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ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΟ ΓΙΑΓIΚΣYΟ

ΘΔΜΑ:« ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ
ΤΛΙΚΟΤ,ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΡΓΑΛΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΓΙΑΡΡΟΗ ΣΟ ΓΙΚΣΤΟ
ΑΡΓΔΤΗ».
ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ:
1. Πξνκήζεηα ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ, προϋπολογιζμού δαπάνης 4.000,00 € + Φ.Π.Α.
2. Πξνκήζεηα εξγαιείσλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο, προϋπολογιζμού δαπάνης 3.700,00 €
+ Φ.Π.Α.
3. Απνθαηάζηαζε δηαξξνήο ζην δίθηπν άξδεπζεο
προϋπολογιζμού δαπάνης 4.000,00 € + Φ.Π.Α.

ηνπ

πεξηβάιινληα

ρψξνπ

ηνπ

Ννζνθνκείνπ,

ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ: 11.700,00 € + Φ.Π.Α.
Έρνληαο ππφςηλ:
1 Σηο δηαηάμεηο ζε ηζρχ ηνπ Ν. 2286 / 1995 [ΦΔΚ 19/Α/95] « Πξνκήζεηεο Γεκνζίνπ Σνκέα θαη ξπζκίζεηο
ζπλαθψλ ζεκάησλ» δειαδή ηηο παξ. 1 έσο 11 ηνπ άξζξνπ 2 θαη ην άξζξν 3 ζχκθσλα κε ην Ν.4412/2016.
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3329/2005 «Δζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο»
(ΦΔΚ 81/Α/4-4-05) σο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 3527/2007 (ΦΔΚ 25/Α/9-2-07).
3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3580/2007 «Πξνκήζεηεο θνξέσλ επνπηεπνκέλσλ απφ ην ΤΤΠΚΑ» (ΦΔΚ 134/Α/18-6-07).
4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 166/2003 «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηελ νδεγία 2000/35/ ηεο 29-62000 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο».
5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3861/2010 (ΦΔΚ 112/Α/13-07-2010) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή
αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν
«Πξφγξακκα δηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο».
6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 113/10 αξζ.4 παξ.3 « Αλάιεςε Τπνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο».
7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3867/2010 ηνπ άξζξνπ 27 παξ. 12 «κέρξη ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαγσληζκψλ θαζψο θαη

ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ έρνπλ ιήμεη ζπκβάζεηο ή θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν δηαπξαγκάηεπζε γίλεηαη κε βάζε ηε
ρακειφηεξε ηηκή ηεο εγρψξηαο αγνξάο φπσο θαηαγξάθεηαη ζην Παξαηεξεηήξην ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ
Ν3846/2010»
8. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4270/14 (ΦΔΚ 143 Α/28-06-2014) : Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο εθηφο ησλ παξαγξάθσλ 1 έσο 5
ηνπ άξζξνπ 132 θαη ησλ 133 θαη 134 φπσο θαηαξγήζεθαλ κε ην Ν.4412/2016.
9. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4281/2014 (ΦΔΚ A 160/08-08-2014) Μέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο
νηθνλνκίαο, νξγαλσηηθά ζέκαηα Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο εθηφο ησλ άξζξσλ 134 έσο
138,139,157 θαη ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 201 πνπ θαηαξγήζεθαλ κε ην Ν.4412/2016.

10. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο
Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ.
11. To ππ.αξηζκ. 853/27-03-2018 έγγξαθν ηεο Κεληξηθήο Αξρήο Πξνκεζεηψλ Τγείαο κε ζέκα: Γηεπθξηληζηηθέο
νδεγίεο γηα ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4472/2017 θαη ηηο ζπκβάζεηο Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ ησλ Φνξέσλ Παξνρήο
Τπεξεζηψλ Τγείαο θαη ηεο Δζληθήο Κεληξηθήο Αξρήο Πξνκεζεηψλ Τγείαο.
12.To άξζξν 22Α ηνπ Ν.4472/2017 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 4542/2018 πνπ αλαθέξεη φηη: « Δηδηθφηεξα
ζε φ,ηη αθνξά ζηελ πξνκήζεηα πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ, αλαιψζηκνπ πιηθνχ θαη αγαζψλ ή ππεξεζηψλ, εληφο ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ έθαζηνπ θνξέα, ε αξκνδηφηεηα γηα ηελ έγθξηζε ζθνπηκφηεηαο, αλεμαξηήησο πνζνχ, αλήθεη
ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έθαζηνπ, ππαγφκελνπ ζηε Γ.Τ.ΠΔ., θνξέα, θαη ζηνλ Γηνηθεηή ή Τπνδηνηθεηή ηεο
αξκφδηαο ΤΠΔ γηα ηνπο θνξείο ηεο Πξσηνβάζκηαο.
13. Σα αξηζκ.πξση.2561/18-02-2020,2562/18-02-2020 θαη 2628/19-02-2020 αηηήκαηα ηεο Σερληθήο
Τπεξεζίαο.
14. Σελ αξ. 480 κε ΑΓΑ:ΩΦ4Λ46904Μ-ΓΞ απφθαζε δέζκεπζεο δαπάλεο.
15. Σελ αξηζκ. πξση.3600/25.02.2020 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή γηα ηελ έγθξηζε ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο
πξνζθνξψλ.
Σν Γ.Ν. ΑΙΣΩΛ/ΝΙΑ-Ννζειεπηηθή Μνλάδα Αγξηλίνπ πξνβαίλεη ζηελ δηελέξγεηα δηαδηθαζίαο ζπιινγήο θιεηζηψλ
νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ γηα πξνκήζεηα ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ, πξνκήζεηα εξγαιείσλ θαη απνθαηάζηαζε
δηαξξνήο ζην δίθηπν άξδεπζεο, κέζσ αλάξηεζεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζην ΚΗΜΓΗ θαη ζηε
Γηαχγεηα , ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ ζρεηηθά.
Παξαθαινχκε λα θαηαζέζεηε έως ηις 09-03-2020, ημέρα Γεσηέρα και ώρα 14.00μ.μ. ζρεηηθή
έγγραθη κλειζηή προζθορά (ζηην οποία θα αναγράθεηαι η θράζη «Οικονομική προζθορά » ηο
θέμα και ο αριθμός πρωηοκόλλοσ ηοσ αναρηημένοσ εγγράθοσ).
εκεηψλεηαη φηη :
Οη ελδηαθεξφκελνη πξέπεη καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο λα ππνβάινπλ θαη ηα παξαθάησ:






ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986(Α/75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ζηελ νπνία
πξέπεη:
Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη φηη απνδέρνληαη πιήξσο ηνπο φξνπο ηεο
πξφζθιεζεο ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ.
Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο είλαη:
αζθαιηζηηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, πνπ αθνξνχλ εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο
θαη επηθνπξηθήο) θαη θνξνινγηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο
Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν
επαγγεικαηηθφ επηκειεηήξην.
Ο ρξφλνο πιεξσκήο ζα είλαη ζχκθσλνο κε ην Π.Γ 166/5-06-2003.
Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ κε ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα επηπιένλ
πιεξνθνξίεο. (ηει.2641361554)

ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
1. Προμήθεια ηλεκηρολογικού σλικού, προϋπολογιζμού δαπάνης 4.000,00 € + Φ.Π.Α.
Πξνκήζεηα ηνπ θάησζη ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ:
Α/Α
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΤΛΙΚΟΤ

1

ΠΟΟΣΗΣΑ
(ημτ.)
15,00

2

ΗΛΔΚΣΡΟΚΙΝΗΣΗΡΑ ΓΙΟΓΗ ΒΑΝΑ ON/OFF 220V - ηχπνπ VA-7010-8003 γηα
ειεθηξνβάλα ¾’’ FCU
Πνιχπξηδν ιεπθφ 3νλ ζέζεσλ ζνχθν, κε δηαθφπηε, κε θαιψδην 3x1,5 1,5m

3

Πνιχπξηδν ιεπθφ 5 ζέζεσλ ζνχθν, κε δηαθφπηε, κε θαιψδην 3x1,5 1,5m

10,00

4

Πνιχπξηδν ιεπθφ 5 ζέζεσλ ζνχθν, κε δηαθφπηε, κε θαιψδην 3x1,5 3m

10,00

10,00

5
6

Αληάπηνξαο ζηαπξφο ζνχθν 3 ζέζεσλ ιεπθφ
Σαπ ζνχθν

10,00
10,00

7

Καιψδην ηειεθψλνπ, πιαθέ, ιεπθφ, RJ11, 4pairs, 100m

1,00

8
9

Καιψδην UTP, CAT 5e, θνπηί 305m
Φηο ζνχθν ζειπθφ 220v ιεπθφ

1,00
20,00

10

Φηο RJ11

200,00

11

Λάκπα LED Σ8, 18w, 1,20m, 4000K, δεμηά αξηζηεξά ην ζπλ πιελ (αληηθαηάζηαζε ηεο
θζνξίνπ 36w)

