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                                                 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. 1                   

  Το Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς (Νοσοκομειακή μονάδα– ΚΥ Γουμένισσας) 
ύστερα από την αριθ.36/18-12-2015 (Θέμα 31ο) απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου και την αριθ. 1.021/29-6-2015 απόφαση επιχορήγησης της 4ης 
ΥΠε Μακεδονίας & Θράκης 

                                        προκηρύσσει 
Πρόχειρο διαγωνισμό με ποσοστό έκπτωσης επί του συνολικού 
προϋπολογισμού που αφορά την <<Προμήθεια και εγκατάσταση ηλιακών 
συλλεκτών για την θέρμανση του νερού με όλα τα αναγκαία υλικά στα Κτίρια 
του Νοσοκομείου>> προϋπολογιζόμενης δαπάνης 15.000,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και λοιπών κρατήσεων, cpv: 09331100-9 

 Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο του έργου
          (προμήθεια υλικών και τοποθέτηση)
 Μειοδότης θα θεωρηθεί αυτός που θα δώσει το μεγαλύτερο ποσοστό 

έκπτωσης.
 Προσφορά που δεν καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται.
 Να αναφέρεται ρητά ότι οι προσφορές ισχύουν για 180 ημέρες από την 

ημερομηνία υποβολής τους.
 Ο χρόνος παράδοσης των υλικών και η τοποθέτησή τους θα καθοριστεί 

στη σύμβαση εκτέλεσης έργου και δεν θα ξεπερνάει τις 40 ημέρες από 
την ημερομηνία υπογραφής της.

 Απαιτείται εγγύηση καλής λειτουργίας των πέντε ετών.

16PROC003968816 2016-03-09

ΑΔΑ: ΩΥ8Κ46904Ξ-ΔΝΙ



 Απαιτείται επίσκεψη των ενδιαφερομένων στο χώρο τοποθέτησης των 
ηλιακών συλλεκτών κατόπιν συνεννόησης με τον Κ. Λιτητάρη Δημήτριο 
Προϊστάμενο Τεχνικής Υπηρεσίας στο 2343350325.

Ο προμηθευτής μετά το πέρας του διαγωνισμού θα καταθέσει εγγυητική 
επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, ύψους 5% επί της 
συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της τριμελούς επιτροπής την 1/4/2016 
ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της Διοικητικής 
Υπηρεσίας.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ενιαία, δηλαδή ταυτόχρονα το 
άνοιγμα, ο έλεγχος και η αξιολόγηση των δικαιολογητικών - τεχνικών και 
οικονομικών προσφορών.

Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό, θα πρέπει αφού 
συμπληρώσουν υπογράψουν και σφραγίσουν τα έντυπα της προσφοράς τους
να παραδώσουν τον κύριο φάκελο του διαγωνισμού σφραγισμένο.
Ο κύριος φάκελος θα περιέχει μέσα όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά 
(αντίγραφα), σε χωριστό φάκελο την τεχνική και χωριστό φάκελο την 
οικονομική προσφορά και θα φέρει ευκρινώς τα παρακάτω χωρίς σβησίματα 
και ξέσματα:  
α) Τη λέξη «προσφορά»
β) Τον πλήρη τίτλο της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια
γ) Τον αριθμό της διακήρυξης
δ) Την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
ε) Τα στοιχεία του αποστολέα
στο γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου μέχρι τις 31/3/2016 ημέρα Πέμπτη
και ώρα 14.30μμ.

