ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Α. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ
& ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΡΑΦΙΝΑΡΙΑΣ.
Για τον βασικό προσφερόμενο εξοπλισμό των άρθρων 239, 240 και 243 του τιμολογίου
μελέτης, θα συμπληρωθεί ο πίνακας που ακολουθεί:
Πίνακας Α1: ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΜΕΓΙΣΤΗ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
(τόνοι/ώρα)

ΑΠΟΔΟΣΗ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΑΣΑ
ΣΧΙΣΤΗΣ ΣΑΚΩΝ ΑΣΑ
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΣΚΙΝΟ ΑΣΑ
ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ
ΛΕΠΤΟΥ ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΑΣΑ
ΔΟΝΗΤΙΚΟ ΚΟΣΚΙΝΟ
ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ
ΒΑΛΛΙΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ ΑΣΑ
ΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ
ΓΡΑΜΜΗΣ ΒΑΡΕΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΑΝΑΜΙΚΤΩΝ
ΠΛΑΣΤΙΚΏΝ
ΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ
ΓΡΑΜΜΗΣ ΒΑΡΕΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ HDPE/PET
ΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ
ΓΡΑΜΜΗΣ ΕΛΑΦΡΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ
ΧΑΡΤΙΟΥ/ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ
ΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ
ΓΡΑΜΜΗΣ ΕΛΑΦΡΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ LDPE
ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ
ΒΑΡΕΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΒΑΛΙΣΤΙΚΟΥ
ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗ ΑΣΑ
ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΥ
ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΑΣΑ
ΠΡΕΣΑ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΣΧΙΣΤΗΣ ΣΑΚΩΝ
ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ
ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
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ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ
ΙΣΧΥΣ

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΣΚΙΝΟ
ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΡΑΦΙΝΑΡΙΑΣ
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΣΚΙΝΟ
ΡΑΦΙΝΑΡΙΑΣ
ΒΑΡΥΜΕΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Για την τεκμηρίωση των τεχνικών χαρακτηριστικών του βασικού μηχανολογικού εξοπλισμού,
όπως αυτός καταγράφεται στον παραπάνω πίνακα, επί ποινή αποκλεισμού, θα υποβληθεί
υπογεγραμμένη βεβαίωση για κάθε μηχάνημα από τον αντίστοιχο κατασκευαστικό οίκο, η
οποία θα περιλαμβάνει τα εξής:
1. Τη δυναμικότητα εξοπλισμού σε tn/ώρα,
2. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά / απόδοση,
3. Το επιμέρους ισοζύγιο μάζας στην είσοδο και στην έξοδο του εξοπλισμού ρεύμα ροής
και υλικό, σε τόνους ανά ώρα,
4. Το χρόνο εγγύησης,
5. Την εγκατεστημένη ισχύ.
Επισημαίνεται ότι η βεβαίωση θα προέρχεται από τον κατασκευαστικό οίκο και όχι από
εμπορικούς αντιπροσώπους και προμηθευτές.
Επίσης θα κατατεθεί φάκελος τεχνικών χαρακτηριστικών για τα μηχανήματα του παραπάνω
πίνακα που θα περιέχει τα ακόλουθα :
1. Αναλυτική τεχνική περιγραφή λειτουργίας και συντήρησης
2. Τεχνικά φυλλάδια εξοπλισμού (prospects)
Τέλος ο κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει να περιλάβει στην τεχνική του προσφορά:
 Σχέδια για τις τρείς γραμμές μηχανικής επεξεργασίας που θα δείχνουν πως θα
τοποθετηθούν τα μηχανήματα, οι ταινιομεταφορείς και οι βοηθητικές
εγκαταστάσεις (διάδρομοι επίσκεψης, κλίμακες κλπ). Τα σχέδια πρέπει να είναι και
3D.
 Ισοζύγια μάζας για τις τρείς γραμμές επεξεργασίας. Τα χαρακτηριστικά των
μηχανημάτων θα είναι αυτά που βεβαιώνονται από τον κατασκευαστή. Τα ποσοστά
ανάκτησης ανά υλικό θα είναι για όλους τους διαγωνιζόμενους τα αναφερόμενα στα
ισοζύγια μάζας του τεύχους 2.2 της οριστικής μελέτης. Από τα ισοζύγια μάζας θα
προκύπτει και η δυναμικότητα της κάθε γραμμής επεξεργασίας.
Β. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΧΩΝΕΥΣΗΣ
Το άρθρο 210 του Τιμολογίου Μελέτης περιλαμβάνει τα εξής:
1. 1 Ηλεκτροκίνητη, αεροστεγή και θερμικά μονωμένη θύρα για έκαστο αντιδραστήρα
αναερόβιας χώνευσης, ελάχιστων διαστάσεων 5,00 x 5,00 m (πλάτος x ύψος), για την
τροφοδοσία και απομάκρυνση των αποβλήτων.
2. Δίκτυα συλλογής στραγγισμάτων από τους αντιδραστήρες αναερόβιας χώνευσης και
δεξαμενές αποθήκευσης συνολικής χωρητικότητας 480 m3.
3. Δίκτυο επανακυκλοφορίας στραγγισμάτων από τη δεξαμενή αποθήκευσης στους
αντιδραστήρες αναερόβιας χώνευσης και δίκτυο διαβροχής που εγκαθίσταται στην οροφή
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έκαστου αντιδραστήρα αναερόβιας χώνευσης, αποτελούμενο από αγωγό μεταφοράς
ακροφύσια και αντλία.
4. 1 Δίκτυο αερισμού για έκαστο αντιδραστήρα αναερόβιας χώνευσης. Κάθε χωνευτής
διαθέτει ανεμιστήρα για την παροχή αέρα και δίκτυο παράλληλους αγωγούς
εγκιβωτισμένους στο δάπεδο, με κατάλληλες διαμορφωμένες εξόδους για την ομοιόμορφη
κατανομή του αέρα εντός του απορριμματικού όγκου.
5. 1 Δίκτυο απαγωγής και μεταφοράς απαερίων στο σύστημα απόσμησης. Η απομάκρυνση
των απαερίων γίνεται με ένα ανεμιστήρα κοινό για όλους τους αντιδραστήρες, μέσω
κατάλληλου αγωγού. Το δίκτυο απαγωγής και μεταφοράς απαερίων εκτείνεται από τους
αντιδραστήρες αναερόβιας χώνευσης έως την είσοδο της πλυντηρίδας.
6. 1 Δίκτυο θέρμανσης. Έκαστος αντιδραστήρας διαθέτει σύστημα θέρμανσης που
αποτελείται από δίκτυο αγωγών εγκιβωτισμένων στο σκυρόδεμα στο δάπεδο των
αντιδραστήρων ή στα πλευρικά τοιχώματα ή και στα δύο. Το δίκτυο θέρμανσης
τροφοδοτείται με ζεστό νερό από τον εναλλάκτη θερμότητας της μηχανή συμπαραγωγής
ενέργειας και εκτείνεται από τους αντιδραστήρες αναερόβιας χώνευσης έως τον εναλλάκτη
θερμότητας.
7. Υλικά θερμικής μόνωσης έκαστου αντιδραστήρα, συνθετικής προέλευσης με υδατοστεγή
καλύμματα.
8. 1 Δίκτυο απαγωγής και διαχείρισης βιοαερίου. Το δίκτυο μεταφέρει το βιοαέριο μέσω
αγωγών αναρρόφησης από έκαστο αντιδραστήρας αναερόβιας χώνευσης και έως την είσοδο
του αεριοφυλακίου και του πυρσού καύσης.
9. 1 Αεριοφυλάκιο προσωρινής αποθήκευσης βιοαερίου ελάχιστης χωρητικότητας 1.050 m3.
10. 1 Πυρσό καύσης βιοαερίου ελάχιστης δυναμικότητας 175 m3 /h.
11. Διατάξεις ασφαλείας και συστήματα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε
εκρήξιμες ατμόσφαιρες, σύμφωνα με την Εθνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.
12. Όργανα μέτρησης και ρύθμισης της διεργασίας για έκαστο αντιδραστήρα αναερόβιας
χώνευσης και για τα κεντρικά συστήματα των δικτύων.

