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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 59 / 2015.
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ.Π. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»
Κριτήριο Αξιολόγησης
Χρόνος Διενέργειας του
Διαγωνισμού

Χαμηλότερη προσφορά.
Ημερομηνία: 14.12.2015
Ημέρα: ΔΕΥΤΕΡΑ
Ώρα: 09:30
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ.

Τόπος Διενέργειας του Διαγωνισμού

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΠΑΠΑΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ 7 – ΓΡΑΦΕΙΟ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ.

Προϋπολογισμός δαπάνης

59.950,00 € + ΦΠΑ

Κωδικός CPV

90480000-5

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.
3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 59/2015
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜOY ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ.Π. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»
Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη :
1. Τον Ν. 2286/95 «Προμήθειες Δημόσιου Τομέα»
2. Το Π.Δ. 118/07 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου»
3. 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».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81Α/4.4.2005) «Εθνικό Σύστημα
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις».
5. Την υπ΄ αρ. πρωτ. 3541/29.10.2015 ενημέρωση του Μηχανολόγου – Μηχανικού κ.
Τζάνη Νικ. για την Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού του Π.Χ.Π. «Άγιος
Παντελεήμων.»
6. Την υπ΄ αρ. πρωτ. 3530/20.10.2015 αναφορά του υπεύθυνου Τεχνικής Υπηρεσίας
του Κ.Κ.Π. – Π.Κ.Μ. για την επαναπροκήρυξη του έργου «Εργασίες αποκατάστασης
του βιολογικού καθαρισμού του Π.Χ.Π. «Άγιος Παντελεήμων».
7. Τις υπ΄ αρ. πρωτ. 3527/29.10.2015 Τεχνικές προδιαγραφές – προϋπολογισμός των
εργασιών ποσού 59.950,00 € + ΦΠΑ
8. Την υπ΄ αρ. 37/6.11.2015, θέμα 14ο, απόφαση του Δ.Σ. που εγκρίνει την διενέργεια
πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για «Εργασίες αποκατάστασης Βιολογικού
Καθαρισμού του Π.Χ.Π. «Άγιος Παντελεήμων» προϋπολογισμού 59.950,00 € + ΦΠΑ.
( 73.738,50 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό εργασιών «Αποκατάστασης Μονάδας Βιολογικού
Καθαρισμού του Π.Χ.Π. «Άγιος Παντελεήμων» προϋπολογισμού δαπάνης 59.950,00 € +
ΦΠΑ ( 73.738,50 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ),με κριτήριο κατακύρωσης την
χαμηλότερη τιμή και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των παρόντων γενικών όρων.
Ο διαγωνισμός θα γίνει την 14.12.2015 ημέρα Δευτέρα & 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.
Η πληρωμή των τιμολογίων θα γίνει εντός των νομίμων προθεσμιών που
προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, μετά την οριστική παραλαβή του έργου με
θεωρημένο Χ.Ε. που συνοδεύεται βεβαίωση ποιοτικής εκτέλεσης των εργασιών από την
ορισθείσα επιτροπή του Κέντρου.
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Άρθρο 1:

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι δικαιούμενοι να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό θα πρέπει να υποβάλλουν την
προσφορά τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στα γραφεία του Κέντρου (Παπαρηγοπούλου 7) μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού 11.12.2015 ημέρα
Παρασκευή και ώρα 13.30 ( με οποιονδήποτε τρόπο και εάν αυτά κατατίθενται ή
αποστέλλονται). Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προσφορές που θα έχουν περιέλθει στην
Υπηρεσία μας μέχρι την παραπάνω ημερομηνία & ώρα . Προσφορές που θα περιέλθουν
στην Υπηρεσία μας μετά την παραπάνω ημερομηνία & ώρα δεν θα παραλαμβάνονται αλλά
επιστρέφονται στους συμμετέχοντες χωρίς να αποσφραγιστούν.
Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές θα πρέπει να έχουν συνταχθεί στην
Ελληνική γλώσσα.
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί :
Φυσικά πρόσωπα, εταιρείες ή Κ/Ξ, που εκτελούν κατά την διάρκεια των τριών (3)
τελευταίων ετών, παρόμοιες εργασίες λειτουργίας και συντήρησης Βιολογικών
Καθαρισμών, σε Δημόσιες Υπηρεσίες, Δήμους, Κοινότητες, Οργανισμούς, ΝΠΔΔ στην
Ελλάδα ή αντίστοιχα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η παραπάνω εμπειρία αποτελεί κριτήριο καταλληλότητας συμμετοχής στον διαγωνισμό
επί ποινή αποκλεισμού.
Η επιτυχής εκτέλεση των παραπάνω εργασιών θα αποδεικνύεται με βεβαίωση, η οποία θα
έχει εκδοθεί από τις Υπηρεσίες που τους παρασχέθηκαν οι ανωτέρω υπηρεσίες. Οι
βεβαιώσεις θα είναι πρωτότυπες ή νόμιμα επικυρωμένες και θα βρίσκονται εντός του
φακέλου των τεχνικών προσφορών.
Επίσης επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει στην τεχνική προσφορά να αναφέρεται ο
υπεύθυνος για την συντήρηση των Βιολογικών Καθαρισμός ο οποίος θα είναι Ηλεκτρολόγος
ή Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ ή ΤΕ.
Άρθρο 2:

