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                            ΣΕΕΣ                                                                        Σζρρεσ  18/2/2019 
Δ/ΝΣΘ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                       Α.Ρ. : 615 
ΤΜΘΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ, ΑΡΟΗΘΜΙΩΣΕΩΝ, 
ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΡΕΙΟΥΣΙΑΣ 
Ρλθροφορίεσ : Ραραςκευόπουλοσ Ι. 
Τθλζφωνο : 23210 49189 
FAX  : 2321046556 
email  : prom@teicm.gr 

 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

Το ΤΕΙ Κεντρικισ Μακεδονίασ αφοφ ζλαβε υπόψθ: 
1. Τo Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16-Διορκ.Σφαλμ. Στα ΦΕΚ-200 Α/24-10-16 και ΦΕΚ-206 Α/3-

11-16): Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), 

2. τα προβλεπόμενα ςτθν παρ. 17 του άρκρου 22 του Ν.4441/2016, ΦΕΚ-227 Α/6-12-16 
3. τα προβλεπόμενα ςτο  άρκρο 22 του Ν.4144/13 
4. τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 84 του Ν.4485/17 (ΦΕΚ 114 Α/04-08-2017) «Οργάνωςθ και 

λειτουργία τθσ ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ, ρυκμίςεισ για τθν ζρευνα και άλλεσ διατάξεισ», 
5. τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 107 του Ν.4497/17 (ΦΕΚ 171 Α/13-11-2017): Άςκθςθ υπαίκριων 

εμπορικϊν δραςτθριοτιτων, εκςυγχρονιςμόσ τθσ επιμελθτθριακισ νομοκεςίασ και άλλεσ 
διατάξεισ, 

6. τθν Y.A. 209650/Η1/30-11-2017 (ΦΕΚ 642/Υ.Ο.Δ.Δ./4-12-2017) με τθν οποία διαπιςτϊνεται θ 
εκλογι του κ. Δ. Χαςάπθ ωσ Ρρφτανθ του Ιδρφματοσ, 

7. τθν αρικ. πρωτ. 4531/7.12.2017 (ΑΔΑ: 7Ι5Γ469143-ΨΜΑ) Απόφαςθ του Ρρφτανθ του ΤΕΙ ΚΜ, 
Κακθγθτι Δθμθτρίου Χαςάπθ, με κζμα: “Κακοριςμόσ τομζων ευκφνθσ – αρμοδιοτιτων των 
Αντιπρυτάνεων του Τ.Ε.Ι. ΚΜ-Σειρά αναπλιρωςθσ του Ρρφτανθ του ΤΕΙ ΚΜ”, θ οποία 
δθμοςιεφκθκε ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ (Αρ. Φφλλου 4431/τ.Βϋ/15.12.2017), 

8. Τθ διόρκωςθ ςφάλματοσ ςτθν αρικμ.4531/7.12.2017 απόφαςθ του Ρρφτανθ του Τεχνολογικοφ 
Εκπαιδευτικοφ Ιδρφματοσ Κεντρικισ Μακεδονίασ, που δθμοςιεφκθκε ςτο ΦΕΚ 
4431/τ.Β’/15.12.2017 

9. το αρικ. 221/25-1-2019 (ΑΔΑΜ: 19REQ004376491 2019-01-25) αίτθμα για προμικεια αγακϊν 
10. τθν αρικμ. 42/255/28-1-2019 (ΑΔΑ: ΨΞΒ469143-ΓΟ1, ΑΔΑΜ : 18REQ004382484 2019-01-28 ) 

απόφαςθ δζςμευςθσ για το οικονομικό ζτοσ 2019, θ δαπάνθ βαρφνει τον πρόγραμμα  
δθμοςίων επενδφςεων και τον ΚΑΕ 93.9322 

11. τθν απόφαςθ 22/3/31-1-2019 (ΑΔΑ: ΩΨΓΓ469143-ΒΓΝ), Θζμα 7ο ςυγκλιτου ΤΕΙ Κεντρικισ 
Μακεδονίασ. 

