4.3.4Σν δνρείν ζα είλαη κνλσκέλν κε κνλσηηθφ πιηθφ ρσξίο CFC θαη
ΖCFC ζχκθσλα κε ηηο Δπξσπατθέο Οδεγίεο 2002/95/CE θαη 2003/11/CE. Ζ
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-6κφλσζε ζα είλαη πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 8 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.
4.3.5

Μέγηζηε πίεζε ιεηηνπξγίαο 10 bar.

4.3.6Θα θέξεη θαζνδηθή πξνζηαζία κε αλφδην καγλεζίνπ, γηα
απνηειεζκαηηθή εζσηεξηθή πξνζηαζία θαηά ηεο δηάβξσζεο θαη ησλεπηθάζεζεσλ
αιάησλ πνπ πξνθαινχληαη απφ ηηο αληηδξάζεηο ειεθηξφιπζεο.
Ζ ηερληθή πξνζθνξά ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηερληθφ εγρεηξίδην φπνπ ζα
θαίλνληαη αλαιπηηθά ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κπφηιεξ, ρσξεηηθφηεηα, πίεζε
ιεηηνπξγίαο, πιηθά θαηαζθεπήο, ηζρχο θιπ.
4.4 Ανηλιοζηάζιο Ζλιακού Κςκλώμαηορ
Σν αληιηνζηάζην ηνπ ειηαθνχ θπθιψκαηνο ζα πεξηιακβάλεη εμαεξηζηηθφ,
αληιία θαηάιιειε γηα ειηαθά, βαιβίδα αζθαιείαο, ξνφκεηξν, ζεξκφκεηξα εηζφδνπ
θαη εμφδνπ, πηεζφκεηξν, δηαρσξηζηή αέξα, βαιβίδεο πιήξσζεο θαη εθθέλσζεο θαη
κνλσηηθφ πεξίβιεκα.
Ζ θπθινθνξία ηνπ δεζηνχ λεξνχ εμαζθαιίδεηαη κε θπθινθνξεηή
(θαηάιιεια δηαζηαζηνινγεκέλνο θαη γηα ηα 2 θηίξηα μερσξηζηά), ν νπνίνο ηίζεηαη ζε
ιεηηνπξγία απηφκαηα κφλνλ φηαλ ε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνχ ζηνλ ζπιιέθηε είλαη
κεγαιχηεξε απφ ηελ ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνχ ζην θάησ κέξνο ηεο δεμακελήο
(κπφηιεξ). Απηφ πξνυπνζέηεη δηαθνξηθφ ζεξκνζηάηε θαη βαιβίδα αληεπηζηξνθήο
(γηα πξνζηαζία απφ αληηζηξνθή ηεο ξνήο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο λχρηαο).Ο
θπθινθνξεηήο ζα είλαη αζφξπβεο ιεηηνπξγίαο, ζεξκνθξαζίαο 120oC θαη ζα είλαη
γεησκέλνο.
4.5 Κλειζηά Γοσεία Γιαζηολήρ
Σα δνρεία δηαζηνιήο ζα πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Δ.Δ. γηα ζπζθεπέο
ππφ πίεζε 97/23/ΔΚ.
Λφγσ ηεο απμεκέλεο πνζφηεηαο λεξνχ απαηηείηαη ζην θχθισκα ΕΝΥ λέν δνρείν
δηαζηνιήο κεγαιχηεξν απφ ην ήδε ππάξρνλ ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ, ηννπνίν ζα είλαη
θαηάιιεια δηαζηαζηνινγεκέλν γηα ηηο απαηηήζεηο ηνπ θπθιψκαηνο θαη ζα
ζπλνδεχεηαη απφ φια ηα απαηηνχκελα φξγαλα γηα ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ηεο
εγθαηαζηάζεσο.
Σν άιιν δνρείν δηαζηνιήο ζα είλαη θαηάιιειν γηα ην ειηαθφ θχθισκα θαη
ζα ζπλνδεχεηαη επίζεο απφ φια ηα απαηηνχκελα φξγαλα γηα ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία
ηεο εγθαηαζηάζεσο. Σα αληίζηνηρα δνρεία δηαζηνιήο ζα θέξνπλ φια ηα
παξειθφκελα θαη ζα εδξάδνληαη ζε θαηάιιεια ζηεξίγκαηα.
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-7Ζ κεκβξάλε ηνπ δνρείνπ ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ θαηάιιειν
πιηθφ ψζηε λα αληέρεη ζηηο πςειέο ζεξκνθξαζίεο θαη λα αληηζηέθεηαη ζε ρεκηθή
δηάβξσζε απφ ηα αληηςπθηηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη.