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.

Οι προσφορές επί ποινή αποκλεισμού θα υποβληθούν σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη
«ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Παράρτημα
Χ.Π. ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ » όπου θα περιέχονται τρεις (3) σφραγισμένοι υποφάκελοι με τις
ενδείξεις :
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»
«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
& «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
Η ισχύς των προσφορών θα είναι τουλάχιστον 6μηνη.
Άρθρο 3:

ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 4% επί του συνολικού προϋπολογισμού
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ( 2.950,00 €).
2. Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας.
3. Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας (για το προσωπικό που απασχολείται
στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, αλλά & για τους εργοδότες).
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4. Υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχονται τους όρους της διακήρυξης.
5. Υπεύθυνη δήλωση ότι εκτελούν κατά την διάρκεια των τριών (3) τελευταίων

ετών, παρόμοιες εργασίες λειτουργίας και συντήρησης Βιολογικών
Καθαρισμών, σε Δημόσιες Υπηρεσίες, Δήμους, Κοινότητες, Οργανισμούς,
ΝΠΔΔ στην Ελλάδα ή αντίστοιχα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6. Υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτουν την υλικοτεχνική υποδομή για την
εκτέλεση των εργασιών.
7. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υπόκεινται στους παρακάτω περιορισμούς:
Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί της επιχείρησης.
Εάν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμό.
Εάν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής
τους δραστηριότητας.
Η συνέπεια της επιχείρησης στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της
υποχρεώσεων, όσο και την υποχρεώσεών της εν γένει προς το Δημόσιο τομέα.
Εάν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών
που ζητούνται από την υπηρεσία.
Ότι δεν απασχολούν ή εκμεταλλεύονται στην επιχείρησή τους προσωπικό ανήλικο
κάτω των 15 ετών κατά παράβαση των άρθρων 138 & 182 της Διεθνούς Σύμβασης
Εργασίας.
Πιστοποιητικό Τεχνικού Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή
τους σ΄ αυτό & το πολύ έξι (6) μήνες πριν την ημερομηνία διενέργεια του
διαγωνισμού.
Ότι η προσφορά ισχύει για 180 ημέρες (6 μήνες).
Πιστοποιητικά:
ISO 9001:2008 για την διασφάλιση της ποιότητας
ISO 14001:2004 για την εφαρμογή συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης.
Τα πιστοποιητικά ISO θα είναι επικυρωμένα από δικηγόρο ή αρμόδια διοικητική
αρχή.
Άρθρο 4:

ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Θα περιέχει πλήρη περιγραφικά και τεχνικά στοιχεία των προσφερομένων
εργασιών συντήρησης και τεχνικά φυλλάδια της εταιρείας εάν υπάρχουν.
Επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να κατατεθούν τα πιστοποιητικά εμπειρίας του
άρθρου 1.
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, πιστοποιητικά ή έγγραφα πρέπει να
κατατίθενται πρωτότυπα ή σε επικυρωμένα φ/α.

Άρθρο 5:

ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Όπου τοποθετείται η οικονομική προσφορά σε δύο (2) αντίγραφα, και θα περιέχει
τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, διαμορφωμένη σύμφωνα με το παράρτημα
Β της παρούσης .
H οικονομική προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού, θα αντιστοιχεί στο κόστος
εργασιών όπως ακριβώς περιγράφονται στον πίνακα του παραρτήματος της
Οικονομικής Προσφοράς.
Προσφορές γίνονται δεκτές ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & θα αφορά την τιμή
στο σύνολο των εργασιών + ΦΠΑ .
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ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΦΟΣΟΝ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α.
Άρθρο 6: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Ένσταση επιτρέπεται: κατά της διακήρυξης, κατά της συμμετοχής Αναδόχου στον
διαγωνισμό και κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική
απόφαση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 15 Π.Δ. 118/07. Ενστάσεις ή
υπομνήματα – αιτήσεις διαμαρτυρίας που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από
τους προαναφερόμενους λόγους δεν γίνονται δεκτές.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης απαιτείται να προσκομίζεται παράβολο
κατάθεσης υπέρ Δημοσίου. Το ποσό του παραβόλου είναι ίσο με το 0,10% επί της
προϋπολογισμένης αξίας του υπό προμήθεια είδους. Το ύψος του όμως δεν μπορεί να είναι
μικρότερο των 1.000,00 € και μεγαλύτερο των 5.000,00 €.
Άρθρο 7: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Το Πρακτικό του δ/σμού υποβάλλεται στο Δ.Σ. του Κέντρου για έκδοση της σχετικής
απόφασης κατακύρωσης του δ/σμού και ανακοινώνεται εγγράφως στον Ανάδοχο . Αυτός
υποχρεούται να προσέλθει μέσα στον χρόνο που ορίζεται από την ανακοίνωση της
κατακύρωσης για την υπογραφή της σύμβασης, και την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής
καλής εκτέλεσης που θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% επί της συνολικής συμβατικής αξίας
χωρίς τον Φ.Π.Α.
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, επί ποινής αποκλεισμού, θα ισχύει μέχρι και
τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής του πρωτοκόλλου παράδοσης και
παραλαβής των εργασιών.
Σε περίπτωση που ο ανακηρυχθείς Ανάδοχος δεν προσέλθει μέσα στην προθεσμία που του
ορίστηκε να υπογράψει την σχετική σύμβαση κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την
κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με
απόφαση του Δ.Σ. του Κέντρου μετά από εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής και του
επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τον νόμο κυρώσεις.
Άρθρο 8: ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
1. Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει με έξοδα και ευθύνη του Αναδόχου στον χώρο
που θα του υποδειχθεί από την Υπηρεσία.
2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να πραγματοποιήσει τις εργασίες μέσα στα χρονικά όρια
και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση και πάντως το αργότερο μέχρι πέντε (5)
μήνες από την έναρξη των εργασιών.
3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την Υπηρεσία για την ημερομηνία που
προτίθεται να παραδώσει, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. Σε
περίπτωση που το υπό εκτέλεση εργασία δεν παραδοθεί μέσα στα χρονικά όρια
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που παρέχονται στον προμηθευτή, του επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τον
νόμο κυρώσεις.
4. Κυρώσεις από τον νόμο δεν επιβάλλονται όταν με απόφαση Δ.Σ. μπορεί εφ’ όσον
συντρέχουν σοβαροί λόγοι αδυναμίας εμπροθέσμου παράδοσης των εργασιών , να
μετατίθεται ανάλογα ο χρόνος παράδοσης. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η
απόδειξή της βαρύνει τον Ανάδοχο ο οποίος υποχρεούται εγγράφως να αναφέρει
τους λόγους οι οποίοι την δημιούργησαν μέσα σε 10 ημέρες από τότε που άρχισε.
Δεν επιβάλλονται κυρώσεις αν συντρέχουν οι ακόλουθες περιπτώσεις:
Α) υπαιτιότητα της Υπηρεσίας ή άλλων οργάνων.
Β) ανωτέρα βία
Γ) άλλη εξαιρετική περίπτωση ύστερα από κρίση του Δ.Σ. του Κέντρου
5. Η παραλαβή του έργου θα γίνει από επιτροπή που έχει οριστεί από το Δ.Σ. του
Κέντρου.
Άρθρο 9: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Για την πληρωμή του Αναδόχου, η οποία θα γίνει με θεωρημένο χρηματικό ένταλμα,
απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:
Α] σύμβαση υπογεγραμμένη
Β) Τιμολόγιο, (την ευθύνη της παράδοσης έχει ο Ανάδοχος).
Γ) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.
Δ) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας.
Δ) Βεβαίωση ποιοτικής εκτέλεσης των εργασιών υπογραφόμενο από το αρμόδιο όργανο
του Κέντρου.
Άρθρο 10: ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
1. Παρακράτηση φόρου 8% επί της καθαρής αξίας.
2. Ε.ΑΑ.ΔΗ.ΣΥ. 0,10%.
3. Χαρτόσημο 3% επί της κράτησης του Ε.ΑΑ.ΔΗ.ΣΥ.
4. ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20% επί του χαρτοσήμου του Ε.ΑΑ.ΔΗ.ΣΥ.
Άρθρο 11:

