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1θ Υ.ΡΕ. ΑΤΤΙΚΘΣ
Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ - ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΕΙΟ
ΑΘΘΝΩΝ - ΡΟΛΥΚΛΙΝΙΚΘ» Ν.Ρ.Δ.Δ.
ΥΡΟΚΑΤΑΣΤΘΜΑ 1: ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΕΙΟ ΑΘΘΝΩΝ
ΥΡΘΕΣΙΑ: ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΘ
ΤΜΘΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΓΑΦΕΙΟ: ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ
Ρλθροφορίεσ : Ραραςκευά Ελζνθ
Ταχ. Δ/νςθ: ΕΛ. ΒΕΝΙΗΕΛΟΥ 26
Ταχ. Κϊδικασ: 106 72
Τθλζφωνο:213 2052 835
Fax: 213 2052 819
Email: grprom@ophthalmiatreio.gr

ΡΟΣ:
ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΟΜΕΝΟΥΣ

ΘΕΜΑ:
«Ρρόςκλθςθ ενδιφζροντοσ για τθν
ετιςια ςυντιρθςθ των
εγκαταςτάςεων κλιματιςμοφ όλων των κτιρίων του Νοςοκομείου μασ και
μικροβιακόσ ζλεγχοσ των χειρουργείων , με ςυλλογι προςφορϊν και κριτιριο
κατακφρωςθσ τθν χαμθλότερθ τιμι.
1. ΣΥΝΟΡΤΛΚΑ ΣΤΟΛΧΕΛΑ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ–
Ετιςια
ςυντιρθςθ
των
εγκαταςτάςεων
ΣΥΝΟΡΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
κλιματιςμοφ όλων των κτιρίων του Νοςοκομείου
μασ και μικροβιακόσ ζλεγχοσ των χειρουργείων
ΤΥΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ρρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ

ΚΙΤΘΙΟ ΚΑΤΑΚΥΩΣΘΣ

Ρλζον ςυμφζρουςα πό οικονομικι άποψθ
προςφορά βάςει τιμισ

ΧΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ

Θμερομθνία: 25-8-2020

Θμζρα:

ΤΛΤΘ

Ϊρα:

12:00 π.μ.

ΤΟΡΟΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ

Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΛΣΜΟΣ - ΟΦΚΑΛΜΛΑΤΕΛΟ
ΑΚΘΝΩΝ - ΡΟΛΥΚΛΛΝΛΚΘ» Ν.Ρ.Δ.Δ.
ΥΡΟΚΑΤΑΣΤΘΜΑ 1: ΟΦΚΑΛΜΛΑΤΕΛΟ ΑΚΘΝΩΝΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΚΕΛΩΝ

ΔΙΑΚΕΙΑ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΡΑΝΘ

ΕΝΑ ΕΤΟΣ
15.500 € ΣΥΜΡΕΛΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΡΑ 24%

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΝΟΜΙΚΟ ΡΛΑΙΣΙΟ
Ρρόςκλθςθ ενδιαφζροντοσ για τθν ετιςια ςυντιρθςθ των εγκαταςτάςεων
κλιματιςμοφ όλων των κτιρίων του Νοςοκομείου μασ και μικροβιακόσ ζλεγχοσ
των χειρουργείων
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Ζχοντασ υπόψθ:
 Τισ διατάξεισ όπωσ αυτζσ ιςχφουν:
1.1.Τθν κείμενθ νομοκεςία όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει.
1.2. Του Ν. 2362/1995 Δθμόςιο Λογιςτικό – Ζλεγχοσ δαπανϊν και λοιπζσ
διατάξεισ
1.3. Του Ν. Δ. 496/1974 , άρκρο 15 «Ρερί Δθμόςιου Λογιςτικοφ των
Ν.Ρ.Δ.Δ.»
1.4. των παραγράφων 6&7 του άρκρου 7 του Νόμου 3329/2005 ςχετικά με
τισ αρμοδιότθτεσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και του Διοικθτοφ του
Νοςοκομείου.
1.5. Του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δθμοςίων Συμβάςεων
Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν
2. Τισ αποφάςεισ:
2.1. Τθν ειςιγθςθ- απόφαςθ αρ.πρωτ.22622/13-7-2020 ςχετικά με ςυντιρθςθ
των εγκαταςτάςεων κλιματιςμοφ όλων των κτιρίων του Νοςοκομείου μασ και
μικροβιακόσ ζλεγχοσ των χειρουργείων
Το Οφκαλμιατρείο Ακθνϊν προτίκεται να διενεργιςει δθμόςια πρόςκλθςθ για τθν
ανάκεςθ τθσ ετιςιασ ςυντιρθςθσ

2. ΤΟΡΟΣ – ΧΟΝΟΣ ΑΡΟΣΦΑΓΙΣΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ
ΚΑΤΑΛΘΚΤΙΚΘ
ΤΟΡΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ

ΡΟΣΦΟΩΝ

ΥΡΟΒΟΛΘΣ

ΤΟΡΟΣ

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ & ΩΑ

ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ

ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΡΟΣΦΟΩΝ
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΕΙΟ

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΕΙΟ

ΑΘΘΝΩΝ - Γραφείο

ΑΘΘΝΩΝ - Γραφείο

Ρρωτοκόλλου
(ΒΘΣΣΑΙΩΝΟΣ 9 – 1οσ
όροφοσ)

24-8-2020
ΘΜΕΑ ΔΕΥΤΕΑ
ΩΑ 14.00

25-8-2020 ΘΜΕΑ

Ρρομθκειϊν
(ΒΘΣΣΑΙΩΝΟΣ 9 – 1οσ
όροφοσ)

ΤΙΤΘ
ΩΑ 12.00

Οι προςφορζσ κατατίκενται μζχρι τθν προθγοφμενθ εργάςιμθ τθσ παραπάνω
θμερομθνίασ και ζωσ τισ 14:00.
Πςεσ προςφορζσ υποβάλλονται ι περιζρχονται ςτθν Υπθρεςία με οποιοδιποτε
τρόπο εκπρόκεςμα, κα επιςτρζφονται χωρίσ να αποςφραγιςκοφν.
Θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν γίνεται Δθμόςια, όπωσ περιγράφεται ςτο
ΚΕΦΑΛΑΛΟ Α’, άρκρο 2.
Κατά τθ διενζργεια του διαγωνιςμοφ δικαιοφνται να παρίςτανται οι προςφζροντεσ
Ρρόςκλθςθ ενδιαφζροντοσ για τθν ετιςια ςυντιρθςθ των εγκαταςτάςεων
κλιματιςμοφ όλων των κτιρίων του Νοςοκομείου μασ και μικροβιακόσ ζλεγχοσ
των χειρουργείων
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ςτο διαγωνιςμό ι οι νόμιμοι εκπρόςωποι αυτϊν, που απαραίτθτα κα πρζπει να
ζχουν νόμιμο παραςτατικό εκπροςϊπθςθσ.
ΡΕΙΓΑΦΘ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
Α/Α
1
2

ΡΕΙΓΑΦΘ
ΥΡΘΕΣΙΑΣ
Ετιςια ςυντιρθςθ
κλιματιςτικϊν
ΜΙΚΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ
ΧΕΙΟΥΓΕΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΚΟΣΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

