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ΚΑΘΔ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΟ  

ΔΠΑΛΗΠΣΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΗ   ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ 

ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟΤ ΓΙΑΒΡΧΜΔΝΟΤ ΚΑΙ ΠΛΗΡΧ ΚΑΣΔΣΡΑΜΜΔΝΟΤ 

ΔΞΑΣΜΙΣΗ (EVAPORATOR) ΣΟΤ ΝΟ1 ΦΤΚΣΙΚΟΤ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ MCQUAY ΣΟΤ 

ΚΔΝΣΡΙΚΟΤ ΜΗΥΑΝΟΣΑΙΟΤ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΛΟΓΧ ΠΑΛΑΙΟΣΗΣΑ ΜΔ ΣΗ 

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΣΗ ΑΠΔΤΘΔΙΑ ΑΝΑΘΔΗ 

(ΑΡΘΡΑ 118 ΚΑΙ 120 ΣΟΤ Ν. 4412/2016 ΟΠΧ ΔΥΔΙ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΘΔΙ ΚΑΙ ΙΥΤΔΙ) 

 

 

Έσονηαρ ςπότη: 

1. Σιρ διαηάξειρ : 

1.1 ηνπ Ν. 3329/2005 (ΦΔΚ Α΄ 81 /4-4-2005) «Εθνικό Σύζηημα Υγείαρ και Κοινυνικήρ 

Αλληλεγγύηρ και λοιπέρ διαηάξειρ» όπσο ηζρύεη ζήκεξα.  

1.2 ηνπ Ν. 3527/2007 (ΦΔΚ Α΄ 25 /9-2-2007)  «Κύπυζη ζςμβάζευν ςπέπ Ν.Π. εποπηεςομένυν 

από ηο ΥΥ& ΚΑ και λοιπέρ διαηάξειρ»  

1.3 ηνπ Ν. 3861/2010 (ΦΔΚ Α΄ 112 /13-07-2010) «Ενίζσςζη ηηρ διαθάνειαρ με ηην 

ςποσπευηική ανάπηηζη νόμυν και ππάξευν ηυν κςβεπνηηικών, διοικηηικών και 

αςηοδιοικηηικών οπγάνυν ζηο διαδίκηςο "Ππόγπαμμα Διαύγεια" και άλλερ διαηάξειρ».  

1.4 ησλ άξζξσλ 21 & 23 ηνπ Ν. 3871/2010 (ΦΔΚ Α΄141 /17-08-2010) «Δημοζιονομική 

Διασείπιζη και Εςθύνη». 

1.5 ηνπ Ν. 4013/2011 (ΦΔΚ Α΄ 204 /15-09-2011) «Σύζηαζη ενιαίαρ Ανεξάπηηηηρ Απσήρ 

Δημοζίυν Σςμβάζευν και Κενηπικού Ηλεκηπονικού Μηηπώος Δημοζίυν Σςμβάζευν - 

Ανηικαηάζηαζη ηος έκηος κεθαλαίος ηος ν.3588/2007(πηυσεςηικόρ κώδικαρ) Πποπηυσεςηική 

διαδικαζία εξςγίανζηρ και άλλερ διαηάξειρ.»  

1.6  ηνπ Ν. 4250/2014 (ΦΔΚ Α΄ 74 /26-03-2014) «Διοικηηικέρ Απλοςζηεύζειρ - Καηαπγήζειρ, 

Σςγσυνεύζειρ Νομικών Πποζώπυν και Υπηπεζιών ηος Δημοζίος Τομέα-Τποποποίηζη 

Διαηάξευν ηος π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπέρ πςθμίζειρ» 

1.7 ηνπ Ν.4270/2014 (ΦΔΚ Α΄ 143 /28-06-2014) «Απσέρ δημοζιονομικήρ διασείπιζηρ και 

εποπηείαρ (ενζυμάηυζη ηηρ Οδηγίαρ 2011/85/ΕΕ) - δημόζιο λογιζηικό και άλλερ διαηάξειρ. 
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1.8 ηνπ Ν.4412/2016 (ΦΔΚ Α΄ 147/08-08-16) «Δημόζιερ Σςμβάζειρ Έπγυν, Ππομηθειών και 

Υπηπεζιών (πποζαπμογή ζηιρ οδηγίερ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί 

θαη ηζρύεη.  