ΓΕΝΙΚΑ

Δεν επιτρέπεται η εκχώρηση των υποχρεώσεων του Αναδόχου σε άλλα
πρόσωπα.
Ο Ανάδοχος οφείλει να έχει ασφαλισμένο το προσωπικό του κατά την εκτέλεση των
εργασιών και ευθύνεται για κάθε βλάβη ή ζημία που θα προκληθεί στους
εργαζόμενούς του ή σε τρίτους καθώς και σε αντικείμενα.
Η παρούσα θα αναρτηθεί στον ιστότοπο www.eprocucement , στον ιστότοπο του Κέντρου
& στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ .
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΟΥ ΣΥΛΒΑΝΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
για τις «Εργασίες αποκατάστασης του βιολογικού καθαρισμού του Π.Χ.Π. ΑΓΙΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 59.950€ (άνευ ΦΠΑ 23%)
ΓΕΝΙΚΑ
Η παρούσα τεχνική περιγραφή έχει σκοπό να ενημερώσει τον ανάδοχο για τις επί
μέρους οικοδομικές, ηλεκτρομηχανολογικές και λοιπές εργασίες που απαιτούνται για
την αποκατάσταση του βιολογικού καθαρισμού του Παραρτήματος Χρόνιων
Παθήσεων Ό ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΑΣ’.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η

αποκατάσταση

της

μονάδας

βιολογικού

καθαρισμού

υγρών

λυμάτων

(δυναμικότητας 1000 ατόμων) περιλαμβάνει τον εξοπλισμό, τα υλικά, εξαρτήματα και
λοιπές διατάξεις καθώς και τις εργασίες εγκατάστασης αυτών.
ΑΡΘΡΑ
1.ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΧΑΡΙΣΜΟΥ
1.1 Προμήθεια και εγκατάσταση κεκλιμένης αυτοκαθαριζόμενης εσχάρας. Θα είναι
ευθύγραμμη αυτοκαθαριζόμενη κεκλιμένη εσχάρα κατακράτησης στερεών, με
διάκενο 6mm, παροχής 100 m3/hr (εγκατάσταση σε κανάλι πλάτους 35cm και ύψους
40cm. Θα γίνει μετατροπή στον τρόπο μεταφοράς των εισερχομένων λυμάτων
(τροφοδοσία) ώστε να καταλήγουν με φυσική ροή στην εσχάρωση.
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους
εργασίες (οικοδομικές, καλωδιώσεις, ηλεκτρολογική σύνδεση και εγκατάσταση κτλ)
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.

1.2 Προμήθεια και εγκατάσταση συμπιεστή εσχαρισμάτων (κοχλιωτός) χαλύβδινος
ανοξείδωτος AISI 304SS και ελάχιστο μήκος κοχλία 1,5 m. Θα περιέχει τύμπανο
αποστράγγισης.
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Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, 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.
1.3 Η/Μ-υδραυλικές εργασίες: Θα εγκατασταθεί νέα αυτοκαθαριζόμενη κεκλιμένη
εσχάρα κατακράτησης στερεών με διάκενο 6mm. Η εγκατάσταση θα γίνει στο
υφιστάμενο κανάλι εξάμμωσης πλάτους 35cm και ύψους 50cm. Θα γίνει μετατροπή
στον τρόπο τροφοδοσίας των εισερχομένων λυμάτων ώστε αυτά να καταλήγουν από
το έναντι φρεάτιο με φυσική ροή στην εσχάρωση. Θα καταργηθεί το αρχικό
αντλιοστάσιο εισόδου. Τα εσχαρίσματα θα απομακρύνονται αυτόματα και χωρίς
ανθρώπινη παρέμβαση σε πλαστικό κάδο.
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, 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.
2. ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
2.1 Αντικατάσταση όλων των σκουριασμένων υδραυλικών σωληνώσεων της ΜΒΚ με
πλαστικό σωλήνα HDPE 10bar
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, 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.
2.2 Προμήθεια και εγκατάσταση νέου υποβρύχιου οριζόντιου αναμίκτη στη δεξαμενή
βιοεπιλογέα –Τεμάχιο ένα (1)
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, 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.
2.3

Μετατροπή

της

δεξαμενής

εξισορρόπησης

(65m3)

σε

δεξαμενή

απονιτροποίησης. Προμήθεια και εγκατάσταση υποβρύχιου αναμίκτη στη δεξαμενή
απονιτροποίησης.
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Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, 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.
2.4

