
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  

2η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ‘’ΤΖΑΝΕΙΟ’’  

 ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού -  ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών  
              ΤΗΛΕΦΩΝΑ : 210-4592157  FAX: 210-4592597   Πληροφορίες : ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ       

 
                                                                 Πειραιάς: 10-04-2019 

                                                              Αρ. πρωτ.: 5239  
 
 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η   ΑΡΙΘΜ. 2005 / 2019 

 

 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ   ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΑΤΜΟΥ 

ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΗΣ ΜΕ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 

ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  

 
 
 
 

                                     ΤΗΣ                    10  -  04  - 2019 

  
 
 
 
 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 
 

1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ                    
2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
3. ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 
4. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
5.  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Τ.Ε.Υ.Δ 
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             ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  

     2η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 
  ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 

                               ‘’ΤΖΑΝΕΙΟ’’ 
 
                                                        Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η           ( 2005 / 2019 )         
 

 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ MEIOΔOTIKOY  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ                   
 

Συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης ποσού # 32.800,00 #  € πλέον Φ.Π.Α 

 Σύμφωνα με την 10/20-03-2019 θ. Ε.Η.Δ 12Ο  απόφαση του Δ. Σ.   

  
π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε τ α ι 

     
Συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια – 

μεταφορά - εγκατάσταση  ΜΙΑΣ (1) ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΑΤΜΟΥ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΗΣ ΜΕ 

ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ για τις ανάγκες του τμήματος Ιματισμού του  Νοσοκομείου,  με 

κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει χαμηλότερης τιμής. 

     Επισυνάπτονται : 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ  ΚΑΙ  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ              ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α   
Τ.Ε.Υ.Δ                                             ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β   
 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 23/04/2019 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ 
ΩΡΑ: 14.00  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ :     24 /  04 / 2019, ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ  ΩΡΑ   10 π.μ 

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ    :  120 ημέρες 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  : «ΤΖΑΝΕΙΟ» Γ.Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ –ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

           Πειραιάς,     10 / 04 / 2019   
  

                                                                                               Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ  
ΤΟΥ Γ.Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ 

                                                                                                  «ΤΖΑΝΕΙΟ» 
 
 
 
 
                                                                                               ΜΑΡΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ   

  2η Υ.Π.Ε ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 

                               ‘’ΤΖΑΝΕΙΟ’’ 
 
 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΣΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ 

 
 Η προσφορά υποβάλλεται, δακτυλογραφημένη και συνοδευόμενη από ένα 

αντίγραφο. Θα φέρει τη φίρμα του προσφέροντα, θα απευθύνεται στο Γενικό Νοσοκομείο 

Πειραιά ‘’ΤΖΑΝΕΙΟ’’ και θα φέρει σαν τίτλο την προμήθεια - υπηρεσία που αφορά,  στοιχεία 

που θα πρέπει να αναφέρονται και στο εξωτερικό του φακέλου που τον περιέχει.  

 
Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισμού και την συμμετοχή 

σε αυτόν, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. 

 
 
Οι προσφορές θα κατατίθενται  σε σφραγισμένο φάκελο στο Γραφείο Προμηθειών 

(Αφεντούλη & Ζαννή  3ος όροφος) , αφού πρώτα πάρουν αριθμό πρωτοκόλλου στο 

Γραφείο Πρωτοκόλλου (ισόγειο Κεντρικού Κτιρίου) μέχρι  και την προηγούμενη εργάσιμη 

ημέρα  από την αποσφράγιση του διαγωνισμού και ώρα 14:00μμ, δηλαδή μέχρι και την 

23-04-2019.  

Ημερομηνία υποβολής / παραλαβής θα θεωρείται η ημερομηνία που πιστοποιείται με 

τον αριθμό πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου. 

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα δεν γίνονται 

δεκτές σαν εκπρόθεσμες. 

Στο φάκελο θα αναγράφονται ευκρινώς τα πλήρη στοιχεία του συμμετέχοντος, ο τίτλος 

του διαγωνισμού καθώς και η Επωνυμία του φορέα. 

Εφόσον η προσφορά αποσταλεί με οποιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία Διενέργειας, να 

φέρει την ένδειξη, «Να μην ανοιχθεί από την Γραμματεία». 

Εντός του φακέλου της προσφοράς θα πρέπει επί ποινής αποκλεισμού να 

περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 
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1. Υποφάκελος τεχνικής προσφοράς με αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης με τις 

τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας Διακήρυξης και τα λοιπά τεχνικά στοιχεία 

και πιστοποιητικά (τεχνικά φυλλάδια, ISO προϊόντων και κατασκευαστικών 

οίκων, οδηγίες χρήσης, service και ανταλλακτικά, εγγυήσεις κ.λ.π) για το 

προσφερόμενο είδος 

2. Υποφάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής, ο οποίος θα περιλαμβάνει το Τ.Ε.Υ.Δ* 

και τα πιστοποιητικά και έγγραφα τα οποία η Υπηρεσία απαιτεί να κατατεθούν 

μαζί με την κατάθεση της προσφοράς και αναφέρονται στο Τ.Ε.Υ.Δ για λόγους 

ταχύτητας και αποτελεσματικότητας της διαδικασίας 

3. Υποφάκελος οικονομικής προσφοράς 

           Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε Euro ανά μονάδα 

 Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός 

από τον Φ.Π.Α., ο οποίος θα υπολογίζεται χωριστά. 