1.9 ηνπ Ν.4472/2017 (ΦΔΚ Α΄ 74/19-05-2017) «Σςνηαξιοδοηικέρ διαηάξειρ Δημοζίος και 

ηποποποίηζη διαηάξευν ηος ν. 4387/2016, μέηπα εθαπμογήρ ηυν δημοζιονομικών ζηόσυν 

και μεηαππςθμίζευν, μέηπα κοινυνικήρ ζηήπιξηρ και επγαζιακέρ πςθμίζειρ, Μεζοππόθεζμο 

Πλαίζιο Δημοζιονομικήρ Σηπαηηγικήρ 2018-2021 και λοιπέρ διαηάξειρ.» 

1.10 ηνπ Ν.4727/2020 (ΦΔΚ Α΄ 184/23-09-2020) «Ψεθηαθή Γηαθπβέξλεζε (Δλζσκάησζε ζηελ 

Διιεληθή Ννκνζεζία ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2016/2102 θαη ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2019/1024) – 

Ηιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο (Δλζσκάησζε ζην Διιεληθό Γίθαην ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 

2018/1972) θαη άιιεο δηαηάμεηο.» 

1.11 ηνπ Π.Γ. 80/2016 (ΦΔΚ Α΄ 145/5-8-2016) «Ανάλητη ςποσπεώζευν από ηοςρ διαηάκηερ».  

 

2. Τελ ππ’ αξηζ. πξση. 13864/29-06-2022 Απόθαζε Γηνηθεηή ηνπ Ννζνθνκείνπ κε ηελ νπνία 

εγθξίζεθε ε ζθνπηκόηεηα θαη ε δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ δηαβξσκέλνπ 

θαη πιήξσο θαηεζηξακκέλνπ εμαηκηζηή (Evaporator) ηνπ Νν1 ςπθηηθνύ κεραλήκαηνο McQuay ηνπ 

θεληξηθνύ κεραλνζηαζίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ ιόγσ παιαηόηεηαο, κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο 

αλάζεζεο (άξζξα 118 θαη 120 ηνπ Ν. 4412/2016 όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη), ζπλνιηθήο 

πηζαλήο δαπάλεο € 12.000,00 πιένλ Φ.Π.Α (€14.880 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.) 

 

3. Τελ ππ’ αξηζ. πξση. 17945/26-08-2022 Απόθαζε Γηνηθεηή ηνπ Ννζνθνκείνπ κε ηελ νπνία 

εγθξίζεθε ε επαλάιεςε ηνπ δηαγσληζκνύ γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ δηαβξσκέλνπ θαη πιήξσο 

θαηεζηξακκέλνπ εμαηκηζηή (Evaporator) ηνπ Νν1 ςπθηηθνύ κεραλήκαηνο McQuay ηνπ θεληξηθνύ 

κεραλνζηαζίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ ιόγσ παιαηόηεηαο, κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο 

(άξζξα 118 θαη 120 ηνπ Ν. 4412/2016 όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη), κε θξηηήξην 

θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κόλν βάζεη ηηκήο, 

ζπλνιηθήο πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο € 12.000,00 πιένλ ΦΠΑ ή € 14.880,00 ζπκπ. ΦΠΑ 24%. 

 

Σο Γενικό Νοζοκομείο Παίδυν «Η ΑΓΙΑ ΟΦΙΑ»  

 

ζαρ πποζκαλεί να ςποβάλλεηε πποζθοπά για ηην ανηικαηάζηαζη ηος διαβπυμένος και πλήπυρ 

καηεζηπαμμένος εξαημιζηή (Evaporator) ηος Νο1 τςκηικού μησανήμαηορ McQuay ηος κενηπικού 

μησανοζηαζίος ηος Νοζοκομείος λόγυ παλαιόηηηαρ. 

 

Πιθανή ζςνολική δαπάνη € 12.000,00 πλέον Φ.Π.Α ή € 14.880,00 ζςμπ. Φ.Π.Α. 24% 

 

1. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΚΑΙ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

 

Οη πξνζθνξέο ζα θαηαηεζνύλ ζύκθσλα κε ηηο Τερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηνπ Παξαξηήκαηνο Α΄ ηεο 

παξνύζεο. 

  

Οη πξνζθνξέο ηζρύνπλ θαη δεζκεύνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα 120 εκέξεο ηνπιάρηζηνλ από ηελ 

επνκέλε ηεο ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο.  

