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Αζήλα 22/10/2018
Αξ. πξση. 26606

ΑΠΟΦΑΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ
Ο Γηνηθεηήο ηνπ Γ.Ν.Α << ΚΟΡΓΗΑΛΔΝΔΗΟ – ΜΠΔΝΑΚΔΗΟ Δ.Δ..>> έρνληαο ππφςε:
1)

Σελ κε αξηζ. πξση. 23304/19-09-2018 απφθαζε Γηνηθεηή, πεξί έγθξηζεο
δηελέξγεηαο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο κε πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο
γηα ηελ αλάζεζε ησλ ππεξεζηψλ ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο θηηξίσλ θαη Ζ/Μ
εγθαηαζηάζεσλ

–

σξίκαλζεο

πξνηάζεσλ

πξνο

έληαμε

ζε

πξφγξακκα

ρξεκαηνδφηεζεο .
2) Σελ κε αξηζ. πξση. 24752/2-10-2018 πξφζθιεζε ππνβνιήο πξνζθνξψλ ηεο ππ.
Αξηζ. Π22/2018 εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ αλάζεζε ησλ ππεξεζηψλ
ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο θηηξίσλ θαη Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ – σξίκαλζεο
πξνηάζεσλ πξνο έληαμε ζε πξφγξακκα ρξεκαηνδφηεζεο, ζηελ νπνία δελ
θαηαηέζεθε νπδεκία πξνζθνξά.
3) Σελ κε αξηζ. πξση. 26022/16-10-2018 πξφζθιεζε ππνβνιήο πξνζθνξψλ ηεο
ππ. Αξηζ. Π22Β/2018 εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ αλάζεζε ησλ ππεξεζηψλ
ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο θηηξίσλ θαη Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ – σξίκαλζεο
πξνηάζεσλ

πξνο

έληαμε

ζε

πξφγξακκα

ρξεκαηνδφηεζεο, ζηελ

νπνία

θαηαηέζεθαλ παξαηεξήζεηο.
4) Σελ κε αξηζ. πξση. 25125/5-10-2018 απφθαζε Γηνηθεηή, πεξί νξηζκνχ επηηξνπήο
δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο
Αποθαζίδεη
1) Δγθξίλεη ηελ αθχξσζε ηεο κε αξηζ. πξση. 26022/16-10-2018 πξφζθιεζεο
ππνβνιήο πξνζθνξψλ ηεο ππ. Αξηζ. Π22Β/2018 εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο
γηα ηελ αλάζεζε ησλ ππεξεζηψλ ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο θηηξίσλ θαη Ζ/Μ
εγθαηαζηάζεσλ – σξίκαλζεο πξνηάζεσλ πξνο έληαμε ζε πξφγξακκα
ρξεκαηνδφηεζεο, ιφγσ παξαηεξήζεσλ.
2) Δγθξίλεη ηελ δηελέξγεηα επαλαιεπηηθήο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο κε
πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ αλάζεζε ησλ ππεξεζηψλ
ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο θηηξίσλ θαη Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ- σξίκαλζεο
1

