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ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΧΝ & ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ ΣΟΤ ΔΚΑ 

Πξνθήξπμε ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ 

 
Πίζησζε 12.000,00€ ζπκπ/λνπ ΦΠΑ  

 
 

Σν ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ έρνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
Ν.4412/16(ΦΔΚ 147/Α) θαζψο θαη ηελ ππ’ αξηζ. 23/22-09-20 ζέκα 6ν απφθαζε Γ.., 
πξνθεξύζζεη ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ ζε έλα ζηάδην, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ 
πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο, γηα ηελ αλάδεημε 
αλαδφρνπ ηνπ σο άλσ έξγνπ. 
  

ΑΡΘΡΟ 1. ΤΝΟΠΣΙΚΑ  ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

 

Αλαζέηνπζα αξρή ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ 

Δίδνο δηαγσληζκνχ πλνπηηθφο 

Κξηηήξην θαηαθχξσζεο 
 πκθεξφηεξε απφ νηθνλνκηθή άπνςε ηηκή 

(Υακειφηεξε ηηκή) 

Πξνυπνινγηζκφο 2.600,00€ κε ΦΠΑ 

CPV 50700000-2 

Γηάξθεηα ζχκβαζεο 12 κήλεο 

Καηάζεζε πξνζθνξψλ έσο 
Σεηάξηε, 14-10-20, ώξα 11:00 π.κ., ζην 

πξσηφθνιιν ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Απνθαηάζηαζεο 

Ζκεξνκελία δηελέξγεηαο Σεηάξηε, 14-10-20, ώξα 12:00 κ.κ. 

Σφπνο δηελέξγεηαο 
Αίζνπζα Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ  

Δζληθνχ Κέληξνπ Απνθαηάζηαζεο 

Ηζρχο πξνζθνξψλ 120 εκεξνινγηαθέο εκέξεο 

Αμηνιόγεζε δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο, ηερληθώλ θαη νηθνλνκηθώλ 

πξνζθνξώλ ζε έλα ζηάδην 
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ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ, ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

 

2.1      ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ:  

 

     Ο αλάδνρνο ζα αλαιάβεη ηελ πξνιεπηηθή ζπληήξεζε θαη ηηο επηζεσξήζεηο ησλ  

     Κιηκαηηζηηθψλ θαη ςπθηηθψλ κνλάδσλ, φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη παξαθάησ θαη  

     Βξίζθνληαη εγθαηεζηεκέλεο ζην ΔΚΑ. 

 

Κιηκαηηζηηθέο θαη Φπθηηθέο Μνλάδεο 
 

Α/Α ΣΜΗΜΑ ΣΔΜ. 

1 ΣΡΑΠΔΕΑΡΗΑ – ΔΞΧΣ. ΗΑΣΡΔΗΑ  ( ΚΚΜ Φπξνγέλεο ) 3 

2 
 ΣΡΑΠΔΕΑΡΗΑ – ΔΞΧΣ. ΗΑΣΡΔΗΑ   
(ΑΔΡΟΦΤΚΣΟ ΦΤΚΣΖ CARRIER 30GT-080) 

1 

3 
ΚΔΝΣΡΗΚΖΜΟΝΑΓΑΦΤΗΟΘΔΡΑΠΔΗΑ 
(PACKAGEUNITCARRIER) 

1 

 
 
 

2.2 ΔΡΓΑΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΔΝΣΡΙΚΧΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΓΑΙΧΝ ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΗ ΤΝΣΗΡΗΗ 
ΚΔΝΣΡΙΚΧΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ 

 
 

Δ
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Ν
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Καζαξηζκφο πξφθηιηξσλ κε ρεκηθφ πγξφ  ή αληηθαηάζηαζε εάλ 
απαηηείηαη. 
 

Υ Υ 

Δμαγσγή  ζαθφθηιηξσλ, έιεγρνο θαζαξφηεηαο θαη 
αληηθαηάζηαζε εθφζνλ απαηηείηαη. 
 

Υ Υ 

Έιεγρνο θαηάζηαζεο θαη ηάλπζεο  ηκάλησλ θηλήζεσο ησλ 
αλεκηζηήξσλ ή αληηθαηάζηαζε ηκάλησλ εθφζνλ δηαπηζησζεί φηη 
απαηηείηαη. 
 

Υ Υ 

Ακπεξνκέηξεζε θηλεηήξα θαη έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο 
 

Υ Υ 

Έιεγρνο θαη ζχζθημε ειεθηξηθψλ ζπλδέζεσλ θηλεηήξα. 
 

Υ Υ 

Λίπαλζε θαη έιεγρνο ιεηηνπξγίαο θαη ζηάζκεο ζνξχβνπ 
ξνπιεκάλ, εδξάλσλ, αμφλσλ, θηεξσηψλ θαη θηλεηήξσλ 
αλεκηζηήξσλ. 
 