Οι τιμές των προσφερόμενων ειδών δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις αντίστοιχες του 

Παρατηρητηρίου Τιμών, εφ’ όσον υπάρχει καταχώρηση γι’ αυτά, κατά το χρόνο υποβολής 

της προσφοράς και υποβάλλονται,  σύμφωνα με τα απαιτούμενα στοιχεία του ακόλουθου 

πίνακα (απαράβατος όρος): 

 

α/α ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΕΙΔΟΥΣ 

(από 

Διακήρυξη) 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 

ΤΙΜΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΚΩΔ. 

ΠΑΡΑΤΗΡ. 

ΤΙΜΩΝ 

Ε.Π.Υ 

ΤΙΜΗ 

ΠΑΡΑΤΗΡ. 

ΤΙΜΩΝ 

Ε.Π.Υ 

ΚΩΔ. 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

GMDN ΕΚΑΠΤΥ 

 π.χ. 

12004088 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ 
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*Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) πρότυπο του οποίου 

προσαρμοσμένο στον παρόντα Διαγωνισμό επισυνάπτεται στην παρούσα Διακήρυξη ενώ 

στην αρχική γενική του μορφή ευρίσκεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς 

στην ηλεκτρονική σελίδα της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. δηλαδή στο www.eaadhsy.gr /Αρχική σελίδα/ 

«Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης-ΤΕΥΔ και Οδηγίες συμπλήρωσής του». 

Επίσης μπορεί να αποσταλεί σε επεξεργάσιμη μορφή (word) στους συμμετέχοντες 

κατόπιν επικοινωνίας τους με το Γρ. Προμηθειών (210-4592157 Γρηγορίου) 

 

 Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. 

 Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές. 

 

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσφέρουν και για την προμήθεια του  είδους και για την 

εργασία μεταφοράς και εγκατάστασης του, δίνοντας όμως αναλυτικά τιμές ανά 

είδος/υπηρεσία.  

Από τους συμμετέχοντες που θα πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης θα 

αναδειχθεί εκείνος του οποίου η συνολική τιμή προσφοράς (το άθροισμα της αξίας της 

γεννήτριας ατμού και της αξίας μεταφοράς και εγκατάστασής της) είναι η χαμηλότερη.  

 

Αντιπροσφορές, προσφορές αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης, υπό αίρεση, ή τέτοιες 

που τροποποιούν τους όρους  της διακήρυξης δεν γίνονται δεκτές. 

Η παράδοση του υπό προμήθεια είδους θα γίνει, μέσα στο χρόνο παράδοσης που ορίζει η 

σύμβαση στο χώρο του Νοσοκομείου όπου θα λειτουργήσει το μηχάνημα με έξοδα, ευθύνη 

και μέριμνα του προμηθευτή. 

Η διενέργεια του διαγωνισμού διέπεται από τις ισχύουσες περί προμηθειών -υπηρεσιών 

(συνοπτικοί διαγωνισμοί)  διατάξεις, ιδίως Ν.4412 / 2016 άρθρο 117 και επομ. και άρθρο 

107 Ν. 4497 / 13-11-2017.  Η αρμόδια Επιτροπή, προβαίνει στην αποσφράγιση των 

γραπτών, κατατεθεισών προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στη διακήρυξη, 

και ταυτόχρονα τις μονογράφει κατά φύλλο ( όλα τα δικαιολογητικά – τεχνικά και 

οικονομικά στοιχεία ), με προαιρετική παρουσία των συμμετεχουσών στο διαγωνισμό 

εταιρειών. 

http://www.eaadhsy.gr/
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Σε περίπτωση ισοτιμίας προσφορών σε ένα ή περισσότερα είδη, πριν την κατακύρωση θα 

προηγηθεί διαδικασία κλήρωσης μεταξύ των ισότιμων προσφορών για την οποία θα 

ενημερωθούν έγκαιρα οι συμμετέχοντες 

 

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό δηλώνουν εγγράφως ότι αποδέχονται όλους τους 

όρους αυτού. 

 

Σε περίπτωση που, κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών που ζητούνται να προσκομισθούν 

από το ΤΕΥΔ, διαπιστωθεί παράλειψη ή πλημμελής κατάθεση, θα ζητείται αρμοδίως από τη 

συμμετέχουσα να τα προσκομίσει εντός πέντε (5) ημερών σύμφωνα με το αρ. 103 του ν. 

4412/2016. 

 

Εφόσον τα προσκομισθέντα είδη δεν είναι σύμφωνα με την υπογραφείσα σύμβαση ο 

προμηθευτής είναι υποχρεωμένος μέσα σε 10 ημέρες από την κοινοποίηση του σχετικού 

εγγράφου να τα αντικαταστήσει με άλλα σύμφωνα. 