10.250,00

ΦΡΑ
24%
2460,00€

2.250,00

540,00€

2.790€

12.500,00

3000,00

15.500,00€

12.710€

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ –
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. ΚΑΤΑΤΙΣΘ ΚΑΙ ΥΡΟΒΟΛΘ ΡΟΣΦΟΩΝ
1.1 Οι προςφορζσ υποβάλλονται ι αποςτζλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ
ςφμφωνα με τα
αναφερόμενα ςτον Ν.4412/2016 ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα
μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο ςε δυο αντίγραφα.
1.2.1 Ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν είναι τριακόςιεσ εξιντα πζντε (365)
θμερολογιακζσ θμζρεσ, προςμετροφμενεσ από τθν επομζνθ τθσ θμζρασ
διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.
1.2.2 Ρροςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ
μικρότερο του παραπάνω
αναφερομζνου απορρίπτεται ωσ
απαράδεκτθ.
1.2.3 Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο
ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι, πριν τθ λιξθ τθσ, κατ’ ανϊτατο όριο για
χρονικό διάςτθμα ίςο με το προβλεπόμενο από τθ διακιρυξθ.
Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ
τθσ προςφοράσ, τα αποτελζςματα του διαγωνιςμοφ υποχρεωτικά
ματαιϊνονται, εκτόσ εάν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά περίπτωςθ,
αιτιολογθμζνα ότι θ ςυνζχιςθ του διαγωνιςμοφ εξυπθρετεί το δθμόςιο
ςυμφζρον, οπότε οι ςυμμετζχοντεσ ςτον διαγωνιςμό μποροφν να επιλζξουν,
είτε να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν
πάροδο του ανωτζρω ανϊτατου ορίου, παράταςθ τθσ προςφοράσ τουσ είτε
όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία του διαγωνιςμοφ ςυνεχίηεται με
όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ.
Ρρόςκλθςθ ενδιαφζροντοσ για τθν ετιςια ςυντιρθςθ των εγκαταςτάςεων
κλιματιςμοφ όλων των κτιρίων του Νοςοκομείου μασ και μικροβιακόσ ζλεγχοσ
των χειρουργείων
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1.3 Στο φάκελο κάκε προςφοράσ πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ:
1.3.1 Θ λζξθ ΡΟΣΦΟΑ.
1.5.1. Ο πλιρθσ τίτλοσ τθσ αρμόδιασ Υπθρεςίασ (Ανακζτουςασ Αρχισ) που
διενεργεί τθν προμικεια.
1.5.2. Ο αρικμόσ τθσ διακιρυξθσ.
1.3.4 Θ καταλθκτικι θμερομθνία (θμερομθνία λιξθσ) προκεςμίασ υποβολισ
προςφορϊν του διαγωνιςμοφ.
1.3.5 Τα ςτοιχεία του αποςτολζα (οικονομικοφ φορζα)
1.4 Μζςα ςτο φάκελο τθσ προςφοράσ τοποκετοφνται όλα τα ςχετικά με
τθν προςφορά ςτοιχεία και ειδικότερα τα εξισ:
1.4.1 ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ τθσ προςφοράσ τοποκετοφνται ςε
ξεχωριςτό
ςφραγιςμζνο φάκελο μζςα ςτον κυρίωσ φάκελο, με τθν ζνδειξθ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ και κα περιζχει επί ποινι αποκλειςμοφ:
Α. Το τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) (ΡΑΑΤΘΜΑ Κϋ) κατά τα
προβλεπόμενα τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 79, νόμοσ 4412/2016 με τθν οποία
επιβεβαιϊνει ο ςυμμετζχων ότι πλθροί τισ προχποκζςεισ τθσ ςχετικισ παραγράφου
(ΦΕΚ Β 3698/16-11-2016), ςυμπλθρωμζνο όπου απαιτείται .
Θ ανωτζρω υπεφκυνθ διλωςθ πρζπει να φζρει θμερομθνία εντόσ τελευταίων 30
θμερολογιακϊν θμερϊν προ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ των
προςφορϊν, και ςτθν οποία να αναγράφονται τα ςτοιχεία του Διαγωνιςμοφ.
ΣΘΜΕΙΩΣΘ: Το Νοςοκομείο δφναται να ηθτιςει από τουσ προςφζροντεσ, ςε
οποιοδιποτε ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, όλα ι οριςμζνα από τα
δικαιολογθτικά του άρκρου 80 του Ν. 4412/2016, ωσ απόδειξθ τθσ μθ φπαρξθσ
λόγων αποκλειςμοφ, όπωσ αναφζρονται ςτα άρκρα 73 και 74 του ίδιου νόμου.
Β. Τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ του προςφζροντοσ νομικοφ προςϊπου
και
παραςτατικό εκπροςϊπθςθσ, αν ο προςφζρων ςυμμετζχει με αντιπρόςωπο
του.
1.4.2

ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ τθσ προςφοράσ τοποκετοφνται ςε ξεχωριςτό
ςφραγιςμζνο φάκελο μζςα ςτον κυρίωσ φάκελο, με τθν ζνδειξθ «ΤΕΧΝΙΚΘ
ΡΟΣΦΟΑ». Επιςθμαίνεται ότι όλα τα φφλλα των παραπάνω εγγράφων
ςτοιχείων τθσ προςφοράσ, πλθν τθσ οικονομικισ, ςυμπεριλαμβανομζνων
των εμπορικϊν φυλλαδίων (PROSPECTUS φωτογραφιϊν, τεχνικϊν
φυλλαδίων κ.λ.π.), κα φζρουν ςυνεχι αρίκμθςθ από το πρϊτο μζχρι το
τελευταίο.
Σε φάκελο με τθ ζνδειξθ «ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ» τοποκετοφνται :

Ρρόςκλθςθ ενδιαφζροντοσ για τθν ετιςια ςυντιρθςθ των εγκαταςτάςεων
κλιματιςμοφ όλων των κτιρίων του Νοςοκομείου μασ και μικροβιακόσ ζλεγχοσ
των χειρουργείων
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α) Ρλιρθ τεχνικι περιγραφι ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, ςε πλιρθ
ανταπόκριςθ παραπομπι (ανά κεφάλαιο και παράγραφο) τόςο
με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τουσ λοιποφσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ.
β) Το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ προςφοράσ κα υποβλθκεί και ςε
θλεκτρονικι μορφι (CD), το οποίο κα περιλαμβάνεται ςτον
ςφραγιςμζνο φάκελο τθσ τεχνικισ προςφοράσ. Μόνθ εξαίρεςθ
αποτελοφν τα ςυνοδευτικά φυλλάδια (prospectus, ςυνοπτικά φυλλάδια
τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν υλικοφ / λογιςμικοφ κλπ.) τα οποία μπορεί να
υποβλθκοφν μόνον εντφπωσ.
γ) Ριςτοποιθτικά από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ τα οποία βεβαιϊνουν τθν
τιρθςθ εκ μζρουσ του οικονομικοφ φορζα πρότυπων εξαςφάλιςθσ
ποιότθτασ. Αυτά πρζπει να βαςίηονται ςτα ςχετικά ευρωπαϊκά ι διεκνι
πρότυπα (π.χ. ΕΝ ISO 9000, ΕΝ ISO 22000, ΕΝ ISO 14001).

ΆΘΟ 2: ΑΡΟΣΦΑΓΙΣΘ-ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΡΟΣΦΟΩΝ
Το αρµόδιο όργανο προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ των
προςφορϊν τθν θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ.
Θ αποςφράγιςθ διενεργείται δθµόςια, παρουςία των προςφερόντων ι των
νοµίµωσ εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων τουσ, οι οποίοι λαµβάνουν γνϊςθ των
λοιπϊν ςυγκατεχόντων ςτθ διαδικαςία και των ςτοιχείων που υπoβλικθκαν από
αυτοφσ.
Θ διαδικαςία αποςφράγιςθσ και αξιολόγθςθσ προςφορϊν ζχει ωσ εξισ:
1. Αποςφραγίηεται ο κυρίωσ φάκελοσ προςφοράσ κακϊσ και οι ΦΑΚΕΛΟΛ
ΔΛΚΑΛΟΓΘΤΛΚΩΝ - ΤΕΧΝΛΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ – ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ
μονογράφονται από το αρµόδιο όργανο όλα τα δικαιολογθτικά που
υποβάλλονται ανά φφλλο.
2. Το αρµόδιο όργανο καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα
υποβλθκζντα αυτϊν δικαιολογθτικά και τα αποτελζςµατα του ελζγχου
αυτϊν ςε Ρρακτικό, το οποίο υπογράφεται επίςθσ από τα µζλθ του
οργάνου. Το αρμόδιο όργανο μπορεί κατά τθ διάρκεια του ςταδίου αυτοφ
να ηθτιςει διευκρινιςεισ από τουσ διαγωνιηομζνουσ επί των
υποβλθκζντων ςτοιχείων.
3. Τα αποτελζςµατα των ανωτζρω ςταδίων επικυρϊνονται µε απόφαςθ του
αποφαινόμενου οργάνου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, θ οποία κοινοποιείται
ςτουσ προςφζροντεσ .
Θ ανακζτουςα αρχι μετά από ςχετικι γνωμοδότθςθ τθσ επιτροπισ αξιολόγθςθσ
των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ διατθρεί το δικαίωμα:
 Να αποφαςίςει τθ ματαίωςθ, ακφρωςθ ι διακοπι του διαγωνιςμοφ μετά από
αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ
 Να αποφαςίςει τθ ματαίωςθ του διαγωνιςμοφ και τθν επανάλθψθ του με
τροποποίθςθ ι μθ των όρων και των προδιαγραφϊν τθσ πρόςκλθςθσ
Ρρόςκλθςθ ενδιαφζροντοσ για τθν ετιςια ςυντιρθςθ των εγκαταςτάςεων
κλιματιςμοφ όλων των κτιρίων του Νοςοκομείου μασ και μικροβιακόσ ζλεγχοσ
των χειρουργείων

Σελίδα 5

20PROC007113340 2020-07-30

ΑΘΟ 3: ΑΡΟΙΨΘ ΡΟΣΦΟΩΝ
Ρροςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ ςε κάκε μία ι περιςςότερεσ από τισ
κάτωκι περιπτϊςεισ:
1. Ρροςφορά που ορίηει μικρότερο από το ηθτοφμενο χρόνο ιςχφοσ.
2. Ρροςφορά που είναι αόριςτθ και ανεπίδεκτθ εκτίμθςθσ ι είναι υπό
αίρεςθ.
3. Ρροςφορά που παρουςιάηει αποκλίςεισ από απαράβατουσ όρουσ τθσ
πρόςκλθςθσ
4. Για οποιονδιποτε άλλο τυχόν λόγο που απορρζει από τθν παροφςα
πρόςκλθςθσ
Σθμειϊνεται θ δυνατότθτα ανάδειξθσ μειοδότθ ςε τμιμα του διαγωνιςμοφ για το
ςφνολο των υπθρεςιϊν του αντικειμζνου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Βϋ

ΤΕΧΝΛΚΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ ΚΑΛ ΑΡΑΛΤΘΣΕΛΣ
ΓΛΑ ΤΘΝ ΕΤΘΣΛΑ ΣΥΝΤΘΘΣΘ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΛΜΑΤΛΣΜΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ
ΚΤΛΛΩΝ ΤΟΥ ΟΦΚΑΛΜΛΑΤΕΛΟΥ ΑΚΘΝΩΝ
ΡΟΓΑΜΜΑ ΕΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ
 Εργαςίεσ Γενικισ Ρρολθπτικισ Συντιρθςθσ ζναρξθσ Κερινισ και χειμερινισ
περιόδου (ανά εξάμθνο).