 
καλεί 

 
τουσ ενδιαφερόμενουσ οικονομικοφσ φορείσ να υποβάλλουν προςφορά, για τθν προμικεια  ¨Δφο 

χαλφβδινων λεβιτων πετρελαίου αερίου ιςχφοσ 350.000 Kcal/h για τα κτίρια ΤΕΙ Κεντρικισ Μακεδονίασ ςτο 
Κιλκίσ¨, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ επτά χιλιάδων εννιακοςίων ενενιντα οκτϊ ευρϊ ( 7.998,000€) κακαρό 
ποςό 6.450,00€+1.548.00€ (Φ.Ρ.Α.24%). Θ δαπάνθ βαρφνει το Ρρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων του 

Ιδρφματοσ οικονομικοφ ζτουσ 2019, ΚΑΕ 9322, και ςυγκεκριμζνα τισ πιςτϊςεισ του ζργου «ΣΥΝΤΘΘΣΘ ΤΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΕΝΤΙΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ, ΔΙΑΜΟΦΩΣΕΙΣ ΚΤΙΙΩΝ ΚΑΙ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ)» με κωδικό ζργου/MIS χωροταξικό 2014ΣΕ54300009 0243. 
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Κριτιριο κατακφρωςθσ : θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει  τιμισ. 
Στθ τιμι προςφοράσ των υποψθφίων κα περιλαμβάνονται όλεσ οι νόμιμεσ κρατιςεισ. 
 
Αντικείμενο τθσ προμικειασ 

«Προμικεια δφο χαλφβδινων λεβιτων πετρελαίου –αερίου, ιςχφοσ 350.000 Kcal/h  ζκαςτοσ 
και αντικατάςταςθ των υφιςτάμενων λεβιτων ςτα κτίρια του Σ.Ε.Ι. Κεντρικισ Μακεδονίασ ςτο 
ΚΙΛΚΙ », ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 7.998,00  ευρϊ (περιλαμβανομζνου του ΦΠΑ 24%). 

Κωδικόσ  CPV: 44621220-7 (Λζβθτεσ κεντρικισ κζρμανςθσ)  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 
Το αίτθμα περιλαμβάνει τθν προμικεια δφο (2) χαλφβδινων λεβιτων, κερμικισ ιςχφοσ 350.000 

kcal/h,  ο κακζνασ και τθν αντικατάςταςθ των υφιςτάμενων λεβιτων με τουσ νζουσ και τθν παράδοςι 
τουσ ςε πλιρθ λειτουργία με τισ κατ’ ελάχιςτον προδιαγραφζσ και όρουσ όπωσ περιγράφονται ςτο 
Ραράρτθμα Ι, το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ. 
 
ΣΟΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

 
          Τα είδθ κα παραδοκοφν πλιρωσ ςυνδεδεμζνα και ςε κατάςταςθ λειτουργίασ ,ςφμφωνα με τα 
ανωτζρω ςτο λεβθτοςτάςιο των κτιρίων του  Τ.Ε.Ι. Κεντρικισ Μακεδονίασ ςτο ΚΙΛΚΙΣ (2ο χλμ . Κιλκίσ – 
Μεταλλικοφ). 
 
ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

 
Θ παράδοςι των δφο λεβιτων πλιρωσ εγκατεςτθμζνων και ςε κατάςταςθ λειτουργίασ κα γίνει 

ςε 30 θμζρεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 
 
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ παροχισ υπθρεςίασ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του 
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ 
Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δίκαιο, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του 
Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016.  

φάκελοσ Προςφοράσ 
Οι οικονομικοί φορείσ κα πρζπει να προςκομίςουν τισ προςφορζσ του ςτο Τμιμα Διοικθτικισ 
Μζριμνασ και Ρρωτοκόλλου του Τ.Ε.Ι. Κεντρικισ Μακεδονίασ (Τζρμα Μαγνθςίασ, Σζρρεσ), μζχρι και τθν 
Δευτζρα   25- 02-2019 και ϊρα 10:00 π.μ. 
 

Ο φάκελοσ τθσ προςφοράσ κα πρζπει να περιλαμβάνει τισ παρακάτω ενδείξεισ: 
 

 «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΡΟΨΘΦΙΟΥ» (Ρλιρθσ Επωνυμία, Ταχυδρομικι Διεφκυνςθ, τθλζφωνο, fax, διεφκυνςθ 
θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, εφόςον υπάρχει. 