Αντικατάσταση κατακόρυφου τμήματος δικτύου αερισμού Φ63 στη μεγάλη

δεξαμενή αερισμού(216m3). Οι δώδεκα (12) νέες σωληνώσεις (κατεβασιές) αέρα θα
εκκινούν από την παλιά βάνα και θα σταματούν στο σημείο σύνδεσης με τον
υφιστάμενο αγωγό PVC. Θα εγκατασταθούν νέες βάνες και ρακόρ σύνδεσης σε κάθε
κατεβασιά. Το υλικό της νέας σωλήνωσης θα είναι HDPE 10bar. Ο κεντρικός
μεταλλικός εξωτερικός υφιστάμενος σωλήνας αερισμού και ο πλαστικός υποβρύχιος
PVC εντός θα παραμείνει ως έχει.
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, 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.
2.5

Προμήθεια και Εγκατάσταση νέων δισκοειδών διαχυτών μεμβράνης λεπτής

φυσσαλίδας με μεμβράνη από EPDM, στη μεγάλη δεξαμενή αερισμού, παροχή
αερισμού 6 - 9 m3/hr, διαμέτρου Φ300 mm, με ενσωματώμενη βαλβίδα
αντεπιστροφής, για τοποθέτηση σε κυκλική σωλήνα με κατάλληλη υδροληψίαΤεμάχια 60
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, 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.
2.6 Προμήθεια και εγκατάσταση υποβρύχιας αντλίας εσωτερικής ανακυκλοφορίας
προς τη δεξαμενή απονιτροποίησης- Τεμάχια δύο (2).
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, 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.
2.7 Επισκευή-συντήρηση δύο αεροσυμπιεστών Robuschi
ιμάντων

9

και αντικατάσταση

Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, 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.
2.8 Επισκευή airlift εξαφριστή και ανακυκλοφορίας ιλύος
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, 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.
2.9 Επισκευή οδοντωτού υπερχειλιστή στη δεξαμενή καθίζησης.
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, 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.
2.10 Εγκατάσταση νέου κυκλικού τυμπάνου inox στη δεξαμενή καθίζησης
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, 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.
2.11 Εγκατάσταση γέφυρας πρόσβασης (γραδελάδα) στη δεξαμενή καθίζησης. Υλικό
χάλυβας γαλβανιζέ.
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, 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.
2.12 Ανακατασκευή ηλεκτρολογικού πίνακα ισχύος και αυτοματισμών
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, 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.
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3. ΜΟΝΑΔΑ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ
3.1 Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικός ελεγκτής (controller) για έλεγχο
δοσομετρικών αντλιών
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, 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.
3.2 Προμήθεια και εγκατάσταση διαφραγματικής αντλίας για την δοσομέτρηση
χημικών
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, 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.
3.3 Προμήθεια και εγκατάσταση αισθητηρίου RX
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, 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.
3.4

Προμήθεια,

εγκατάσταση

δεξαμενής

χλωρίωσης

και

σύνδεσης

με

τη

διαφραγματική αντλία
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, 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.
4

ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ ΙΛΥΟΣ.

Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος σακκόφιλτρων (υλικό ανοξείδωτος χάλυβας
304) 6 θέσεων και αντλίας τροφοδοσίας ιλύος monopump από δεξαμενή ιλύος.
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, 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.
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4.2 Προμήθεια και εγκατάσταση Μονάδα προετοιμασίας κροκκιδωτικού: δεξαμενή
ανάμιξης

και

προετοιμασίας

διαλύματος

όγκου

1000

lt,

από

πλαστικό

πολυπροπυλένιο, για χειρονακτική τροφοδοσία σκόνης. Προμήθεια και εγκατάσταση
αργόστροφου κατακόρυφου αναμίκτη inox και διαφραγματική αντλία τροφοδοσίας
διαλύματος.
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, 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.
5. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
5.1 Πλύση-απολύμανση δεξαμενών
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, 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.
5.2 Επισκευή και Στεγανοποίηση δεξαμενών με τσιμεντοειδή μονωτικά. Επιφάνεια
Μόνωσης 450m2
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, 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.
Παρακάτω

παρατίθεται

αναλυτικός

πίνακας

εργασιών

και

ενδεικτικός

Α/Α

Είδος Εργασίας

Μον.

Ποσότητα

προϋπολογισμός.

Τιμή
Μονάδας

Aξία

Ανακατασκευή βιολογικού καθαρισμού
1

1. Μονάδα εσχαρισμού

1.1

Προμήθεια και εγκατάσταση αυτοκαθαριζόμενης κεκλιμένης εσχάρας

Τεμ.

1

10.000

10.000

1.2

Προμήθεια και εγκατάσταση συμπιεστή εσχαρισμάτων

Τεμ.

