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ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Σν ΣΔΗ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο αθνχ έιαβε ππφςε:
1. Σo Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ-147 Α/8-8-16-Γηνξζ.θαικ. ηα ΦΔΚ-200 Α/24-10-16 θαη ΦΔΚ206 Α/3-11-16): Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή
ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ),
2. ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξ. 17 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν.4441/2016, ΦΔΚ-227 Α/6-12-16
3. ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 22 ηνπ Ν.4144/13
4. ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 84 ηνπ Ν.4485/17 (ΦΔΚ 114 Α/04-08-2017) «Οξγάλσζε θαη
ιεηηνπξγία ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο, ξπζκίζεηο γηα ηελ έξεπλα θαη άιιεο δηαηάμεηο»,
5. ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 107 ηνπ Ν.4497/17 (ΦΔΚ 171 Α/13-11-2017): Άζθεζε
ππαίζξησλ εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, εθζπγρξνληζκφο ηεο επηκειεηεξηαθήο λνκνζεζίαο
θαη άιιεο δηαηάμεηο,
6. ηελ Y.A. 209650/Ε1/30-11-2017 (ΦΔΚ 642/Τ.Ο.Γ.Γ./4-12-2017) κε ηελ νπνία
δηαπηζηψλεηαη ε εθινγή ηνπ θ. Γ. Υαζάπε σο Πξχηαλε ηνπ Ηδξχκαηνο,
7. ηελ αξηζ. πξση. 4531/7.12.2017 (ΑΓΑ: 7Η5Γ469143-ΦΜΑ) Απφθαζε ηνπ Πξχηαλε ηνπ ΣΔΗ
ΚΜ, Καζεγεηή Γεκεηξίνπ Υαζάπε, κε ζέκα: “Καζνξηζκφο ηνκέσλ επζχλεο –
αξκνδηνηήησλ ησλ Αληηπξπηάλεσλ ηνπ Σ.Δ.Η. ΚΜ-εηξά αλαπιήξσζεο ηνπ Πξχηαλε ηνπ
ΣΔΗ ΚΜ”, ε νπνία δεκνζηεχζεθε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο (Αξ. Φχιινπ
4431/η.Β΄/15.12.2017),
8. Σε δηφξζσζε ζθάικαηνο ζηελ αξηζκ.4531/7.12.2017 απφθαζε ηνπ Πξχηαλε ηνπ
Σερλνινγηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Ηδξχκαηνο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, πνπ δεκνζηεχζεθε ζην
ΦΔΚ 4431/η.Β‟/15.12.2017
9. ην αξηζ. 4229/4-10-2018 αίηεκα γηα πξνκήζεηα πιηθνχ
10. ηελ αξηζκ.407/4237/4-10-2018 απφθαζε δέζκεπζεο γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2018, ε δαπάλε
βαξχλεη ησλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη ην ΚΑΔ 08.0879
11. ηελ απφθαζε 380/36/11-10-2018 ζέκα 4ν ηεο πγθιήηνπ ΣΔΗ Κ. Μαθεδνλίαο.
θαιεί
ηνπο ελδηαθεξφκελνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά, γηα ηελ «Πξνκήζεηα θαη
εγθαηάζηαζε ελόο θεληξηθνύ ζπζηήκαηνο παξαγσγήο δεζηνύ λεξνύ βεβηαζκέλεο
θπθινθνξίαο θαη ελόο πδξνκέηξνπ γηα ηε πνπδαζηηθή Λέζρε ηνπ Σ.Δ.Ι. Κεληξηθήο
Μαθεδνλίαο ζηηο έξξεο», ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ
πέληε ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ
ειίδα 1 απφ 7

νγδόληα επξώ ( 5.580,00€) θαζαξφ πνζφ 4.500,00 +1.080,00 (Φ.Π.Α.24%). Ζ δαπάλε ζα
βαξχλεη ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Ηδξχκαηνο νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018, ΚΑΔ 08.0879.
Κξηηήξην θαηαθύξσζεο : ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη
ηηκήο.
Πεξηγξαθή Αληηθείκελνπ - Πξνδηαγξαθέο
«Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ελόο θεληξηθνύ ειηαθνύ ζπζηήκαηνο παξαγσγήο δεζηνύ
λεξνύ ρξήζεο βεβηαζκέλεο θπθινθνξίαο θαη ελόο πδξνκέηξνπ γηα ηε πνπδαζηηθή Λέζρε
ηνπ Σ.Δ.Ι. Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ζηηο έξξεο», ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 5.580,00 επξώ
(θαζαξό πνζό 4.500,00 επξώ +24% ΦΠΑ), ν νπνίνο επηκεξίδεηαη ζε πιηθά 3.500,00€ +ΦΠΑ
θαη εξγαζία 1.000,00 €+ ΦΠΑ).
Κσδηθνί CPV: 09331100-9 (Ζιηαθνί ζπιιέθηεο γηα ηελ παξαγσγή ζεξκφηεηαο) &
43328000‐8, (Τδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο)
Σαθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο

 Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ

Κ.Α.Δ 0879
Σν αίηεκα πεξηιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε (ζύκθσλα κε ην Παξάξηεκα
I) ησλ παξαθάησ εηδψλ:
1. Δλφο πιήξνπο ειηαθνχ ζπζηήκαηνο παξαγσγήο δεζηνχ λεξνχ ρξήζεο
βεβηαζκέλεο θπθινθνξίαο ηνπ νπνίνπ όια ηα επηκέξνπο πιηθά θαη εμαξηήκαηα
ζα δηαζέηνπλ ζήκαλζε CE θαη ζα είλαη ηνπ ίδηνπ πξνκεζεπηή ν νπνίνο ζα
δηαζέηεη πηζηνπνίεζε ISO 9001 θαη ζα απνηειείηαη απφ:
- Δπίπεδνπο ειηαθνχο ζπιιέθηεο, επηιεθηηθνχ ηχπνπ, ζπλνιηθήο θαζαξήο
επηθαλείαο 10m2, κε 10 ρξφληα εγγχεζε θαη πηζηνπνηεκέλνπο κε "Solar
Keymark" κε ηηο αληίζηνηρεο ζεξκνγαιβαληζκέλεο βάζεηο ζηήξημεο ζε
επίπεδε πιάθα.
- Μπφηιεξ ρσξεηηθφηεηαο 500lt ,θαζέηνπ ηχπνπ , κε δχν ζεξπαληίλεο
(ζχλδεζε κε ειηαθά θαη κε εθεδξηθή πεγή), επηζκαιησκέλν , κε εγγχεζε
άλσ ησλ 5 εηψλ ,κε κφλσζε αθαηξνχκελεο εχθακπηεο πνιπνπξεζάλεο
ρσξίο CFC & FCKW ηνπιάρηζηνλ ππθλφηεηαο 40kg/m3 θαη πάρνπο 60
mm θαη επηθάιπςε απφ PVC , αλφδην καγλεζίνπ, ζεξκφκεηξν θαη
ειεθηξηθή αληίζηαζε 4KW κε ζεξκνζηάηε.
- Κηη πδξαπιηθήο ζχλδεζεο πνπ ζα πεξηιακβάλεη θπθινθνξεηή, κεηξεηή
ξνήο, βαιβίδα αζθαιείαο 6 bar, καλφκεηξν 10 bar, 2 ζεξκφκεηξα
(παξνρήο-επηζηξνθήο), 2 βαιβίδεο, 2 βαιβίδεο αληεπηζηξνθήο, 2
ζπλδέζεηο γηα ηελ πιήξσζε θαη απνζηξάγγηζε ηνπ ζπζηήκαηνο,
εμαεξηζηήξα, ζεξκνκφλσζε ηχπνπ block, πξαθέηα ηνίρνπ, βίδεο
ζηεξέσζεο θαη εμαξηήκαηα ζχζθημεο
- Ζιεθηξηθή
εγθαηάζηαζε
πιήξε
κε
ηνπο
απαξαίηεηνπο
απηνκαηηζκνχο(δηαθφπηεο,
αζθάιεηεο
,δηαθνξηθνχο
ζεξκνζηάηεο
,ειεγθηέο, θιπ) θαη 3 αηζζεηήξηα γηα ηελ απηφκαηε ιεηηνπξγία ηνπ
ζπζηήκαηνο θαη ηηο απαηηνχκελεο θαισδηψζεηο
- Κιεηζηφ δνρείν δηαζηνιήο 35lt
- Σα απαξαίηεηα πδξαπιηθά εμαξηήκαηα ζχλδεζεο ησλ ζπιιεθηψλ θαη ηελ
απαηηνχκελε
πνζφηεηα
αληηςπθηηθνχ
πγξνχ
(κε-ηνμηθή
πξνππιελνγιπθφιε)
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Σηο απαξαίηεηεο ζσιελψζεηο θαη εμαξηήκαηα απφ πνιππξνππιέλην
πνιπζηξσκαηηθφ κε παινλήκαηα, PΡ-R 112 ζεηξάο SDR 7.4 γηα ηε
ζχλδεζε ησλ ζπιιεθηψλ κε ην θηη πδξαπιηθήο ζχλδεζεο θαη ην κπφτιεξ
- Σελ πδξαπιηθή ζχλδεζε ηνπ κπφτιεξ κε ηνπο ζπιιέθηεο πξνζαγσγήο θαη
αλαθπθινθνξίαο δεζηνχ λεξνχ θαη ηνλ ζπιιέθηε θξχνπ λεξνχ ησλ
μελψλσλ κέζσ θαηαιιήινπ θπθινθνξεηή δεζηψλ λεξψλ ρξήζεο κε
γαιβαληζκέλνπο ζσιήλεο βαξέσο ηχπνπ (πξάζηλε εηηθέηα) θαη
γαιβαληζκέλα θνξδνλάηα εμαξηήκαηα.
- Όιεο νη ζσιελψζεηο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα κνλσζνχλ κε
ειαζηνκεξή ζεξκνκφλσζε θιεηζηψλ θπςειψλ απφ ζπλζεηηθφ θανπηζνχθ
κε επέλδπζε πνιπκεξνχο κεκβξάλεο γηα πξνζηαζία απφ UV (ελδεηθηηθνχ
ηχπνπ isopipe TC κε πξνζηαζία solar), πάρνπο 13mm.
2. Δλφο πδξνκέηξνπ δηαηνκήο 2‟‟ πνπ ζα ηνπνζεηεζεί κέζσ 2 ζθαηξηθψλ βαλψλ
ίδηαο δηαηνκήο ζηελ παξνρή θξχνπ λεξνχ ηεο πνπδαζηηθήο Λέζρεο.
-