Εργαςίεσ Ρρολθπτικισ Συντιρθςθσ ανά τρίμθνο
Εργαςίεσ Ρρολθπτικισ Συντιρθςθσ ανά μινα.
Μετριςεισ Ροιότθτασ (Μικροβιακόσ Ζλεγχοσ),Ροςότθτασ Ραροχισ &
πιζςεων
του αζρα
Ριςτοποιθτικό καλισ λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ καυςτιρα (λζβθτα )

1. ΕΓΑΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΘΣ ΡΟΛΘΡΤΙΚΘΣ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ ΕΝΑΞΘΣ ΘΕΙΝΘΣ ΚΑΙ
ΧΕΙΜΕΙΝΘΣ ΡΕΙΟΔΟΥ (ΑΝΑ ΕΞΑΜΘΝΟ).
1.1 Συντιρθςθ Αερόψυκτου Ψφκτθ (για Χειρουργείο Διακλαςτικισ και τα 5 Νζα
Χειρουργεία ςτο Διατθρθτζο Κτίριο)
Θ εποχιακι ςυντιρθςθ τθσ Αερόψυκτθσ Αντλίασ Θερμότθτασ περιλαμβάνει:



Κακαριςμό του ςυμπυκνωτι με νερό υπό πίεςθ παρουςία χθμικοφ υγροφ.
Ζλεγχο ανεμιςτιρων (ρουλεμάν) και αμπερομζτρθςθ.

Ρρόςκλθςθ ενδιαφζροντοσ για τθν ετιςια ςυντιρθςθ των εγκαταςτάςεων
κλιματιςμοφ όλων των κτιρίων του Νοςοκομείου μασ και μικροβιακόσ ζλεγχοσ
των χειρουργείων
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Αμπερομζτρθςθ ςυμπιεςτϊν.
Ζλεγχο κερμικϊν.
Ζλεγχο και κακαριςμόσ Φίλτρων νεροφ.
Ζλεγχο λειτουργίασ και κακαριςμό Αντλίασ ψυχροφ νεροφ
Ζλεγχο λειτουργίασ flow switch.
Ζλεγχο και μζτρθςθ κερμοκραςιϊν νεροφ, πιζςεων ψυκτικοφ υγροφ και
ςυμπλιρωςθ ψυκτικοφ υγροφ αν απαιτείται.
 Ζλεγχο θλεκτρικϊν, αυτοματιςμϊν και παραμζτρων λειτουργίασ & αςφαλείασ
ςτο θλεκτρονικό κζντρο του μθχανιματοσ.
 Ζλεγχο βθμάτων λειτουργίασ (φόρτιςθ – αποφόρτιςθ ςυμπιεςτϊν)
 Δοκιμι και κζςθ ςε λειτουργία του μθχανιματοσ, δθλαδι ζλεγχο φκορϊν
διαρροϊν ςτοιχείων, ζδραςθσ αξονικοφ ανεμιςτιρα, θλεκτρικϊν δικτφων
και αυτοματιςμϊν.
1.2 Θ Εποχιακι ςυντιρθςθ τθσ ΚΚΜ Χειρουργείων Διακλαςτικισ περιλαμβάνει:














Κακαριςμόσ των προ φίλτρων αζρα.
Ρρομικεια και Αντικατάςταςθ των ζξι Απόλυτων Φίλτρων των Στομίων
Ρροςαγωγισ μία φορά τον χρόνο.
Ρρομικεια και Αντικατάςταςθ των τριϊν ςακόφιλτρων.
Κακαριςμό των φτερωτϊν των ανεμιςτιρων προςαγωγισ και απόρριψθσ.
Κακαριςμό των ψυκτικϊν-κερμικϊν ςτοιχείων με νερό και αζρα υπό πίεςθ και
χθμικό υγρό.
Κακαριςμόσ του ςτοιχείου του εναλλάκτθ αζρα – αζρα.
Ζλεγχο ιμάντων και τάνυςθ.
Αμπερομζτρθςθ θλεκτροκινθτιρων και ρφκμιςθ κερμικϊν.
Ζλεγχοσ τρίοδθσ βάνασ και αυτοματιςμοφ λειτουργίασ.
Κακαριςμό ςεγκάν (λεκάνθσ ςυμπφκνωςθσ).
Ζλεγχοσ ρουλεμάν
Κακαριςμό των εναλλακτϊν με νερό και αζρα υπό πίεςθ και χθμικό υγρό.
Ψεκαςμό των ςτοιχείων και των φίλτρων με πιςτοποιθμζνο αντιμικροβιακό
υγρό.

1.3 Θ Εποχιακι ςυντιρθςθ των ΚΚΜ των νζων Χειρουργείων και Εξωτερικϊν
Ιατρείων (ςτο Διατθρθτζο κτίριο) περιλαμβάνει :









Κακαριςμόσ των προφίλτρων αζρα.
Ρρομικεια και Αντικατάςταςθ των 16 Απόλυτων Φίλτρων των Στομίων
Ρροςαγωγισ μία φορά τον χρόνο (που βρίςκονται εντόσ των 10 κιβωτίων)
Ρρομικεια και Αντικατάςταςθ των δφο Σακόφιλτρων.
Κακαριςμό των φτερωτϊν των ανεμιςτιρων προςαγωγισ & απόρριψθσ.
Κακαριςμό των ψυκτικϊν-κερμικϊν ςτοιχείων με νερό και αζρα υπό πίεςθ και
χθμικό υγρό.
Κακαριςμόσ του ςτοιχείου του εναλλάκτθ αζρα – αζρα.
Ζλεγχο ιμάντων και τάνυςθ.
Ζλεγχοσ ρουλεμάν

Ρρόςκλθςθ ενδιαφζροντοσ για τθν ετιςια ςυντιρθςθ των εγκαταςτάςεων
κλιματιςμοφ όλων των κτιρίων του Νοςοκομείου μασ και μικροβιακόσ ζλεγχοσ
των χειρουργείων
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Αμπερομζτρθςθ θλεκτροκινθτιρων και ρφκμιςθ κερμικϊν.
Ζλεγχοσ τρίοδθσ βάνασ και αυτοματιςμοφ λειτουργίασ.
Κακαριςμό ςεγκάν (λεκάνθσ ςυμπφκνωςθσ).
Κακαριςμό των εναλλακτϊν με νερό και αζρα υπό πίεςθ και χθμικό υγρό.
Ψεκαςμό των ςτοιχείων και των φίλτρων με πιςτοποιθμζνο αντιμικροβιακό
υγρό.

1.4 Συντιρθςθ Θμικεντρικϊν Μονάδων Απϋ Ευκείασ Εκτόνωςθσ.
H εποχιακι ςυντιρθςθ των Μονάδων περιλαμβάνει τισ κάτωκι εργαςίεσ:











Κακαριςμό του ςυμπυκνωτι τθσ εξωτερικισ μονάδασ με νερό υπό πίεςθ
παρουςία χθμικοφ υγροφ.
Κακαριςμό του εξατμιςτι τθσ εςωτερικισ μονάδασ με χθμικό υγρό και νερό.
Κακαριςμό φίλτρου αζρα.
Κακαριςμό των φτερωτϊν των ανεμιςτιρων.
Κακαριςμό τθσ λεκάνθσ ςυμπυκνωμάτων.
Ζλεγχο και μζτρθςθ κερμοκραςιϊν & πιζςεων λειτουργίασ και ςυμπλιρωςθ
ψυκτικοφ υγροφ αν απαιτείται.
Αμπερομζτρθςθ ςυμπιεςτι.
Ζλεγχο θλεκτρικϊν, αυτοματιςμϊν και παραμζτρων λειτουργίασ & αςφαλείασ
ςτο θλεκτρονικό κζντρο του μθχανιματοσ.
Ζλεγχο επαφϊν ςτα ρελζ ιςχφοσ
Ψεκαςμό των ςτοιχείων και φίλτρων με πιςτοποιθμζνο αντιμικροβιακό υγρό.