Υ Υ 

Υεκηθφο θαζαξηζκφο κε πηεζηηθή αληιία θαη  ρεκηθφ πγξφ γηα ηα 
ζηνηρεία ςπρξνχ-ζεξκνχ. 

- Υ 

Καζαξηζκφο ιεθάλεο ζπκππθλσκάησλ. 
 

- Υ 
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2.3   ΔΡΓΑΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΔΡΟΦΤΚΣΟΤ ΦΤΚΣΗ 30GT 

1. Έιεγρνο πηέζεσλ θαηάζιηςεο αλά θχθισκα. 
2. Έιεγρνο πηέζεσλ αλαξξφθεζεο αλά θχθισκα  
3. Έιεγρνο απσιεηψλ ςπθηηθνχ κέζνπ 
4. Μέηξεζε ζεξκνθξαζίαο εηζφδνπ / εμφδνπ λεξνχ. 
5. Δπηζεψξεζε ζεξκνζηάηε πξνζηαζίαο. 
6. Μέηξεζε πηέζεσλ θπθιψκαηνο ςπθηηθνχ ειαίνπ. 
7. Έιεγρνο ειεθηξηθήο ηξνθνδνζίαο ηζρχνο θαη ξειέ απηνκαηηζκνχ. 
8. Πιχζηκν ζπκππθλσηψλ κε πηεζηηθή αληιία θαη εηδηθφ ρεκηθφ, φπσο πξνηείλεηαη 

απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή. 
9. Καζαξηζκφο θαη ζχζθημε ησλ ζπλδέζεσλ ηνπ ειεθηξηθνχ πίλαθα. 
10. Καζαξηζκφο απηφκαησλ ηζρχνο θαη ξειέ απηνκαηηζκνχ. 
11. Μέηξεζε πηέζεσλ ζην δίθηπν ςπρξνχ λεξνχ. 
12. Δπηζεψξεζε θαη ξχζκηζε ησλ απηνκαηηζκψλ πξνζηαζίαο. 
13. Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο αλεκηζηήξσλ ζπκππθλσηή.  
14. Έιεγρνο πνζφηεηαο ςπθηηθνχ ειαίνπ. 
15. Δπηζεψξεζε θίιηξσλ ςπθηηθνχ ειαίνπ θαη αληηθαηάζηαζε αλ απαηηείηαη. 
16. Έιεγρνο φισλ ησλ ζεξκνζηνηρείσλ. 
17. Έιεγρνο φισλ ησλ κνξθνκεηαηξνπέσλ πίεζεο. 
18. Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο ειεθηξνληθψλ εθηνλσηηθψλ βαιβίδσλ (EXVs). 
19. Δθθίλεζε θαη γεληθφο ιεηηνπξγηθφο έιεγρνο.  

 

2.4    ΔΡΓΑΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ PACKAGE UNIT 

 

Έιεγρνο απνρέηεπζεο ιεθαλψλ θαη θαζαξηζκφο εάλ απαηηείηαη. 
 

- Υ 

Έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο damper πξνζαγσγήο, απαγσγήο 
θαη αλάκεημεο.  
 

Υ Υ 

Γεληθφο νπηηθφο εμσηεξηθφο έιεγρνο (δηαξξνέο, αζηνρίεο, 
δηαβξψζεηο, ζηεγαλνπνίεζε ζπξψλ). 
 

Υ Υ 

Δθθίλεζε θαη γεληθφο ιεηηνπξγηθφο έιεγρνο. 
 

- Υ 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΓΑΙΧΝ ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΗ ΤΝΣΗΡΗΗ 
PACKAGEUNIT 
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ΤΜΠΙΔΣΗ  
 

   

Ακπεξνκέηξεζε ζπκπηεζηψλ. 
 

-  Υ 

ΜέηξεζεΑληίζηαζεο ζπκπηεζηψλ. 
 

-  Υ 

Έιεγρνο αθξνδεθηψλ. 
 

-  Υ 

Έιεγρνοζεξκνθξαζίαο. 
 

-  Υ 

ΔΛΔΓΥΟΙ  
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Μέηξεζε πηέζεσλ θαηάζιηςεο θαη αλαξξφθεζεο αλά θχθισκα. 
 

Υ  Υ 

Έιεγρνο δηαξξνψλ ςπθηηθνχ πγξνχ. 
 

Υ  Υ 

Μέηξεζε ζεξκνθξαζίαο εηζφδνπ / εμφδνπ αέξα. 
 

Υ  Υ 

Έιεγρνο θαη ξχζκηζε ησλ απηνκαηηζκψλ πξνζηαζίαο. 
 

Υ  Υ 

Έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηεηξάνδσλ. 
 