4.6 Φηθιακόρ ελεγκηήρ
Φεθηαθφο ειεγθηήο πξννξηδφκελνο γηα ηελ παξαγσγή θαη ηνλ έιεγρν
ηεο αλαθπθινθνξίαο ηνπ δεζηνχ λεξνχ ρξήζεο κε ελζσκαησκέλε πξνζηαζία
έλαληη ηνπ βαθηεξίνπ ηεο ιεγηνλέιιαο.
Ο έιεγρνο ηεο αλαθπθινθνξίαο βαζίδεηαη ζηελ ηξέρνπζα ζεξκνθξαζία
ηνπ λεξνχ ρξήζεο ηνπ ζεξκνδνρείνπ θαη ζηε δήηεζε γηα θαηαλάισζε ε νπνία
δηαπηζηψλεηαη κέζσ κεηξεηή ξνήο πνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη.
Σαπηφρξνλα δίλεη εληνιή ζηνλ θαπζηήξα ή ηε βνεζεηηθή πεγή λα
ζεξκάλεη ην λεξφ ρξήζεο φηαλ ε ζεξκνθξαζία ηνπ κεησζεί θάησ ηνπ επηζπκεηνχ
νξίνπ.
Ο ειεγθηήο ζα ειέγρεη ηελ ηαρχηεηα ηνπ θπθινθνξεηή ειεθηξνληθά γηα
κέγηζηε απφδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο.
4.7 Αςηομαηιζμοί
4.7.1 Οη απηνκαηηζκνί ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπλ ζπλερψο ηε δηαθνξά
ζεξκνθξαζίαο κεηαμχ ησλ ειηαθψλ ζπιιεθηψλ θαη ηνπ κπφηιεξ θαη δίλνπλ ηηο
ζρεηηθέο εληνιέο ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε δηαξθήο παξνρή δεζηνχ λεξνχ,
ζχκθσλα κε ηηο ξπζκίζεηο ηνπ θπθιψκαηνο.
4.7.2 Ο δηαθνξηθφο ζεξκνζηάηεο είλαη ειεθηξνληθά πξνγξακκαηηζκέλνο ψζηε λα ειέγρεη ηε δηαθνξηθή ζεξκνθξαζία θαη δηαζέηεη πιήθηξα
επηθνηλσλίαο θαη νζφλε ζηελ νπνία εκθαλίδνληαη νη παξάκεηξνη θαη ηα κελχκαηα.
4.7.3 Δπίζεο ζα δηαζέηεη:
α.

Λεηηνπξγία

αληηπαγσηηθήο

πξνζηαζίαο

γηα

ην

θιεηζηφ

θχθισκα.
β.Λεηηνπξγία

πξνζηαζίαο

ηνπ

θιεηζηνχ

θπθιψκαηνο

απφ

ππεξζέξκαλζε.
1)
γ.Όηαλ ε ζεξκνθξαζία ησλ ειηαθψλ ζπιιεθηψλ είλαη κεγαιχηεξε απφ ηε
ζεξκνθξαζία ηνπ κπφηιεξ θαηά 6-10°C, ελεξγνπνηείηαη ν θπθινθνξεηήο ηνπ
ειηαθνχ ζπζηήκαηνο (δηαθνξηθή ζεξκνθξαζία έλαξμεο). Ο θπθινθνξεηήο ζα
δηαθφςεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ φηαλ ε δηαθνξά ηεο ζεξκνθξαζίαοκεησζεί ζηνπο 4°C
(πζηέξεζε). ε πεξίπησζε αδξάλεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο κπνξεί λα δνζεί εληνιή
2)
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3)
-84)
ιεηηνπξγίαο ζε βνεζεηηθή πεγή ελέξγεηαο (ειεθηξηθή ή ρξήζε θεληξηθήο
ζέξκαλζεο).
4.8 Καηαζκεςή κςκλώμαηορ ΕΝΥ
Οη ζσιήλεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη απφ ραιθφ. Θα θέξνπλ
ζεξκηθή κφλσζε θαη θαηάιιειε πξνζηαζία αλάινγα αλ νδεχνπλ ζεεμσηεξηθνχο ή
εζσηεξηθνχο ρψξνπο. Σν πάρνο ηεο κφλσζεο ζα είλαη ζχκθσλν κε ηνλ ΚΔΝΑΚ.
Δπηπξφζζεηα ε εχθακπηε κφλσζε ζα είλαη απφ ζπλζεηηθφ θανπηζνχθ κε
πξνζηαζία UV.
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.
4.9 Λοιπά ςλικά.
Πέξαλ ησλ παξαπάλσ πιηθψλ πνπ έρνπλ πξναλαθεξζεί ζηελ παξνχζα
Σ.Π, ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη φια ηα πεξεηαίξσ πιηθά– κηθξνυιηθά ηα νπνία είλαη
απαξαίηεηα γηα ηελ ζχλδεζε ηνπ θπθιψκαηνο κε ηνλ ππάξρνληα ιέβεηα
πεηξειαίνπ ήηνη ινηπνί θπθινθνξεηέο, βάλεο, ζσιελψζεηο θηι. ψζηε ε φιε
εγθαηάζηαζε λα είλαη έηνηκε πξνο ιεηηνπξγία θαη λα εμαζθαιίδεηαη ε πιήξεο θαη
αδηάθνπηε ιεηηνπξγία ηεο.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.
ΛΟΗΠΔ
ΣΔΥΝΗΚΔ
ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ
5.1