Οη εξγαζίεο ηνπνζέηεζεο θαη ζχλδεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ην
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I , απφ πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ πνπ ζα δηαζέηεη ηηο απαηηνχκελεο άδεηεο.
Η παξάδνζε ηνπ εμνπιηζκνύ ζα γίλεη πιήξσο εγθαηεζηεκέλνπ θαη ζε θαηάζηαζε
ιεηηνπξγίαο.
Ο ρξόλνο πινπνίεζεο ηνπ αηηήκαηνο ζα είλαη 30 εκέξεο από ηελ εκεξνκελία αλάζεζεο.
Κξηηήξην θαηαθχξσζεο: ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη
ηηκήο, ζπλνιηθά (Τπεξεζία θαη Τιηθά).
Φάθεινο Πξνζθνξάο
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο ζην Σκήκα
Γηνηθεηηθήο Μέξηκλαο θαη Πξσηνθόιινπ ηνπ Σ.Δ.Ι. Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο (Σέξκα
Μαγλεζίαο, έξξεο), κέρξη θαη ηελ Σξίηε 6- 11-2018 θαη ώξα 10:00 π.κ.
Ο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ ελδείμεηο:

«ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΟΤ ΤΠΟΦΖΦΗΟΤ» (Πιήξεο Δπσλπκία, Σαρπδξνκηθή Γηεχζπλζε, ηειέθσλν,
fax, δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, εθφζνλ ππάξρεη.
ΠΡΟΦΟΡΑ γηα ηελ :
Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ελόο θεληξηθνύ ειηαθνύ ζπζηήκαηνο παξαγσγήο δεζηνύ λεξνύ
βεβηαζκέλεο θπθινθνξίαο θαη ελόο πδξνκέηξνπ γηα ηε πνπδαζηηθή Λέζρε ηνπ Σ.Δ.Ι.
Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ζηηο έξξεο
ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ: Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα (Σ.Δ.Η.) Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο
ΚΑΣΑΛΖΚΣΗΚΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΚΑΣΑΘΔΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ : Σξίηε 6-11-2018 θαη ψξα
10:00 π.κ.
Να κελ αλνηρηεί από ηελ ηαρπδξνκηθή ππεξεζία ή ην πξσηόθνιιν

Ο θχξηνο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη:
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-

Φάθειν κε ηελ έλδεημε Οηθνλνκηθή πξνζθνξά, φπνπ ζα πεξηιακβάλεηαη ε νηθνλνκηθή
πξνζθνξά (ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηνπ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ II) απφ ηελ νπνία λα
πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή.

