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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 15η/2016
Θέμα: «Εργασίες
Εργασίες επισκευής και συντήρησης του συστήματος εξαερισμού των μαμα
γειρείων στο Π.Χ.Π «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» CPV 45259900
To Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
σύμφωνα με την 12η/31.3.2016 , θέμα 4o , απόφαση
όφαση του Δ.Σ. (ΑΔΑ= Ψ4ΜΞΟΞΧΣΨ4ΜΞΟΞΧΣ
92Ζ ) προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν έγγραφες προσφορές για
«Εργασίες επισκευής και συντήρησης του συστήματος
συστήματος εξαερισμού των μαγειρείων
στο Π.Χ.Π. Άγιος Παντελεήμων» προϋπολογισμού 5.500,00 € + ΦΠΑ.
Το κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη προσφορά στο σύνολο των
εργασιών.
Δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται εργολάβοι ή εταιρείες οι οποίες κατά την
τελευταία
αία 3ετία έχουν εκτελέσει εργασίες παρόμοιες (ποιοτικά & ποσοτικά) με το
υπόψη έργο.
Ο διαγωνισμός θα γίνει την 22.4.2016 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ώρα 09.00
09
στα
ος
γραφεία του Κέντρου, Παπαρηγοπούλου 7, 2 όροφος.
Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται μέχρι την προηγούμενη ημέρα του
διαγωνισμού 21.4.2016 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ & ώρα 13.30. Προσφορές που θα
κατατίθενται μετά την συγκεκριμένη ημέρα & ώρα δεν θα παραλαμβάνονται και θα
επιστρέφονται.
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Α. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές θα κατατεθούν σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη και τα στοιχεία της
πρόσκλησης (15η/2016 «Εργασίες επισκευής και συντήρησης του συστήματος
εξαερισμού των μαγειρείων στο Π.Χ.Π. «Άγιος Παντελεήμων» ) οποίος θα περιέχει
δύο (κλειστούς) υποφακέλους με τις ενδείξεις:
1) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.
2) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.
1.α. Ο φάκελος «Δικαιολογητικά συμμετοχής» επί ποινή αποκλεισμού θα περιέχει
Υ.Δ. του Παραρτήματος στην οποία ο προμηθευτής θα δηλώνει ότι:
Είναι φορολογικά & ασφαλιστικά ενήμερος.
Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.
Κατά την τελευταία 3ετία έχει εκτελέσει παρόμοιες εργασίες με το υπόψη
έργο. (Η υπηρεσία έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον Ανάδοχο μειοδότη
τιμολόγια ή βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης που θα αποδεικνύονται οι
εργασίες).
Τηρεί τους κανόνες ασφάλειας εργασίας και ότι λαμβάνει όλα τα
απαιτούμενα μέτρα προστασίας σύμφωνα με τη νομοθεσία.

2.α. Ο φάκελος «Οικονομική προσφορά» θα περιέχει επί ποινή αποκλεισμού
συμπληρωμένο το έντυπο της οικονομικής προφοράς του παραρτήματος της
διακήρυξης.
Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΟΡΟΙ
για τις «Εργασίες επισκευής και συντήρησης του συστήματος εξαερισμού των
μαγειρείων του Π.Χ.Π. ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 5.500 € (ΑΝΕΥ ΦΠΑ 23%)
ΓΕΝΙΚΑ
Η παρούσα τεχνική περιγραφή έχει σκοπό να ενημερώσει τον Ανάδοχο για τις επί
μέρους μηχανολογικές και λοιπές εργασίες που απαιτούνται για την αποκατάσταση
του εξαερισμού των μαγειρείων του κτηρίου B2 του ιδρύματος χρόνιων παθήσεων
Ό ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ’.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Στο χώρο των επαγγελματικών μαγειρείων, διαπιστώθηκαν οι παρακάτω βλάβες:
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α) Οι ανεμιστήρες απαγωγής αέρα των χοανών των συσκευών των μαγειρείων, δε
λειτουργούν, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να απαχθούν καταλλήλως οι
υδρατμοί των συσκευών και να παρατηρείται κατά συνέπεια η συγκέντρωση
υγρασίας στην οροφή του χώρου.
β) Οι χοάνες απαγωγής αέρα των συσκευών έχουν μειωμένη διατομή από την
ονομαστική τους, λόγω μη συχνής συντήρησης-καθαρισμού τους. Αυτό έχει σαν
συνέπεια την εμφάνιση λιπών και άλλων ουσιών από τη χρήση των συσκευών, στα
τοιχώματά τους.
Είναι απαραίτητες οι παρακάτω εργασίες:
•
•
•
•
•
•
•

Προμήθεια και αντικατάσταση των δύο (2) μηχανημάτων εξαερισμού των
μαγειρείων.
Ηλεκτρολογικές συνδέσεις μηχανημάτων εξαερισμού και inverter.
Αντικατάσταση ενός (1) ηλεκτρονόμου (ρελέ) στον ηλεκτρικό πίνακα των
μαγειρείων
Αντικατάσταση αγωγών εξόδου από τους ανεμιστήρες προς το εξωτερικό
περιβάλλον και στεγανοποίηση τους
Καθαρισμός και συντήρηση όλων των αεραγωγών.
Μετακίνηση χοάνης αυτόματου φούρνου (self cooking machine)
Ρύθμιση σε σωστή λειτουργία του συστήματος εξαερισμού.

