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ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   

«ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ – ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ» KAT 
ΠΙΣΤΩΣΗ: 7.050,00€  με  ΦΠΑ (CPV 42511100-2) 

ΠΠΥΥ 2012 
 
 
     Το ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ, έχοντας υπόψη τις διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας 

 
                                                ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 
     Πρόχειρο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την 
προμήθεια «μονάδων εναλλαγής θερμότητας – κλιματιστικά» 
 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Προϋπολογισμός :                 7.050,00€ με  ΦΠΑ,  ΚΑΕ  7112 
 
Χρονική διάρκεια  : Ένα ( 1 ) έτος  από  την υπογραφή                                                                           
                                              της σύμβασης  
Τόπος   : ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ, Νίκης 2 ,145 61  ΚΗΦΙΣΙΑ                                                                              

Αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου 
 
Ημερομηνία διενέργειας: 24/06/2014  Ημέρα: ΤΡΙΤΗ  Ώρα: 10:00 πμ 
Κατάθεση προσφορών έως:23/06/2014  Ημέρα: ΔΕΥΤΕΡΑ  Ώρα : 14.00 μμ στο 
πρωτόκολλο της Υπηρεσίας. 

 Η  αποσφράγιση των προσφορών και η αξιολόγηση θα γίνει σε ένα στάδιο. 
 
2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ -  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ  ΨΥΚΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΥΠΟΥ  SPLIT  SYSTEM  
 

Α/Α ΨΥΚΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 

1. 9.000 BTU/h 4 

2. 12.000 BTU/h 9 

3. 18.000 BTU/h 2 

 
Οι κλιματιστικές συσκευές είναι διαιρούμενου τύπου (split) αντλία θερμότητας (heat 
pumps) ψύξης –θέρμανσης. Η κάθε κλιματιστική συσκευή είναι κατάλληλη για επίτοιχο 
τοποθέτηση και αποτελείται από :  
- Εσωτερική μονάδα παροχής ψυχρού –θερμού αέρα ( evaporator ) 
- Εξωτερική μονάδα συμπύκνωσης ( condensing  unit ). 
- Η εσωτερική και εξωτερική μονάδα συνδέονται μεταξύ τους με τους απαραίτητους     
σωλήνες κατάλληλα μονωμένους με θερμομονωτικό υλικό και τα απαραίτητα καλώδια 
των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών κυκλωμάτων . 
- Η κάθε κλιματιστική συσκευή είναι Ενεργειακής κλάσης Α+ και χρησιμοποιεί ψυκτικό 
υγρό R410a (βλέπε τεχνικό φυλλάδιο). Έχει  ηλεκτρονικό  ασύρματο τηλεχειριστήριο με 
μηχανική ρύθμιση τεσσάρων ταχυτήτων ( auto high-medium-low ) ανά λειτουργία και 
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θέση λειτουργίας μόνο του ανεμιστήρα. Έχει ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας, 
ηλεκτρονικό θερμοστάτη και πραγματοποιεί τις παρακάτω λειτουργίες:  Ψύξη-
θέρμανση –αφύγρανση –αυτόματη απόψυξη.     
  
Η εσωτερική μονάδα είναι κατάλληλη για επίτοιχο τοποθέτηση και περιλαμβάνει :  
- Φυγοκεντρικό  ανεμιστήρα τεσσάρων ταχυτήτων. 
- Η στάθμη θορύβου της εσωτερικής μονάδας δεν ξεπερνά  τα  50db ( βλέπε τεχνικό 
φυλλάδιο )  
- Στοιχείο εξατμιστή αποτελούμενο από χαλκοσωλήνα με πτερύγια αλουμινίου 
μηχανικά εκτονωμένα . 
-Φίλτρα πλενόμενου τύπου για τον καθαρισμό του κυκλοφορούντος αέρα. 
- Λεκάνη συγκέντρωσης των συμπυκνωμάτων. 
Επίσης είναι εφοδιασμένο με : 

- Σύστημα ελέγχου και προστασίας του εσωτερικού στοιχείου κατά την λειτουργία 
της ψύξης . 

- Σύστημα καθυστέρησης έναρξης λειτουργίας (delay). 
 
H εξωτερική μονάδα περιλαμβάνει: 

- Συμπιεστή ερμητικού τύπου, rotaty ή scroll ). 
- Στοιχείο συμπυκνωτή  ( condenser ) αποτελούμενο από χαλκοσωλήνα με 

πτερύγιο αλουμινίου  μηχανικά εκτονωμένα . 
- Αξονικό ανεμιστήρα αναρρόφησης αέρα από το στοιχείο . 
- Αυτόματο σύστημα προστασίας της μονάδας στις χαμηλές εξωτερικές 

θερμοκρασίες το χειμώνα  ( auto dc frost ) 
- Λοιπές διατάξεις προστασίας της συσκευής . 
- Η στάθμη θορύβου της εξωτερικής μονάδας είναι  μικρότερη  των 55 db (βλέπε 