-

Xσξηζηφ θάθειν κε ηελ έλδεημε ηερληθά ζηνηρεία, φπνπ ζα πεξηιακβάλνληαη ηα
ηερληθά ζηνηρεία ησλ βαζηθψλ πιηθψλ (ειηαθφ ζχζηεκα, θπθινθνξεηή
αλαθπθινθνξίαο, ζσιήλεο PPR, κνλσηηθά) πνπ πξνζθέξνπλ (πξνζπέθηνπο) , ηα
πηζηνπνηεηηθά ηνπ θαηαζθεπαζηή (ISO) θαη ησλ πιηθψλ (CE, solar Keymark ) θαη νη
εγγπήζεηο ησλ ζπιιεθηψλ θαη ηνπ κπφηιεξ πνπ πξνζθέξνπλ. Η απόθιηζε ησλ
αλσηέξσ ζηνηρείσλ από ηηο απαηηήζεηο ηνπ δηαγσληζκνύ απνηειεί ιόγν
απόξξηςεο ηεο πξνζθνξάο.

-

Τπεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία δειψλεηαη φηη είλαη παξαγσγφο ή εηζαγσγέαο θαη είλαη
ππφρξενο λα ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Ν 2939/2001 θαη λα είλαη εγγεγξακκέλνο ζην
Δζληθφ Μεηξψν Παξαγσγψλ(ΔΜΠΑ) πνχ ηεξείηαη ζηελ ειεθηξνληθή ζειίδα ηνπ
Δ.Ο.Α.Ν. κε αξηζκφ _____ ή είλαη δηαθηλεηήο θαη δελ είλαη ππφρξενο λα ηεξεί ηηο
ππνρξεψζεηο ηνπ Ν 2939/2001 θαη λα είλαη εγγεγξακκέλνο ζην Δζληθφ Μεηξψν
Παξαγσγψλ (ΔΜΠΑ) αιιά ν παξαγσγφο ή εηζαγσγέαο ________ (αλαθέξεηαη
νλνκαζηηθά) ησλ εηδψλ πνπ ζα πξνκεζεχζεη ζην πιαίζην ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη
εγγεγξακκέλνο ζην ΔΜΠΑ κε αξηζκ._______

-

Ννκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζπκκεηνρήο( θνξνινγηθή, αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα θαη
απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ)

Σνλ αλάδνρν πνπ ζα πξνθχςεη βαξχλεη θάζε λφκηκε θξάηεζε
Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο παξνρήο ππεξεζίαο ν αλάδνρνο ζα ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ζηνπο
ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί
κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο
πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δίθαην, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην
Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016.

Ο Αντιπρφτανησ Οικονομικών,
Προγραμματιςμοφ και Ανάπτυξησ
Αναστάσιος Μωϋσιάδης
Καθηγητής

Δζση. Γηαλνκή:
avdelas@teicm.gr, γηα αλάξηεζε ζην site ηνπ Σ.Δ.Η. Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο
Τπεχζπλνο Πξνδηαγξαθψλ Μπάηδηνο Γεψξγηνο ηειέθσλν 23210-49222
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Σκήκα Μηζζνδνζίαο, Απνδεκηψζεσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Πεξηνπζίαο

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι
ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΓΑΙΑ
ηήξημε ειηαθψλ ζπιιεθηψλ - κπφηιεξ
Οη ειηαθνί ζπιιέθηεο ζα ηνπνζεηεζνχλ ζην δψκα ηνπ θηηξίνπ ησλ Ξελψλσλ
(επίπεδε πιάθα κε πγξνκφλσζε κεκβξάλε ΣΡΟ).