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ-ΓΗΑΣΑΗΟΛΟΓΖΖ-ΔΡΓΑΗΔ

Πεπιγπαθή ςζηήμαηορ Κηιπίος Μ-620
5.1.1

Σν ζχζηεκα παξαγσγήο ΕΝΥ ζα πεξηιακβάλεη:

α. Ζιηαθνχο ζπιιέθηεο
απφδνζεοεπηθάλεηαο ηνπιάρηζηνλ 25 m2
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επίπεδνπο

επηιεθηηθνχο

πςειήο

-9β. Μπφηιεξ θάζεην ηξηπιήο ελέξγεηαο 1500 lt
γ. Αληιηνζηάζην ειηαθνχ θπθιψκαηνο.
δ. Κιεηζηά δνρεία δηαζηνιήο ζπλνδεπφκελα απφ φια ηα
απαηηνχκελα φξγαλα γηα ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ηεο εγθαηαζηάζεσο.
ε. Φεθηαθφ ειεγθηή
ζη. Απηφκαηε ηξίνδε ζεξκνζηαηηθή βαιβίδα δεζηνχ λεξνχ γηα
κέγηζηε νηθνλνκία θαη πξνζηαζία απφ ηα εγθαχκαηα.
δ.

σιελψζεηο θαη κνλψζεηο απηψλ.

ε. Αληηςπθηηθφ πγξφ γηα ειηαθά θπθιψκαηα κε ζπιιέθηεο
επηιεθηηθνχο σο ηνπο -20νC (κε ηνμηθφ δηάιπκα).
ζ. Λνηπά παξειθφκελα θαη εμαξηήκαηα,
απαξαίηεηα γηα ηελ νκαιή θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο.

απηνκαηηζκνί

5.1.2 Θα επηηξέπεηαη ε κειινληηθή επέθηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο , εάλ
πξνθχςνπλ επηπιένλ αλάγθεο.
5.1.3
ε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ ιέβεηα πεηξειαίνπ, ην ζχζηεκα ζα
κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη θαη κε ηελ ειεθηξηθή αληίζηαζε ηνπ δνρείνπ.
5.2 Πεπιγπαθή ςζηήμαηορ Κηιπίος Μ-624
5.2.1
πεξηιακβάλεη:

Σν πθηζηάκελν ζχζηεκα παξαγσγήο ΕΝΥ ηνπ θηηξίνπ Μ-624
 Ζιηαθφο ζηαζκφο COSMOSOLAR βεβηαζκέλεο θπθινθνξίαο.
 Ζιηαθφο ζπιιέθηεο επηιεθηηθφο FEDERMAN ΔΡΗ 16 ( 118 Υ

190 ) 4 εμφδσλ
 Κιεηζηφ δνρείν δηαζηνιήο 10 bar 35lt
 Κιεηζηφ δνρείν δηαζηνιήο κπιέ , ειηαθψλ
 Βάζεηο ειηαθψλ ζπιιεθηψλ
 Βoiler ηξηπιήο ελέξγεηαο (cosmosolar BLGLL 750).
 Λνηπά πιηθά
5.2.2 Ζ επέθηαζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζχζηεκαηνο παξαγσγήο ΕΝΥ ηνπ
θηηξίνπ Μ-624 ζα πεξηιακβάλεη:
α. Δπηπιένλ ειηαθνχο ζπιιέθηεο επίπεδνπο επηιεθηηθνχο
πςειήο απφδνζεοεπηθάλεηαο ηνπιάρηζηνλ 13 m2
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-10β. Δπηπξφζζεην κπφηιεξ θάζεην ηξηπιήο ελέξγεηαο 800lt
γ. Νέα θιεηζηά δνρεία δηαζηνιήο θαηάιιεια δηαζηαζηνινγεκέλα,
ζπλνδεπφκελα απφ φια ηα απαηηνχκελα φξγαλα γηα ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ηεο
εγθαηαζηάζεσο.
δ. Φεθηαθφ ειεγθηή κε πξνζηαζία έλαληη ηεο ιεγεσλέιαο
ε.

Νέεο ζσιελψζεηο θαη κνλψζεηο απηψλ.

ζη. Αληηςπθηηθφ πγξφ γηα ειηαθά θπθιψκαηα κε ζπιιέθηεο
επηιεθηηθνχο σο ηνπο -20νC (κε ηνμηθφ δηάιπκα).
δ.
Λνηπά παξειθφκελα θαη εμαξηήκαηα,
απαξαίηεηα γηα ηελ νκαιή θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο.

απηνκαηηζκνί

5.2.3 Θα επηηξέπεηαη ε κειινληηθή επέθηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο , εάλ
πξνθχςνπλ επηπιένλ αλάγθεο.
5.2.4
ε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ ιέβεηα πεηξειαίνπ, ην ζχζηεκα ζα
κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη θαη κε ηελ ειεθηξηθή αληίζηαζε ηνπ δνρείνπ.

