
                                                                       

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΝΟΣ. ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΛΙΚΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΤΙΚΑΛΑΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Τ.Κ. 24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ 
ΤΗΛ: 2721363434
E-MAIL: prom.tech@nosokomeiokalamatas.gr

      ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

«ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΑΛΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΤΜΟΥ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 14.516,13€ ΠΛΕΟΝ 
ΦΠΑ 24% CPV: 50531100-7, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
(Ν.Μ.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ), ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΜΕ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ»

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας (ΝΟΣ/ΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απευθείας 
ανάθεση

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει τιμής.

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία: 04/02/2022 Ημέρα: Παρασκευή, 
 Ώρα:11:00 π.μ.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  Γ.Ν Μεσσηνίας (Νοσηλευτική Μονάδα Καλαμάτας,    
Αντικάλαμος Μεσσηνίας ΤΚ 24100, Καλαμάτα )

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 Ανάδειξη αναδόχου υπηρεσιών συντήρησης & 
επίβλεψης καλής λειτουργίας συγκροτήματος 
παραγωγής ατμού της Νοσ/κης Μονάδας Καλαμάτας

Κωδικός Αριθμού Εξόδου (ΚΑΕ) 0863

Καλαµάτα, 24/01/2022
Αρ. Πρωτ.: 1579

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

24.01.2022 11:05:56

Ψηφιακά
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ

ΑΠΟ
ΕΛΕΝΗ
ΑΛΕΙΦΕΡΗ
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ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 50531100-7

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ
18.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%)
Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του 
Νοσοκομείου.

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  1 ΕΤΟΣ 

ΤΡΟΠΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου και στο 
πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ΚΗΜΔΗΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :

1. Του Ν. 3329/4-4-2005 (ΦΕΚ 81/05, άρθρο 7, παρ.8 υποπ.. 17).

2. Του Ν. 4412/08-08-2016(ΦΕΚ147 Α΄/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών κ Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ, όπως ισχύει.

3. Του Ν. 4472/2017 (Α’ 74) , άρθρο 27 σχετικά με έκδοση απόφασης έγκρισης 
σκοπιμότητας για κάθε είδους προμήθειας , παροχής υπηρεσιών κλπ. 

4. Του Π.Δ. 80/2016 περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες.

5. Τον οργανισμού του Νοσοκομείου β.δ. 31/1-20/2/56 (ΦΕΚ 56Α΄) καθώς 
τροποποιήθηκε- συμπληρώθηκε μεταγενέστερα και αναμορφώθηκε με την 
αρ. Υ4α/οικ.121798/12 (ΦΕΚ 3477/31-12-2012 Β΄) απόφαση Οικονομικών, 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υγείας.

6. Την με αρ. Υ4α/οικ. 123890/2012 (ΦΕΚ 3499/31.12.2012 Τεύχος Δεύτερο) 
Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών –Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης-Υγείας, σχετικά με τον Ενοποιημένο 
Οργανισμό του Γενικού Νοσοκομείου – Κ.Υ. Κυπαρισσίας

7. Την με αρ.Γ4β/Γ.Π.οικ.60422/29.09.2020 (ΦΕΚ 832/06.10.2020 τ. Υ.Ο.Δ.Δ) 
Κοινή Απόφαση Υπουργού και Υφυπουργού Υγείας, με θέμα «Διορισμός νέας 
Διοικήτριας στο Γ. Ν. Μεσσηνίας αρμοδιότητας της 6ης Υγειονομικής 
Περιφέρειας».

8. Την υπ’ αριθμ. 2/12-01-2022 (Θ: 36) Απόφαση Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου 
Μεσσηνίας σχετικά με την έγκριση σκοπιμότητας της διαγωνιστικής 
διαδικασίας για παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επίβλεψης καλής 
λειτουργίας του συγκροτήματος παραγωγής ατμού της Νοσηλευτικής Μονάδας 
Καλαμάτας  του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας.

9. Την υπ’ αρ. πρωτ. 753/12.01.2022 ανάληψη υποχρέωσης και δέσμευση 
πίστωσης ποσού ύψους 18.000,00 ευρώ συμπ. Φ.Π.Α. της Νοσηλευτικής 
Μονάδας Καλαμάτας (ΑΔΑ:9ΤΜ94690ΒΦ-ΩΝ8) 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση για 
παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επίβλεψης καλής λειτουργίας του συγκροτήματος 
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παραγωγής ατμού,  προϋπολογισθείσας δαπάνης 18.000,00€ συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ, για χρονικό διάστημα ενός ( 1 ) έτους βάση των τεχνικών προδιαγραφών 
και τους όρους της διακήρυξης, ως κάτωθι :

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΑΤΜΟΥ 

CPV: 50531100-7 , KAE 0863

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ ΦΠΑ 24%

1
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΒΛΕΨΗ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΤΜΟΥ

14.516,13 3.483,87

   1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

Αναθέτουσα Αρχή: Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας (Νοσηλευτική Μονάδα 
Καλαμάτας), Διεύθυνση Αντικάλαμος Μεσσηνίας ΤΚ 24100, Τηλέφωνο: 27213-
63434-426, 
e-mail: prom.tech@nosokomeiokalamatas.gr

Πληροφορίες: Μαζαράκης Χρήστος

2. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΛΗΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΤΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Πρωτόκολλο Γενικού 

Νοσοκομείου 
Μεσσηνίας 

(Νοσηλευτική 
Μονάδα Καλαμάτας)

03/02/2022
ΩΡΑ14:00μ.μ.

