ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 6 ΒΡΑΣΤΗΡΩΝ ( Τ.Π )

Για την αποκατάσταση των 6 Βραστήρων που βρίσκονται στον χώρο των Μαγειρείων
στο Υπόγειο της Πτέρυγας ΑΧΕΠΑ απαιτούνται αναλυτικά οι παρακάτω ΕργασίεςΠρομήθειες.
Προβλεπόμενες Εργασίες – Προμήθειες :
1.

Αποξηλώσεις – Αποκαταστάσεις – Τοποθέτηση Ποδαρικών

1.1 Αποξήλωση των έξη Βραστήρων ( χυτρών) και δικτύων ατμών αυτών, και των
τριών (3) Ποδαρικών ανά Βραστήρα
1.2 Τοποθέτηση 3 νέων Ποδαρικών ανά Βραστήρα , ειδικής κατασκευής , ρυθμιζόμενα
καθ ύψος με εύρος διαδρομής 50 mm διατομής 2″ , ανοξείδωτα 18/10 κατά DIN
2.

Εργασίες για Ελατήρια

2.1 Τοποθέτηση Σετ 2 τεμαχίων ανά Βραστήρα , ειδικής μορφής , με σωλήνα ανοξείδω
το συγκράτησης και ευθυγράμμισης των ελατηρίων
2.2 Καθαρισμός Σώματος των μεντεσέδων , τοποθέτηση λίπανσης με γράσο λιθίου , και
τάνυση των νέων ελατηρίων
3. Εργασίες Αποξήλωσης και Τοποθέτησης Νέων Λάστιχων Καπακιών

3.1 Προσεκτική αποξήλωση των παλιών φθαρμένων στεγανοποιητικών λάστιχων από
τα καπάκια των Βραστήρων
3.2 Τοποθέτηση νέων λάστιχων σε κάθε βραστήρα από σιλικόνη , τα οποία θα είναι
κατάλληλα για τρόφιμα , και ανάλογης διατομής ώστε να λειτουργήσουν σαν
autoclave τα υφιστάμενα καπάκια
4. Σφικτήρες Καπακιών
4.1 Θα τοποθετηθούν 14 Σφικτήρες στους 6 Βραστήρες . Θα ελεγχθούν και οι
υπόλοιποι Σφικτήρες .
Για την εργασία αυτή καθώς και για τα Ποδαρικά θα χρειαστεί η εξάρμωση των επενδύσεων , η οποία θα γίνει σε συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου
και τους Χρήστες των Μαγειρείων
5. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
5.1 Θα τοποθετηθούν δύο (2) ασφαλιστικά δηλαδή Βαλβίδες Υπερπίεσης σε πίεση 0.48 bar
τύπου καμπάνας για την εξασφάλιση της ασφάλειας των χρηστών .
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2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
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3

4
5
6.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Αποξήλωση των 6 Βραστήρων και (3) Ποδαρικών ανά
Βραστήρα σύμφωνα με Τ.Π
Τοποθέτηση 3 νέων Ποδαρικών ανά Βραστήρα , σύμφωνα με Τεχν. Περιγραφή
Αποξήλωση των παλιών
φθαρμένων στεγανοποιητικών λάστιχων από τα
καπάκια των Βραστήρων
Τοποθέτηση νέων λάστιχων
σε κάθε βραστήρα σύμφωνα
με την Τ.Π

Τοποθέτηση Σφικτήρων
Τοποθέτηση Ασφαλιστικών
Σύνολο σε €
ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ σε €

ΜΟΝΑΔΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
τεμ

6.00

τεμ

6,00

τεμ

6.00

τεμ

6.00

τεμ
τεμ

14,00
2,00

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ
κ.α σε €

12.210,00
2.930,00
15.140,00

Στην συνολική δαπάνη περιλαμβάνεται το Εργολαβικό Όφελος του Αναδόχου , και κάθε νόμιμη
Ασφαλιστική - Εργοδοτική Εισφορά , Φόροι, Δασμοί, και κάθε είδους κρατήσεις υπέρ τρίτων εκ
μέρους του Αναδόχου. ( κ.α = κατ αποκοπήν τίμημα )
3. ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ – ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ
1.Ο Ανάδοχος θα λάβει όλα τα απαιτούμενα εκ του νόμου Μέτρα Ασφαλείας για τα έργο
(προστασία προσωπικού, διερχομένων, κλπ ) , και θα εκτελέσει το έργο κατά κατά
Προτίμηση Απογευματινές ώρες και Σαββατοκύριακα .
2. Για τον λόγο αυτό μετά την κατακύρωση θα καταθέσει και Χρονοδιάγραμμα κατασκευής.
3. Ο Ανάδοχος θα προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/86 , που θα αναφέρει ότι
επισκέφθηκε τον χώρο, έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών, και θα λάβει όλα τα απαιτούμενα
Μέτρα Ασφαλείας.
4. Ο Ανάδοχος θα προσκομίσει έγγραφο που να αποδεικνύει την εμπειρία του σε Παρόμοιες
Επισκευές .

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΧΡ. ΚΟΥΤΣΗΣ
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