πξνηάζεσλ
πξνο
έληαμε
ζε
πξφγξακκα
ρξεκαηνδφηεζεο,
πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 15.000,00€ κε ΦΠΑ (CPV 71314300-5) κε
θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά
βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή)», ε νπνία ζα δηεμαρζεί κε ηελ επηηξνπή ηεο κε
αξηζ. πξση. 25125/5-10-2018 απφθαζεο θαη κε ηνπο παξαθάησ φξνπο :
ΘΔΜΑ: «Πξφζθιεζε Τπνβνιήο Πξνζθνξψλ ηεο ππ’ αξηζ. Π22Γ/2018 εθδήισζεο
ελδηαθέξνληνο γηα ηελ αλάζεζε ησλ ππεξεζηψλ ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο θηηξίσλ θαη
Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ- σξίκαλζεο πξνηάζεσλ πξνο έληαμε ζε πξφγξακκα
ρξεκαηνδφηεζεο, πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 15.000,00€ κε ΦΠΑ (CPV
71314300-5) κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε
πξνζθνξά βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή)»
ΣΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΚΟΡΓΙΑΛΔΝΔΙΟ-ΜΠΔΝΑΚΔΙΟ» Δ.Δ..
Έρνληαο ππφςε:
1. Σνλ Ν.4412 (Φ.Δ.Κ.147/08-08-2016) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ
θαη Τπεξεζηψλ [πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ]», φπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
2. Σελ ππ’ αξηζ……………………. Απφθαζε Γηνηθεηή ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε
δηελέξγεηαο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο
3. Σν γεγνλφο φηη απφ ηελ παξνχζα πξνθαιείηαη δαπάλε, ε νπνία ζα αλέξρεηαη
ζπλνιηθά έσο ηνπ πνζνχ ησλ 15.000,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ
αλαινγνχληνο ΦΠΑ θαη ζα θαιπθζεί απφ ηνλ Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ ηνπ
Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Αζελψλ «ΚΟΡΓΗΑΛΔΝΔΗΟ-ΜΠΔΝΑΚΔΗΟ» Δ.Δ..,
ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 23953/21-09-2018 (ΑΓΑ:ΩΜ3Σ46904Υ-9Δ)
Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο
ΠΡΟΚΑΛΔΙ
1. Κάζε ελδηαθεξφκελν ππνςήθην νηθνλνκηθή θνξέα λα ππνβάιεη έγγξαθε
ζθξαγηζκέλε πξνζθνξά γηα ηελ αλάζεζε ησλ ππεξεζηψλ ελεξγεηαθήο
αλαβάζκηζεο θηηξίσλ θαη Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ- σξίκαλζεο πξνηάζεσλ πξνο
έληαμε ζε πξφγξακκα ρξεκαηνδφηεζεο , ζε θιεηζηφ θάθειν, ν νπνίνο ζα θέξεη
ηελ έλδεημε «Πξφζθιεζε Τπνβνιήο Πξνζθνξψλ Π22Γ/2018 γηα ηελ αλάζεζε
ησλ ππεξεζηψλ ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο θηηξίσλ, πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο
15.000,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ
ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή)»,
ζην Σκήκα Γξακκαηείαο (Πξσηφθνιιν) ηνπ Ννζνθνκείνπ κέρξη ηελ
……………….., ……………………… θαη ώρα …………….. Οη πξνζθνξέο πνπ
ππνβάιινληαη ΔΚΠΡΟΘΔΜΑ δε ζα ιακβάλνληαη ππφςε. Πιεξνθνξίεο δίλνληαη
ζην ηειέθσλν 2132068917 (Σκήκα Πξνκεζεηψλ) θαη 2132068907 (Τπνδ/λζε
Σερληθνχ).
2. Οη ππνςήθηνη αλάδνρνη ζα ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα ην ζχλνιν ησλ
ππεξεζηψλ. Σκεκαηηθέο ή ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δε γίλνληαη δεθηέο θαη
απνξξίπηνληαη.
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3. Πεξηερφκελν πξνζθνξάο: Οη ελδηαθερόκελοη ζα πρέπεη λα θαηαζέζοσλ κία
θαη κολαδηθή προζθορά ζε θιεηζηό θάθειο, ζηολ οποίο ζα εκπερηέτοληαη:
3.1.
Τπεύζσλε Γήιφζε ηνπ πξνζθέξνληνο ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη: α)
απνδέρεηαη πιήξσο ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο θαη ε πξνζθνξά
ηνπ ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε απηνχο β) νη πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο
ηθαλνπνηνχλ ηηο παξαηηζέκελεο ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε ηερληθέο
απαηηήζεηο γ) ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο είλαη 120 εκέξεο απφ ηε ιήμε
ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο θαη δ) παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα
απνδεκίσζεο ηνπ ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο
(ηνπ Ννζνθνκείνπ) γηα αλαβνιή ή αθχξσζε –καηαίσζε ηεο πξφζθιεζεο .
3.2.
Σα αλαθερόκελα ζηης «Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο»
3.3.
Οηθολοκηθή Προζθορά ηνπ πξνζθέξνληνο ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη ε ηηκή
ηνπ πξνζθέξνληνο.
3.4.
Καζώς θαη ηα θάηφζη δηθαηοιογεηηθά:
1) απφζπαζκα ηνπ πνηληθνχ κεηξψνπ ή, ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακν έγγξαθν
πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο-κέινπο ή
ηεο ρψξαο θαηαγσγήο, ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν ελ ιφγσ
νηθνλνκηθφο θνξέαο, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη δε ζπληξέρεη ιφγνο
απνθιεηζκνχ απφ ηνπο αλαθεξφκελνπο ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ
Ν.4412/2016. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ, ή ειιείςεη απηνχ, άιιν
ηζνδχλακν έγγξαθν, πξνζθνκίδεηαη γηα ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ
ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε
θαηαθχξσζε ή ησλ πξνζψπσλ πνπ έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο
απφθαζεο ή ειέγρνπ ζε απηφλ. πγθεθξηκέλα, ζε πεξίπησζε πνπ ν
πξνζθέξσλ είλαη λνκηθφ πξφζσπν, ην απφζπαζκα ή άιιν ηζνδχλακν
έγγξαθν ππνβάιιεηαη γηα ηνλ ή ηνπο Γηαρεηξηζηέο, φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν
είλαη Ο.Δ., Δ.Δ.,Η.Κ.Δ. ή Δ.Π.Δ., γηα ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν θαζψο θαη φια
ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν είλαη Α.Δ.
2) πηζηνπνηεηηθφ ηεο θαηά πεξίπησζε αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο
ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη είλαη ελήκεξνο
σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή εηζθνξψλ
θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηφζν ηεο ρψξαο
εγθαηάζηαζήο ηνπ φζν θαη ηνπ ειιεληθνχ δηθαίνπ. Δηδηθά γηα ηελ πεξίπησζε
πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ
ζηελ Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο πνπ αθνξνχλ ζηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο
αζθάιηζεο, θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε.
3) πηζηνπνηεηηθφ ηεο θαηά πεξίπησζε αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο
ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη είλαη ελήκεξνο
σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ πιεξσκή ησλ
θφξσλ θαη ηειψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηφζν ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο
ηνπ φζν θαη ηνπ ειιεληθνχ δηθαίνπ.
4) πηζηνπνηεηηθφ φηη είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν Δπαγγεικαηηθφ
Δπηκειεηήξην. εκεηψλεηαη φηη ζε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ηα
πηζηνπνηεηηθά πξέπεη λα πξνζθνκίδνληαη γηα θάζε κέινο ηεο έλσζεο.
4. Παξαδνηέα/Υξνλνδηάγξακκα: Γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ζα ζπλαθζεί
ζχκβαζε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 (ΦΔΚ 147/8-8-2016)
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5.

