Θεσ/νίκη 29.9.2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ &
ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
- ΝΠΔΔ Ταχ. Δ/νση. Παπαρηγοπούλου 7
546 30 Θες/νίκη
Πληροφορίες: Πολυζωίδης Σταύρος

Αρ. Πρωτ. 3818
ΑΔΑ =

εσ 115.
Τηλ. 2313.022634-632-631 εσ.
Fax. 2313000703
e-mail: stavros2polizoidis@yahoo.gr
Site : www.kkp-km.gr
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 55/2016.
ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ – ΛΕΒΗΤΩΝ Φ.Α. ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ.
Η Συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά, η
Κριτήριο Αξιολόγησης

οποία προσδιορίζεται μόνο με βάση τιμής.
Ημερομηνία: 13.10.2016

Χρόνος Διενέργειας του
Διαγωνισμού

Ημέρα: Πέμπτη
Ώρα: 9.30
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ.

Τόπος Διενέργειας του Διαγωνισμού

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΠΑΠΑΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ 7 – ΓΡΑΦΕΙΟ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ.

Προϋπολογισμός δαπάνης

3.400,00 € + ΦΠΑ

Κωδικός CPV

50072000-8

1.
2.
3.
4.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ.
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 55/2016.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ – ΛΕΒΗΤΩΝ Φ.Α. ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ.
Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη :
1. Τον Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 4109/2013 (ΦΕΚ 16/Α/23.1.2013) «Κατάργηση
και συγχώνευση Ν.Π.Δ. και του ευρύτερου δημόσιου τομέα».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81Α/4.4.2005) «Εθνικό Σύστημα
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις».
4. Τον ν. 4412/16.
5. Τις υπ΄ αρ. πρωτ. 3558/13.9.2016 Τεχνικές προδιαγραφές.
6. Την υπ΄ αρ. 31η/14.9.2016, θέμα ΕΗΔ 1, απόφαση του Δ.Σ.

7. Την δημοσίευση και την έγκριση στο ΕΣΗΔΗΣ του πρωτογενούς αιτήματος
των τεχνικών προδιαγραφών με αρ. 16REQ0051510862016-09-27.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Συνοπτικό διαγωνισμό εργασιών συντήρησης καυστήρων – λεβήτων Φυσικού Αερίου
προϋπολογισμού δαπάνης 3.400, 00 € + ΦΠΑ ,με κριτήριο κατακύρωσης την
συμφερότερη από οικονομικής άποψης, μόνο με βάση τιμής προσφοράς ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των παρόντων γενικών όρων.
Ο διαγωνισμός θα γίνει την 13.10.2016 ημέρα Πέμπτη & ώρα 09:30 π.μ. στα
γραφεία του Κέντρου, Παπαρηγοπούλου 7 Θεσσαλονίκη.
Στον διαγωνισμό δικαιούνται να παρίστανται, για να λάβουν γνώση ΜΟΝΟΝ για
όσους συμμετέχουν στον δ/σμό, οι νόμιμοι εκπρόσωποι των εταιρειών που υποβάλλουν
προσφορές καθώς & άλλα πρόσωπα με εξουσιοδότηση, η γνωστοποίηση των οποίων θα
πρέπει να έχει περιέλθει στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας με συστημένη επιστολή μέχρι την
προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.

Οι προσφορές επί ποινής αποκλεισμού θα υποβληθούν σε κλειστό φάκελο με την
ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ – ΛΕΒΗΤΩΝ
Φ.Α. ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 55Η/2016 » όπου θα
περιέχονται ΔΥΟ (2) σφραγισμένοι υποφάκελοι με τις ενδείξεις :
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»
& «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
Οι προσφορές επί ποινής αποκλεισμού θα περιλαμβάνουν :

1. Υ.Δ. στην οποία ο προμηθευτής θα δηλώνει ότι :
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-

Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος.
Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης
(55η/2016).
- Ότι εάν οι εργασίες συντήρησης κατακυρωθούν στον ίδιο υποχρεούται να
καταθέσει στην Υπηρεσία :
Την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
Τον τίτλο σπουδών .
Εγγραφή στον σύνδεσμο αδειούχων εγκαταστατών – συντηρητών
Αερίων Καυσίμων.
2. Συμπληρωμένο το έντυπο της οικονομικής προσφοράς.
3. Η προσφορά θα κατατίθεται εγγράφως στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας,
Παπαρηγοπούλου 7, Βαρδάρης Θες/νίκη, μέχρι την 12.10.2016 ημέρα
Τετάρτη & ώρα 13.30

ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Η κατακύρωση θα γίνει στον Ανάδοχο που θα προσφέρει την συνολικά χαμηλότερη τιμή.
Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται σε χρονικό διάστημα σαράντα (40) ημερών μετά την
προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών.

-

Ασφαλιστική ενημερότητα.
Φορολογική ενημερότητα.
Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών.
Βεβαίωση εργασιών (συμπληρώνεται από την Υπηρεσία).

Η πρόσκληση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Κέντρου
www.kkp-km.gr (με την υπεύθυνη δήλωση, και το έντυπο οικονομικής
προσφοράς ) & στο www.eprocurement.gov.gr.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Καρασαββίδου Συλβάνα
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
για τις «Εργασίες συντήρησης
καυστήρων-λεβητών φυσικού αερίου»
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.400,00 € (ΑΝΕΥ ΦΠΑ 24%)
ΓΕΝΙΚΑ
Η παρούσα τεχνική περιγραφή έχει σκοπό να ενημερώσει τον ανάδοχο για τις
εργασίες που

απαιτούνται για την ετήσια συντήρηση των καυστήρων και

λεβητών με καύσιμο φυσικό αέριο των παραρτημάτων του Κέντρου
Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Αντικείμενο της ανάθεσης αυτής είναι ο έλεγχος και η συντήρηση των
καυστήρων και λεβητών φυσικού αερίου για τις ανάγκες της απρόσκοπτης
λειτουργίας αυτών για ένα (1) έτος.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την συντήρηση των εγκαταστάσεων
θέρμανσης

με καύσιμο φυσικό αέριο των κτιρίων ευθύνης του Κέντρου

Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας. Ο ανάδοχος θα εκτελέσει
εργασίες συντήρησης, καθαρισμού και ελέγχου όλων των εξαρτημάτων και
οργάνων καθώς και όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την εκκίνηση λειτουργίας
αυτών. Οι εργασίες συντήρησης γίνονται πριν την έναρξη (άμεσα μέσα στον
Οκτώβριο) )

χειμερινής περιόδου και όποτε παρουσιαστεί πρόβλημα κατά

την περίοδο λειτουργίας για την αποκατάσταση της βλάβης και χρέωση μόνο
των υλικών. Θα γίνει επίσης ένας επανέλεγχος της εγκατάστασης μετά από
δέκα ημέρες από το πρώτο άναμμα για τη χειμερινή περίοδο για να
διαπιστωθεί η σωστή ρύθμιση της εγκατάστασης. Κατά την συντήρηση της
εγκατάστασης η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος θα είναι κλειστή.

Αναλυτικότερα θα γίνουν οι εξής εργασίες:
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Α) ΛΕΒΗΤΑΣ - ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ
•

Αποσύνδεση και απομάκρυνση του καυστήρα

•

Άνοιγμα των θυρίδων πρόσβασης και καθαρισμός του λέβητα και των
διαδρομών καυσαερίων

•

Καθαρισμός και έλεγχος καπνοδόχου (ελκυσμός καπνοδόχου)

•

Μετά τον καθαρισμό έλεγχος στεγανότητας των παρεμβυσμάτων των
θυρίδων και εάν απαιτείται αντικατάσταση αυτών

•

Στεγανοποίηση τυχόν διαρροών καυσαερίων.