ΠΡΟΦΟΡΑ 
Για τθν προμικεια   

«Δφο χαλφβδινων λεβιτων  
πετρελαίου –αερίου, ιςχφοσ 350.000 Kcal/h  ζκαςτοσ» 

 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ: Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Κεντρικισ Μακεδονίασ 

ΚΑΤΑΛΘΚΤΙΚΘ ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ :  Δευτζρα 25-02-2019  και ϊρα 10:00 π.μ. 
Να μθν ανοιχτεί από τθν ταχυδρομικι υπθρεςία ι το πρωτόκολλο 

 
Ο φάκελοσ τησ προςφοράσ θα πρέπει να περιλαμβάνει επί ποινή αποκλειςμού: 
 
1. Οικονομικι προςφορά από τθν οποία να προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι. 
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2.  Νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςυμμετοχισ( φορολογικι, αςφαλιςτικι ενθμερότθτα και απόςπαςμα 
ποινικοφ μθτρϊου) 

3. Τπεφκυνθ Διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρ. 8 του ν. 1599/1986, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ςτθν οποία κα 
δθλϊνεται:    

 Πτι ζχει ενθμερωκεί για τισ ςυνκικεσ του χϊρου όπου κα γίνει θ εγκατάςταςθ των 
λεβιτων και δεςμεφεται ότι τα είδθ που προςφζρει μποροφν να εγκαταςτακοφν ςτον 
υφιςτάμενο αυτό χϊρο. 

4. Συμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο το Ρίνακα  Συμμόρφωςθσ (Ραράρτθμα ΙI) 
5. Τεχνικά ςτοιχεία των λεβιτων που προςφζρουν ϊςτε να αποδεικνφεται θ ακρίβεια τθσ διλωςθσ 

ςυμμόρφωςθσ (προςπζκτουσ, τεχνικά φυλλάδια ι διλωςθ του καταςκευαςτι ι του προμθκευτι, 
κλπ) 

6. Τα πιςτοποιθτικά ISO 9001:2015 του καταςκευαςτι, το πιςτοποιθτικό CE και τθ διλωςθ 
ςυμμόρφωςθσ για πετρζλαιο και για αζριο για τον ςυγκεκριμζνο τφπο και μζγεκοσ του λζβθτα, 
που κα είναι ςε ιςχφ. 

7. Το ζντυπο εγγφθςθσ των λεβιτων του καταςκευαςτι 
8. Υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία δθλϊνεται ότι είναι παραγωγόσ ι ειςαγωγζασ και είναι υπόχρεοσ να 

τθρεί τισ υποχρεϊςεισ του Ν 2939/2001 και να είναι εγγεγραμμζνοσ ςτο Εκνικό Μθτρϊο 
Ραραγωγϊν(ΕΜΡΑ) με αρικμό _____   ι είναι διακινθτισ και δεν είναι υπόχρεοσ να τθρεί τισ 
υποχρεϊςεισ του Ν 2939/2001 και να είναι εγγεγραμμζνοσ ςτο Εκνικό Μθτρϊο Ραραγωγϊν 
(ΕΜΡΑ) αλλά ο παραγωγόσ ι ειςαγωγζασ ________ (αναφζρεται ονομαςτικά) των ειδϊν που κα 
προμθκεφςει ςτο πλαίςιο του διαγωνιςμοφ είναι εγγεγραμμζνοσ ςτο 
 

Προςφορά που δεν κα πλθροί όλεσ τισ απαιτιςεισ των προδιαγραφϊν  κα απορρίπτεται και 
δεν κα αποςφραγίηεται ο φάκελοσ τθσ οικονομικισ  προςφοράσ του υποψθφίου  

 

 
Τον ανάδοχο που κα προκφψει βαρφνει κάκε νόμιμθ κράτθςθ. 

 
 
 

Ο ΠΡΤΣΑΝΗ 
ΣΟΤ Σ.Ε.Ι. ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

 
         Χαςάπησ Δημήτριοσ 

    Καθηγητήσ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εσωτ. Διανομή: 

 avdelas@teicm.gr, για ανάρηηζη ζηο site ηοσ Τ.Ε.Ι. Κενηρικής Μακεδονίας 

 Υπεύθσνος Προδιαγραθών Ζαταρούδη Αθηνά  ηηλέθωνο 23210-49104 
 Τμήμα Μιζθοδοζίας, Αποζημιώζεων, Προμηθειών και Περιοσζίας 
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Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ  Α   Ι 
ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ,  

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
 

για τθν «Προμικεια δφο χαλφβδινων λεβιτων πετρελαίου – αερίου, ιςχφοσ 350.000 Kcal/h 
ζκαςτοσ και αντικατάςταςθ των υφιςτάμενων λεβιτων ςτα κτίρια του Σ.Ε.Ι. Κεντρικισ 
Μακεδονίασ ςτο ΚΙΛΚΙ » 
 

Οι υφιςτάμενοι δφο  λζβθτεσ ςτα κτίρια του Τ.Ε.Ι. Κεντρικισ Μακεδονίασ ςτο ΚΙΛΚΙΣ όπωσ 
διαπιςτϊκθκε, είναι μικρότερθσ απόδοςθσ από τθν απαιτοφμενθ ςφμφωνα με τθ μελζτθ και 
λόγω υπερφόρτιςθσ και καταπόνθςθσ από υπερκζρμανςθ  ςτο εςωτερικό του καλάμου 
καφςθσ ζχουν υποςτεί βλάβεσ (παραμόρφωςθ του καλάμου καφςθσ) και θ λειτουργία τουσ 
εκτόσ του ότι δεν εξαςφαλίηει τθ κζρμανςθ των κτιρίων είναι και επικίνδυνθ.  

