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Αρ. Πρωτ. 272

Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο
Πληροφορίες: Πολυζωίδης Σταύρος
Τηλ. 2313-022634.
Fax. 2313-000703.
e-mail: Stavros2polizoidis@yahoo.gr
Site : www.kkp-km.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 2ηη/2015
Θέμα : Εργασίες βελτίωσης και καταγραφής των υφιστάμενων γεωτρήσεων
του Π.Χ.Π. «Άγιος Παντελεήμων». CPV 45231300-8
Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σύμφωνα
με την 25η/2014, θέμα 32ο , απόφαση του Δ.Σ. (ΑΔΑ =61ΦΩΠΞΣΧ-ΣΒΤ) προσκαλεί τους
ενδιαφερόμενους να καταθέσουν ηλεκτρονικά προσφορές για εργασίες βελτίωσης και
καταγραφής των υφιστάμενων γεωτρήσεων του Π.Χ.Π. «Άγιος Παντελεήμων»
συνολικού προϋπολογισμού 5.691,00 + ΦΠΑ 23% (1.309,00 ) = 7.000,00 €.
Το κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη προσφορά στο σύνολο των εργασιών.
Δεκτοί στην πρόσκληση γίνονται επιχειρήσεις που ασχολούνται με συντηρήσεις
αντλητικών συγκροτημάτων εγκαταστάσεων και γεωτρήσεων.

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΓΕΝΙΚΑ
Η παρούσα τεχνική περιγραφή έχει σκοπό να ενημερώσει τον ανάδοχο για τις επί
μέρους ηλεκτρομηχανολογικές και λοιπές εργασίες που

απαιτούνται για την

ολοκλήρωση της βελτίωσης, καταγραφής και συντήρησης των υφισταμένων
γεωτρήσεων του ιδρύματος χρόνιων παθήσεων Ό ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΑΣ’.
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Πρόκειται για τις τρεις (3) γεωτρήσεις του ιδρύματος οι οποίες αναφέρονται
παρακάτω:
•

Παλιά γεώτρηση 1 (περιστασιακή χειροκίνητη λειτουργία)

•

Νέα γεώτρηση 2 (σε συνεχή αυτόματη λειτουργία)

•

Γεώτρηση διοικητηρίου (εκτός λειτουργίας)

Οι εργασίες βελτίωσης και αποκατάστασης της παλιάς γεώτρησης καθώς και της
γεώτρησης διοικητηρίου κρίνονται απαραίτητες μετά τη μείωση της παροχής νερού της
νέας γεώτρησης και τις συνεχόμενες διακοπές υδροδότησης των κτιρίων. Εξαιτίας της
απουσίας δικτύου ύδρευσης στην περιοχή η εκμετάλλευση όλων των υφιστάμενων
γεωτρήσεων του Θ.Χ.Π.Θ. Άγιος Παντελεήμων είναι η μοναδική λύση για την ενίσχυση
της υδροδότησης του ιδρύματος. Οι εργασίες αυτές θα έχουν ως σκοπό τη συνεχή
επάρκεια διαθέσιμου νερού μέσω λειτουργίας της παλιάς γεώτρησης ή της γεώτρησης
διοικητηρίου ακόμη και σε περίπτωση βλάβης του Η/Μ εξοπλισμού της νέας
γεώτρησης.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Προστασία γενικής φύσεως :

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.
Για όλες τις εργασίες γίνεται χρήση κράνους και υποδημάτων ασφαλείας και σε
εξειδικευμένες εργασίες (συγκολλήσεις κλπ) χρήση μάσκας, ωτοασπίδων, γυαλιών,
γαντιών κλπ. Υπενθυμίζεται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών οι εργαζόμενοι του
Αναδόχου θα πρέπει να συμμορφώνονται και να ακολουθούν τις υποδείξεις του
Τεχνικού Ασφαλείας του ιδρύματος.
Επίσης θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε κατά την εκτέλεση των εργασιών να
προκληθεί η μικρότερη δυνατή όχληση στους ενοίκους και εργαζομένους του
ιδρύματος.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προμηθευτεί και μεταφέρει επί τόπου στους χώρους
εργασιών όλα τα απαραίτητα για την εκπόνηση του έργου υλικά και μικρουλικά με τις
πιστοποιήσεις CE που αυτά πρέπει να φέρουν.
2

