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ΘΔΜΑ: ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΔΣΗΙΑ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΣΜΟΛΔΒΗΣΑ ΚΑΙ ΛΔΒΗΣΩΝ ΚΤΡΙΩ
ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΚΑΙ ΠΣΔΡΤΓΟ ΒΔΡΓΩΣΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΚΔΦΑΛΛΗΝΙΑ.

ΣΧΕΤ: α. Ν.4412/2016, (ΦΔΚ η. Α' 147/8-8-2016) πεπί Γημοζίυν ςμβάζευν Έπγυν, Ππομηθειών
και Τπηπεζιών - Πποζαπμογή ζηιρ οδηγίερ 2014/24/ΔΔ και 2014/25/ΔΔ,όπυρ ηποποποιήθηκε και
ιζσύει ζήμεπα
β. Ν.4782/2021
γ.Σο Ν.4270/2014 (Α' 143) «Απσέρ δημοζιονομικήρ διασείπιζηρ και εποπηείαρ (ενζυμάηυζη
ηηρ Οδηγίαρ 2011/85/ΔΔ) – δημόζιο λογιζηικό και άλλερ διαηάξειρ»,
δ. Σο Ν.4250/2014 (Α' 74) «Γιοικηηικέρ Απλοςζηεύζειρ-Καηαπγήζειρ, ςγσυνεύζειρ Νομικών
Πποζώπυν και Τπηπεζιών ηος Γημοζίος Σομέα-Σποποποίηζη Γιαηάξευν ηος π.δ.318/1992 (Α 161)
και λοιπέρ πςθμίζειρ» & ειδικόηεπα ηιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 1,
ε. Σο Ν.4013/2011 (Α’ 204) «ύζηαζη ενιαίαρ Ανεξάπηηηηρ Απσήρ Γημοζίυν ςμβάζευν και
Κενηπικού Ηλεκηπονικού Μηηπώος Γημοζίυν ςμβάζευν»,
δ. Σο Ν.3861/2010 (Α’ 112) «Δνίζσςζη ηηρ διαθάνειαρ με ηην ςποσπευηική ανάπηηζη νόμυν
και ππάξευν ηυν κςβεπνηηικών, διοικηηικών και αςηοδιοικηηικών οπγάνυν ζηο διαδίκηςο "Ππόγπαμμα
Γιαύγεια" και άλλερ διαηάξειρ”,
ε. Σο Π.Γ.28/2015 (Α' 34) “Κυδικοποίηζη διαηάξευν για ηην ππόζβαζη ζε δημόζια έγγπαθα
και ζηοισεία”,
ζ. Σο Π.Γ.80/2016 (Α 145) “Ανάλητη ςποσπεώζευν από ηοςρ Γιαηάκηερ”.
Σο Γενικό Νοζοκομείο Κεθαλληνίαρ λαμβάνονηαρ ςπότη ηα ανυηέπυ ζσεηικά, γνυζηοποιεί ζε κάθε
ενδιαθεπόμενο όηι πποβαίνει ζε ππόζκληζη ςποβολήρ πποζθοπάρ για εηήζια ζςνηήπηζη αημολέβηηα
και λεβήηυν κςπίυρ Νοζοκομείος και πηέπςγορ Βεπγυηή, όπυρ πεπιγπάθεηαι ζηο Παπάπηημα Α
(επιζςνάπηονηαι ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ) και με κπιηήπιο καηακςπώζευρ ηην σαμηλόηεπη ηιμή. Οι
πποζθοπέρ πος θα καηαηεθούν θα ππέπει να πεπιέσοςν ηιμέρ καηώηεπερ ή ηοςλάσιζηον ίζερ ηος
παπαηηπηηηπίος ηιμών ηηρ ΔΠΤ για όζα ςλικά ςπάπσοςν καηασυπημένα ζε αςηό και να έσοςν διάπκεια
ιζσύορ πποζθοπάρ για (4) μήνερ..Σα είδη να θέποςν ζήμανζη CE MARK.
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α.