Για τον λόγο αυτό προτείνεται θ αντικατάςταςθ τουσ και θ προμικεια και εγκατάςταςθ 
δφο νζων χαλφβδινων λεβιτων πετρελαίου – αερίου, ιςχφοσ 350.000 Kcal/h ζκαςτοσ. 
Θ δαπάνθ  περιλαμβάνει τθν προμικεια και εγκατάςταςθ δφο νζων χαλφβδινων λεβιτων 
πετρελαίου – αερίου, ιςχφοσ 350.000 Kcal/h ζκαςτοσ προσ αντικατάςταςθ των υφιςταμζνων 
λεβιτων ςφμφωνα με τθ παρακάτω περιγραφι, προδιαγραφζσ και όρουσ: 

Οι νζοι λζβθτεσ : 

 Θα είναι ςυμβατοί με τουσ υπάρχοντεσ καυςτιρεσ πετρελαίου οι οποίοι δεν κα 
αντικαταςτακοφν 

 Θα είναι ιςχφοσ τουλάχιςτον 350.000Kcal/h ζκαςτοσ και κατάλλθλοι για 
λειτουργία για καφςθ πετρελαίου και φυςικοφ αζριου  

 κα είναι λζβθτεσ οριηόντιοι,τριϊν διαδρομϊν καυςαερίου, φλογοαυλωτοί, 
υψθλισ αντίκλιψθσ και υψθλισ απόδοςθσ (>91%) και ςφμφωνοι με τουσ 
ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ τθσ Ε.Ε. 

 οι φλογοαυλοί τουσ κα είναι εξοπλιςμζνοι με ανοξείδωτουσ ςτροβιλιςτζσ 
καυςαερίων για μεγαλφτερθ εκμετάλλευςθ τθσ κερμότθτασ των καυςαερίων 

 Θα είναι κατάλλθλοι για πίεςθ λειτουργίασ 4bar και πίεςθ δοκιμισ 6bar 

 όλα τα υλικά καταςκευισ τουσ κα είναι πιςτοποιθμζνα και ςφμφωνα με τα 
Ελλθνικά και διεκνι πρότυπα  

 όλα τα μζρθ του λζβθτα που ζρχονται ςε επαφι με  τθ φλόγα κα είναι 
υδρόψυκτα 

 Θ πόρτα του λζβθτα κα είναι μονωμζνθ με πυρίμαχο υλικό μεγάλου πάχουσ , κα 
φζρει υαλόφρακτθ οπι ελζγχου τθσ φλόγασ, κα μπορεί να ανοίξει δεξιά ι 
αριςτερά και ςτο κλείςιμό τθσ κα φζρει ειδικό κορδόνι ςτεγανοποίθςθσ 

 Θ μόνωςθ του λζβθτα κα είναι από υψθλισ πυκνότθτασ υαλοβάμβακα με 
επζνδυςθ, πάχουσ τουλάχιςτον 50mm και τα καπάκια του κα είναι από 
γαλβανιςμζνο χαλυβδοζλαςμα πάχουσ τουλάχιςτον 1,5mm θλεκτροςτατικά 
βαμμζνα 

 Ο καπνοςυλλζκτθσ κα είναι βιδωτόσ και κα διακζτει ειδικι κυρίδα κακαριςμοφ, 
που κα λειτουργεί επίςθσ και ωσ μζςο εκτόνωςθσ. 

 Ο λζβθτασ κα ςυνοδεφεται από πίνακα οργάνων που κα περιλαμβάνει : 
μανόμετρο κλίμακασ 0-6 bar, κερμόμετρο αποςτάςεωσ 0-120 °C, εμβαπτιηόμενο 
υδροςτάτθ λειτουργίασ και αςφαλείασ του καυςτιρα, υδροςτάτθ λειτουργίασ 
του κυκλοφορθτι, και γενικό διακόπτθ λειτουργίασ με ενδεικτικζσ λυχνίεσ. 