Πιο συγκεκριμένα, για την τεκμηρίωση των τεχνικών χαρακτηριστικών των επιμέρους
τμημάτων της μονάδας αναερόβιας χώνευσης, όπως αυτά καταγράφονται στο σχετικό άρθρο
τιμολογίου, έκαστος διαγωνιζόμενος πρέπει να καταθέσει φάκελο που θα περιέχει κατ’
ελάχιστον τα ακόλουθα:
1. Λίστα προσφερόμενου εξοπλισμού συνοδευόμενη από πίνακες τεχνικών χαρακτηριστικών
2. Σχέδια τοποθέτησης του εξοπλισμού στους χωνευτές
3. Τεχνικά φυλλάδια προσφερόμενου εξοπλισμού
4. Τεκμηρίωση της λειτουργικότητας του προσφερομένου συστήματος και πιο συγκεκριμένα:
 Λειτουργικότητα και επάρκεια προσφερόμενου συστήματος αερισμού
 Λειτουργικότητα και επάρκεια προσφερόμενου
συστήματος συλλογής και
ανακυκλοφορίας στραγγισμάτων.
 Λειτουργικότητα και επάρκεια προσφερόμενου συστήματος θέρμανσης κελιών
αναερόβιας χώνευσης
 Λειτουργικότητα και επάρκεια προσφερόμενου συστήματος συλλογής, μεταφοράς
και αποθήκευσης βιοαερίου.
 Περιγραφή προσφερόμενου συστήματος αυτομάτου ελέγχου, λίστα οργάνων και
διάγραμμα σωλήνων και οργάνων.
 Συνδυασμός των προσφερομένων ειδών και σενάριο-α λειτουργίας μονάδας
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Γ. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Θα συμπληρωθεί ο κάτωθι πίνακας Γ1:
Εξοπλισμός ΜΜΕ ΑΣΑ

Μον. Μέτρησης

Προδιαγραφές

ΚΤΙΡΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ
Επιφάνεια
φίτλτρανσης
Όγκος πληρωτικού
υλικού

ΣΑΚΟΦΙΛΤΡΟ
ΒΙΟΦΙΛΤΡΟ

m2
m3

ΚΤΙΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Παροχή αέρα προς
επεξεργασία
Όγκος πληρωτικού
υλικού

ΠΛΥΝΤΗΡΙΔΑ
ΒΙΟΦΙΛΤΡΟ

m3/hr
m3

Για την τεκμηρίωση των τεχνικών χαρακτηριστικών του εξοπλισμού συστημάτων
επεξεργασίας απαερίων, όπως αυτός καταγράφεται στον παραπάνω πίνακα, επί ποινή
αποκλεισμού, θα υποβληθεί υπογεγραμμένη βεβαίωση για κάθε τύπο εξοπλισμού από τον
αντίστοιχο κατασκευαστικό οίκο, η οποία θα περιλαμβάνει τα εξής:
1.
2.
3.
4.
5.