5.3

Λοιπέρ πληποθοπίερ

Οη εξγαζίεο εγθαηάζηαζεο ησλ ζπζηεκάησλ ΕΝΥ ζηα θηίξηα ζα γίλεη απφ
ηνλ πξνκεζεπηή ζχκθσλα κε ηα θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα θαη ηηο νδεγίεο ηνπ
θαηαζθεπαζηή.
ηε ζηέγε ησλ θηηξίσλ ζα ηνπνζεηεζνχλ νη ειηαθνί ζπιιέθηεο.Οη
ζπιιέθηεο ζα ηνπνζεηεζνχλ ζχκθσλα κε ηα ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη ηα
αλαγξαθφκελα ζηελ παξνχζα Σ.Π,κε θαηάιιειε ζηήξημε. Οη νπέο πνπ ζα
ρξεηαζηνχλ γηα ηε ζηήξημε πξέπεη λα θιείζνπλ θαη λα ζηεγαλνπνηεζνχλ κε
πξνζνρή, ψζηε λα κελ πξνθχςνπλ κεηέπεηηα πξνβιήκαηα εηζξνήο πδάησλ πγξαζίαο.
Δπηζεκαίλεηαη φηη νη ππφςε εξγαζίεο ζεσξνχληαη εξγαζίεο ζε ζηέγεχςνο θαη απαηηείηαη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ε ιήςε θαηάιιεισλ
κέηξσλ αζθαιείαο γηα ην εξγαηηθφ πξνζσπηθφ. Ζ δαπάλε ησλ κέηξσλ αζθαιείαο
δελ απνδεκηψλεηαη ηδηαίηεξα θαη σο εθ ηνχηνπ λα ζπκπεξηιεθζεί ζηελ ηηκή
πξνζθνξάο.
Όια ηα πιηθά πνπ ζα πξνθχςνπλ γεληθά απφ ηηο απνμειψζεηο (κπφηιεξ
ζσιελψζεηο θηι) ζα ζπζζσξεπηνχλ ζε ρψξν πνπ ζα ππνδεηρζεί απφ ηελ
Τπεξεζία θαη ηειηθά ζα κεηαθεξζνχλ/παξαδνζνχλ απφ ηνλ πξνκεζεπηή ζηε
Γηαρείξηζε ηνπ ΠΒΚ γηα πεξεηαίξσ αμηνπνίεζε - αλαθχθισζε.
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-116.

ΠΟΗΟΣΗΚΟ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΟ ΈΛΔΓΥΟ – ΌΡΟΗ ΑΠΟΓΟΥΖ
6.1

Δγγςήζειρ

ηελ ηερληθή πξνζθνξά πξέπεη λα δειψλεηαη φηη παξέρεηαη εγγχεζε
θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ δχν (2) εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο, γηα
φιν ην ζχζηεκα παξαγσγήο ΕΝΥ θαη ησλ 2 θηηξίσλ.
Δπηπιένλ απφ ηνλ πξνκεζεπηή ζα δίλεηαη ζε κνξθή βεβαίσζεο (θαη
απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή εθφζνλ πιεξνχληαη νη απαηηήζεηο ηεο Τπεξεζίαο) εγγχεζε
θαιήο ιεηηνπξγία γηα ηα πιηθά φπσο παξαθάησ:





10 ρξφληα γηα ηνπο ειηαθνχο ζπιιέθηεο.
5 ρξφληα γηα ην κπφηιεξ.
5 ρξφληα γηα ην πδξαπιηθφ θχθισκα (εμαηξνχληαη
θπθινθνξεηέο θαη ηα ειεθηξνληθά).
Γηα ηα ππφινηπα φπσο νξίδεηαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπο.

νη

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 ηνπο
θαηαζθεπαζηέο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη απφ ηνλ πξνκεζεπηηθφ νίθν βαζκνινγείηαη
πξνο ην ζεηηθφηεξν, εθφζνλ απνδεηθλχεηαη.
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-126.2 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. Ζ δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζεο απηήο ζα είλαη ην ιηγφηεξν κία (1) θαη ην
πεξηζζφηεξν δχν (2) εξγάζηκεο εκέξεο αλάινγα κε ηελ απαίηεζε ηεο επηηξνπήο.
Δπηπξφζζεηα ζα ηνπνζεηεζνχλ ηακπειάθηα (πεξηγξαθή πιηθνχ,
κνληέιν) ζε θάζε πιηθφ ηα νπνία ζα αλαγξάθνπλ ηελ νλνκαζία ηνπ πιηθνχ (πρ.
Κπθινθνξεηήο ggg 1234 κε S/N 0000000000) θαη πεξηγξαθή (πρ. θπθινθνξεηήο
ειηαθνχ θπθιψκαηνο) γηα ηελ εχθνιε αλαγλψξηζή ηνπο απφ άηνκα ηεο Τπεξεζίαο.
6.4 Δςθύνη Δλέγσος Ποιόηηηαρ
Ο Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ παξνπζίαζε ηεο έθζεζεο δνθηκψλ
απφ δηαπηζηεπκέλν θνξέα γηα ηνπο ειηαθνχο ζπιιέθηεο θαζψο θαη ηεο
πηζηνπνίεζεο αλζεθηηθφηεηαο ζε αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο (π.ρ. ραιαδφπησζε,
αθξαίεο ζεξκνθξαζηαθέο κεηαβνιέο)θαηά EN 12975.
6.5 Μακποζκοπικόρ 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.
6.6 Έλεγσοι 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.
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-136.7