6.
7.

8.

«Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ», φπσο ηζρχνπλ. ε
πεξίπησζε κε εθηέιεζεο εληφο ησλ ρξνληθψλ νξίσλ πνπ παξέρνληαη ζηνλ
πξνκεζεπηή έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016.
Πξνυπνινγηζκφο δαπάλεο: Ζ ζπλνιηθή δαπάλε γηα ηελ εμάκελε αλάζεζε ηεο
ππεξεζίαο
δε
δχλαηαη
λα
ππεξβεί
ην
πνζφ
ησλ
15.000,00€
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ.
Ζ θαηαθχξσζε ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεη κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ
ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή).
Ζ πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή ζα γίλεη εθάπαμ κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ, θαη
κεηά ηελ πιήξε πνηνηηθή παξαιαβή ηεο ππεξεζίαο, ε νπνία ζα πηζηνπνηείηαη κε
ην αληίζηνηρν πξσηφθνιιν παξαιαβήο ηεο αξκφδηαο πξνο ηνχην επηηξνπήο κε
ηελ πξνζθφκηζε ησλ ζρεηηθψλ παξαζηαηηθψλ ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα κεηά
απφ ηε ζεψξεζε ηνπ ζρεηηθνχ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο απφ ην Διεγθηηθφ
πλέδξην.
Ζ παξνχζα ζα αλαξηεζεί ζηελ ΓΗΑΤΓΔΗΑ, ζην ΚΖΜΓΖ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ
Ννζνθνκείνπ.

