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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΜΕΘ ΒΟΘΘΕΙΑ
ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ
ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΕΚΑΒ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ
ΣΜΘΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΘΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νςθ
: Μαβίλθ 33 Ρουρνάρι Ρυλαίασ
Ταχ. Κϊδικασ
: 555 35
Ρλθροφορίεσ
: Ρ. Σιαγκοφρθ
Τθλζφωνο
: 2313 326614
Fax
: 2310 347310
E-mail
: p.siagkouri@ekab.gr

Θεςςαλονίκη, 3 Ιουλίου 2017
Α.Π. 5492

ΠΡΟΚΛΘΘ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΘ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ
ΓΙΑ ΣΘΝ ΕΠΙΛΟΓΘ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΠΡΟΜΘΘΕΤΣΘ
Το Εκνικό Κζντρο Άμεςθσ Βοικειασ - Ραράρτθμα Θεςςαλονίκθσ, κατόπιν του υπϋ αρικμ. ΑΕ 271/28-06-17
Αιτιματοσ προμικειασ, καλεί τουσ ενδιαφερόμενουσ να υποβάλουν προςφορζσ για τθν προμικεια των
παρακάτω υλικϊν ι/και υπθρεςιϊν
Ανακζτουςα Αρχι
Διεφκυνςθ Διαβίβαςθσ Ρροςφορϊν

Θμερομθνία, Ϊρα και Τόποσ Αποςφράγιςθσ των
Ρροςφορϊν
Ρροκεςμία Ραραλαβισ Ρροςφορϊν
Αρμόδιο Πργανο Αποςφράγιςθσ Ρροςφορϊν

Ρεριγραφι του Φυςικοφ Αντικειμζνου

Εκτιμϊμενθ Συνολικι Τάξθ Μεγζκουσ τθσ Σφμβαςθσ
Είδοσ Διαδικαςίασ
Ρθγι Χρθματοδότθςθσ - ΚΑΕ
ΑΔΑ Απόφαςθσ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ
Αναπροςαρμογι Τιμιματοσ
Απαιτοφμενεσ Εγγυιςεισ
Τεχνικά Χαρακτθριςτικά
Κριτιριο Ανάκεςθσ
Δυνατότθτα Υποβολισ Ρροςφοράσ για Ζνα ι

Εκνικό Κζντρο Άμεςθσ Βοικειασ
Ραράρτθμα Θεςςαλονίκθσ
Επιτροπι Ζρευνασ και Αγοράσ Λοιποφ Υλικοφ
ΕΚΑΒ – Ραράρτθμα Θεςςαλονίκθσ
Μαβίλθ 33 Ρουρνάρι Ρυλαίασ 555 35
Τρίτθ 18 Ιουλίου 2017 10.00 π.μ.
Κτιριο Διοίκθςθσ
Ζωσ Τρίτθ 18 Ιουλίου 2017 Ϊρα 10.00
Αρμόδια Επιτροπι
Γκζςιου Ευδοξία 2313 326638
e.gkesiou@ekab.gr
Χαριςτοφ Ευαγγελία 2313 326684
e.charistou@ekab.gr
Μαντηαβζλα Ακθνά 2313 326659
Τακτικι ςυντιρθςθ:
 Υποςτακμοφ μζςθσ τάςθσ 800 KVA ξθροφ
τφπου
 Θλεκτροπαραγωγοφ Ηεφγουσ 750 KVA
ςφμφωνα με τθν επιςυναπτόμενθ τεχνικι περιγραφι
για χρονικό διάςτθμα δυο (2) ετϊν
3.100 € Συμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ
Συνοπτικόσ Διαγωνιςμόσ
Ρροχπολογιςμόσ ΕΚΑΒ – ΚΑΕ 0863
ΨΩ4ΡΟ1Ρ-2ΘΓ
Πχι
Πχι
Ναι
H Ρλζον Συμφζρουςα από Οικονομικι Άποψθ
Ρροςφορά Βάςει Τιμισ
Πχι
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Ρεριςςότερα Τμιματα τθσ Σφμβαςθσ
Υποβολι Εναλλακτικϊν Ρροςφορϊν
Διάρκεια Ιςχφοσ Ρροςφορϊν
Κωδικόσ/οι CPV
Διάρκεια Σφμβαςθσ
Γλϊςςα Σφνταξθσ των Ρροςφορϊν

Πχι
4 Μινεσ
50700000-2
Με τθν παραλαβι των υλικϊν
Ελλθνικι

Οι προςφορζσ υποβάλλονται ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ςτον οποίο πρζπει να αναγράφονται:
α) θ λζξθ Ρροςφορά, β) θ επωνυμία τθσ ανακζτουςασ αρχισ, γ) Ο ΑΕ προμικειασ, δ) θ καταλθκτικι
θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, ε) τα ςτοιχεία του οικονομικοφ φορζα
Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα:
α) Υπεφκυνθ διλωςθ (επιςυνάπτεται), Τεχνικι Ρροςφορά, Οικονομικι Ρροςφορά.
Τα ζξοδα μεταφοράσ επιβαρφνουν τον οικονομικό φορζα.
Ο χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν δεν πρζπει να ξεπερνά τισ τριάντα (30) μζρεσ από τθν θμερομθνία
κατακφρωςθσ ι ενθμζρωςθσ.