Όποι Αποδοσήρ

Δάλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ καθξνζθνπηθνχ ειέγρνπ θαη ησλ ινηπψλ
δνθηκψλ θαη ειέγρσλ ηνπ ζπζηήκαηνο ΕΝΥ γηα ην θηίξην αληαπνθξίλνληαη ζην
ζχλνιν ηνπο πξνο ηηο απαηηήζεηο απηήο ηεο ΣΠ ηφηε ηα ζπζηήκαηα ηνπ ΕΝΥ
παξαιακβάλνληαη.
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 ηνπ ζπζηήκαηνο ΕΝΥ κε πιήξε ηερληθά
ραξαθηεξηζηηθά ησλ επηκέξνπο πιηθψλ (ειηαθνχο ζπιιέθηεο , κπφηιεξ,
αληιηνζηάζην ειηαθνχ θπθιψκαηνο, δνρείν δηαζηνιήο
γηα
ην ειηαθφ
θχθισκαςεθηαθφ ειεγθηή, απηφκαηε ηξίνδε ζεξκνζηαηηθή βαιβίδα δεζηνχ
λεξνχ,θπθινθνξεηέο, ζσιελψζεηο θαη κνλψζεηο απηψλθ.η.ι), θαζψο θαη
νπνηνδήπνηε άιιν ζηνηρείν πνπ πξνζδηνξίδεη αθξηβψο ην είδνο θαη ηνλ ηξφπν
ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο. πγθεθξηκέλα γηα ηνπο ειηαθνχο ζπιιέθηεο, ην
κπφηιεξ, ηηο ζσιελψζεηο, ην ςεθηαθφ ειεγθηή, ηνλ θπθινθνξεηή θαη ην ειηαθφ
αληιηνζηάζην ζα πξνζθνκίδνληαη ηερληθά εγρεηξίδηα φπνπ ζα θαίλνληαη αλαιπηηθά
ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Δπηπιένλ φζνλ αθνξά ηνπο ειηαθνχο ζπιιέθηεο,
ζα πξνζθνκίδνληαη ηα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά ιεηηνπξγίαο φπνπ απεηθνλίδεηαη ε
ζπκπεξηθνξά ηνπ ζπιιέθηε ζπλαξηήζεη ηεο αθηηλνβνιίαο θαη ηεο ζεξκνθξαζίαο
πεξηβάιινληνο.
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 πξνζθεξφκελνπεμνπιηζκνχ.
2) Όηη ππάξρεη δπλαηφηεηα ππνζηήξημεο αληαιιαθηηθψλ
γηα δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ ρξφληα.
3) Όηη ηα εξγνζηάζηα θαηαζθεπήο ησλ επηκέξνπο πιηθψλ
ηνπ ζπζηήκαηνο ΕΝΥ είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηάISO 9001 θαη 14001 ελ ηζρχ.
γ. Έθζεζε δνθηκψλ απφ δηαπηζηεπκέλν θνξέα (testreport) γηα
ηνπο ειηαθνχο ζπιιέθηεο.
δ. Πηζηνπνίεζε ησλ ειηαθψλ ζπιιεθηψλ αλζεθηηθφηεηαο ζε
αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο (π.ρ. ραιαδφπησζε) θαηά EN 12975.
ε. Πηζηνπνίεζε ηνπ Πξνκεζεπηή θαηά ISO 9001 ελ ηζρχ.
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-14ζη. Δπηπιένλ γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζηνλ δηαγσληζκφ ν θάζε
ζπκκεηέρσλ δχλαηαη λα επηζθεθηεί ηηο εγθαηαζηάζεηο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ
νη εξγαζίεο, 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 ησλ ζπζηεκάησλ παξαγσγήο ΕΝΥ ν
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
ηνπηνπνζεηεκέλνπεμνπιηζκνχ.
β. Έγγξαθε εγγχεζε παξνρήο αληαιιαθηηθψλ γηα ηα ρξφληα
πνπ έρνπλ δεισζεί ζηελ πξνζθνξά.
γ. Σα εμ’ εθηειέζεσο (Αs-Βuilt) πδξαπιηθά θαη ειεθηξνινγηθά
ζρέδηα ζε έληππε (ππνγεγξακκέλε) θαη ειεθηξνληθή κνξθή (αξρείν CAD) .
δ. Σερληθά εγρεηξίδηα ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο γηα ηα
επηκέξνπο πιηθά ηνπ ζπζηήκαηνο παξαγσγήο ΕΝΥ (ζε Διιεληθή γιψζζα).
6.8.3 Φύλλο ςμμόπθωζηρ
Ο Πξνκεζεπηήο, καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπ, πξέπεη λα
πξνζθνκίζεη θαη ην θχιιν ζπκκφξθσζεο, νξζά ζπκπιεξσκέλν. Πποζθοπά
σωπίρ Φύλλο ςμμόπθωζηρ θα ΑΠΟΡΡΗΠΣΔΣΑΗ. 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.
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-157.