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ
ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ-ΩΡΙΜΑΗ
ΠΡΟΣΑΔΩΝ ΠΡΟ ΔΝΣΑΞΗ Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΓΙΑ ΣΟ
Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ «ΚΟΡΓΙΑΛΔΝΔΙΟ-ΜΠΔΝΑΚΔΙΟ» Δ.Δ..
Γεληθά.
Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ ηνπ ηίηινπ είλαη ε ελεξγεηαθή επηζεψξεζε πνπ ζηνρεχεη ζηελ
απνηχπσζε ηεο ελεξγεηαθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ εμεηαδφκελσλ θηεξίσλ θαη
ηεθκεξηψλεηαη κε ηελ έθδνζε ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο (Π.Δ.Α)
θαζψο θαη σξίκαζε πξνηάζεσλ πξνο έληαμε ζην πξφγξακκα ρξεκαηνδφηεζεο θαη
αθνξά:
Σα θηίξηα θαη ηηο ειεθηξνκεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ
Αζελψλ ΚΟΡΓΙΑΛΔΝΔΙΟ-ΜΠΔΝΑΚΔΙΟ Δ.Δ.. ζπλνιηθήο επηθαλείαο 27.795.00κ2
πεξίπνπ.
Αλαιπηηθά:







Σν Κεληξηθφ ηξηψξνθν θηίξην θαη ειεθηξνκεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ
ζπλνιηθήο επηθαλείαο 11.042,00 κ2 πεξίπνπ.
Σε ρνιή Αδειθψλ θαη ειεθηξνκεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ζπλνιηθήο
επηθαλείαο 2.444.02 κ2 πεξίπνπ.
Σνλ Οίθν Αδειθψλ θαη ειεθηξνκεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ζπλνιηθήο
επηθαλείαο 3.516,00 κ2 πεξίπνπ
Σν Νέν θηίξην 6 νξφθσλ θαη ειεθηξνκεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ
ζπλνιηθήο επηθαλείαο 5.745,00κ2 πεξίπνπ.
Σνπο θνηηψλεο
Δθεκεξεπφλησλ Ηαηξψλ θαη ειεθηξνκεραλνινγηθέο
εγθαηαζηάζεηο ηνπ ζπλνιηθήο επηθαλείαο 162,00κ2 πεξίπνπ.
Σελ Δθθιεζία θαη ειεθηξνκεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ζπλνιηθήο
επηθαλείαο 165,00κ2 πεξίπνπ.
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Σν Κπιηθείν θαη ειεθηξνκεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ζπλνιηθήο
επηθαλείαο 135.00 κ2 πεξίπνπ.
 Σν Κηίξην Δηζφδνπ θαη ειεθηξνκεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ζπλνιηθήο
επηθαλείαο 238,00κ2 πεξίπνπ.
 Σν πλδεηηθφ Κηίξην θαη ειεθηξνκεραλνινγηθέο ηνπ ζπλνιηθήο επηθαλείαο
4.348,00κ2 πεξίπνπ
Ζ ζπλνιηθή επηθάλεηα ησλ αλσηέξσ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ αλέξρεηαη ζε
27.795,00 κ2 πεξίπνπ.
Σν αληηθείκελν ζα πεξηιακβάλεη ηα εμήο:
Α. Πηζηοποηεηηθό Δλεργεηαθής Απόδοζες ( ΠΔΑ )
Β .Μειέηες
Γ. Σεύτε Γεκοπράηεζες
Γ . σλοπηηθή Παροσζίαζε ηφλ επεκβάζεφλ Δλεργεηαθής Αλαβάζκηζες
(Power Point)
o

Πηζηοποηεηηθό Δλεργεηαθής Απόδοζες (ΠΔΑ)

Σν ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ελεξγεηαθψλ επηζεσξήζεσλ θαζνξίδεηαη
απφ
ηα
εμήο:
1.Ο Ν.3661/2008(ΦΔΚ 89/Α/19/5/2008)<<Μέηξα γηα ηε κείσζε ηεο ελεξγεηαθήο
θαηαλάισζεο.
2.Ο Καλνληζκφο Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο Κηηξίσλ
Γ6/Β/νηθ.5825/30.3.2010 ΚΤΑ(ΦΔΚ 407/Β/9.4.2010).

(ΚΔΝΑΚ)

ππ'

αξηζκ.