Οι πποζθοπέρ θα αποζηέλλονηαι μέσπι Πέμπηη 01-12-2022 και ώπα 14:00 ζηο email:
prosfores@1699.syzefxis.gov.gr ηο ζέκα ηος μηνύμαηορ να αναγπάθοςν ηον απ.ππυη. ηηρ
αναπηήζευρ και ηην επυνςμία ηηρ εηαιπείαρ.
Η

Γιεςθύνηπια Γιοικηηικού-Οικονομικού α/α
Μαπία Μανηά
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄
Σεχνικζσ προδιαγραφζσ εργαςιϊν ςυντιρθςθσ ενόσ (1)ατμολζβθτα και πζντε (5) λεβιτων
Λζβθτεσ


Η ςυντιρθςθ του λζβθτα, επί τόπου κυρίωσ αναφζρεται ςτον κακαριςμό τθσ



διαδρομισ των καυςαερίων. Για τθν ςυντιρθςθ εκάςτου λζβθτα πρζπει να γίνει
διακοπι τθσ θλεκτρικισ παροχισ και απομάκρυνςθ του καυςτιρα.
Μετά το άνοιγμα των κυρίδων επίςκεψθσ και του κακαριςμοφ, γίνεται μθχανικόσ



κακαριςμόσ τθσ διαδρομισ των καυςαερίων.
Εάν κατά το κλείςιμο των κυρίδων, διαπιςτωκεί πρόβλθμα ςτεγανότθτασ, πρζπει να



αντικαταςτακοφν τα ςτεγνωτικά παρεμβφςματα.
Εκκαπνιςμόσ: ςε όλουσ τουσ λζβθτεσ ςυνολικά 6 (1 ατμοφ και 5 ηεςτοφ νεροφ).



Απομάκρυνςθ αικάλθσ με ειδικζσ βοφρτςεσ ι με πίεςθ νεροφ όπου επιβάλλεται,



ζλεγχοσ καλάμων καφςθσ για ςτερεά κατάλοιπα και κακοριςμόσ όπου απαιτθκεί,
ζλεγχοσ κατάςταςθσ πυρότουβλων.
Χθμικόσ κακαριςμόσ λεβιτων ατμοφ όποτε αυτό χρειαςτεί ( τουλάχιςτον 1 φορά το



ζτοσ ).
Αντικατάςταςθ παρεμβυςμάτων κυρίδων κακαριςμοφ και φλαντηϊν κακϊσ και



ανκρωποκυρίδων.
Πλιρθσ ςτεγανοποίθςθ πορτϊν και κυρίδων που κα λυκοφν και αντικατάςταςθ



παρεμβυςμάτων.
Έλεγχοσ και ςυντιρθςθ του ςυςτιματοσ τροφοδοςίασ ατμολζβθτα με νερό(αντλίεσ)



και των βαλβίδων αντεπιςτροφισ.
Έλεγχοσ και ςτεγανοποίθςθ των αςφαλιςτικϊν ςτουσ ατμολζβθτεσ χαμθλισ Πιζςεωσ.



Γενικόσ ζλεγχοσ και εργαςίεσ αποκατάςταςθ ομαλισ λειτουργίασ όλων των



αςφαλιςτικϊν διατάξεων και οργάνων ενδείξεωσ (κερμόμετρα, υδροδείκτεσ,
μανόμετρα ).
Για τουσ λζβθτεσ ατμοφ ειδικά κα ιςχφουν τα τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ ΦΕΚ 2656 Β
2012 .