ΛΟΗΠΟΗ ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ

7.1. Ο Πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα νινθιεξψζεη ηελ πξνκήζεηα θαη
ηνπνζέηεζε ησλ πιηθψλ εληφο 40 εκεξψλ (40 εκεξνινγηαθέο εκέξεο) απφ ηελ
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. ε πεξίπησζε πνπ ζα απαηηεζεί παξάηαζε ησλ
ρξνληθψλ νξίσλ, απηή ζα γίλεηαη θαηφπηλ έγγξαθεο αηηηνινγεκέλεο ελεκέξσζεο
θαη κεηά απφ έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο.
7.2.
Ζ Τπεξεζία ζα επηιέμεη ηελ πην θαηάιιειε θαη ζπκθέξνπζα γηα
απηήλ πξνζθνξά, κε βάζε ηα αλαγξαθφκελα απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο
νηθνλνκηθά θαη ηερληθά ζηνηρεία θαη ηελ παξνχζα ΣΠ, φπσο πξνβιέπεη ε ηζρχνπζα
λνκνζεζία.
7.3. Δπηζεκαίλεηαη φηη ν θάζε ππνςήθηνο Πξνκεζεπηήο, δχλαηαη λα
επηζθεθηεί ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο κνλάδαο καο, πξηλ ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο,
πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη γλψζε ηνπ ρψξνπ θαη ηεο πθηζηάκελεο εγθαηάζηαζεο θαη λα
έρεη ιάβεη ππφςε ηνπ φινπο ηνπο παξάγνληεο πξηλ θαηαζέζεη ηελ πξνζθνξά ηνπ.
7.4.
Ζ παξάδνζε ησλ πξνο πξνκήζεηα πιηθψλ θαη ε ηνπνζέηεζε, ζα
γίλεη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΠΒΚ ζην Αθξσηήξη Υαλίσλ, κε δαπάλεο ηνπ
πξνκεζεπηή νη νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ζηελ ηηκή πξνζθνξάο .
7.5. Ζ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ησλ πιηθψλ ζα γίλεη απφ αξκφδηα
επηηξνπή ηνπ ΠΒΚ, ε νπνία θαηά ηελ παξαιαβή ζα πξνβεί ζε φινπο ηνπο
πξνβιεπφκελνπο ειέγρνπο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ παξνχζα Σ.Π.
7.6. Ο Πξνκεζεπηήο θαζψο 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.
7.7. Γηα ηελ εμφθιεζε ηεο δαπάλεο ζα πξνεγεζνχλ νη έιεγρνη πνπ
πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα ΣΠ. Δπίζεο ζα πξνεγεζεί παξαιαβή ηεο γξαπηήο
εγγχεζεο θαη ησλ ζρεηηθψλ εληχπσλ (εγρεηξίδηα, πηζηνπνηήζεηο θηι) απφ ηελ
αξκφδηα Δπηηξνπή ε νπνία ζα ζπληάμεη θαη ην ζρεηηθφ πξσηφθνιιν πνηνηηθήο θαη
πνζνηηθήο παξαιαβήο.
7.8. Κάζε πιεξνθνξία – δηεπθξίληζε ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο πξνκεζεπηέο
γηα ηελ παξνχζα ΣΠ, ζα δίδεηαη εγγξάθσο απφ ην ΠΒΚ, κεηά απφ ζρεηηθή αίηεζε,
φπσο πξνβιέπεη ε ηζρχνπζα λνκνζεζία.
7.9. Πξνζθνξέο κε εθάκηιια θαη αλψηεξα απφ ηα απαηηνχκελα εδψ
πνηνηηθά θαη ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, δελ ζα απνθιείνληαη αιιά ζα βαζκνινγνχληαη
αλάινγα.
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-16Υεηξηζηήο ζέκαηνο: Σρεο (ΜΥ) Αρηιιέαο Μάεο, ΠΒΚ/ΚΤΠ/ΓΔΓΚ/ΣΣΜ ηει
282106906 – 6901 - 6903, suppdivision@namfi.gr.
Αζκρνο (ΜΖ) Αλέζηεο Λειίδεο
Γηεπζπληήο Γ’ Κιάδνπ Τπνζηήξημεο

Αθξηβέο Αληίγξαθν
Αρρηιέαο Μάεο
Σρεο (ΜΥ)
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ:

