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Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 
 

Συνολικής Προϋπολογιζόμενης Πίστωσης 38.420,00 πλέον ΦΠΑ 
 

Για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των κλιματιστικών 
συστημάτων του νοσοκομείου, σύμφωνα με τις συνημμένες τεχνικές 
προδιαγραφές, με κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά, βάσει τιμής.   
               
   ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Αναθέτουσα αρχή Γενικό Νοσοκομείο Αττικής ΚΑΤ 

Είδος διαγωνισμού Συνοπτικός 

Κριτήριο κατακύρωσης 
Συμφερότερη από οικονομική άποψη τιμή 
(χαμηλότερη τιμή)   

Κατάθεση προσφορών έως 
Παρασκευή 11/05/2018 ώρα 10:00 πμ, στο 
πρωτόκολλο 

Ημερομηνία διενέργειας Παρασκευή 11/05/2018 ώρα 11:00 πμ  

Τόπος διενέργειας 
 ΓΝΑ ΚΑΤ 
Αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου 

CPV 45259000-7 

Αντικείμενο διαγωνισμού 

Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής 
των κλιματιστικών συστημάτων του 
νοσοκομείου, σύμφωνα με τις συνημμένες 
τεχνικές προδιαγραφές.  

Προϋπολογισμός 38.420,00€ πλέον ΦΠΑ, προϋπολογισμός 2018 

Δέσμευση πίστωσης ΑΔΑ : ΩΩΦΟ46906Π-6ΓΣ 

Διάρκεια σύμβασης 2 μήνες 

Ισχύς προσφορών 120  ημερολογιακές ημέρες 

Αποσφράγιση φακέλων 
Αποσφράγιση όλων των φακέλων σε μία 
συνεδρίαση και αξιολόγηση σε ένα στάδιο. 

 
Το ΓΝΑ ΚΑΤ έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/16(ΦΕΚ 147/Α), το άρθρο 107 του 
Ν.4497/17 καθώς και την 07/27-02-2018, θέμα 2 απόφαση του ΔΣ: 
 

ΑΔΑ: ΩΦΘ746906Π-ΧΧΠ





ΓΝΑ ΚΑΤ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 2 

      Προκηρύσσει 
 
Συνοπτικό Διαγωνισμό με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές για την παροχή 
υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των κλιματιστικών συστημάτων του νοσοκομείου, 
σύμφωνα με τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές. 

 
1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 
 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
Οι εργασίες αφορούν τα εξής συστήματα:  
 

1. ΨΥΚΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ Τ.Ε.Π / Πίστωση 20.000,00 € πλέον ΦΠΑ 
2. ΨΥΚΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ   Μ.ΕΘ / Πίστωση 4.860,00 € πλέον ΦΠΑ 
3. ΨΥΚΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ  CARRRIER ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ / Πίστωση 9.800,00 € 

πλέον ΦΠΑ 
4. ΨΥΚΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ  ΑΝ. ΕΙΣΟΔΟΥ.  (ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΨΥΚΤΗ LENNOX) / Πίστωση 

3.760,00 € πλέον ΦΠΑ 
 
Απαιτείται αυτοψία από τους ενδιαφερόμενους (επί ποινή αποκλεισμού). 
 

1) ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ Τ.Ε.Π. 
 
Συνολική προϋπολογισθείσα πίστωση : 20.000,00€ πλέον ΦΠΑ 

 
 

Αερόψυκτο Ψυκτικό Συγκρότημα με εμβολοφόρους συμπιεστές 
 
Κατασκευαστής : INTERKLIMA 
Τύπος μηχανήματος : LPCA-475R 
Έτος κατασκευής : 2003 
Ψυκτική απόδοση : 456 kW 
Ψυκτικό μέσο : R407C, 3x38 kgr 

 
Περιγραφή Βλάβης  

 
Το ψυκτικό συγκρότημα είναι εκτός λειτουργίας. 
Παρατηρείται απώλεια ψυκτικού μέσου και στα 3 ψυκτικά κυκλώματα. 
Οι διαρροές προέρχονται στο ένα κύκλωμα από αστοχία σε κόλληση σωληνώσεων του 
συμπυκνωτή και στα άλλα δύο κυκλώματα πιθανώς από τον εξατμιστή. 
 
