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ΠΡΟΚΛΗΗ
Προσ Κάθε ενδιαφερόμενο Οικονομικό Φορζα
[ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΑΡΘΡΑ 116 & 118 ΤΟΥ Ν. 4412/2016]

Ο Οργανιςμόσ μασ ενδιαφζρεται να ανακζςει τθν προμικεια των
κατωτζρω:
Α/Α
ΚΩΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΜΟΝ. ΠΟΟΣΗΣΑ
ΜΕΣΡ
.
15ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΙΜΩΝ: ΦΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
KW/H 430
6643.004 ,ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ Ε ΠΕΛΑΣΕ ΣΟ ΦΕΚ 1969
/1-6-2018,τεφχοσ δεφτερο,
,αποφ.αρ.οικ.174842 ςτη κατηγορία μη
οικιακοφ πελάτη εκτόσ των κεφαλαίων 3 και
4 του τμήματοσ 3, ΓΙΑ ΣΗΝ ΘΕΡΜΑΝΗ ΣΩΝ
ΚΟΛΤΜΒΗΣΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΟΤ
ΖΕΣΟΤ ΝΕΡΟΤ ΧΡΗΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ
ΚΟΛΤΜΒΗΣΗΡΙΟΤ ΧΑΛΚΙΔΑ
ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
1.Ειςαγωγή
Η παροφςα τεχνικι προδιαγραφι αφορά ςτθν προμικεια
Φυςικοφ Αερίου (Φ.Α.)για τισ ανάγκεσ του κολυμβθτθρίου
Χαλκίδασ (ΔΑΚ) κζρμανςθ κολυμβθτικϊν δεξαμενϊν και ηεςτϊν
νερϊν χριςθσ.
2.Σεχνική Περιγραφή
(α).Η εγκατεςτθμζνθ κερμικι ιςχφσ του κολυμβθτθρίου (ΔΑΚ),
καλυπτόμενο από Φ.Α. ανζρχεται ςτα 2,5 MW.
(β).Η προμικεια ΦΑ κα γίνεται ςτο ςθμείο ςφνδεςθσ τθσ
υπάρχουςασ εγκατεςτθμζνθσ υποδομισ , ςτθ δυτικι πλευρά του
κτιρίου, όπου και κα βρίςκεται ο τακμόσ Μζτρθςθσ &Ρφκμιςθσ
(ΜΡ)του Διαχειριςτι Δικτφου Διανομισ.
(γ).Η μζτρθςθ τθσ ποςότθτασ Φ.Α. Ε Ν m3, κα γίνεται μζςω του
μετρθτικοφ εξοπλιςμοφ του ΜΡ, τουλάχιςτον ανά ϊρα και ΜΠ
κα ανικει ςτον Διαχειριςτι Δικτφου Διανομισ, ο οποίοσ κα ζχει
και τθν ευκφνθ για τθν λειτουργία, ρφκμιςθ, ςυντιρθςθ και τθν
πιςτοποίθςθ του.
(δ).Σο Φυςικό Αζριο κα παραδίδεται ςτο ςθμείο ςφνδεςθσ ςε