«Α»
Πίλαθαο Δλδεηθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ Πξνκήζεηαο πζηήκαηνο
Παξνρήο ΕΝΥ ζηα Κηίξηα Μ-620 θαη Μ-624 σο Σ.Π.
«Β»
Πίλαθαο Κξηηεξίσλ Αμηνιφγεζεο γηα ηελ Αληηθαηάζηαζε Παιηψλ
Ζιηαθψλ πιιεθηψλ θαη Μπφηιεξ γηα ηελ Παξνρή ΕΝΥ ζην Κηίξην Μ-631.
«Γ»
Τπφδεηγκα Φχιινπ πκκφξθσζεο ηεο Σερληθήο Πεξηγξαθήο.
«Γ»
Δλδεηθηηθφ θαξίθεκα πλδεζκνινγίαο πζηήκαηνο Παξνρήο ΕΝΥ.
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ "Α"
ΣΖ Σ.Π ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΗ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΤΣΖΜΑΣΟ ΠΑΡΟΥΖ ΕΝΥ
Δ ΚΣΗΡΗΑ ΣΟΤ ΠΒΚ

ΠΔΓΗΟ ΒΟΛΖ ΚΡΖΣΖ
ΚΛΑΓΟ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ
ΓΝΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ
ΣΜ. ΣΔΥ. ΜΔΛΔΣΧΝ
Υαληά, 03 Ηνπι 20

ΠΗΝΑΚΑ
ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΣΖΜΑΣΟ ΠΑΡΟΥΖ
ΕΝΥ ΣΑ ΚΣΗΡΗΑ Μ-620 ΚΑΗ Μ-624 Χ Σ.Π.
Α/Α

1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ

ΣΔΜ

Πξνκήζεηα – Μεηαθνξά θαη
1
Δγθαηάζηαζεπζηήκαηνο
Παξνρήο ΕΝΥ, σο Σ.Π
ΜΔΡΗΚΟ ΤΝΟΛΟ(€)
ΦΠΑ 0%(€)
ΤΝΟΛΟ (€)

ΣΗΜΖ
ΣΔΜΑΥΗΟΤ
(€)
20.000

ΤΝΟΛΗΚΖ
ΓΑΠΑΝΖ
(€)
20.000

CPV

09331100-9

20.000
Θα ρνξεγεζεί απαιιαθηηθφ
ΦΠΑ
20.000

Αζκρνο (ΜΖ) Αλέζηεο Λειίδεο
Γηεπζπληήο Γ’ Κιάδνπ Τπνζηήξημεο

Αθξηβέο Αληίγξαθν
Αρρηιέαο Μάεο
Σρεο (ΜΥ)
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ "Β"
ΣΖ Σ.Π ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΗ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΤΣΖΜΑΣΟ ΠΑΡΟΥΖ ΕΝΥ
Δ ΚΣΗΡΗΑ ΣΟΤ ΠΒΚ

ΠΔΓΗΟ ΒΟΛΖ ΚΡΖΣΖ
ΚΛΑΓΟ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ
ΓΝΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ
ΣΜ. ΣΔΥ. ΜΔΛΔΣΧΝ
Υαληά, 03 Ηνπι 20

ΠΗΝΑΚΑ
ΚΡΗΣΖΡΗΧΝ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ
Α/Α

ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ

ΤΝΣΔΛΔΣΖ
ΒΑΡΤΣ.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ

ΠΑΡ/ΔΗ

ΟΜΑΓΑ Α

1.
2.

3.

1.

2.

Σερληθά
ραξαθηεξηζηηθά-πλνιηθή
4,5
35%
Δπηθάλεηα πιιεθηψλ
Σερληθά
ραξαθηεξηζηηθά
κπφηιεξ
(πνηφηεηα
πιηθνχ,
επηθάλεηα
4,5
20%
ελαιιάθηε, θαηαζθεπαζηηθά πξφηππα)
Σερληθά
ραξαθηεξηζηηθά
ινηπψλ
επηκέξνπο
πιηθψλ
-ειηαθφ
αληιηνζηάζην,ζσιελψζεηο, κνλψζεηο,
4,5
20%
ςεθηαθφο ειεγθηήο, θιεηζηά δνρεία
δηαζηνιήο- (πνηφηεηα πιηθψλ, αληνρή
ζην ρξφλν, θαηαζθεπαζηηθά πξφηππα)
ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΒΑΡΤΣΖΣΑ ΟΜΑΓΑ Α 75,00%
ΟΜΑΓΑ Β
Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα ηα
6
15%
πιηθά
ηεο
παξαγξάθνπ
6.1
ηνπιάρηζηνλ γηα ηα ρξφληα πνπ
αλαθέξεηαη ζηελ ΣΠ
Δγγχεζε δπλαηφηεηαο εθνδηαζκνχ κε
6
10%
αληαιιαθηηθά ηνπιάρηζηνλ γηα δέθα
(10) έηε.
ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΒΑΡΤΣΖΣΑ ΟΜΑΓΑ Β
25%