1.5. Συντιρθςθ Ρολυδιαιροφμενου Συςτιματοσ VRV.
H εποχιακι ςυντιρθςθ του ςυςτιματοσ VRV περιλαμβάνει τισ κάτωκι εργαςίεσ:
Εξωτερικι Μονάδα
 Κακαριςμό των ςυμπυκνωτι με νερό υπό πίεςθ παρουςία χθμικοφ υγροφ.
 Αμπερομζτρθςθ ςυμπιεςτϊν.
 Ζλεγχο κερμοκραςιϊν και πιζςεων λειτουργίασ και ςυμπλιρωςθ Freon.
 Ζλεγχο βθμάτων λειτουργίασ (φόρτιςθ – αποφόρτιςθ ςυμπιεςτϊν).
 Ζλεγχο θλεκτρικϊν, αυτοματιςμϊν και παραμζτρων λειτουργίασ & αςφαλείασ
ςτο θλεκτρονικό κζντρου του μθχανιματοσ.
 Δοκιμι και κζςθ ςε λειτουργία.






Εςωτερικζσ Μονάδεσ
Κακαριςμό των ςτοιχείων με χθμικό υγρό.
Κακαριςμό των φίλτρων αζροσ.
Ζλεγχο των φτερωτϊν των ανεμιςτιρων.
Κακαριςμό λεκάνθσ ςυμπυκνωμάτων.
Ψεκαςμό των ςτοιχείων και των φίλτρων με Ριςτοποιθμζνο Αντιμικροβιακό
Υγρό.

Ρρόςκλθςθ ενδιαφζροντοσ για τθν ετιςια ςυντιρθςθ των εγκαταςτάςεων
κλιματιςμοφ όλων των κτιρίων του Νοςοκομείου μασ και μικροβιακόσ ζλεγχοσ
των χειρουργείων
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Ζλεγχο, δοκιμι ανταπόκριςθσ εντολϊν χειριςτθρίου και κζςθ ςε λειτουργία του
ςυςτιματοσ.

1.6. Συντιρθςθ Split Type Units & Καςςετϊν Οροφισ
H εποχιακι ςυντιρθςθ των split units περιλαμβάνει τισ κάτωκι εργαςίεσ:
 Κακαριςμό του ςυμπυκνωτι τθσ εξωτ. μονάδασ με νερό υπό πίεςθ παρουςία
χθμικοφ υγροφ.
 Κακαριςμό του εξατμιςτι τθσ εςωτερικισ μονάδασ με χθμικό υγρό και νερό.
 Κακαριςμό φίλτρου αζρα.
 Κακαριςμό των φτερωτϊν των ανεμιςτιρων.
 Κακαριςμό τθσ λεκάνθσ ςυμπυκνωμάτων.
 Ζλεγχο και μζτρθςθ κερμοκραςιϊν & πιζςεων λειτουργίασ και ςυμπλιρωςθ
ψυκτικοφ υγροφ αν απαιτείται.
 Αμπερομζτρθςθ ςυμπιεςτι.
 Ζλεγχο θλεκτρικϊν και ανταπόκριςθ χειριςτθρίου,
 ζλεγχο ρελζ, χρονοδιακόπτθ εκκίνθςθσ, αςφαλιςτικϊν διατάξεων για HP/LP,
και ζλεγχο επαφϊν και γενικά αυτοματιςμϊν.
 Ψεκαςμό των ςτοιχείων και φίλτρων με πιςτοποιθμζνο αντιμικροβιακό υγρό.

1.7. Συντιρθςθ τοπικϊν μονάδων Fan Coil Units
H εποχιακι ςυντιρθςθ FCU περιλαμβάνει τισ κάτωκι εργαςίεσ:
 Κακαριςμό φίλτρου αζρα.
 Κακαριςμό των ψυκτικοφ-κερμαντικοφ ςτοιχείου.
 Κακαριςμό των φτερωτϊν των ανεμιςτιρων.
 Εξαζρωςθ του ςτοιχείου.
 Κακαριςμό τθσ λεκάνθσ ςυμπυκνωμάτων.
 Δοκιμι και ζλεγχοσ λειτουργίασ διακοπτϊν και κερμοςτάτθ.
 Ψεκαςμό των ςτοιχείων και φίλτρων με πιςτοποιθμζνο αντιμικροβιακό
υγρό.
1.8. Συντιρθςθ Ανεμιςτιρων Εξαεριςμοφ – Αεριςμοφ
H εποχιακι ςυντιρθςθ των Fan Sections (Ανεμιςτιρων) περιλαμβάνει τισ
κάτωκι εργαςίεσ:




Κακαριςμό των φτερωτϊν.
Ζλεγχοσ θλεκτροκινθτιρων.
Ζλεγχο και τάνυςθ ιμάντων και αντικατάςταςθ όπου απαιτείται.**

2. ΕΓΑΣΙΕΣ ΡΟΛΘΡΤΙΚΘΣ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ ΑΝΑ ΤΙΜΘΝΟ.
Ρρόςκλθςθ ενδιαφζροντοσ για τθν ετιςια ςυντιρθςθ των εγκαταςτάςεων
κλιματιςμοφ όλων των κτιρίων του Νοςοκομείου μασ και μικροβιακόσ ζλεγχοσ
των χειρουργείων
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Ρεριλαμβάνονται:
 Κακαριςμό όλων των Φίλτρων των Εςωτερικϊν Μονάδων split type,
εςωτερικϊν μθχανθμάτων VRV & Θμικεντρικϊν Μθχανθμάτων.
 Ζλεγχο καλισ λειτουργίασ των εγκαταςτάςεων και μθχανθμάτων.
 Ζλεγχο εγκατάςταςθσ Χειρουργείων - Χϊρου Κλιβάνων - - Νοςθλείασ –
Εξωτ Λατρείων – Επειγόντων Ρεριςτατικϊν-Διοικθτικϊν Υπθρεςιϊν κλπ
(Ψφκτεσ, ΚΚΜ).

3. ΕΓΑΣΙΕΣ ΡΟΛΘΡΤΙΚΘΣ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ ΑΝΑ ΜΘΝΑ.
Ρεριλαμβάνονται:
 Κακαριςμόσ των Ρροφίλτρων των Κλιματιςτικϊν Μονάδων Νωποφ αζρα
όλων των Χειρουργείων και ζλεγχοσ τθσ κάκε επι μζρουσ εγκατάςταςθσ
(Ψφκτθ & αντίςτοιχθσ Κεντρικισ Κλιματιςτικισ Μονάδασ).

4. ΜΕΤΘΣΕΙΣ ΡΟΙΟΤΘΤΑΣ (ΜΙΚΟΒΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ),ΡΟΣΟΤΘΤΑΣ ΡΑΟΧΘΣ &
ΡΙΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΕΑ ΤΩΝ ΧΕΙΟΥΓΕΙΩΝ
( επιςυνάπτονται αναλυτικζσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ ςτο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ )
Άρκρο 5:

Γενικοί Προι Συντιρθςθσ - Τεχνικισ Υποςτιριξθσ &
Αποκατάςταςθσ Βλαβϊν Μικρισ Κλίμακασ.

5.1 Ο ανάδοχοσ κα είναι υπεφκυνοσ για τισ εργαςίεσ που προβλζπονται από τισ
Τεχνικζσ
Ρροδιαγραφζσ για τθ ςυντιρθςθ κάκε μθχανιματοσ.
5.2 Οι εργαςίεσ Συντιρθςθσ κα γίνονται ςε εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ, εκτόσ των
περιπτϊςεων που αφορά εξειδικευμζνουσ χϊρουσ (πχ. Χειρουργεία), οι οποίεσ
κα γίνονται κατόπιν ςυνεννόθςθσ με το αρμόδιο τμιμα και τθν Τεχνικι Υπθρεςία,
χωρίσ να διαταράςςεται θ κανονικι λειτουργία του τμιματοσ και κατ’ επζκταςθ
του Νοςοκομείου.
Συνικωσ κα γίνονται μετά τισ 3.00 μμ τισ κακθμερινζσ και κατά τθν διάρκεια
όλθσ τθσ
θμζρασ τα Σαββατοκφριακα.
5.3 Θα τθροφνται Βιβλία Συντιρθςθσ ανά είδοσ εγκατάςταςθσ (μόνο για τα
χειρουργεία), και κτιριο τα οποία κα υπογράφονται από τον Υπεφκυνο του
Αναδόχου και τθν Τεχνικι Υπθρεςία (ι αρμόδιο Τεχνικό που κα οριςκεί με ςχετικι
απόφαςθ τθσ υπθρεςίασ)
5.4 Στα πλαίςια τθσ Τεχνικισ Υποςτιριξθσ θ ανάδοχοσ εταιρεία υποχρεοφται να
προςζρχεται ςτα κτίρια μετά από ζγγραφθ ι τθλεφωνικι πρόςκλθςθ για τθν
αντιμετϊπιςθ ζκτακτθσ βλάβθσ εντόσ 24 ωρϊν για τισ εγκαταςτάςεισ