Ζ ζηεξέσζε ησλ βάζεσλ

ζηήξημεο ησλ ζπιιεθηψλ ζα γίλεη ρσξίο δηάηξεζε ηεο κεκβξάλεο. Ζ πίζσ πιεπξά
ησλ βάζεσλ ζα ζηεξηρηεί ζε γαιβαληζκέλε ζηδεξνγσληά θαηάιιειεο δηαηνκήο πνπ
ζα παθησζεί ζηα ππάξρνληα ζηεζαία θαη ε κπξνζηηλή ζα παθησζεί ζε
πξνθαηαζθεπαζκέλεο πιάθεο κπεηφλ δηαζηάζεσλ ηνπιάρηζηνλ 30ρ30ρ15 εθ. (π.ρ.
ηεκάρηα θξαζπέδσλ).
Σν κπφηιεξ ζα εγθαηαζηαζεί ζην δάπεδν ηνπ ππφγεηνπ ηνπ θηηξίνπ ησλ Ξελψλσλ
πιεζίνλ ησλ ζπιιεθηψλ δηαλνκήο δεζηνχ λεξνχ ζε βάζε χςνπο 10 εθ.
Τδξαπιηθέο ζπλδέζεηο
Ζ πδξαπιηθή ζχλδεζε ησλ ζπιιεθηψλ κε ην θηη θαη ην κπφτιεξ (απφζηαζε πεξίπνπ
25
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ζα
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θαη
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απφ

πνιππξνππιέλην

πνιπζηξσκαηηθφ κε παινλήκαηα, PP-R 112 ζεηξάο SDR 7.4 δηακέηξνπ 25mm . Θα
ηνπνζεηεζνχλ

φπνπ

απαηηείηαη

εμαεξηζηηθά

,

βαιβίδεο

αζθαιείαο

θαη

αληεπηζηξνθήο. Λφγσ κε χπαξμεο εθεδξηθήο πεγήο θαη ε δεχηεξε ζεξπαληίλα ηνπ
κπφηιεξ ζα ζπλδεζεί κε ην θχθισκα ησλ ειηαθψλ (κε δηαθιάδσζε θαη ζθαηξηθή
βάλα απνκφλσζεο θαη αλακνλή γηα άιιε πεγή ζέξκαλζεο).
ην θχθισκα ησλ ειηαθψλ ζα ηνπνζεηεζεί θιεηζηφ δνρείν δηαζηνιήο 35 ιίηξσλ
Οη ζπλδέζεηο ηνπ κπφηιεξ κε ηνλ ζπιιέθηε πξνζαγσγήο δεζηνχ λεξνχ ζα γίλεη κε
ζσιήλα γαιβαληζκέλε βαξέσο ηχπνπ (πξάζηλε εηηθέηα ) δηακέηξνπ 1 1/4 „‟ θαη κε ηνλ
ζπιιέθηε αλαθπθινθνξίαο κε ζσιήλα γαιβαληζκέλε βαξέσο ηχπνπ (πξάζηλε εηηθέηα
) δηακέηξνπ 3/4 „‟ φπνπ ζα ηνπνζεηεζεί θαη ν απαηηνχκελνο θπθινθνξεηήο
αλαθπθινθνξίαο (θαηάιιεινο γηα δεζηά λεξά ρξήζεο) κε δπν ζθαηξηθέο βάλεο θαη
βαιβίδα αληεπηζηξνθήο .

ειίδα 5 απφ 7

Ζ πιήξσζε ηνπ κπφηιεξ ζα γίλεηαη απφ ην ζπιιέθηε θξχνπ λεξνχ κέζσ
αληεπίζηξνθεο βαιβίδαο κε ζσιήλα γαιβαληζκέλε βαξέσο ηχπνπ (πξάζηλε εηηθέηα )
δηακέηξνπ 3/4 „‟.
ην κπφηιεξ ζα εγθαηαζηαζεί βαιβίδα αζθαιείαο δηακέηξνπ ¾‟‟ ζηα 4 bar.
Όια ηα εμαξηήκαηα γηα ηηο γαιβαληζκέλεο ζσιελψζεηο ζα είλαη γαιβαληζκέλα κε
εληζρπκέλα άθξα (θνξδνλάηα) θαη φιεο νη ζπλδέζεηο κε ην κπφηιεξ ζα γίλνπλ κε
ξαθφξ θαη ζθαηξηθή βάλα απνκφλσζεο .
Όιεο νη ζσιελψζεηο ζα κνλσζνχλ κε θνρχιηα πάρνπο 13mm απφ ειαζηνκεξή
ζεξκνκφλσζε θιεηζηψλ θπςειψλ ζπλζεηηθνχ θανπηζνχθ κε επέλδπζε πνιπκεξνχο
κεκβξάλεο γηα πξνζηαζία απφ UV (ελδεηθηηθνχ ηχπνπ isopipe TC κε πξνζηαζία
solar).
Ζιεθηξηθέο ζπλδέζεηο – απηνκαηηζκνί
Γηα ηελ απηφκαηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ζα εγθαηαζηαζεί πίλαθαο
απηνκαηηζκνχ ηνπ πξνκεζεπηή ηνπ ζπζηήκαηνο (δηαθνξηθφο ζεξκνζηάηεο) κε νζφλε
θαη ζρεκαηηθφ δηάγξακκα ηεο εγθαηάζηαζεο, φπνπ ζα ζπλδεζνχλ ηα 3 αηζζεηήξηα
ζεξκνθξαζίαο (λεξνχ ζπιιεθηψλ , κπφηιεξ θάησ θαη κπφηιεξ πάλσ) θαη απφ ηνλ
νπνίν ζα ηίζεληαη ζε ιεηηνπξγία νη θπθινθνξεηέο θαη ε ειεθηξηθή αληίζηαζε (φηαλ ε
ζεξκνθξαζία λεξνχ ζην κπφηιεξ είλαη <35 νC – ξχζκηζε ζεξκνζηάηε ζηνπο 50 νC).
Ζ ειεθηξηθή ηξνθνδνζία ηνπ πίλαθα απηνκαηηζκνχ ζα γίλεη απφ παξαθείκελν ηνπηθφ
κεηαιιηθφ πίλαθα φπνπ ζα εγθαηαζηαζνχλ νη απαηηνχκελνη κηθξναπηφκαηνη
(κνλνπνιηθφο 16Α γηα απηνκαηηζκφ θπθινθνξεηψλ θαη δηπνιηθφο 25Α