 

Οι πποζθοπέρ θα γίνονηαι δεκηέρ ζε ηλεκηπονική μοπθή μέζυ ηηρ πλαηθόρμας ηλεκηρονικών 

διαγωνιζμών iSupplies έυρ ηην Παπαζκεςή 30/09/2022 και ώπα 14:00, ενώ θα καηαηεθούν και ζε 

ένηςπη μοπθή μεηά ηην ηλεκηπονική ςποβολή ηοςρ ζηο iSupplies, έυρ ηιρ 12:00 μ.μ. ηηρ επομένηρ 

επγάζιμηρ ημέπαρ, ήηοι ηην Γεςηέπα 03/10/2022, ζηο Ππυηόκολλο ζηη Γπαμμαηεία ηος 

Νοζοκομείος ζε ζθπαγιζμένο θάκελο, ζηον οποίο ππέπει να αναγπάθονηαι εςκπινώρ ηα ζηοισεία 

ηηρ ππόζκληζηρ.   
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2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ-ΑΝΑΘΔΗ ΤΜΒΑΗ 
 

Τν θξηηήξην αλάζεζεο είλαη η πλέον ζςμθέποςζα από οικονομική άποτη πποζθοπά βάζει ηιμήρ.  

Η πξνζθνξά ζα γίλεη δεθηή, εθόζνλ πιεξνί ην άξζξν 1 ηεο παξνύζεο θαη δελ ππεξβαίλεη ηελ πηζαλή 

δαπάλε. 

Σε πεξίπησζε ύπαξμεο πεξηζζόηεξσλ ηεο κίαο απνδεθηώλ ηζόηηκσλ πξνζθνξώλ, ε αλάζεζε γίλεηαη κε 

θιήξσζε κεηαμύ ησλ ππνςήθησλ αλαδόρσλ πνπ κεηνδόηεζαλ, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηηο δηαηάμεηο 

ηνπ αξ. 90 ηνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ Α΄147).  

 

Μεηά ηην κοινοποίηζη ηηρ ζσεηικήρ απόθαζηρ ανάθεζηρ, ν αλάδνρνο πνπ ζα επηιεγεί, ζα θιεζεί λα 

ππνγξάςεη ζρεηηθή ζύκβαζε πξνζθνκίδνληαο ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά κε ζπλδξνκήο ησλ ιόγσλ 

απνθιεηζκνύ ησλ παξ.1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/2016, θαη ζπγθεθξηκέλα:  

 

i) απόζπαζκα  πνηληθνύ  κεηξώνπ με ημεπομηνία έκδοζηρ ηελεςηαίος ηπιμήνος ππιν ηην ςποβολή 

ηος ή ειιείςεη απηνύ, ηζνδύλακν εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη από αξκόδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή 

αξρή ηνπ θξάηνπο – κέινπο ή ηεο ρώξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρώξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν ελ 

ιόγσ νηθνλνκηθόο θνξέαο, από ην νπνίν πξνθύπηεη όηη δελ έρεη θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε 

δηθαζηηθή απόθαζε. 

 

Η ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνπκέλνπ εδαθίνπ αθνξά γηα: 

 Τηο πεξηπηώζεηο ΔΠΔ, ηδησηηθώλ θεθαιαηνπρηθώλ εηαηξεηώλ ( Ι.Κ.Δ. ), ΟΔ. θαη ΔΔ, ηνπο 

δηαρεηξηζηέο. 

 Τηο πεξηπηώζεηο Α.Δ., ηνλ δηεπζύλνληα ζύκβνπιν, θαζώο θαη όια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

Σπκβνπιίνπ. 

 Τηο πεξηπηώζεηο ησλ ζπλεηαηξηζκώλ ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ. 

 Σε όιεο ηηο ππόινηπεο πεξηπηώζεηο λνκηθώλ πξνζώπσλ, ηνλ θαηά πεξίπησζε λόκηκν εθπξόζσπν. 

 

ii) Φνξνινγηθή ελεκεξόηεηα.  

iii) Αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα 

iv) Απνδεηθηηθά Έγγξαθα Ννκηκνπνίεζεο: 

 

 Γηα Αλώλπκε εηαηξεία απαηηείηαη: α) ηζρύνλ θαηαζηαηηθό ηεο, β) ζεηξά Φ.Δ.Κ. ζύζηαζεο, 

ηξνπνπνηήζεσλ θαηαζηαηηθνύ θαη γ) Φ.Δ.Κ., ζην νπνίν ππάξρεη δεκνζηεπκέλε νιόθιεξε ε 

αλαθνίλσζε κε ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην θαη ηελ εθπξνζώπεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηαηξείαο. 