Ρρόςκλθςθ ενδιαφζροντοσ για τθν ετιςια ςυντιρθςθ των εγκαταςτάςεων
κλιματιςμοφ όλων των κτιρίων του Νοςοκομείου μασ και μικροβιακόσ ζλεγχοσ
των χειρουργείων
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Θμικεντρικϊν και Αυτόνομων Μονάδων και εντόσ 6 ωρϊν για τισ εγκαταςτάςεισ
των Χειρουργείων
ςτισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ.
5.5 Για επίςκεψθ και εργαςία αποκατάςταςθσ βλάβθσ Μικρισ Κλίμακασ χρονικισ
διάρκειασ ζωσ δφο (2) ϊρεσ χωρίσ χριςθ ανταλλακτικϊν δεν κα υπάρχει καμία
χρζωςθ.
5.6 Αποκατάςταςθ βλάβθσ Μικρισ Κλίμακασ ορίηεται θ εργαςία που αφορά όμοια
ι ςχετικι με τισ ακόλουκεσ:

Reset μθχανθμάτων.

Αποκατάςταςθ Λειτουργίασ μετά από Διακοπι εφματοσ.

Αποκατάςταςθ Χρονικοφ, Κερμικοφ.
5.7 Για εργαςίεσ επιςκευισ που δεν ςυμπεριλαμβάνονται ςτο πρόγραμμα
Συντιρθςθσ και που απαιτοφνται ανταλλακτικά ο ανάδοχοσ κα προβαίνει
ςε ενθμζρωςθ τθσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ και κα δίνει ςυγκεκριμζνθ προςφορά με
Αναλυτικι Ρεριγραφι των Εργαςιϊν και των Ανταλλακτικϊν που
απαιτοφνται ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο Ραρακάτω κεφάλαιο Ε,
κακϊσ και
ςφμφωνα με τθν προςφορά του όπου πικανά κα ζχει δϊςει επί
πλζον Ρίνακα
Βαςικϊν Ανταλλακτικϊν – Εργαςιϊν που δεν
ςυμπεριλαμβάνονται ςτο
οικονομικό του τίμθμα.
5.8 Ο ανάδοχοσ κα υποβάλλει μετά τθν Σφμβαςθ Χρονοδιάγραμμα Εργαςιϊν εκ
των προτζρων, και κα διατθρεί Θμερολόγιο Ζργου ςτο οποίο κα
καταγράφονται οι ενζργειεσ που πραγματοποίθςε ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ
Συντιρθςθσ τθσ Υπθρεςίασ και τυχόν προβλιματα που διαπίςτωςε ςτθν
λειτουργία των αντίςτοιχων
μθχανθμάτων.
5.9 Απαγορεφεται οποιαδιποτε επζμβαςθ ςτα μθχανιματα από τον ςυντθρθτι,
χωρίσ τθν ζγκριςθ τθσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ και τθν παρουςία των Τεχνικϊν του
Νοςοκομείου.
5.10 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ κα ενθμερϊνει τθν Τεχνικι Υπθρεςία για τισ εργαςίεσ
ςυντιρθςθσ
και κα προτείνει βελτιωτικζσ ι επιςκευαςτικζσ εργαςίεσ
κατόπιν Τεχνικισ Ζκκεςθσ ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ Δαπάνθσ.
5.11 Οι δαπάνεσ αυτζσ που πικανόν απαιτθκοφν για τθν επιςκευι ι βελτίωςθ των
μθχανθμάτων και εγκαταςτάςεων, βαρφνει το Νοςοκομείο και θ Τεχνικι
Υπθρεςία
κα αποφαςίηει για τθν ςκοπιμότθτα τθσ επιςκευισ.
5.12 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ κα ελζγχει κάκε φορά όλεσ τισ ενδείξεισ και κερμοκραςίεσ
χϊρων, αζρα μονάδων κλπ και κα τισ ςυγκρίνει με αυτζσ που δείχνουν τα
όργανα εντόσ των Χειρουργείων μόνο και κα τισ ρυκμίηει ςε απόλυτθ
ςυνεργαςία με τθ Τεχνικι Υπθρεςία και τον Συντθρθτι του Συςτιματοσ BMS
που βρίςκεται ςτο ιςόγειο του Διατθρθτζου Κτιρίου και κα προτείνει λφςεισ
ςε περίπτωςθ προβλθμάτων που προκφπτουν με τισ ρυκμίςεισ ιδιαίτερα ςε
ενδιάμεςεσ εποχζσ (φκινόπωρο και άνοιξθ..
Ρρόςκλθςθ ενδιαφζροντοσ για τθν ετιςια ςυντιρθςθ των εγκαταςτάςεων
κλιματιςμοφ όλων των κτιρίων του Νοςοκομείου μασ και μικροβιακόσ ζλεγχοσ
των χειρουργείων
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5.13 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεοφται να λαμβάνει υπόψθ του όλεσ τισ παρατθριςεισ ι
οδθγίεσ ςε κζματα Υγιεινισ και Αςφάλειασ τόςο των εργαηομζνων του, όςο
και των Εργαηομζνων – Αςκενϊν - Επιςκεπτϊν του Νοςοκομείου κατά τθν
διάρκεια εργαςιϊν Συντιρθςθσ - Επιςκευισ, ιδιαίτερα ςτουσ χϊρουσ των
Χειρουργείων.
5.14 Οι προτάςεισ αυτζσ ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ κα υποβάλλονται από τισ
διάφορεσ Υπθρεςίεσ του Νοςοκομείου ι και από τουσ εκάςτοτε
εκπροςϊπουσ τθσ Επιτροπισ Ενδονοςοκομειακϊν Λοιμϊξεων (Ε.Ν.Λ) ςε
κζματα που τθν αφοροφν.
5.15 Τα αναλϊςιμα υλικά που απαιτοφνται κατά τθν ςυντιρθςθ κα είναι αυτά
που προβλζπονται από τουσ καταςκευαςτζσ των μθχανθμάτων.
5.16 Για τα Χθμικά και Αντιμικροβιακά κακαριςτικά των μθχανθμάτων πριν τθν
εφαρμογι τουσ κα υποβλθκοφν απαραίτθτα τα Τεχνικά Χαρακτθριςτικά
και οι απαραίτθτεσ Ριςτοποιιςεισ τουσ που κα αποδεικνφουν τθν καταλλθλότθτά
τουσ για τισ ςυγκεκριμζνεσ εφαρμογζσ.

Άρκρο 6: Λοιπζσ Εργαςίεσ – Βλάβεσ – Ανταλλακτικά - Εκτόσ Σφμβαςθσ.
Τα ςυμβαλλόμενα μζρθ
Ανταλλακτικϊν

ςυμφωνοφν ότι θ

παρακάτω Λίςτα Βαςικϊν

Βλαβϊν, δεν ςυμπεριλαμβάνονται ςτο βαςικό πρόγραμμα ςυντιρθςθσ και
επομζνωσ ςτο Οικονομικό τίμθμα του ζργου και ςε περίπτωςθ που προκφψει
πρόβλθμα εξ αιτίασ
κάποιων από των παρακάτω προβλθμάτων, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ κα δϊςει αναλυτικι
προςφορά που κα περιλαμβάνει κόςτοσ υλικϊν – εργαςίασ για αποκατάςταςθ
του προβλιματοσ- βλάβθσ.
- Αντικατάςταςθ Κερμοςτατικοφ Κζντρου ι Χειριςτθρίου.
- Αντικατάςταςθ Ανεμιςτιρων.
- Αντικατάςταςθ Θλεκτροκινθτιρων (απ’ ευκείασ ςφηευξθσ κάκε τφπου
ι ιμαντοκίνθτων).
- Αντικατάςταςθ προςόψεων και καλυμμάτων Μθχανθμάτων.
- Αντικατάςταςθ Συμπιεςτϊν.
- Αντικατάςταςθ Ρεριζλιξθσ Θλεκτροκινθτιρων.
- Αντικατάςταςθ Τριόδων Βαλβίδων Κεντρικϊν Κλιματιςτικϊν Μονάδων
- Αντικατάςταςθ Τετράοδθσ Βαλβίδασ Θμικεντρικοφ τφπου Κλιματιςτικοφ
Ρρόςκλθςθ ενδιαφζροντοσ για τθν ετιςια ςυντιρθςθ των εγκαταςτάςεων
κλιματιςμοφ όλων των κτιρίων του Νοςοκομείου μασ και μικροβιακόσ ζλεγχοσ
των χειρουργείων
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Ι τφπου Split Unit.
- Αντικατάςταςθ Θλεκτρονικισ πλακζτασ Εςωτερικισ ι Εξωτερικισ Μονάδασ
Θμικεντρικοφ ι Split Unit.
- Καταςκευι- Αντικατάςταςθ οποιουδιποτε θλεκτρικοφ δικτφου λόγω φκοράσ
ι βλάβθσ ι αλλαγισ κζςθσ κλιματιςτικισ ςυςκευισ.