Θ Διευθφντρια του ΕΚΑΒ Θεςςαλονίκησ

Χρυςή Ματςικοφδη
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ΣΕΧΝΙΚΘ ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ
ΣΑΚΣΙΚΘ ΤΝΣΘΡΘΘ ΤΠΟΣΑΘΜΟΤ (Τ/) ΜΕΘ ΣΑΘ, ΓΠΧΣ & ΘΛΕΚΣΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΤ ΗΕΤΓΟΤ Θ/Η ΣΟ
ΚΣΘΡΙΟ ΣΟΤ ΕΚΑΒ ΓΙΑ ΣΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΘΜΑ ΔΤΟ ΕΣΩΝ.
Α) ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ
Ρεδίο εφαρμογισ τθσ ςυντιρθςθσ είναι :
Α) ο Υποςτακμόσ Μζςθσ Τάςθσ Υ/Σ κακϊσ και το Θλεκτροπαραγωγό Ηεφγοσ Θ/Η του κεντρικοφ κτιρίου ΕΚΑΒ
Θεςςαλονίκθσ επί τθσ οδοφ Μαβίλθ 33 Ρουρνάρι του Διμου Ρυλαία –Χορτιάτθ για χρονικό διάςτθμα δφο ετϊν
από τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.
Α.1) Υποςτακμόσ Μζςθσ Τάςθσ 800 ΚVA
ΚΕΝΤΙΚΟ ΚΤΙΙΟ ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ
Θ ευκφνθ τθσ ςυντθριτριασ αρχίηει από τθν ζξοδο των πεδίων μζςθσ τάςθσ τθσ ΔΕΘ και τελειϊνει ςτθν ζξοδο του
κεντρικοφ πίνακα διανομισ του θλεκτροςταςίου που βρίςκεται ςτο υπόγειο του κτιρίου.
Ο υποςτακμόσ περιλαμβάνει τα ακόλουκα:
α. Ρεδία μζςθσ τάςθσ 20 KV
β. Ζνα (1) αςφαλειοαποηεφκτθ-γειωτι ( ΑΣ-ΑΗ-Γ) μζςθσ τάςθσ τθσ Merlin Gerin τφπου SM6
β Ζνα μεταςχθματιςτι ξθροφ τφπου ιςχφοσ 800 KVΑ
γ. Συγκρότθμα πεδίων Γενικοφ πίνακα χαμθλισ τάςθσ τθσ Merlin Gerin
δ. Συγκρότθμα πυκνωτϊν αντιςτάκμιςθσ.
ςτ. Καλωδιϊςεισ.
Α.2) Θλεκτροπαραγωγό Ηεφγοσ 750 KVA
ΚΕΝΤΙΚΟ ΚΤΙΙΟ ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ
Το Θλεκτροπαραγωγό Ηεφγοσ H/Z 750 KVA μετά του πίνακα αυτοματιςμοφ του
B) ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕ ΤΠΘΡΕΙΕ
Ο ςυντθρθτισ είναι υποχρεωμζνοσ να εκτελεί τα παρακάτω:
B.1) ΣΥΝΤΘΘΣΘ Υ/Σ
 Γενικι επικεϊρθςθ των Υ/Σ, μια φορά κάκε ζξι (6) μινεσ, ελζγχοντασ πλιρωσ όλθ τθν εγκατάςταςθ για τθ
διαπίςτωςθ τυχόν ανωμαλιϊν και τθν αντιμετϊπιςθ τουσ για τθν πρόλθψθ βλαβϊν
 Γενικι ςυντιρθςθ (μεγάλθ) μια φορά κάκε ζνα (1) χρόνο , θ οποία κα περιλαμβάνει γενικι διακοπι για τθ
ςυντιρθςθ των Γ.Ρ.Χ.Τ, κακϊσ και όλεσ τισ εργαςίεσ που περιγράφονται.
1. Στισ περιπτϊςεισ που για τθν ςυντιρθςθ απαιτοφνται ανταλλακτικά, το κόςτοσ τουσ κα επιβαρφνει το ΕΚΑΒ
κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν επιβλζπουςα τεχνικι υπθρεςία Για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν αυτϊν κα γίνεται
ιδιαίτερθ ςυμφωνία και κα εκτελοφνται μετά από ςχετικι εντολι τθσ υπθρεςίασ. Το ΕΚΑΒ διατθρεί το δικαίωμα
να προμθκευτεί τα αναλϊςιμα υλικά ι και τα ανταλλακτικά που ενδεχομζνωσ απαιτθκοφν για τθν
αντιμετϊπιςθ βλαβϊν και να τα παραδϊςει ςτον Ανάδοχο για αντικατάςταςθ.
Το κόςτοσ των ανταλλακτικϊν ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ κα επιβαρφνει το ΕΚΑΒ.
Β.2) ΣΥΝΤΘΘΣΘ Θ/Η
 Γενικι επικεϊρθςθ του Θ/Η μια φορά κάκε ζξι (6) μινεσ, ελζγχοντασ πλιρωσ όλθ τθν εγκατάςταςθ για τθ
διαπίςτωςθ τυχόν ανωμαλιϊν και τθν αντιμετϊπιςθ τουσ για τθν πρόλθψθ βλαβϊν