Τη δυναμικότητα εξοπλισμού,
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά / απόδοση,
Την ποιότητα εξόδου,
Το χρόνο εγγύησης,
Την εγκατεστημένη ισχύ.

Επισημαίνεται ότι η βεβαίωση θα προέρχεται από τον κατασκευαστικό οίκο και όχι από
εμπορικούς αντιπροσώπους και προμηθευτές.
Δ. ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Η μονάδα παραγωγής ενέργειας θα κατασκευασθεί με συγχρηματοδότηση του αναδόχου. Η
επένδυση αυτή θα αποσβεσθεί κατά τα 5 έτη που ο ανάδοχος θα λειτουργήσει την μονάδα.
Στην συνέχεια η μονάδα παραγωγής ενέργειας, θα παραδοθεί στην Αναθέτουσα Αρχή. Εάν ο
ανάδοχος, με ενεργοποίηση από την ΑΑ, της δυνατότητας προαίρεσης, συνεχίσει να
λειτουργεί την ΜΕΑ, τότε η ετήσια αμοιβή για την λειτουργία των πλέον των 5 ετών, θα είναι
η ετήσια αμοιβή των 5 πρώτων ετών απομειωμένη κατά 2,33€/τόνο εισερχομένου
αποβλήτου (δεδομένου ότι η επένδυση θα έχει αποσβεσθεί κατά τα 5 πρώτα έτη
λειτουργίας).
Για την επιλογή του συστήματος παραγωγής ενέργειας που θα προσφέρει κάθε
διαγωνιζόμενος θα πρέπει να πάρει υπόψη του τις εξής παραδοχές και απαιτήσεις:
1. Οι παράμετροι που περιλαμβάνονται στον πίνακα που ακολουθεί είναι υποχρεωτικοί
και κοινοί για όλους του διαγωνιζόμενους και σε αυτούς θα στηριχθούν για να
προσφέρουν συγκεκριμένο σύστημα παραγωγής ενέργειας :

4

Παράμετρος

Τιμή

Παραγωγή βιοαερίου

1.394.333

Ποσοστό μεθανίου

50%-60%

Παραγωγή μεθανίου (μέση)

766.883

Διαθεσιμότητα
αναερόβιας χώνευσης

ΜΜ
m3/year

m3/year

συστήματος
8.000
hours/year

Παραγωγή βιοαερίου

174,29

m3/hour

Παραγωγή μεθανίου

95,86

m3/hour

5,5

Ενέργεια καυσίμου
Απαιτούμενη ηλεκτρική απόδοση
ΜΠΕ

kWh/m3
βιοαερίου

40%

2. Το σύστημα παραγωγής ενέργειας θα πρέπει να αποτελείται τουλάχιστον από τα
εξής μέρη:
2.1 Σύστημα επεξεργασίας βιοαερίου το οποίο κατ΄ελάχιστον θα περιλαμβάνει:
 Συμπιεστή αερίου για την ανύψωση της πίεσης του αερίου και την τροφοδότηση του
στον κινητήρα.
 Αφυγραντή αερίου για τη μείωση της απόλυτης υγρασίας του αερίου.
 Σύστημα καθαρισμού του αερίου από επιβλαβή στοιχεία, όπως το υδρόθειο (H2S) το
οποίο σε εφαρμογές βιοαερίου από αναερόβια χώνευση είναι το πλέον σύνηθες
επιβλαβές στοιχείο. Το πλέον διαδεδομένο σύστημα για την αποθείωση του αερίου
είναι η χρήση ενεργού άνθρακα.
 Αναλυτής καυσίμου για την ανάλυση των πλέον βασικών συνιστωσών του αερίου
καθώς και παρακολούθηση της συγκέντρωσης του υδρόθειου.
2.2 Μονάδα Συμπαραγωγής η οποία αποτελείται από το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος με
αεριοκινητήρα βιοαερίου και γεννήτρια τα οποία είναι εγκατεστημένα εντός ειδικά
σχεδιασμένου και διαμορφωμένου ηχομονωτικού κλωβού (container) και τον λοιπό
περιφερειακό ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό με τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις που
αναφέρονται στην οριστική μελέτη, τεύχος 10.

5

2.3 Κάθε άλλο εξοπλισμό που ο διαγωνιζόμενος κρίνει ότι μπορεί να βελτιώσει την
λειτουργικότητα και την απόδοση του συστήματος
3. Η ηλεκτρική απόδοση του συστήματος παραγωγής ενέργειας ως ποσοστό αξιοποίησης της
ενέργειας του καυσίμου, θα πρέπει να βεβαιώνεται από τους κατασκευαστές του βασικού
εξοπλισμού του συστήματος. Οι εγγυήσεις θα είναι για λειτουργία σε ISO συνθήκες. Η τελική
απόδοση του συστήματος θα εκφρασθεί σε ηλεκτρικές KWh/m3 βιοαερίου και θα
αξιολογηθεί σύμφωνα με το σχετικό κριτήριο αξιολόγησης.
Οι διαγωνιζόμενοι στην τεχνική τους προσφορά θα περιλάβουν επίσης τα εξής:
Φάκελο τεχνικών χαρακτηριστικών εξοπλισμού συστήματος παραγωγής ενέργειας που θα
περιέχει τα ακόλουθα:
1. Συνοπτικό πίνακα τεχνικών χαρακτηριστικών
2. Αναλυτική τεχνική περιγραφή λειτουργίας
3. Τεχνικά φυλλάδια εξοπλισμού (prospects)
Βεβαιώσεις των αντιστοίχων κατασκευαστών του εξοπλισμού, σύμφωνα με τις απαιτήσεις
συμπλήρωσης των πινάκων που ακολουθούν
ΠΙΝΑΚΑΣ Δ1: ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ
Εξοπλισμός