ΡΑΑΤΘΜΑ Α
ΣΥΓΚΕΝΤΩΤΙΚΟΣ ΡΙΝΑΚΑΣ -1
ΑΝΑ ΤΥΡΟ ΣΥΣΚΕΥΘΣ ΒΑΣΕΛ ΤΩΝ ΑΝΑΛΥΤΛΚΩΝ ΡΙΝΑΚΩΝ -1α,1β &1γ
1. SPLIT UNITS
2. FAN COILS
3. ΚΑΣΕΤΕΣ ΟΟΦΘΣ
4. KΕΝΤΛΚΘ KΛΛΜΑΤΛΣΤΛΚΘ MΟΝΑΔΑ ΕΡΕΞ.ΑΕΑ
5. ΚΑΝΑΛΑΤΕΣ ΘΜΛΚΕΝΤΛΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
6. ΑΕΟΨΥΚΤΟΣ ΨΥΚΤΘΣ
7. ΑΡΟΛΥΤΑ ΦΛΛΤΑ ΜΕ ΛΚΑΝΟΤΘΤΑ ΣΥΓΚΑΤΘΣΘΣ 99,90%

TEMAXIA
15
19
1
1
8
1
6

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΡΙΝΑΚΑΣ – 1α
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΘΘΣΘ – ΜΙΣΘΩΜΕΝΑ ΚΤΙΙΑ
A. ΣΥΣΚΕΥΕΣ SPLIT UNITS & FAN COILS
α
/
α

ΜΟΝΤΕΛΟ

SPL

F/C

BTU/Hr

ΚΤΙΙΟ

ΧΩΟΣ

ΗΑΛΟΚΩΣΤΑ 8
1

MITSUBISHI

SPL

12.OOO
ΗΑΛΟΚΩΣΤΑ 8

ΥΡΟΓΕΛΟ ΛΜΑΤΛΟΚΘΚΘ

ΒΘΣΣΑΙΩΝΟΣ 9
3

MITSUBISHI

SPL

18.OOO

ΒΘΣΣΑΛΩΝΟΣ LASIC

Ρρόςκλθςθ ενδιαφζροντοσ για τθν ετιςια ςυντιρθςθ των εγκαταςτάςεων
κλιματιςμοφ όλων των κτιρίων του Νοςοκομείου μασ και μικροβιακόσ ζλεγχοσ
των χειρουργείων
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4

PANASONIC

SPL

9.OOO

5

MITSUBISHI

SPL

9.OOO

6

PANASONIC

SPL

9.OOO

7

MITSUBISHI

SPL

24.OOO

8

MITSUBISHI

SPL

9.OOO

9

MITSUBISHI

SPL

9.OOO

ΣΙΝΑ 4 (8οσ
ΟΟΦΟΣ)
9 GENERAL
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8

SPL

PANASONIC

SPL

INVENTOR

SPL

TECHNIBEL

SPL

MITSUBISHI

SPL

F/C

F/C

F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C

1
9
2
0
2
1
2
2
2
3
2

F/C
F/C
2F/C
F/C
2F/C

9
ΒΘΣΣΑΛΩΝΟΣ
9
ΒΘΣΣΑΛΩΝΟΣ
9
ΒΘΣΣΑΛΩΝΟΣ
9
ΒΘΣΣΑΛΩΝΟΣ
9
ΒΘΣΣΑΛΩΝΟΣ
9
ΒΘΣΣΑΛΩΝΟΣ
9

9.OOO ΣΛΝΑ 4–
8οσΡ.ΕΛΕΓΧ.
9.OOO ΣΛΝΑ 4–
8οσΡ.ΕΛΕΓΧ.
9.OOO ΣΛΝΑ 4–
8οσΡ.ΕΛΕΓΧ.
9.OOO ΣΛΝΑ 4–
8οσΡ.ΕΛΕΓΧ.
9.OOO ΣΛΝΑ 4–
8οσΡ.ΕΛΕΓΧ.
ΣΛΝΑ 4–
8οσΡ.ΕΛΕΓΧ.
ΣΛΝΑ 4–
8οσΡ.ΕΛΕΓΧ.
ΣΛΝΑ 4–
8οσΡ.ΕΛΕΓΧ.
ΣΛΝΑ 4–
8οσΡ.ΕΛΕΓΧ.
ΣΛΝΑ 4–
8οσΡ.ΕΛΕΓΧ.
ΣΛΝΑ 4–
8οσΕΛΔ.ΤΜΘΜ.
ΣΛΝΑ 4–
8οσΕΛΔ.ΤΜΘΜ.
ΣΛΝΑ 4–
8οσΕΛΔ.ΤΜΘΜ.
ΣΛΝΑ 4–
8οσΕΛΔ.ΤΜΘΜ.
ΣΛΝΑ 4–
8οσΕΛΔ.ΤΜΘΜ.
ΣΛΝΑ 4–

ΤΘΛ.ΚΕΝΤΟ
ΑΝΤΕΒΟΥ
ΔΛΕΥΚ.ΔΛΟΛΚΘΤΛΚΘΣ
ΥΡ
ΓΑΜΜΑΤΕΛΑ
ΓΑΦΕΛΟ
ΡΟΣΩΡΛΚΟΥ
ΓΑΦΕΛΟ ΥΛΛΚΟΥ
ΓΑΦΕΛΟ
ΡΟΜΘΚΕΛΩΝ

ΘΛΕΚΤΟΦΥΣΛΟΛΟ
ΓΛΑ
ΚΟΥΗΛΝΑ
ΤΘΛΕΦΩΝΛΚΟ
ΚΕΝΤΟ
ΤΘΛ.ΚΕΝΤΟ
ΑΝΤΕΒΟΥ
ΓΑΦ.ΔΛΕΥΚΥΝΤΩΝ
ΒΛΟΜΕΤΛΑ
ΕΞΕΤΑΣΤΘΛΟ 2
ΕΞΕΤΑΣΤΘΛΟ 1
ΚΑΔΛΟΛΟΓΛΚΟ
ΡΑΚΟΛΟΓΛΚΟ

ΦΛΟΥΟΑΓΓΕΛΟΓΑ
ΦΛΑ
ΝΟΣΘΛΕΛΑ
LASER
ΑΝΑΜΟΝΘ
ΥΑΛΟΕΛΔΟΥΣ
ΥΑΛΟΕΛΔΕΣ
ΓΛΑΥΚΩΜΑ

Ρρόςκλθςθ ενδιαφζροντοσ για τθν ετιςια ςυντιρθςθ των εγκαταςτάςεων
κλιματιςμοφ όλων των κτιρίων του Νοςοκομείου μασ και μικροβιακόσ ζλεγχοσ
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8οσΕΛΔ.ΤΜΘΜ.
ΣΛΝΑ 4–
8οσΕΛΔ.ΤΜΘΜ.

4
2F/C
2
5
HITACHI
2
6
2 HITACHI
7
2
8

ΑΛΚ.ΤΑΜ
ΡΑΑΚΛ.ΕΞΕΤ.

SPL

9.OOO ΣΛΝΑ 4–
8οσΕΛΔ.ΤΜΘΜ.

Ε.Ν.Λ

SPL

12.000 ΣΛΝΑ 4–
8οσΕΛΔ.ΤΜΘΜ
ΣΛΝΑ 4–
8οσΕΛΔ.ΤΜΘΜ

ΤΕΧΝΛΚΘ ΥΡΘΕΣΛΑ

2F/C

ΡΟΚΑΛΑΜΟΣ
ΔΩΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΡΙΝΑΚΑΣ -1β
B. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΚΤΟΣ SPLIT UNITS & FAN COILS
α/α
1
2
3

ΜΟΝΤΕΛΟ
MITSUBISHI
MITSUBISHI
TRANE

ΚΤΙΙΟ
ΣΛΝΑ 4– 8οσΡ.ΕΛΕΓΧ.
ΣΛΝΑ 4– 8οσΡ.ΕΛΕΓΧ.
ΣΛΝΑ 4– 8οσΡ.ΕΛΕΓΧ.