100,00

12

Λάκπα θζνξίνπ OSRAM Σ8, κήθνο 1,20m 36w 4000K

200,00

13

Λάκπα OSRAM DULUX D/E 13w/840 LUMILUX Cool White 900 lm (κε 4 pin), G24q-1

100,00

14

Λάκπα OSRAM DULUX D/E 26w/840 LUMILUX Cool White 1800 lm (κε 4 pin), G24q-3

100,00

15

Οη ηαηλίεο Κανπηζνχθ - Λαζηηρνηαηλίεο PVC 3M Scotch 23 είλαη ηδαληθέο γηα
ζηεγαλνπνίεζε ησλ ειεθηξηθψλ θαισδίσλ. Απηνβνπιθαδφκελε 3M Scotch 23 ρσξίο
θφιια. Αλζεθηηθά ζηηο αθηίλεο UV, αληνρή ζηε δηάβξσζε, αληνρή ζηε ηξηβή, κήθνο:
9,15m, πάρνο: 0,756mm, Πιάηνο: 19mm, πξνζηαζία ζεξκνθξαζίαο κέρξη 130°C,
ρξψκα: Μαχξε

3,00

16

Ηιεθηξνινγηθή θιέκα κε 12 πφινπο δηακέηξνπ 1.5mm² θαηαζθεπαζκέλε απφ
πνιππξνππιέλην θαη θξάκα επηδεπδαξγπξσκέλνπ ράιπβα.

20,00

17

Ηιεθηξνινγηθή θιέκα κε 12 πφινπο δηακέηξνπ 2.5mm² θαηαζθεπαζκέλε απφ
πνιππξνππιέλην θαη θξάκα επηδεπδαξγπξσκέλνπ ράιπβα.450v 25A
Ηιεθηξνινγηθή θιέκα κε 12 πφινπο δηακέηξνπ 4.0mm² θαηαζθεπαζκέλε απφ
πνιππξνππιέλην θαη θξάκα επηδεπδαξγπξσκέλνπ ράιπβα.450v 25A

20,00

18

20,00

Η πξφζθνξα λα γίλεη γηα ην ζχλνιν ησλ πιηθψλ θαη φρη κεκνλσκέλα.
2. Προμήθεια εργαλείων για ηις ανάγκες ηης Σετνικής Τπηρεζίας, προϋπολογιζμού δαπάνης
3.700,00 € + Φ.Π.Α.
Πξνκήζεηα ησλ θάησζη εξγαιείσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο.
Αναλσηικά:
Α/Α
1
2
3
4
5
6

7

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΤΛΙΚΟΤ

ΠΟΟΣΗΣΑ
(ημτ.)

δνθηκαζηηθφ θαηζαβίδη, ίζην, κήθνο 140mm, facom ή unior

2,00

δνθηκαζηηθφ θαηζαβίδη, ίζην, κήθνο 190mm, facom ή unior

2,00

πξέζα γηα αθξνδέθηεο θαισδίσλ απφ 0.5mm - 10mm

1,00

πέλζα ειεθηξνιφγνπ knipex ή facom 1000v, 180mm

1,00

πιαγηνθφθηεο ειεθηξνιφγνπ knipex ή facom 1000v, 180mm

1,00

set θαηζαβίδηα ειεθηξνιφγνπ ησλ 6 ηκρ κε κφλσζε, ίζηα θαη ζηαπξφ 1000v, knipex
ή facom

1,00

θαιηζέηα κε ζπαζηή ιάκα 18mm, κεηαιιηθφ ζψκα πςειήο αληνρήο, αληηνιηζζεηηθή
εξγνλνκηθή ιαβή νδεγφο ιάκαο κε θνπκπί, κε ζηνπ ιάκαο λα θιεηδψλεη, staley +
(ιάκεο θαξδηέο 18mm 20ηκρ)

1,00

8

θνιιεηήξη θνξεηφ γηα ηελ
επηζθεπή ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ, πνιιαπιψλ
ρξήζεσλ, ζε ζρήκα ζηπιφ, 30w-40w, 380º-480º, 220v, κε πξίδα ζνπθν, κε κχηεο
πνπ δελ δηαβξψλνληαη εχθνια θαη λα είλαη αληηθαηαζηάζηκεο,

1,00

9

Απνξξνθεηηθή ηξφκπα ιησκέλνπ θαιάη, κεηαιιηθή, κε ειαηήξην.