γηα ηελ

ειεθηξηθή αληίζηαζε) . Όια ηα απαηηνχκελα θαιψδηα (πξνο πίλαθεο, αηζζεηήξηα,
θπθινθνξεηέο, ειεθηξηθή αληίζηαζε) ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε πιαζηηθφ ζσιήλα βαξέσο
ηχπνπ θαηάιιειεο δηαηνκήο ,ηχπνπ Κνπβίδε , θαη ζα ζηεξηρηνχλ θαηάιιεια.
Σνπνζέηεζε πδξνκέηξνπ
ηε ζσιήλσζε ηξνθνδνζίαο λεξνχ χδξεπζεο ηεο πνπδαζηηθήο Λέζρεο ζα
εγθαηαζηαζεί πδξφκεηξν δηαηνκήο 2‟‟ πνπ ζα θέξεη ζήκαλζε CE . Πξηλ θαη κεηά ην
πδξφκεηξν ζα ηνπνζεηεζνχλ ζθαηξηθέο βάλεο ηδίαο δηαηνκήο.

Ο Αλ. Πξντζηάκελνο Σκήκαηνο πληήξεζεο
Γ. Μπάηδηνο
Μερ/γνο Μεραληθφο
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IΙ:
ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ

(θξαγίδα Δπηρείξεζεο)

ΠΡΟΦΟΡΑ ΠΡΟ ΣΟ ΣΔΙ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ
ΓΙΑ ΣΗΝ
«Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ελόο θεληξηθνύ ειηαθνύ ζπζηήκαηνο παξαγσγήο δεζηνύ
λεξνύ ρξήζεο βεβηαζκέλεο θπθινθνξίαο θαη ελόο πδξνκέηξνπ γηα ηε πνπδαζηηθή Λέζρε
ηνπ Σ.Δ.Ι. Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ζηηο έξξεο»
Α/Α

Οιηθή Γαπάλε (ρσξίο
ΦΠΑ)
ζε €

Πεξηγξαθή

1

χλνιν πιηθψλ ζχκθσλα κε ηελ ηερληθή πεξηγξαθή

2

χλνιν εξγαζίαο* ζχκθσλα κε ηελ ηερληθή πεξηγξαθή

ύλνιν ζε επξώ (αξηζκεηηθά)
ΦΠΑ 24% ζε επξψ (αξηζκεηηθά)
ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ ζε επξώ (αξηζκεηηθά)
* Οη εξγαζίεο εγθαηάζηαζεο ζα γίλνπλ από έρνληεο ηηο αληίζηνηρεο επαγγεικαηηθέο άδεηεο
ηελ πξνζθνξά πεξηιακβάλνληαη όιεο νη λόκηκεο θξαηήζεηο
ύλνιν πξνζθνξάο κε Φ.Π.Α.:
………………………………………………………………………………………………..(νινγξ
άθσο)
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Τπνγξαθή - θξαγίδα

ειίδα 7 απφ 7