3.Ο Ν.4122/2013(ΦΔΚ 42/Α/19.2.2013)<<Δλεξγεηαθή Απφδνζε Κηηξίσλ-Δλαξκφληζε
κε ηελ Οδεγία 2010/31/ΔΔ ΣΟΤ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ θαη
ινηπέο δηαηάμεηο.
4.Σν Π.Γ.100/2010(ΦΔΚ 177/Α/6.10.2010) «Δλεξγεηαθνί Δπηζεσξεηέο Κηηξίσλ,
ιεβήησλ θαη εγθαηαζηάζεσλ ζέξκαλζεο θαη εγθαηαζηάζεσλ θιηκαηηζκνχ».
5.Οη Σερληθέο Οδεγίεο ηνπ ΣΔΔ.
5.1.Σν ΣΔΔ 20701-1/2010 «Αλαιπηηθέο εζληθέο πξνδηαγξαθέο παξακέηξσλ γηα ηνλ
ππνινγηζκφ ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο θηηξίσλ θαη ηελ έθδνζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ
ελεξγεηαθήο απφδνζεο».
5.2.Σν ΣΔΔ 20701-2/2010<<Θεξκνθπζηθέο ηδηφηεηεο δνκηθψλ πιηθψλ θαη έιεγρνο ηεο
ζεξκνκνλσηηθήο επάξθεηαο ησλ θηηξίσλ).
5.3.ΣΟ ΣΔΔ 20701-3/2010 «Κιηκαηηθά δεδνκέλα ειιεληθψλ πεξηνρψλ»
5.4.Σν ΣΔΔ 20701-4/2010 «Οδεγίεο θαη έληππα ελεξγεηαθψλ επηζεσξήζεσλ θηηξίσλ,
ιεβήησλ θαη εγθαηαζηάζεσλ ζέξκαλζεο θαη εγθαηαζηάζεσλ θιηκαηηζκνχ».
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6.Ζ Δγθχθιηνο «Δθαξκνγή ηνπ
(ΚΔΝΑΚ)» (νηθ.1603/4.10.2010).

θαλνληζκνχ Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο Κηηξίσλ

7.Ζ Δγθχθιηνο «Γηεπθξηλίζεηο γηα ηελ νξζή εθαξκνγή ηνπ Καλνληζκνχ Δλεξγεηαθήο
Απφδνζεο Κηηξίσλ»(νηθ. 2279/22.12.2010).
8.Ζ Δγθχθιηνο νηθ2366/05.01.2011 κε επηπιένλ δηεπθξηλίζεηο.
9.Ζ Δγθχθιηνο «Γηεπθξηλίζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ΚΔΝΑΚ»(νηθ.2021/14/6/2012).
Απαηηούκελα προζόληα
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ε ελψζεηο απηψλ πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ησλ ελεξγεηαθψλ επηζεσξήζεσλ, είλαη
εγγεγξακκέλνη ζην Μεηξψν ελεξγεηαθψλ επηζεσξεηψλ θαη αλήθνπλ ζηε Γ΄ ηάμε ή
πνπ εμαζθαιίδνπλ εγγξάθσο ηελ κφληκε θαη απνθιεηζηηθή ζπλεξγαζία κε Δλεξγεηαθφ
Δπηζεσξεηή Γ΄ ηάμεο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο.
Μεζοδοιογία σπερεζηώλ Δλεργεηαθής Δπηζεώρεζες θαη έθδοζες Π.Δ.Α
Ο θάθεινο Σερληθήο Πξφζθνξεο πνπ ζα ππνβάιεη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο πξέπεη
λα πεξηέρεη ηα παξαθάησ:
1.Μεζνδνινγία πξνζέγγηζε πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ.
2.Σξφπνο πινπνίεζεο/νξγάλσζεο ηνπ Έξγνπ, πιεξφηεηα / πνηφηεηα παξερφκελσλ
ππεξεζηψλ-παξαδνηέσλ.
3.Υξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο-Οξγάλσζε παξαδνηέσλ.
4.Οκάδα Έξγνπ.
5.ρήκα δηνίθεζεο θαη νξγάλσζεο ηνπ έξγνπ. ηειέρσζε, δηαζεζηκφηεηα θαη
θαηαιιειφηεηα ηεο νκάδαο έξγνπ.
Κάζε πξνζθέξσλ πξέπεη λα δηαζέηεη ηελ εμήο απνδεδεηγκέλε εκπεηξία, ε νπνία λα
απνδεηθλχεηαη απφ ζρεηηθά έγγξαθα (ζπκβάζεηο ή/θαη βεβαηψζεηο ή/θαη ηηκνιφγηα
θ.ι.π. ηα νπνία, εθφζνλ δεηεζνχλ πξέπεη λα θαηαηεζνχλ)


Δκπεηξία ζηελ θαηάξηηζε Πξνηάζεσλ θαη ζηελ ππνζηήξημε θνξέσλ γηα ηελ
έληαμε ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) έξγσλ ζε Πξνγξάκκαηα ΔΠΑ, εθ ησλ νπνίσλ
έλα (1) ηνπιάρηζηνλ λα αθνξά ζε Ννζνθνκείν δπλακηθφηεηαο ηνπιάρηζηνλ 200
θιηλψλ.