1,00

10

Καιάη θαξνπιάθη. Γηάκεηξνο 0,98mm ή 1mm θαζζίηεξν/κφιπβδν 63/37 ή 60/40
πεξηεθηηθφηεηα ζε αζήκη 0%. + αινηθή

2,00

11

ειεθηξνληθφ πνιχκεηξν UNIT-T UT139C TRUE RMS

2,00

12

ειεθηξνληθή ακπεξνηζηκπίδα FLUKE 323 400A AC TRUE RMS

1,00

13

ειεθηξνληθή ακπεξνηζηκπίδα UNI-T UT216C 600A AC/DC TRUE RMS

1,00

14

ξάζπεο μχινπ επαγγεικαηηθέο, ζεη 3 ηκρ, 200mm, 1 επίπεδε, 1 εκηζηξφγγπιε, 1
ζηξνγγπιή, Καηαζθεπαζκέλεο απφ αηζάιη, κε άλεηεο αληηνιηζζεηηθέο ιαβέο,

1,00

15

ιίκεο γηα κέηαιιν, ζεη 5 ηκρ 200mm, πιαθέ ίζηα, πνκπέ εκηζηξφγγπιε, ζηξφγγπιε,
ηξίγσλε, ηεηξάγσλε
πξηφλη ζηδήξνπ, επαγγεικαηηθφ, κήθνο ιάκαο 300mm, κε αληηνιηζζεηηθή ιαβή
θάζεηε, κε ιάκα πξνζαλαηνιηδφκελε, facom ή knipex ή stanley ή unior ή wurth ή
benman

16
17

ιάκα αγθπξαο

1,00
1,00
10,00

18
1,00
19

20

αιθάδη αινπκηλίνπ, κε καγλεηηθή πιεπξά, κε 3 κάηηα, 40cm
κεηξνηαηλία 5m, ιάκα 28mm, καγλήηεο δπλαηφο ζην κπξνζηηλφ κέξνο ηεο ιάκαο,
γάληδνο κε 3 πξηηζίληα, θιηπ δψλεο ζην πίζσ κέξνο, θξέλν βάζεο ζηελ έθδνζε ηεο
ιάκαο εχθνιε αλάγλσζε ιάκαο stanley ή kds ή facom

1,00

κεηξνηαηλία 8m, 25mm, θνπκπί κπινθαξίζκαηνο ηαηλίαο, γάηδνο κε καγλήηε θαη 3
πξηηζίληα, ηαηλία πςειήο επθξίλεηαο κε επαλάγλσζηα γξάκκαηα, stanley ή kds ή
unior ή facom

2,00

set πνηεξνηξχπαλα θνβαιηίνπ ζηδήξνπ απφ 19mm - 76mm 13 - 14 ηκρ + ην ζψκα,
bosch ή dewalt ή makita

1,00

πξηφλη μχινπ ρεηξφο, κήθνο ιάκαο 30cm, αλζεθηηθή ιαβή μχινπ, ςηιά δφληηα

1,00

ζεη ηξππάληα (αξίδεο) αθίδνο μχινπ, απφ αηζάιη, κε αηρκεξή κχηε εθθίλεζεο γηα
άκεζν άξπαγκα θαη δηπιφ ζπείξσκα θνπήο, θαηάιιεια γηα ρξήζε κε δξάπαλα θαη
δξαπαλνθαηζάβηδα, ζε εχρξεζηε ζήθε κεηαθνξάο θαη απνζήθεπζεο, (3-4-5-6-7-810)mm

1,00

ζπιινγή ηξππαληψλ (αξίδεο) sds plus (6-8-10-12)mm, 160mm ή 165mm, θεθαιή
κε 4 θφςεηο, γηα κπεηφ