Υ  Υ 

Έιεγρνοιεηηνπξγίαο εθηνλσηηθψλ βαιβίδσλ. 
 

Υ  Υ 

Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο πξεζζνζηάησλ ρακειήο - πςειήο πίεζεο. 
 

Υ  Υ 

Έιεγρνοιεηηνπξγίαο θχθινπ defrost. 
 

Υ  - 

ΤΣΗΜΑ ΜΔΣΑΓΟΗ ΚΙΝΗΗ ΑΝΔΜΙΣΗΡΑ 
 

   

Έιεγρνο θαη ξχζκηζε ηκάλησλ θαη ηξνραιηψλ αλεκηζηήξσλ. 
 

Υ  Υ 

Έιεγρνο ζεκείσλ ιηπάλζεσο θαη ιίπαλζε. 
 

Υ  Υ 

Ρχζκηζε ηαρχηεηαο αλεκηζηήξσλ αλ απαηηείηαη. 
 

Υ  Υ 

Ακπεξνκέηξεζε θηλεηήξα θαη ζχζθημε ζπλδέζεσλ. 
 

-  Υ 

ΤΜΠΤΚΝΧΣΗ 
 

   

Πιχζηκν ζπκππθλσηή κε πηεζηηθή αληιία. 
 

Υ  Υ 

ΔΞΑΣΜΙΣΗ  
 

   

 Πιχζηκν εμαηκηζηή κε πηεζηηθή αληιία. 
 

Υ  Υ 

ΜΟΝΑΓΑ  
 

   

Καζαξηζκφο θαη πιχζηκν πξφθηιηξσλ αέξα. 
 

Υ  Υ 

Έιεγρνο απνρεηεχζεσλ ζπκππθλσκάησλ. 
 

Υ  Υ 

ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ 
 

   

Καζαξηζκφο ειεθηξνινγηθνχ πίλαθα. 
 

-  - 

Έιεγρνο επαθψλ ξειέ ηζρχνο. 
 

Υ  Υ 

Έιεγρνο θαη θαζαξηζκφο απηνκάησλ ηζρχνο θαη ξειέ 
απηνκαηηζκνχ. 
 

Υ  Υ 

Δθθίλεζε θαη γεληθφο ιεηηνπξγηθφο έιεγρνο. 
 

Υ Υ  
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Ζ ζπληήξεζε ζα πξαγκαηνπνηείηαη θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηελ Τπνδηεχζπλζε Σερληθψλ 

Τπεξεζηψλ ηνπ ΔΚΑ. 

Σελ εθηέιεζε ηεο πνξείαο ησλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο ζα παξαθνινπζεί αξκφδηα επηηξνπή 

ηνπ EΚA, ε νπνία ζα ειέγρεη  ηελ πνηφηεηα ησλ ρξεζηκνπνηνπκέλσλ πιηθψλ, ηελ αξηηφηεηα 

ηεο εξγαζίαο θαη ηελ ηήξεζε ησλ εθαξκνδφκελσλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. 

2.5     ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΝΣΗΡΗΗ 

 

1. Ζ ηαθηηθή ζπληήξεζε ζα εθηειείηαη απφ ηνλ αλάδνρν, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο θαη ηηο 

πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ ζπληεξνχκελνπ εμνπιηζκνχ. Όιεο νη εξγαζίεοζα 

εθηεινχληαη κε επζχλε «Οκάδαο Έξγνπ» πνπ ζα νξίζεη ν αλάδνρνο ε νπνία ζα απνηειείηαη 

απφ: 

 

-έλαλ ππεχζπλν ζπληήξεζεο, ν νπνίνο ζα πξέπεη λα είλαη δηπισκαηνχρνο κεραλνιφγνο 

κεραληθφο ή ειεθηξνιφγνο κεραληθφο κε ζρεηηθή άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο κεραληθνχ, 

ε νπνία ζα θαηαηίζεηαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ. Μεηά ην πέξαο θάζε 

εξγαζίαο, ν ππεχζπλνο ζπληήξεζεο ζα πξέπεη λα παξαδίδεη, κέζσ πξσηνθφιινπ, ζηελ 

Τπνδηεχζπλζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ ΔΚΑ, εγγξάθσο, έθζεζε επηζεψξεζεο θαη ειέγρνπ, 

ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη φιεο ηηο εξγαζίεο πνπ πξαγκαηνπνίεζε, νπνηαδήπνηε βιάβε 

παξαηήξεζε, θαζψο θαη  ηα απνηειέζκαηα ηπρφλ κεηξήζεσλ.  

 

- ηερληθνχο ζπληεξεηέο, νη νπνίνη ζα δηαζέηνπλ ηελ απαηηνχκελε απφ ηε Ννκνζεζία άδεηα 

αζθήζεσο επαγγέικαηνο, ε νπνία ζα θαηαηίζεηαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ. 