Γενικι ςυντιρθςθ του Θ/Η μια φορά κάκε ζνα (1) χρόνο θ οποία κα περιλαμβάνει όλεσ τισ εργαςίεσ που
περιγράφονται.
Στισ περιπτϊςεισ που για τθν ςυντιρθςθ απαιτοφνται ανταλλακτικά, το κόςτοσ τουσ κα επιβαρφνει το ΕΚΑΒ κατόπιν
ςυνεννόθςθσ με τθν επιβλζπουςα τεχνικι υπθρεςία Για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν αυτϊν κα γίνεται ιδιαίτερθ
ςυμφωνία και κα εκτελοφνται μετά από ςχετικι εντολι τθσ υπθρεςίασ. Το ΕΚΑΒ διατθρεί το δικαίωμα να
προμθκευτεί τα αναλϊςιμα υλικά ι και τα ανταλλακτικά που ενδεχομζνωσ απαιτθκοφν για τθν αντιμετϊπιςθ
βλαβϊν και να τα παραδϊςει ςτον Ανάδοχο για αντικατάςταςθ κόςτοσ των ανταλλακτικϊν ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ
κα επιβαρφνει το ΕΚΑΒ.
Β.3) ΑΝΤΙΜΕΤΩΡΙΣΘ ΒΛΑΒΩΝ
Απεριόριςτο αρικμό επιςκζψεων για τθν αντιμετϊπιςθ βλαβϊν ςτισ ανωτζρω εγκαταςτάςεισ. Στισ περιπτϊςεισ που
για τθν αποκατάςταςθ τθσ βλάβθσ απαιτοφνται ανταλλακτικά και εργαςίεσ ευρείασ κλίμακασ, το κόςτοσ τουσ κα
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επιβαρφνει το ΕΚΑΒ κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν επιβλζπουςα τεχνικι υπθρεςία Για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν
αυτϊν κα γίνεται ιδιαίτερθ ςυμφωνία και κα εκτελοφνται μετά από ςχετικι εντολι τθσ υπθρεςίασ. Το κόςτοσ των
ανταλλακτικϊν ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ κα επιβαρφνει το ΕΚΑΒ.
Γ) ΕΡΓΑΙΕ ΕΠΙΘΕΩΡΘΘ ΚΑΙ ΤΝΣΘΡΘΘ
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εκτελεί τισ εργαςίεσ που περιγράφονται παρακάτω ανά κατθγορία εγκαταςτάςεων
που προβλζπονται από τθν ιςχφουςα νομοκεςία, ϊςτε να διαςφαλίηεται θ απρόςκοπτθ λειτουργία των
εγκαταςτάςεων και να προλαμβάνονται πικανζσ βλάβεσ.
Γ.1 Υ/Σ
Γ.1.1 ΕΡΙΘΕΩΘΣΘ Υ/Σ
Α) ΜΕΤΑΣΧΘΜΑΤΙΣΤΕΣ
Ζλεγχοσ των παρακάτω:
 Γενικι κατάςταςθ Μ/Σ
 Οργάνων προςταςίασ
 Αεριςμοφ
 Ακροκιβωτίων καλωδίων Μ.Τ του Μ/Σ
 Θερμοκραςίασ (καταγραφι)
 Αναπνευςτικοφ οργάνου (ςφλικα)
 Συςφίξεων επαφϊν Μ/Σ
Β) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΡΕΔΙΩΝ ΜΕΣΘΣ ΤΑΣΘΣ.
Ζλεγχοσ των παρακάτω:
 Ρινάκων Μ.Τ
 Διακοπτϊν ιςχφοσ- φορτίου
 Μονωτιρων Μ.Τ
 Ακροκιβωτίων
 Καλωδίων Μ.Τ
Γ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΡΙΝΑΚΩΝ ΧΑΜΘΛΘΣ ΤΑΣΘΣ (Γ.Ρ.Χ. Τ.)
 Ζλεγχοσ καλισ κατάςταςθσ των Γ.Ρ.Χ.Τ.
 Γενικόσ κακαριςμόσ
 Ζλεγχοσ μθχανικϊν μερϊν των διακοπτϊν Χ.Τ.& λίπανςθσ αυτϊν (όπου απαιτείται)
 Ζλεγχοσ λειτουργίασ οργάνων ενδείξεων & ελζγχου
 Ζλεγχοσ πθνίων εργαςίασ & ελλείψεωσ τάςεωσ ςτουσ γενικοφσ διακόπτεσ Χ.Τ.
 Ζλεγχοσ και δοκιμι λειτουργικότθτασ διακοπτϊν
Δ) ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΟΥ Υ/Σ
 Κακαριςμόσ χϊρου Υ/Σ
 Κακαριςμόσ πεδίων Μ/Τ
 Οπτικόσ ζλεγχοσ γειϊςεων χϊρου Υ/Σ
 Ζλεγχοσ αντιςτάκμιςθσ του Μ/Σ
 Ζλεγχοσ πεδίου πυκνωτϊν
 Ζλεγχοσ του φωτιςμοφ.
 Ζλεγχοσ των πυροςβεςτιρων.
 Ζλεγχοσ των πινακίδων ςθμάνςεωσ κινδφνου.
 Ζλεγχοσ των προςτατευτικϊν μζςων χειριςμοφ.
Γ.1.2 ΣΥΝΤΘΘΣΘ Υ/Σ
Α) ΣΥΝΤΘΘΣΘ Μ/Σ ( ΞΘΟΥ ΤΥΡΟΥ)
 Γενικόσ κακαριςμόσ (ζλεγχοσ) του χϊρου του Μ/Σ , κακϊσ και των υπολοίπων εξαρτθμάτων ςτο χϊρο ωσ
τον πίνακα Χ.Τ.
 Ζλεγχοσ εξαεριςμοφ χϊρου Μ/Σ
 ‘Ζλεγχοσ κερμοκραςίασ χϊρου
 Ζλεγχοσ κερμοκραςίασ Μ/Σ
 Ζλεγχοσ περιμετρικισ γειϊςεωσ χϊρου και μεταλλικϊν τμθμάτων
 Ζλεγχοσ ςτεγανότθτασ χϊρου
 Ζλεγχοσ – κακαριςμόσ Μ/Σ
