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ΩΝΑΣΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ
ΜΕΛΕΤΗ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΚΟΥ ΜΕ ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1. ΓΕΝΙΚΑ
Η ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. έχοντας αναλάβει εκ μέρους του ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
"ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ" (αποκλειστικού δωρητή βάσει του Νόμου 4565/2018) την
διοικητική και οικονομική μέριμνα για την ανέγερση και τον εξοπλισμό του Ωνάσειου
Εθνικού Μεταμοσχευτικού Κέντρου (ΩΕΜΕΚ), Λεωφ. Συγγρού 356, σας προσκαλεί να
υποβάλετε προσφορά για :
Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση παράδοση σε λειτουργία της ηλεκτρολογικής
εγκατάστασης (ρευματοληπτών, διακοπτών και παροχών φωτισμού, data, τηλεφωνικών
γραμμών, φωτισμού) μετά των τοπικών υποπινάκων, της προμήθειας και εγκατάστασης
των ρευματοληπτών και την παράδοση σε πλήρη λειτουργία, ενός μονόροφου αυτόνομου
συγκροτήματος γραφείων , που υπάρχει στον εξώστη του Β ορόφου του ΩΚΚ.
Με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καλούνται οι ενδιαφερόμενες
κατασκευαστικές εταιρείες με εξειδίκευση στην εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων
κλιματισμού να αποστείλουν μέχρι την :
28η Ιουλίου 2020
σε έντυπη καθώς και σε επεξεργάσιμη ψηφιακή μορφή Κατ αποκοπή άνευ επιμέτρησης
προσφορά για την ανάληψη της ως άνω Εργολαβίας σύμφωνα με τα τεύχη, σχέδια και
προδιαγραφές που συνοδεύουν την πρόσκληση.
2. ΟΡΙΣΜΟΙ
ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ
Εργολαβία
Η παρούσα πρόσκληση αφορά στην Κατ αποκοπή άνευ επιμέτρησης εργολαβία για
την Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση παράδοση σε λειτουργία της ηλεκτρολογικής
εγκατάστασης (ρευματοληπτών, διακοπτών και παροχών φωτισμού, data, τηλεφωνικών
γραμμών, φωτισμού) μετά των τοπικών υποπινάκων, της προμήθειας και εγκατάστασης
των ρευματοληπτών και την παράδοση σε πλήρη λειτουργία, ενός μονόροφου αυτόνομου
συγκροτήματος γραφείων , που υπάρχει στον εξώστη του Β ορόφου του ΩΚΚ.
Στο Αντικείμενο της εργολαβίας περιλαμβάνονται :

1. Η μελέτη ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (μελέτη, κατασκευαστικά σχέδια, σχέδια
πινάκων σχέδια as built).
2. Οι τυχόν απαιτούμενες συμπληρωματικές οδεύσεις καλωδίων Για την όδευση των
ηλεκτρολογικών έχουν τοποθετηθεί ήδη σχάρες μέσα στην ψευδοροφή (ισχυρά-data)
καθώς και σχάρες πίσω από τα σοβατεπιά του δαπέδου.
3. Οι καλωδιώσεις, ρευματολήπτες και διακόπτες . Όπως αναφέρονται στις
προδιαγραφές.
4. Πίνακες και υποπίνακες
δηλ. ο υποπίνακας διανομής ΑΛΦΑ των σπιτιών και οι υποπίνακες σπιτιών
Λογιστήριο
Ιατρικό Τμήμα
Μονάδα σπάνιων παθήσεων
Παιδο Καρδιοχειρουργικό
Παιδοκαρδιολογικό
WC
5. Φωτισμός
Στα γραφεία. Led panel οροφής 60Χ60, αμέσου φωτισμού υψηλής φωτιστικής απόδοσης,
χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης
Στα WC φωτιστικά σώματα στεγανά ΙΡ 44 (απλίκες) με λαμπτήρες LED, πάνω από
τους καθρέπτες των νιπτήρων. Στον διάδρομο των WC spot οροφής LED,στεγανά ΙΡ 44.
6. RACK DATA Προμήθεια, εγκατάσταση, καλωδίωση τερματισμός μεικτονόμηση
παράδοση σε λειτουργία
7. WIFI τέσσερα (4) πρόσθετα Access Points CISCO, με την κατάλληλη καλωδιακή τους
σύνδεση.
8. Γειώσεις
Το δίκτυο γείωσης όλης της νέας εγκατάστασης καθώς και στα μεταλλικά μέρη,
στις μεταλλικές σχάρες θα συνδεθούν με το υπάρχον σύστημα γείωσης ΩΚΚ
9. Πυρανίχνευση
δηλ εγκατάσταση καλωδίωσης για φωτοηλεκτρονικούς και θερμοδιαφορικούς
ανιχνευτές καπνού- θερμότητας (multi sensor) σημειακής αναγνώρισης . Η προμήθεια
εγκατάσταση των ανιχνευτών θα γίνει από άλλο εργολάβο
10. Φωτισμός ασφαλείας
Προμήθεια και εγκατάσταση για τα προβλεπόμενα αυτόνομα
επαναφορτιζόμενα φωτιστικά σώματα ασφαλείας
11. Κάθε μεταφορά, ανύψωση, λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν θα επιτραπεί η χρήση των
ανελκυστήρων για μεγάλα φορτία
12. Η συνεχής αποκομιδή άχρηστων,
13. Ο ποιοτικός έλεγχος, και η επίβλεψη εργασιών από διπλωματούχο Ηλεκτρολόγο