 

2.  Ζ ηαθηηθή ζπληήξεζε ιακβάλεη ρψξα ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα θαη ζπκθσλεκέλα 

ζην πξφγξακκα ζπληήξεζεο. 

 

3. Σν πξφγξακκα ζπληήξεζεο μεθηλά λα εθαξκφδεηαη κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

 
4. Ζ πξνκήζεηα ησλ πιηθψλ θαη ησλ αλαισζίκσλ πνπ ζα απαηηεζνχλ, φπσο θίιηξα, πγξά 

θαζαξηζκνχ, άδσην, θξένλ, έιαην, θ.ι.π., απνηεινχλ ππνρξέσζε ηνπ αλαδφρνπ. 

 

2.6      ΔΚΣΑΚΣΔ  ΒΛΑΒΔ   

Άκεζε αληαπφθξηζε ζε βιάβεο, 24 ψξεο x 365 εκέξεο ην ρξφλν, εληφο  (3) σξψλ, απφ ηε 

ζρεηηθή ελεκέξσζε απφ ηελ ππεξεζία καο. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξαδψζεη 

ζηνλ εξγνδφηε ΔΚΑ θαηάινγν κε ζηαζεξά θαη θηλεηά ηειέθσλα ηνπ ππεχζπλνπ ζπληήξεζεο 

θαη ηνπ ηερληθνχ ζπληεξεηή. 
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Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα βιάβε ρσξίο απαίηεζε αληαιιαθηηθψλ, ν αλάδνρνο νθείιεη λα ηελ 

απνθαηαζηήζεη άκεζα, ρσξίο θακία ρξέσζε ηνπ ΔΚΑ. 

Δάλ πξφθεηηαη γηα βιάβε ζηελ νπνία απαηηείηαη αληηθαηάζηαζε αληαιιαθηηθψλ ή θαη 

εμαξηεκάησλ πνπ δελ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε, ε ζρεηηθή δαπάλε ε νπνία ζα 

πεξηιακβάλεη ην θφζηνο εξγαζίαο θαη ην θφζηνο ησλ αληαιιαθηηθψλ θαη εμαξηεκάησλ, ζα 

βαξχλεη ην ΔΚΑ. 

Ο αλάδνρνο ζα ππνβάιεη άκεζα ηερλννηθνλνκηθή πξνζθνξά πνπ ζα πεξηιακβάλεη πιήξε 

ηερληθά ζηνηρεία ησλ αληαιιαθηηθψλ ή θαη ησλ εμαξηεκάησλ πνπ απαηηνχληαη, ζπλνδεπφκελα 

απφ ην θφζηνο ηνπο, θαζψο θαη ηεο εξγαζίαο πνπ απαηηείηαη ζπλνδεπφκελεο απφ ην θφζηνο 

ηεο, ηε ρξνληθή δηάξθεηα θαη ην ρξφλν πεξάησζεο, γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο. 

Μεηά απφ έιεγρν ηεο πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ, θαη εθφζνλ απηή εγθξηζεί απφ ην ΔΚΑ, ν 

αλάδνρνο αλαιακβάλεη λα απνθαηαζηήζεη ηελ βιάβε άκεζα. 

ε πεξίπησζε δηαθσλίαο, ην ΔΚΑ έρεη δηθαίσκα λα αλαζέζεη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο 

ζε άιιε εηαηξεία. 

Αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο γίλεη απφ 

δηαθνξεηηθή ηνπ αλαδφρνπ εηαηξεία, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπλερίζεη ηε 

ζπληήξεζε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζεο. 

 

2.7  ΑΦΑΛΔΙΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΚΑΙ ΠΡΟΧΠΧΝ  

 

Γηα θάζε εξγαζία ηαθηηθήο ή έθηαθηεο ζπληήξεζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ν  αλάδνρνο ζα 

πξέπεη λα ιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ αζθάιεηα ησλ πξνζψπσλ θαη ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ. 

1. Ο αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ηζρχνπζαο Ννκνζεζίαο, ησλ 

Δπξσπατθψλ θαη ησλ Διιεληθψλ Οδεγηψλ, θαζψο θαη ησλ Καλνληζκψλ πνπ αθνξνχλ ζηα 

πξνιεπηηθά κέηξα πνπ πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ζηηο εξγαζίεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζε 

φινπο ηνπο ηχπνπο ησλ εγθαηαζηάζεσλ.   

2. Ο αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζπκκεηέρεη ζηε 

ζπληήξεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαζψο θαη γηα ηε ρξήζε ησλ απαηηνχκελσλ δηαδηθαζηψλ 

θαη κέζσ πξνζηαζίαο (ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο) ζηηο εξγαζίεο ηαθηηθήο 

θαη έθηαθηεο ζπληήξεζεο. 