 Γηα Δ.Π.Δ., θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθό, από ην νπνίν πξνθύπηεη ν δηαρεηξηζηήο ηεο Δ.Π.Δ. 

 Δάλ ν πξνζθέξσλ είλαη πξνζσπηθή εηαηξεία (Ο.Δ., Δ.Δ.) πξέπεη λα πξνζθνκίζεη επηθπξσκέλν 

αληίγξαθν ηνπ ηειεπηαίνπ ηζρύνληνο θαηαζηαηηθνύ. 

 Σηηο πεξηπηώζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο από έλσζε νηθνλνκηθώλ θνξέσλ, όια ηα κέιε ηεο 

επζύλνληαη έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιόθιεξνλ.   

 

Τα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θαη ζηνηρεία πξέπεη λα απνδεηθλύνπλ ηελ ελ γέλεη λνκηθή θαηάζηαζε ηνπ 

ζπκκεηέρνληνο θαη από απηά πξέπεη λα πξνθύπηνπλ ν Πξόεδξνο, ν Γηεπζύλσλ Σύκβνπινο θαη ηα κέιε 

Γ.Σ. ηεο Α.Δ. θαη ηα ππόινηπα πξόζσπα πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα δεζκεύνπλ κε ηελ ππνγξαθή ηεο ην 

λνκηθό πξόζσπν θαη ηα έγγξαθα ηεο λνκηκνπνίεζεο απηώλ, αλ απηό δελ πξνθύπηεη επζέσο από ην 

θαηαζηαηηθό αλαιόγσο κε ηε λνκηθή κνξθή ησλ εηαηξεηώλ ή θάζε άιινπ λνκηθνύ πξνζώπνπ. Τα 

θπζηθά πξόζσπα, ζα ππνβάιινπλ έλαξμε επηηεδεύκαηνο από ηελ αληίζηνηρε Γεκόζηα Οηθνλνκηθή 

Υπεξεζία θαη ηηο κεηαβνιέο ηνπ.  

 

Οη ελώζεηο νηθνλνκηθώλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ, θαηά 

πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε νηθνλνκηθό θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε, ζύκθσλα κε όζα 
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νξίδνληαη ζην άξζξν 19 ηνπ Ν. 4412/2016, πεξί νηθνλνκηθώλ θνξέσλ. Οη ελώζεηο νηθνλνκηθώλ θνξέσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλώλ ζπκπξάμεσλ, δελ απαηηείηαη λα πεξηβιεζνύλ ζπγθεθξηκέλε 

λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο. Η αλαζέηνπζα αξρή  κπνξεί λα απαηηήζεη από ηηο ελώζεηο 

νηθνλνκηθώλ θνξέσλ λα πεξηβιεζνύλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή, εθόζνλ ηνπο αλαηεζεί ε ζύκβαζε. 

 

 

          

         

           

   Ο  ΓΙΟΙΚΗΤΗΣ 

 

 

                                                                                         

 

                                                                                   ΔΜΜΑΝΟΥΗΛ Κ. ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ 

 

 

 

 

ΔΧΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ: 

Τκήκα Πξνκεζεηώλ  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄ 

 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟΤ ΔΙΑΒΡΩΜΕΝΟΤ ΚΑΙ 
ΠΛΗΡΩ ΚΑΣΕΣΡΑΜΜΕΝΟΤ ΕΞΑΣΜΙΣΗ (EVAPORATOR) ΣΟΤ Νο1 ΨΤΚΣΙΚΟΤ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΟ 

ΜCQUAY ΣΟΤ ΚΕΝΣΡΙΚΟΤ ΜΗΧΑΝΟΣΑΙΟΤ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ 
 

Στθν Ακινα ςιμερα 21.06.2022 ςυνεδρίαςε θ επιτροπι ςφνταξθσ τεχνικϊν προδιαγραφϊν για τθν 
διενζργεια διαγωνιςμοφ για αντικατάςταςθ του διαβρωμζνου και πλιρωσ κατεςτραμμζνου εξατμιςτι 
(Evaporator) του Νο1 ψυκτικοφ μθχανιματοσ McQuay του κεντρικοφ μθχανοςταςίου του 
Νοςοκομείου λόγω παλαιότθτασ, θ οποία ςυγκροτικθκε με τθν υπ’ αρικμ. 13574-
21/06/2022απόφαςθ του Διοικθτοφ του Νοςοκομείου και αποτελείται από τουσ: 

 Τςουκάτο Τριαντάφυλλο  Μθχανολόγο Μθχανικό Τ.Ε. 