1,00

25

ηξππάλη (αξίδα) sds plus 10mm, 80cm, γηα κπεηφ

1,00

26

ζπιινγή γεξκαλνπνιχγσλα (6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22)
ρσξίο θαζηάληα, unior ή facom ή wurth ή force ή beta ή stanley ή milwaukee ή
rothenberger, απφ 15cm-17cm

1,00

πέλζα 180mm (Stanley ή force)

1,00

πιαγηνθφθηεο 152mm - 180mm (Stanley, force)

1,00

ζεη θαηζαβίδηα (force ή Stanley) (ίζηα, ζηαπξφ, λαλάθη ίζην, λαλάθη ζηαπξφ) 10ηκρ
ζχλνιν, κε καγλεηηθή κχηε

1,00

θαζεηίλα κε θαξπδάθηα, θαζηάληα, πξνέθηαζε ίζηα, πξνέθηαζε ζπαζηή, (4-5-6-7-89-10-11-12-13)mm, beta ή wurth ή facom ή force ή unior ή milwaukee,

1,00

γαιιηθφ θιεηδί 30cm beta ή unior ή facom ή stanley ή milwaukee
γαιιηθφ θιεηδί 20cm beta ή unior ή facom ή stanley ή milwaukee

1,00
1,00

ζσιελσηά θιεηδηά, ίζηα, ρξήζε κε ιεβηέ, (6-7-8-9-10-11-12-13)mm, stanley ή beta
ή wurth ή milwaukee, ή facom ή unior ή force ή silverline

1,00

21
22
23

24

27
28
29
30

31
32
33

34
35
36
37
38
39
40
41

42
43
44
45
46
47
48

49

ζθαξπέιν μχινπ επζχ κε ίζηα ιάκα, πιάηνο 25mm, αηζάιηλν άθξν ζηε ιαβή,
stanley ή kirschen
ζθαξπέιν μχινπ επζχ κε ίζηα ιάκα, πιάηνο 16mm, αηζάιηλν άθξν ζηε ιαβή,
stanley ή kirschen
κπηνηζίκπηδν ίζην κε πιαγηνθφθηε, 200mm stanley ή wurth ή knipex ή facom ή
beta ή milwaukee ή unior

1,00

Set ηξππάληα ζηδήξνπ, θνβαιηίνπ 1mm-10mm 19ηκρ

1,00

ηξππάλη θνβαιηίνπ γηα ζίδεξν 3mm
ηξππάλη θνβαιηίνπ γηα ζίδεξν 4mm

10,00
10,00

ηξππάλη θνβαιηίνπ γηα ζίδεξν 5mm
δπλακφθιεηδν θαζηάληα, ζήθε κεηαθνξάο θαη απνζήθεπζεο, κε θαξέ πξνζαξκνγήο
γηα θαξπδάθηα, θιίκαθα ζε Nm, απφ 35-350Νm (force ή facom ή stanley ή unior ή
wurth ή beta ή milwaukee ή silverline ή virax ή rothenberger
θαξπδάθη 17mm FORCE

10,00

θιφγηζηξν (θεθαιή) επαγγεικαηηθφ, victor-turbotorch stk-9 γηα θηάιεο mapp gas,
θεθαιή κε πεξηζηξεθφκελν ζηφκην 360º, έσο 2400 ºC
ηζηκπίδα 1΄΄ 45º rothenberger ή virax
ηζηκπίδα 1΄΄ 90º rothenberger ή virax

1,00

ζεη καθξηά θιεηδηά allen 10 ηεκαρίσλ, απφ 1.27 - 10mm κε ζθαηξηθή ηε κία άθξε
force ή facom ή stanley ή unior ή wurth ή beta ή milwaukee ή silverline
set torx 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50, 55, 60 force ή facom ή
stanley ή unior ή wurth ή beta ή milwaukee ή silverline
Κιεηδί ληπηήξνο + 7 άθξα + ζηαγφλα, 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 32, Άθξα θαη
ζηέιερνο θελά γηα λα κελ εκπνδίδνπλ ην πέξαζκα ηεο ληίδαο. Γηα ηε ηνπνζέηεζε θαη
ηελ αθαίξεζε ησλ κπαηαξηψλ κε παμηκάδηα. ηέιερνο θελφ κήθνπο 25 cm.
ηελφηεξν
άθξν
γηα
εμάγσλα
παμηκάδηα
13
mm.
Αθαηξνχκελε ζηαγφλα, ξπζκηδφκελε κέρξη Ø 32 mm – 1,1/4", γηα παμηκάδηα ή
ζπλδέζκνπο ζε ληπηήξεο, κπαληέξεο, λεξνρχηεο ή ιεθάλεο ηνπαιέηαο

