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ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ  
ΑΡΙΘΜΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 

53/2015 

 

Ππομήθεια ενόρ τύκηη νεπού για ηην ηποθοδοζία ηυν κλιμαηιζηικών μονάδυν 
ηυν σειποςπγείυν 1ος & 2ος οπόθος 

 

Πποκήπςξη ππόσειπος διαγυνιζμού 
 

Πίζηυζη 45.000,00€ με ΦΠΑ 
 
Έρνληαο ππόςε ηελ θείκελε Ννκνζεζία θαη ηελ απόθαζε 27/18-06-2015,  ΔΗΓ 7, ηνπ 
Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, πξνθεξύζζνπκε πξόρεηξν δηαγσληζκό, κε θξηηήξην 
θαηαθύξσζεο ηε ρακειόηεξε ηηκή, γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ ηεο αλσηέξσ ππεξεζίαο. 
 
1. ΤΝΟΠΣΙΚΑ  ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
 

Αλαζέηνπζα αξρή Γεληθό Ννζνθνκείν Αηηηθήο ΚΑΣ 

Δίδνο δηαγσληζκνύ Πξόρεηξνο 

Κξηηήξην θαηαθύξσζεο Υακειόηεξε ηηκή 

Πξνϋπνινγηζκόο 45.000,00€ κε ΦΠΑ, πξνϋπνινγηζκόο 2015 & 2016 

Γηάξθεηα ζύκβαζεο 1 κήλαο εθηέιεζε έξγνπ  

Καηάζεζε πξνζθνξώλ έσο Γεπηέξα 21/12/2015, ώξα 11:00, ζην πξσηόθνιιν 

Ηκεξνκελία δηελέξγεηαο Γεπηέξα 21/10/2015, ώξα 12:00 

Σόπνο δηελέξγεηαο Αίζνπζα Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

Ιζρύο πξνζθνξώλ 180 εκεξνινγηαθέο εκέξεο 

Αποζθπάγιζη πποζθοπών και αξιολόγηζη ζε ένα ζηάδιο 

 
2. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ 
 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΑΔΡΟΦΤΚΣΟΤ ΦΤΚΣΙΚΟΤ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΟ 
ΠΙΣΧΗ 45.000,00€ ΠΛΔΟΝ ΦΠΑ 
 

1. ΓΔΝΙΚΑ 

Ο Γηαγσληζκόο αθνξά ηελ Πξνκήζεηα θαη Δγθαηάζηαζε Αεξόςπθηνπ Φπθηηθνύ 
πγθξνηήκαηνο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ζε Φύμε ησλ Υεηξνπξγείσλ ηνπ 
Ννζνθνκείνπ. Η πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ηνπ λένπ Φπθηηθνύ πγθξνηήκαηνο 
πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο εξγαζίεο: 

Α) Αλύςσζε θαη ηνπνζέηεζε ηνπ λένπ Φπθηηθνύ πγθξνηήκαηνο ζε θαζνξηζκέλε ζέζε 

ζηελ ηαξάηζα ησλ Υεηξνπξγείσλ. 
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Β) Τδξαπιηθή ύλδεζε ηνπ λένπ Φπθηηθνύ πγθξνηήκαηνο κε ην πθηζηάκελν πδξαπιηθό 

δίθηπν (δελ πξνβιέπεηαη κεηαβνιή ησλ πδξαπιηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ δηθηύνπ). 

Γ) Ηιεθηξνινγηθή ύλδεζε ηνπ λένπ Φπθηηθνύ πγθξνηήκαηνο κε ηηο πθηζηάκελεο 

ειεθηξηθέο παξνρέο (δελ πξνβιέπεηαη επαύμεζε ηζρύνο γηα ηελ θάιπςε κεγαιύηεξσλ 

αλαγθώλ). 

Γ) Θέζε ζε ιεηηνπξγία θαη Δγγύεζε γηα πεξίνδν ηξηώλ εηώλ.   

2. ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

Σν λέν Φπθηηθό πγθξόηεκα ζα πξέπεη λα θαιύπηεη θαη’ ειάρηζηνλ ηηο αθόινπζεο 
απαηηήζεηο: 

1. Φπθηηθή Ιζρύο κεηαμύ 245 θαη 265 KW (ζε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο 

35°C θαη είζνδν/έμνδν ςπρξνύ λεξνύ 7/12°C), 

2. Δλεξγεηαθή Κιάζε Α (EUROVENT), 

3. Δπνρηθό Βαζκό απόδνζεο ESEER > 4,0 

4. Αθνπζηηθή Ιζρύο < 89 dBA, 

5. Δύξνο ιεηηνπξγίαο εμσηεξηθώλ ζεξκνθξαζηώλ -15°C σο 48°C, 

6. Φπθηηθό Μέζν R-410A ή 134Α 

 

2.1 ΓΔΝΙΚΑ 

Σν Φπθηηθό πγθξόηεκα ζα απνδίδεη Φπθηηθή Ιζρύ κεηαμύ 245 θαη 265 KW γηα 

παξαγσγή Φπρξνύ Νεξνύ 7/12 C ζε Θεξκνθξαζία Πεξηβάιινληνο 35 C. 
Σν Φπθηηθό πγθξόηεκα ζα δηαζέηεη SCROLL ή SCREW (κόλν εάλ δελ ππεξβαίλεη ηελ 
δεηνύκελε αθνπζηηθή ηζρύ) ζπκπηεζηέο θαη ηνπιάρηζηνλ δύν αλεμάξηεηα ςπθηηθά 
θπθιώκαηα. 
Οιόθιεξε ε κνλάδα ζα είλαη ζύκθσλε κε ηηο απαηηήζεηο ηεο EΔ πνπ πεξηιακβάλνληαη 
ζηηο Οδεγίεο γηα ηα Μεραλήκαηα, ηνλ Ηιεθηξνκαγλεηηθό Δμνπιηζκό θαη ηνλ Δμνπιηζκό 
Πίεζεο (Οδεγία 98/37/CE), όπσο έρεη δηακνξθσζεί, θαζώο θαη κε ηε ζρεηηθή εζληθή 
λνκνζεζία. 
Σν Φπθηηθό πγθξόηεκα ζα πξέπεη λα έρεη ζρεδηαζηεί θαη θαηαζθεπαζηεί ζύκθσλα κε 
ην πξόηππν δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο ISO 9001/BS EN ISO 9001. 
Η Φπθηηθή Απόδνζε ζα πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλε κε ην πξόηππν EUROVENT. 
Σν Φπθηηθό πγθξόηεκα ζα πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλν γηα εμσηεξηθή ηνπνζέηεζε θαη 
λα δηαηίζεηαη βακκέλν. 
 