Γενικό Νοσοκομείο 
Μεσσηνίας (Νοσηλευτική 

Μονάδα Καλαμάτας), 
Αντικάλαμος Μεσσηνίας, 

Τ.Κ 24100, 

04/02/2022 
ΩΡΑ:11:00.π μ. 

3. ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης 
διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής 
(www.nosokomeiokalamatas.gr) καθώς και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) στην ηλεκτρονική Διεύθυνση: 
http://www.eprocurement.gov.gr, της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και 
Προστασίας Καταναλωτή.

4.  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
α. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού 
προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 

mailto:prom.tech@nosokomeiokalamatas.gr
http://www.nosokomeiokalamatas.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
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73 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη 
δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο 
άρθρο 79Α του Ν.4412/2016. Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα 
εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. και αφορά αα) στις περιπτώσεις εταιρειών 
περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε) και 
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις 
ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου. (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με 
την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019) γγ) στις περιπτώσεις των 
συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή δδ) στις υπόλοιπες 
περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.(άρθρο 80 
παρ. 9 του Ν.4412/2016 και άρθρο 73 παρ.1 του Ν.4412/2016) 
β. Φορολογική ενημερότητα
 γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) 
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το 
χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, 
εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 
παρ.12 του Ν.4412/2016 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα ή ενώσεις /κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που πληρούν τους 
όρους που καθορίζονται στη Διακήρυξη.

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 
μαζί με την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά 
για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.
Για τους Συνεταιρισμούς, απαιτείται βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο 
Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
Σημείωση: Σε περίπτωση κοινοπρακτικού σχήματος πρέπει να αναγράφονται η 
πλήρης επωνυμία και διεύθυνση, καθώς και ο αριθμός τηλεφώνου, φαξ και η 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) όλων των μελών του.

5. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές είναι δυνατό:
α. να υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής μέχρι και την 
προηγούμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι 03/02/2022, ημέρα 
Πέμπτη και ώρα  14:00μ.μ.
β. να αποστέλλονται στη διεύθυνση της Νοσηλευτικής Μονάδας με οποιοδήποτε 
τρόπο και να παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση 
να έχουν παραληφθεί από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την προηγούμενη ημέρα της 
διενέργειας του διαγωνισμού. Εφόσον η προσφορά αποσταλεί στην Υπηρεσία 
Διενέργειας με οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Να μην 
ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».

    6. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους στην 

ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, 
2. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
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2.1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ.
2.2. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό.
2.3. Ο αριθμός της πρόσκλησης και το αντικείμενο του διαγωνισμού.
2.4. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
2.5. Τα στοιχεία του αποστολέα
3. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά 
στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:
3.1. ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ της προσφοράς, τοποθετούνται σε σφραγισμένο φάκελο 
μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ».
3.2. ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο 
φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». 
3.3. TA OIKONOMIKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ επί ποινή απορρίψεως τοποθετούνται σε χωριστό 
σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». 
3.4. Οι φάκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα 
φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

7.Αξιολόγηση προσφορών

 Η αξιολόγηση των προσφορών πραγματοποιείται σε ένα στάδιο, που περιλαμβάνει 
τα παρακάτω επιμέρους βήματα:

 Παραλαβή των φακέλων και αποσφράγιση προσφορών
 Έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής
 Αποσφράγιση και αξιολόγηση τεχνικών προσφορών
 Αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών
 Ανάδειξη αναδόχου
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, προσθήκες ή διορθώσεις.

Το κριτήριο για την αξιολόγηση των προσφορών είναι η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ήτοι η χαμηλότερη 
προσφερόμενη για το ενιαίο Τμήμα συνολική τιμή, χωρίς Φ.Π.Α.

8. Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης σύμβασης

Στην παρούσα διακήρυξη δεν απαιτείται

9. Ειδικοί όροι

Οι τιμές των προσφορών θα εκφράζονται σε Ευρώ.
Κάθε είδους άλλη δαπάνη βαρύνει τον προμηθευτή και θα πρέπει να έχει 

συνυπολογισθεί στην προσφορά.
Οι τιμές θα καταγράφονται ως εξής:

Α) Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Β) Σύνολο προσφερόμενης τιμής
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Γ) Ποσοστό ΦΠΑ και Σύνολο ΦΠΑ
Δ) Συνολικό κόστος με ΦΠΑ

Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών.