Δκπεηξία ζηελ παξαθνινχζεζε θαη ππνζηήξημε ηεο πινπνίεζεο ηνπιάρηζηνλ
πέληε (5) έξγσλ ΔΠΑ.



Δκπεηξία ζηελ επηινγή ησλ βέιηηζησλ ηερληθψλ θαη ηερλνινγηθψλ ελεξγεηαθήο
αλαβάζκηζεο θηηξίσλ θαη Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ.



Δκπεηξία ζηε Μειέηε, Δπίβιεςε θαη Γηαρείξηζε ηεο θαηαζθεπήο κεγάισλ
θηηξίσλ κε ζχλζεηεο Ζ/Μ εγθαηαζηάζεηο.



Δκπεηξία ζε έξγα ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο θηηξίσλ θαη ηδηαηηέξσο δεκφζησλ
Ννζνθνκείσλ.
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Δκπεηξία ζε έξγα Δμνηθνλφκεζεο Δλέξγεηαο, ζε Δλεξγεηαθά Έξγα θαη έξγα
ΑΠΔ.



Δκπεηξία ζε κειέηε θαη επίβιεςε εγθαηαζηάζεσλ θιηκαηηζκνχ, ζέξκαλζεο,
αμηνπνίεζεο ΑΠΔ, BMS, θιπ ζε δεκφζηα Ννζνθνκεία.

Σνλίδεηαη φηη ζε θακία πεξίπησζε δελ εμαληινχληαη νη ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ
ζηελ δηάζεζε κφλν ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζηειερψλ. Ο Αλάδνρνο δεζκεχεηαη λα
αληαπνθξηζεί ζηνπο φξνπο θαη ηηο απαηηήζεηο πνπ πξνβιέπεη παξνχζα Γηαθήξπμε κε
φπνηα πξφζζεηε άλζξσπν-πξνζπάζεηα απαηηεζεί γηα ηελ θάιπςε ηνπ ζπλφινπ ησλ
αλαγθψλ ηνπ Έξγνπ, ζην πιαίζην ηνπ ζπκβαηηθνχ ηκήκαηνο ηνπ Έξγνπ.
θνπφο ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ελεξγεηαθήο επηζεψξεζεο είλαη λα δηαζέζεη ζηελ
Αλαζέηνπζα αξρή ην ζχλνιν ησλ ελεξγεηαθψλ δεδνκέλσλ, απνηειεζκάησλ θαη
ζπκπεξαζκάησλ πνπ ζα πξνθχςνπλ ,πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ είηε γηα ηελ
ηεθκεξίσζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο Πξάμεο ,είηε γηα ηελ
ππνζηήξημε ησλ δξάζεσλ δεκνζηφηεηαο-δηάρπζεο.
Σν Ννζνθνκείν ζα δηαζέηεη ζηνλ αλάδνρν φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία θαη
πιεξνθνξίεο νχησο ψζηε ν επηζεσξεηήο λα ζπιιέμεη πιεζψξα δεδνκέλσλ θαη
ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ησλ θηηξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη εγθαηαζηάζεσλ.
Καηά ηελ επί ηφπνπ επίζθεςε ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ πξέπεη λα θαηαγξαθνχλ
φια ηα δεδνκέλα πνπ απαηηνχληαη γηα ηνπο ππνινγηζκνχο ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο
ηνπ θηεξίνπ ,κε παξάιιειε ρξήζε φζσλ ζηνηρείσλ έρνπλ ζπιιερζεί απφ ηηο
δηαζέζηκεο κειέηεο θαη ζρέδηα ηνπ θηεξίνπ ηα νπνία ζα πξέπεη λα επαιεζεχνληαη,
πέξα απφ ηελ απιή θαηαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θηεξίνπ, δχλαηαη λα
ρξεζηκνπνηεζεί θαηάιιεινο εμνπιηζκφο γηα ηελ κέηξεζε θαη επαιήζεπζε ησλ
δηαθφξσλ παξακέηξσλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ αθξηβή απνηχπσζε ησλ θηηξηαθψλ
εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ ζπλζεθψλ ιεηηνπξγίαο. Ο ελεξγεηαθφο επηζεσξεηήο εθφζνλ
επηζπκεί κπνξεί λα πξνβεί ζε εμεηδηθεπκέλεο κεηξήζεηο.
Καηά ηελ επηζεψξεζε ηνπ θηεξίνπ ζπκπιεξψλνληαη ηα ηππνπνηεκέλα έληππα
ελεξγεηαθήο επηζεψξεζεο θηεξίνπ πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ Σ.Ο.Σ.Δ.Δ. 20701-4/2010
θαη πεξηιακβάλνληαη φια ηα δεδνκέλα πνπ απαηηνχληαη γηα ηνπο ππνινγηζκνχο ηεο
ελεξγεηαθήο απφδνζεο ηνπ θηεξίνπ, θαζψο θαη άιια ζηνηρεία ησλ θηηξηαθψλ θαη
ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ελεξγεηαθή
ζπκπεξηθνξά ηνπ θηεξίνπ.
Σα δεδνκέλα ηνπ θηεξίνπ πνπ θαηαγξαθνχλ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηνπο
απαξαίηεηνπο ππνινγηζκνχο ελεξγεηαθήο απφδνζεο θαη ηελ ελεξγεηαθή θαηάηαμε ηνπ
θηεξίνπ.