2.2 ΤΜΠΙΔΣΔ 

Σν Φπθηηθό πγθξόηεκα πνπ ηνπνζεηείηαη ζα δηαζέηεη εξκεηηθνύο ζπεηξνεηδείο 
(SCROLL) ή εκηεξκεηηθνύο ειιηθνεηδείο (SCREW) ζπκπηεζηέο κε άκεζε κεηάδνζε ζηηο 
2900 ζηξνθέο αλά ιεπηό. 
Ο θάζε ζπκπηεζηήο ζα ςύρεηαη κε αέξην ςπθηηθό κέζν από ηελ αλαξξόθεζε. 
Ο θηλεηήξαο ηνπ ζπκπηεζηή λα δηαζέηεη εύξνο ρξήζεο ηάζεο +- 10% ηεο ηάζεο πνπ 
αλαγξάθεηαη ζηελ πηλαθίδα. 
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Η κέγηζηε πξνζηαζία ηνπ θηλεηήξα λα εμαζθαιίδεηαη κε ζπζθεπέο γηα ηελ απνηξνπή 
ππεξθόξηηζεο εμαηηίαο ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο ή πςειώλ ζεξκνθξαζηώλ. 
 

2.3 ΔΞΑΣΜΙΣΗ 

 Ο εμαηκηζηήο ζα είλαη ζρεδηαζκέλνο γηα πίεζε ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ 45 bar ζηελ 
πιεπξά ηνπ Φπθηηθνύ Μέζνπ  θαη πίεζε ηνπιάρηζηνλ 10 bar ζηελ πιεπξά ηνπ λεξνύ.  
Ο εμαηκηζηήο ζα είλαη πιήξσο κνλσκέλνο κε αθξώδεο πιηθό θιεηζηώλ θπςειώλ κε 
επίζηξσζε βηλπιίνπ θαηάιιεινπ πάρνπο. 
Ο εμαηκηζηήο ζα πξνζηαηεύεηαη από ηνλ θίλδπλν παγώκαηνο, κε κία ζπζθεπή 
ζέξκαλζεο, ε νπνία ζα ειέγρεηαη απηόκαηα από ηελ ειεθηξνληθή κνλάδα ειέγρνπ 
κηθξνεπεμεξγαζηή ηνπ ςπθηηθνύ ζπγθξνηήκαηνο. 
Ο εμαηκηζηήο ζα δηαζέηεη κόλν κία ζύλδεζε εηζόδνπ θαη κία ζύλδεζε εμόδνπ λεξνύ. 
Ο εμαηκηζηήο ζα έρεη δνθηκαζηεί ζην εξγνζηάζην ζύκθσλα κε ην PED.  
 

2.4 ΤΜΠΤΚΝΧΣΗ ΚΑΙ ΑΝΔΜΙΣΗΡΔ 

Σν ςπθηηθό ζπγθξόηεκα ζα είλαη ζε ζέζε λα ιεηηνπξγεί ζε ζεξκνθξαζία αέξα 
πεξηβάιινληνο από -10°C έσο ηνπο 48°C.  
Σα ζηνηρεία ηνπ ζπκππθλσηή ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα από θύιια αινπκηλίνπ 
κεραληθά ζπλδεδεκέλα ζε άξξαγνπο ράιθηλνπο απινύο θαη ζα πεξηιακβάλνπλ 
θπθιώκαηα ππόςπμεο. 
Η κέγηζηε επηηξεπόκελε πίεζε ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπκππθλσηή δελ ζα πξέπεη λα είλαη 
κηθξόηεξε ησλ 45 bar.  
Η ξνή αέξα κέζα από ην ζπκππθλσηή ζα γίλεηαη από πνιιαπινύο ηξηθαζηθνύο 
αλεκηζηήξεο άκεζεο δεύμεο πνπ ζα δηαζέηνπλ ξνπιεκάλ άκεζεο ιίπαλζεο θαη εμσηεξηθή 
πξνζηαζία ππεξθόξηηζεο. 
Οιόθιεξν ην ζπγθξόηεκα ηνπ αλεκηζηήξα ζα είλαη ζηαηηθά θαη δπλακηθά 
δπγνζηαζκηζκέλν. 
 

2.5 ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΜΟΝΑΓΑ 

Σν πεξίβιεκα ηεο κνλάδαο θαη νη ειεθηξηθνί πίλαθεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη από 
γαιβαληζκέλν ράιπβα ειάρ. πάρνπο 1,5 mm θαη ζα είλαη ηνπνζεηεκέλα ζε κία εμ 
νινθιήξνπ βακκέλε θαη ειεθηξνζπγθνιιεκέλε βάζε από δνκηθό ράιπβα. 
Οη ειεθηξηθνί πίλαθεο ζα έρνπλ ηνπνζεηεζεί θαη ζπλδεζεί ζην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο, 
ζα είλαη αδηάβξνρνη θαη ζα δηαζέηνπλ ζπξίδεο πξόζβαζεο. 
Η ζπξίδα πξόζβαζεο ζηνλ ειεθηξηθό πίλαθα ζα είλαη εμνπιηζκέλε κε απνδεύθηε 
ηζρύνο θαη κε επθξηλείο ελδείμεηο δηαθνπήο ή ζπλέρεηαο ηεο παξνρήο ειεθηξηθήο ηζρύνο 
ζηε κνλάδα. 
Ο ζθειεηόο ηεο βάζεο ζα δηαζέηεη θαηάιιεια ζεκεία αλύςσζεο γηα εύθνιε θαη αζθαιή 
κεηαθίλεζε ζην ρώξν εγθαηάζηαζεο. 
 