 Θ καταςκευι του λζβθτα κα είναι ςφμφωνθ με τα πρότυπα ΕΛΟΤ 234,235 & 763 
και κα φζρει πινακίδα ςιμανςθσ ςφμφωνα με τα παραπάνω πρότυπα. 

 Ο λζβθτασ κα καλφπτεται από εγγφθςθ του καταςκευαςτι τουλάχιςτον 10 ετϊν. 

 Ο καταςκευαςτισ του λζβθτα κα διακζτει πιςτοποιθτικό ISO 9001:2015. 
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 Ο λζβθτασ κα φζρει πιςτοποίθςθ CE από αναγνωριςμζνο φορζα για λειτουργία 
τόςο με πετρζλαιο, όςο και με φυςικό αζριο και κα ςυνοδεφεται με αντίςτοιχο 
φφλλο ςυμμόρφωςθσ. 

Ο προμθκευτισ των λεβιτων χωρίσ ιδιαίτερθ αμοιβι κα εγκαταςτιςει τουσ λζβθτεσ ςφμφωνα 
με τουσ παρακάτω όρουσ: 

 Ο προμθκευτισ των λεβιτων ζχει τθν υποχρζωςθ να αποςυνδζςει τουσ 
υφιςτάμενουσ λζβθτεσ μικροτζρων διαςτάςεων από τα δίκτυα (θλεκτρικά, νερό, 
καπναγωγό, καυςτιρα, κλπ), να τουσ αποκθκεφςει ςε κζςθ που κα υποδειχτεί 
από τθν Υπθρεςία, να εγκαταςτιςει τουσ νζουσ λζβθτεσ και να τουσ ςυνδζςει 
πλιρωσ με τισ κατάλλθλεσ προςαρμογζσ ςτα δίκτυα (θλεκτρικά, υδραυλικά, 
καυςτιρα, καπναγωγοφσ, κλπ) λόγω μεγαλφτερων διαςτάςεων των νζων 
λεβιτων , να προβεί ςτθν δοκιμι ςτεγανότθτασ και λειτουργίασ (μζτρθςθ 
απόδοςθσ) και να παραδϊςει τουσ λζβθτεσ πλιρωσ εγκατεςτθμζνουσ και ςε 
λειτουργία. Τυχόν υλικά που κα απαιτθκοφν για τισ ςυνδζςεισ (ςωλινεσ, 
φλάντηεσ, εξαρτιματα, καπναγωγοί ,κλπ) και για τθν αποκατάςταςθ των 
μονϊςεων ςωλθνϊςεων και καπναγωγϊν κα είναι ίδιασ ποιότθτασ με τα 
υπάρχοντα και κα βαρφνουν τον προμθκευτι των λεβιτων 

 Θ αντικατάςταςθ των λεβιτων κα γίνει θμζρεσ που δεν λειτουργοφν τα κτίρια 
(Σαββατοκφριακα) ι διαδοχικά (πρϊτα ο ζνασ και μετά τθν κζςθ ςε λειτουργία 
του πρϊτου κα αποςυνδεκεί και κα εγκαταςτακεί ο δεφτεροσ) , ϊςτε ςε όλθ τθ 
διάρκεια τθσ αντικατάςταςθσ να βρίςκεται τουλάχιςτον ζνασ λζβθτασ ςε 
λειτουργία για τθ μερικι κζρμανςθ των χϊρων τισ θμζρεσ λειτουργίασ των 
κτιρίων. 

 Θ εγκατάςταςθ και ςφνδεςθ των λεβιτων κα γίνει από προςωπικό ι ςυνεργάτεσ 
του προμθκευτι που κα διακζτει τισ απαιτοφμενεσ άδειεσ (εγκαταςτάτθ και 
ςυντθρθτι λεβιτων ). Θ αμοιβι των ανωτζρω και θ αςφάλιςι τουσ βαρφνει 
αποκλειςτικά τον προμθκευτι. 