1

5.000

5.000

1.3

Ηλεκτρομηχανολογικές - υδραυλικές εργασίες

Κ.Α

2.000

2.000

2

2. Μονάδα βιολογικής επεξεργασίας και δεξαμενή δευτεροβάθμιας καθίζησης
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2.1

Αντικατάσταση όλων των σκουριασμένων υδραυλικών σωληνώσεων της ΜΒΚ με πλαστικό
σωλήνα HDPE 10bar

Κ.Α

2.2

Θα γίνει εγκατάσταση νέου υποβρύχιου οριζόντιου αναμίκτη στη δεξαμενή βιοεπιλογέα.

Τεμ.

2.3

Μετατροπή της δεξαμενής εξισορρόπησης (65m3) σε δεξαμενή απονιτροποίησης.
Εγκατάσταση υποβρύχιου αναμίκτη στη δεξαμενή απονιτροποίησης.

2.4

1.300

1.300

3.250

3.250

Κ.Α

3.250

3.250

Αντικατάσταση κατακόρυφου τμήματος δικτύου αερισμού Φ63 στη μεγάλη δεξαμενή
αερισμού(216m3).

Κ.Α

3.400

3.400

2.5

Εγκατάσταση νέων δισκοειδών διαχυτών μεμβράνης λεπτής φυσσαλίδας

Τεμ.

60

63,33

3.800

2.6

Εγκατάσταση υποβρύχιας αντλίας εσωτερικής ανακυκλοφορίας προς τη δεξαμενή
απονιτροποίησης

Τεμ.

2

1.350

2.700

2.7

Επισκευή-συντήρηση δύο αεροσυμπιεστών Robuschi

Κ.Α

300

300

2.8

Επισκευή airlift εξαφριστή και ανακυκλοφορίας ιλύος

Κ.Α

950

950

2.9

Επισκευή οδοντωτού υπερχειλιστή στη δεξαμενή καθίζησης

Κ.Α

1.000

1.000

2.10

Εγκατάσταση νέου κυκλικού τυμπάνου inox στη δεξαμενή καθίζησης.

Κ.Α

750

750

2.11

Εγκατάσταση γέφυρας πρόσβασης (γραδελάδα) στη δεξαμενή καθίζησης. Υλικό χάλυβας
γαλβανιζέ

Κ.Α

1.600

1.600

2.12

Ανακατασκευή ηλεκτρολογικού πίνακα ισχύος και αυτοματισμών

Κ.Α.

4.000

4.000

1

3. Μονάδα χλωρίωσης

3
3.1

Ηλεκτρονικός ελεγκτής (controller) για έλεγχο δοσομετρικών αντλιών

Τεμ.

1

1.500

1.500

3.2

Διαφραγματικη αντλία για την δοσομέτρηση χημικών

Τεμ.

1

750

750

3.3

Αισθητήριο RX

Τεμ.

1

1.000

1.000

3.4

Προμήθεια και εγκατάσταση δεξαμενής χλωρίωσης

Τεμ.

1

200

200

6.000

6.000

1.900

1.900

4

4. Μονάδα αφυδάτωσης ιλύος

4.1
4.2

Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος σακκόφιλτρων 6 θέσεων- Aντλία
τροφοδοσίας ιλύος monopump από δεξαμενή ιλύος
Μονάδα προετοιμασίας κροκκιδωτικού

5

5. Οικοδομικές και προπαρασκευαστικές εργασίες

5.1

Πλύση, απολύμανση δεξαμενών.

Κ.Α

800

800

5.2

Επισκευή και Στεγανοποίηση δεξαμενών με τσιμεντοειδή μονωτικά. Επιφάνεια
Μόνωσης 450m2

Κ.Α

4.500

4.500

ΜΕΡΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

59.950

ΦΠΑ 23%

13788,50

ΣΥΝΟΛΟ

73.738,50€
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Κ.Α
Τεμ.

1

Ο Ανάδοχος θα εκτελέσει όλες τις παραπάνω εργασίες και θα είναι υπεύθυνος για το
τελικό αποτέλεσμα του βιολογικού καθαρισμού. Θα πρέπει να