 Γεωργόπουλο Μιχαιλ  Ηλεκτρολόγο Μθχανικό Τ.Ε. 

 Σκουφίτςα Ιωάννθ   Διοικθτικό Δ.Ε. 
 

Α) Αντικείμενο Εργαςιϊν 
 
Αντικατάςταςθτου διαβρωμζνου και πλιρωσ κατεςτραμμζνου εξατμιςτι (Evaporator) του Νο1 
ψυκτικοφ μθχανιματοσ McQuay. 
Ο νζοσ εξατμιςτήσ (Evaporator) του υδρόψυκτου ψφκτη McQuay Νο1  θα είναι: 

 Δφο (2) ψυκτικϊν κυκλωμάτων 

 Φλατηωτόσ : Με φλάντηεσ νεροφ DN150  

 Τφπου: Shell &Tube 

 Ψυκτικοφ μζςου R407  

 Ιςχφοσ: 650KW  

 Ψυκτικϊν τόνων: 185 RT 

 Χαρακτθριςτικά ροισ (Flowrate): 110m3 /h  

 Είςοδοσ Κρφου νεροφ (Inletwatertem.): +12οC 

 Ζξοδοσ Κρφου νεροφ (Outletwatertem.): +7 οC 

 Ρτϊςθπίεςθσ (Pressure drop) : 55Kpa 

 ΠγκοσΑερίου (Volume gas): 85 lit.  

 Πγκοσ Νεροφ (Volume Η2Ο):240 lt 
Απαιτοφμενα υλικά εγκατάςταςησ και προςαρμογήσ: 

 Τμιματα ςωλθνϊςεων και εξαρτιματα βαρζωσ τφπου 

 Βάνεσ ςφαιρικζσ 6’’ τφπου πεταλοφδασ  

 Μεταλλικοί ςφικτιρεσ ςφνδεςθσ (κολιεδεσ) βαρζωσ τφπου 

 Τμιματα ψυκτικϊν χαλκοςωλινων και εξαρτθμάτων 

 Σιδθροκαταςκευι ζδραςθσ του νζου εξατμιςτι 

 Μονωτικζσ πλάκεσ Armaflex 22mm 
Αναλϊςιμαυλικά: 

 Φιάλεσοξυγόνου και αηϊτου 

 Αςθμοκολλιςεισ και θλεκτρόδιαςυγκόλλθςθσ 

 ΨυκτικόμζςοFreonR-407  

 Ρολυεςτερικόψυκτελαιο 

 Αλλαγι φίλτρων υγράσ γραμμισ  
 
Εργαςίεσ αντικατάςταςησ εξατμιςτή: 

 Μεταφορά του νζουεξατμιςτι ςτο κεντρικόμθχανοςτάςιο του Νοςοκομείου 

 Υδραυλικι και ψυκτικιαποςφνδεςθ του παλαιοφεξατμιςτι 

 Υδραυλικι και ψυκτικιςφνδεςθ του νζουεξατμιςτι 
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 Ρρομικεια και τοποκζτθςθ δυο (2) βανϊν 6’’, τφπουπεταλοφδασ 

 Ρρεςάριςμα τθσ εγκατάςταςθσ με άηωτο 

 Ζλεγχοσαπόλυτθσςτεγανότθτασ 

 Τοποκζτθςθεξωτερικισμόνωςθσ ςτον νζο εξατμιςτικακϊσ και ςτισ ςωλθνϊςεισ 

 Ρρομικεια και τοποκζτθςθ νζωνφίλτρωνυγράσγραμμισ(οχτϊ (8) τεμ) 

 Ρραγματοποίθςθκενοφαζροσ 

 Ρρομικεια και πλιρωςθ με νζο ψυκτζλαιο (~38Lt) 

 Ρρομικεια και πλιρωςθ τθσ εγκατάςταςθσ με νζο ψυκτικόμζςο (~60 kg) 

 Ζλεγχοσ οργάνων αυτοματιςμοφ και οργάνων αςφαλείασ. 