10. Απόρριψη Προσφορών

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι σύμφωνες με όλους τους 
όρους, τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης, ενώ είναι 
δυνατό, κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού, να θεωρηθούν αποδεκτές και 
προσφορές που παρουσιάζουν ασήμαντες αποκλίσεις ή περιορισμούς. Ως 
ασήμαντες αποκλίσεις ή περιορισμοί νοούνται οι αποκλίσεις και οι περιορισμοί που 
δεν επηρεάζουν την προμήθεια, την παροχή υπηρεσίας ή την ποιότητα εκτέλεσής 
της, δεν περιορίζουν σε κανένα σημείο τα δικαιώματα της Αναθέτουσας Αρχής ή τις 
υποχρεώσεις του Προσφέροντος και δεν θίγουν την αρχή της ίσης μεταχείρισης των 
Προσφερόντων.
Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να απορρίψει αιτιολογημένα προσφορά, μετά από 
σχετική εισήγηση της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, απορρίπτεται προσφορά σε κάθε μία 
από τις κάτωθι περιπτώσεις:

1. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού.
2. Μη έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση δικαιολογητικών.
3. Προσφορά που δεν καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές.
4. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης.
5. Προσφορά στην οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή.
6. Προσφορά που υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη.
7. δεν είναι σύμφωνη με τους επί μέρους υποχρεωτικούς όρους της παρούσας, όπου 
αυτοί αναφέρονται.
8. Προσφορά που τα είδη δεν έχουν αντιστοιχηθεί με τον κωδικό του 

Παρατηρητηρίου Τιμών, εφόσον αντιστοιχίζονται
9. Ορίζει χρόνο παράδοσης/ υλοποίησης της προμήθειας μεγαλύτερο του 
προβλεπομένου στην παρούσα, ο χρόνος ισχύος της ορίζεται μικρότερος των 120 
ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ή δεν 
αναφέρεται καθόλου, παρουσιάζει κατά την αιτιολογημένη κρίση της Επιτροπής 
Διενέργειας του Διαγωνισμού ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις 
προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης
10. Εναλλακτικές προσφορές, απορρίπτονται

Προσφορές που κατατίθενται μετά την 03/02/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 
μ.μ., είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το 
διαγωνισμό.

Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της παροχής υπηρεσιών. 
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Χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται σε εκατόν είκοσι ημέρες (120) .

11. Διοικητικές προσφυγές:

Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού και πράξεων της αναθέτουσας αρχής 
προβλέπεται η άσκηση ένστασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127, του Ν. 
4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Α΄/2016). 

12. Υπογραφή Σύμβασης
Ο Ανάδοχος στον οποίο κατακυρώνεται οριστικά η προμήθεια είναι υποχρεωμένος 
να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, προσκομίζοντας τα παρακάτω 
δικαιολογητικά:

 Φορολογική ενημερότητα.
 Ασφαλιστική ενημερότητα για όλους τους φορείς ασφάλισης του 

προσωπικού της επιχείρησης.
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος, δεν παρουσιαστεί για την υπογραφή της σύμβασης, 
κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Αρμοδίου Οργάνου. Η Αναθέτουσα αρχή 
στην περίπτωση αυτή καλεί τον πρώτο επιλαχόντα για υπογραφή της σύμβασης και 
ακολουθείται αντίστοιχα η ίδια διαδικασία.

13.   Παρακολούθηση και παραλαβή
Η παραλαβή της παροχής υπηρεσιών  γίνεται από τις αρμόδιες επιτροπές που έχουν 
συσταθεί για το σκοπό αυτό σύμφωνα με το άρθρο 221 , παρ.11δ του Ν.4412/2016.

Κατά τα λοιπά και σχετικά με τη διαδικασία, τις αντιρρήσεις, τις γνωστοποιήσεις και 
ότι άλλο αφορά τη διενέργεια ελέγχων και την παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών 
σε εκτέλεση της  παρούσας  ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 219 του ν. 4412/2016.  

14. Πληρωμή αναδόχου

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή της ανωτέρω 
παροχής υπηρεσίας, σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική 
διαδικασία για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων σύμφωνα και με το 
άρθρο 13. Η πληρωμή θα λάβει χώρα βάσει των τιμολογίων του Αναδόχου και θα 
πραγματοποιηθεί με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών που προβλέπονται 
από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν 
ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο για την πληρωμή του 
Αναδόχου, μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων.
Όλα τα τιμήματα της  Σύμβασης (συνολικά και τιμές μονάδος), παραμένουν σταθερά 
και δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως την συμβατική ημερομηνία 
ολοκλήρωσης της Σύμβασης. 
Δεν προβλέπεται προκαταβολή

15. Υποχρεώσεις Αναδόχου
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1.Καθ  όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, ο Ανάδοχος θα πρέπει να 
συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη 
του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση των εργασιών. 
2.Ο Ανάδοχος, εφόσον του ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται να 
παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν την παροχή υπηρεσίας 
(τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την 
αποτελεσματική λήψη αποφάσεων. 
3.Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση 
της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την 
εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης 
ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή 
της. 
4.Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύμβαση να τηρεί τις υποχρεώσεις 
τους που απορρέουν από τις διατάξεις τις περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής 
και εργατικής νομοθεσίας, οι οποίες έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το 
Εθνικό Δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 
Προσαρτήματος Α’ του Ν 4412/2016. 
5.Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει την εκτέλεση των 
εργασιών, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα σχετικά άρθρα της παρούσας και στις 
Τεχνικές Προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι εκτελώντας προσηκόντως όλες τις 
επιμέρους εργασίες, που αυτό περιλαμβάνει, διαθέτοντας άτομα με την απαιτούμενη 
εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της 
σύμβασης. 
6. Ο Ανάδοχος θα ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή 
παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της 
Αναθέτουσας Αρχής 
7. Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε υπευθυνότητες 
και  ευθύνες, που απορρέουν για αυτόν από την παρούσα. 