Σημειώνεται ότι ο εξατμιστής κάνει υπερβολικό θόρυβο λόγω βλάβης στα  εσωτερικά  
στηρίγματα των σωληνώσεων (αυλών) και κάθε παραπέρα λειτουργία του είναι μη 
επιτρεπτή. 
 
Βασικές Εργασίες Επισκευών 

 

 Προμήθεια και αντικατάσταση με γερανό ,προβληματικού εξατμιστή (evaporator) 

 Ο νέος εξατμιστής πρέπει να είναι ιδίου τύπου με τον παλαιό και να συνοδεύεται με 
εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 ετών. 

 Πρεσάρισμα κυκλωμάτων και πλήρης αποκατάσταση διαρροών 

 Δημιουργία κενού και επαναπλήρωση με νέα ποσότητα ψυκτικού υγρού R407C 

ΑΔΑ: ΩΦΘ746906Π-ΧΧΠ





ΓΝΑ ΚΑΤ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 3 

 Αλλαγή ψυκτελαίου και φίλτρων στα τρία (3) κυκλώματα 

 Γενική συντήρηση ψύκτη 

 Παράδοση σε πλήρη λειτουργία 
Παρατήρηση  ::  να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για 4 έτη. 
Χρόνος παράδοσης του εναλλάκτη:  4-5 εβδομάδες. 

 
2) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ Μ.Ε.Θ. 
 

Συνολική προϋπολογισθείσα πίστωση : 4.860,00€ πλέον ΦΠΑ 
 

 
Δύο (2) αερόψυκτοι ψύκτες TRANE τύπου CGAD103 
Ένα (1) αερόψυκτος ψύκτης CLIMAVENETTA τύπος WRAT401 

 
Περιγραφή Αναγκών  

 
Τα τρία (3) ψυκτικά συγκροτήματα είναι σε λειτουργία και χρήζουν ετήσιας προληπτικής 
συντήρησης. 
 
Στο ψύκτη CLIMAVENETTA πρέπει να γίνει αναβάθμιση στο σύστημα αυτοματισμού με 
εγκατάσταση κεντρικού ελεγκτή και αλλαγή ηλεκτρικών εξαρτημάτων. 

 
Βασικές Εργασίες 
Εργασίες Συντήρησης: 
 

 Έλεγχος των υδραυλικών συνδέσεων και παροχών νερού στα ψυκτικά 
συγκροτήματα μέσω πτώσης πίεσης νερού στους εναλλάκτες.  

 Ανασκόπηση ενδείξεων βλαβών και έλεγχος κεντρικών επεξεργαστών 
μηχανημάτων. 

 Έλεγχος  αυτοματισμού, και πρεσοστατών, αισθητηρίων και διακοπτών ροής νερού. 

 Συντήρηση ηλεκτρικών πινάκων  

 Έλεγχος ρελλέ ισχύος, σύσφιξη καλωδίων, έλεγχος κατάστασης  επαφών εκκινητών. 

 Μεγγομέτρηση τυλιγμάτων κινητήρων των συμπιεστών, ανεμιστήρων. 

 Σύσφιξη ακροδεκτών συμπιεστών. 

 Έλεγχος διαρροών ψυκτικού υγρού. 

 Λίπανση ανεμιστήρα και κινητήρα ανεμιστήρα. 

 Καθαρισμός των στοιχείων των συμπυκνωτών με χρήση κατάλληλου χημικού 
καθώς και πιεστικού μηχανήματος, υψηλής πίεσης. 

 Εκκίνηση και έλεγχος σωστής λειτουργίας του ψυκτικού συγκροτήματος 

 Καταγραφή λειτουργικών παραμέτρων  

 Καταμέτρηση πιέσεων, θερμοκρασιών, και αμπερομέτρηση κινητήρων. 

 Έλεγχος μετρήσεων ώστε να κυμαίνονται  στα ασφαλή όρια του κατασκευαστικού 
οίκου. 

