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ΘΕΜΑ : Προμήθεια και τοποθζτηςη ογκομετρητή πετρελαίου ςτο λεβητοςτάςιου του 
Γ.Ν. Πατρών «Ο Άγιοσ Ανδρζασ» 

 

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Να γίνει προμήθεια και εγκατάςταςη ενόσ μετρητή και του καταγραφικοφ του ςτο ςημείο από το οποίο 

ειςζρχεται το πετρζλαιο ςτην εξωτερική δεξαμενή που χρηςιμοποιεί το λεβητοςτάςιο. Να διαμορφωθεί 

κατάλληλο τμήμα ςτην είςοδο του μετρητή ςωλήνωςησ 3" με ςπείρωμα για να βιδϊνονται οι διάφοροι 

αντάπτορεσ των βυτίων. Να διαμορφωθεί κατάλληλο προςτατευτικό κάλυμμα / κουβοφκλιο, ϊςτε ο 

μετρητήσ να είναι πλήρωσ προςτατευμζνοσ και αςφαλιςμζνοσ. Το ςφςτημα του μετρητή / καταγραφικοφ 

να ςυνοδεφεται από τα απαραίτητα πιςτοποιητικά που να πιςτοποιοφν απζναντι ςτην Ελληνική 

Νομοθεςία την ακρίβεια τησ μζτρηςησ. 

Να γίνει προμήθεια του μετρητή που περιγράφεται ςτον παρακάτω πίνακα. 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΛΙΚΟΤ ΚΩΔΙΚΟ ΠΟΟΣΗΣΑ 

1 Μετρητήσ Πετρελαίου  
MC515 3" 100-1000lpm με ςϊμα, φίλτρο, αεροδιαχωριςτή, 
aircheck valve και ονομαςτικήσ πίεςη λειτουργίασ 10,5bar. Ο 
μετρητήσ να διαθζτει μηχανικό καταγραφικό, με πζντε (5) ψηφία 
καταγραφήσ και ακρίβεια ζνδειξησ καταγραφήσ δζκατο λίτρου 
(1/10lt). 

71351xxx 1 τεμ. 

Πίνακας 1. Περιγραφή ογκομετρητή 

Οι εργαςίεσ που απαιτοφνται για την εγκατάςταςη του ογκομετρητή περιγράφονται παρακάτω: 

1. Εγκατάςταςη ογκομετρητή 

2. Προμήθεια και τοποθζτηςη ενόσ μεταλλικοφ ερμαρίου για προςταςία του μετρητή από τα καιρικά 

φαινόμενα, αλλά και από κλοπή 

3. Λοιπζσ απαραίτητεσ υδραυλικζσ και ηλεκτρολογικζσ ςυνδζςεισ για τη λειτουργία του ογκομετρητή 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Ο κάθε υποψήφιοσ ανάδοχοσ θα πρζπει: 

 Να καταθζςει πζραν τησ κλειςτήσ οικονομικήσ προςφοράσ, και ξεχωριςτή κλειςτή τεχνική 

προςφορά, ςτην οποία να περιγράφεται το χρονοδιάγραμμα, καθϊσ και οι εργαςίεσ που 

πρόκειται να εκτελεςτοφν. 

 Προτοφ την κατάθεςη τησ προςφοράσ του, να λάβει πλήρη και καλή γνϊςη τησ υπάρχουςασ 

κατάςταςησ και να καταθζςει ςχετική βεβαίωςη υπογεγραμμζνη από τον υποδιευθυντή τησ 

Τεχνικήσ Υπηρεςίασ ή την προϊςταμζνη του Τεχνικοφ Τμήματοσ. 

Στο κόςτοσ περιλαμβάνονται οι εργαςίεσ, τα υλικά και τα μικροχλικά που απαιτοφνται για την επιςκευή. 

Οι εργαςίεσ να πραγματοποιηθοφν από τον Ανάδοχο κατά το δυνατόν με την παρουςία προςωπικοφ του 
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Τεχνικοφ Τμήματοσ. 

Κατά τη διάρκεια των εργαςιϊν, ο Ανάδοχοσ οφείλει να λάβει όλα τα απαιτοφμενα μζτρα αςφαλείασ για 

το προςωπικό του, το προςωπικό του νοςοκομείου καθϊσ και για κάθε τρίτο άτομο που μπορεί να 

διζρχεται από τουσ χϊρουσ ςτουσ οποίουσ θα εκτελζςει εργαςίεσ. 

Ζναρξη των εργαςιϊν εντόσ είκοςι (20) ημερϊν από την ανάθεςη των εργαςιϊν και ολοκλήρωςη εντόσ 

δφο (2) ημερϊν. 

Με την ολοκλήρωςη των εργαςιϊν, ο Ανάδοχοσ να παραδϊςει ςτην Τεχνική Υπηρεςία του Νοςοκομείου 

τα παρακάτω: 

1. Δελτία Εργαςιϊν όπου θα αναφζρονται λεπτομερϊσ οι εργαςίεσ που εκτελζςτηκαν 

2. Πιςτοποιητικά του ογκομετρητή. 

Τα άχρηςτα υλικά να μεταφερθοφν από τον Ανάδοχο ςε χϊρο εντόσ του Νοςοκομείου που θα του 

υποδείξει η Τεχνική Υπηρεςία. 

ΕΚΣΙΜΗΗ ΚΟΣΟΤ 

Υλικϊν:  6.500,00€ (ζξι χιλιάδεσ πεντακόςια ευρϊ) ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 

Εργαςιϊν: 2.000,00€ (δφο χιλιάδεσ ευρϊ) ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 

 

 