Μον. Μέτρησης

Τιμή

Ο πίνακας θα συνοδεύεται επί ποινή αποκλεισμού από δηλώσεις των κατασκευαστικών
οίκων του εξοπλισμού αυτού με τις οποίες θα πιστοποιείται η παραπάνω τιμή τεχνικών
χαρακτηριστικών απόδοσης
Επιπλέον ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να εγγυηθεί για την συνολική ηλεκτρική απόδοση
της Μονάδας Παραγωγής Ενέργειας (ΜΠΕ) που θα προσφέρει. Η εγγυημένη ειδική
ηλεκτρική απόδοση θα μετράται % των παραγομένων ηλεκτρικών ΚWh/m3 βιοαερίου. Το
σύνολο της ενέργειας καυσίμου λαμβάνεται 5,5 KWh/m3 παραγομένου βιοαερίου.
ΠΙΝΑΚΑΣ Δ2: ΕΓΓΥΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΠΕ

Είδος

Εγγυημένη τιμή
(αριθμητικά)

Εγγυημένη τιμή
(ολογράφως)

Ηλεκτρική
απόδοση
ΜΠΕ

Μον. Μέτρησης

%

Η παραπάνω εγγυημένη απόδοση του πίνακα Δ2 θα αξιολογηθεί σύμφωνα με το κριτήριο Κ4
της διακήρυξης και θα ελέγχεται κάθε έτος λειτουργίας με βάση το αντίστοιχο άρθρο της ΕΣΥ.
Η αδυναμία επίτευξης της εγγυημένης απόδοσης θα επιφέρει χρηματικές ρήτρες σύμφωνα
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με την ΕΣΥ. Επιπλέον η εγγυημένη απόδοση της ΜΠΕ πρέπει να τεκμηριώνεται πλήρως από
τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου εξοπλισμού και τις βεβαιώσεις των κατασκευαστών
του εξοπλισμού αυτού. Μη επαρκώς τεκμηριωμένη εγγυημένη απόδοση δεν θα γίνεται
δεκτή και ο διαγωνιζόμενος στο συγκεκριμένο άρθρο θα βαθμολογείται με 0.

ΠΙΝΑΚΑΣ Δ3 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΧΡΟΝΟΥ ΖΩΗΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ
Περιγραφή εξοπλισμού

ΕΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ

Ο πίνακας θα συνοδεύεται επί ποινή αποκλεισμού από δηλώσεις των κατασκευαστικών
οίκων του εξοπλισμού αυτού, με τις οποίες θα βεβαιώνεται ο προσφερόμενος χρόνος
εγγύησης καλής λειτουργίας. Στις βεβαιώσεις θα αναγράφεται ρητά ότι ο
κατασκευαστής του εξοπλισμού ή ο αντιπρόσωπος του αναλαμβάνει την ευθύνη της
συντήρησης κατά το χρονικό διάστημα της εγγύησης, καθώς και της αντικατάστασης
μερών ή και του συνόλου του εξοπλισμού στο βαθμό που παρουσιαστούν βλάβες ή άλλα
προβλήματα που δεν οφείλονται στους χειρισμούς του χρήστη.
Επιπλέον στη προσφορά θα περιληφθεί δήλωση του προμηθευτή του βασικού
εξοπλισμού ή του αντιπρόσωπου του, ότι αναλαμβάνει την συντήρηση του συστήματος
καθώς και συστατικές επιστολές από πελάτες που θα βεβαιώνουν την ανταπόκριση του
προμηθευτή σε συμβόλαια συντήρησης συστημάτων παραγωγής ενέργ ειας από
βιοαέριο.
Ε. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕΣ.
Για τον βασικό προσφερόμενο εξοπλισμό της ΜΕΣ
χαρακτηριστικών που θα περιέχει τα ακόλουθα :
1.
2.
3.
4.

θα κατατεθεί φάκελος τεχνικών

Συνοπτικό πίνακα τεχνικών χαρακτηριστικών
Αναλυτική τεχνική περιγραφή λειτουργίας
Τεχνικά φυλλάδια εξοπλισμού (prospects)
Βεβαιώσεις των αντιστοίχων κατασκευαστών του εξοπλισμού, σύμφωνα με τις
απαιτήσεις συμπλήρωσης των πινάκων που ακολουθούν

θα συμπληρωθούν οι παρακάτω πίνακες:
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ΠΙΝΑΚΑΣ Ε1: ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΣ
Τεχνικά χαρακτηριστικά / απόδοσης

Μον.
Μέτρησης

Σύστημα αερισμού
στη βιολογική
δεξαμενή αερισμού

Ενεργειακή απόδοση συστήματος αερισμού
(αποδιδόμενο οξυγόνο στα απόβλητα για την
καταναλισκόμενη κιλοβατώρα)

KgO2/KWh

Σύστημα μεμβρανών
M.B.R.

Δυναμικότητα UF : μέγιστη δυνατή παροχή
διηθήματος (με βάση το επιλεγόμενο flux από τον
κατασκευαστή)

Σύστημα R.O.

Ποσοστό ανάκτησης

Εξοπλισμός

Τιμή

m3/d
%

Ο πίνακας θα συνοδεύεται επί ποινή αποκλεισμού από δηλώσεις των κατασκευαστικών
οίκων του εξοπλισμού αυτού με τις οποίες θα πιστοποιείται η παραπάνω τιμή τεχνικών
χαρακτηριστικών απόδοσης.