 16.Κυρώσεις-Τεκμήριο από τη συμμετοχή στη διαδικασία

   Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 218 , του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 
Α΄/2016), σε περίπτωση που οι υπηρεσίες παρασχεθούν μετά τη λήξη της 
διάρκειας της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που 
χορηγήθηκε είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες , με 
αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.

  α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει 
το 50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση 
τμηματικών / ενδιάμεσων προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας , επιβάλλεται 
ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που 
παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα.

  β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς 
ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα.

 Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται /συμψηφίζεται από /με την αμοιβή του 
αναδόχου.

 Σε περίπτωση που Ανάδοχος είναι Ένωση, το πρόστιμο επιβάλλεται αναλογικά σε 
όλα τα μέλη της.
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 Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση  που έγινε στο 
όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 203, του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Α΄/2016).

 Η συμμετοχή στην διαδικασία του διαγωνισμού συνιστά τεκμήριο ότι ο 
διαγωνιζόμενος, αλλά και κάθε μέλος του (σε περίπτωση διαγωνιζόμενης 
σύμπραξης ή κοινοπραξίας), έχει λάβει πλήρη γνώση της παρούσας Διακήρυξης 
και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της.

 Οι όροι της παρούσας ερμηνεύονται με τρόπο ώστε να μην προκύπτει αντίθεσή 
τους με κανόνες δικαίου. Σε περίπτωση σύγκρουσης όρου της Διακήρυξης 
(συμπεριλαμβανομένων των τευχών της) προς επιτακτικό κανόνα δημοσίου 
δικαίου ή προς κανόνα δημόσιας τάξης, υπερισχύει ο κανόνας δικαίου.

17. Ματαίωση:

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα ματαίωσης εξ’ ολοκλήρου ή τμημάτων του 
διαγωνισμού χωρίς υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης, με ειδικώς αιτιολογημένη 
απόφαση του αναθέτοντος φορέα, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου με 
υποχρέωση την ανακοίνωση της ματαίωσης στους συμμετέχοντες.

Η Διοικήτρια
Του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας

Ελένη Αλειφέρη

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι     

 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
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ΑΤΜΟΥ
Ι. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Είναι ο έλεγχος, η επιθεώρηση, η προληπτική συντήρηση και η αποκατάσταση της 
καλής λειτουργίας της εγκατάστασης και του εξοπλισμού  ‘παραγωγής ατμού’ στο 
σύνολο του, δηλαδή των ατμογεννητριών και του συνοδού εξοπλισμού των, στο 
λεβητοστάσιο της Ν.Μ. Καλαμάτας. 
Τα στοιχεία της εγκατάστασης η οποία  θα καλύπτεται από τις υπηρεσίες 
συντήρησης, είναι:
1. Ατμογεννήτριες παραγωγής ατμού δύο (2), για το τμήμα πλυντηρίων ιματισμού. 

Χαρακτηριστικά: 
Υδραυλωτές, ελικοειδούς μορφής, βεβιασμένης ροής νερού, τριών διαδρομών 
καυσαερίου. 
Κατασκευαστής: ΠΡΟΟΔΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΕΒΗΤΩΝ Ε.Π.Ε.  
Τύπος QB-1500-200, έτος κατασκευής 2013, 
μέγιστη απόδοση ατμού 1.500kg/h,              
μέγιστη πίεση λειτουργίας 12,50bar, 
όγκος 0,302m3. 

2. Καυστήρες δύο (2) των προαναφερόμενων ατμογεννητριών,
Τύπος RIELLO RLS 130, απόδοσης 465 – 1395 KW. 

3. Οι διατάξεις προσαγωγής νερού (αντλίες & σωληνώσεις), απαγωγής καπναερίων, 
οι διατάξεις προσαγωγής ατμού και όλες οι ασφαλιστικές και μετρητικές διατάξεις 
και αυτοματισμοί.

4. Θερμοδοχείο επεξεργασμένου νερού και επιστροφών (Διάταξη απαεριωτή νερού 
χρήσης ατμογεννητριών)

5. Σωληνώσεις δικτύου ατμού από το χώρο του λεβητοστασίου έως τις καταναλώσεις 
ατμού στο χώρο πλυντηρίων ιματισμού, με το σύνολο των εξαρτημάτων τους.

6. Διάταξη αποσκληρυντή νερού χρήσης ατμογεννητριών.                          
Αποσκληρυντής (δίδυμος) εταιρείας OSMO, Τύπος 132 DOL 50, χειροκίνητης  
λειτουργίας  αναγέννησης. 
Περιλαμβάνει δύο δοχεία ρητίνης, δύο εμβολοφόρες  κεφαλές αλλαγής φάσεων 
Siata Pentair V132 και δύο δοχεία αλατιού.

7. Διάταξη χημικών βελτιωτικών νερού χρήσης ατμογεννητριών. 
Περιλαμβάνει δοχείο χημικών βελτιωτικών νερού και δοσομετρική αντλία 
ETATRON D.S. τύπου PKX-MA/A, με χαρακτηριστικά: παροχή 7-2 lt/h, μανομετρικό 
10-1 bar, τάση λειτουργίας 230V, IP65.

ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Η σύμβαση υπηρεσιών συντήρησης του συνόλου της εγκατάστασης θα περιλαμβάνει 
δύο (2) επισκέψεις – μία κάθε έξι μήνες, για την πραγματοποίηση του πλήρη ελέγχου, 
επιθεώρησης και  προληπτικής συντήρησης στο σύνολο της εγκατάστασης και ότι 
άλλο επιπλέον ορίζεται για επιμέρους εργασίες. 
Πλέον των δύο (2) ως άνω επισκέψεων, ο ανάδοχος οφείλει να πραγματοποιεί 
μηνιαίως τουλάχιστον μία επίσκεψη ελέγχου της καλής λειτουργίας της 
εγκατάστασης. 
Το κόστος των εργασιών ελέγχου, συντήρησης, επισκευών και ελέγχου καλής 
λειτουργίας του συνόλου της εγκατάστασης παραγωγής ατμού ως επίσης των 
αναλωσίμων και άλλων υλικών συντήρησης – επισκευής - αποκατάστασης, 
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βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο της ανωτέρω υπηρεσίας, εκτός και αν άλλως 
αναφέρεται.
Κάθε επίσκεψη θα πραγματοποιείται  μετά από συνεννόηση με  την Τεχνική Υπηρεσία 
(Τ.Υ.) της Ν.Μ. Καλαμάτας κατά το πέρας δε θα κατατίθεται δελτίο επίσκεψης με τις 
παρατηρήσεις του συντηρητή.
Επιπρόσθετα απαιτείται ο έλεγχος και η διενέργεια μετρήσεων καυσαερίων μία φορά 
το μήνα και η καταγραφή στο σχετικό βιβλίο μετρήσεων, θεωρημένο από την 
Αρμόδια Δ/νση της Περιφέρειας, σύμφωνα  με τις διατάξεις της ΥΑ ΥΠΕΚΑ 189533 / 
07.11.2011 για εγκαταστάσεις με συνολική θερμική ισχύ ίση ή μεγαλύτερη των 
400Kw.              
                                                                                                                                           

2. ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ            
i. Καθαρισμός όλων των μηχανισμών και διατάξεων κάθε ατμογεννήτριας.

ii. Άνοιγμα των θυρίδων πρόσθιου και οπίσθιου καπνοθάλαμου, καθαρισμό και 
εκκαπνισμό του θαλάμου καύσης, των φλογοαυλών, του καπνοθάλαμου και των 
λοιπών επιφανειών των ατμογεννητριών, με κατάλληλα μηχανικά μέσα 
(συρματόβουρτσες κλπ.), ώστε να καθαριστούν όλες οι επιφάνειες από την αιθάλη 
και από τα στερεά κατάλοιπα της καύσης του πετρελαίου. Καθαρισμός των 
στροβιλιστών καυσαερίων.

iii. Έλεγχος και αποκατάσταση του εξωτερικού περιβλήματος (σκουριές, οπές κλπ.) 
και της περιφερειακής μόνωσης.

iv.  Έλεγχος του σώματος των ατμογεννητριών για τυχόν φθορές λόγω σκουριάς ή 
παραμορφώσεις.  

v. Το εξωτερικό περίβλημα των ατμογεννητριών θα πρέπει να αντικατασταθεί με 
νέο, εάν παρουσιάζει οπές που έχουν προκληθεί από σκουριά και να βαφεί με 
κατάλληλο χρώμα όπου απαιτείται. Σε ότι αφορά την περιφερειακή μόνωση, αφού 
τοποθετηθούν οι λαμαρίνες του εξωτερικού περιβλήματος, θα ελεγχθεί η 
κατάσταση της θερμικής μόνωσης του σώματος των ατμογεννητριών και θα 
αποκατασταθούν όποιες ατέλειες διαπιστωθούν. Στη φάση αυτή θα πρέπει να 
ελεγχθεί και το σώμα της ατμογεννήτριας  για τυχόν φθορές λόγω σκουριάς ή 
παραμορφώσεις.  

vi. Έλεγχος για διαρροή καυσαερίων και αποκατάσταση αυτής. (Σε αυτή τη φάση, και 
πριν γίνει η δοκιμή κανονικής λειτουργίας, θα πρέπει να ελεγχθούν οπτικά όλα τα 
στεγανοποιητικά υλικά και εάν είναι σε κακή κατάσταση να αντικατασταθούν με 
νέα. Ο τελικός έλεγχος για διαρροές καυσαερίων από το φλογοθάλαμο και από 
τον καπνοθάλαμο θα πρέπει να γίνει με την  ατμογεννήτρια και τον καυστήρα σε 
πλήρη λειτουργία.

vii. Έλεγχος και ρύθμιση των οργάνων οδήγησης του καυστήρα (θερμοστάτες, 
πρεσσοστάτες κλπ.) Σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή φθορών τα υλικά 
αποκατάστασης βαρύνουν τον ανάδοχο.

viii. Έλεγχος και ρύθμιση των υπολοίπων συσκευών (αντλίες νερού, ασφαλιστικά, 
δικλείδες, εύκαμπτοι σωλήνες κλπ.). Σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή φθορών τα 
υλικά αποκατάστασης βαρύνουν τον ανάδοχο.