 
                ΣΟΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

Τα είδθ κα παραδοκοφν πλιρωσ ςυνδεδεμζνα και ςε κατάςταςθ λειτουργίασ 
,ςφμφωνα με τα ανωτζρω ςτο λεβθτοςτάςιο των κτιρίων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικισ Μακεδονίασ ςτο 
ΚΙΛΚΙΣ (2ο χλμ . Κιλκίσ – Μεταλλικοφ) 
 

   ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Θ παράδοςθ των δφο λεβιτων πλιρωσ εγκατεςτθμζνων και ςε κατάςταςθ λειτουργίασ 

κα γίνει ςε 30 θμζρεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ 
 
 ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΩΝ 
 

Οι υποψιφιοι κα πρζπει με ποινι αποκλειςμοφ  μζςα ςτο κφριο φάκελο τθσ 
προςφοράσ τουσ να ςυμπεριλάβουν πζραν των υπολοίπων φακζλων (δικαιολογθτικά 
ςυμμετοχισ, οικονομικι προςφορά) και φάκελο με τθν ζνδειξθ «ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ» όπου 
κα περιζχονται τουλάχιςτο  τα εξισ:  

1. Τπεφκυνθ Διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρ. 8 του ν. 1599/1986, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, 
ςτθν οποία κα δθλϊνεται:    
  Πτι ζχει ενθμερωκεί για τισ ςυνκικεσ του χϊρου όπου κα γίνει θ εγκατάςταςθ 
των λεβιτων και δεςμεφεται ότι τα είδθ που προςφζρει μποροφν να 
εγκαταςτακοφν ςτον υφιςτάμενο αυτό χϊρο. 

2. Συμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο το Ρίνακα  Συμμόρφωςθσ (Ραράρτθμα I) 
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3. Τεχνικά ςτοιχεία των λεβιτων που προςφζρουν ϊςτε να αποδεικνφεται θ 
ακρίβεια τθσ διλωςθσ ςυμμόρφωςθσ (προςπζκτουσ, τεχνικά φυλλάδια ι διλωςθ 
του καταςκευαςτι ι του προμθκευτι, κλπ) 

4. Τα πιςτοποιθτικά ISO 9001:2015 του καταςκευαςτι, το πιςτοποιθτικό CE και τθ 
διλωςθ ςυμμόρφωςθσ για πετρζλαιο και για αζριο για τον ςυγκεκριμζνο τφπο 
και μζγεκοσ του λζβθτα, που κα είναι ςε ιςχφ. 

5. Το ζντυπο εγγφθςθσ των λεβιτων του καταςκευαςτι 
Προςφορά που δεν κα πλθροί όλεσ τισ απαιτιςεισ των προδιαγραφϊν  κα 

απορρίπτεται και δεν κα αποςφραγίηεται ο φάκελοσ τθσ οικονομικισ  προςφοράσ του 
υποψθφίου  

 
ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ 
Θ ανάδειξθ του μειοδότθ κα γίνει ςφμφωνα με το άρκρο 118 του Ν. 4412/2016 

«Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», και με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από 
οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ. 

Στθ τιμι προςφοράσ των υποψθφίων κα περιλαμβάνονται όλεσ οι νόμιμεσ κρατιςεισ. 
 

ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ 
Ρροτείνεται θ δαπάνθ να βαρφνει τισ πιςτϊςεισ του ζργου «ΣΥΝΤΘΘΣΘ ΤΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΕΝΤΙΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ, ΔΙΑΜΟΦΩΣΕΙΣ ΚΤΙΙΩΝ ΚΑΙ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ)» με κωδικό ζργου/MIS χωροταξικό 2014ΣΕ54300009 0243 του 
Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων του Ιδρφματόσ μασ. 
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Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ  Α   ΙΙ 

ΠΙΝΑΚΑ ΤΜΜΟΡΦΩΗ 
 «Προμικεια δφο χαλφβδινων λεβιτων πετρελαίου –αερίου, ιςχφοσ 350.000 Kcal/h  ζκαςτοσ 
και αντικατάςταςθ των υφιςτάμενων λεβιτων ςτα κτίρια του Σ.Ε.Ι. Κεντρικισ Μακεδονίασ 
ςτο ΚΙΛΚΙ» 
 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ 
ΑΠΑΝΣΗΗ 

ΑΝΑΔΟΧΟΤ* 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ** 

Οι προςφερόμενοι λζβθτεσ : 

1. είναι ςυμβατοί με τουσ υπάρχοντεσ καυςτιρεσ πετρελαίου 
οι οποίοι δεν κα αντικαταςτακοφν; 

ΝΑΙ   

2. είναι ιςχφοσ τουλάχιςτον 350.000Kcal/h ζκαςτοσ και 
κατάλλθλοι για λειτουργία για καφςθ  πετρελαίου και 
φυςικοφ αζριου; 

ΝΑΙ 
  

3. είναι τριϊν διαδρομϊν καυςαερίου, φλογοαυλωτοί, υψθλισ 
αντίκλιψθσ και υψθλισ απόδοςθσ (>91%) και ςφμφωνοι με 
τουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ τθσ Ε.Ε; 