 

Εγγυήσεις 

Σύμφωνα με το άρθρο 72.1β του Ν. 4412 / 2016 σε περίπτωση που προκύψει σύμβαση που 

υπερβαίνει τις 20.000 Ευρώ, ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει εγγύηση καλής 

εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης 

εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

Η διάρκεια ισχύος της εγγυητικής αυτής πρέπει να καλύπτει όλο το διάστημα της σύμβασης  

και ένα (1) ακόμα μήνα. 

Με την ολοκλήρωση της παράδοσης του μηχανήματος (ποιοτικής και ποσοτικής) η εγγύηση 

καλής εκτέλεσης αντικαθίσταται από εγγύηση καλής λειτουργίας του μηχανήματος, διετούς 

διάρκειας, συνοδευόμενη αντίστοιχα από κατάθεση εγγυητικής επιστολής το ύψος της 

οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επίσης επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. 
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Επισήμανση: Οι συμβάσεις που ενδεχομένως θα προκύψουν από την κατακύρωση του 

παρόντος Διαγωνισμού παύουν αυτοδίκαια σε περίπτωση υπογραφής σύμβασης από 

αντίστοιχο δημόσιο διαγωνισμό του Νοσοκομείου ή αντίστοιχης σύμβασης που θα 

υπογραφεί σε κεντρικό ή περιφερειακό επίπεδο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 

 

   ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΑΤΜΟΥ 2005/2019    

Α/Α ΚΩΔ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ. ΜΕΤΡ 
ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ 

ΚΩΔ. 
ΠΑΡΑΤ. 

ΤΙΜΗ 
ΠΑΡΑΤ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ ΑΞΙΑ ΣΕ € 

Φ.Π.Α 
24% 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΞΙΑΣ ΜΕ 
Φ.Π.Α ΣΕ € 

1 12004088 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 
ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ 
(συγκρότημα γεννήτριας 
ατμού)  ΤΕΜΑΧΙΟ 1 --------- ---- 27.600 27.600 6.624 34.224 

2 15000011 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
(μεταφορά και 
εγκατάσταση γεννήτριας 
ατμού)  ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1 -------- ---- 5.200 5.200 1.248 6.448 

       ΣΥΝΟΛΟ 32.800 7.872 40.672 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΑΤΜΟΥ (12004088)  

Α. ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΑΤΜΟΥ 

1. Ατμογεννήτρια οριζόντιου τύπου, τριπλής διαδρομή καυσαερίων τύπου Δ-1000 ικανότητας 

ατμοπαραγωγή: 1000kg/h κορεσμένου ατμού 

2 . Ονομαστική ατμοπαραγωγή: 1000kg/h 

3. Ονομαστική Πίεση Λειτουργίας: 12barg 

4. Μέγιστη Επιτρεπόμενη Πίεση: 13barg, Πίεση Υδραυλικής Δοκιμής: 25barg 

5. Ονομαστική θερμοκρασία λειτουργίας: 192°C, Θερμική απόδοση max: 775kW 

6. Μήκος: 2.400mm -  Πλάτος: 1.300mm -  Ύψος: 1.500mm 

7. Βάρος  ολικό (περίπου): 2,1tn 

8. Θερμαινόμενη επιφάνεια: ~16m2    κατασκευασμένη από  Σερπαντίνα από αυλοσωλήνες άνευ 

ραφής  εισαγωγής, ποιότητας P235GH, EN10216-2,  

9. TC3.1 Φλάντζες συγκολλητές λαιμού EN1092-1, P250GH, PN16 

10. Η σερπαντίνα υποβάλλεται σε Θερμική Ανόπτηση  σε ειδικό φούρνο για βελτίωση της  αντοχής 

του υλικού έως θερμοκρασίας 550ο C. 

11.  Με τον ακόλουθο εξοπλισμό: 

 11α. Συγκρότημα περιστροφικής αντλίας INOX τύπου CR, με ενσωματωμένο στεγανό 

ηλεκτροκινητήρα  

11β. Ανεπίστροφη βαλβίδα τροφοδοτικού νερού PN40 (wafer), τεμ 2 

11γ. Ειδικές δικλείδες στην είσοδο και έξοδο του στοιχείου ατμοποίησης για τον χημικό καθαρισμό 

με εξωτερική αντλία  τεμ. 2 

11δ. Διαχωριστής ατμού (ξηραντής) 40 lt, φυγοκεντρικός, μέγιστης πίεσης λειτουργίας: 16 barg, από 

αυλοσωλήνες ποιότητας P235GH κατά EN 10216-2, με φλάντζες λαιμού προδιαγραφών DIN 2635  

11ε. Κύριος ατμοφράκτης GG25/PN16, για την παροχή ατμού  

11στ. Βάνα (αποφρακτική βαλβίδα) τροφοδοσίας νερού,  

11ζ. Φίλτρο νερού τύπου Υ, φλαντζωτό, τοποθετημένο στην αναρρόφηση της αντλίας PN16  

11η. Κρουνός εκκένωσης  

11θ. Αυτόματη, χρονικά προγραμματιζόμενη βαλβίδα στρατσώνας πυθμένος (blow-down)  