•

Επανασύνδεση

του

καυστήρα

και

θέση

σε

λειτουργία

της

εγκατάστασης
•

Έλεγχος καύσης για να διαπιστωθεί η απόδοση του καυστήρα δηλαδή:

α) Μέτρηση περιεκτικότητας σε διοξείδιο του άνθρακα των καυσαερίων
β) Μέτρηση τιμής του δείκτη αιθάλης της κλίμακας BACHARACH
γ) Μέτρηση απωλειών θερμότητας στα καυσαέρια

Β) ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ
•

Καθαρισμός καυστήρα

•

Κεντράρισμα καυστήρα κατά την συναρμολόγηση

•

Καθαρισμός φίλτρων αερίου

•

Δοκιμή καλής λειτουργίας του συστήματος επιτήρησης φλόγας

•

Δοκιμή καλής λειτουργίας του συστήματος ελέγχου στεγανότητας των
βαλβίδων (VPS)

•

Έλεγχος των χρόνων ασφαλείας των συστημάτων ελέγχου και
ασφάλειας

•

Έλεγχος του συστήματος ανάφλεξης

•

Έλεγχος της ρύθμισης και της καλής λειτουργίας του συστήματος
παρακολούθησης της πίεσης του αερίου και του αέρα (πρεσσοστάτες
αερίου και αέρα)

•

Έλεγχος των βαλβίδων ασφαλείας

•

Έλεγχος των ασφαλιστικών βαλβίδων εκτόνωσης πίεσης

•

Έλεγχος της ποιότητας καύσης με χρήση βαθμονομημένου αναλυτή
καυσαερίων, ρύθμιση αυτής εάν απαιτείται και καταγραφή των
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μετρήσεων

σε

θεωρημένο

από

τις

αρμόδιες

αρχές

τετράδιο

καταγραφής καυσαερίων

Γ) ΟΡΓΑΝΑ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ
•

Έλεγχος βαλβίδας ασφαλείας

•

Έλεγχος κυκλοφορητή (αφού εξασφαλιστεί ότι δεν λειτουργεί στο κενό
και ότι έχει γίνει εξαερισμός)

•

Έλεγχος δοχείου διαστολής

•

Έλεγχος θερμοστατών, πιεζοστατών κ.λ.π

•

Έλεγχος οργάνων (μανόμετρα, Θερμόμετρα)

•

Έλεγχος στεγανότητας εγκατάστασης φυσικού αερίου

•

Έλεγχος ηλεκτροβανών και συστημάτων ανίχνευσης διαρροής φυσικού
αερίου

Δ) ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑΣ

•

Μηχανικός καθαρισµός ατµολέβητα

•

Καθαρισµός της διαδροµής καυσαερίων (άνοιγµα θυρίδων επίσκεψης)

•

Έλεγχος

πλωτήρων,

εξαεριστικών

και

λοιπών

παρελκοµένων

ατµολέβητα
•

Αντικατάσταση στεγανοποιητικών παρεµβυσµάτων στην περίπτωση
που παρατηρηθεί φθορά κατά το άνοιγµα των θυρίδων

•

Έλεγχος δικτύου ατµού και παρελκοµένων (ατµοπαγίδων, βανών
κ.λ.π)