ΤΥΡΟΣ
ΤΑΑΤΣΑ-ΘΜΛΚΕΝΤΛΚΘ
ΤΑΑΤΣΑ-ΘΜΛΚΕΝΤΛΚΘ
ΤΑΑΤΣΑ-ΘΜΛΚΕΝΤΛΚΘ

4
5
6
7
8

HITACHI
HITACHI
HITACHI
HITACHI
HITACHI

ΣΛΝΑ 4– 8οσΕΛΔ.ΤΜΘΜ.
ΣΛΝΑ 4– 8οσΕΛΔ.ΤΜΘΜ.
ΣΛΝΑ 4– 8οσΕΛΔ.ΤΜΘΜ.
ΣΛΝΑ 4– 8οσΕΛΔ.ΤΜΘΜ.
ΣΛΝΑ 4– 8οσΕΛΔ.ΤΜΘΜ.

ΤΑΑΤΣΑ-ΘΜΛΚΕΝΤΛΚΘ
ΤΑΑΤΣΑ-ΘΜΛΚΕΝΤΛΚΘ
ΤΑΑΤΣΑ-ΘΜΛΚΕΝΤΛΚΘ
ΤΑΑΤΣΑ-ΘΜΛΚΕΝΤΛΚΘ
ΤΑΑΤΣΑ-ΘΜΛΚ.ΚΑΣΕΤΑ

9

TRANE V200H

ΒΘΣΣΑΛΩΝΟΣ 9

ΔΩΜΑ ΚΤΛΛΟΥ

ΒΘΣΣΑΛΩΝΟΣ 9

ΜΘΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ -1του 1οu

10 FYROGENIS
MFE56
11 LENNOX-REFAC
- KVHK-38E

ΑΝΤΛΛΑ
ΚΕΜΟΤΘΤΑΣ
ΚΛΛΜΑΤΛΣΤΛΚΘ
ΜΟΝΑΔΑ
PACKAGED UNIT

ΒΘΣΣΑΛΩΝΟΣ 9
ΔΛΟΛΚΘΤΛΚΕΣ ΥΡΘ

ΜΘΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ -2του
1ουΟΟΦΟΥ - ΘΜΛΚΕΝΤΛΚΘ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΡΙΝΑΚΑΣ -1γ
Γ. ΑΡΟΛΥΤΑ ΦΙΛΤΑ <<High Efficiency Particulate Air Filters >>
1. ΑΡΟΛΥΤΑ ΦΛΛΤΑ ΔΛΑΣΤΑΣΕΩΝ 305Χ 610 Χ 78
2. ΑΡΟΛΥΤΑ ΦΛΛΤΑ ΔΛΑΣΤΑΣΕΩΝ 535Χ 535 Χ 78
Ρρόςκλθςθ ενδιαφζροντοσ για τθν ετιςια ςυντιρθςθ των εγκαταςτάςεων
κλιματιςμοφ όλων των κτιρίων του Νοςοκομείου μασ και μικροβιακόσ ζλεγχοσ
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ΣΥΓΚΕΝΤΩΤΙΚΟΣ ΡΙΝΑΚΑΣ -2
ΑΝΑ ΤΥΡΟ ΣΥΣΚΕΥΘΣ ΒΑΣΕΛ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΛΚΟΥ ΡΙΝΑΚΑ-2α
1. SPLITUNITS
2. ΛΕΒΘΤΑΣ ΑΕΛΟΥ
ΣΛΝΑ 2 - ΛΣΟΓΕΛΟ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΡΙΝΑΚΑΣ - 2α
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΘΘΣΘ ΣΤΟ ΔΙΑΤΘΘΤΕΟ ΚΤΙΙΟ
ΕΡΙ ΤΘΣ ΟΔΟΥ ΣΙΝΑ 2 & ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΟΥ
Α. ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ SPLIT UNITS (ΤΟΡΟΚΕΤΘΚΘΚΑΝ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΣΧΕΔΛΩΝ ΤΘΣ
ΜΕΛΕΤΘΣ ΕΦΑΜΟΓΘΣ)
Α/Α

ΜΟΝΤΕΛΟ

SPL

1
2
3
4
5

MITSUBISHI
INVERTOR
MITSUBISHI
MITSUBISHI
LG

SPL
SPL
SPL
SPL
SPL

BTU/Hr

ΚΤΙΙΟ – ΣΤΑΘΜΘ

12,OOO
18,OOO
12,OOO
9,OOO
18,OOO

ΣΛΝΑ 2- ΣΤΑΚΜΘ 2α
ΣΛΝΑ 2- ΣΤΑΚΜΘ -1.
ΣΛΝΑ 2 - ΣΤΑΚΜΘ -1.
ΣΛΝΑ 2 - ΕΛΣΟΔΟΣ
ΣΛΝΑ 2– 2οσΟΟΦΟΣ

ΧΩΟΣ

F/C
ΧΩΟΣ UPS
ΣΥΣΚΕΥΘ SERVER
ΣΥΣΚΕΥΘ SERVER
ΚΥΩΕΛΟ
ΚΛΛΒΑΝΟΣ

ΣΥΓΚΕΝΤΩΤΙΚΟΣ ΡΙΝΑΚΑΣ- 3
ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΤΥΡΟΣΥΣΚΕΥΘΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ
ΡΙΝΑΚΩΝ 3α &3β
Α/Α

ΡΕΙΓΑΦΘ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΘΣΘΣ

ΡΟΣΟΤΘΤΑ

1

Αερόψυκτεσ Αντλίεσ Κερμότθτoσ

τεμ

4

2

Κεντρικι Κλιματιςτικι Μονάδα

τεμ

5

3

Κλιματιςτικι Μονάδα τφπου RoofTop

τεμ

1

4

Εξωτερικι Μονάδα τφπου VRV

τεμ

3

5

Εςωτερικι Μονάδα Δαπζδου τφπου VRV (fancoil)

τεμ

27

6

Εςωτερικι Μονάδα τφπου Καςςζτα ψευδοροφθσ τφπου VRV

τεμ

20

Ρρόςκλθςθ ενδιαφζροντοσ για τθν ετιςια ςυντιρθςθ των εγκαταςτάςεων
κλιματιςμοφ όλων των κτιρίων του Νοςοκομείου μασ και μικροβιακόσ ζλεγχοσ
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7

Εςωτερικι Μονάδεσ Αεραγωγϊν τφπου VRV

τεμ

11

8

Φυγοκεντρικόσ Ανεμιςτιρασ (FanSection)

τεμ

1

9

ΑνεμιςτιρασΑεραγωγϊν, in line

τεμ
2

10
11

Κιβϊτιο με Απόλυτο Φίλτρο
Απόλυτα Φίλτρα

----------------
----------------

τεμ
τεμ

10
15

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΡΙΝΑΚΑΣ – 3α
ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ – ΑΕΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΣΥΝΤΘΘΣΘ ΣΤΟ ΔΙΑΤΘΘΤΕΟ ΚΤΙΙΟ ΕΡΙ ΤΘΣ ΟΔΟΥ ΣΙΝΑ 2 ΚΑΙ ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΟΥ
Α/Α

ΡΕΙΓΑΦΘ

ΜΟΝ.
ΜΕΤ.

ΡΟΣΟΤΘΤΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ
ΡΟΜΘΘΕΥΤΘΣ

1

Εξωτερικι Μονάδα τφπου Αντλίασ
Θερμότθτασαζρα/νεροφ,Νο 4με
ςυμπιεςτι τφπου scroll με φρζον R-407,
με ενςωματωμζνο ψυχροςτάςιο, για
ςφνδεςθ με ΚΚΜ 6 και ΚΚΜ7,
Ονομαςτικισ Ψυκτικισ ιςχφοσ 40,0KW Ονομαςτικισ Κερμαντικισ ιςχφοσ

τεμ

1

TECHNIBEL / ABB A.E.

2

Αερόψυκτεσ Αντλίεσ ΘερμότθτεσΝο 2
&Νο 1για ςφνδεςθ με ΚΚΜ-1 &ΚΚΜ-2
Ψυκτικισ Λςχφοσ 31,5ΚW

τεμ

2

TECHNIBEL / ABB A.E.

3

Αερόψυκτθ Αντλία Θερμότθτασ Νο
3για ςφνδεςθ με ΚΚΜ-5 Ψυκτικισ
Λςχφοσ 42ΚW

τεμ

1

TECHNIBEL / ABB A.E.

4

Εξωτερικι Μονάδα τφπου Αντλίασ
Θερμότθταστεχνολογίασ φρζον R 410AVRV III, Ψυκτικισ Λςχφοσ 45KW και
Κερμικισ 50KW (ςφςτθμα VRV -1,2)

τεμ

2

HITACHI / ABB A.E.

5

Εξωτερικι Μονάδα τφπου Αντλίασ
Θερμότθταστεχνολογίασ φρζον R 410AVRV III, Ψυκτικισ Λςχφοσ 70KW
(ςφςτθμα VRV - 3)

τεμ

1

HITACHI / ABB A.E.