τεχνικό φυλλάδιο). 
Η εσωτερική μονάδα έχει τις μικρότερες δυνατές διαστάσεις και βάρος είναι δε 
εξαιρετικά χαμηλής στάθμης θορύβου. 
Η κάθε συσκευή είναι επωνύμου και φερέγγυου εργοστασίου  κατασκευής και 
συνοδεύεται από εγχειρίδια λειτουργίας, συντήρησης καθώς και από το ασύρματο 
τηλεχειριστήριο της. Όλα τα μέρη της έχουν ολική εγγύηση καλής λειτουργίας 
τουλάχιστον ( 2 ) έτη .Η ηλεκτρική τροφοδοσία της κλιματιστικής συσκευής θα γίνει με 
καλώδια ΝΥΜ  3Χ2,5  mm2. 
H εγκατάσταση του μηχανήματος θα γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης του 
κατασκευαστή ώστε να παραδοθεί σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται εκτός από την προμήθεια και εγκατάσταση του 
κλιματιστικού και οι δαπάνες για την προμήθεια και εγκατάσταση όλων των 
απαραίτητων σωληνώσεων (οποιοδήποτε μήκους), μονώσεων, ηλεκτρικών παροχών 
και των ασφαλειών των ηλεκτρικών παροχών του και λοιπών καλωδιώσεων ώστε το εν 
λόγω μηχάνημα να εγκατασταθεί  σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του και να 
παραδοθεί σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
 
Εγγύηση καλής λειτουργίας –Τεχνική υποστήριξη –Ανταλλακτικά . 
Η εγγύηση καλής λειτουργίας θα καλύπτει τον συμπιεστή και τα λοιπά μέρη του 
μηχανήματος για δύο (2) έτη από την οριστική παραλαβή τους.  
Η εταιρεία θα διαθέτει οργανωμένο service για την συντήρηση και αποκατάσταση 
βλαβών καθώς και επάρκεια ανταλλακτικών για ( 10 ) χρόνια τουλάχιστον. Η εταιρεία 
θα διαθέτει ISO 9001 (πιστοποιητικά να επισυνάπτονται). 
 
Τα κλιματιστικά μηχανήματα θα είναι ενεργειακής κλάσης Α+ και τοποθετημένα όπου 
υποδείξει το Νοσοκομείο.  
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3.   ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η  ισχύς των συμβάσεων ορίζεται στους (12) μήνες, με δικαίωμα του Νοσοκομείου ΚΑΤ 
-ΕΚΑ, να παρατείνει το χρόνο αυτό για τρείς (3) μήνες μονομερώς ύστερα από 
έγγραφη ειδοποίηση προς τον ανάδοχο και λύσεως αυτής αζημίως οποτεδήποτε κρίνει 
αναγκαίο, χωρίς ο ανάδοχος να μπορεί να προβάλει καμία αξίωση έναντι του 
Δημοσίου. Παράταση πέραν των τριών μηνών προϋποθέτει τη σύμφωνη γνώμη του 
αναδόχου. 
Το Νοσοκομείο ΚΑΤ-ΕΚΑ θα διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της παρούσας σύμβασης 
αζημίως χωρίς καμία άλλη υποχρέωση, σε περίπτωση που ο ανάδοχος παραβεί 
οποιονδήποτε από τους όρους της Σύμβασης ή κρίνει ότι δεν υπάρχουν πλέον οι λόγοι 
και έχουν εκλείψει  οι ανάγκες, για τις οποίες έγινε η προκήρυξη ή αναδειχθεί νέος 
«ανάδοχος» από την εποπτεύουσα αρχή.          
   
4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
     Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού 
δικαίου, συνεταιρισμοί, συμπράξεις, κοινοπραξίες και ενώσεις φυσικών ή/και νομικών 
προσώπων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, που μπορούν να αποδείξουν με κάθε 
πρόσφορο τρόπο ότι έχουν γνώση και πείρα του αντικειμένου του διαγωνισμού. 
5. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
     Οι προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και 
κατατίθενται μέσα σε έναν ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, που περιλαμβάνει τρεις επί 
μέρους, ανεξάρτητους, σφραγισμένους φακέλους, α) φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», β) φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», γ) φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ», που κάθε ένας περιέχει αντιστοίχως τα στοιχεία των κατωτέρω 
παραγράφων 6, 7, 8. 
Ο ενιαίος και οι επί μέρους σφραγισμένοι, ανεξάρτητοι φάκελοι θα αναγράφουν: 

 Τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου. 

 Τη λέξη  «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ο ενιαίος φάκελος, και οι επί μέρους κατά περίπτωση, 
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», 
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».  

 Τον αριθμό της διακήρυξης (28/2014), τον τίτλο του διαγωνισμού (Μονάδες 
εναλλαγής θερμότητας – Κλιματιστικά), την επωνυμία του διενεργούντος τον 
διαγωνισμό (ΓΝΑ «ΚΑΤ-ΕΚΑ») και την ημερομηνία διενέργειας (18-05-2014). 