ix. Έλεγχο της κατάστασης και εφόσον απαιτείται επισκευή της πυριμάχου δόμησης 
των καπνοθάλαμων. Αντικατάσταση των παρεμβυσμάτων των θυρίδων των 
καπνοθάλαμων και επανατοποθέτηση των θυρίδων. Η πυρίμαχη επένδυση της 
πόρτας των λεβήτων θα πρέπει να ελεγχθεί για ρωγμές, σκασίματα, αποκολλήσεις 
υλικού κλπ. Εάν οι όποιες φθορές είναι επισκευάσιμες, αυτές θα επισκευαστούν 
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με τη χρήση κατάλληλου πυρίμαχου υλικού. Έλεγχος της στεγανότητας των 
λυομένων συνδέσεων και αντικατάσταση των στεγανοποιητικών 
παρεμβυσμάτων. Σύσφιξη σε κοχλίες και περικόχλια.

x. Έλεγχος ασφαλιστικών υπερπίεσης, έλεγχος ατμοφρακτών, έλεγχος 
ηλεκτρολογικού πίνακα, έλεγχος θερμομέτρων νερού – καυσαερίων. Σε 
περίπτωση δυσλειτουργίας ή φθορών τα υλικά αποκατάστασης βαρύνουν τον 
ανάδοχο.

xi. Υποχρέωση του αναδόχου συντηρητή είναι η διενέργεια των χημικών καθαρισμού 
των ατμογεννητριών με τα μέσα και τα υλικά που χρειάζονται, όταν αυτό 
απαιτείται, κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβαση. 

3. ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ  
i. Απομόνωση του καυστήρα από την ηλεκτρική παροχή και παροχή καυσίμου.

ii. Άνοιγμα κελύφους καυστήρα, ή εφόσον απαιτείται αφαίρεση του καυστήρα από 
την ατμογεννήτρια.

iii. Αντικατάσταση των μπεκ.
iv. Έλεγχος και καθαρισμός ή εφόσον απαιτείται αντικατάσταση, των ακίδων 

έναυσης, των καλωδίων υψηλής, των σωλήνων μπεκ και της φλογοκεφαλής, του 
φωτοκύτταρου, της φτερωτής αέρα και του διασκορπιστή αέρα.

v. Επανατοποθέτηση του καυστήρα στην ατμογεννήτρια.
vi. Καθαρισμός φίλτρου αντλίας πετρελαίου, φίλτρου γραμμής τροφοδοσίας 

καυσίμου.
vii. Έλεγχος και αντικατάσταση αν απαιτείται των εύκαμπτων σωλήνων πετρελαίου.

viii. Σύσφιξη ηλεκτρικών επαφών.
ix. Σύνδεση της ηλεκτρικής παροχής και της παροχής καυσίμου και δοκιμαστική 

λειτουργία.
x. Ρύθμιση καυστήρα. Έλεγχος ανεμιστήρα, αντλίας καυσίμου και λοιπόν 

μηχανισμών του καυστήρα. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή φθορών τα υλικά 
αποκατάστασης βαρύνουν τον ανάδοχο.

xi. Έλεγχος των αισθητηρίων – μηχανισμών ενεργοποίησης του καυστήρα και 
ρύθμιση αυτών, έλεγχος του ηλεκτρονικού οργάνου του καυστήρα. Σε περίπτωση 
δυσλειτουργίας ή φθορών τα υλικά αποκατάστασης βαρύνουν τον ανάδοχο.

xii. Έλεγχο – ρύθμιση λειτουργίας προγραμματιστή, ανεμιστήρα και ντάμπερ. Σε 
περίπτωση δυσλειτουργίας ή φθορών τα υλικά αποκατάστασης βαρύνουν τον 
ανάδοχο.

xiii. Έλεγχος ασφαλιστικών δικλείδων πάσης φύσεως της εγκατάστασης.
xiv. Επαναληπτική διαδικασία δειγματοληψίας καυσαερίων / ρύθμιση αναλογίας 

αέρα – καυσίμου, με σκοπό την εύρυθμη και εντός των ορίων του ΥΠΕΧΩΔΕ 
λειτουργία του συστήματος ατμογεννήτριας – καυστήρα.

xv. Καταγραφή των τελικών μετρήσεων καυσαερίων στο φύλλο ελέγχου κατά τα 
πρότυπα του ΥΠΕΧΩΔΕ.
4. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ

i. Αποσκληρυντές: Ελεγχος καλής λειτουργίας, δειγματοληψία νερού εξόδου. Σε 
περίπτωση δυσλειτουργίας ή φθορών τα υλικά αποκατάστασης βαρύνουν τον 
ανάδοχο. 