ΠΡΟΫΠΟΛ
ΟΓΙΜΟ
ΔΑΠΑΝΗ

πίεςθ ίςθ με 2 bar με επιτρεπόμενθ διακφμανςθ τθσ τάξθσ του + 20%.
(ε).Τπολογιςμόσ των καταναλϊςεων του ΔΑΚ, ςε KWh, προκφπτει
από τθν μετατροπι των μετρθμζνων, από το ΜΡ, Νm3 και τθσ
Ανωτζρασ Θερμογόνου Δφναμθσ (ΑΘΔ)που κα δίδεται από τισ
μετριςεισ του Διαχειριςτι ΔΕΔΑ ςτο πλθςιζςτερο θμείο Εξόδου
του Εκνικοφ υςτιματοσ
Μεταφοράσ Φυςικοφ Αερίου
(ΕΜΦΑ)κατά το αντίςτοιχο χρονικό διάςτθμα.
(ςτ).Σα εκτιμϊμενα (μθ δεςμευτικά)μεγζκθ κατανάλωςθσ Φ.Α. ωσ
ζχουν ςιμερα υπολογίηονται ςτα εξισ:
i.Ετιςια Ποςότθτα για το πλιρεσ θμερολογιακό ζτοσ: 1.750 MWh
ii.Μζγιςτθ Ημεριςια Ποςότθτα: 13 MWh.
iii.Μζγιςτθ Ωριαία Δυναμικότθτα: 1,3MWh
4.Πιςτοποιθτικά
Οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν Πιςτοποιθτικό
υςτιματοσ Διαχείριςθσ Ποιότθτασ τφπου EN ISO 9001, για
ςυναφείσ υπθρεςίεσ , ςε ιςχφ.
5. Προφίλ Κατανάλωςθσ
ιμερα είναι ςε λειτουργία ζνασ λζβθτασ ιςχφοσ 1000KW και
ζνασ λζβθτασ 250KW
ΤΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΣΕΛΙΚΟ
ΤΝΟΛΟ

Για τθν κάλυψθ τθσ ανωτζρω δαπάνθσ ζχει εκδοκεί :
α) θ υπ’ αρικ. 3/2019 Απόφαςθ Ανάλθψθσ Τποχρζωςθσ
β) βεβαίωςθ τθσ Οικονομικισ Τπθρεςίασ, επί τθσ ανωτζρω απόφαςθσ (ι
πρόταςθσ) ανάλθψθσ υποχρζωςθσ, για τθν φπαρξθ διακζςιμου ποςοφ, τθ ςυνδρομι
των προχποκζςεων τθσ παρ 1α του άρκρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τθ δζςμευςθ ςτο
οικείο Μθτρϊο Δεςμεφςεων τθσ αντίςτοιχθσ πίςτωςθσ με α/α Β-77/10-1-19 με ΑΔΑ
ΨΕΙ3ΟΚΡΚ-Α3Λ
 Όλοι οι προςφζροντεσ οφείλουν να διαθζτουν, ςε ιςχφ, την Άδεια ή /και
Ζγκριςη ή/και Εγγραφή ςε Μητρώο , που απαιτείται/ απαιτοφνται
ςφμφωνα με την νομοθεςία του κράτουσ εγκατάςταςήσ τουσ για την
παροχή των προσ ανάθεςη υπηρεςιών. Ειδικά οι εγκατεςτημζνοι ςτην
Ελλάδα απαιτείται να είναι αδειοδοτημζνοι από την Ρυθμιςτική Αρχή
Ενζργειασ.

Προσ απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ από διαδικαςίεσ
ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων των παρ.1 και 2 του άρκρου 73 του Ν.4412/2016,
παρακαλοφμε, μαηί με τθν προςφορά ςασ, να μασ αποςτείλετε τα παρακάτω
δικαιολογθτικά:
α. Απόςπαςμα ποινικοφ μητρώου.
αα) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε.) και
προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.), θ υποχρζωςθ αφορά τουσ διαχειριςτζσ,
ββ) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ αφορά τον
Διευθφνοντα φμβουλο, καθώσ και όλα τα μζλη του Διοικητικοφ υμβουλίου.
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β. Πιςτοποίηςη καταβολήσ φορολογικών υποχρεώςεων ( Φορολογικι
ενθμερότθτα είςπραξθσ χρθμάτων από Φορείσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ ι κατάςταςθ
οφειλϊν ςε ρφκμιςθ και οφειλϊν εκτόσ ρφκμιςθσ από Προςωποποιθμζνθ
πλθροφόρθςθ TAXIS NET)
γ. Αςφαλιςτική ενημερότητα ΕΦΚΑ περί καταβολισ αςφαλιςτικϊν
ειςφορϊν ςε φορείσ Κφριασ Αςφάλιςθσ (άρκρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
Παρακαλοφμε να μασ αποςτείλετε ςχετική προςφορά για τα ανωτζρω
άμεςα.
Ο Διευθυντής
Φώτιος Μ. Γκούνης
ΠΕ/Α΄