11ι. Μανόμετρο ατμού Φ100 ΙΝΟΧ 0..16barg, συνδεόμενο με θερμοπαγίδα (σπειροειδή σωλήνα) και 

κρουνό  
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11ια. Μανόμετρο νερού τύπου γλυκερίνης, ΙΝΟΧ, 0..40barg, συνδεόμενο με κρουνό  

11ιβ. Πρεσσοστάτης ασφαλείας,  

11ιγ. Αναλογικό αισθητήριο πίεσης για τη ρύθμιση λειτουργίας του καυστήρα και την ένδειξη της 

τιμής πίεσης στην οθόνη,  

11ιδ. Ασφαλιστική βαλβίδα έναντι υπερπίεσης ατμού, PN16 (ρυθμισμένη και πιστοποιημένη από 

τον κατασκευαστή),  

11ιε. Αναλογικό αισθητήριο θερμοκρασίας (θερμοστοιχείο) για τα καυσαέρια και για τον ατμό, 

τύπου pt-100  ΤΕΜ 2 

11ιστ. Πίνακας αυτοματισμού και ενδείξεων λειτουργίας, για την ασφαλή λειτουργία της 

Ατμογεννήτριας. Το ερμάριο του πίνακα είναι βαθμού στεγανότητας IP65. Ο πίνακας περιλαμβάνει 

PLC κατάλληλα προγραμματισμένο για την διάγνωση βλαβών, συνδεόμενο με ψηφιακή οθόνη αφής 

(Touch Screen LCD) ένδειξης της κατάστασης λειτουργίας του συγκροτήματος και οθόνες ρύθμισης 

παραμέτρων λειτουργίας. Ο πίνακας περιλαμβάνει επίσης όλα τα απαραίτητα όργανα 

αυτοματισμού (διακόπτες, ρελαί, χρονικά, κλπ.) μπουτόν άμεσης διακοπής λειτουργίας (Emergency 

Shut Down) και σειρήνα alarm,  που αποτελεί ηχητική προειδοποίηση για κάθε περίπτωση βλάβης, 

η οποία καθιστά επικίνδυνη τη λειτουργία της ατμογεννήτριας. Ο πίνακας περιλαμβάνει όλες τις 

απαιτούμενες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές διατάξεις για την μετάδοση σημάτων και ενδείξεων 

λειτουργίας σε απομακρυσμένο κέντρο ελέγχου. Σε καμία περίπτωση δεν θα είναι δυνατή η 

αυτόματη επανεκκίνηση της ατμογεννήτριας σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας από το 

κύκλωμα ασφαλείας.  

12. Η στάθμη του θορύβου να είναι χαμηλή 

13. Εγγύηση  καλής λειτουργιάς τουλάχιστον εικοσιτεσσέρων (24)  μηνών. 

14. Εγγύηση κάλυψης ανταλλακτικών μεγαλύτερων δέκα ετών. 

15 .Ενημέρωση λειτουργιάς του προσωπικού χειρισμού του μηχανήματος. 

16. Τεχνική υποστήριξη και κάλυψη με τεχνικά εγχειρίδια λειτουργίας του μηχανήματος. 

17. Ο παραπάνω εξοπλισμός είναι τοποθετημένος επί κοινής βάσης από κοιλοδοκούς βαρέως τύπου 

ώστε η Ατμογεννήτρια να αποτελεί ενιαία λειτουργική μονάδα.  

18. Το υδραυλωτό στοιχείο (σερπαντίνα) υποβάλλεται σε υδραυλική δοκιμή υπό την επίβλεψη 

ανεξάρτητου κοινοποιημένου φορέα πιστοποίησης, ο οποίος εκδίδει και το σχετικό πιστοποιητικό 

CE, σύμφωνα με την οδηγία 2014/68/EU.  

19. Ο εξοπλισμός παραδίδεται με τα απαραίτητα εγχειρίδια λειτουργίας, συντήρησης και 

ανταλλακτικών  

20. Για τον παραπάνω εξοπλισμό  εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας δύο (2) ετών από την 

ημερομηνία παράδοσης, εφόσον η προκύπτουσα βλάβη δεν είναι αποτέλεσμα κακής λειτουργίας ή 

παραλείψεων όσον αφορά την τήρηση των αναγκαίων συνθηκών λειτουργίας (π.χ. ποιότητα 

τροφοδοτικού νερού), σύμφωνα με το εγχειρίδιο του κατασκευαστή. 
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Β. ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΑΤΜΟΥ 

Καυστήρας Ατμογεννήτρια Δ-1000, αυτόματος, διαβάθμισης προοδευτικής λειτουργίας, κατάλληλος 

για καύση Φυσικού Αερίου (NG) πλήρως εξοπλισμένος, συνοδευόμενος από συγκρότημα 

αυτόματων βαλβίδων τροφοδοσίας καυσίμου, προγραμματιστή κλπ.  