ΠΙΝΑΚΑΣ Ε2: ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α.
ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΗ
ΙΣΧΥΣ (kW)*

Β. ΩΡΕΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
(hrs/day)

ΑΕΡANTΛΙΑ FLOW JET

22

ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ

22

ΑΝΤΛΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ

10

ΚΟΣΚΙΝΟ
ΛΕΠΤΟΚΟΣΚΙΝΙΣΗΣ

10

ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ
ΑΝΟΞΙΚΗΣ

22

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ

20

ΑΝΤΛΙΑ
ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΝΙΤΡΙΚΩΝ

10

ΑΝΤΛΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ
UF-MBR

10

ΑΝΤΛΙΑ
ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ UFMBR

10

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ RO

10

8

Γ. ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΚΑΤΑΝ/ΜΕΝΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
KWhr/day (Α*Β)

Δ.ΕΤΗΣΙΑ
ΚΑΤΑΝ/ΜΕΝΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
KWhr/year (Γ*365)

Α.
ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΗ
ΙΣΧΥΣ (kW)*

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Γ. ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΚΑΤΑΝ/ΜΕΝΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
KWhr/day (Α*Β)

Β. ΩΡΕΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
(hrs/day)

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΧΛΩΡΙΟΥ

10

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΜΕΤΑΔΙΘΕΙΩΔΟΥΣ
ΝΑΤΡΙΟΥ

10

ΟΡΓΑΝΑ –
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ

24

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ

8

ΦΩΤΙΣΜΟΣΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ
ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕΣ

8

Σύνολο

KWhrs/y

Παραγωγή στραγγισμάτων (ετήσια)

m3/year

Δ.ΕΤΗΣΙΑ
ΚΑΤΑΝ/ΜΕΝΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
KWhr/year (Γ*365)

KWhrs/m3

Σύνολο ανά κυβικό εισερχόμενων στραγγισμάτων
Κύκλος ζωής

Years

Σύνολο για τον κύκλο ζωής

Kwhrs

* Η απορροφούμενη ισχύς αποδεικνύεται από στοιχεία κατασκευαστή: π.χ. για αντλίες και
φυσητήρες, από καμπύλη λειτουργίας και επιλογή του σημείου λειτουργίας, για λοιπό
εξοπλισμό επιβεβαιώνεται με σχετική υπεύθυνη δήλωση κατασκευαστή (για το επιλεγόμενο
σημείο λειτουργίας)

ΣΤ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Θα πρέπει να συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους ο παρακάτω πίνακας:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ1:
Ποσοστό
βαρύτητας
(α)

Περιγραφή εξοπλισμού

Χρόνος
εγγύησης
(έτη) (β)

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΑΣΑ
ΣΧΙΣΤΗΣ ΣΑΚΩΝ ΑΣΑ

5%

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΣΚΙΝΟ ΑΣΑ

5%

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ ΛΕΠΤΟΥ
ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΚΟΣΚΙΝΟΥ
ΑΣΑ

2%

ΔΟΝΗΤΙΚΟ ΚΟΣΚΙΝΟ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ
ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ

4%

ΒΑΛΛΙΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ ΑΣΑ

4%

ΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 3D
ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΑΝΑΜΙΚΤΩΝ
ΠΛΑΣΤΙΚΏΝ

4%
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α*β

Ποσοστό
βαρύτητας
(α)

Περιγραφή εξοπλισμού
ΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 3D
ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ HDPE/PET

4%

ΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 2D
ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΧΑΡΤΙΟΥ/ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ

4%

ΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 2D
ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ LDPE

4%

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ ΒΑΡΕΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ ΒΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗ ΑΣΑ

2%

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΥ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ
ΠΕΔΙΟΥ ΑΣΑ

2%

ΠΡΕΣΑ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

4%

Χρόνος
εγγύησης
(έτη) (β)

α*β

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
4%
ΣΧΙΣΤΗΣ ΣΑΚΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ
ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

2%

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΣΚΙΝΟ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

4%

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΡΑΦΙΝΑΡΙΑΣ
5%
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΣΚΙΝΟ ΡΑΦΙΝΑΡΙΑΣ
5%

ΒΑΡΥΜΕΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΧΩΝΕΥΣΗΣ
5%

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ

ΕΡΓΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΑ ΣΤΗΝ
9%
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
10%

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ UF-M.B.R.
ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ R.O.

12%

ΜΕΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Ο πίνακας θα συνοδεύεται επί ποινή αποκλεισμού από υπεύθυνες δηλώσεις των
κατασκευαστικών οίκων του εξοπλισμού αυτού, με τις οποίες θα βεβαιώνεται ο
προσφερόμενος χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας. Στις βεβαιώσεις θα αναγράφεται
ρητά ότι ο κατασκευαστής του εξοπλισμού αναλαμβάνει την ευθύνη της καλής
λειτουργίας κατά το χρονικό διάστημα της εγγύησης, καθώς και της αντικατάστασης
μερών ή και του συνόλου του εξοπλισμού στο βαθμό που παρουσιαστούν βλάβες ή
άλλα προβλήματα που δεν οφείλονται στους χειρισμούς του χρήστη.