 Με το πέρας της συντήρησης θα γίνει παράθεση τεχνικής έκθεσης με τις ανάλογες 
μετρήσεις καθώς και καταγραφή τυχόν πρόσθετων απαιτήσεων για την 
βελτιστοποίηση της λειτουργίας του ψυκτικού συγκροτήματος. 

 
Εργασίες Επισκευής: 

 
Γενική αναβάθμιση αυτοματισμού με προμήθεια και εγκατάσταση κεντρικού ελεγκτή 
ανάλογου τύπου με σύγχρονα ψυκτικά συγκροτήματα, εγκατάσταση  εξαρτημάτων: 
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 Κεντρική πλακέτα αναγνωρισμένου οίκου 
 Κλέμες επεξεργαστή 
 Μετατροπείς πίεσης (transducers) 
 Αισθητήρια νερού με νέες φωλιές 
 Θερμικά συμπιεστή ανεμιστήρα 
 Ρελέ ισχύος 
 Επιτηρητής τάσης 
 Σειρά ασφαλειών 
 Μετασχηματιστής 220/24V 
 Γενικές δοκιμές καλής λειτουργίας 

 
Απαιτούμενα υλικά : 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Πλακέτα 1 

Κλέμες  1 

Pressure transducers 1 

Αισθητήρια νερού 3 

Διακόπτης ισχύος συμπιεστή 1 

Θερμικό συμπιεστή 2 

Θερμικό ανεμιστήρα 4 

Πλαϊνή επαφή 4 

Ρελέ ανεμιστήρα 4 

Διπολική 220 10 1 

Διπολική 24 4 1 

Επιτηρητής 1 

Μετασχηματιστής 220/24 1 

Φωλιές ½ 2 

Χημικά αερόψυκτα 4 δοχεία 4 ltr 

 
3) ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ CARRIER 

 
Συνολική προϋπολογισθείσα πίστωση : 9.800,00€ πλέον ΦΠΑ 
 

  
Α) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ  ΒΛΑΒΕΣ  

 
ΨΥΚΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 30HXC155, 12Q405081 (ΝΕΟ) 
 
ΨΥΚΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ Α! + Β! 
 

 Αντικατάσταση κύριων επαφών εκκινητών συμπιεστών. 

 Συντήρηση ηλεκτρικών πινάκων 

 Εκκίνηση και έλεγχος λειτουργίας. 
 
Απαιτούνται ανά συμπιεστή δύο σετ επαφών για ρελλέ ισχύος του κατασκευαστικού οίκου 
Siemens. Σύνολο ψύκτη 4 σετ επαφών.  
 
ΨΥΚΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 30HXC080, 12F911270 (ΠΑΛΑΙΟ) 

 
ΨΥΚΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ Α! + Β! 
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 Αντικατάσταση κύριων επαφών εκκινητών συμπιεστών. 

 Συντήρηση ηλεκτρικών πινάκων 

 Εκκίνηση και έλεγχος λειτουργίας 
 
Απαιτούνται ανά συμπιεστή τρία σετ επαφών για ρελλέ ισχύος του κατασκευαστικού οίκου 
Siemens. Σύνολο ψύκτη 6 σετ επαφών.  
 
ΥΛΙΚΑ / ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ SIEMENS 1 ΤΜΧ 

ΚΥΡΙΕΣ ΕΠΑΦΕΣ SIEMENS  10 ΣΕΤ 

 
Β) ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ    

 
ΨΥΚΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 30HXC080, 12F911270 (ΠΑΛΑΙΟ) 

 
ΨΥΚΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ Α! 
 

 Συλλογή ψυκτικού μέσου. 

 Επισκευή διαρροής στο ενδεικτικό γυαλί ροής γραμμής υγρού. 

 Αντικατάσταση φίλτρων γραμμής υγρού. 

 Έλεγχος διαρροών με υψηλή πίεση αζώτου. 

 Αποκατάσταση διαρροών που δεν απαιτούν χρήση ανταλλακτικών. 