παραδώσει την

εγκατάσταση σε πλήρη και ασφαλή λειτουργία ώστε να επιτυγχάνεται το επιθυμητό
αποτέλεσμα στις εκροές των λυμάτων σε 24ωρη βάση. Όλα τα στάδια της
βιολογικής, χημικής και μηχανικής επεξεργασίας καθώς και αφυδάτωσης ιλύος θα
πρέπει να λειτουργούν σωστά.
Ο Ανάδοχος δεν επιτρέπεται να προχωρά σε καμιά τροποποίηση, αλλαγή ή
παραλλαγή των εργασιών χωρίς την έγκριση από τη διεύθυνση του Θεραπευτηρίου.
Συγκεκριμένα, υποχρεούται να προμηθευτεί και μεταφέρει επί τόπου στο έργο όλα τα
απαραίτητα για την εκπόνηση του έργου υλικά και μικρουλικά με τις πιστοποιήσεις
CE που αυτά πρέπει να φέρουν
Οι μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές συνδέσεις όλων των μηχανημάτων για να
εκκινούν και να λειτουργούν σωστά θα είναι υπό την ευθύνη του Αναδόχου.
Όλες οι καλωδιώσεις θα προστατεύονται από κατάλληλες σωληνώσεις και θα
οδεύουν σε κατάλληλα στηρίγματα ή γαλβανισμένες σχάρες καλωδίων.
Επίσης να εκτελέσει με έμπειρο τεχνικό προσωπικό όλες τις εργασίες εγκατάστασης
σωληνώσεων και μηχανημάτων.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τμήμα τεχνικής υποστήριξης στην Θεσσαλονίκη,
στελεχωμένο με αδειούχους τεχνικούς, με δυνατότητα άμεσης επέμβασης σε
περίπτωση βλάβης.
Σε περίπτωση λανθασμένης τοποθέτησης, αστοχία υλικού, κακοτεχνίας ο Ανάδοχος
είναι υποχρεωμένος να στείλει ειδικό τεχνίτη για να αντικαταστήσει-επισκευάσει την
εκάστοτε ζημία χωρίς επιπλέον χρέωση για το ίδρυμα.
O Ανάδοχος θα προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναγράφεται ότι τηρεί
τους κανόνες ασφάλειας εργασίας και ότι λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα
προστασίας σύμφωνα με τη νομοθεσία και ότι έχει εκτελέσει παρόμοιες εργασίες στο
παρελθόν.
Τέλος αντικείμενο της εργασίας είναι και η αποσύνδεση και απομάκρυνση σε χώρο
που θα υποδειχθεί από τον κύριο του έργου όλων των υφιστάμενων συσκευών,
διατάξεων και εξαρτημάτων που θα αντικατασταθούν.
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Προστασία γενικής φύσεως :
Στον χώρο εργασίας (και λόγω της χρήσης των κτιρίων) 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, ικριώματα
κλπ). Επιβάλλεται να υπάρχει πινακίδα απαγόρευσης προσέγγισης στο κτίριο
ατόμων που δεν είναι απαραίτητα για τις εργασίες. 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.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
•

Πιστοποίηση CE όλων των υλικών

•

Εγγύηση 1 έτους για Η/Μ, υδραυλικά και ηλεκτρονικά μέρη.

•

Αποξήλωση υλικών-εξοπλισμού της ΜΒΚ μη απαραίτητων και παράδοση
τους στην τεχνική υπηρεσία του ιδρύματος

•

Επικαιροποίηση μελέτης-αδειοδότησης μονάδας βιολογικού καθαρισμού στις
αρμόδιες υπηρεσίες (Το ίδρυμα κατέχει νόμιμη οριστική άδεια διάθεσης
λυμάτων-αποβλήτων από τη Διεύθυνση Προστασίας Περιβάλλοντος για 1000
άτομα και παραγόμενα υγρά απόβλητα 200m3/ημέρα).

•

Εγγύηση καλής λειτουργίας βιολογικού και εκροή λυμάτων σύμφωνα με την
ΚΥΑ 5673/400/1997 και ΚΥΑ 145116/2011/ Πίνακας 1.

•

Παραδοτέο μετρήσεως εκροών λυμάτων κατά την ολοκλήρωση των εργασιών
(Γραπτές μετρήσεις από πιστοποιημένη εταιρεία μετρήσεων για υγρά
απόβλητα).
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•

Δίμηνη λειτουργία βιολογικού καθαρισμού από τον ανάδοχο μετά την
κατασκευή και παράδοση του σε κατάσταση πλήρους και ασφαλούς
λειτουργίας (Συμπεριλαμβάνεται και η διαχείριση ιλύος).

•

Οδηγός

λειτουργίας

και

συντήρησης

της

εγκατάστασης

μαζί

με

επικαιροποιημένη κάτοψη.
•

Παράδοση-παραλαβή μετά το τέλος των εργασιών με τον υπεύθυνο
λειτουργίας-συντηρητή της εγκατάστασης και ενημέρωση του για όλη τη
λειτουργία της μονάδας βιολογικού καθαρισμού.