 Δοκιμαςτικι λειτουργία 

 Εκκίνθςθ και παράδοςθ ςε πλιρθλειτουργία 

 Αμπερομζτρθςθ και κατάκεςθ φφλλου ελζγχου 
 
Μαηί με τθν κατάκεςθ τθσ προςφοράσ των ενδιαφερόμενων, το αρχείο κα ςυνοδεφεται από φφλλο 
ςυμμόρφωςθσ ςε ςχζςθ με τισ ανωτζρω τεχνικζσ προδιαγραφζσ, επί ποινή αποκλεισμού. 
 
Β) Γενικά 
 

 Άμεςθ αποκατάςταςθ τθσ βλάβθσ, εντόσ 15 θμερϊν, από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ 
(παράδοςθ ςε πλιρθ λειτουργία). 

 Να παρζχεται εγγφθςθ τουλάχιςτον για δφο χρόνια των υλικϊν και των εργαςιϊν.  

 Οι ςυμμετζχοντεσ κα πρζπει να ζχουν τισ από τον Νόμο προβλεπόμενεσ άδειεσ ψυκτικϊν 
(ΦΕΚ Β’ 3//08/01/2013 και κα απαςχολθκοφντουλάχιςτον δφο (2) τεχνίτεσ (να κατατεκοφν 
φωτοτυπίεσ των αδειϊν). 

 Οι ςυμμετζχοντεσ κα ζχουν μόνιμθ ςχζςθ εργαςίασ με τουσ τεχνικοφσ που κα 
πραγματοποιιςουν τθν ςυντιρθςθ (κα αποδεικνφεται από τα αντίςτοιχα νομιμοποιθτικά 
ζγγραφα, κατάςταςθ επικεϊρθςθσ εργαςίασ , Ι.Κ.Α κ.τ.λ.). 

 Στισ υποχρεϊςεισ του μειοδότθ είναι και θ κακθμερινι ςυμπλιρωςθ Ημερολογίου Ζργου που 
κα κατατίκεται ςτθν τεχνικι υπθρεςία του Νοςοκομείου.  

 Πλο το προςωπικό του αναδόχου που κα εργαςτεί, κα πρζπει να ζχει ολοκλθρϊςει τισ 

προβλεπόμενεσ δόςεισ  του εμβολίου κατά του Covid-19 και να επιδείξει αρνθτικό rapidtest 

48 ωρϊν, για τθν είςοδό του ςτουσ χϊρουσ του Νοςοκομείου. 

 Ρριν τθν ζναρξθ των εργαςιϊν, ο ανάδοχοσ ζχει υποχρζωςθ να φροντίςει ϊςτε όλεσ οι 

εργαςίεσ να λάβουν χϊρα χωρίσ τθν πρόκλθςθ αναςτάτωςθσ και προβλθμάτων ςτουσ 

υπόλοιπουσ χϊρουσ του Νοςοκομείου. Ο ανάδοχοσ που κα αναλάβει τθν εκτζλεςθ των 

εργαςιϊν, υποχρεοφται να λαμβάνει τα κατά νόμο αναγκαία μζτρα για τθν προςταςία του 

προςωπικοφ από ατυχιματα για τα οποία φζρει ακζραια τθν αςτικι και ποινικι ευκφνθ.  

 Κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί τουσ νόμουσ, διατάγματα, 

οδθγίεσ και γενικά τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και κανονιςμοφσ για τθν αςφάλεια των 

εγκαταςτάςεων. 

 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να εκτελζςει τισ εργαςίεσ με ζμπειρο προςωπικό, του οποίου είναι ο 

αποκλειςτικόσ εργοδότθσ και ο μόνοσ υπεφκυνοσ ζναντι παντόσ τρίτου για τθν ακριβι τιρθςθ 
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των διατάξεων τθσ εργατικισ νομοκεςίασ. Οι κάκε είδουσ καταβολζσ προσ τα αςφαλιςτικά 

ταμεία για όλο το προςωπικό του αναδόχου κα βαρφνουν τον ίδιο. 

 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να λαμβάνει με δικι του ευκφνθ και δαπάνθ, κάκε μζτρο 

απαραίτθτο για τθν πλιρθ, ζντεχνθ και ζγκαιρθ εκτζλεςθ του ζργου. 