 Αποξήρανση (κενό) ψυκτικού κυκλώματος. 

 Πλήρωση με το ανακτηθέν ψυκτικό μέσο. 

 Εκκίνηση και συμπλήρωση με ψυκτικό μέσο. 

 Έλεγχος καλής λειτουργίας. 
 

ΨΥΚΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ Β! 
 

 Συλλογή ψυκτικού μέσου. 

 Αντικατάσταση βαλβίδας υπερπίεσης συμπυκνωτή. 

 Αντικατάσταση μετρητή στάθμης ψυκτελαίου. 

 Αντικατάσταση φίλτρων γραμμής υγρού. 

 Αφαίρεση ψυκτελαίου και πλήρωση με νέα ποσότητα. 

 Έλεγχος διαρροών με υψηλή πίεση αζώτου. 

 Αποκατάσταση διαρροών που δεν απαιτούν χρήση ανταλλακτικών. 

 Αποξήρανση (κενό) ψυκτικού κυκλώματος. 

 Πλήρωση με το ανακτηθέν ψυκτικό μέσο. 

 Εκκίνηση και συμπλήρωση με ψυκτικό μέσο και ψυκτέλαιο. 

 Έλεγχος καλής λειτουργίας. 
 
ΥΛΙΚΑ / ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΦΙΛΤΡΟ ΓΡΑΜΜΗΣ ΥΓΡΟΥ 4 ΤΜΧ 

ΨΥΚΤΕΛΑΙΟ ΕΣΤΕΡΙΚΟ  CARRIER 20 ΛΙΤΡΑ 

ΒΑΛΒΙΔΑ ΥΠΕΡΠΙΕΣΗΣ CARRIER 1 ΤΜΧ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΓΥΑΛΙ ΓΡΑΜΜΗΣ ΥΓΡΟΥ CARRIER 1 ΤΜΧ 
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ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΨΥΚΤΕΛΑΙΟΥ  CARRIER 1 ΤΜΧ 

ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΕΣΟ R134a 50 ΚΙΛΑ 

Στο κόστος επισκευών  να περιλαμβάνονται: 
 
Το κόστος των απαιτούμενων υλικών / ανταλλακτικών και αναλώσιμων ειδών  όπως άζωτο, 
ορειχάλκινα και χάλκινα εξαρτήματα, κολλήσεις  κλπ. 

 
 

4) ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ LENNOX  
 
Συνολική προϋπολογισθείσα πίστωση : 3.760,00€ πλέον ΦΠΑ 

 
 

Αερόψυκτο Ψυκτικό Συγκρότημα  
Κατασκευαστής : LENNOX 
Τύπος μηχανήματος : MCH 132SK 

 
Περιγραφή Βλάβης 
Παρατηρείται απώλεια ψυκτικού μέσου σε ένα ψυκτικό κύκλωμα 
 
Βασικές Εργασίες Επισκευών 

 

 Πρεσάρισμα κυκλώματος και πλήρης αποκατάσταση διαρροών 

 Δημιουργία κενού και επαναπλήρωση με νέα ποσότητα ψυκτικού υγρού R407C 

 Προμήθεια και αντικατάσταση 4 αντιστάσεων συμπιεστών 

 Αποκατάσταση ηλεκτρικού πίνακα σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία 

 Γενική συντήρηση ψύκτη 

 Παράδοση σε πλήρη λειτουργία 
 
Απαιτούμενα υλικά : 

 

 Ψυκτικό υγρό R-407C 33 KGR 

 4 Αντιστάσεις λαδιών συμπιεστών 

 1 φίλτρο γραμμής υγρού 
 
2. 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 εργάζονται και λειτουργούν νομίμως στην 
Ελλάδα, σύμφωνα με το άρθρο 25, του Ν4412/16. 
 
3. 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 3. Α, Β, Γ. 
 
Ο ενιαίος και οι επί μέρους σφραγισμένοι, ανεξάρτητοι φάκελοι θα αναγράφουν: 
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 Τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου. 