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
     O φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» περιλαμβάνει μόνο υπεύθυνη 
δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, με θεώρηση του γνησίου 
υπογραφής, σύμφωνα με το συνημμένο στη διακήρυξη υπόδειγμα. 
7. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
     O φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιλαμβάνει τα στοιχεία που κατά την κρίση 
του διαγωνιζόμενου αποδεικνύουν την ικανότητά του (γνώση και πείρα) να εκτελέσει το 
αντικείμενο του διαγωνισμού. Η Τεχνική Προσφορά θα αξιολογηθεί μόνο ως προς την 
ικανότητα του διαγωνιζόμενου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του έργου. 
 
8. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
     Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιέχει συμπληρωμένο το έντυπο 
οικονομικής προσφοράς, που επισυνάπτεται στη διακήρυξη. 
 
9. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
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     Η κατακύρωση γίνεται στον διαγωνιζόμενο προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, εφόσον 
η προσφορά του είναι αποδεκτή με βάση τους όρους της διακήρυξης. Ισότιμες 
θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή. 
 

10. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
ΜΤΠΥ 1.5%., χαρτόσημο 2% επί ΜΤΠΥ, ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί χαρτοσήμου 
ΜΤΠΥ, υπέρ ψυχικής υγείας 2%, υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων 0,10% (τέλος χαρτοσήμου 3%, πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ), φόρος 
προμηθευτών 4%. 
 
11. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
     Σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στον Ν.4152/2013(ΦΕΚ 107Α/9-5-2013, παραγρ. Ζ, 
υποπαραγρ.Ζ.5), η προθεσμία πληρωμής δεν μπορεί να υπερβαίνει τις εξήντα (60) 
ημερολογιακές ημέρες. 
 
12. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 
    Για κάθε θέμα που δεν αναφέρεται ρητώς στη διακήρυξη ισχύει η κείμενη 
Νομοθεσία. 
                        
                                                                        Ο Διοικητής του Νοσοκομείου 
                                                                          Ευάγγελος Ι. Βουμβουλάκης  
  
 
 
Ακριβές Αντίγραφο 
Το Τμ. Γραμματείας 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Συνημμένα: 1) Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης, 2) Έντυπο οικονομικής προσφοράς 
 

Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(Άρθρο 8 Ν. 1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με τη δήλωση αυτή μπορεί να ελεγχθεί με 

βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 9 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 
 

    Προς  ΓΝΑ  «ΚΑΤ-ΕΚΑ»,  για  τον πρόχειρο διαγωνισμό  για «Μονάδες εναλλαγής 
θερμότητας – Κλιματιστικά» 
                                                                                                  
Ο/Η (όνομα)   :  
Επώνυμο    :  
Όνομα & επώνυμο πατέρα :  
Όνομα & επώνυμο μητέρας :  
Ημερομηνία γέννησης  :  
Τόπος γέννησης   :  
Τόπος κατοικίας   :  
Αριθμός δελτίου ταυτότητας :  
 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις 
διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 
 
α.  Δεν έχω  καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα 
αναφερόμενα στην περίπτωση  (1) του εδαφίου α της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του 
ΠΔ 118/2007. 
β. Δεν τελώ σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης (περίπτωση 2, 
εδάφιο α της παραγράφου 2, του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007). 
 
γ. Δεν τελώ υπό κοινή εκκαθάριση του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει, ή ειδική 
εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, όπως ισχύει, ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις. 
 
δ. Είμαι ενήμερος ως προς τις φορολογικές μου υποχρεώσεις και ως προς τις 
υποχρεώσεις μου, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. 
 
ε. Είμαι εγγεγραμμένος στο αρμόδιο Επιμελητήριο και το ειδικό επάγγελμά μου 
κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού είναι …………  ………………………… 
 
στ. Δεν τελώ σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του 
Υπουργού Ανάπτυξης, κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του ΠΔ 118/2007, κατά την 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
 
ζ. Έλαβα  γνώση των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα. 
 
 
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ  
«Μονάδες εναλλαγής θερμότητας – Κλιματιστικά» 
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Α
/
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
ΠΟΣΟΤΗ

ΤΑ 

Τιμή μονάδας 
προ ΦΠΑ 

Αξία προ ΦΠΑ 
(ποσότητα Χ τιμή μονάδας) 

Αριθμητικώς Αριθμητικώς Ολογράφως 

 

Μονάδες 
εναλλαγής 

θερμότητας – 
Κλιματιστικά 

    

      

ΣΥΝΟΛΟ   

ΦΠΑ   

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ   

 
 
Οι ανωτέρω τιμές είναι σε ευρώ και συμπεριλαμβάνουν τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις 
και κάθε άλλη επιβάρυνση. Η αξία προ ΦΠΑ λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των 
προσφορών. Εάν στη στήλη αξία προ ΦΠΑ υπάρχει διαφορά μεταξύ της τιμής 
αριθμητικώς κα της τιμής ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως. Εφόσον 
από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
 

(Υπογραφή, ονοματεπώνυμο και ιδιότητα υπογράφοντος, σφραγίδα) 
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