 Ζλεγχοσ καλισ καταςτάςεωσ κελφφουσ Μ/Σ
 Ζλεγχοσ – κακαριςμόσ καλωδίων Μζςθσ & Χαμθλισ Τάςθσ ςτο χϊρο του Μ/Σ
5
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 Ζλεγχοσ – κακαριςμόσ ακροκιβωτίων Μζςθσ Τάςθσ
 Ζλεγχοσ οργάνων προςταςίασ Μ/Σ
 Μζτρθςθ μονϊςεων καλωδίων Μ/Σ
 Μζτρθςθ μονϊςεων Μ/Σ
 Μζτρθςθ αντιςτάςεων του Μ/Σ (πθνία Μ.Τ. & Χ.Τ.)
 Μζτρθςθ γειϊςεων τριγϊνου ουδετζρου κόμβου και μεταλλικϊν μερϊν
Β) ΣΥΝΤΘΘΣΘ ΤΩΝ ΚΥΨΕΛΩΝ Μ/Τ.
 Ζλεγχοσ τθσ λειτουργίασ και ςυντιρθςθ των Αςφαλειοαποηευκτϊν και του μθχανιςμοφ κζςεωσ εκτόσ
 Κακαριςμόσ των κυψελϊν, ζλεγχοσ των μονωτιρων, ηυγϊν, μεταςχθματιςτϊν τάςθσ και ζνταςθσ ,
ςυςφίξεισ κοχλιϊν, λίπανςθ των ςυνδζςμων κλπ.
 Ζλεγχοσ και μζτρθςθ ( μόνωςθ, αντίςταςθ ) των πθνίων Open.
 Ζλεγχοσ τθσ λειτουργίασ και ςυντιρθςθ των Γειωτϊν( Γ/Τ)
 Ζλεγχοσ των ακροκιβωτίων
 Ζλεγχοσ τθσ περιμετρικισ γείωςθσ ςτο χϊρο των Κυψελϊν Μ/Τ και τθσ γείωςθσ των κυψελϊν.
 Κακαριςμόσ των χϊρων.
Γ) ΣΥΝΤΘΘΣΘ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΡΙΝΑΚΑ ΧΑΜΘΛΘΣ ΤΑΣΕΩΣ (Γ.Ρ.Χ.Τ).
 Κακαριςμόσ και ςυντιρθςθ των Γ.Ρ.Χ.Τ. (μονωτιρεσ - Α/Δ – ςυςφίξεισ ακροδεκτϊν -ηυγϊν – πυκνωτϊν Relays κ.λ.π.)
 Ζλεγχοσ λειτουργίασ και λίπανςθ των μθχανιςμϊν των Α/Δ, όπωσ επίςθσ των κυρίων επαφϊν και των
φλογοκρυπτϊν, του Γ.Ρ.Χ.Τ.
 Ζλεγχοσ των πθνίων εργαςίασ ( trips ) των Α/Δ των Μ/Σ.
 Ζλεγχοσ των intertrips (των Α/Δ τθσ Χ/Τ από τουσ Α/Δ των Μ/Σ τθσ Μ/Τ).
 Ζλεγχοσ και ρφκμιςθ των οργάνων αυτόματθσ ρφκμιςθσ του ςυν φ.
 Κακαριςμόσ των χϊρων.
Δ) ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΟΤ Τ/
 Κακαριςμόσ χϊρου Υ/Σ
 Κακαριςμόσ πεδίων Μ/Τ
 Μζτρθςθ των γειϊςεων ( κόμβων και μεταλλικϊν μερϊν )
 Ζλεγχοσ αντιςτάκμιςθσ του Μ/Σ
 Ζλεγχοσ πεδίου πυκνωτϊν
 Ζλεγχοσ του φωτιςμοφ.
 Ζλεγχοσ των πυροςβεςτιρων.
 Ζλεγχοσ των πινακίδων ςθμάνςεωσ κινδφνου.
 Ζλεγχοσ των προςτατευτικϊν μζςων χειριςμοφ.
Γ.2 Θ/Η
Γ.2.1 ΕΡΙΘΕΩΘΣΘ Θ/Η
 Οπτικόσ ζλεγχοσ εξοπλιςμοφ Θ/Η.
 Ακουςτικόσ ζλεγχοσ λειτουργίασ Θ/Η.
 Δοκιμι αυτόματθσ και χειροκίνθτθσ λειτουργίασ
 Ζλεγχοσ λειτουργίασ κυκλωμάτων αυτοματιςμοφ και προςταςίασ.
 Ζλεγχοσ λειτουργίασ οργάνων ζνδειξθσ και μετριςεων.
 Ζλεγχοσ λειτουργίασ πίνακα ιςχφοσ και αυτοματιςμοφ.
 Ζλεγχοσ ςτάκμθσ υγρϊν ςυςςωρευτι και καυςίμου.
 Ζλεγχοσ ςτάκμθσ αντιψυκτικοφ και λαδιοφ λίπανςθσ.
 Ζλεγχοσ κυκλωμάτων λίπανςθσ, ψφξθσ, καυςίμου, καυςαερίων για ςωςτι λειτουργία και τυχόν διαρροζσ.
 Ζλεγχοσ πάςθσ φφςεωσ ςωλινων.
 Ζλεγχοσ ρεφματοσ φόρτιςθσ μπαταριϊν.
 Κακαριςμόσ.
Γ.2.2 ΣΥΝΤΘΘΣΘ Θ/Η
Α) ΣΥΣΤΘΜΑ ΛΙΡΑΝΣΘΣ
 Ζλεγχοσ ςτάκμθσ και κατάςταςθσ λαδιοφ
 Ζλεγχοσ ςωλθνϊςεων
 Ζλεγχοσ βαλβίδασ πιζςεωσ
 Ζνδειξθ οργάνου πιζςεωσ λαδιοφ (bar)
 Κακαριςμόσ ςωλινα ανακυμιάςεων
 Αλλαγι ελαίου
 Αλλαγι φίλτρο ελαίου
 Αλλαγι φίλτρων by-pass
Β) ΣΥΣΤΘΜΑ ΤΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΡΕΤΕΛΑΙΟΥ
6
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 Ζλεγχοσ ςτάκμθσ πετρελαίου
 Ζλεγχοσ ςωλθνϊςεων πετρελαίου
 Κακαριςμόσ προφίλτρου πετρελαίου
 Κακαριςμόσ εξαερωτιρα δεξαμενισ πετρελαίου
 Ζλεγχοσ πεταλοφδασ & ςυνδζςεων ρυκμιςτι
 Αλλαγι φίλτρων πετρελαίου
 Κακαριςμόσ βοθκθτικισ αντλίασ
 Ζλεγχοσ ακροφυςίων
 Ζλεγχοσ αντλίασ πετρελαίου (εάν απαιτθκεί)
Γ) ΣΥΣΤΘΜΑ ΤΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΑΕΑ

Κακαριςμόσ ι αλλαγι φίλτρου αζροσ (εάν απαιτθκεί)
 Ζλεγχοσ αεραγωγϊν και κολάρων
 Ζλεγχοσ αεριςμοφ γεννιτριασ
 Ζλεγχοσ λίπανςθσ turbo

Δ) ΤΣΘΜΑ ΤΔΡΟΨΤΞΘ
 Ζλεγχοσ ςτάκμθσ ψυκτικοφ υγροφ & περιεκτικότθτα ψυκτικοφ
 Ζλεγχοσ κολάρων
 Ζλεγχοσ ψυγείου
 Ζλεγχοσ βαλβίδασ κερμοκραςίασ νεροφ
 Ζνδειξθ οργάνου κερμοκραςίασ νεροφ (˚C)
 Ζλεγχοσ ιμάντων
 Ζλεγχοσ αντλίασ ψυκτικοφ υγροφ
 Αλλαγι ψυκτικοφ υγροφ
 Αλλαγι φίλτρων νεροφ
Ε) ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ
 Ζλεγχοσ & ρφκμιςθ βαλβίδων (βάςθ οδθγιϊν καταςκευαςτι)
 Ζλεγχοσ εξάτμιςθσ κινθτιρα
 Ζλεγχοσ αντικραδαςμικϊν βάςεων
 Ζλεγχοσ προκερμαντιρα νεροφ
Η) ΤΣΘΜΑ ΕΚΚΙΝΘΘ ΚΑΙ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ
 Κακαριςμόσ και γραςάριςμα ακροδεκτϊν μπαταρίασ
 Ζλεγχοσ καλωδιϊςεων και ςυνδζςεων
 Ζλεγχοσ ιμάντα εναλλάκτθ φόρτιςθσ
 Ζνδειξθ βολτομζτρου DC κατά τθ φόρτιςθ
 Ζλεγχοσ ενδεικτικϊν λυχνιϊν
 Ζλεγχοσ λειτουργίασ αυτοματιςμοφ
 Ζλεγχοσ λειτουργίασ οργάνων
 Ζλεγχοσ μίηασ
Θ) ΖΛΕΓΧΟ ΚΤΚΛΩΜΑΣΟ ΙΧΤΟ
 Ζλεγχοσ ςυνδζςεων και καλωδιϊςεων
 Ζλεγχοσ διακόπτθ φορτίου
 Ζλεγχοσ πεδίου ιςχφοσ
 Ζνδειξθ βολτομζτρου A.C.
 Ζνδειξθ αμπερομζτρου (υπό φορτίο)
 Ζνδειξθ ςυχνομζτρου (Hz)
Θ) ΖΛΕΓΧΟ ΧΡΟΝΙΚΩΝ
 Κακυςτζρθςθ χρόνου εκκίνθςθσ (sec)
 Κακυςτζρθςθ χρόνου επαναφοράσ ΔΕΘ (sec)
 Χρόνοσ ψφξθσ (sec)
 Χρόνοσ ηεφξθσ φορτίου (sec)
 Ρίνακασ Μεταγωγισ
 Γενικόσ Κακαριςμόσ
 Ζλεγχοσ Επαφϊν
 Συςφίξεισ κλεμοςειρϊν
 Ζλεγχοσ Μονϊςεων και Επαφϊν των Καλωδίων
 Ζλεγχοσ των υπαρχόντων Αυτοματιςμϊν και μθχανικϊν μανδαλϊςεων
7
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Ζλεγχοσ οργάνων