ii. Απαεριωτής – Θερμοδοχείο: Ελεγχος / επισκευή διαρροών.
iii. Σύστημα χημικών βελτιωτικών νερού.
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Υποχρέωση του αναδόχου συντηρητή είναι η σωστή λειτουργία του συστήματος  
χημικών βελτιωτικών για την αντικαθαλατωτική προστασία και για τη δέσμευση 
του οξυγόνου στο νερό χρήσης στις ατμογεννήτριες. Αυτό περιλαμβάνει το 
μηνιαίο έλεγχο του συστήματος και τις σχετικές ρυθμίσεις στη δοσολογία, 
λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά λειτουργίας.  Ο ανάδοχος συντηρητής θα 
υποβάλει πίνακα ανάλυσης των δειγμάτων με τις ανάλογες υποδείξεις.
Επίσης, υποχρέωση του αναδόχου συντηρητή είναι η προμήθεια  των 
απαραίτητων ποσοτήτων χημικών, για κάλυψη των αναγκών όσο διαρκεί η 
σύμβαση συντήρησης.
Περιγραφή χημικών:  
Τα δύο χημικά προϊόντα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να καλύπτονται από 
πιστοποιητικό ISO 9001:2000 του παρασκευαστικού οίκου.
Θα πρέπει απαραίτητα να προσκομισθεί το Δελτίο Τεχνικών Δεδομένων του κάθε 
χημικού προσθέτου, εναρμονισμένο με τον ΕΚ 1907/2006 (REACH). 
Α. Aντικαθαλατωτικό
Προορίζεται για να προστατεύει τη γραμμή τροφοδοσίας και τις ατμογεννήτριες 
από αποθέσεις αλάτων της παραμένουσας σκληρότητας μετά την αποσκλήρυνση. 
Το χημικό θα πρέπει να είναι υγρό προϊόν, βασιζόμενο στη τεχνολογία, είτε των 
πολυμερών, είτε των φωσφορικών αλάτων, είτε συνδυασμό και των δύο 
τεχνολογιών.
Θα πρέπει να είναι εγκεκριμένο από το FDA, με την προσκόμιση των CAS Nr όλων 
των χημικών ουσιών που περιέχονται στο χημικό πρόσθετο.
Θα πρέπει να έχει:
- Διασπαρτική δράση έναντι των δημιουργούμενων λασπών,
- Διασπαρτική δράση έναντι των οξειδίων του σιδήρου,
- Να σταθεροποιεί το pH και την αλκαλικότητα στα επιθυμητά επίπεδα,
- ΔΕΝ θα περιέχει κανενός είδους, άλλο παράγοντα (π.χ. θειώδη άλατα).

Β. Δεσμευτικό οξυγόνου
Το χημικό θα πρέπει να είναι υγρό προϊόν που βασίζεται στην τεχνολογία των 
καταλυτικών θειωδών αλάτων. Θα αντιδρά με το διαλυμένο οξυγόνο στο νερό 
τροφοδοσίας των ατμογεννητριών, προστατεύοντας έτσι το σύστημα από τη 
διαβρωτική δράση του διαλυμένου οξυγόνου. Θα πρέπει να είναι εγκεκριμένο από 
το FDA, με την προσκόμιση των CAS Nr όλων των χημικών ουσιών που περιέχονται 
στο χημικό πρόσθετο.
Θα εφαρμόζεται σε δοσολογία τέτοια που να επιτυγχάνει τη διατήρηση της 
περίσσειας θειωδών, που απαιτείται στο νερό των ατμογεννητριών. 
Η συγκεκριμένη δοσολογία θα καθοριστεί από τον προμηθευτή λαμβάνοντας 
υπόψη τα χαρακτηριστικά λειτουργίας και την ποιότητα του νερού συμπλήρωσης 
και είναι ευθύνη του αναδόχου η τήρηση ή/και τροποποίηση της.

5. ΔΙΚΤΥΟ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΑΤΜΟΥ  
I. Έλεγχος σωληνώσεων για διαρροές, έλεγχος καλής λειτουργίας εξαρτημάτων και     

καθαρισμός ατμοπαγίδων - μειωτών πίεσης. Επισκευή ή αντικατάσταση εάν 
απαιτείται.

II. Έλεγχος μόνωσης σωληνώσεων και επισκευή ή αντικατάσταση εάν απαιτείται.
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ΙΙΙ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ο ανάδοχος οφείλει να πραγματοποιεί τις προαναφερθείσες τακτικές επισκέψεις και 
επιπλέον σε περίπτωση αναγγελίας βλάβης (κιν. ή/και email) να προσέρχεται εντός 
24ώρου για την επισκευή. Αν απαιτούνται ανταλλακτικά ο χρόνος αποκατάστασης 
δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις πέντε (5) εργάσιμες ημέρες ή άλλως οφείλει να 
αιτιολογείται επαρκώς.
Ο ανάδοχος συντηρητής οφείλει να διαθέτει πλέον όλων των τυπικών προϋποθέσεων 
(επαγγελματικές άδειες) που από το νόμο απαιτούνται για την ως άνω υπηρεσία, τα 
μέσα (εργαλεία & συσκευές) προκειμένου να την εκτελεί άψογα και την τεχνογνωσία 
σε αντίστοιχα αντικείμενα, όλα δε τα ανωτέρω θα τα αποδεικνύει με επίσημα έγραφα 
(πιστοποιητικά, συμβάσεις & υπεύθυνες δηλώσεις) που θα περιλαμβάνει στο 
φάκελο της προσφοράς του με ποινή αποκλεισμού. 
Στο τίμημα της σύμβασης συντήρησης περιλαμβάνονται:
Tα αναλώσιμα υλικά και τα ανταλλακτικά που απαιτούνται για την εκτέλεση των 
ανωτέρω εργασιών που προβλέπονται στην παράγραφο ΙΙ, το κόστος των οποίων 
βαραίνει τον Ανάδοχο.
Tο κόστος όλων των εργασιών ελέγχων – συντήρησης ως και της αποκατάστασης που 
θα προκύπτει σε περίπτωση βλαβών.
Στο τίμημα της σύμβασης συντήρησης  δεν περιλαμβάνεται το κόστος των 
ανταλλακτικών που θα απαιτηθούν σε περίπτωση βλαβών πέραν αυτών που 
προαναφέρονται.                                                                                                                         
Τα χρησιμοποιούμενα ανταλλακτικά θα είναι του εργοστασίου κατασκευής του 
επιμέρους εξοπλισμού, όπου δε χρησιμοποιούνται υλικά του εμπορίου, αυτά θα 
είναι της εγκρίσεως της Τεχνικής Υπηρεσίας, μετά την υποβολή σχετικής οικονομικής 
προσφοράς. Η Τεχνική Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να προμηθευτεί τα 
απαραίτητα ανταλλακτικά και υλικά για την εργασία επισκευής εκτός σύμβασης, εάν 
η έρευνα αγοράς αναδείξει πιο συμφέρουσες τιμές, με υποχρέωση του αναδόχου 
συντηρητή να τα χρησιμοποιήσει για την αποκατάσταση της βλάβης.                                                    