Α/Α

Είδος Εργασίας

Μον.

Ποσότητα

Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας εργασιών και ενδεικτικός προϋπολογισμός.

Τιμή
Μονάδας

1

Προμήθεια και αντικατάσταση μηχανήματος εξαερισμού (με μοτέρ με
inverter ισχύος 4hp)
Ηλεκτρολογικές συνδέσεις
Προμήθεια και αντικατάσταση μηχανήματος εξαερισμού (με μοτέρ ισχύος
2hp)
Αντικατάσταση αγωγών από τους ανεμιστήρες προς το εξωτερικό
περιβάλλον, στεγανοποίηση τους, αποκατάσταση σκεπής
Αντικατάσταση ρελέ με θερμικό 3Χ25Α
Μετακίνηση χοάνης αυτόματου φούρνου
Χημικός καθαρισμός και συντήρηση αεραγωγών
Ρύθμιση και θέση σε λειτουργία ανεμιστήρων-συστήματος εξαερισμού

Τεμ.

1

2100

2.100

ΚΑ
Τεμ.

1

1300

300
1.300

m

5

80

400

Τεμ.
KA
m
ΚΑ

1

50

40

25

50
300
1.000
50
5.500

2
3
4
5
6
7
8

ΜΕΡΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 23%
ΣΥΝΟΛΟ

Ο Ανάδοχος θα τηρήσει τις ακόλουθες προδιαγραφές-εργασίες:
ΑΡΘΡΟ 1
1ο μηχάνημα εξαερισμού:
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Aξία

1.265
6.765

Αποξήλωση υφιστάμενου, προμήθεια και εγκατάσταση μηχανήματος εξαερισμού
με inverter του αέρα των χοανών.
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
• Φυγοκεντρικός απορροφητήρας μονής αναρρόφησης γαλβανιζέ
• Ιnverter κατάλληλο για κινητήρα 4 hp
• Τριφασικός Κινητήρας ισχύος 4 hp
• 1400 στροφές
ΑΡΘΡΟ 2
Ηλεκτρολογικές συνδέσεις μηχανημάτων εξαερισμού και inverter. Το inverter θα
τοποθετηθεί πλησίον του κεντρικού πίνακα των μαγειρείων (με νέα κατάλληλη
ασφάλεια), θα συνδεθεί με τον ηλεκτρικό πίνακα και τον κινητήρα των 4hp. Οι
ηλεκτρολογικές συνδέσεις θα είναι κατά ΕΛΟΤ HD 384. Ο Ανάδοχος θα
συμπεριλάβει υλικά και εργασίες απαραίτητες για τη πλήρη και ασφαλή
ηλεκτρολογική σύνδεση των μηχανημάτων εξαερισμού και του inverter.
ΑΡΘΡΟ 3
2o μηχάνημα εξαερισμού:
Αποξήλωση υφιστάμενου, προμήθεια και εγκατάσταση του δεύτερου μηχανήματος
εξαερισμού του αέρα των χοανών
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
• Φυγοκεντρικός απορροφητήρας μονής αναρρόφησης γαλβανιζέ
• Τριφασικός κινητήρας ισχύος 2 hp
• 900 στροφές
ΑΡΘΡO 4
Αποξήλωση και τοποθέτηση νέων αγωγών εξόδου από τα μηχανήματα εξαερισμού
προς το εξωτερικό περιβάλλον (5m). Στεγανοποίηση τους και κατάλληλη κλίση για
την αποφυγή εισόδου όμβριων υδάτων.
Αποξήλωση και επανατοποθέτηση κεραμιδιών και αντικατάσταση φθαρμένων
καδρονιών περιμετρικά των εν λόγω σημείων εξαερισμού της κεραμοσκεπής (5m2)
ΑΡΘΡO 5
Αντικατάσταση στον ηλεκτρικό πίνακα των μαγειρείων ενός (1) ηλεκτρονόμου
(ρελέ) με θερμικό των 3Χ25Α (για το μηχάνημα εξαερισμού των 2hp).
ΑΡΘΡO 6
Μετακίνηση χοάνης καπέλου (2,45Χ0,88m) αυτόματου φούρνου κατά 1,5m και
εργασίες αποσύνδεσης και επανασύνδεσης στον κεντρικό αεραγωγό εξαερισμού
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ΑΡΘΡO 7
Xημικός καθαρισμός-συντήρηση όλων των αεραγωγών και χοανών που απάγουν
αέρα από το χώρο των μαγειρείων και όλων των φίλτρων (40m).
Ο καθαρισμός των χοανών (καπέλων) και αγωγών των μαγειρείων θα γίνει ως εξής:
Για τη βέλτιστη λειτουργία και την επίτευξη αυξημένης απόδοσης των μηχανημάτων
εξαερισμού προτείνεται μηχανικός και χημικός καθαρισμός τους. Ο Ανάδοχος θα
επιλέξει την ποσότητα και το είδος των χημικών ανάλογα με:
•
•
•