Ζ θαηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ ζηάδηα:
Καηαγξαθή δεδνκέλσλ θαηαλάισζεο ελέξγεηαο (ειεθηξηζκφο, πεηξέιαην,
πγξαέξην θ.α.)
Πξνζδηνξηζκφο ζπλζεθψλ ιεηηνπξγίαο θηεξίνπ.
Απνηχπσζε ηεο γεσκεηξίαο ηνπ θηεξίνπ θαη ησλ Θεξκηθψλ δσλψλ.
Δπαιήζεπζε ηεο ζχζηαζεο ησλ δνηηθψλ ζηνηρείσλ.
Πξνζδηνξηζκφο ζπληειεζηήο ζθίαζεο.
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Πξνζδηνξηζκφο αεξηζκνχ δηείζδπζεο κέζσ ραξακάδσλ.
Καηαγξαθή εγθαηαζηάζεσλ ζέξκαλζεο - Μνλάδα παξαγσγήο - Γίθηπν δηαλνκήο
- Σεξκαηηθέο κνλάδεο
Καηαγξαθή εγθαηαζηάζεσλ ςχμεο - Μνλάδα παξαγσγήο - Γίθηπν δηαλνκήοΣεξκαηηθέο κνλάδεο
Καηαγξαθή εγθαηαζηάζεσλ κεραληθνχ αεξηζκνχ.
Καηαγξαθή εγθαηαζηάζεσλ δεζηνχ λεξνχ ρξήζεο (ΕΝΥ).
Καηαγξαθή ζπζηεκάησλ θσηηζκνχ - Δγθαηεζηεκέλε ηζρχο - Γηαηάμεηο
απηνκαηηζκνχ.
Καηαγξαθή δηαηάμεσλ απηφκαηνπ ειέγρνπ.