Γ. ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ   

Δεξαμενή τροφοδοσίας νερού και συλλογής συμπυκνωμάτων, χωρητικότητας: 1,5m3, οριζόντια, 

κυλινδρική με ανθρωποθυρίδα, δείκτη στάθμης, στόμιο προσαρμογής απαεριωτή, κατασκευασμένη 

από ελάσματα χάλυβα ποιότητας S235JR, ΕΝ10025-2 με όλα τα αναγκαία στόμια, με θερμική 

μόνωση . 

Δ. ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ 

Εναλλάκτης ανάκτησης θερμότητας καυσαερίων (Οικονομητήρας - Economizer) της ατμογεννήτριας 

αποτελούμενος από κέλυφος με πτερυγιοφόρους αυλούς άνευ ραφής από υλικό INOX κατά AISI, και 

χειροκίνητο σύστημα by-pass ντάμπερ, με αναλογικά θερμόμετρα εισόδου/εξόδου νερού και 

εξόδου καυσαερίων . 

Ε. ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΗΣ  ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΑΤΜΟΥ 

Προμήθεια αυτόματου χρονικού, αποσκλήρυνσης νερού τύπου ECB40/FA5 πλήρης με κέλυφος 

φίλτρου και αντικραδασμικού φίλτρου νήματος για την τροφοδοσία της ατμογεννήτριας τύπου Δ-

1000 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ 

1. Ο παραπάνω εξοπλισμός θα είναι τοποθετημένος επί κοινής βάσης από κοιλοδοκούς βαρέως 

τύπου ώστε η Ατμογεννήτρια να αποτελεί ενιαία λειτουργική μονάδα.  

2. Το υδραυλωτό στοιχείο (σερπαντίνα) υποβάλλεται σε υδραυλική δοκιμή υπό την επίβλεψη 

ανεξάρτητου κοινοποιημένου φορέα πιστοποίησης, ο οποίος εκδίδει και το σχετικό πιστοποιητικό CE, 

σύμφωνα με την οδηγία 2014/68/EU.  

3. Ο εξοπλισμός παραδίδεται με τα απαραίτητα εγχειρίδια λειτουργίας, συντήρησης και 

ανταλλακτικών  

4. Για τον παραπάνω εξοπλισμό  εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας δύο (2) ετών (24 μήνες) από 

την ημερομηνία παράδοσης, εφόσον η προκύπτουσα βλάβη δεν είναι αποτέλεσμα κακής λειτουργίας 

ή παραλείψεων όσον αφορά την τήρηση των αναγκαίων συνθηκών λειτουργίας (π.χ. ποιότητα 

τροφοδοτικού νερού), σύμφωνα με το εγχειρίδιο του κατασκευαστή. 

5. Η στάθμη του θορύβου να είναι χαμηλή 

6. Εγγύηση κάλυψης ανταλλακτικών μεγαλύτερων δέκα ετών. 

7. Ενημέρωση λειτουργιάς του προσωπικού χειρισμού του μηχανήματος. 

8. Τεχνική υποστήριξη και κάλυψη με τεχνικά εγχειρίδια λειτουργίας του μηχανήματος.  

9. Τα μηχανήματα θα παραδοθούν  στο χώρο που θα λειτουργήσου.  

10. Τα μηχανήματα θα δέχονται για την ηλεκτρική λειτουργιά τους τριφασική σύνδεση.   

11. Μετά την σύνδεση, η εταιρία που θα αναλάβει την προμήθεια των μηχανημάτων θα πρέπει να 

ενημερώσει το κατάλληλο προσωπικό για την λειτουργιά των μηχανημάτων. 
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12. Ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει εξειδικευμένο  προσωπικό με την ανάλογη τεχνογνωσία για την 

αντιμετώπιση προβλημάτων και βλαβών των αντίστοιχων μηχανημάτων για την άμεση 

αποκατάσταση λειτουργία αυτών σε περίπτωση βλάβης.  

13. Θα πρέπει να κατατεθεί τιμοκατάλογος εργασιών και τιμοκατάλογος όλων των ανταλλακτικών και 

τυχών εκπτώσεων.  

14. Κατά την περίοδο λειτουργιάς στην (εγγύηση καλής λειτουργιάς 24μηνών) ορίζεται χρόνος 

ανταπόκρισης 24 ώρες το αργότερο, μετά από κλήση της τεχνικής υπηρεσίας του νοσοκομείου. 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (15000011) 

Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΔΕΣΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΑΤΜΟΥ 

1. Ατμογεννήτρια οριζόντιου τύπου, τριπλής διαδρομής καυσαερίων τύπου Δ-1000 ικανότητας 

ατμοπαραγωγή: 1000kg/h κορεσμένου ατμού Ονομαστική ατμοπαραγωγή: 1000kg/h 

2. Ονομαστική Πίεση Λειτουργίας: 12barg Μέγιστη Επιτρεπόμενη Πίεση: 13barg, Πίεση Υδραυλικής 

Δοκιμής: 25barg Ονομαστική θερμοκρασία λειτουργίας: 192°C Θερμική απόδοση max: 775kW, 

Μήκος: 2.400mm - Πλάτος: 1.300mm -  Ύψος: 1.500mm 

3. Βάρος  ολικό (περίπου): 2,1tn Θερμαινόμενη επιφάνεια: ~16m2    κατασκευασμένη από  

Σερπαντίνα από αυλοσωλήνες άνευ ραφής εισαγωγής, ποιότητας P235GH, EN10216-2, 

4. TC3.1, Φλάντζες συγκολλητές λαιμού EN1092-1, P250GH, PN16. Η σερπαντίνα υποβάλλεται σε 

Θερμική Ανόπτηση  σε ειδικό φούρνο για βελτίωση της  αντοχής του υλικού εως θερμοκρασίας 

550οC. 