2.6 ΦΤΚΣΙΚΟ ΚΤΚΛΧΜΑ 

Σν Φπθηηθό πγθξόηεκα ζα δηαζέηεη δύν ςπθηηθά θπθιώκαηα. 
Σν θάζε ςπθηηθό θύθισκα ζα δηαζέηεη ζπκπηεζηέο ζε παξάιιειε ζύλδεζε κε έλα 
παζεηηθό ζύζηεκα ιαδηνύ ην νπνίν ζα δηαηεξεί ηηο επηζπκεηέο ζηάζκεο ιαδηνύ ζηνπο 
ζπκπηεζηέο ρσξίο ηελ απαίηεζε θηλεηώλ κεξώλ. 
Γηα θάζε ςπθηηθό θύθισκα ζα δηαηίζεληαη: 

 Μόληκν θίιηξν-αθπγξαληήξαο  πγξνύ.  

 Μία Ηιεθηξνληθή Δθηνλσηηθή Βαιβίδα αλά ςπθηηθό θύθισκα 
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2.7 ΠΙΝΑΚΑ ΔΛΔΓΥΟΤ 

Ο αδηάβξνρνο πίλαθαο ειέγρνπ IP-54 ζα πεξηιακβάλεη εθθηλεηέο, θαισδίσζε ηζρύνο 
θαη ειέγρνπ θαη ζα είλαη ηνπνζεηεκέλνο επάλσ ζην ςπθηηθό ζπγθξόηεκα. 
Ο Πίλαθαο Διέγρνπ ζα δηαζέηεη εθθηλεηή ήπηαο εθθίλεζεο θιεηζηνύ ηύπνπ ή απεπζείαο 
εθθηλεηή, ζα είλαη ηνπνζεηεκέλνο εξγνζηαζηαθά θαη ζα δηαζέηεη πιήξε 
πξνεγθαηάζηαζε θαισδίσζεο κε ηνλ θηλεηήξα ζπκπηεζηή θαη ηνλ πίλαθα ειέγρνπ. Η 
ζύλδεζε γξακκήο ηζρύνο ζα είλαη βαζηθνύ ηύπνπ κε απνδεύθηε ηζρύνο κε αζθάιεηα.  
Η πόξηα ηνπ πίλαθα ηζρύνο πςειήο ηάζεο ζα θιεηδώλεηαη κε έλα θύξην απνδεύθηε 
ηζρύνο. 
 

2.8 ΤΣΗΜΑ ΔΛΔΓΥΟΤ 

Ο έιεγρνο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ θξύνπ λεξνύ ζα γίλεηαη από κηθξνεπεμεξγαζηή. 
ηελ νζόλε ηεο κνλάδαο ειέγρνπ ζα εκθαλίδεηαη ε ζεξκνθξαζία λεξνύ θαη ςπθηηθνύ, ε 
πίεζε ςπθηηθνύ  θαη ν δηαγλσζηηθόο έιεγρνο. 
Ο έιεγρνο ηεο παξαγσγήο ςπρξνύ λεξνύ ζα γίλεηαη κε βάζε ηελ επηζπκεηή 
ζεξκνθξαζία ςπρξνύ λεξνύ ζηελ έμνδν ηνπ εμαηκηζηή.  
Ο έιεγρνο κέζσ κηθξνεπεμεξγαζηή ζα δηαζθαιίδεη έιεγρν θνξηίνπ, εληνπηζκό βιαβώλ, 
εθθίλεζε ζπκπηεζηώλ θαη αλεκηζηήξσλ, δηαγλσζηηθό έιεγρν θαη γεληθή επνπηεία. 
Ο πίλαθαο ειέγρνπ ζα πξνζηαηεύεη ην Φπθηηθό πγθξόηεκα γηα ηηο αθόινπζεο 
θαηαζηάζεηο: 

 Υακειή ζεξκνθξαζία θαη πίεζε ςπθηηθνύ ηνπ εμαηκηζηή 

 Τςειή πίεζε ςπθηηθνύ ζπκππθλσηή 

 Βιάβεο ζηνλ αηζζεηήξα ειέγρνπ ή ζην θύθισκα αλίρλεπζεο 

 Τςειή ζεξκνθξαζία θαηάζιηςεο ζπκπηεζηή (κε εμαηκηζηή ρακειήο 

ζεξκνθξαζίαο) 

 Έιιεηςε επηθνηλσλίαο κεηαμύ ησλ ειεθηξνληθώλ κνλάδσλ 

 Απώιεηα θάζεο, αληηζηξνθή θάζεσλ ή πξνζηαζία από ππεξβνιηθή 

ζεξκνθξαζία 

 Απώιεηα ξνήο λεξνύ εμαηκηζηή 

Όηαλ αληρλεπζεί κηα βιάβε, ην ζύζηεκα ειέγρνπ ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεί 
δηαγλσζηηθνύο ειέγρνπο θαη λα εκθαλίδεη ηα απνηειέζκαηα. 
ηελ νζόλε ζα εκθαλίδνληαη ε βιάβε, ε εκεξνκελία, ε ώξα θαη ν ηξόπνο ιεηηνπξγίαο 
ζηνλ νπνίν βξηζθόηαλ ην κεράλεκα ηε ζηηγκή ηνπ δηαγλσζηηθνύ ειέγρνπ θαζώο θαη ην 
είδνο ηεο επαλαθνξάο πνπ απαηηείηαη θαη έλα κήλπκα βνήζεηαο. 
Σν Φπθηηθό πγθξόηεκα ζα πξέπεη λα δηαζέηεη νζόλε LCD γηα ηελ εηζαγσγή ζηνηρείσλ 
θαη εκθάληζε πιεξνθνξηώλ. Όια ηα δηαγλσζηηθά κελύκαηα ζα εκθαλίδνληαη ζηελ 
νζόλε κε ζαθήλεηα. 
Σα δεδνκέλα πνπ ζα  πεξηιακβάλνληαη ζηηο δηαζέζηκεο αλαθνξέο είλαη: 
Θεξκνθξαζίεο λεξνύ θαη αέξα. 
Πηέζεηο θαη ζεξκνθξαζίεο ςπθηηθνύ κέζνπ. 
Καηάζηαζε δηαθόπηε ξνήο. 
Θέζε ειεθηξνληθήο εθηνλσηηθήο βαιβίδαο (EXV). 
Δθθηλήζεηο θαη ρξόλνο ιεηηνπξγίαο ζπκπηεζηή. 
Η κνλάδα ειέγρνπ ζα πξέπεη λα έρεη δπλαηόηεηα ζύλδεζεο κε LonTalk θαη BACNet. 
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2.9 ΑΠΟΓΟΗ 

Σν Αεξόςπθην Φπθηηθό πγθξόηεκα ζα δηαζέηεη: 

o Φπθηηθή Ιζρύο κεηαμύ 245 θαη 265 KW (ζε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο 

35°C θαη είζνδν/έμνδν ςπρξνύ λεξνύ 7/12°C), 

o Πηζηνπνηεηηθό Δλεξγεηαθήο Κιάζε Α (EUROVENT), 

o Δπνρηθό Βαζκό απόδνζεο ESEER > 4,0 

o Αθνπζηηθή Ιζρύο < 89 dBA (EUROVENT). 