α.
Ζ βαζκνιφγεζε θάζε θξηηεξίνπ αμηνιφγεζεο θπκαίλεηαη απφ 100
βαζκνχο ζηελ πεξίπησζε πνπ ηθαλνπνηνχληαη αθξηβψο φινη νη φξνη ησλ ηερληθψλ
πξνδηαγξαθψλ, απμάλεηαη δε κέρξη ηνπο 150 βαζκνχο φηαλ ππεξθαιχπηνληαη νη
απαηηήζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θξηηεξίνπ. Κάζε θξηηήξην αμηνιφγεζεο
βαζκνινγείηαη απηφλνκα κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο.
β.
χκθσλα κε ην εδάθην 13 ηνπ άξζξνπ 86 ηνπ Ν.4412/2016, φηαλ ε
πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά δελ πξνζδηνξίδεηαη
απνθιεηζηηθά βάζε ηεο ηηκήο, θαη νη νηθνλνκηθνί θνξείο έρνπλ ππνρξέσζε
ππνβνιήο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, ηφηε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή
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άπνςε πξνζθνξά είλαη εθείλε πνπ παξνπζηάδεη ην κηθξφηεξν ιφγν ηεο ηηκήο ηεο
πξνζθνξάο πξνο ηε βαζκνινγία ηεο.
Β-2
γ.
Απφ ηελ απνζθξάγηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ησλ
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πξνθχπηεη ε πξνζθεξφκελε ηηκή Πi, ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα
𝚺𝚷𝐢
(i). Με γλσζηή ηελ πξνζθεξφκελε ηηκή Πi, ππνινγίδεηαη ν ιφγνο: 𝚲𝐢 =
𝚩𝚻𝚷𝐢
Όπνπ ΒΣΠi – Βαζκφο ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα (i)
φπσο ππνινγίζζεθε παξαπάλσ.
Ζ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά είλαη εθείλε πνπ
παξνπζηάδεη ην κηθξφηεξν ιφγν ηεο ηηκήο ηεο πξνζθνξάο πξνο ην βαζκφ ηεο
ηερληθήο πξνζθνξάο.
Αζκρνο (ΜΖ) Αλέζηεο Λειίδεο
Γηεπζπληήο Γ’ Κιάδνπ Τπνζηήξημεο

Αθξηβέο Αληίγξαθν
Αρρηιέαο Μάεο
Σρεο (ΜΥ)
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ "Γ"
ΣΖ Σ.Π ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΗ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΤΣΖΜΑΣΟ ΠΑΡΟΥΖ ΕΝΥ
Δ ΚΣΗΡΗΑ ΣΟΤ ΠΒΚ

ΠΔΓΗΟ ΒΟΛΖ ΚΡΖΣΖ
ΚΛΑΓΟ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ
ΓΝΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ
ΣΜ. ΣΔΥ. ΜΔΛΔΣΧΝ
Υαληά, 03 Ηνπι 20

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ
ΦΤΛΛΟΤ ΤΜΜΟΡΦΧΖ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ
ΣΔΥΝΗΚΖ
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ

ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΟΤ
ΤΛΗΚΟΤ

ΑΝΑΦΟΡΑ Δ
ΣΔΥΝΗΚΑ
ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΑ ΚΑΗ
PROSPECTUS
ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΖ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ

(α)

(β)

(γ)

Υανιά, ..…/…/…..
Ο
Ππομηθεςηήρ

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ:
α.
ηε ζηήιε (α) αλαγξάθνληαη ςποσπεωηικά φιεο νη παξάγξαθνη καη'
απόλςηη ζειπά φπσο 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 όσι κε ηελ
Σερληθή Πεξηγξαθή. Απηφ ζα γίλεηαη κε ηελ αλαγξαθή ζηε ζηήιε (β) θαη απέλαληη
ζε θάζε παξάγξαθν φηη "ΤΜΦΧΝΟΤΝ ΑΠΟΛΤΣΑ ΜΔ ΣΖΝ Σ.Π." ή "ΓΔΝ
ΤΜΦΧΝΟΤΝ ΜΔ ΣΖΝ Σ.Π". ε πεξίπησζε πνπ δεν ςπάπσει ζςμθωνία
αλαγξάθνληαη ςποσπεωηικά φια 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.
./.

Γ-2
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.

Αζκρνο (ΜΖ) Αλέζηεο Λειίδεο
Γηεπζπληήο Γ’ Κιάδνπ Τπνζηήξημεο

Αθξηβέο Αληίγξαθν
Αρρηιέαο Μάεο
Σρεο (ΜΥ)

./.

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ "Γ"
ΣΖ Σ.Π ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΗ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΤΣΖΜΑΣΟ ΠΑΡΟΥΖ ΕΝΥ
Δ ΚΣΗΡΗΑ ΣΟΤ ΠΒΚ

ΠΔΓΗΟ ΒΟΛΖ ΚΡΖΣΖ
ΚΛΑΓΟ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ
ΓΝΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ
ΣΜ. ΣΔΥ. ΜΔΛΔΣΧΝ
Υαληά, 3 Ηνπι 20

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΚΑΡΗΦΖΜΑ
ΤΝΓΔΜΟΛΟΓΗΑ ΤΣΖΜΑΣΟ ΠΑΡΟΥΖ ΕΝΥ.

Αζκρνο (ΜΖ) Αλέζηεο Λειίδεο
Γηεπζπληήο Γ’ Κιάδνπ Τπνζηήξημεο

Αθξηβέο Αληίγξαθν
Αρρηιέαο Μάεο
Σρεο (ΜΥ)

./.