1,00

1,00
1,00

2,00
2,00
2,00
1,00

1,00

γαιφηζεο καχξεο, pvc, αλζεθηηθφ ζην λεξφ θαη ζην νμχ, χςνο: 40 εθαηνζηά,
αληηνιηζζεηηθή αληηζηαηηθή ζφια, κε εζσηεξηθή βακβαθεξή επέλδπζε, κέγεζνο 43
θφθηεο ραιθνχ (ζσιελνθφθηεο) ηειεζθνπηθφο, γηα ραιθφ, νξείραιθν, ζσιήλεο
αινπκηλίνπ, Με ηέζζεξηο θπιίλδξνπο νδήγεζεο, Κνπή αθξηβείαο απφ Ø 3 έσο Ø 35
mm, (virax ή rothenberger ή beta)
γθαδνηαλάιηα cobra 300mm, ξπζκηδφκελε κε θνπκπί, force ή facom ή stanley ή
unior ή wurth ή beta ή milwaukee ή silverline ή rothnberger
Θεξκφκεηξν ςπγείνπ ςεθηαθφ κε κήθνο αηζζεηεξίνπ 1m εχξνο κέηξεζεο -40 έσο
+200 ºC, IP65

2,00

53

ιάζηηρα θάζαο καλνκέηξσλ γηα ςπθηηθνχο γηα θξένλ R410A

2,00

54

καλφκεηξν γηα θάζα καλνκέηξσλ ςπθηηθνχ γηα ηελ κέηξεζε ρακειήο πίεζεο
ρξψκαηνο κπιε απφ 68mm - 80mm

1,00

55

αληαιιαθηηθφ ξνδάθη θνπήο γηα θφθηε ραιθνχ ηειεζθνπηθφ κάξθαο
TC1000

4,00

56

καλφκεηξν γηα θάζα καλνκεηξσλ ςπθηηθνχ γηα ηελ κέηξεζε πςειήο πίεζεο
ρξψκαηνο θφθθηλν απφ 68mm - 80mm

1,00

57

θάζα καλνκέηξσλ γηα ςπθηηθνχο πιήξεο κε 3 ιάζηηρα, γηα θξένλ, δηπιφ, κε 3
εμφδνπο, ηα καλφκεηξα λα έρνπλ ιαζηηρέλην πξνζηαηεπηηθφ, ε θάζα λα είλαη απφ
αινπκίλην κε γπαιάθη επηζεψξεζεο, ηα καλφκεηξα λα είλαη 80mm πςειήο επθξίλεηαο

1,00

50
51
52

IMPERIAL

1,00
1,00
2,00

Η πξφζθνξα λα γίλεη γηα ην ζχλνιν ησλ πιηθψλ θαη φρη κεκνλσκέλα.
3. Αποκαηάζηαζη διαρροής ζηο δίκησο άρδεσζης ηοσ περιβάλλονηα τώροσ ηοσ Νοζοκομείοσ,
προϋπολογιζμού δαπάνης 4.000,00 € + Φ.Π.Α.
Απνθαηάζηαζε δηαξξνήο απφ βιάβε πνπ παξνπζηάζηεθε ζην δίθηπν άξδεπζεο ηνπ πεξηβάιινληα ρψξνπ ηνπ
Ννζνθνκείνπ θαη εληνπίζηεθε θαηφπηλ ειέγρνπ ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ζην Τδξνζηάζην.
Σν δίθηπν άξδεπζεο είλαη πξνζσξηλά εθηφο ιεηηνπξγίαο ιφγσ ηεο άζθνπεο θαηαλάισζεο λεξνχ θαη ζα
επαλαιεηηνπξγήζεη κεηά ηελ απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο.