ΝΑΙ 
  

4. οι φλογοαυλοί τουσ είναι εξοπλιςμζνοι με ανοξείδωτουσ 
ςτροβιλιςτζσ καυςαερίων για μεγαλφτερθ εκμετάλλευςθ τθσ 
κερμότθτασ των καυςαερίων; 

ΝΑΙ 
  

5. είναι κατάλλθλοι για πίεςθ λειτουργίασ 4bar και πίεςθ 
δοκιμισ 6bar ; 

ΝΑΙ   

6. είναι καταςκευαςμζνοι με υλικά καταςκευισ πιςτοποιθμζνα 
και ςφμφωνα με τα Ελλθνικά και διεκνι πρότυπα;  

ΝΑΙ   

7. είναι όλα τα μζρθ του λζβθτα που ζρχονται ςε επαφι με τθ 
φλόγα υδρόψυκτα; 

ΝΑΙ 
  

8. Θ πόρτα του λζβθτα είναι μονωμζνθ με πυρίμαχο υλικό 
μεγάλου πάχουσ , φζρει υαλόφρακτθ οπι ελζγχου τθσ 
φλόγασ, μπορεί να ανοίξει δεξιά ι αριςτερά και ςτο κλείςιμό 
τθσ  φζρει ειδικό κορδόνι ςτεγανοποίθςθσ; 

ΝΑΙ 

  

9. Θ μόνωςθ του λζβθτα είναι από υψθλισ πυκνότθτασ 
υαλοβάμβακα με επζνδυςθ , πάχουσ τουλάχιςτον 50mm και 
τα καπάκια του είναι από γαλβανιςμζνο χαλυβδοζλαςμα 
πάχουσ τουλάχιςτον 1,5mm θλεκτροςτατικά βαμμζνα; 

ΝΑΙ 

  

10. Ο καπνοςυλλζκτθσ είναι βιδωτόσ και διακζτει ειδικι κυρίδα 
κακαριςμοφ, που λειτουργεί επίςθσ και ωσ μζςο εκτόνωςθσ; 

ΝΑΙ   

11. Ο κάκε λζβθτασ ςυνοδεφεται από πίνακα οργάνων που 
περιλαμβάνει: μανόμετρο κλίμακασ 0-10 bar, κερμόμετρο 
αποςτάςεωσ 0-150 °C, εμβαπτιηόμενο υδροςτάτθ 
λειτουργίασ και αςφαλείασ του καυςτιρα, υδροςτάτθ 
λειτουργίασ του κυκλοφορθτι, και γενικό διακόπτθ 
λειτουργίασ με ενδεικτικζσ λυχνίεσ; 

ΝΑΙ 

  

12. Θ καταςκευι του λζβθτα είναι ςφμφωνθ με τα πρότυπα 
ΕΛΟΤ 234,235 & 763 και φζρει πινακίδα ςιμανςθσ ςφμφωνα 
με τα παραπάνω πρότυπα; 

ΝΑΙ 
  

13. καλφπτεται από εγγφθςθ του καταςκευαςτι τουλάχιςτον 10 
ετϊν; 

ΝΑΙ 
  

14. Ο καταςκευαςτισ του λζβθτα διακζτει πιςτοποιθτικό ISO 
9001:2015; 

ΝΑΙ   

15. φζρει πιςτοποίθςθ CE από αναγνωριςμζνο φορζα για 
λειτουργία τόςο με πετρζλαιο ,όςο και με φυςικό αζριο και 
ςυνοδεφεται με αντίςτοιχο  φφλλο ςυμμόρφωςθσ; 

ΝΑΙ 
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Ο  προμθκευτισ των λεβιτων αναλαμβάνει χωρίσ ιδιαίτερθ αμοιβι: 

16. να αποςυνδζςει τουσ υφιςτάμενουσ λζβθτεσ μικροτζρων 
διαςτάςεων από τα δίκτυα (θλεκτρικά , νερό, καπναγωγό, 
καυςτιρα, κλπ), να τουσ αποκθκεφςει ςε κζςθ που κα 
υποδειχτεί από τθν Υπθρεςία, να εγκαταςτιςει τουσ νζουσ 
λζβθτεσ και να τουσ ςυνδζςει πλιρωσ με τισ κατάλλθλεσ 
προςαρμογζσ ςτα δίκτυα (θλεκτρικά, υδραυλικά, καυςτιρα, 
καπναγωγό, κλπ) λόγω μεγαλφτερων διαςτάςεων των νζων 
λεβιτων , να προβεί ςτθν δοκιμι ςτεγανότθτασ και 
λειτουργίασ (μζτρθςθ απόδοςθσ) και να παραδϊςει τουσ 
λζβθτεσ πλιρωσ εγκατεςτθμζνουσ και ςε λειτουργία. Τυχόν 
υλικά που κα απαιτθκοφν για τισ ςυνδζςεισ (ςωλινεσ , 
φλάντηεσ, εξαρτιματα, καπναγωγοί ,κλπ) και για τθν 
αποκατάςταςθ των μονϊςεων ςωλθνϊςεων και 
καπναγωγϊν κα είναι ίδιασ ποιότθτασ με τα υπάρχοντα και 
κα βαρφνουν τον προμθκευτι των λεβιτων; 