 Ο ενιαίος φάκελος «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Οι επί μέρους «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

 Τον αριθμό της διακήρυξης, τον τίτλο του διαγωνισμού, την επωνυμία του 
διενεργούντος τον διαγωνισμό και την ημερομηνία διενέργειας. 
 
3.Α.  ΦΑΚΕΛΟΣ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» 
 
O φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» περιλαμβάνει: 
 
α) Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 
4412/2016, όπως εγκρίθηκε με την υπ’αριθμ. 158/2016 απόφαση της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., ως 
προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν 
δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί 
τις ακόλουθες προϋποθέσεις του Ν. 4412/2016 και ειδικά ότι δεν βρίσκεται σε μία από τις 
καταστάσεις του άρθρου 73 παρ. 1, 2 & 4 και του άρθρου 74, για τις οποίες οι 
οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν και ότι πληροί τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής, τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 75 (εγγεγραμμένοι 
στο οικείο Επιμελητήριο). 
Το ΤΕΥΔ υποβάλλουν, σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν. 4412/16: 
i) Οι διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και 
των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.). 
ii)  Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.). 
Σύμφωνα με το άρθρο 79Α το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 107 του Ν.4497/17, η 
υποβολή του ΤΕΥΔ, δύναται να υποβάλλεται με μόνη την υπογραφή του κατά 
περίπτωση  νόμιμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα.    
 
Οι ενώσεις φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 
 
Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει, χωρίς καθυστέρηση, να παρέχουν στην αναθέτουσα 
αρχή όλα τα δικαιολογητικά και έγγραφα που αναφέρουν στην υπεύθυνη δήλωση της 
παρ. 4 του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα 
αρχή, τόσο κατά τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, όσο και κατά την εκτέλεση 
αυτής. 
 
Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 
Δήλωσης (ΤΕΥΔ) διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας 
Αρχής (www.kat-hosp.gr), στη διαδρομή : ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ-ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ► ΝΕΕΣ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ, καθώς και στον ιστότοπο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ (www.eaadhsy.gr) στο πεδίο 
«Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) και οδηγίες συμπλήρωσής του». 
 
 
3.Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 
O φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιλαμβάνει τα έγγραφα και δικαιολογητικά που 
αναφέρονται στους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.  
 
 
 
 
 

http://www.kat-hosp.gr/
http://www.eaadhsy.gr/
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3.Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

 Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιέχει συμπληρωμένο το έντυπο 
οικονομικής προσφοράς που επισυνάπτεται στη διακήρυξη, στο οποίο 
αναγράφεται η προσφερόμενη συνολική τιμή για την εκτέλεση της σύμβασης. Οι 
τιμές αυτές θα περιλαμβάνουν τις υπέρ τρίτων κρατήσεων, εκτός από το ΦΠΑ. 

 Θα αναφέρεται το ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό. 

 Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 
 

4. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ  
 

Η κατακύρωση γίνεται στον διαγωνιζόμενο που προσφέρει τη χαμηλότερη συνολική τιμή, 
για την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον η προσφορά του είναι αποδεκτή με βάση τους 
όρους της διακήρυξης.  
Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές, με την αυτή ακριβώς τιμή. 
 Σε περίπτωση ισοτιμίας ο ανάδοχος θα επιλέγεται με κλήρωση από το αρμόδιο όργανο 
παρουσία των οικονομικών φορέων.  
 

5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Η διάρκεια της σύμβασης είναι 2 μήνες.  
Δύναται να δοθεί παράταση, η διάρκεια της οποίας δεν θα ξεπερνά το 50% της  
συνολικής συμβατικής διάρκειας, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του αναδόχου. 
 

6. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
 

 Εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτείται. 

 Εγγύηση καλής εκτέλεσης, σε ποσοστό  5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός 
ΦΠΑ,  απαιτείται για συμβάσεις αξίας ίσης ή ανώτερης των 2.500,00€. 