 

2.10  ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ  
 

Σν Φπθηηθό πγθξόηεκα ζα ηνπνζεηεζεί πάλσ ζε αληηθξαδαζκηθά  πέικαηα πνπ ζα 
δηαηίζεληαη από ην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ηνπ ςπθηηθνύ ζπγθξνηήκαηνο ώζηε λα 
κεδελίδνληαη νη κεηαθεξόκελνη θξαδαζκνί θαηά ηελ πεξίνδν ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. 
 

2.11 ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 
 

Η επίβιεςε θαη νη νδεγίεο ηνπνζέηεζεο ηνπ ςπθηηθνύ ζπγθξνηήκαηνο ζα πξέπεη λα 
δνζνύλ γξαπηώο από εηδηθεπκέλν Μεραληθό πνπ ζα εθπξνζσπεί ηνλ θαηαζθεπαζηηθό 
νίθν ηνπ ςπθηηθνύ ζπγθξνηήκαηνο. 
Η εθθίλεζε ζα πξέπεη λα γίλεη από εηδηθεπκέλν ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ 
θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ πξνζσπηθό. 
Απαηηείηαη ε ππνβνιή Γειηίνπ πληήξεζεο ηνπ Φπθηηθνύ πγθξνηήκαηνο ην νπνίν ζα 
έρεη ηελ γξαπηή έγθξηζε ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ. 
Σν Φπθηηθό πγθξόηεκα ζα παξαδνζεί κε ηελ απαηηνύκελε πνζόηεηα ςπθηηθνύ κέζνπ 
θαη ιαδηνύ. 
Σν Φπθηηθό πγθξόηεκα ζα ζπλνδεύεηαη από όια ηα απαξαίηεηα Πηζηνπνηεηηθά, ηα 
Καηαζθεπαζηηθά ρέδηα θαη ην Installation Operation Maintenance εγρεηξίδην ζηελ 
Διιεληθή ή ζηελ Αγγιηθή Γιώζζα. 
ηηο παξερόκελεο ππεξεζίεο πεξηιακβάλεηαη ε πληήξεζε ηνπ Φπθηηθνύ 
πγθξνηήκαηνο ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ Καηαζθεπαζηηθνύ Οίθνπ γηα ρξνληθή 
πεξίνδν ηξηώλ εηώλ. Καζόιε ηελ πεξίνδν ηεο Δγγύεζεο ζα παξέρεηαη Τπνζηήξημε 
εληόο δύν σξώλ όιεο ηηο εκέξεο ηνπ έηνπο. 
 

 2.12  ΔΠΔΚΣΑΗ ΔΓΓΤΗΗ 
 
ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά λα δνζεί ηηκή γηα επέθηαζε ηεο εγγύεζεο κέρξη ηε 
ζπκπιήξσζε ηεο δεθαεηίαο κε θόζηνο αλά έηνο. Σν θόζηνο απηό δελ 
ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην θόζηνο πξνκήζεηαο θαη εγθαηάζηζαζεο, αιιά απνηειεί 
νηθνλνκηθό ζηνηρείν γηα ηελ αλάδεημε ηνπ κεηνδόηε. 
 
     3 ΦΑΚΔΛΟ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 
Ο Φάθεινο Σερληθήο Πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ: 

1. Τπεύζπλε Γήισζε όηη ν δηαγσληδόκελνο έρεη επηζθεθζεί ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ 

Ννζνθνκείνπ θαη έρεη ιάβεη γλώζε ησλ εηδηθώλ θαη ηνπηθώλ ζπλζεθώλ πνπ 

αθνξνύλ ζηελ πξνκήζεηα ηνπ λένπ ςπθηηθνύ ζπγθξνηήκαηνο. 
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2. Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ δηαγσληδόκελνπ όηη ην πξνζθεξόκελν Φπθηηθό πγθξόηεκα 

έρεη ηηο θαηάιιειεο δηαζηάζεηο, ην απνδεθηό βάξνο θαη ηελ ειεθηξηθή ηζρύ ώζηε λα 

ηνπνζεηεζεί ρσξίο πξνβιήκαηα ζηελ ζέζε ηνπ παιηνύ ςπθηηθνύ ζπγθξνηήκαηνο. 

3. Φύιιν πκκόξθσζεο ζην νπνίν ζα θαιύπηνληαη νη απαηηήζεηο ησλ ηερληθώλ 

πξνδηαγξαθώλ κε παξαπνκπέο (επί πνηλή απνθιεηζκνύ) ζε εγρεηξίδηα ηνπ 

Καηαζθεπαζηηθνύ Οίθνπ ηνπ πξνηεηλόκελνπ Φπθηηθνύ πγθξνηήκαηνο. 

4. Φύιιν ζπκκόξθσζεο ησλ παξαθάησ απαηηήζεσλ κε παξάζεζε ησλ 

πηζηνπνηήζεσλ EUROVENT 

o Φπθηηθή Ιζρύο κεηαμύ 245 θαη 265 KW (ζε ζεξκνθξαζία 

πεξηβάιινληνο 35°C θαη είζνδν/έμνδν ςπρξνύ λεξνύ 7/12°C), 

o Δλεξγεηαθή Κιάζε Α (EUROVENT), 

o Δπνρηθό Βαζκό απόδνζεο ESEER > 4,0 

o Αθνπζηηθή Ιζρύο < 89 dBA, 

5. Φύιιν πκκόξθσζεο ζρεηηθά κε ηηο αθόινπζεο απαηηήζεηο: 

o Δύξνο ιεηηνπξγίαο εμσηεξηθώλ ζεξκνθξαζηώλ -15°C σο 48°C, 

o Φπθηηθό Μέζν R-410A ή 134Α  

6. Γήισζε επάξθεηαο αληαιιαθηηθώλ γηα κία ηνπιάρηζηνλ 10εηία από ηνλ 

Καηαζθεπαζηηθό Οίθν ηνπ Φπθηηθνύ πγθξνηήκαηνο. 