3. Ο αλάδνρνο επζχλεηαη γηα θάζε αηχρεκα πνπ ζπκβαίλεη εμαηηίαο ησλ αλσηέξσ 

εξγαζηψλ θαη αλαιακβάλεη ηηο ζπλέπεηεο πνπ ελδέρεηαη λα ππάξμνπλ θαη αθνξνχλ: 

 ε ζσκαηηθέο βιάβεο ηνπ πξνζσπηθνχ. 

 ε ζσκαηηθέο βιάβεο ηξίησλ πνπ παξεπξίζθνληαλ ή δηέξρνληαλ απφ ην ρψξν 

εξγαζίαο. 

 ε πιηθέο δεκηέο. 

4. Ο αλάδνρνο  είλαη ππνρξεσκέλνο λα έρεη αζθαιηζκέλν ζηνπο πξνβιεπφκελνπο απφ ηε 

Ννκνζεζία θνξείο, θάζε άηνκν πνπ ιακβάλεη κέξνο ζηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο. 
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5. ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο έρεη αλαιάβεη θαηά ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα άιιεο 

εξγαζίεο ζην ΔΚΑ, δελ έρεη ην δηθαίσκα λα ρξεζηκνπνηεί ην ίδην πξνζσπηθφ. 

 

2.8    ΗΜΔΡΟΛΟΓΙΟ  ΤΝΣΗΡΗΗ  

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί Ζκεξνιφγην πληήξεζεο, ζην νπνίν ζα θαηαγξάθεη 

εξγαζίεο, αλαιψζηκα πιηθά, αληαιιαθηηθά, θαζψο θαη ηπρφλ παξαηεξήζεηο θαη ην νπνίν ζα 

παξακέλεη ζην ΔΚΑ.  

 

2.9   ΑΝΑΦΟΡΔ  

Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ππνβάιιεη ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο αλαθνξέο, κέζσ πξσηνθφιινπ, 

ζηελ Τπνδηεχζπλζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ.  

 

2.10   ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

Οη ζπκκεηέρνληεο πξηλ ηελ θαηάζεζε ησλ πξνζθνξώλ ηνπο ζα πξέπεη λα 
επηζθεθηνύλ ηνπο ρώξνπο ηνπ λνζνθνκείνπ  θαη λα ιάβνπλ γλώζε ηεο έθηαζεο ησλ 
εξγαζηώλ θαη ησλ ζπλζεθώλ ζπληήξεζεο ησλ θιηκαηηζηηθώλ κνλάδσλ, ώζηε λα 
ιάβνπλ αληίζηνηρε βεβαίσζε από ηελ Σερληθή ππεξεζία ηνπ ΔΚΑ πνπ ζα αλαθέξεη 
ό,ηη : 
«επηζθέθηεθαλ ηνπο ρώξνπο ηνπ λνζνθνκείνπ θαη έιαβαλ πιήξε γλώζε ηεο έθηαζεο 
ησλ εξγαζηώλ θαη ησλ ζπλζεθώλ ζπληήξεζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ θιηκαηηζηηθώλ 
κνλάδσλ».  
 
Η βεβαίσζε λα θαηαηεζεί καδί κε ηνλ θάθειν ησλ ηερληθώλ  πξνζθνξώλ ηνπ 
δηαγσληζκνύ.   
Η επίζθεςε ζα επηβεβαηώλεηαη κε ζρεηηθή ππεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986, ε 
νπνία ζα ππνβάιιεηαη καδί κε ηα ινηπά δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 3.  ΓΙΑΡΚΔΙΑ – ΠΑΡΑΣΑΗ ΤΜΒΑΗ 

 

Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο είλαη Γώδεθα (12) κήλεο. Γχλαηαη λα δνζεί παξάηαζε, ε δηάξθεηα 
ηεο νπνίαο δελ ζα μεπεξλά ην 50% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο δηάξθεηαο, κεηά απφ 
αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ηνπ αλαδφρνπ.   
 
Σν Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηεο απηνδίθαηεο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο αδεκίσο, 
ζηελ πεξίπησζε πνπ ππνγξαθεί ζύκβαζε κεηά από νινθιήξσζε δηαγσληζηηθήο 
δηαδηθαζίαο  κε ηελ 1ε ΤΠΔ ή άιινπ αλώηεξνπ θξαηηθνύ θνξέα.   
 

ΑΡΘΡΟ 4. ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

 
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ, 
ζπλεηαηξηζκνί, ζπκπξάμεηο, θνηλνπξαμίεο θαη ελψζεηο θπζηθψλ ή/θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ ηεο 
εκεδαπήο ή αιινδαπήο, πνπ ιεηηνπξγνχλ λνκίκσο ζηελ Διιάδα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 25, 
ηνπ Νφκνπ 4412/16.  
 