Ζ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΜΕΑ
Ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει τον κάτωθι πίνακα:
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ΠΙΝΑΚΑΣ Ζ1:
Κωδικ
ός
Εξοπλι
σμού

Περιγραφή Εξοπλισμού

ΕΓΚ.ΙΣΧΥΣ
(kW)

ΑΠΟΡ.
ΙΣΧΥΣ

ΩΡΕΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙ
ΑΣ ΑΝΑ
ΗΜΕΡΑ

ΩΡΙΑΙΑ
ΧΡΗΣΗ
(min/h)

ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣ
Η

ΜΕΑ- ΔΙΑΤΑΞΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΑΣΑ

(α)

(β=0,9*
α)

(γ)

(δ)

(β*γ*δ)

210.01

Γερανογέφυρα

7

60

210.02

7

60

7

60

220.04

Σχίστης σάκων- Δοσομέτρηση υλικού
Μεταφορική ταινία (έξοδος σχίστη
σάκων)
Μεταφορική ταινία χειροδιαλογής

7

60

220.05

Περιστροφικό κόσκινο

7

60

220.06

Μεταφορική ταινία (τροφοδοσία
περιστροφικού κοσκίνου)

7

60

220.10

Μεταφορική ταινία (έξοδος λεπτού
κλάσματος περιστροφικού κοσκίνου)

7

60

220.08

Μεταφορική ταινία (έξοδος
ευμεγέθους κλάσματος
περιστροφικού κοσκίνου)
Μεταφορική ταινία (παραλαβή
λεπτού κλάσματος περιστροφικού
κοσκίνου)
Μεταφορική ταινία (έξοδος λεπτού
κλάσματος βαλλιστικού διαχωριστή)

7

60

7

60

7

60

220.17

220.11

230.12
220.07

Μεταφορική ταινία (τροφοδοσία
δονητικού κοσκίνου)

7

60

220.09

Μεταφορική ταινία (έξοδος λεπτού
κλάσματος δονητικού κοσκίνου)

7

60

230.10

Μαγνητικός διαχωριστής

7

60

230.11

Βαλλιστικός Διαχωριστής

7

60

230.16

7

60

7

60

7

60

230.18

Μεταφορική ταινία (παραλαβή
λεπτού κλάσματος δονητικού
κοσκίνου)
Μεταφορική ταινία (έξοδος
ευμεγέθους κλάσματος δονητικού
κοσκίνου)
Περιστροφικό Κόσκινο Βαρύ
κλάσματος
Οπτικός διαχωριστής_1

7

60

230.19

Οπτικός διαχωριστής_2

7

60

230.20

Μεταφορική ταινία (έξοδος
ανάκτησης οπτικού διαχωριστή 1)

7

60

230.21

Μεταφορική ταινία (χώρου
αποθήκευσης ανάκτησης οπτικού
διαχωριστή 1)
Μεταφορική ταινία (χώρου
αποθήκευσης ανάκτησης οπτικού
διαχωριστή 2)

7

60

7

60

220.13

220.14

230.22
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Κωδικ
ός
Εξοπλι
σμού

Περιγραφή Εξοπλισμού

ΕΓΚ.ΙΣΧΥΣ
(kW)

ΑΠΟΡ.
ΙΣΧΥΣ

ΩΡΕΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙ
ΑΣ ΑΝΑ
ΗΜΕΡΑ

ΩΡΙΑΙΑ
ΧΡΗΣΗ
(min/h)

230.24

Μεταφορική ταινία (έξοδος
υπολείμματος οπτικού διαχωριστή 2)

7

60

230.25

Μεταφορική ταινία (έξοδος βαρέων
υλικών βαλλιστικού διαχωριστή)

7

60

230.26

Μαγνητικός διαχωριστής

7

60

230.28

Οπτικός διαχωριστής_3

7

60

230.29

Οπτικός διαχωριστής_4

7

60

230.27

Μεταφορική ταινία (τροφοδοσία
οπτικού διαχωριστή 3)

7

60

230.31

Μεταφορική ταινία (χώρου
αποθήκευσης ανάκτησης α οπτικού
διαχωριστή 4)
Μεταφορική ταινία (χώρου
αποθήκευσης ανάκτησης β οπτικού
διαχωριστή 4)
Μεταφορική ταινία (χώρου
αποθήκευσης ανάκτησης γ οπτικού
διαχωριστή 4)
Eddy Current Seperator

7

60

7

60

7

60

230.32

230.33

230.35

7

60

230.42

Μεταφορική ταινία (επαναληπτική
διέλευση οπτικού διαχωριστή 4)

7

60

230.43

Μεταφορική ταινία (επαναληπτική
διέλευση οπτικού διαχωριστή 4)

7

60

230.44

Μεταφορική ταινία (επαναληπτική
διέλευση οπτικού διαχωριστή 4)

7

60

230.45

Μεταφορική ταινία (έξοδος οπτικού
διαχωριστή 3)

7

60

230.46

Μεταφορική ταινία (παραλαβή
εξόδου οπτικού διαχωριστή 3)

7

60

230.34

Μεταφορική ταινία (τροφοδοσία
επαγωγικού διαχωριστή)

7

60

230.36

Μεταφορική ταινία ( έξοδος
υπολείμματος επαγωγικού
διαχωριστή)

7

60

230.30

Μεταφορική ταινία (έξοδος
ανάκτησης επαγωγικού διαχωριστή)

7

60

230.38

Μεταφορική ταινία (αμφίδρομη
υπολείμματος)

7

60

230.40

Μεταφορική ταινία (παραλαβή
ανάκτησης οπτικών διαχωριστών)

7

60

230.41

Πρέσα Δεματοποίησης

7

30

230.42

Αεροσυμπιεστής Εξοπλισμού ΜΕΑ

7

30

Βιομηχανικές θύρες

7

10

Αντλία στραγγιδίων

12

7,5

Αντλία στραγγιδίων

7,5

12

ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣ
Η

Κωδικ
ός
Εξοπλι
σμού

Περιγραφή Εξοπλισμού

ΕΓΚ.ΙΣΧΥΣ
(kW)