ΚΑΤΣΗΡΕ.
Οι κατ' ελάχιςτον, εργαςίεσ ςυντιρθςθσ καυςτιρων πετρελαίου είναι οι ακόλουκεσ:
 Σα ακροφυςια (μπεκ) κα ελζγχονται και όπου διαπιςτϊνονται βλάβεσ αυτϊν κα κακαρίηονται με
χριςθ διαλφτθ χωρίσ τθ χριςθ μεταλλικϊν εργαλείων ι ςε περίπτωςθ που αυτό δεν είναι δυνατόν
κα αντικακίςτανται με καινοφργια χωρίσ χρζωςθ του Νοςοκομείου.
 Οι κεφαλζσ καφςθσ κα κακαρίηονται και κα αφαιροφνται οι κάπνεσ με προςοχι ϊςτε να μθν
προκαλοφνται φκορζσ.
 Σα θλεκτρόδια ςπινκθριςμοφ κα λφνονται οπό τισ επαφζσ τουσ και να κακορίηονται προςεκτικά
ακόμα και ςτο μονωμζνο τουσ τμιμα, το οποίο κα πρζπει να διατθρείται πάντα κακαρό. ε
περίπτωςθ που ανιχνεφονται βλάβεσ ςτο μονωμζνο τμιμα, όπωσ ρωγμζσ, τα θλεκτρόδια κα
αντικακίςτανται χωρίσ χρζωςθ του Νοςοκομείου.
 Κατά τθ ςυναρμολόγθςθ επιβάλλεται ο ζλεγχοσ του κεντραρίςμοτοσ του ακροφυςίου του
διαφράγματοσ και του φλογοςωλινα (μποφκασ) κακϊσ και θ τιρθςθ των αποςτάςεων που
προβλζπει ο καταςκευαςτισ.
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 Σα φίλτρα τροφοδοτικϊν γραμμϊν επιβάλλεται να κακαριςτοφν και ςε περίπτωςθ που αυτό δεν
είναι δυνατόν αυτά κα αντικακίςτανται χωρίσ χρζωςθ του Νοςοκομείου.
 Σα φωτοκφτταρα και οι φωτοαντιςτάςεισ πρζπει να φροντίηει ο Ανάδοχοσ ϊςτε να
απαλλάςςονται από τθν παρουςία καπνοφ ι άλλων επικακιςεων ςτθν επιφάνεια τουσ.
 Οι θλεκτρικζσ βαλβίδεσ κα ελεγχκοφν ϊςτε κατά τθ φάςθ πριν τθν αναρρόφθςθ να μθν βγαίνει
καφςιμο από το ακροφφςιο του καυςτιρα.
 Οι αντλίεσ των καυςτιρων κα ελεγχκοφν με τουσ καυςτιρεσ ςε λειτουργία. Ο ζλεγχοσ κα γίνει με
τθν τοποκζτθςθ μανομζτρου με τθν βοικεια των οποίων κα μετρθκεί θ πίεςθ τροφοδότθςθσ
καυςίμου. ε περίπτωςθ βλάβθσ των αντλιϊν καυςίμου, οι ςχετικζσ εργαςίεσ αποκατάςταςθσ
αυτϊν κα βαρφνουν των Ανάδοχο.
Κυρίωσ Νοςοκομείο

Θερκηθή Σσζθεσή

Θερκηθή ηζτύς
(kW)

1 ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑΣ/ ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ (mod. RL34MZ,
εηαιρεία RIELLO)

ΜΙΝ 154 - ΜΑΦ
395

Καηαλάι
ωζε
(kg/h)
13 min –
33.6 max
Μέζη 25
kg/h

2 ΛΕΒΗΤΑΣ / ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ (mod. RLS50, εηαιρεία
RIELLO)

3

ΛΕΒΗΤΑΣ/ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ(mod. RLS50, εηαιρεία
RIELLO)

4

ΛΕΒΗΤΑΣ/ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ(εηαιρεία RIELLO)

ΜΙΝ145- ΜΑΦ
581

12.3 min –
49 max

ΜΙΝ145- ΜΑΦ
581

12.3 min –
49 max
εθεδρικός

Πτζρυγα Βεργωτι
Θερμική Συσκευή

Θερμική (kW)

Κατανάλωση
(kg/h)

1 Λέβητας/καυστήρας(mod. Tbl45P,
εταιρεία Baltur)

ΜΙΝ 160 - ΜΑΧ
450

13 min – 33,6
max

2 Λέβητας/καυστήρας(mod. Tbl45P,
εταιρεία Baltur)

ΜΙΝ 160 - ΜΑΧ
450

13 min – 33,6
max

Σεχνικι υπθρεςία