5. Συγκρότημα περιστροφικής αντλίας INOX τύπου CR, με ενσωματωμένο στεγανό 

ηλεκτροκινητήρα. Ανεπίστροφη βαλβίδα τροφοδοτικού νερού PN40 (wafer), τεμ 2.  Ειδικές 

δικλείδες στην είσοδο και έξοδο του στοιχείου ατμοποίησης για τον χημικό καθαρισμό με εξωτερική 

αντλία, τεμ. 2. Διαχωριστής ατμού (ξηραντής) 40 lt, φυγοκεντρικός, μέγιστης πίεσης λειτουργίας: 16 

barg, από αυλοσωλήνες ποιότητας P235GH κατά EN 10216-2, με φλάντζες λαιμού προδιαγραφών 

DIN 2635  

6. Κύριος ατμοφράκτης GG25/PN16, για την παροχή ατμού. Βάνα (αποφρακτική βαλβίδα) 

τροφοδοσίας νερού.  

7. Φίλτρο νερού τύπου Υ, φλαντζωτό, τοποθετημένο στην αναρρόφηση της αντλίας PN16  

8. Κρουνός εκκένωσης. Αυτόματη, χρονικά προγραμματιζόμενη βαλβίδα στρατσώνας πυθμένος 

(blow-down).  Μανόμετρο ατμού Φ100 ΙΝΟΧ 0..16barg, συνδεόμενο με θερμοπαγίδα (σπειροειδή 

σωλήνα) και κρουνό. Μανόμετρο νερού τύπου γλυκερίνης, ΙΝΟΧ, 0.40barg, συνδεόμενο με κρουνό. 

Πρεσσοστάτης ασφαλείας. Αναλογικό αισθητήριο πίεσης για τη ρύθμιση λειτουργίας του καυστήρα 

και την ένδειξη της τιμής πίεσης στην οθόνη. Ασφαλιστική βαλβίδα έναντι υπερπίεσης ατμού, PN16 

(ρυθμισμένη και πιστοποιημένη από τον κατασκευαστή). 

9. Αναλογικό αισθητήριο θερμοκρασίας (θερμοστοιχείο) για τα καυσαέρια και για τον ατμό, τύπου 

pt-100  ΤΕΜ 2. Πίνακας αυτοματισμού και ενδείξεων λειτουργίας, για την ασφαλή λειτουργία της 

Ατμογεννήτριας. Το ερμάριο του πίνακα είναι βαθμού στεγανότητας IP65. Ο πίνακας περιλαμβάνει 

PLC κατάλληλα προγραμματισμένο για την διάγνωση βλαβών, συνδεόμενο με ψηφιακή οθόνη αφής 

(Touch Screen LCD) ένδειξης της κατάστασης λειτουργίας του συγκροτήματος και οθόνες ρύθμισης 

παραμέτρων λειτουργίας. Ο πίνακας περιλαμβάνει επίσης όλα τα απαραίτητα όργανα 

αυτοματισμού (διακόπτες, ρελαί, χρονικά, κλπ.) μπουτόν άμεσης διακοπής λειτουργίας (Emergency 

Shut Down) και σειρήνα alarm) που αποτελεί ηχητική προειδοποίηση για κάθε περίπτωση βλάβης, η 
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οποία καθιστά επικίνδυνη τη λειτουργία της ατμογεννήτριας. Ο πίνακας περιλαμβάνει όλες τις 

απαιτούμενες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές διατάξεις για την μετάδοση σημάτων και ενδείξεων 

λειτουργίας σε απομακρυσμένο κέντρο ελέγχου. Σε καμία περίπτωση δεν θα είναι δυνατή η 

αυτόματη επανεκκίνηση της ατμογεννήτριας σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας από το 

κύκλωμα ασφαλείας.  

10. Η στάθμη του θορύβου να είναι χαμηλή  

11. Εγγύηση καλής λειτουργιάς τουλάχιστον εικοσιτεσσέρων (24) μηνών.  

12. Εγγύηση κάλυψης ανταλλακτικών μεγαλύτερων δέκα ετών. 

13. Ενημέρωση λειτουργιάς του προσωπικού χειρισμού του μηχανήματος. 

14. Τεχνική υποστήριξη και κάλυψη με τεχνικά εγχειρίδια λειτουργίας του μηχανήματος. 

 

Β. ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

1. Καυστήρας Ατμογεννήτρια Δ-1000, αυτόματος, διαβάθμισης προοδευτικής λειτουργίας, 

κατάλληλος για καύση Φυσικού Αερίου (NG) πλήρως εξοπλισμένος, συνοδευόμενος από 

συγκρότημα αυτόματων βαλβίδων τροφοδοσίας καυσίμου, προγραμματιστή κλπ.  