7. Έγγξαθν ηνπ Καηαζθεπαζηηθνύ Οίθνπ από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη ν 

Καηαζθεπαζηηθόο Οίθνο (όρη αληηπξόζσπνο) δηαζέηεη νξγαλσκέλν ηκήκα 

πληήξεζεο ζηελ Διιάδα. 

8. Γήισζε ηνπ Καηαζθεπαζηηθνύ Οίθνπ όηη παξέρεη εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο 36 

κελώλ από ηελ εθθίλεζε (αληαιιαθηηθά θαη εξγαζία) θαη Γήισζε ηνπ 

Γηαγσληδόκελνπ όηη ζα αλαιάβεη ηελ επζύλε γηα ηελ παξνρή ηεο ζρεηηθήο από ηνλ 

Καηαζθεπαζηηθό Οίθν Δγγύεζεο. 

9. Βεβαηώζεηο θαιήο εθηέιεζεο ηνπ Γηαγσληδόκελνπ γηα Πξνκήζεηα θαη Δγθαηάζηαζε 

Φπθηηθώλ πγθξνηεκάησλ ή Αληιηώλ Θεξκόηεηαο Φπθηηθήο Ιζρύνο κεγαιύηεξεο 

ησλ 200 KW ηα ηειεπηαία 5 έηε (ζε θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ αξθνύλ νη Βεβαηώζεηο,  γηα 

Ιδησηηθά Έξγα ζα πξέπεη λα ππνβιεζνύλ ηα ζρεηηθά Σηκνιόγηα).   

10. Πηζηνπνηεηηθό ISO9001:2008 γηα Δγθαηάζηαζε θαη Δκπνξία Φπθηηθώλ 

πγθξνηεκάησλ θαη Έιεγρν Φζνξηνύρσλ Αεξίσλ. 

11. Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ δηαγσληδόκελνπ όηη ζα παξέρεη ππεξεζίεο  πληήξεζεο ηνπ 

Φπθηηθνύ πγθξνηήκαηνο ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ Καηαζθεπαζηηθνύ Οίθνπ, γηα 

ρξνληθή πεξίνδν ηξηώλ εηώλ. Καζόιε ηελ πεξίνδν ηεο πληήξεζεο ζα παξέρεηαη 

Τπνζηήξημε εληόο δύν σξώλ όιεο ηηο εκέξεο ηνπ έηνπο.     
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3. ΓΙΑΡΚΔΙΑ - ΠΑΡΑΣΑΗ ΤΜΒΑΗ 
 
Η δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο είλαη 1 κήλαο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ςπθηηθνύ ζπζηήκαηνο.  
 
4. ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 
 
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα δεκνζίνπ ή ηδησηηθνύ δηθαίνπ, 
ζπλεηαηξηζκνί, ζπκπξάμεηο, θνηλνπξαμίεο θαη ελώζεηο θπζηθώλ ή/θαη λνκηθώλ 
πξνζώπσλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, πνπ εξγάδνληαη θαη ιεηηνπξγνύλ λνκίκσο ζηελ 
Διιάδα. 
 
5. ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΔ ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ 
 
Η επηθνηλσλία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο γίλεηαη λνκίκσο ζηελ 
ηαρπδξνκηθή δηεύζπλζε ή ζην θαμ ή ζην e-mail πνπ δειώλεη ν ζπκκεηέρσλ, κε 
ππεύζπλε δήισζε ζύκθσλα κε ην ζπλεκκέλν ππόδεηγκα. 
 
6. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
 
Οη πξνζθνξέο ζπληάζζνληαη ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη θαηαηίζεληαη 
κέζα ζε έλαλ εληαίν ζθξαγηζκέλν θάθειν, πνπ πεξηιακβάλεη ηξεηο επί κέξνπο, 
αλεμάξηεηνπο, ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο: α) θάθεινο «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 
ΤΜΜΔΣΟΥΗ», β) θάθεινο «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», γ) θάθεινο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΦΟΡΑ», πνπ θάζε έλαο πεξηέρεη αληηζηνίρσο ηα ζηνηρεία ησλ θαησηέξσ 
παξαγξάθσλ 7, 8, 9. 
Ο εληαίνο θαη νη επί κέξνπο ζθξαγηζκέλνη, αλεμάξηεηνη θάθεινη ζα αλαγξάθνπλ: 

 Σα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληδόκελνπ. 

 Ο εληαίνο θάθεινο «ΠΡΟΦΟΡΑ». Οη επί κέξνπο «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 
ΤΜΜΔΣΟΥΗ», «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ». 

 Σνλ αξηζκό ηεο δηαθήξπμεο, ηνλ ηίηιν ηνπ δηαγσληζκνύ, ηελ επσλπκία ηνπ 
δηελεξγνύληνο ηνλ δηαγσληζκό θαη ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο. 
 
7. ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 
 
O θάθεινο «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ» πεξηιακβάλεη 2 ππεύζπλεο δειώζεηο 
ηνπ Ν. 1599/1986, όπσο ηζρύεη, ζύκθσλα κε ηα ζπλεκκέλα ζηε δηαθήξπμε 
ππνδείγκαηα 1) Τπόδεηγκα ΤΓ γηα ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο, 2) Τπόδεηγκα ΤΓ γηα 
ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο. 
 
8. ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 
Ο Φάθεινο Σερληθήο Πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ: 

1. Τπεύζπλε Γήισζε όηη ν δηαγσληδόκελνο έρεη επηζθεθζεί ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ 

Ννζνθνκείνπ θαη έρεη ιάβεη γλώζε ησλ εηδηθώλ θαη ηνπηθώλ ζπλζεθώλ πνπ 

αθνξνύλ ζηελ πξνκήζεηα ηνπ λένπ ςπθηηθνύ ζπγθξνηήκαηνο. 

2. Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ δηαγσληδόκελνπ όηη ην πξνζθεξόκελν Φπθηηθό πγθξόηεκα 

έρεη ηηο θαηάιιειεο δηαζηάζεηο, ην απνδεθηό βάξνο θαη ηελ ειεθηξηθή ηζρύ ώζηε λα 

ηνπνζεηεζεί ρσξίο πξνβιήκαηα ζηελ ζέζε ηνπ παιηνύ ςπθηηθνύ ζπγθξνηήκαηνο. 
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3. Φύιιν πκκόξθσζεο ζην νπνίν ζα θαιύπηνληαη νη απαηηήζεηο ησλ ηερληθώλ 

πξνδηαγξαθώλ κε παξαπνκπέο (επί πνηλή απνθιεηζκνύ) ζε εγρεηξίδηα ηνπ 

Καηαζθεπαζηηθνύ Οίθνπ ηνπ πξνηεηλόκελνπ Φπθηηθνύ πγθξνηήκαηνο. 

4. Φύιιν ζπκκόξθσζεο ησλ παξαθάησ απαηηήζεσλ κε παξάζεζε ησλ 

πηζηνπνηήζεσλ EUROVENT 

o Φπθηηθή Ιζρύο κεηαμύ 245 θαη 265 KW (ζε ζεξκνθξαζία 

πεξηβάιινληνο 35°C θαη είζνδν/έμνδν ςπρξνύ λεξνύ 7/12°C), 

o Δλεξγεηαθή Κιάζε Α (EUROVENT), 

o Δπνρηθό Βαζκό απόδνζεο ESEER > 4,0 

o Αθνπζηηθή Ιζρύο < 89 dBA, 

5. Φύιιν πκκόξθσζεο ζρεηηθά κε ηηο αθόινπζεο απαηηήζεηο: 

o Δύξνο ιεηηνπξγίαο εμσηεξηθώλ ζεξκνθξαζηώλ -15°C σο 48°C, 

o Φπθηηθό Μέζν R-410A ή 134Α  

6. Γήισζε επάξθεηαο αληαιιαθηηθώλ γηα κία ηνπιάρηζηνλ 10εηία από ηνλ 

Καηαζθεπαζηηθό Οίθν ηνπ Φπθηηθνύ πγθξνηήκαηνο. 

7. Έγγξαθν ηνπ Καηαζθεπαζηηθνύ Οίθνπ από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη ν 

Καηαζθεπαζηηθόο Οίθνο (όρη αληηπξόζσπνο) δηαζέηεη νξγαλσκέλν ηκήκα 

πληήξεζεο ζηελ Διιάδα. 

8. Γήισζε ηνπ Καηαζθεπαζηηθνύ Οίθνπ όηη παξέρεη εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο 36 

κελώλ από ηελ εθθίλεζε (αληαιιαθηηθά θαη εξγαζία) θαη Γήισζε ηνπ 

Γηαγσληδόκελνπ όηη ζα αλαιάβεη ηελ επζύλε γηα ηελ παξνρή ηεο ζρεηηθήο από ηνλ 

Καηαζθεπαζηηθό Οίθν Δγγύεζεο. 

9. Βεβαηώζεηο θαιήο εθηέιεζεο ηνπ Γηαγσληδόκελνπ γηα Πξνκήζεηα θαη Δγθαηάζηαζε 

Φπθηηθώλ πγθξνηεκάησλ ή Αληιηώλ Θεξκόηεηαο Φπθηηθήο Ιζρύνο κεγαιύηεξεο 

ησλ 200 KW ηα ηειεπηαία 5 έηε (ζε θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ αξθνύλ νη Βεβαηώζεηο,  γηα 

Ιδησηηθά Έξγα ζα πξέπεη λα ππνβιεζνύλ ηα ζρεηηθά Σηκνιόγηα).   

10. Πηζηνπνηεηηθό ISO9001:2008 γηα Δγθαηάζηαζε θαη Δκπνξία Φπθηηθώλ 

πγθξνηεκάησλ θαη Έιεγρν Φζνξηνύρσλ Αεξίσλ. 

11. Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ δηαγσληδόκελνπ όηη ζα παξέρεη ππεξεζίεο  πληήξεζεο ηνπ 

Φπθηηθνύ πγθξνηήκαηνο ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ Καηαζθεπαζηηθνύ Οίθνπ, γηα 

ρξνληθή πεξίνδν ηξηώλ εηώλ. Καζόιε ηελ πεξίνδν ηεο πληήξεζεο ζα παξέρεηαη 

Τπνζηήξημε εληόο δύν σξώλ όιεο ηηο εκέξεο ηνπ έηνπο.     

9. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 
Ο θάθεινο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» πεξηέρεη ζπκπιεξσκέλν ην έληππν 
νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο πνπ επηζπλάπηεηαη ζηε δηαθήξπμε. 
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10. ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ  
 
Η θαηαθύξσζε γίλεηαη ζηνλ δηαγσληδόκελν πνπ πξνζθέξεη ηε ρακειόηεξε ηηκή, εθόζνλ 
ε πξνζθνξά ηνπ είλαη απνδεθηή κε βάζε ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο. Ιζόηηκεο 
ζεσξνύληαη νη πξνζθνξέο κε ηελ απηή αθξηβώο ηηκή. 
 
11. ΚΡΑΣΗΔΙ 
 
Οη θξαηήζεηο πνπ ηζρύνπλ ζήκεξα είλαη α) Φπρηθή πγεία 2%, θόξνο πξνκεζεπηώλ 8%, 
Δληαία Αλεμάξηεηε Αξρή Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 0,10% (ηέινο ραξηνζήκνπ 3%, πιένλ 
20% εηζθνξάο ππέξ ΟΓΑ) θαη β) θάζε άιιε λόκηκε θξάηεζε, πνπ ζα επηβιεζεί δηά 
Νόκνπ ή Απνθάζεσο ηνπ ΤΠ. ΟΙΚ. Οη θξαηήζεηο πνπ ζα εθαξκνζηνύλ ηειηθώο είλαη 
απηέο πνπ ζα ηζρύνπλ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ εληάικαηνο. 
 
12. ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ 
 
Η εμόθιεζε ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο γίλεηαη κε βάζε ηελ θείκελε Ννκνζεζία.  
 
13. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΑΣΑΞΗ 
 
Γηα θάζε ζέκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηώο ζηε δηαθήξπμε ηζρύεη ε θείκελε Ννκνζεζία. 
 πλεκκέλα: 1) Τπόδεηγκα ππεύζπλεο δήισζεο, 2) Τπόδεηγκα ΤΓ γηα ηα ζηνηρεία 
επηθνηλσλίαο, 3) Τπόδεηγκα νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο. 
 
 
 

 
                                                                           Γηνηθεηήο ηνπ Ννζνθνκείνπ 
                                                                          Δπάγγεινο Ι. Βνπκβνπιάθεο  
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1. Τπόδειγμα ςπεύθςνηρ δήλυζηρ 
 

ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ 

(Άξζξν 8 Ν. 1599/1986) 

Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε ηε δήισζε απηή κπνξεί λα ειεγρζεί κε 
βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 9 παξ. 4 Ν. 1599/1986) 
 
Πξνο: ΓΝΑ ΚΑΣ, για ηον διαγυνιζμό:  

Ππομήθεια ενόρ τύκηη νεπού για ηην ηποθοδοζία ηυν κλιμαηιζηικών μονάδυν 
ηυν σειποςπγείυν 1ος & 2ος οπόθος (53/2015) 

Ο/Η (όλνκα)   :  
Δπώλπκν    :  
Όλνκα & επώλπκν παηέξα :  
Όλνκα & επώλπκν κεηέξαο :  
Ηκεξνκελία γέλλεζεο  :  
Σόπνο γέλλεζεο   :  
Σόπνο θαηνηθίαο   :  
Αξηζκόο δειηίνπ ηαπηόηεηαο :  
 
Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο 
δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη: 
 
α.  Γελ έρσ  θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε απόθαζε γηα θάπνην αδίθεκα από ηα 
αλαθεξόκελα ζηελ πεξίπησζε  (1) ηνπ εδαθίνπ α ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ 
ΠΓ 118/2007. 
 
β. Γελ ηειώ ζε πηώρεπζε θαη ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηώρεπζεο (πεξίπησζε 2, 
εδάθην α ηεο παξαγξάθνπ 2, ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ ΠΓ 118/2007). 
 
γ. Γελ ηειώ ππό θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ ΚΝ 2190/1920, όπσο ηζρύεη, ή εηδηθή 
εθθαζάξηζε ηνπ Ν. 1892/1990, όπσο ηζρύεη, ή ππό άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο. 
 
δ. Δίκαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο κνπ ππνρξεώζεηο θαη σο πξνο ηηο 
ππνρξεώζεηο κνπ, πνπ αθνξνύλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 
 
ε. Δίκαη εγγεγξακκέλνο ζην νηθείν Δπηκειεηήξην θαη ην εηδηθό επάγγεικά κνπ θαηά 
ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ είλαη …………  ………………………… 
 
δ. Έιαβα  γλώζε ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ηνπο απνδέρνκαη αλεπηθύιαθηα. 
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2. Τπόδειγμα ΤΓ για ηα ζηοισεία επικοινυνίαρ 
 

ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ 
(Αξζξν 8 Ν. 1599/1986) 

 
Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε ηε δήισζε απηή κπνξεί λα ειεγρζεί κε 
βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 9, παξάγξαθνο 4, ηνπ Ν. 1599/1986) 
 

Ππορ ΓΝΑ ΚΑΣ 
για ηον διαγυνιζμό 

Ππομήθεια ενόρ τύκηη νεπού για ηην ηποθοδοζία ηυν κλιμαηιζηικών μονάδυν 
ηυν σειποςπγείυν 1ος & 2ος οπόθος(53/2015) 

Ο/Η (όλνκα)   :  
Δπώλπκν    :  
Ολνκα & επώλπκν παηέξα :  
Ολνκα & επώλπκν κεηέξαο :  
Ηκεξνκελία γέλλεζεο  :  
Σόπνο γέλλεζεο   :  
Σόπνο θαηνηθίαο   :  
Αξηζκόο δειηίνπ ηαπηόηεηαο :  
 
Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο 
δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη: 
 
Η γξαπηή επηθνηλσλία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κε ηνλ ππνγξάθνληα, ζρεηηθά κε ηνλ 
δηαγσληζκό, ζα γίλεηαη λνκίκσο ζηε θαησηέξσ ηαρπδξνκηθή δηεύζπλζε ή ζην θαησηέξσ 
θαμ ή ζην θαησηέξσ e-mail: 
 

Σαρπδξνκηθή 
δηεύζπλζε 

 

Φαμ  

E-mail  

 
(Ηκεξνκελία, ππνγξαθή, νλνκαηεπώλπκν θαη ηδηόηεηα ππνγξάθνληνο, ζθξαγίδα 
εηαηξείαο) 
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3. Τπόδειγμα οικονομικήρ πποζθοπάρ 
    

ΔΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

 

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ 

Σηκή πξν 
ΦΠΑ 

Αμία κε ΦΠΑ 
 

Αξηζκεηηθώο Αξηζκεηηθώο Οινγξάθσο 

Πξνκήζεηα ελόο ςύθηε 
λεξνύ γηα ηελ 

ηξνθνδνζία ησλ 
θιηκαηηζηηθώλ κνλάδσλ 
ησλ ρεηξνπξγείσλ 1νπ & 
2νπ νξόθνπ (53/2015) 

 

   

ΤΝΟΛΟ   

ΦΠΑ   

ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ   

 
 
Οη αλσηέξσ ηηκέο είλαη ζε επξώ θαη ζπκπεξηιακβάλνπλ ηπρόλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο θαη θάζε 
άιιε επηβάξπλζε. Η αμία πξν ΦΠΑ ιακβάλεηαη ππόςε γηα ηε ζύγθξηζε ησλ πξνζθνξώλ. Δάλ 
ζηε ζηήιε αμία πξν ΦΠΑ ππάξρεη δηαθνξά κεηαμύ ηεο ηηκήο αξηζκεηηθώο θα ηεο ηηκήο 
νινγξάθσο, ιακβάλεηαη ππόςε ε ηηκή νινγξάθσο. Δθόζνλ από ηελ πξνζθνξά δελ πξνθύπηεη 
κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξόκελε ηηκή, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 
 
 