Επίσης αναλαμβάνει τη μεταφορά, τοποθέτηση των απαραίτητων μηχανημάτων
(γερανών, μετρητικών οργάνων κτλ) για την εκτέλεση των εργασιών.
Παραδοτέα από τον ανάδοχο νοούνται γραπτώς, τα πλήρη και αναλυτικά στοιχεία των
γεωτρήσεων, όπως συνολικό βάθος, βάθος τοποθέτησης, στάθμη ηρεμίας, στάθμη
άντλησης, κρίσιμη παροχή, ωφέλιμη παροχή, ρυθμός επαναφοράς, καθώς και για τον
ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό, καμπύλες αντλιών, τιμές αντίστασης τυλιγμάτων και
τιμές αντίστασης μόνωσης κινητήρων, αντίσταση μόνωσης καλωδίων παροχής,
κατάσταση σωλήνων κλπ.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες και να εκτελέσει όλες

Α/Α

Είδος Εργασίας

Μον.

Ποσότητα

τις ακόλουθες εργασίες στις υφιστάμενες γεωτρήσεις και στο αντλιοστάσιο ύδρευσης.

ΓΕΩΤΡΗΣΗ 1 (ΠΑΛΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΗ)
1

Εργασίες γερανού ανέλκυσης-καθέλκυσης σε βάθος 130 µέτρων µε σωλήνες 4"

m

130

2

Καθαρισµός γεώτρησης µε αέρα, δοκιµαστική άντληση, προσδιορισµός στάθµης ηρεµίας και
στάθµης άντλησης, βάθος 160m

m

160

3

Καταγραφή δυνατοτήτων παροχής, έλεγχος Η/Μ εξοπλισµού γεώτρησης

4

Αντικατάσταση επιφανειακών σωληνώσεων κατάθλιψης µε χαλυβδοσωλήνα αφανούς ραφής 4"

5

Κ.Α
m

5

Προµήθεια και εγκατάσταση καµπύλης γεώτρησης 900 4'' µε µούφα 1/2΄΄

Τεµ.

1

6

Προµήθεια και εγκατάσταση φλάντζας στήριξης γεώτρησης 8"Χ4

Τεµ.

1

7

Προµήθεια και εγκατάσταση βάνας πεταλούδας 4"

Τεµ.

1

8

Προµήθεια και εγκατάσταση βαλβίδας αντεπίστροφης 4"

Τεµ.

1

9

Προµήθεια και εγκατάσταση φλαντζωτού υδρόµετρου 4"

Τεµ.

1

10

Προµήθεια και εγκατάσταση µανόµετρου γλυκερίνης 0-16bar 4"

Τεµ.

1

11

Αντικατάσταση επιτηρητή ασυµµετρίας φάσεων στον ηλεκτρικό πίνακα

Τεµ.

1

12

Αποσυναρµολόγηση-συναρµολόγηση λαµαρινών οικίσκου γεώτρησης και γενική καθαριότητα
χώρου

Κ.Α

13

Αλλαγή επιλογικού διακόπτη αυτόµατης λειτουργίας παλιάς ή νέας γεώτρησης µε δύο νέους
επιλογικούς διακόπτες ώστε να µπορούν να λειτουργήσουν και οι δύο γεωτρήσεις ταυτόχρονα

Κ.Α

ΓΕΩΤΡΗΣΗ 2 (ΝΕΑ ΓΕΩΤΡΗΣΗ)
1

Προµήθεια και εγκατάσταση βαλβίδας αντεπίστροφης 2 1/2"

Τεµ.

1

2

Προµήθεια και εγκατάσταση φλαντζωτού υδρόµετρου 2 1/2"

Τεµ.

1

3

Προµήθεια και εγκατάσταση µανόµετρου γλυκερίνης 0-16bar

Τεµ.