Οη εξγαζίεο πνπ ζα απαηηεζνχλ είλαη νη θάησζη:
Δληνπηζκφο ηνπ πξνβιεκαηηθνχ δηθηχνπ θαη ηνπ θιάδνπ πνπ έρεη δηαξξνή κέζσ θαηάιιεισλ ρεηξηζκψλ ζην
Τδξνζηάζην θαη κε ηε δηελέξγεηα δνθηκαζηηθψλ ηνκψλ ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν.
Δθζθαθή κε ρσκαηνπξγηθφ κεράλεκα (ηχπνπ θνξησηήο – εθζθαθέαο), είηε είλαη ζηελ άζθαιην, είηε είλαη ζην
πεδνδξφκην, είηε ζε παξηέξη, γηα ηνλ εληνπηζκφ ηνπ ζσιήλα άξδεπζεο πνπ έρεη ππνζηεί δεκηά θαη ηνπ αθξηβνχο
ζεκείνπ δηαξξνήο.
Δπηζθεπή ηνπ ζσιήλα κε αληηθαηάζηαζε ηκήκαηνο ηνπ παιαηνχ κε λέν ζσιήλα PE θαη ζχλδεζε κέζσ
ειεθηξνκνπθψλ. Σα πιηθά πνπ ζα απαηηεζνχλ (ζσιήλεο, ειεθηξνκνχθεο, ζπλδεηηθά, εμαξηήκαηα
ειεθηξνζπγθφιιεζεο θιπ) ζα είλαη θαηάιιεια γηα ην πθηζηάκελν δίθηπν άξδεπζεο.
Αθνχ επηζθεπαζηεί ε δεκηά ζα γίλεη δνθηκή πίεζεο ηνπ δηθηχνπ ηεο άξδεπζεο επί 3 κέξεο ζηα 16 bar γηα λα
δηαπηζησζεί ε νξζή εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο θαη γηα ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ ελδερφκελνπ πεξαηηέξσ δηαξξνήο.
Καηφπηλ ζα γίλεη δηάζηξσζε θαη επηθάιπςε ηνπ ζσιήλα (παιαηνχ θαη λένπ) κε άκκν πάρνπο ζηξψζεσλ 20cm
πάλσ & θάησ, επίρσζε θαη ζπκπχθλσζε κε πξντφληα εθζθαθήο θάζε 40cm, επίρσζε θαη ζπκπχθλσζε κε
δηαβαζκηζκέλν πιηθφ ζηα ηειεπηαία 20cm ηνπ ζθάκκαηνο, επαλαθνξά ηνπ εδάθνπο (θξάζπεδα, παξηέξηα,
ηζηκέληα, άζθαιην), απνθαηάζηαζε ηνπ νδνζηξψκαηνο κε δηάζηξσζε εληζρπκέλνπ ζθπξνδέκαηνο νπιηζκέλν
κε ζίδεξα & πιέγκα θαη θαηάιιειε αγθχξσζε ζηα πιατλά ηνπ νξχγκαηνο θαη ζηνλ ππάξρνληα
αζθαιηνηάπεηα.
Θα γίλεη απνθαηάζηαζε ησλ ζεκείσλ φπνπ πηζαλφλ λα έγηλαλ δνθηκαζηηθέο ηνκέο κε κέζνδν αλάινγε κε
αλσηέξσ θαη ηέινο απνθνκηδή ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο.
ε πεξίπησζε πνπ ε βιάβε εληνπηζηεί ζην πεξηκεηξηθφ δξφκν ηνπ Ννζνθνκείνπ, ν αλάδνρνο νθείιεη λα
ελεκεξψζεη ζχληνκα ηελ Σερληθή Τπεξεζία ψζηε λα κεξηκλήζεη κε ηε ζεηξά ηεο γηα ελεκέξσζε ηνπ
πξνζσπηθνχ γηα ηελ δηαθνπή ηεο θπθινθνξίαο ζην ζεκείν εθείλν. Ο αλάδνρνο ζα είλαη επίζεο ππεχζπλνο γηα
ηελ ζήκαλζε ηνπ ρψξνπ θαη ηελ αζθάιεηα ησλ πεξαζηηθψλ γηα ηελ απνηξνπή αηπρεκάησλ.
Ο αλάδνρνο νθείιεη λα παξαδψζεη κε ην πέξαο ησλ άλσζελ ζπληεξήζεσλ θαη εξγαζηψλ αλαιπηηθά δειηία
έξγνπ θαιήο εθηέιεζεο εξγαζηψλ.

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΚΡΙΒΔΙΑ
Η ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ ΣΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ

Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ
Αλδξέαο η. Σζψιεο