ΑΡΘΡΟ 5. ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΜΔ ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ 

 
Ζ γξαπηή επηθνηλσλία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο γίλεηαη λνκίκσο ζηελ 
ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε ή ζην θαμ ή ζην e-mail πνπ δειψλεη ν ζπκκεηέρσλ, κε ππεχζπλε 
δήισζε, ζχκθσλα κε ην ζπλεκκέλν ζηε δηαθήξπμε ππφδεηγκα. 
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ΑΡΘΡΟ 6. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

 
Οη πξνζθνξέο ζπληάζζνληαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη θαηαηίζεληαη κέζα 
ζε έλαλ εληαίν ζθξαγηζκέλν θάθειν, πνπ πεξηιακβάλεη ηξεηο επί κέξνπο, αλεμάξηεηνπο, 
ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο:  
α) θάθεινο «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ», β) θάθεινο «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ», γ) 
θάθεινο «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ», πνπ θάζε έλαο πεξηέρεη αληηζηνίρσο ηα ζηνηρεία ησλ 
θαησηέξσ παξαθάησ Άξζξσλ 7, 8, 9. 
 

Ο εληαίνο θαη νη επί κέξνπο ζθξαγηζκέλνη, αλεμάξηεηνη θάθεινη ζα αλαγξάθνπλ: 

 Σα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληδφκελνπ. 

 Ο εληαίνο θάθεινο ζα αλαγξάθεη «ΠΡΟΦΟΡΑ». Οη επί κέξνπο θάθεινη ζα 
αλαγξάθνπλ «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ», «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ», 
«ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ». 

 Σνλ αξηζκφ ηεο δηαθήξπμεο, ηνλ ηίηιν ηνπ δηαγσληζκνχ, ηελ επσλπκία ηνπ 
δηελεξγνχληνο ηνλ δηαγσληζκφ θαη ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο. 

 

ΑΡΘΡΟ 7. ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

 
Ο θάθεινο «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ» πεξηιακβάλεη: 

 2 ππεύζπλεο δειώζεηο ηνπ Ν. 1599/1986, φπσο ηζρχεη, ζχκθσλα κε ηα ζπλεκκέλα 
ζηε δηαθήξπμε ππνδείγκαηα 

 

 ΑΡΘΡΟ 8.  ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 
O θάθεινο «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» ζα πεξηιακβάλεη:  

Α) Σα ζηνηρεία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο φπσο απηά απαηηνχληαη ζην ΑΡΘΡΟ 2 –ΣΔΥΝΙΚΔ 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ. 

Β) Σα ζηνηρεία πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ δηαγσληδόκελνπ απνδεηθλύνπλ ηελ ηθαλόηεηά 

ηνπ (γλώζε θαη πείξα) λα εθηειέζεη ην αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνύ. Η εκπεηξία ζα 

απνδεηθλύεηαη κε ηελ πξνζθόκηζε βεβαηώζεσλ θαιήο εθηέιεζεο παξόκνηνπ έξγνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 9. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 
Ο θάθεινο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» πεξηέρεη ζπκπιεξσκέλν ην έληππν νηθνλνκηθήο 
πξνζθνξάο πνπ επηζπλάπηεηαη ζηε δηαθήξπμε, ζην νπνίν αλαγξάθεηαη ε πξνζθεξφκελε 
ζπλνιηθή ηηκή γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. Οη ηηκέο απηέο ζα πεξηιακβάλνπλ ηηο ππέξ 
ηξίησλ θξαηήζεσλ, εθηφο απφ ην ΦΠΑ. 
 

 Θα αλαγξάθεηαη ην πνζνζηφ ΦΠΑ επί ηνηο εθαηφ. 

 Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο.  

 

ΑΡΘΡΟ 10. ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ  

 
Ζ θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ δηαγσληδφκελν πνπ πξνζθέξεη ηε ρακειόηεξε ζπλνιηθή ηηκή, 
εθφζνλ ε πξνζθνξά ηνπ είλαη απνδεθηή κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. Ηζφηηκεο 
ζεσξνχληαη νη πξνζθνξέο κε ηελ απηή αθξηβψο ηηκή. 
ε πεξίπησζε ηζνηηκίαο ν αλάδνρνο ζα επηιέγεηαη κε θιήξσζε απφ ην αξκφδην φξγαλν 
παξνπζία ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ. 
 

ΑΡΘΡΟ 11. ΚΡΑΣΗΔΙ 

 
Οη θξαηήζεηο πνπ ηζρχνπλ ζήκεξα Φπρηθή Τγεία 2%, Δληαία Αλεμάξηεηε Αξρή Γεκνζίσλ 
πκβάζεσλ (ΔΑΑΓΖΤ) 0,07%, ραξηφζεκν 3% επί ΔΑΑΓΖΤ, ΟΓΑ 20% επί ραξηνζήκνπ 
ΔΑΑΓΖΤ, θφξνο πξνκεζεπηψλ 8%.  
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Οη θξαηήζεηο πνπ ζα εθαξκνζηνχλ ηειηθψο είλαη απηέο πνπ ζα ηζρχνπλ ηελ εκεξνκελία 
έθδνζεο ηνπ εληάικαηνο. 
 