2. Δεξαμενή τροφοδοσίας νερού και συλλογής συμπυκνωμάτων, χωρητικότητας: 1,5m3, οριζόντια, 

κυλινδρική με ανθρωποθυρίδα, δείκτη στάθμης στόμιο προσαρμογής απαεριωτή, κατασκευασμένη 

από ελάσματα χάλυβα ποιότητας S235JR, ΕΝ10025-2 με όλα τα αναγκαία στόμια, με θερμική 

μόνωση  

3. Εναλλάκτης ανάκτησης θερμότητας καυσαερίων (Οικονομητήρας - Economizer) της 

ατμογεννήτριας αποτελούμενος από κέλυφος με πτερυγιοφόρους αυλούς άνευ ραφής από υλικό 

INOX κατά AISI, και χειροκίνητο σύστημα by-pass ντάμπερ, με αναλογικά θερμόμετρα 

εισόδου/εξόδου νερού & εξόδου καυσαερίων . 

4. Παράδοση του μηχανήματος σε πλήρη λειτουργία  

5. Τοποθέτηση και σύνδεση αποσκληρυντή νερού τροφοδοσίας ατμογεννήτριας τύπου ECB40/FA5 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

1. Ο παραπάνω εξοπλισμός είναι τοποθετημένος επί κοινής βάσης από κοιλοδοκούς βαρέως τύπου 

ώστε η Ατμογεννήτρια να αποτελεί ενιαία λειτουργική μονάδα.  

2. Το υδραυλωτό στοιχείο (σερπαντίνα) υποβάλλεται σε υδραυλική δοκιμή υπό την επίβλεψη 

ανεξάρτητου κοινοποιημένου φορέα πιστοποίησης, ο οποίος εκδίδει και το σχετικό πιστοποιητικό 

CE, σύμφωνα με την οδηγία 2014/68/EU.  

3. Ο εξοπλισμός παραδίδεται με τα απαραίτητα εγχειρίδια λειτουργίας, συντήρησης και 

ανταλλακτικών  

4. Για τον παραπάνω εξοπλισμό εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας δύο (2) ετών (24 μηνών) από 

την ημερομηνία παράδοσης, εφόσον η προκύπτουσα βλάβη δεν είναι αποτέλεσμα κακής 

λειτουργίας ή παραλείψεων όσον αφορά την τήρηση των αναγκαίων συνθηκών λειτουργίας (π.χ. 

ποιότητα τροφοδοτικού νερού), σύμφωνα με το εγχειρίδιο του κατασκευαστή. 

5. Η στάθμη του θορύβου να είναι χαμηλή 

6. Εγγύηση κάλυψης ανταλλακτικών μεγαλύτερων δέκα ετών. 

7. Ενημέρωση λειτουργιάς του προσωπικού χειρισμού του μηχανήματος. 

8. Τεχνική υποστήριξη και κάλυψη με τεχνικά εγχειρίδια λειτουργίας του μηχανήματος.  
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9. Τα μηχανήματα θα παραδοθούν  στο χώρο που λειτουργήσουν.  

10. Τα μηχανήματα θα δέχονται για την ηλεκτρική λειτουργιά του τριφασική σύνδεση.   

11. Μετά την σύνδεση, η εταιρία που θα αναλάβει την προμήθεια των μηχανημάτων θα πρέπει να 

ενημερώσει το κατάλληλο προσωπικό για την λειτουργιά των μηχανημάτων. 

12. Ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει εξειδικευμένο  προσωπικό με την ανάλογη τεχνογνωσία για την 

αντιμετώπιση προβλημάτων και βλαβών των αντίστοιχων μηχανημάτων για την άμεση 

αποκατάσταση λειτουργία αυτών σε περίπτωση βλάβης.  

13. Θα πρέπει να κατατεθεί τιμοκατάλογος εργασιών και τιμοκατάλογος όλων των ανταλλακτικών 

και τυχών εκπτώσεων .  

14. Κατά την περίοδο λειτουργιάς στην (εγγύηση καλής λειτουργιάς 24μηνών) ορίζεται χρόνος 

ανταπόκρισης 24 ώρες το αργότερο, μετά από κλήση της τεχνικής υπηρεσίας του νοσοκομείου. 