1

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ
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1

Προµήθεια και εγκατάσταση φλαντζωτού υδρόµετρου 3" (αντλιοστάσιο ύδρευσης)

Τεµ.

1

2

Αντικατάσταση ηχητικής σειρήνας (230V) χαµηλής στάθµης δεξαµενής αντλιοστασίου ύδρευσης

Τεµ.

1

ΓΕΩΤΡΗΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ
1

Ελεγχος τροφοδοσίας ρεύµατος γεώτρησης διοικητηρίου

Κ.Α

2

Εργασίες γερανού ανέλκυσης-καθέλκυσης σε βάθος 130 µέτρων µε σωλήνες 2"

m

130

3

Καθαρισµός γεώτρησης µε αέρα, δοκιµαστική άντληση, προσδιορισµός στάθµης ηρεµίας και
στάθµης άντλησης

m

160

4

Καταγραφή δυνατοτήτων παροχής, έλεγχος Η/Μ εξοπλισµού γεώτρησης

Κ.Α

5

Προµήθεια και εγκατάσταση φλαντζωτού υδρόµετρου 2"

Τεµ.

1

6

Προµήθεια και εγκατάσταση µανόµετρου γλυκερίνης 0-16bar

Τεµ.

1

Ο Ανάδοχος δεν επιτρέπεται να προχωρά σε καμιά τροποποίηση, αλλαγή ή παραλλαγή
των εργασιών χωρίς την έγκριση από τη διεύθυνση του Θεραπευτηρίου.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τμήμα τεχνικής υποστήριξης στην Θεσσαλονίκη,
στελεχωμένο με αδειούχους τεχνικούς, με δυνατότητα άμεσης επέμβασης σε
περίπτωση βλάβης.
Τέλος αντικείμενο της εργασίας είναι και η αποσύνδεση και απομάκρυνση σε χώρο που
θα υποδειχθεί από τον κύριο του έργου όλων των υφιστάμενων συσκευών,
σωληνώσεων και εξαρτημάτων που θα αντικατασταθούν.
Η εργασία συντήρησης θα περιλαμβάνει το περιοδικό έλεγχο των εγκαταστάσεων και
την αποκατάσταση βλαβών, που θα προκύπτουν κατά την λειτουργία τους καθ΄ όλη
την διάρκεια του έτους.

/Α

Είδος Εργασίας

Μον.

1
2

ΓΕΩΤΡΗΣΗ 1 (ΠΑΛΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΗ)
Εργασίες γερανού ανέλκυσης-καθέλκυσης σε βάθος 130 µέτρων µε σωλήνες 4"
Καθαρισµός γεώτρησης µε αέρα, δοκιµαστική άντληση, προσδιορισµός στάθµης ηρεµίας και
στάθµης άντλησης, βάθος 160

3
4
5
6
7
8
9

Καταγραφή δυνατοτήτων παροχής, έλεγχος Η/Μ εξοπλισµού γεώτρησης
Αντικατάσταση επιφανειακών σωληνώσεων κατάθλιψης µε χαλυβδοσωλήνα αφανούς ραφής 4"
Προµήθεια και εγκατάσταση καµπύλης γεώτρησης 900 4'' µε µούφα 1/2΄΄
Προµήθεια και εγκατάσταση φλάντζας στήριξης γεώτρησης 8"Χ4
Προµήθεια και εγκατάσταση βάνας πεταλούδας 4"
Προµήθεια και εγκατάσταση βαλβίδας αντεπίστροφης 4"
Προµήθεια και εγκατάσταση φλαντζωτού υδρόµετρου 4"

4

m
m
Κ.Α
m
Τεµ.
Τεµ.
Τεµ.
Τεµ.
Τεµ.