Ο Συντάξας
Νικόλαος Τζάνης
Διπλ.Μηχ/γος Μηχ/κός Α.Π.Θ.
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Έργο:
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΜΒΚ

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Κ.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 'Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΑΣ'
Προμέτρηση υλικών -εργασιών ΜΒΚ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
Α/Α

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Είδος Εργασίας

Μον.

Ποσότη
τα

Τεμ.
Τεμ.

1
1

1. Μονάδα εσχαρισμού
1.1
1.2
1.3

Αυτοκαθαριζόμενη κεκλιμένη εσχάρα
Συμπιεστής RGP250: Συμπιεστής εσχαρισμάτων RGP250, ΙΝΟΧ
304, μήκος κοχλία 1,5m
Ηλεκτρομηχανολογικές - υδραυλικές εργασίες

Κ.Α

.

2. Μονάδα βιολογικής επεξεργασίας και δεξαμενή
δευτεροβάθμιας καθίζησης: Ηλεκτρομηχανολογικές υδραυλικές εργασίες.
2.1
2.2
2.3

2.4

Αντικατάσταση όλων των σκουριασμένων υδραυλικών
σωληνώσεων της ΜΒΚ με πλαστικό σωλήνα HDPE 10bar
Θα γίνει εγκατάσταση νέου υποβρύχιου οριζόντιου αναμίκτη στη
δεξαμενή βιοεπιλογέα.
Μετατροπή της δεξαμενής εξισορρόπησης (65m3) σε δεξαμενή
απονιτροποίησης. Εγκατάσταση υποβρύχιου αναμίκτη στη
δεξαμενή απονιτροποίησης.
Αντικατάσταση κατακόρυφου τμήματος δικτύου αερισμού Φ63
στη μεγάλη δεξαμενή αερισμού(216m3).
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Κ.Α
Τεμ.
Κ.Α

Κ.Α

1

Τιμή
Μονάδας

Aξία

2.5

Εγκατάσταση νέων δισκοειδών διαχυτών μεμβράνης λεπτής
φυσσαλίδας

Τεμ.

60

2.6

Εγκατάσταση υποβρύχιας αντλίας εσωτερικής ανακυκλοφορίας
προς τη δεξαμενή απονιτροποίησης

Τεμ.

2

2.7

Επισκευή-συντήρηση δύο αεροσυμπιεστών Robuschi

Κ.Α

2.8

Επισκευή airlift εξαφριστή και ανακυκλοφορίας ιλύος.

Κ.Α

2.9

Επισκευή οδοντωτού υπερχειλιστή στη δεξαμενή καθίζησης.

Κ.Α

2.10 Εγκατάσταση νέου κυκλικού τυμπάνου inox στη δεξαμενή
καθίζησης.
2.11 Εγκατάσταση γέφυρας πρόσβασης (γραδελάδα) στη δεξαμενή
καθίζησης. Υλικό χάλυβας γαλβανιζέ
2.12 Ανακατασκευή ηλεκτρολογικού πίνακα ισχύος και αυτοματισμών

Κ.Α
Κ.Α
Κ.Α.

3.Μονάδα Χλωρίωσης.
3.1

Ηλεκτρονικός ελεγκτής (controller) για έλεγχο δοσομετρικών
αντλιών

Τεμ.

1

3.2

Διαφραγματικη αντλία για την δοσομέτρηση χημικών

Τεμ.

1

3.3

Αισθητήριο RX

Τεμ.

1

3.4

Προμήθεια και εγκατάσταση δεξαμενής χλωρίωσης

Τεμ.

1

4. Μονάδα αφυδάτωσης ιλύος
4.1

Σύστημα με σακκόφιλτρα 6 σάκκων-Aντλία τροφοδοσίας ιλύος
monopump από δεξαμενή ιλύος

Κ.Α.
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4.2

Μονάδα προετοιμασίας κροκκιδωτικού: δεξαμενή ανάμιξης και
προετοιμασίας διαλύματος όγκου 1000 lt, από πλαστικό
πολυπροπυλένιο, για χειρονακτική τροφοδοσία σκόνης.
Περιλαμβάνει αργόστροφο κατακόρυφο αναμίκτη inox και
διαφραγματική αντλία τροφοδοσίας διαλύματος.

Τεμ.

1

5. Οικοδομικές και προπαρασκευαστικές εργασίες
5.1
5.2

Πλύση, απολύμανση δεξαμενών.
Επισκευή και Στεγανοποίηση δεξαμενών με τσιμεντοειδή
μονωτικά. Επιφάνεια Μόνωσης 450m2

Κ.Α
Κ.Α

ΜΕΡΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 23%
ΣΥΝΟΛΟ
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