14. Η τελική ρύθμιση, τα σχέδια πινάκων, η έκδοση πιστοποιητικού εγκαταστάτη κατά
ΕΛΟΤ
15. Η πιστοποίηση του δίκτυου Voice - Data ώστε να επιτυγχάνονται οι απαιτήσεις της
κατηγορίας.
16. Η εγγύηση καλής λειτουργίας του αντικειμένου εργασίας του για πέντε έτη από την
οριστική παραλαβή.
καθώς και τα κατωτέρω καθήκοντα Αναδόχου:
1. Τήρηση των κανονισμών ασφαλείας και των απαιτήσεων προστασίας
εργαζομένων.
2. Παρουσία Τεχνικού ασφαλείας για τις εργασίες της εργολαβίας, που θα
επισκέπτεται το έργο όπως ορίζει ο Νόμος.
3. Yποβολή σχεδίων As Built
ΕΡΓΟ
Το συνολικό έργο, μέρος του οποίου αποτελεί η παρούσα Εργολαβία είναι η ανέγερση και ο
εξοπλισμός του Ωνάσειου Εθνικού Μεταμοσχευτικού Κέντρου (Λεωφόρος Συγγρού 356),
στα πλαίσια εφαρμογής του Νόμου 4565/2018. Το Έργο αποτελεί δωρεά άνευ
ανταλλάγματος Κοινωφελούς Ιδρύματος "Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης" προς το Ελληνικό
Δημόσιο και το ΩΚΚ.
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ - ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Εργοδότης της παρούσας Εργολαβίας και αναθέτουσα Αρχή είναι η ΑΡΙΟΝΑ που είναι
επίσης η μόνη υπεύθυνη για την οριστική επιλογή του Εργολάβου, την ανάθεση, την
διαχείριση της Σύμβασης και την διευθέτηση των πληρωμών.
Η ΑΡΙΟΝΑ ΑΕ στο εξής "Εργοδότης" είναι ιδιωτική εταιρεία (Τεχνική Κατασκευαστική και
Καλλιτεχνική), και ανήκει στον όμιλο του Ιδρύματος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης και έχει
αναλάβει την υλοποίηση και χρηματοδότηση του Έργου με αυτεπιστασία .
Η Σύμβαση είναι ιδιωτική και δεν υπάγεται στις διαδικασίες του Δημοσίου.
3. ΤΕΥΧΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Τα κατωτέρω τεύχη της πρόσκλησης βρίσκονται στον ακόλουθο σύνδεσμο: Τεύχη
Πρόσκλησης
Πρόκληση υποβολής προσφοράς
Τεχνική περιγραφή
Σχέδιο κάτοψης συγκροτήματος (pdf & dwg)
4. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κυρία
Νίκη Πανοπούλου στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:
oemekergon@onassis.org και τηλέφωνο 210 94 98 360

Κανείς άλλος εκτός από την ΑΡΙΟΝΑ (π.χ. μελετητής, σύμβουλος, μηχανικός, ιατρός,
διευθυντής ή αντιπρόσωπος ΩΚΚ) δεν είναι εξουσιοδοτημένος να παρέχει πρόσθετες
τεχνικές πληροφορίες/ διευκρινίσεις .
Οιεσδήποτε πληροφορίες, διευκρινήσεις, εντολές και λοιπά προφορικά ή γραπτά στοιχεία,
δεδομένα ή σχέδια που προήλθαν από επικοινωνία με τους Μελετητές ή τους συμβούλους
του Εργοδότη, προ της δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης σε προσφορά, ή/και κατά
την διάρκεια της διαδικασίας υποβολής, δεν δεσμεύουν ή περιορίζουν την ΑΡΙΟΝΑ ή το
ΩΚΚ.
5. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Η προθεσμία για την υποβολή των δικαιολογητικών λήγει την
28η Ιουλίου 2020
μέχρι ώρα 14.00μμ στα γραφεία ΑΡΙΟΝΑ:
ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ζεφύρου 8 . Π. Φάληρο
τηλ 210 94 98 160
fax 210 94 98 199
Για την ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε
Η Επιτροπή Διαγωνισμών Εργου