 
7. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 
Η παρακολούθηση   της σύμβασης διενεργείται από την  καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία. 
Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο, η υπηρεσία δύναται να ορίσει, στην περίπτωση που 
δεν έχει οριστεί σχετική επιτροπή παρακολούθησης του έργου, υπάλληλό της, ως 
επόπτη της σύμβασης, με καθήκοντα εισηγητή, σύμφωνα με το άρθρο 216 του 
Ν4412/16.     
 

8. ΠΛΗΡΩΜΗ 
 

Η πληρωμή της αξίας της υπηρεσίας, πραγματοποιείται με την εξόφληση του 100% της 
συμβατικής αξίας,  μετά την οριστική παραλαβή της υπηρεσίας για εφάπαξ υπηρεσία  ή 
τμηματικά, που αναλογεί στην τμηματική παραλαβή της υπηρεσίας ανά μήνα ή όπως 
άλλως συμφωνηθεί μεταξύ του αναδόχου και της υπηρεσίας. 
Η πληρωμή θα πραγματοποιείται ύστερα από την προσκόμιση των δικαιολογητικών που 
απαιτούνται βάσει του Ν4412/16 άρθρο 200.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

9. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
 

Ψυχική Υγεία 2%, ΕΑΑΔΗΣΥ 0,06%, χαρτόσημο 3% επί ΕΑΑΔΗΣΥ, ΟΓΑ 20% επί 
χαρτοσήμου ΕΑΑΔΗΣΥ, προκαταβολή φόρου 4% για τα υλικά και 8% για τις εργασίες.  
 

ΑΔΑ: ΩΦΘ746906Π-ΧΧΠ





ΓΝΑ ΚΑΤ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 9 

Οι κρατήσεις που θα εφαρμοστούν τελικώς είναι αυτές που θα ισχύουν την ημερομηνία 
έκδοσης του εντάλματος. 
 

10. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 
 

Για κάθε θέμα που δεν αναφέρεται ρητώς στη διακήρυξη ισχύει η κείμενη Νομοθεσία 
(Ν.4412/2016). 
 

Ακριβές Αντίγραφο 
Το Τμήμα Γραμματείας 

  

   

   

  
 

 

  Διοικητής του Νοσοκομείου 

  

 Νικόλαος Κοντοδημόπουλος 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Συνημμένα: 1) Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης.   
   2) Υπόδειγμα ΥΔ για αποδοχή των όρων της διακήρυξης  
                   3) Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς.   
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1. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των 
οδηγιών 

 
 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα
i
  και τη 

διαδικασία ανάθεσης 
 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η 
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 
φορέα (αφ) 
- Ονομασία: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 99221996 
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Νίκης 2, Κηφισιά, ΤΚ. 145 61 
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [……] 
- Τηλέφωνο: [……] 
- Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): www.kat-hosp.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): 
[……] 
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……] 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [……] 
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……] 
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……] 

 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας 

(ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών. 
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2. Υπόδειγμα ΥΔ για αποδοχή των όρων της διακήρυξης  
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(Άρθρο 8 Ν. 1599/1986) 

 
Προς: ΓΝΑ ΚΑΤ, για τον διαγωνισμό ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: 
 
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.   Αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσης προκήρυξης. 
 
β.  Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 
 
γ. Παραιτούμαι από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης μου σχετικά με οποιαδήποτε 
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση –ματαίωση του  
Διαγωνισμού.  
 
δ. Συμμετέχω με μία μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού. 
 
 
 
(Ημερομηνία, υπογραφή, ονοματεπώνυμο και ιδιότητα υπογράφοντος, σφραγίδα 
εταιρείας) 
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3. Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 
Προς: ΓΝΑ ΚΑΤ, για τον διαγωνισμό ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: 
 

 

 

Τίμημα 
αριθμητικώς 

ΦΠΑ 24% 
αριθμητικώς 

Τίμημα με ΦΠΑ 
αριθμητικώς 

   

Τίμημα 
ολογράφως 

ΦΠΑ 24% 
ολογράφως 

Τίμημα με ΦΠΑ 
ολογράφως 

   

 
 

 (Ημερομηνία, υπογραφή, ονοματεπώνυμο και ιδιότητα υπογράφοντος, σφραγίδα 
εταιρείας) 
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