Ε) ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ 24ΚW

• Καθαρισμός καυστήρα
• Έλεγχος των φλαντζών και της στεγανότητας του κυκλώματος του
αερίου
• Έλεγχος των φλαντζών και της στεγανότητας του κυκλώματος του
ζεστού νερού χρήσης
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• ‘Οπτικός έλεγχος της φλόγας και της κατάστασης του θαλάμου
καύσης
• Έλεγχος σωστής ρύθμισης καύσης
• Καθαρισμός καυστήρα από οξειδώσεις
• Έλεγχος κατάστασης και τοποθέτησης φλάντζας στεγανότητας του
θαλάμου καύσης
• Έλεγχος εναλλάκτη θερμότητας και καθαρισμός του.
• Έλεγχος ελάχιστων και μέγιστων πιέσεων
• Έλεγχος κατάστασης και λειτουργίας των συστημάτων έναυσης και
ασφάλειας αερίου. Καθαρισμός ηλεκτροδίων σπινθήρα και ιονισμού
από τυχόν κατάλοιπα, επανατοποθετώντας τα στη κατάλληλη
απόσταση από τον καυστήρα
• Έλεγχος συστημάτων ασφαλείας της θέρμανσης : θερμοστάτης
ασφαλείας οριακής θερμοκρασίας, ασφάλεια οριακής πίεσης
• Έλεγχος πίεσης δοχείου διαστολής
• Έλεγχος μόνιμων εισαγωγών αερισμού και εξαερισμού σε σχέση με
τις εγκατεστημένες συσκευές και τις ισχύουσες διατάξεις
• Έλεγχος καλής λειτουργία του συστήματος απαγωγής καυσαερίων
• Έλεγχος ηλεκτρικής τροφοδοσίας
• Έλεγχος ηλεκτρικών συνδέσεων στο εσωτερικό του πίνακα ελέγχου
• Έλεγχος θερμοκρασίας ζεστού νερού χρήσης
Η συντήρηση θα γίνει από εξειδικευμένο προσωπικό με ειδική αδειοδότηση
για την συντήρηση εγκαταστάσεων καυστήρων φυσικού αερίου σύμφωνα με
την ισχύουσα νομοθεσία. Το προσωπικό αυτό θα διαθέτει τα κατάλληλα
εργαλεία και όργανα μετρήσεως. Ο καθαρισμός θα γίνει με κατάλληλους
διαλύτες και όχι με την χρήση μεταλλικών εργαλείων.
Στη συντήρηση καυστήρων-λεβητών φυσικού αερίου περιλαμβάνονται όλες οι
εργασίες που απαιτούνται για να διατηρούνται οι εγκαταστάσεις καύσης
καυσίμων σε κατάσταση καλής και ασφαλούς λειτουργίας.
Στις εργασίες αυτές συμπεριλαμβάνεται

ο έλεγχος της ηλεκτρικής

εγκατάστασης του συστήματος αερισμού και εξαερισμού του χώρου και ο
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έλεγχος ποιότητας των καυσαερίων, με σκοπό τον περιορισμό εντός των
επιτρεπτών ορίων των εκπεμπομένων ρύπων.
Οι διαδικασίες, η συχνότητα και οι ειδικές συνθήκες (πχ λέβητες>400KW) της
συντήρησης καθορίζονται από την υπουργική απόφαση (189533-07/11/2011)
του ΥΠΕΚΑ την οποία και θα ακολουθήσει ο ανάδοχος.
Ο ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση ειδικού μηχανογραφημένου εντύπου
πιστοποιητικού για την σωστή λειτουργία των λεβητοστασίων που έχουν
ελεγχθεί.
Ο ανάδοχος θα εκτελεί την κύρια συντήρηση με καταγραφή της συντήρησης
σε ειδικό έντυπο με συμπλήρωση του επί τόπου (όχι εκ των υστέρων) και
παράδοσή του στην Τεχνική υπηρεσία κάθε παραρτήματος με πρωτότυπες
υπογραφές συντηρητή και σφραγίδα της εταιρείας. Στο παραπάνω έντυπο θα
αναφέρονται και τυχόν μηχανολογικά ή ηλεκτρολογικά προβλήματα του
μηχανήματος που παρουσιάζονται κατά την επίσκεψη συντήρησης. Ο
Ανάδοχος θα αποδέχεται την επίβλεψη κατά τη διάρκεια της συντήρησης και
κατά τη λήξη της από τους τεχνικούς θερμαστές του κάθε παραρτήματος, οι
οποίοι θα παρευρίσκονται κατά την εκτέλεση των εργασιών.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει λάβει γνώση των τοπικών συνθηκών και της
έκτασης της εγκατάστασης με επιτόπια επίσκεψη.
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.