ΝΑΙ 

  

17. Θ αντικατάςταςθ των λεβιτων κα γίνει θμζρεσ που δεν 
λειτουργοφν τα κτίρια (Σαββατοκφριακα ) ι διαδοχικά 
(πρϊτα ο ζνασ και μετά τθν κζςθ ςε λειτουργία του πρϊτου 
κα αποςυνδεκεί και κα εγκαταςτακεί ο δεφτεροσ), ϊςτε ςε 
όλθ τθ διάρκεια τθσ αντικατάςταςθσ να βρίςκεται 
τουλάχιςτον ζνασ λζβθτασ ςε λειτουργία για τθ μερικι 
κζρμανςθ των χϊρων τισ θμζρεσ λειτουργίασ των κτιρίων; 

ΝΑΙ 

  

18. Θ εγκατάςταςθ και ςφνδεςθ των λεβιτων κα γίνει από 
προςωπικό ι ςυνεργάτεσ του προμθκευτι που κα διακζτει 
τισ απαιτοφμενεσ άδειεσ (εγκαταςτάτθ και ςυντθρθτι 
λεβιτων ) θ αμοιβι και θ αςφάλιςι των οποίων κα βαρφνει 
αποκλειςτικά τον προμθκευτι; 

ΝΑΙ 

  

 
* Συμπλθρϊνεται από τον προςφζρονται ΝΑΙ ι ΟΧΙ. Ρρζπει να πλθροφνται όλεσ οι παραπάνω απαιτιςεισ , άλλωσ θ 
προςφορά απορρίπτεται 
**Συμπλθρϊνεται το ςυνθμμζνο (προςπζκτουσ ι άλλο ζντυπο, πιςτοποιθτικό , διλωςθ του καταςκευαςτι ι του 
προμθκευτι,κλπ) από το οποίο αποδεικνφεται θ ςυμμόρφωςθ προσ τθ ςχετικι απαίτθςθ  

ΤΟΡΟΣ……………………… ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ………………………………….. 

 

 

(Υπογραφι και ςφραγίδα του προςφζροντοσ) 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IΙΙ: 
ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

 

 

 
 
 
 
(Σφραγίδα Επιχείρθςθσ) 

 
 
 

ΠΡΟΦΟΡΑ ΠΡΟ ΣΟ  ΣΕΙ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
ΓΙΑ ΣΗΝ  

«Προμικεια δφο χαλφβδινων λεβιτων πετρελαίου –αερίου, 
 ιςχφοσ 350.000 Kcal/h  ζκαςτοσ και αντικατάςταςθ των υφιςτάμενων λεβιτων 

 ςτα κτίρια του Σ.Ε.Ι. Κεντρικισ Μακεδονίασ ςτο ΚΙΛΚΙ » 
 

Α/Α Περιγραφι Ολικι Δαπάνθ (χωρίσ 
ΦΠΑ)  ςε € 

1 

«Προμικεια δφο χαλφβδινων λεβιτων πετρελαίου –αερίου, 
ιςχφοσ 350.000 Kcal/h ζκαςτοσ και αντικατάςταςθ των 
υφιςτάμενων λεβιτων ςτα κτίρια του Σ.Ε.Ι. Κεντρικισ 
Μακεδονίασ ςτο ΚΙΛΚΙ » 

 

φνολο ςε ευρϊ (αρικμθτικά)  

ΦΡΑ 24% ςε ευρϊ (αρικμθτικά)  

ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ  ςε ευρϊ (αρικμθτικά)  

 
 
τθν ανωτζρω προςφορά περιλαμβάνονται όλεσ οι νόμιμεσ κρατιςεισ  
 
φνολο προςφοράσ με   Φ.Π.Α.:  
 
………………………………………………………………………………………………..(ολογράφωσ) 

 
Θμερομθνία  …./…../2019 

 

 

 

(υπογραφι και ςφραγίδα του προςφζροντοσ) 

 