Διαστάσεις δικτύου εξαερισμού-αγωγών-χοανών-καπέλων.
Φύση των αποθέσεων (άλατα, σκουριές, οξείδια, λίπη κτλ)
Αποτελεσματικότητα σε σχέση με τον καθαρισμό των επικαθίσεων σε
συνδυασμό με το να μην υποστούν φθορά και διαβρώσεις το δίκτυο
εξαερισμού.

Τα χημικά θα προστίθενται σταδιακά με συνεχή έλεγχο του διαλύματος (έλεγχος
αλκαλικότητας, οξύτητας κτλ) για την καλύτερη προστασία του εξοπλισμού. Μετά
την εξουδετέρωση, θα ακολουθήσει ξέπλυμα με νερό και το PH του διαλύματος θα
ρυθμιστεί στο PH=7 (ουδέτερο).
Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για τη ρύθμιση και θέση σε λειτουργία του δικτύου
εξαερισμού μετά το τέλος των καθαρισμών.
Ο Ανάδοχος θα τηρήσει όλα τα μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται από τη
νομοθεσία καθώς τα χημικά που θα χρησιμοποιηθούν ανήκουν στην κατηγορία των
επικίνδυνων ( hazardous). Θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν με τη μέγιστη προσοχή
και να μεταφέρονται και να αποθηκεύονται τηρώντας τα απαιτούμενα μέτρα
ασφαλείας.
Ο Ανάδοχος θα εγγυηθεί την καλή ποιότητα των χημικών προϊόντων και του
χημικού καθαρισμού καθώς και την ακεραιότητα της κατασκευής των δικτύων
εξαερισμού.
Η όλη επικινδυνότητα της διαδικασίας του χημικού καθαρισμού απαιτεί συνεχή
παρακολούθηση όλων των εργασιών. Ο Ανάδοχος θα διαθέτει καλά εκπαιδευμένο
προσωπικό με εμπειρία σε ανάλογες εργασίες.
ΑΡΘΡO 8
Ρύθμιση και θέση σε λειτουργία των ανεμιστήρων-συστήματος εξαερισμού,
χοανών-αεραγωγών απαγωγής αέρα.
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων για όλες τις παραπάνω εργασίες,
περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι απαραίτητα
για την πλήρη ολοκλήρωση των εργασιών, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να
προσδιορισθούν λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά.
Γ. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
Προστασία γενικής φύσεως :
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Στον χώρο εργασίας επιτρέπεται η παρουσία μόνο των απολύτως απαραίτητων με
την απαιτούμενη τεχνογνωσία και εμπειρία εργαζομένων, οι οποίοι θα τηρούν με
σχολαστικότητα όλες τις διατάξεις περί ασφαλείας των εργαζομένων (εξοπλισμός,
ένδυση κλπ). Επίσης κατά την έναρξη των εργασιών θα πρέπει να ακολουθηθούν
όλες οι ενέργειες βάση των ισχυόντων διατάξεων.
Θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε κατά την εκτέλεση των εργασιών να προκληθεί
η μικρότερη δυνατή όχληση στους ενοίκους και εργαζομένους του ιδρύματος. Για το
σκοπό αυτό το χρονοδιάγραμμα των εργασιών θα διαμορφωθεί μετά από
συνεννόηση με τη διοίκηση του ιδρύματος.
Ιδιαίτερη προσοχή θα χρειαστεί για την ασφάλεια των περιθαλπομένων από τα
εργαλεία-υλικά και υλικά καθαρισμών που θα χρησιμοποιηθούν για τις εργασίες,
ώστε να μην υπάρχει τραυματισμός ή φθορά των μηχανημάτων.
Κατά τη διάρκεια του καθαρισμού του δικτύου του εξαερισμού ο Ανάδοχος θα
προστατέψει τα υπάρχοντα μηχανήματα των μαγειρείων (κουζίνες, βραστήρες κτλ),
το δάπεδο και τους πάγκους με κυματοειδές χαρτί προστασίας (οντουλέ) ή με
ανάλογο υλικό μετά από συνεννόηση με την τεχνική υπηρεσία του ιδρύματος.
Δ. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα επισκεφτούν τον χώρο των μαγειρείων και θα λάβουν
γνώση όλων των εργασιών πριν τη διαδικασία των προσφορών.
Ο Ανάδοχος θα εγγυηθεί την καλή ποιότητα των υλικών (πιστοποιητικά CE υλικώνεξοπλισμού) καθώς και την ακεραιότητα των εργασιών αποκατάστασης του
εξαερισμού και της κεραμοσκεπής των μαγειρείων πλησίον των σημειών
εξαερισμού.
Σε περίπτωση λανθασμένης τοποθέτησης, αστοχία υλικού, κακοτεχνίας ο Ανάδοχος
είναι υποχρεωμένος να στείλει ειδικό τεχνίτη για να αντικαταστήσει-επισκευάσει
την εκάστοτε ζημία χωρίς καμία επιπλέον χρέωση υλικού ή εργασίας για το ίδρυμα.
Όλα τα υλικά που θα αποξηλωθούν-αντικατασταθούν θα μεταφερθούν από τον
Ανάδοχο σε χώρο που θα υποδειχθεί από την τεχνική υπηρεσία του ιδρύματος. Η
αποξήλωση των υφιστάμενων ανεμιστήρων-κινητήρων είναι μέσα στις υποχρεώσεις
του Αναδόχου.
Ο Ανάδοχος θα παραδώσει γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας ενός έτους των
εργασιών και των υλικών που αναγράφονται σε όλα τα άρθρα της προηγούμενης
παραγράφου κατά τη διάρκεια της οποίας θα παρέχει χωρίς χρέωση εργασίες-υλικά
επισκευής και αποκατάστασης τυχόν προβλημάτων που προκύπτουν.
Ε. ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Την ημέρα του διαγωνισμού, Παρασκευή 22.4.2016, οι δικαιούμενοι λαμβάνουν γνώση
μόνον των προσφορών που κατατέθηκαν.
Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει σε χρονικό διάστημα πενήντα ημερών (50) μετά
την παραλαβή των εργασιών από την αρμόδια επιτροπή, και την προσκόμιση των
παρακάτω δικαιολογητικών:
Ασφαλιστική ενημερότητα
Φορολογική ενημερότητα
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Το τιμολόγιο βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις. Ο ΦΠΑ βαρύνει το Κέντρο.
Το Κέντρο δεν ευθύνεται σε καθυστέρηση εξόφλησης του τιμολογίου που δεν
οφει. λεται σ΄αυτό.
Η πρόσκληση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Κέντρου www.kkpkm.gr (με το έντυπο της οικ. προσφοράς & την Υ.Δ. ) & στο www.eprocurement.gov.gr.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Συλβάνα Καρασαββίδου
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ΣΤ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠ΄ ΑΡ. 15ης/2016 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Α/Α
1
2
3
4