 Στισ υποχρεϊςεισ του αναδόχου περιλαμβάνεται θ ςυγκζντρωςθ και απομάκρυνςθ από τουσ 

χϊρουσ του Νοςοκομείου, των προϊόντων αποξιλωςθσ των υλικϊν. 

 Οι εργαςίεσ κα εκτελεςτοφν υπό τθν παρακολοφκθςθ και ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ 

Τεχνικισ Υπθρεςίασ του Νοςοκομείου και αυςτθρά κατά τισ ϊρεσ 07.00πμ-15.00 μμ. 

 Οι εργαςίεσ όπωσ οι ποςότθτεσ ι το είδοσ των υλικϊν που αναφζρονται παραπάνω, είναι 

ενδεικτικά προσ διευκόλυνςθ των διαγωνιηόμενων. Σε κάκε περίπτωςθ οι τελικζσ ποςότθτεσ 

και το είδοσ των υλικϊν που απαιτοφνται κα παρκοφν με μζριμνα του εκάςτοτε αναδόχου. Τα 

εκάςτοτε υλικά και οι εργαςίεσ (είτε αναφζρονται παραπάνω είτε όχι) που κα χρειαςτοφν για 

τθν πλιρθ αντικατάςταςθ του εξατμιςτι (Evaporator), περιλαμβάνονται οι μζςα ςτθν τιμι 

προςφοράσ που κα δοκεί από τουσ διαγωνιηομζνουσ. 

 Τζλοσ οι διαγωνιηόμενοι κα πρζπει να υποβάλουν μαηί με τθν προςφορά τουσ ‘Βεβαίωςθ 

Επίςκεψθσ’ τθν οποία κα παραλάβει Ριςτοποιθμζνοσ Τεχνικόσ με τθν ανάλογθ ειδικότθτα των 

εργαςιϊν ι Μθχανικόσ τθσ εταιρείασ από τθν Τεχνικι Υπθρεςία του Νοςοκομείου. Σε 

περίπτωςθ μθ κατάκεςθσ τθσ παραπάνω ‘Βεβαίωςθσ’, θ προςφορά δε κα γίνεται δεκτι. Οι 

προτεινόμενεσ ϊρεσ για ενθμζρωςθ του είδουσ και των εργαςιϊν που απαιτοφνται είναι 08:00 

πμ-10:00 πμ. 

Κριτιριο ανάκεςθσ κα είναι θ πιο ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, με βάςθ τθν 

χαμθλότερθ ςυνολικι τιμι και οι  προςφορζσ κα δοκοφν ςφμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

 

Α/Α Περιγραφή είδουσ / εργαςίασ Μ.Μ. Ποςότητα Σιμή 
Μονάδασ 

(χωρίσ ΦΠΑ) 

φνολο      
(χωρίσ ΦΠΑ) 

1 

ΕΞΑΤΜΙΣΤΗΣ (EVAPORATOR) ΤΟΥ Νο1 
ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜCQUAY 
ΤΟΥ ΚΕΝΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ 
ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
 
CPV: 42531000   K.A.E. 1439 
Αρ. Λογαριαςμοφ: 25.01.42.0000 
Κωδ. Είδουσ: 22 22014 018 000006 
 

τεμ 1 € € 
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2 

ΣΕΤ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΑΤΜΙΣΤΗ 
(EVAPORATOR) ΤΟΥ Νο1 ΨΥΚΤΙΚΟΥ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜCQUAY ΤΟΥ 
ΚΕΝΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΥ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. 
 
CPV: 42531000K.A.E. 1439 
Αρ. Λογαριαςμοφ: 25.01.42.0000 
Κωδ. Είδουσ: 22 22014 018 000007 
 

τεμ 1 € € 

3 

ΕΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΕΞΑΤΜΙΣΤΗ (EVAPORATOR) ΤΟΥ Νο1 
ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜCQUAY 
ΤΟΥ ΚΕΝΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ 
ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. 
 
CPV:50532000 K.A.E. 40879 
Αρ. Λογαριασμού: 62.07.19.0000 
Κωδ. Είδους: 26 90003 001 000004 
 

τεμ 1  1.000 € € 

Γενικό φνολο (χωρίσ ΦΠΑ 24%): 12.000 € 
ΦΠΑ 24%: 2.880 € 

Γενικό φνολο (με ΦΠΑ 24%): 14.880€ 
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