Σελ θαηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ αθνινπζεί ε επεμεξγαζία ηνπο ζε εμεηδηθεπκέλν
ινγηζκηθφ. Απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ θαη ηελ εθηέιεζε ησλ ππνινγηζκψλ
πξνθχπηεη ε ηεθκεξίσζε ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο ηνπ θηεξίνπ θαη εθδίδεηαη ην
Πηζηνπνηεηηθφ Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο (Π.Δ.Α.). Με ην πέξαο ηεο δηαδηθαζίαο ζα
παξαδνζνχλ ηα εμήο:
 Πηζηνπνηεηηθφ Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο (Π.Δ.Α.).
 Φάθεινο πνπ ζα πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ ελεξγεηαθψλ δεδνκέλσλ,
απνηειεζκάησλ θαη ζπκπεξαζκάησλ πνπ ζα πξνθχςνπλ.
 Έθζεζε ηεθκερίφζες ηφλ ζσληειεζηώλ θαη ηφλ δεδοκέλφλ ποσ
τρεζηκοποηήζεθαλ γηα ηολ σποιογηζκό ηφλ ΠΔΑ
 Έθζεζε ηεθκερίφζες γηα ηα ελεργεηαθά οθέιε ποσ ζα προθύυοσλ κεηά
ηελ οιοθιήρφζε ηφλ ηετληθώλ παρεκβάζεφλ ποσ ζα προηαζούλ.
Ο ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ππνβάιεη θαηάινγν ελεξγεηαθψλ
επηζεσξήζεσλ πνπ έρεη δηελεξγήζεη (ή έρνπλ δηελεξγεζεί απφ ηνλ Δλεξγεηαθφ
Δπηζεσξεηή πνπ έρεη δεζκεχζεη )
γηα ηελ έθδνζε Πηζηνπνηεηηθνχ Δλεξγεηαθήο
Απφδνζεο (ΠΔΑ) απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δηαζέηεη εκπεηξία ζε ελεξγεηαθέο
επηζεσξήζεηο θηηξίσλ κεγάιεο επηθάλεηαο, θπξίσο ηνπ ηξηηνγελνχο ηνκέα ,κε
πνιχπινθεο ειεθηξνκεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο.
ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ε κεηαηξνπή ησλ
πθηζηάκελσλ ζρεδίσλ.
Ο Αλάδνρνο ζα νθείιεη λα ηεξεί ηνπο θαλφλεο δενληνινγίαο ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ
θαη ην επαγγεικαηηθφ απφξξεην, αθφκε θαη κεηά ην πέξαο ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ κε ην
Ννζνθνκείν.
Ο Υξφλνο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ μεθηλά κε ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο θαη
νινθιεξψλεηαη:
α)εληφο ηεο πξνζεζκίαο 90 εκεξψλ γηα ηα θηήξηα ηξηψξνθν, ζρνιή αδειθψλ, Οίθν
αδειθψλ, εθθιεζία, θπιηθείν θαη ζπλδεηηθφ.
β)γηα ην λέν θηίξην 6 νξφθσλ ην θηίξην εηζφδνπ θαη ηνπο θνηηψλεο ηαηξψλ ν ρξφλνο
παξάδνζεο ηνπ ΠΔΑ ζα είλαη ζε 60 εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Ζ
δηάξθεηα ηνπ έξγνπ δχλαηαη λα παξαηαζεί κφλν ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο θαη ρσξίο
πξφζζεηε ακνηβή ηνπ Αλαδφρνπ θαη κφλν εθφζνλ ππάξμεη ζπκθσλία κεηαμχ ηνλ δχν
κεξψλ γηα ηνπο φξνπο ηεο παξάηαζεο.
o Μειέηες:
-Σερληθή Πεξηγξαθή
-Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Οηθνδνκηθψλ Δξγαζηψλ
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- Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Ζ/Μ Δξγαζηψλ
-Σεχρνο Τπνινγηζκψλ
- ρέδηα
o Σεύτε Γεκοπράηεζες:
-ρέδην χκβαζεο
-Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ
-Σερληθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ
-Σερληθέο Πεξηγξαθέο
-Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Οηθνδνκηθψλ Δξγαζηψλ
-Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Ζ/Μ Δξγαζηψλ
-Πξνυπνινγηζκφο Μειέηεο
-Πξνκέηξεζε
-Σηκνιφγην Μειέηεο-Βαζηθέο Σηκέο-Αλάιπζε Σηκψλ
-ΑΤ
-ΦΑΤ
ε φια ηα παξαπάλσ ζηάδηα ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη δηαδηθαζίεο έγθξηζεο ή
ζεψξεζεο ησλ ζηαδίσλ απφ ηηο αξκφδηεο γηα ηελ έγθξηζε, γλσκνδφηεζε,
αδεηνδφηεζε θιπ. αξρέο (φπνπ απαηηείηαη).
 Υορεγούκελα ζηοητεία
Καηφςεηο, φςεηο θαη ηνκέο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο.

Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ

ΔΤΘΤΜΙΟ Ι. ΓΔΩΡΓΟΠΟΤΛΟ
ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ:
- Γξ. Πξνέδξνπ Γ..
- Γξ. Γηνηθεηή
- Γξ. Αλ.Γηνηθεηή
- Γ/ληή Γηνηθ.Τπεξεζίαο
- Τπνδ/λζε Οηθνλνκηθνχ
- Σκήκα Οηθνλνκηθνχ
- Τπνδ/λζε Σερληθνχ
- Σκήκα Πξνκεζεηψλ
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