Αναδευτήρας αντλιοστασίου
στραγγιδίων
Πυροσβεστικό συγκρότημα
Πίνακες φωτισμού κτιρίωναυτοματισμός

ΑΠΟΡ.
ΙΣΧΥΣ

ΩΡΕΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙ
ΑΣ ΑΝΑ
ΗΜΕΡΑ

ΩΡΙΑΙΑ
ΧΡΗΣΗ
(min/h)

12

7,5

7

60

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕΑ- ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ
240.01

Σχίστης Σάκων

7

240.02

Μεταφορική ταινία (έξοδος σχίστη
σάκων)

7

60

Μαγνητικός διαχωριστής
Μεταφορική ταινία (έξοδος
ευμεγέθους κλάσματος
περιστροφικού κοσκίνου)

7

60

7

60

240.05

Περιστροφικό κόσκινο

7

60

240.06

Μεταφορική ταινία (έξοδος λεπτού
κλάσματος περιστροφικού κοσκίνου)

7

60

60

240.03
240.04

60

ΣΥΝΟΛΟ
260.01

Σακόφιλτρο

7

260.02

Αεροσυμπιεστής

7

30

260.03

Κοχλιομεταφορέας

7

1,25

260.04

Ανεμιστήρες Απαγωγής 01

7

60

260.05

Ανεμιστήρες Απαγωγής 02

7

60

260.06

Ανεμιστήρες Απαγωγής 03

7

60

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕΒ - ΧΩΝΕΥΣΗ
370.01

Τεμαχιστής Πρασίνων υλικών

7

10

390.01

Πλυντηρίδα

12

60

390.02

Αεροσυμπιεστής

12

30

390.03

Ανεμιστήρες Απαγωγής 01

12

60

390.04

Ανεμιστήρες Απαγωγής 02

24

5

Πίνακες κελιών αναερόβιας από
οργανικα ΑΣΑ

12

30

Πίνακες κελιών αναερόβιας από
προδιαλεγμένα

12

30

Βιομηχνικές θύρες

8

10

Αντλία στραγγιδίων

24

7,5

24

7,5

24

60

Αντλία στραγγιδίων
Αντλία ανακυκλοφορίας
Αντλία ανακυκλοφορίας
Πίνακες φωτισμού κτιρίωναυτοματισμός
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ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣ
Η

Κωδικ
ός
Εξοπλι
σμού

Περιγραφή Εξοπλισμού

ΕΓΚ.ΙΣΧΥΣ
(kW)

ΑΠΟΡ.
ΙΣΧΥΣ

ΩΡΕΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙ
ΑΣ ΑΝΑ
ΗΜΕΡΑ

ΩΡΙΑΙΑ
ΧΡΗΣΗ
(min/h)

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΟΝΑΔΑ ΡΑΦΙΝΑΡΙΑΣ
400.01

Μεταφορική ταινία (τροφοδοσία
περιστροφικού κοσκίνου)

7

60

400.02

Περιστροφικό κόσκινο

7

60

400.03

Μεταφορική ταινία (έξοδος
ευμεγέθους κλάσματος
περιστροφικού κοσκίνου)

7

60

400.04

Μεταφορική ταινία (τροφοδοσία
βαρυμετρικής τράπεζας)

7

60

400.05

Βαρυμετρική τράπεζα

7

60

400.06

Μεταφορική ταινία (έξοδος 1
βαρυμετρικής τράπεζας)

7

60

400.07

Μεταφορική ταινία (αμφίδρομη 1)

7

60

400.08

Μεταφορική ταινία (έξοδος 2
βαρυμετρικής τράπεζας)

7

60

7

60

7

60

400.09

Μεταφορική ταινία (αμφίδρομη 2)
Πίνακες φωτισμού κτιρίωναυτοματισμός
ΣΥΝΟΛΟ

ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ
260.01

Αεραντλία FLOW-JET

20

7,5

260.02

Αναδευτήρας εξισορρόπησης

20

7,5

260.03

Αντλία αρχικής ανύψωσης

20

7,5

260.04

Αντλία αρχικής ανύψωσης

260.05

Αναδευτήρας ανοξικής

20

7,5

260.06

Φυσητήρας αερισμού

20

60

260.07

Αντλία αερισμού

20

60

260.08

Δοσομετρική χλωρίωσης

20

30

260.09

Δοσομετρική χλωρίωσης
Πίνακας MBR-MCC0A

20

30

Πίνακας RO-MCC0B

20

60

Πιεστικό βιομ.νερού

20

10

Πιεστικό άρδευσης

20

10

Πίνακες φωτισμού κτιρίωναυτοματισμός

20

60

Πίνακας κτιρίου Υποσταθμού

24

10

Πυρσός καύσης

24

10

Πίνακας Φυλακίου εισόδου

24

50

Εξωτερικός φωτισμός

12

60

ΣΥΝΟΛΟ
ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ
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ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣ
Η

Κωδικ
ός
Εξοπλι
σμού

Περιγραφή Εξοπλισμού

ΕΓΚ.ΙΣΧΥΣ
(kW)

ΑΠΟΡ.
ΙΣΧΥΣ

ΩΡΕΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙ
ΑΣ ΑΝΑ
ΗΜΕΡΑ

ΩΡΙΑΙΑ
ΧΡΗΣΗ
(min/h)

ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣ
Η

ΣΥΝΟΛΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Για τον υπολογισμό της ετήσιας κατανάλωσης οι διαγωνιζόμενοι θα πολλαπλασιάσουν το
σύνολο της ημερήσιας επί 312 ημέρες λειτουργίας (6 ημέρες ανά εβδομάδα) και επιπλέον
την ημερήσια κατανάλωση των μονάδων αναερόβιας, ΜΕΣ, και λοιπές καταναλώσεις επι 53
(Κυριακές). Η ετήσια κατανάλωση πολλαπλασιασμένη επί 100 €/MWh (κοινό για όλους τους
διαγωνιζόμενους) δίνει το κατ’ ελάχιστον ετήσιο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας που ο
διαγωνιζόμενος μπορεί να υπολογίσει.