Ποσότητα

Β. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Τιµή
Μονάδας

130
160

5
1
1
1
1
1

Aξία

10
11
12

Προµήθεια και εγκατάσταση µανόµετρου γλυκερίνης 0-16bar 4"
Αντικατάσταση επιτηρητή ασυµµετρίας φάσεων στον ηλεκτρικό πίνακα
Αποσυναρµολόγηση-συναρµολόγηση λαµαρινών οικίσκου γεώτρησης και γενική καθαριότητα
χώρου

Τεµ.
Τεµ.
Κ.Α

13

Αλλαγή επιλογικού διακόπτη αυτόµατης λειτουργίας παλιάς ή νέας γεώτρησης µε δύο νέους
επιλογικούς διακόπτες ώστε να µπορούν να λειτουργήσουν και οι δύο γεωτρήσεις ταυτόχρονα

Κ.Α

1
2
3
1
2
1
2
3
4
5
6

ΓΕΩΤΡΗΣΗ 2 (ΝΕΑ ΓΕΩΤΡΗΣΗ)
Προµήθεια και εγκατάσταση βαλβίδας αντεπίστροφης 2 1/2"
Προµήθεια και εγκατάσταση φλαντζωτού υδρόµετρου 2 1/2"
Προµήθεια και εγκατάσταση µανόµετρου γλυκερίνης 0-16bar
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ
Προµήθεια και εγκατάσταση φλαντζωτού υδρόµετρου 3" (αντλιοστάσιο ύδρευσης)
Αντικατάσταση ηχητικής σειρήνας (230V) χαµηλής στάθµης δεξαµενής αντλιοστασίου ύδρευσης
ΓΕΩΤΡΗΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ
Ελεγχος τροφοδοσίας ρεύµατος γεώτρησης διοικητηρίου
Εργασίες γερανού ανέλκυσης-καθέλκυσης σε βάθος 130 µέτρων µε σωλήνες 2"
Καθαρισµός γεώτρησης µε αέρα, δοκιµαστική άντληση, προσδιορισµός στάθµης ηρεµίας και
στάθµης άντλησης
Καταγραφή δυνατοτήτων παροχής, έλεγχος Η/Μ εξοπλισµού γεώτρησης
Προµήθεια και εγκατάσταση φλαντζωτού υδρόµετρου 2"
Προµήθεια και εγκατάσταση µανόµετρου γλυκερίνης 0-16bar

1
1

Τεµ.
Τεµ.
Τεµ.

1
1
1

Τεµ.
Τεµ.

1
1

Κ.Α
m
m

130
160

Κ.Α
Τεµ.
Τεµ.

1
1
ΜΕΡΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 23%
ΣΥΝΟΛΟ

Γ. ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Η πληρωμή του μειοδότη θα γίνει σε χρονικό διάστημα πενήντα ημερών μετά την
παραλαβή των εργασιών από την αρμόδια επιτροπή, και την προσκόμιση των
παρακάτω δικαιολογητικών:
 Ασφαλιστική ενημερότητα
 Φορολογική ενημερότητα
Το τιμολόγιο βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις. Ο ΦΠΑ βαρύνει το Κέντρο.
Οι προσφορές θα κατατίθενται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση :
Kentro.koinonikis.pronoias@gmail.com μέχρι την 2.2.2015 & ώρα 23:59
Οι προσφορές θα περιλαμβάνουν Υ.Δ. στην οποία ο προμηθευτής θα δηλώνει ότι :
 Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος.
 Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.
 Ότι κατά την τελευταία 5ετία έχουν εκτελέσει εργασίες παρόμοιες (ποιοτικά &
ποσοτικά) σχετικά με το υπόψη έργο.
Η πρόσκληση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Κέντρου www.kkpkm.gr (με την υπεύθυνη δήλωση) & στο www.eprocurement.gov.gr.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Συλβάνα Καρασαββίδου
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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 ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

Ο – Η Όνοµα:

Επώνυµο:

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

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

∆/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. 2 /2015 πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την
βελτίωση των υφισταµένων γεωτρήσεων στο Π.Χ.Π. «Άγιος Παντελεήµων»
3. Κατά την τελευταία 5ετία έχω εκτελέσει εργασίες παρόμοιες (ποιοτικά &

Ποιοτικά ) σχετικά με το υπόψη έργο.
(4)
Ηµεροµηνία:

……….20……
Ο – Η ∆ηλ.

(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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