ΑΡΘΡΟ 12. ΣΡΟΠΟ ΣΙΜΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΧΜΗ 

 

Η πληπωμή ηηρ αξίαρ ηηρ ςπηπεζίαρ, ππαγμαηοποιείηαι με ηην εξόθληζη ηος 100% ηηρ 
ζςμβαηικήρ αξίαρ, μεηά ηην οπιζηική παπαλαβή ηηρ ςπηπεζίαρ για εθάπαξ ςπηπεζία ή  
ημημαηικά, πος αναλογεί ζηην ημημαηική παπαλαβή ηηρ ςπηπεζίαρ ανά μήνα ή όπωρ άλλωρ 
ζςμθωνηθεί μεηαξύ ηος αναδόσος και ηηρ ςπηπεζίαρ. Η πληπωμή θα ππαγμαηοποιείηαι 
ύζηεπα από ηην πποζκόμιζη ηων δικαιολογηηικών πος απαιηούνηαι βάζει ηος Ν4412/16 
άπθπο 200. 
Σν ηηκνιφγην ηνπ Αλαδφρνπ πξνο ην Ννζνθνκείν ζα εθδνζεί ΜΟΝΟ κεηά ηελ παξάδνζε ζηνλ 
Αλάδνρν ηνπ πξσηνθφιινπ παξαιαβήο απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή θαη ζα παξαδνζεί ΜΟΝΟ 
ζηε Γηαρείξηζε ή ζην Πξσηφθνιιν. Θα εμνθιεζεί κε ρξεκαηηθφ έληαικα, κέζα ζηε λφκηκε 
πξνζεζκία.   
 

ΑΡΘΡΟ 13. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

 
Ζ παξαθνινχζεζε ηεο ζχκβαζεο δηελεξγείηαη απφ ηελ θαζ’ χιελ αξκφδηα ππεξεζία. ε 
πεξίπησζε πνπ θξηζεί αλαγθαίν, ε ππεξεζία δχλαηαη λα νξίζεη, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ 
έρεη νξηζηεί ζρεηηθή επηηξνπή παξαθνινχζεζεο ηνπ έξγνπ, ππάιιειφ ηεο, σο επφπηε ηεο 
ζχκβαζεο, κε θαζήθνληα εηζεγεηή, ζχκθσλα κε ην άξζξν 216 ηνπ Ν4412/16. 
 

ΑΡΘΡΟ 14. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΑΣΑΞΗ 

 
Γηα θάζε ζέκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηώο ζηε δηαθήξπμε ηζρύεη ε θείκελε Ννκνζεζία. 
(Ν.4412/16).   
 
Γηα θάζε ζέκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηψο ζηε δηαθήξπμε ηζρχεη ε θείκελε Ννκνζεζία. 
  
πλεκκέλα:  
 
1) Τπφδεηγκα ΤΓ γηα ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο, 
2) Τπφδεηγκα ΤΓ γηα ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο,  
3) Τπφδεηγκα ΤΓ γηα ηελ ελεκέξσζε επί ηνπ έξγνπ,  
4) Τπφδεηγκα νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο  
 
 
  
  
 
  
 
  
Αθξηβέο Αληίγξαθν                                                          Ο  θνηλφο Γηνηθεηήο  ΚΑΣ-ΔΚΑ                      
                                  
                                                                                                Ζιηφπνπινο Ησάλλεο 
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 1. Τπόδεηγκα ΤΓ γηα ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο 
 

ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ 
(Αξζξν 8 ηνπ Ν. 1599/1986) 

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

Πξνο: ΔΚΑ,  ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΧΝ & ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ ΣΟΤ ΔΚΑ 

 
 
  
Ο/Ζ (φλνκα)   :  
Δπψλπκν    :  
Ολνκα & επψλπκν παηέξα :  
Ολνκα & επψλπκν κεηέξαο :  
Ζκεξνκελία γέλλεζεο  :  
Σφπνο γέλλεζεο   :  
Σφπνο θαηνηθίαο   :  
Αξηζκφο δειηίνπ ηαπηφηεηαο :  
 
  
Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο 
ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειψλσ φηη: 
 
α.    Γελ ππάξρεη εηο βάξνο κνπ ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα θάπνην αδίθεκα απφ 
ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4412/2016. 
 
β. Γελ ηειψ ζε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο θαηαζηάζεηο ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 
ηνπ Ν. 4412/2016. 
 