Οι φάκελοι της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς να φέρουν και τις 
ενδείξεις του κυρίως φακέλου.   
Στο κυρίως φάκελο του διαγωνισμού να κατατεθούν μαζί με την οικονομική 
και τεχνική προσφορά και όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά (αντίγραφα) και ο 
φάκελος θα φέρει ευκρινώς τα στοιχεία του διαγωνισμού και του 
προσφέροντος χωρίς σβησίματα και ξέσματα όπως:
Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους 
τα εξής:
Α. Έλληνες πολίτες:
1.   Απόσπασμα ποινικού  μητρώου  έκδοσης του  τελευταίου  τριμήνου  πρίν
από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει,
ότι  δεν  έχουν καταδικασθεί  με  αμετάκλητη  δικαστική  απόφαση για  κάποιο
από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ/τος 60/2007, για κάποιο
από  τα  αδικήματα  του  Αγορανομικού  Κώδικα  σχετικό  με  την  άσκηση  της
επαγγελματικής  τους  δραστηριότητας  ή  για  τα  αδικήματα  υπεξαίρεσης,
απάτης,  εκβίασης,  πλαστογραφίας,  ψευδορκίας,  δωροδοκίας  και  δόλιας
χρεωκοπίας.
2.  Πιστοποιητικό  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,  έκδοσης  του
τελευταίου εξαμήνου, πρίν από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης,
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από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και ότι δεν τελούν σε
διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 
3.Πιστοποιητικό που εκδίδεται  από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή από το
οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ειδοποίησης είναι ενήμεροι
ως  προς  τις  υποχρεώσεις  τους,  που  αφορούν  τις  εισφορές  κοινωνικής
ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα, κύρια και επικουρική) και ως προς τις
φορολογικές υποχρεώσεις τους (φορολογική ενημερότητα).
Σε  περίπτωση  εγκατάστασης  στην  αλλοδαπή,  τα  δικαιολογητικά  των
παραπάνω  περιπτώσεων  (2)  και  (3)  εκδίδονται  με  βάση  την  ισχύουσα
νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται
το σχετικό πιστοποιητικό.
4.Πιστοποιητικό  του  οικείου  Επιμελητηρίου,  με  το  οποίο  θα  πιστοποιείται
αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα
διενέργειας του διαγωνισμού και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν
εγγεγραμμένοι  μέχρι  της  επίδοσης  της  έγγραφης  ειδοποίησης.  Για  όσους
ασκούν  γεωργικό  ή  κτηνοτροφικό  επάγγελμα  απαιτείται  σχετική  βεβαίωση
άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια αρχή του Δημοσίου ή του οικείου ΟΤΑ. 

Β. Αλλοδαποί:
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας 
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του 
τελευταίου τριμήνου, πρίν από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης,   
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη 
δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περ. 1 της ανωτέρω 
παραγράφου (Έλληνες πολίτες).  
2. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 
τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις της περ. 2 της ανωτέρω παραγράφου 
(Έλληνες πολίτες) ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι 
πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. 3 της ανωτέρω παραγράφου (Έλληνες 
πολίτες).                                                                                                             
3.Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το 
οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου 
Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα 
διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν 
εγγεγραμμένοι μέχρι τη επίδοση της έγγραφης ειδοποίησης.
 
Γ. Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:
1. Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων των ανωτέρω 
παραγράφων (Έλληνες πολίτες – Αλλοδαποί)
2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του 
τελευταίου εξαμήνου, πρίν από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης,  
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 
2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/ 1990 
(Α΄101)  όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για 
αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία 
έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω 

16PROC003968816 2016-03-09

ΑΔΑ: ΩΥ8Κ46904Ξ-ΔΝΙ



νομοθετημάτων  ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά 
νομικά πρόσωπα).
3. Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για 
τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης 
(Ε.Π.Ε) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε) και για τον πρόεδρο και
διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε), απόσπασμα 
ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή 
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι 
τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική 
απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) της παραγράφου
(Έλληνες πολίτες).
Δ. Συνεταιρισμοί:
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πρίν από
την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο 
αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το 
οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχει 
καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα 
αδικήματα της περίπτωσης (1) της παραγράφου (Έλληνες πολίτες).
2. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) της παραγράφου (Έλληνες 
πολίτες), εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και της 
περίπτωσης (2) της παραγράφου (Αλλοδαποί) εφόσον πρόκειται για 
αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης (2) της 
παραγράφου νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά.
3. Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
                                                                                                                           
Ε. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: 
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά που συμμετέχει στην Ένωση.

Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν 
εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις 
ως άνω περιπτώσεις δύναται να αντικατασταθούν από υπεύθυνη δήλωση του
προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή 
συμβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης.
Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στον διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους
να υποβάλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.
Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω αναφερομένων 
δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισμού.
Πέρα των νόμιμων κρατήσεων θα γίνεται κράτηση 2% υπέρ των Οργανισμών 
ψυχικής υγείας (αριθ. ΔΥ6α/Γ.Π./οικ.36932/17-3-2009 Κ.Υ.Α,  ΦΕΚ 545 Β΄/24-
3-09) και κράτηση σε ποσοστό 0,10% επί της αξίας κάθε σύμβασης (εκτός 
ΦΠΑ) υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
Η προσφορά σας να κατατεθεί τόσο η τεχνική όσο και η οικονομική χωριστά 
σε φάκελο σφραγισμένο, σε δύο αντίγραφα η κάθε μια, πρωτότυπα 
υπογεγραμμένες και σφραγισμένες.
                                                                   Ο Αναπληρωτής Διοικητής

                                                                     ΣΑΤΣΟΓΛΟΥ ΑΙΜΙΛΙΟΣ
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                              ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
                            και υλικά για ηλιακούς συλλέκτες                    

                        ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
                               4Η Υ.ΠΕ.  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ  ΘΡΑΚΗΣ
                                      ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
                          (ΦΟΡΕΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – Κ.Υ. ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ )                                          
ΕΡΓΟ :    ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΖΕΣΤΟΥ  
                                   ΝΕΡΟΥ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.                          