Συγκεντρωτική κατάσταση καυστήρων-λεβητών

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΑ ΚΚΠ-ΠΚΜ (ΚΑΥΣΙΜΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ)

A/A ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΧΩΡΟΙ

1

ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ
(ΠΑΑΠ με ΑΘ)

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΤΜΟΥ 580 KW
ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ RIELLO type RS 50

8

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΕΤΟΥΣ
2
2

12

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
A/A ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΧΩΡΟΙ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΕΤΟΥΣ
1
ΛΕΒΗΤΑΣ ΘΕΡΜ. 286.kw
1
ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ RIELLO type 922

2

Α΄ ΟΙΚΙΣΚΟΣ
(ΠΑΑΠ με ΑΘ)

ΛΕΒΗΤΑΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
66 kw.
ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ RIELLO type 912

Β΄ ΟΙΚΙΣΚΟΣ

3

4

5

6

7

ΛΕΒΗΤΑΣ ΘΕΡΜ. 286 kw
ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ RIELLO type 922

1
1

1
1

(ΠΑΑΠ με ΑΘ)
ΛΕΒΗΤΑΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
93 kw
ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ RIELLO type 912
ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ

ΛΕΒΗΤΑΣ 175 kw

1

1
1
1
1
1

ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ RIELLO type 913

1

ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΑΣ
(ΠΑΑΠ με ΑΘ)

ΛΕΒΗΤΑΣ 59kw

1

ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ
ELCO E 3.000

1

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΙΟΛΙΣ
(Λ. ΠΟΡΦΥΡΑ 2)

ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΣ
ΛΕΒΗΤΑΣ 24KW

1

1

ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
(Παπαρηγοπούλου 7)

ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ
VIESSMAN – VITOPEND 100

1

1

ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΣ
ΛΕΒΗΤΑΣ 24KW

1

1

1

1

1

1

1

1

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ 3
(ΠΕΡΙΟΧΗ Β. ΟΛΓΑΣ).
8

9

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ

ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΣ
ΛΕΒΗΤΑΣ
ARISTON 24 FF 22.000Kcal

10

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 27

ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΣ
ΛΕΒΗΤΑΣ 24 ΚW

11

ΜΟΝΑΔΑ ΔΑΒΑΚΗ 8 –
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

ΛΕΒΗΤΑΣ 200.000 Kcal.
ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ WEISHAUPT

Ο Συντάξας
Νικόλαος Τζάνης
Διπλ.Μηχ/γος Μηχ/κός Α.Π.Θ.
9

1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
–

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ – ΛΕΒΗΤΩΝ
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

(1)ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

……………….

(2)ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ
………………………………………………………………………

(3) ΠΟΣΟΣΤΟ Φ.Π.Α.

………………..

(4)Φ.Π.Α. ( αριθμητικά)

………………..

(5)ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) ΜΕ
ΦΠΑ

…………………

(6) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) ΜΕ
ΦΠΑ
…………………………………………………………………………
(7)Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ
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:

Τηλ:

Τόπος Κατοικίας:

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 .
2. Αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους της υπ΄ αρ. 55/2016 πρόσκλησης
ενδιαφέροντος, «Εργασίες συντήρησης καυστήρων – λεβήτων Φ.Α. στο Κ.Κ.Π. –
Κ.Μ.
3. Εάν η κατακύρωση γίνει στην εταιρεία μου θα προσκομίσω :
-

Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

-

Τίτλο σπουδών

-

Εγγραφή στον σύνδεσμο αδειούχων εγκαταστατών – συντηρητών αερίων καυσίμων
(4)
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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