(Τπνγξαθή, νλνκαηεπώλπκν θαη ηδηόηεηα ππνγξάθνληνο, ζθξαγίδα) 
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ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ 
ηελ Κεθηζηά, ζήκεξα ………………., νη ζπκβαιιόκελνη 

α) ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΣΣΙΚΗ ΚΑΣ-ΔΚΑ, Νίθεο 2, 145 61 ΚΗΦΙΙΑ, ΑΦΜ 
998965064, ΓΟΤ Κεθηζηάο, εθεμήο Ννζνθνκείν, εθπξνζσπνύκελν από ηνλ Γηνηθεηή 
Δπάγγειν Ι. Βνπκβνπιάθε θαη 

β) …………………………………………………….. ΑΦΜ …………………, ΓΟΤ 
………………., εθ΄εμήο Αλάδνρνο, εθπξνζσπνύκελε από ηνλ Γηαρεηξηζηή 
………………………….., 
ζπκθώλεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηα αθόινπζα. 
 
ΔΙΑΓΩΓΗ 
Η ……………………………………αλαδείρζεθε αλάδνρνο ………………………………, 
κε ηελ απόθαζε Γ ………………………….., κεηά από ……………………δηαγσληζκό 
(…………………). 
 
1.  Ανηικείμενο, ηίμημα, δέζμεςζη πιζηώζευν, διάπκεια 
Αληηθείκελν: …………………………………………………………………………………….. 
Σίκεκα: ………………………… € πιένλ ΦΠΑ, ήηνη ………………………… € κε ΦΠΑ. 
Βαξύλεη ηνλ θσδηθό ……………….  ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 2014. 
 
Γέζκεπζε πηζηώζεσλ: Έηνο 2015, ……………………. € κε ΦΠΑ, ΑΓΑ ………………… 
Γηάξθεηα: …………………………………… 
Η δηάξθεηα κπνξεί λα παξαηαζεί κέρξη έλα εκεξνινγηαθό έηνο. Μνλνκεξώο από ην 
Ννζνθνκείν γηα 2 κήλεο, κε ζύκθσλε γλώκε ηνπ Αλαδόρνπ γηα ηνπο επόκελνπο 10.  
 
2.  Παπαλαβή επγαζιών, ηιμολόγηζη, εξόθληζη 
Η παξαιαβή ησλ εξγαζηώλ γίλεηαη από επηηξνπή, πνπ ζπληάζζεη ην πξσηόθνιιν 
παξαιαβήο. Αληίγξαθν απηνύ παξαδίδεηαη ζηνλ Αλάδνρν, γηα λα εθδώζεη ην αληίζηνηρν 
ηηκνιόγην, πνπ πξέπεη λα αλαθέξεη θαη ηνλ αξηζκό ηεο ζύκβαζεο, εθηόο από ηα 
ζηνηρεία πνπ νξίδεη ν Νόκνο. 
Σηκνιόγηα πνπ εθδίδνληαη πξηλ από ηε ζύληαμε πξσηνθόιινπ παξαιαβήο δελ είλαη 
απνδεθηά θαη επηζηξέθνληαη ζηνλ εθδόηε. 
Σα ηηκνιόγηα παξαδίδνληαη ΜΟΝΟ ζηε Γηαρείξηζε ή ζην Πξσηόθνιιν. 
Δμνθινύληαη κε ρξεκαηηθό έληαικα, κέζα ζηε λόκηκε πξνζεζκία. 
 
3. Δγγςηηική επιζηολή καλήρ εκηέλεζηρ 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………….… 
 
4. Κπαηήζειρ 
α) Φπρηθή πγεία 2%, θόξνο πξνκεζεπηώλ 8%, Δληαία Αλεμάξηεηε Αξρή Γεκνζίσλ 
πκβάζεσλ 0,10% (ηέινο ραξηνζήκνπ 3%, πιένλ 20% εηζθνξάο ππέξ ΟΓΑ) θαη β) 
θάζε άιιε λόκηκε θξάηεζε, πνπ ζα επηβιεζεί δηά Νόκνπ ή Απνθάζεσο ηνπ ΤΠ. ΟΙΚ. 
 
5.   Δκσώπηζη απαιηήζευν 
Ο Αλάδνρνο επηηξέπεηαη λα εθρσξήζεη απαηηήζεηο ηνπ από ηε ζύκβαζε ζε Σξάπεδεο ή 
ζε εηαηξείεο δηαρείξηζεο απαηηήζεσλ πνπ ιεηηνπξγνύλ λόκηκα ζηελ Διιάδα. ηα 
εθρσξεκέλα ηηκνιόγηα λα αλαγξάθεηαη εκθαλώο πξνο πνηνλ έρνπλ εθρσξεζεί. Αλ 
εμνθιεζεί έληαικα ζηνλ Αλάδνρν γηα εθρσξεκέλα ηηκνιόγηα, απηόο ππνρξενύηαη λα 
απνδώζεη ηα εηζπξαρζέληα ζε απηόλ ζηνλ νπνίν έρνπλ εθρσξεζεί ηα ηηκνιόγηα. 
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6.   Λοιποί όποι 
Αλ δελ απαηηεζεί ε εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο, ην Ννζνθνκείν κπνξεί λα ηε ιύζεη 
κνλνκεξώο θαη αδεκίσο, κεηά από έγγξαθε ελεκέξσζε ηνπ Αλαδόρνπ έλαλ κήλα πξηλ. 
 
7.    Γυζιδικία 
Η επίιπζε δηαθνξώλ από ηε ζύκβαζε είλαη αξκνδηόηεηα ησλ Γηθαζηεξίσλ ηεο Αζήλαο. 
 
Γηα θάζε ζέκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηώο ζηε ζύκβαζε ηζρύνπλ νη γεληθέο δηαηάμεηο. 
 
Μεηά ηελ αλάγλσζε θαη ηε βεβαίσζε ηεο παξνύζαο, νη ζπκβαιιόκελνη ππέγξαςαλ έλα 
πξσηόηππν θαη ν Αλάδνρνο έιαβε αληίγξαθν. 
 

Οη ζπκβαιιόκελνη 
 

Γηα ηνλ Αλάδνρν                            Γηα ην Ννζνθνκείν 

  

 Δπάγγεινο Ι. Βνπκβνπιάθεο 
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