15. Το συγκρότημα  παράγωγης ατμού θα πρέπει να παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία.  
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                                              ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ    Β 
    

          ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (Τ.Ε.Υ.Δ) 

                           Άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412 / 2016  Α 147) 
           Για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων  
 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  και τη 
διαδικασία ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η 
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής  
- Ονομασία: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 99222008 
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Αφεντούλη & Ζαννή –Πειραιάς Τ.Κ 
18536 
- Αρμόδιος για πληροφορίες: Γρηγορίου Μαρία 
- Τηλέφωνο: 210-4592157 
- Ηλ. ταχυδρομείο: grigoriou@tzaneio.gr 
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): www.tzaneio.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του 
σχετικού CPV): συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας – μεταφοράς – εγκατάστασης ΜΙΑΣ 
(1) ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΑΤΜΟΥ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΗΣ ΜΕ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ 
ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ CPV 42163000-9, 
45215140-0  
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ:  19REQ004767099       αριθμ. εγκεκρ. Αιτήματος 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε  προμήθεια και υπηρεσία 
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή: 2005 / 
2019  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ – 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΑΤΜΟΥ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΗΣ ΜΕ ΚΑΥΣΤΗΡΑ 
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 
ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ 

 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

 
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα 
εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, 
αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 
υπάρχει  

Αναφέρονται και κατατίθενται, μαζί με την 
υπόλοιπη προσφορά, στον φάκελο των 
δικαιολογητικών συμμετοχής έγγραφα 
αρμόδιων δημόσιων αρχών από τα οποία  
αποδεικνύονται η  σύσταση, τελευταία 
τροποποίηση καταστατικού και η ισχύουσα 
εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα με 
δυνατότητα συμβατικής δέσμευσης 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιi : 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομείο: 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

 
 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων 
που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους 
σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και 
τον τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

Αναφέρονται και κατατίθενται, μαζί με την 
υπόλοιπη προσφορά, στον φάκελο των 
δικαιολογητικών συμμετοχής έγγραφα 
αρμόδιων δημόσιων αρχών από τα οποία  
αποδεικνύονται η  σύσταση, τελευταία 
τροποποίηση καταστατικού και η ισχύουσα 
εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα με 
δυνατότητα συμβατικής δέσμευσης 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές 
της, την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση· 

2. δωροδοκία 

3. απάτη 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 
καταδίκες: 

Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική 
απόφαση εις βάρος του οικονομικού 
φορέα ή οποιουδήποτε προσώπουi το 
οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή 
έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται 
παραπάνω (σημεία 1-6), ή καταδικαστική 
απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από 
πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία 
έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[ ] Ναι [ ] Όχι 
 
 
 
Σε ενδεχόμενο αρνητικής δήλωσης 
αναφέρονται τα σχετικά ποινικά μητρώα 
του/των νομίμων εκπροσώπων του 
οικονομικού φορέα από τα οποία 
προκύπτει η μη υπαγωγή του στα 
αδικήματα που αναφέρονται και 
κατατίθενται στο φάκελο δικαιολογητικών 
συμμετοχής μαζί με την υπόλοιπη 
προσφορά 
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 Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης: 

Απάντηση: 

 Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 
όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισηςi, στην Ελλάδα και στη χώρα 
στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[ ] Ναι [ ] Όχι  
Σε ενδεχόμενο θετικής δήλωσης 
αναφέρονται τα σχετικά πιστοποιητικά 
ασφαλιστικής και φορολογικής 
ενημερότητας που κατατίθενται στο 
φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής μαζί 
με την υπόλοιπη προσφορά 
 

 

 

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαi; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[ ] Ναι [ ] Όχι 
 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 
που λήφθηκαν:  
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Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 
επιβεβαιώσει ότι: 
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την 
εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 
αποκλεισμού ή την πλήρωση των 
κριτηρίων επιλογής, 
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες 
αυτές, 
γ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται 
να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 
στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες 
που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς 
τις αποφάσεις που αφορούν τον 
αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση; 

[ ] Ναι [ ] Όχι 
 

 

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής  ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  
 

 Καταλληλότητα 

 

Καταλληλότητα Απάντηση 

 Ο οικονομικός φορέας είναι 
εγγεγραμμένος στα σχετικά 
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 
τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 
εγκατάστασής 
 

[…] 
 
Κατατίθεται σχετικό πιστοποιητικό 
εγγραφής στο φάκελο δικαιολογητικών 
συμμετοχής μαζί με την υπόλοιπη 
προσφορά 
 
 

 
 



 

Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Διακήρυξης  2005 / 2019                                             

 

20 

 

 

                                                                                                                                                   

 Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει τα απαιτούμενα 
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 
επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή 
υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, 
με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα 
των προϊόντων, επαληθευόμενη με 
παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή 
σε πρότυπα, και τα οποία ορίζονται στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 
στα έγγραφα της σύμβασης που 
αναφέρονται στη διακήρυξη; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 
αναφέρετε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα 
μπορούν να προσκομιστούν: 
 

 
[ ] Ναι [ ] Όχι 
 
 
 
Εάν ναι αναφέρονται τα σχετικά 
πιστοποιητικά που περιέχονται στο φάκελο 
της τεχνικής προσφοράς 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Μέρος V –Τελική Δήλωση 

Ο παρακάτω υπογράφων, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα 

μέρη Ι – IV παραπάνω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε 

περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

 Δηλώνω επισήμως ότι καταθέτω  τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών 
εγγράφων που αναφέρονται 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    


	Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η   ΑΡΙΘΜ. 2005 / 2019
	ΤΗΣ                    10  -  04  - 2019
	ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  : «ΤΖΑΝΕΙΟ» Γ.Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ –ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ


		2019-04-10T14:22:35+0300