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΑΝΑΔΟΧΟΤ
2. Πλοι οι ενδιαφερόμενοι κα πρζπει να επιςκεφκοφν, επί ποινι αποκλειςμοφ (κα τθρθκεί κατάλογοσ), τισ
εγκαταςτάςεισ των Υ/Σ Μζςθσ & Χαμθλισ Τάςθσ και των Θ/Η προκειμζνου να λάβουν γνϊςθ του αντικειμζνου
των εργαςιϊν ςυντιρθςθσ- επικεϊρθςθσ και των ειδικϊν ςυνκθκϊν αυτϊν.
3. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί απαρεγκλίτωσ και να εφαρμόηει όλεσ τισ διατάξεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ.
Σε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί παράβαςθ αυτϊν, κα καταγγζλλεται θ ςφμβαςθ με τθν ανάδοχο εταιρεία.
4. Ο ανάδοχοσ είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοσ και υπόχρεοσ για τθν αςφάλιςθ όλων όςων απαςχολθκοφν κατά τθν
εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ παροφςασ κακϊσ και για τθν καταβολι αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν εργοδότου και
αςφαλιςμζνων ςτο Κδρυμα Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων ι ςε οποιοδιποτε άλλο κατά νόμο αςφαλιςτικό φορζα
κφριασ ι επικουρικισ αςφάλιςθσ. Σε περίπτωςθ που από οποιοδιποτε αςφαλιςτικό φορζα επιβλθκεί ςε βάροσ
τθσ Βουλισ θ καταβολι οποιαςδιποτε αςφαλιςτικισ ειςφοράσ για το ανωτζρω ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να
καταβάλλει ςε αυτι το αντίςτοιχο ποςό. Επιςθμαίνεται δε ότι τα άτομα που κα απαςχολιςει ο ανάδοχοσ για
τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ παροφςασ κα ζχουν νόμιμο δικαίωμα παραμονισ και εργαςίασ ςτθν Ελλάδα.
5. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να λαμβάνει όλα τα απαραίτθτα μζτρα αςφαλείασ βάςει των διατάξεων τθσ κείμενθσ
νομοκεςίασ, όπωσ αυτζσ ιςχφουν, κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ των εργαςιϊν, κακϊσ επίςθσ υποχρεοφται να
τθρεί τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ περί μζτρων αςφαλείασ και υγιεινισ και είναι
αποκλειςτικόσ υπεφκυνοσ, ποινικϊσ και αςτικϊσ, για οποιοδιποτε ατφχθμα ικελε προκλθκεί εκ παραβάςεωσ
των ιςχυουςϊν διατάξεων τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ (Ρ.Δ. 17/96, Ρ.Δ.159/99) όπωσ ιςχφουν, κλπ περί υγείασ και
αςφάλειασ και Ρ.Δ. 305/96 Ελάχιςτεσ Απαιτιςεισ Υγείασ και Αςφάλειασ Ρροςωρινϊν και Κινθτϊν Εργοταξίων),
όπωσ αυτι κάκε φορά ιςχφει.
6. Ο ανάδοχοσ είναι ο μοναδικόσ υπεφκυνοσ και υπόχρεοσ για τθν αποηθμίωςθ οποιουδιποτε και για κάκε
φφςεωσ και είδουσ ηθμιζσ που τυχόν υποςτεί από πράξεισ ι παραλείψεισ του ιδίου του αναδόχου ι και του
προςωπικοφ του που κα χρθςιμοποιιςει για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν. Εάν υποχρεωκεί το ΕΚΑΒ να
καταβάλει οποιαδιποτε αποηθμίωςθ, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να καταβάλει ς’ αυτιν το αντίςτοιχο ποςό,
ςυμπεριλαμβανομζνων τυχόν τόκων και εξόδων. Θ Βουλι δε φζρει καμία αςτικι ι άλλθ ευκφνθ ζναντι του
προςωπικοφ που κα απαςχολθκεί για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν.
7. Πλεσ οι εργαςίεσ ςυντιρθςθσ κα εκτελοφνται, ςφμφωνα με τουσ διεκνείσ και ελλθνικοφσ κανονιςμοφσ
θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων ιςχυρϊν ρευμάτων (ΕΛΟΤ HD 384, IEC 364 & 439, VDE, DIN, ΔΕΘ ΥΥ & ΚΑ, το ΤΕΕ,
κλπ)
8. Πλα τα υλικά και ο τεχνικόσ εξοπλιςμόσ που κα χρθςιμοποιοφνται για τθ ςυντιρθςθ- επικεϊρθςθ κα πρζπει να
είναι καινοφργια, αρίςτθσ ποιότθτασ, εγκεκριμζνα από τουσ αρμόδιουσ φορείσ (Υπουργείο Εμπορίου κλπ) και
ςφμφωνα με τισ διεκνείσ και ελλθνικζσ τυποποιιςεισ και προδιαγραφζσ (ISO, CE-marking, ΕΛΟΤ HD 384, IEC 364
& 439, VDE, DIN, ΔΕΘ ΥΥ-Ρ κλπ).
9. Ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ τθσ πλιρουσ αποκατάςταςθσ, όποιων ηθμιϊν προκλθκοφν από
υπαιτιότθτά του ι όποιασ βλάβθσ είναι ςυνζπεια πλθμμελοφσ ςυντιρθςθσ ι / και ελζγχου των εγκαταςτάςεων,
ςτισ Θ-Μ εγκαταςτάςεισ, ςτα δομικά ςτοιχεία, ςτον θλεκτρομθχανολογικό εξοπλιςμό τθσ Βουλισ, ςτο χϊρο
εκτζλεςθσ των εργαςιϊν, με δικά του μζςα και προςωπικό και με δικι του οικονομικι επιβάρυνςθ.
10. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μζτρα και να εκτελεί όλεσ τισ αναγκαίεσ εργαςίεσ
προκειμζνου να εξαςφαλίηει τθν κακαριότθτα των εγκαταςτάςεων και των χϊρων αυτϊν, να περιςυλλζγει τα
πάςθσ φφςεωσ άχρθςτα υλικά, να τα απομακρφνει και να τα απορρίπτει ςε κζςεισ επιτρεπόμενεσ από τισ
αρμόδιεσ Αρχζσ.
11. Οι εργαςίεσ ςυντιρθςθσ κα πρζπει να γίνονται χωρίσ να προκαλείται ουδεμία όχλθςθ ςτθν λειτουργία των
Υπθρεςιϊν του ΕΚΑΒ. Για τον λόγο αυτόν, όταν κρίνεται ςκόπιμο από τθν αρμόδια Υπθρεςία, οι εργαςίεσ
ςυντιρθςθσ κα μποροφν να εκτελεςτοφν κατά τισ απογευματινζσ ϊρεσ και κατά τθν διάρκεια του
Σαββατοκφριακου και λοιπϊν Αργιϊν.
12. . Στο Θμερολόγιο τθσ Υπθρεςίασ κα καταχωρίηονται όλεσ οι εν λόγω επιςκζψεισ τoυ Αναδόχου (βλάβθ,
ειδοποίθςθ, ανταπόκριςθ, πρόςωπα που εμπλζκονται).
13. Για τθν αντιμετϊπιςθ των βλαβϊν θ ςυντθριτρια υποχρεοφται να προςζρχεται αμζςωσ μετά τθ ςχετικι
ειδοποίθςθ τθσ Υπθρεςίασ και πάντωσ όχι αργότερα από ζνα 4ωρο από τθ ςτιγμι ειδοποιιςεϊσ τθσ. Θ
ειδοποίθςθ μπορεί να γίνει οποιαδιποτε ϊρα του 24ϊρου κάκε θμζρα, ςυμπεριλαμβανομζνων και των αργιϊν.
Ο μζγιςτοσ χρόνοσ που ο υποςτακμόσ μπορεί να μείνει εκτόσ λειτουργίασ λόγω παράταςθσ τθσ επιςκευισ ι
τυχόν ζλλειψθσ ανταλλακτικϊν, ορίηεται ςε μια (1) θμζρα. Ο ςυντθρθτισ κατά τισ επιςκζψεισ του, προκειμζνου