γ. Δίκαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνο σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο κνπ ζπκθψλσο 
παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4412/2016. 
 
δ. Δίκαη εγγεγξακκέλνο ζην νηθείν Δπηκειεηήξην ζπκθψλσο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν. 
4412/2016 
 
ε. Αλαιακβάλσ ηελ ππνρξέσζε, εθφζνλ απαηηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Τπεξεζία γηα 
ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ αθνξνχλ ηα 
αλαθεξφκελα ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε ζπκθψλσο ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη 
εθφζνλ ν δηαγσληζκφο θαηαθπξσζεί ζην πξφζσπφ κνπ, νθείισ ζε δηάζηεκα φρη κεγαιχηεξν 
ησλ είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ ζρεηηθή έγγξαθε εηδνπνίεζε ηεο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί 
ην δηαγσληζκφ, λα πξνζθνκίζσ ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 103 
ηνπ Ν. 4412/2016.  
 
δ. Έιαβα  γλψζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ηνπο απνδέρνκαη αλεπηθχιαθηα. 
 
 
(Ζκεξνκελία, ππνγξαθή, νλνκαηεπψλπκν θαη ηδηφηεηα ππνγξάθνληνο, ζθξαγίδα εηαηξείαο) 
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2. Τπόδεηγκα ΤΓ γηα ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο  
 
 

ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ 
(Αξζξν 8 Ν. 1599/1986) 

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

Πξνο: ΔΚΑ,  ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΧΝ & ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ ΣΟΤ ΔΚΑ 

 
 
Ο/Ζ (φλνκα)   :  
Δπψλπκν    :  
Ολνκα & επψλπκν παηέξα :  
Ολνκα & επψλπκν κεηέξαο :  
Ζκεξνκελία γέλλεζεο  :  
Σφπνο γέλλεζεο   :  
Σφπνο θαηνηθίαο   :  
Αξηζκφο δειηίνπ ηαπηφηεηαο :  
 
Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο 
ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειψλσ φηη: 
 
Ζ γξαπηή επηθνηλσλία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κε ηνλ ππνγξάθνληα, ζρεηηθά κε ηνλ 
δηαγσληζκφ, ζα γίλεηαη λνκίκσο ζηε θαησηέξσ ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε ή ζην θαησηέξσ θαμ 
ή ζην θαησηέξσ e-mail: 
 

Σαρπδξνκηθή 
δηεχζπλζε 

 

Φαμ  

E-mail  

 
 

(Ζκεξνκελία, ππνγξαθή, νλνκαηεπψλπκν θαη ηδηφηεηα ππνγξάθνληνο, ζθξαγίδα εηαηξείαο) 
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3. Τπόδεηγκα ΤΓ γηα ηελ ελεκέξσζε επί ηνπ έξγνπ  
 
 

ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ 
(Αξζξν 8 ηνπ Ν. 1599/1986) 

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

Πξνο: ΔΚΑ,  ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΧΝ & ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ ΣΟΤ ΔΚΑ 

 
 
  
Ο/Ζ (φλνκα)   :  
Δπψλπκν    :  
Ολνκα & επψλπκν παηέξα :  
Ολνκα & επψλπκν κεηέξαο :  
Ζκεξνκελία γέλλεζεο  :  
Σφπνο γέλλεζεο   :  
Σφπνο θαηνηθίαο   :  
Αξηζκφο δειηίνπ ηαπηφηεηαο :  
 
Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο 
ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειψλσ φηη: 
 
Έρσ επηζθεθζεί ηνλ ρψξν ηνπ έξγνπ θαη έρσ ελεκεξσζεί πιήξσο γηα ηηο ζπλζήθεο εθηέιεζήο 
ηνπ. 
 
(Ζκεξνκελία, ππνγξαθή, νλνκαηεπψλπκν θαη ηδηφηεηα ππνγξάθνληνο, ζθξαγίδα εηαηξείαο) 
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4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

Πξνο: ΔΚΑ,  ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΧΝ & ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ ΣΟΤ ΔΚΑ 

 
 

 

Σίκεκα 
αξηζκεηηθψο 

ΦΠΑ 24% 
αξηζκεηηθψο 

Σίκεκα κε ΦΠΑ 
αξηζκεηηθψο 

   

Σίκεκα 
νινγξάθσο 

ΦΠΑ 24% 
νινγξάθσο 

Σίκεκα κε ΦΠΑ 
νινγξάθσο 

   

 
 
(Ζκεξνκελία, ππνγξαθή, νλνκαηεπψλπκν θαη ηδηφηεηα ππνγξάθνληνο, ζθξαγίδα εηαηξείαο) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΑΔΑ: 6Ο4ΙΟΡΡ1-ΤΓ0


		2020-10-02T08:02:47+0300
	Athens