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση ηλιακών 
συλλεκτών και boiler αποθήκευσης ζεστού  νερού για την εξυπηρέτηση των 
αναγκών του  Νοσοκομείου - Κ.Υ  της Γουμένισσας Κιλκίς. 
Συγκεκριμένα στο Α κτήριο (λεβητοστάσιο  Νοσοκομείου) θα τοποθετηθεί       
1 boiler διπλής ενεργείας 1000L  σε συνδυασμό με δέκα (10) ηλιακούς 
συλλέκτες με επιφάνεια 2,0Μ2 ο καθένας ( στην ταράτσα του λεβητοστασίου) 
και φυσικά όλα τα απαραίτητα υλικά, σωληνώσεις και αυτοματισμοί ώστε να 
λειτουργούν συνδυαστικά με τους λέβητες πετρελαίου.
Στο κεντρικό κτίριο (Β κτήριο) θα τοποθετηθούν (οκτώ) 8 ηλιακοί συλλέκτες με
επιφάνεια 2,0Μ2 ο καθένας(στην κεραμοσκεπή του κτηρίου) οι οποίοι θα 
συνδεθούν με το υφιστάμενο boiler 750L, το οποίο αυτή τη στιγμή λειτουργεί 
με τον λέβητα πετρελαίου. 
Tο έργο επίσης  αφορά την προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση όλων 
εκείνων των υλικών που περιγράφονται στην παρούσα έκθεση αλλά και όλων
εκείνων των μικροϋλικών που είναι απαραίτητα για  να τεθεί σε λειτουργία το 
παραπάνω σύστημα όπως  κυκλοφορητής solar τύπου DAB VSA 650/180, 
διαφορικός  θερμοστάτης ηλιακών συλλεκτών, δοχείο διαστολής ηλιακών  
συλλεκτών ,αισθητήριο ηλιακού, κιτ  λειτουργίας και αντιστάθμισης, 
αντιψυκτικών κτλ. Απαραίτητη είναι η επίσκεψη στον χώρο με την συνοδεία 
του υπεύθυνου της Τεχνικής Υπηρεσίας για να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στις 
επί τόπου συνθήκες. 
Για την συμμετοχή του στον διαγωνισμό ο κάθε συμμετέχων  πρέπει    επί  
ποινή αποκλεισμού   να προσκομίσει βεβαίωση της Τεχνικής Υπηρεσίας του  
Νοσοκομείου ότι έχει επισκεφτεί τις εγκαταστάσεις που θα 
πραγματοποιηθούν οι εργασίες, έλαβε γνώση των επιτόπιων συνθηκών και 
ότι έχει λάβει υπόψη του στην προσφορά όλα τα δεδομένα εκείνα που 
αφορούν την ολοκλήρωση των εργασιών, χωρίς να έχει το δικαίωμα  να  
εγείρει  επιπλέον  οικονομικές  αξιώσεις.
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Τα  τεχνικά  χαρακτηριστικά  που πρέπει  να έχουν  τα κύρια  υλικά  του 
έργου είναι τα παρακάτω .

Α) Δοχεία Αδρανείας με 2 εναλλάκτες-ενσωματωμένο tank in tank 1000

- Δοχείο αδρανείας από χάλυβα
-Πίεση λειτουργίας δοχείου αδρανείας 4 bar
-Μέγιστη πίεση λειτουργίας δοχείου αδρανείας 6 bar
-Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας δοχείου αδρανείας 95Ο C (ενενήντα πέντε   
 βαθμούς κελσίου)
-Boiler tank in tank με διπλή επισμάλτωση - επίστρωση εμαγιέ και καθοδική 
 προστασία με ανόδιο μαγνησίου 
-Πίεση λειτουργίας δοχείου tank in tank 8 bar
-Μέγιστη πίεση λειτουργίας δοχείου tank in tank 10 bar
-Μόνωση σταθερή από πολυουρεθάνη 47mm πάχους με πυκνότητα 52Kg/m3
 για 300
-Μόνωση αφαιρούμενη από μαλακή πολυουρεθάνη (αφρολέξ) 100mm  
 πάχους για 500-2000
-Εναλλάκτης  από  χαλυβδοσωλήνα
-Μέγιστη πίεση εναλλάκτη 16 bar
-Μέγιστη θερμοκρασία εναλλάκτη 160ΟC (εκατόν εξήντα βαθμούς κελσίου)

Β) Στα ολοκληρωμένα κεντρικά συστήματα βεβιασμένης κυκλοφορίας 
για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης και υποβοήθησης θέρμανσης 
περιλαμβάνονται:

- Ηλιακοί συλλέκτες 2.0Μ2 κάθετοι υψηλής απόδοσης με επίστρωση τιτανίου
- ρακόρ μηχανικής σύσφιξης ø22Χ22 mm για την παράλληλη σύνδεση των  
  συλλεκτών 
- Βάση ταράτσας και εξαρτήματα συναρμολόγησης αυτής
- Σταυρός με κυάθιο για αισθητήριο και εξαεριστικό
- Δοχείο αδρανείας (500lt-2000lt) για υποβοήθηση θέρμανσης
- Ενσωματωμένο tank in tank στο δοχείο αδρανείας για ζεστό νερό χρήσης
- Δύο πιεστικά δοχεία διαστολής α) για το κλειστό κύκλωμα των ηλιακών   
  συλλεκτών και β) για το δοχείο αδρανείας 
- Υδραυλικό Solar kit (ηλιακός σταθμός) SenCon DN 20-3/4΄΄ (0,5 -15lt/min)  
  και SenCon DN 25-1΄΄ (5-40lt/min) με διαφορικό ελεγκτή SC3.6 
  (3-4 αισθητήρια) 
- Όλα τα δοχεία αδρανείας από 500lt - 2000lt κατασκευάζονται χωρίς  
  ηλεκτρική αντίσταση   
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Γ) Πλαίσιο συλλέκτη από προφίλ ειδικού κράματος αλουμινίου (Al Mg Si 0.5)
βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή τύπου Seaside Class για μεγαλύτερη 
προστασία.  

(1) Επιλεκτικός απορροφητής τιτανίου με ειδική επίστρωση σε κενό αέρος,
υψηλής απορρόφησης και χαμηλής εκπομπής αυξάνοντας την απορροφητική
ικανότητα του συλλέκτη, συγκολλημένος με τη νέα τεχνολογία laser για άμεση
μετάδοση της θερμότητας προς το θερμικό υγρό. 
(2) Συντελεστής απορρόφησης επιλεκτικής επιφάνειας με α ≥ 0.95 ± 0.02
     Συντελεστής εκπομπής επιλεκτικής επιφάνειας με ε ≤ 0.05 ± 0.02
     Σωλήνες τροφοδοσίας και επιστροφής συλλέκτη (heakers) από χαλκό 
με διάμετρο 22mm
(3) Σωλήνες απορροφητή (manifolds) από χαλκό
(4) Άθραυστο κρύσταλλο ασφαλείας (security) πάχους 4mm με σταθερό 
συντελεστή διαστολής, ανθεκτικός σε αντίξοες καιρικές συνθήκες (π.χ. 
χαλαζόπτωση, ακραίες θερμοκρασιακές μεταβολές κλπ.)
(5) Συντελεστής διαπερατότητας υαλοπίνακα με τ ≥ 0.90 χαμηλής 
περιεκτικότητας σε οξείδια του σιδήρου (low iron) 
     Οπίσθια πλάτη από γαλβανισμένο χάλυβα πάχους 0.5 mm με ελαστικό
παρέμβυσμα EPDM για πλήρη στεγανότητα 
     Οπίσθια μόνωση  συλλέκτη από πετροβάμβακα πάχους 30mm με 
θερμική αγωγιμότητα λ=0.035 W/m grd (μέτρηση στους 0ΟC)
(6) Πλευρική μόνωση συλλέκτη από υαλοβάμβακα πάχους 20mm για 
ελαχιστοποίηση των θερμικών απωλειών 
(7) Στεγανοποίηση συλλέκτη με μαύρη σιλικόνη και λάστιχο EPDM
   
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

1. Πένκης Νικόλαος ΔΕ Μηχανοτεχνιτών

2. Τραχανίδης Δημήτριος ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού

3. Μαυρομιχάλη Θεοδώρα ΤΕ Νοσηλευτών -τριών

                             Ειδικοί όροι διαγωνισμού

1. Στην προσφορά θα αναγράφετε το ποσοστό έκπτωσης επί του συνολικού 
προϋπολογισμού και η προσφερόμενη τιμή σε ευρώ ολογράφως με τον 
Φ.Π.Α και όλες τις προβλεπόμενες κρατήσεις.
2. Η πληρωμή θα γίνει μετά το τέλος των εργασιών εγκατάστασης, την 
επιμέτρηση των τοποθετουμένων υλικών, τον έλεγχο καλής λειτουργίας και 
την θεώρηση των σχετικών ενταλμάτων από το Ελεγκτικό συνέδριο. 
3. Κάθε προμήθεια υλικού και εργασία τοποθέτησης θα γίνετε σε συνεννόηση
με την υπηρεσία μας και μετά την έγκρισή της.                                    
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