να προβεί ςτθν αντικατάςταςθ ανταλλακτικϊν, ενθμερϊνει τθν Τεχνικι Υπθρεςία του ΕΚΑΒ ι εάν αυτό δεν
είναι δυνατόν (π.χ. απογευματινζσ ϊρεσ) τον Συντονιςτι βάρδιασ Αςυρματικοφ/Τθλεφωνικοφ κζντρου και
παραδίδει δε ςε αυτόν τα παλαιά ανταλλακτικά.
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14. Στισ περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ κα επιςκζπτονται το χϊρο των πεδίων μζςθσ τάςθσ τα ςυνεργεία τθσ ΔΕΔΔΘΕ
για ςυντιρθςθ ι επικεϊρθςθ των εγκαταςτάςεων τθσ, ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να παρίςταται με
ειδικευμζνο θλεκτρολόγο, χωρίσ επιπλζον οικονομικι επιβάρυνςθ για το ΕΚΑΒ.
15. Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να εκτελεί όλεσ τισ αναγκαίεσ διαδικαςίεσ-εργαςίεσ για τθν ζκδοςθ ι
ανανζωςθ αδειϊν λειτουργίασ ι επαναλειτουργίασ εγκαταςτάςεων ι πιςτοποιθτικά καταςκευϊν, ελζγχων ι
επανελζγχων εγκαταςτάςεων (πιςτοποιθτικά για τθν ΔΕΘ κλπ) , χωρίσ επιπλζον οικονομικι επιβάρυνςθ για το
ΕΚΑΒ
16. Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ δεν εκπλθρϊνει τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ειδικότερα εάν δεν
προςζλκει για τθν αποκατάςταςθ τυχόν βλαβϊν μζςα ςτθν οριηόμενθ προκεςμία του 4ϊρου από τθσ
ειδοποιιςεϊσ του κα του επιβάλλεται ποινικι ριτρα ίςθ με το 0,5 % του ςυνολικοφ τιμιματοσ για κάκε θμζρα
κακυςτζρθςθσ και μζχρι του ποςοφ 20 % του ςυνολικοφ τιμιματοσ. Τα ποςά των ποινικϊν ρθτρϊν
ειςπράττονται είτε δια ςυμψθφιςμοφ με τθν αμοιβι του αναδόχου, είτε δια καταπτϊςεωσ (ςυνολικά ι εν
μζρει) τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ.
17. Ο Ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμά του που απορρζει
από αυτιν, εφόςον δεν πραγματοποίθςε τισ αναφερόμενεσ εργαςίεσ επικεϊρθςθσ- ςυντιρθςθσ εντόσ του
ςυμβατικοφ χρόνου ι του χρόνου παράταςθσ που του δόκθκε.
18. Θ ςυντιρθςθ-επικεϊρθςθ κα βεβαιϊνεται με ζντυπο δελτίο, το οποίο κα υπογράφεται από τθν τεχνικι
υπθρεςία του ΕΚΑΒ που κα παρακολουκεί και εποπτεφει τθν εργαςία ςυντιρθςθσ. Στο δελτίο κα αναγράφονται
λεπτομερϊσ οι εργαςίεσ ςυντιρθςθσ- επικεϊρθςθσ, θ κατάςταςθ των Υ/Σ και Θ/Η και τυχόν παρατθριςει. Θα
τθρείται λεπτομερϊσ θμερολόγιο για τον χρόνο πραγματοποίθςθσ τθσ ςυντιρθςθσ και των επιμζρουσ εργαςιϊν
από τθν Υπθρεςία και τον ςυντθρθτι ξεχωριςτά (το θμερολόγιο κα ενθμερϊνεται τθν ίδια θμζρα τθσ
ςυντιρθςθσ).
19. Ο ανάδοχοσ κα προςφζρει κατ’ αποκοπι τίμθμα Θ ανάδειξθ μειοδότθ κα γίνει με κριτιριο τθ χαμθλότερθ τιμι.
Ο ΦΡΑ κα βαρφνει το ΕΚΑΒ
20. Οι ςυμμετζχοντεσ ςτον διαγωνιςμό υποχρεοφνται επί ποινι αποκλειςμοφ να υποβάλουν τθν οικονομικι τουσ
προςφορά ςτο υπόδειγμα - ζντυπο τθσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ, ςτο οποίο ςυμπεριλαμβάνεται θ αποδοχι των όρων
τθσ παροφςασ τεχνικισ περιγραφισ και ότι ζχουν λάβει υπόψθ τισ ςυνκικεσ του ζργου. Θ οικονομικι προςφορά
ςτο υπόδειγμα ζντυπο τθσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ κα κατατεκεί ςε κλειςτό φάκελο με πρωτότυπθ υπογραφι και
ςφραγίδα.
21. Στθ ςυντιρθςθ δεν περιλαμβάνεται θ αξία των αναλωςίμων υλικϊν (λάδια, φίλτρα, αςφάλειεσ, ενδεικτικζσ
λυχνίεσ κλπ.) που κα απαιτθκοφν για αυτιν, θ οποία κα βαρφνει το ΕΚΑΒ, με αντίτιμο που κα ςυμφωνείται κατά
περίπτωςθ, φςτερα από ςχετικι ανάλυςθ και ζγκριςθ τθσ προςφερόμενθσ δαπάνθσ. Το ΕΚΑΒ διατθρεί το
δικαίωμα να προμθκευτεί τα αναλϊςιμα υλικά ι και τα ανταλλακτικά που ενδεχομζνωσ απαιτθκοφν για τθν
αντιμετϊπιςθ βλαβϊν και να τα παραδϊςει ςτον Ανάδοχο για αντικατάςταςθ.
22. Το ΕΚΑΒ διατθρεί το δικαίωμα, εφόςον το κρίνει ςκόπιμο, χωρίσ αιτιολόγθςθ και χωρίσ τθν ςυναίνεςθ του
αναδόχου, να διακόψει τθ ςφμβαςθ μετά τθν ολοκλιρωςθ του πρϊτου ζτουσ τθσ, κακϊσ επίςθσ και να
ανανεϊςει τθν ςφμβαςθ ςυντιρθςθσ για ζνα επιπλζον ζτοσ (πζραν των δφο) με τουσ ίδιουσ όρουσ, κατόπιν
ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ προσ τον ανάδοχο δφο μινεσ τουλάχιςτον πριν τθν θμερομθνία διακοπισ ι ανανζωςθσ.
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ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Λόγω τθσ κριςιμότθτασ των εγκαταςτάςεων και τθσ ανάγκθσ ςυνεχοφσ λειτουργίασ τουσ, οι ςυμμετζχοντεσ
υποχρεοφνται να διακζτουν τα παρακάτω, τα οποία κα αποδεικνφονται με νόμιμα ζγγραφα:
1. Να ζχουν (5-ετι ) πενταετι τουλάχιςτον εμπειρία ςε λειτουργία και ςυντιρθςθ Υ/Σ, δικτφων Μζςθσ και
Χαμθλισ Τάςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των πεδίων Μζςθσ Τάςθσ, Μεταςχθματιςτϊν ιςχφοσ, Γενικϊν
Ρινάκων Χαμθλισ Τάςθσ και Θ/Η τα οποία να λειτουργοφν ωσ εφεδρικά με τα αντίςτοιχα ςυςτιματα
παραλλθλιςμοφ, ελζγχου και μεταγωγισ, με ιςχφ τουλάχιςτον ίδια με του κτιρίου ΕΚΑΒ.
 Θα πρζπει να ζχουν ςυνάψει και εκτελζςει επιτυχϊσ ετιςια ςυμβόλαια ςυντιρθςθσ τουλάχιςτον πζντε
Υποςτακμϊν (ελάχιςτθσ ιςχφοσ 800 KVA ζκαςτοσ) τθν τελευταία επταετία. Οι ςυμμετζχοντεσ κα πρζπει να
αποδείξουν τα παραπάνω με τθν υποβολι καταλόγου ςτον οποίο να αναφζρονται οι ανακζςεισ
ςυντθριςεων των επτά (7) τελευταίων ετϊν (από το 2010 και εντεφκεν), με μνεία για κάκε ςυμβόλαιο
ςυντιρθςθσ τα παρακάτω:
 παραλιπτθ (πελάτθ), είτε εμπίπτει ςτο δθμόςιο είτε ςτον ιδιωτικό τομζα
 τον τθλζφωνο επικοινωνίασ του υπευκφνου παραλαβισ του πελάτθ
 τθσ θμερομθνίασ ζναρξθσ και λιξθσ του ςυμβολαίου
Ο κατάλογοσ κα ζχει τθν μορφι του ακόλουκου υποδείγματοσ :