Η. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Ο Διαγωνιζόμενος θα πρέπει να συμπεριλάβει στην τεχνική του προσφορά τους εξής πίνακες
συμπληρωμένους:
ΠΙΝΑΚΑΣ Η1: ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΑ
Ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να δώσει πίνακα του, επιπλέον του υπάρχοντος, ιδιόκτητου
ή ενοικιασμένου εξοπλισμού που θα χρησιμοποιήσει για την λειτουργία της ΜΕΑ, σε πίνακα
όπου θα περιλαμβάνει, τύπο εξοπλισμού, δυναμικότητα, πηγή ενέργειας κίνησης,
συγκεκριμένη χρήση κλπ.
ΠΙΝΑΚΑΣ Η2: Κατανάλωση πετρελαίου κίνησης
Ειδικά για την χρήση μηχανημάτων που κινούνται με υγρά καύσιμα, είτε είναι του αναδόχου,
είτε τα παρέχει η υπηρεσία ο διαγωνιζόμενος θα δώσει πίνακα με τις ώρες λειτουργίας κάθε
μηχανήματος και τις αντίστοιχες καταναλώσεις καυσίμου για κάθε μηχάνημα.
ΠΙΝΑΚΑΣ Η3: ΜΕΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Επίσης ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να δώσει πίνακα Η3, και τεχνική έκθεση, με τα μέτρα
που θα λάβει (εξοπλισμός, συστήματα, διαδικασίες) για τον περιβαλλοντικό έλεγχο κατά την
λειτουργία της ΜΕΑ. Τα μέτρα που θα συμπεριληφθούν στον πίνακα, θα πρέπει να
καλύπτουν κατ’ ελάχιστον τις απαιτήσεις της οριστικής μελέτης και να συνοδεύεται από
τεχνικά φυλλάδια και περιγραφές, καθώς και με τεχνική περιγραφή για το πώς και που θα
χρησιμοποιηθεί ο περιλαμβανόμενος στον πίνακα εξοπλισμός.
Επιπλέον ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να παρουσιάσει σχέδιο αξιοποίησης του παραγόμενου
CLO (compost like output από το σύμμεικτο απόρριμμα).
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Θ. ΠΙΝΑΚΑ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ
Ο διαγωνιζόμενος θα υποβάλλει πίνακα Θ1 ως εξής:
Θέση

Όνομα- επίθετο

Ειδικότητα

Έτη εμπειρίας

Διευθ. Εργοταξίου
κατασκευής
Διευθ. Λειτουργίας
Χημικός Μηχανικός

Οι τρείς βασικοί που θα στελεχώσουν την ομάδα έργου πρέπει να έχουν πτυχίο ΑΕΙ και να
είναι υπάλληλοι του διαγωνιζόμενου ή να δεσμεύονται για την συνεργασία με τον
διαγωνιζόμενο για το συγκεκριμένο έργο αποδεικνύοντας την συνεργασία , με την κατάθεση
Υπεύθυνης Δήλωσης του Μηχανικού στην οποία θα αναφέρεται ότι σε περίπτωση που ο
διαγωνιζόμενος αναδειχθεί Ανάδοχος του διαγωνισμού θα παρέχει τις υπηρεσίες του στην
θέση που προβλέπεται στην ομάδα έργου.
Η επιθυμητή εμπειρία για τα τρία βασικά μέλη της ομάδας έργου είναι τουλάχιστον 3 έτη.
Η εμπειρία του Διευθυντή εργοταξίου κατασκευής πρέπει να είναι σε κατασκευή
Εγκαταστάσεων Μηχανικής επεξεργασίας και κομποστοποίησης ΑΣΑ Δυναμικότητας
τουλάχιστον 20.000 tn/y .
Ο Διευθυντής λειτουργίας πρέπει να είναι Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος Μηχανικός και η
εμπειρία του πρέπει να είναι σε λειτουργία και συντήρηση μονάδων μηχανικής
επεξεργασίας και κομποστοποίησης οικιακών απορριμμάτων Δυναμικότητας τουλάχιστον
20.000 tn/y.
Η εμπειρία του Χημικού Μηχανικού που θα είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση των
διεργασιών και της περιβαλλοντική παρακολούθηση, πρέπει να είναι σε λειτουργία μονάδων
μηχανικής επεξεργασίας και κομποστοποίησης οικιακών απορριμμάτων δυναμικότητας
τουλάχιστον 20.000 tn/y .
Συνοδευτικά του πίνακα υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση με επισυναπτόμενα
πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις για το προσωπικό που συμπεριλαμβάνει ο οικονομικός
φορέας στην ομάδα έργου, σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα. Για κάθε μέλος της
ομάδας έργου θα επισυνάπτεται βιογραφικό σημείωμα και πίνακας εμπειρίας, που
περιλαμβάνει την σχετική του εμπειρία και πιστοποιητικό ή βεβαίωση του ΚτΕ που θα
βεβαιώνει την εμπειρία αυτή. Εμπειρίες χωρίς πιστοποιητικά δεν θα λαμβάνονται
υπόψη.
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