Ο ανάδοχος συντηρητής υποχρεούται να τηρεί απαρεγκλίτως και να εφαρμόζει 
όλες τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί 
παράβαση αυτών, θα καταγγέλλεται η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία. Ο 
ανάδοχος συντηρητής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και υπόχρεος για την ασφάλιση 
όλων όσων απασχοληθούν κατά την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας καθώς 
και για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στον κατά νόμο ασφαλιστικό φορέα 
κύριας ή επικουρικής ασφάλισης. Ο ανάδοχος συντηρητής υποχρεούται να λαμβάνει 
όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας βάσει των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, 
όπως αυτές ισχύουν, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, καθώς επίσης 
υποχρεούται να τηρεί τις ισχύουσες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί μέτρων 
ασφαλείας και υγιεινής και είναι αποκλειστικός υπεύθυνος, ποινικώς και αστικώς, 
για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί εκ παραβάσεως των ισχυουσών 
διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας (Π.Δ. 17/96, Π.Δ.159/99) όπως ισχύουν, κλπ περί 
υγείας και ασφάλειας και Π.Δ. 305/96 Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας 
Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων), όπως αυτή κάθε φορά ισχύει.

Ο ανάδοχος συντηρητής είναι ο μοναδικός υπεύθυνος και υπόχρεος για την 
αποζημίωση οποιουδήποτε και για κάθε φύσεως και είδους ζημιές που τυχόν 
υποστεί από πράξεις ή παραλείψεις του ιδίου του αναδόχου ή και του προσωπικού 
του που θα χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση των εργασιών. Εάν υποχρεωθεί το Γ.Ν. 
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Μεσσηνίας να καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση, ο ανάδοχος υποχρεούται να 
καταβάλει σ’ αυτήν το αντίστοιχο ποσό, συμπεριλαμβανομένων τυχόν τόκων και 
εξόδων. Το Γ.Ν. Μεσσηνίας δε φέρει καμία αστική ή άλλη ευθύνη έναντι του 
προσωπικού που θα απασχοληθεί για την εκτέλεση των εργασιών.                                                                                                           

Ο ανάδοχος συντηρητής αναλαμβάνει την υποχρέωση της πλήρους 
αποκατάστασης, όποιων ζημιών προκληθούν από υπαιτιότητά του ή όποιας βλάβης 
είναι συνέπεια πλημμελούς συντήρησης ή/ και ελέγχου των εγκαταστάσεων, στις Η-
Μ εγκαταστάσεις, στα δομικά στοιχεία, στον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό, στο 
χώρο εκτέλεσης των εργασιών, με δικά του μέσα και προσωπικό και με δική του 
οικονομική επιβάρυνση. Ο ανάδοχος συντηρητής  υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα 
αναγκαία μέτρα και να εκτελεί όλες τις αναγκαίες εργασίες προκειμένου να 
εξασφαλίζει την καθαριότητα των εγκαταστάσεων και των χώρων αυτών, να 
περισυλλέγει τα πάσης φύσεως άχρηστα υλικά, να τα απομακρύνει και να τα 
απορρίπτει σε θέσεις επιτρεπόμενες από τις αρμόδιες Αρχές.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκεφθούν τις εγκαταστάσεις λεβητοστασίων 
των μονάδων του Γ.Ν. Μεσσηνίας, προκειμένου να λάβουν γνώση του αντικειμένου 
των εργασιών συντήρησης - επιθεώρησης και των ειδικών συνθηκών αυτών, γεγονός 
που θα πρέπει να βεβαιώνεται υπεύθυνα εντός της προσφοράς.

Η τεχνική προσφορά θα πρέπει με ποινή αποκλεισμού να περιλαμβάνει:
Α) Φύλλο πλήρους και ανεπιφύλακτης συμμόρφωσης  στους όρους της ανωτέρω 

τεχνικής περιγραφής με τα στοιχεία επικοινωνίας (κιν. & email) σε 24/7 βάση.
Β) Επαγγελματικές άδειες που να καλύπτουν το ανωτέρω αντικείμενο
Γ) Αποδεικτικά προϋπηρεσίας σε αντίστοιχες εγκαταστάσεις με το ανωτέρω 

αντικείμενο
Δ) Υπεύθυνη Δήλωση επίσκεψης και πλήρους επίγνωσης της εγκατάστασης

Ακριβές Αντίγραφο
∆ιοικητής
ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΕΛΕΝΗ
Γ.Ν. Μεσσηνίας
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