α/α

ΡΕΛΑΤΘΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ &
ΤΘΛΕΦΩΝΟ
ΥΡΕΥΘΥΝΟΥ

ΡΕΙΓΑΦΘ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ

ΘΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΞΘΣ &
ΛΘΞΘΣ ΥΛΟ-ΡΟΙΘΣΘΣ
ΤΘΣ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ

ΙΣΧΥΣ Υ/Σ
(KVA)

1
2
3
4
5

2.
3.

Να διακζτουν Διπλ/χο Θλ/γο Μθχανικό ι Ρτυχ/χο Θλ/γο Μθχανικό τουλάχιςτον πενταετοφσ εμπειρίασ, θ
ςχζςθ του οποίου κα αποδεικνφεται με νόμιμο τρόπο ( Μζτοχοσ Εταιρείασ ι με ςχζςθ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ).
Να υποβάλουν κατάςταςθ εξειδικευμζνων τεχνιτϊν θλεκτρολόγων που να διακζτουν τισ αντίςτοιχεσ άδειεσ
αςκιςεωσ επαγγζλματοσ (ΣΤ’ Στακμϊν Υποςτακμϊν ).

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΤΗΙΩΤΗΙΟΣ ΔΘΜΘΤΙΟΣ
ΜΘΧ/ΓΟΣ ΜΘΧΑΝΙΚΟΣ Τ.E.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ 27/6/2017
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ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ.

Ρροσ το ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ
ΓΙΑ ΣΘΝ ΣΑΚΣΙΚΘ ΤΝΣΘΡΘΘ ΤΠΟΣΑΘΜΩΝ (Τ/) ΜΕΘ ΣΑΘ , ΓΠΧΣ & ΘΛΕΚΣΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΗΕΤΓΩΝ ΣΟ
ΚΣΘΡΙΑ ΣΟΤ ΕΚΑΒ ΘΕ/ΝΙΚΘ ΒΟΤΛΘ.
Ο υπογράφων ………………………….……………………………..….……………….
νόμιμοσ εκπρόςωποσ τθσ ……………………………………….……..….………………
οδόσ ………………………………………………. ΑΦΜ …………...….…………….
αφοφ ζλαβα γνϊςη
τθσ από 27-6-2017 Τεχνικισ Ρεριγραφισ τθσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ του ΕΚΑΒ Θεσ/νίκθσ, ςτθν οποία περιγράφεται
λεπτομερϊσ το αντικείμενο τθσ εκτζλεςθσ εργαςιϊν για τθν τακτικι ςυντιρθςθ των Υ/Σ μζςθσ τάςθσ, ΓΡΧΤ &
θλεκτροπαραγωγϊν ηευγϊν του κτιρίου ΕΚΑΒ, ωσ επίςθσ των Γενικϊν Πρων – Υποχρεϊςεισ Αναδόχου, των Ειδικϊν
Πρων τθσ Τεχνικισ Ρεριγραφισ και των επί τόπου ςυνκθκϊν,
δηλϊνω ότι αποδζχομαι ανεπιφφλακτα την ανάληψη
τθσ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν, που κα εκτελεςκοφν ςφμφωνα με τθν Τεχνικι Ρεριγραφι ζναντι του κατ’ αποκοπι
τιμιματοσ των ΕΥΩ :

ΣΙΜΘ

ΦΠΑ24%

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ
ΑΡΙΘΜΘΣΙΚΩ

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩ

Ο ΦΡΑ βαρφνει το ΕΚΑΒ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ …… / …… / 2017
Ο προςφζρων

(υπογραφι – ςφραγίδα εταιρείασ
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