5
6
7
8

Είδος Εργασίας
Προμήθεια και αντικατάσταση μηχανήματος εξαερισμού
(με μοτέρ με inverter ισχύος 4hp)
Ηλεκτρολογικές συνδέσεις
Προμήθεια και αντικατάσταση μηχανήματος εξαερισμού
(με μοτέρ ισχύος 2hp)
Αντικατάσταση αγωγών από τους ανεμιστήρες προς το
εξωτερικό περιβάλλον, στεγανοποίηση τους,
αποκατάσταση σκεπής
Αντικατάσταση ρελέ με θερμικό 3Χ25Α
Μετακίνηση χοάνης αυτόματου φούρνου
Χημικός καθαρισμός και συντήρηση αεραγωγών
Ρύθμιση και θέση σε λειτουργία ανεμιστήρωνσυστήματος εξαερισμού

Μον.

Ποσότητα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΦΟΡΑΣ

Τεμ.

1

ΚΑ
Τεμ.

1

m

5

Τεμ.
KA
m
ΚΑ

1

Τιμή
Μονάδας

40

ΜΕΡΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 23%
ΣΥΝΟΛΟ
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Aξία

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο
άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
(1)

ΠΡΟΣ :

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις
6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

(3)

, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.

1. Είμαι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος .
ης

2. Αποδέχομαι τους όρους της υπ΄ αρ. 15 /2016 πρόσκλησης ενδιαφέροντος για τις
εργασίες εξαερισμού των μαγειρείων του Π.Χ.Π. «Άγιος Παντελεήμων».
3. Κατά την τελευταία 5ετία έχω εκτελέσει εργασίες παρόμοιες (ποιοτικά &
ποιοτικά ) σχετικά με το υπόψη έργο.
4. Τηρώ τους κανόνες ασφάλειας στην εργασία και λαμβάνω όλα τα απαιτούμενα
μέτρα προστασίας σύμφωνα με τη νομοθεσία.
Ημερομηνία:

……….20……
Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που
απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
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