Ρρόςκλθςθ ενδιαφζροντοσ για τθν ετιςια ςυντιρθςθ των εγκαταςτάςεων
κλιματιςμοφ όλων των κτιρίων του Νοςοκομείου μασ και μικροβιακόσ ζλεγχοσ
των χειρουργείων
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6

Εςωτερικι Μονάδα τφπου Αντλίασ
Θερμότθταστεχνολογίασ φρζον VRV R
410A-III, κατάλλθλθ για εμφανι
τοποκζτθςθ ςτο δάπεδο, ονομαςτικισ
Ψυκτικισ ιςχφοσ 2,2KW - ονομαςτικισ
Κερμαντικισ ιςχφοσ 2,5KW, (7512,00
BTU/H)

τεμ

23

HITACHI / ABB A.E.

7

Εςωτερικι Μονάδα τφπου Αντλίασ
Θερμότθταστεχνολογίασ φρζον VRV R
410A-III, κατάλλθλθ για εμφανι
τοποκζτθςθ ςτο δάπεδο, ονομαςτικισ
Ψυκτικισ ιςχφοσ 2,8KW - ονομαςτικισ
Κερμαντικισ ιςχφοσ 3,2KW, (9560,00
BTU/H)

τεμ

2

HITACHI / ABB A.E.

8

Εςωτερικι Μονάδα τφπου Αντλίασ
Θερμότθταστεχνολογίασ φρζον VRV R
410A-III, κατάλλθλθ για εμφανι
τοποκζτθςθ ςτο δάπεδο, ονομαςτικισ
Ψυκτικισ ιςχφοσ 3,6KW - ονομαςτικισ
Κερμαντικισ ιςχφοσ 4,0KW, (12292,00
BTU/H)

τεμ

1

HITACHI / ABB A.E.

9

Εςωτερικι Μονάδα τφπου Αντλίασ
Θερμότθταστεχνολογίασ φρζον VRV R
410A-III, κατάλλθλθ για εμφανι
τοποκζτθςθ ςτο δάπεδο, ονομαςτικισ
Ψυκτικισ ιςχφοσ 7,1KW - ονομαςτικισ
Κερμαντικισ ιςχφοσ 8,0KW, (24.242,00
BTU/H)

τεμ

1

HITACHI / ABB A.E.

10

Εςωτερικι Μονάδα τφπου Αντλίασ
Θερμότθταστεχνολογίασ φρζον VRV R
410A-III, καςςζτα ψευδοροφθσ
τεςςάρων κατευκφνςεων, ονομαςτικισ
Ψυκτικισ ιςχφοσ 2,2KW - ονομαςτικισ
Κερμαντικισ ιςχφοσ 2,5KW,
(7512,00BTU/H)
Εςωτερικι Μονάδα τφπου Αντλίασ
Θερμότθταστεχνολογίασ φρζον VRV R
410A-III, καςςζταψευδοροφθσ
τεςςάρων κατευκφνςεων, ονομαςτικισ
Ψυκτικισ ιςχφοσ 2,8KW - ονομαςτικισ
Κερμαντικισ ιςχφοσ 3,2KW,
(9560,00BTU/H)

τεμ

15

HITACHI / ABB A.E.

τεμ

1

HITACHI / ABB A.E.

11

Ρρόςκλθςθ ενδιαφζροντοσ για τθν ετιςια ςυντιρθςθ των εγκαταςτάςεων
κλιματιςμοφ όλων των κτιρίων του Νοςοκομείου μασ και μικροβιακόσ ζλεγχοσ
των χειρουργείων
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12

Εςωτερικι Μονάδα τφπου Αντλίασ
Θερμότθταστεχνολογίασ φρζον VRV R
410A-III, καςςζταψευδοροφθσ
τεςςάρων κατευκφνςεων, ονομαςτικισ
Ψυκτικισ ιςχφοσ 3,6KW - ονομαςτικισ
Κερμαντικισ ιςχφοσ 4,0KW,
(12.292,00BTU/H)

τεμ

1

HITACHI / ABB A.E.

13

Εςωτερικι Μονάδα τφπου Αντλίασ
Θερμότθταστεχνολογίασ φρζον VRV R
410A-III, καςςζτα ψευδοροφθσ
τεςςάρων κατευκφνςεων, ονομαςτικισ
Ψυκτικισ ιςχφοσ 4,5KW - ονομαςτικισ
Κερμαντικισ ιςχφοσ 5,0KW,
(15.365,00BTU/H)

τεμ

3

HITACHI / ABB A.E.

14

Εςωτερικι Μονάδα τφπου Αντλίασ
Θερμότθταστεχνολογίασ φρζον VRV R
410A-III, καναλάτομιασ κατεφκυνςθσ,
ονομαςτικισ Ψυκτικισ ιςχφοσ 2,8KW ονομαςτικισ Κερμαντικισ ιςχφοσ
3,2KW,
(9.560,00BTU/H)

τεμ

3

HITACHI / ABB A.E.

15

Εςωτερικι Μονάδα τφπου Αντλίασ
Θερμότθταστεχνολογίασ φρζον VRV R
410A-III, καναλάτομιασ κατεφκυνςθσ,
ονομαςτικισ Ψυκτικισ ιςχφοσ 2,2KW ονομαςτικισ Κερμαντικισ ιςχφοσ
2,5KW,
(7.512,00BTU/H)

τεμ

2

HITACHI / ABB A.E.

16

Εςωτερικι Μονάδα τφπου Αντλίασ
Θερμότθταστεχνολογίασ φρζον VRV R
410A-III,καναλάτομιασ κατεφκυνςθσ,
ονομαςτικισ Ψυκτικισ ιςχφοσ 3,6KW ονομαςτικισ Κερμαντικισ ιςχφοσ
4,0KW, (12.292,00BTU/H)

τεμ

3

HITACHI / ABB A.E.

Ρρόςκλθςθ ενδιαφζροντοσ για τθν ετιςια ςυντιρθςθ των εγκαταςτάςεων
κλιματιςμοφ όλων των κτιρίων του Νοςοκομείου μασ και μικροβιακόσ ζλεγχοσ
των χειρουργείων
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17

Εςωτερικι Μονάδα τφπου Αντλίασ
Θερμότθταστεχνολογίασ φρζον VRV R
410A-III, καναλάτομιασ κατεφκυνςθσ,
ονομαςτικισ ψυκτικισ ιςχφοσ 4,5KW ονομαςτικισ κερμαντικισ ιςχφοσ
5,0KW, (15.365,00BTU/H)

τεμ

3

HITACHI / ABB A.E.

Χειριςτιριο εςωτερικισ μονάδασ VRV,
επίτοιχο, ενςφρματο

τεμ

58

HITACHI / ABB A.E.

19

Κλιματιςτικι Μονάδα ΚΚΜ-3τφπου
ROOF-TOP 1.500,00Μ3/Θ - 22ΜΜΣΥ
(ΡΟΣΑΓΩΓΘ) - 1130,00Μ3/Θ - 16ΜΜΣΥ
(ΕΡΛΣΤΟΦΘ) - 27.000BTU/H (ΨΥΞΘ)

τεμ

1

WESPER / ABB A.E.

20

Κλιματιςτικι Μονάδα ΚΚΜ - 6Οροφισ
καναλάτθ που αποτελείται από: 1)
ανεμιςτιρα προςαγωγισ διπλισ
αναρρόφθςθσ, 2) ςτοιχείο ψφξθσηεςτοφ νερου,3) φίλτρα ςτθν
προςαγωγι, 4) κινθτιρα 3 ταχυτιτων,
5) τθλεχειριςτιριο - 3.180,00Μ3/Θ 9ΜΜΣΥ (ΡΟΣΑΓΩΓΘ) - 68.000BTU/H
(ΨΥΞΘ)

τεμ

1

ATISA / ABB A.E.

21

Κλιματιςτικι Μονάδα ΚΚΜ - 7Οροφισ
καναλάτθ που αποτελείται από: 1)
ανεμιςτιρα προςαγωγισ διπλισ
αναρρόφθςθσ, 2) ςτοιχείο ψφξθσηεςτοφ νερου,3) φίλτρα ςτθν
προςαγωγι, 4) κινθτιρα 3 ταχυτιτων,
5) τθλεχειριςτιριο - 3.180,00Μ3/Θ 9ΜΜΣΥ (ΡΟΣΑΓΩΓΘ) - 68.000BTU/H
(ΨΥΞΘ)

τεμ

1

ATISA / ABB A.E.

22

Κεντρικι Κλιματιςτικι Μονάδα 100%
νωποφ αζρα, υψθλισ ςτατικισ πίεςθσ
για χειρουργείαΨυκτικισ ιςχφοσ
93.000btu/h με Ανεμιςτιρα
Ρροςαγωγισ 3.400m3/h - 500Pa και με
Ανεμιςτιρα Επιςτροφισ 2.360m3/h -

τεμ

1

AIRTECHNIC
ΧΑΤΗΟΥΔΘΣΕ.Ρ.Ε.

18

Ρρόςκλθςθ ενδιαφζροντοσ για τθν ετιςια ςυντιρθςθ των εγκαταςτάςεων
κλιματιςμοφ όλων των κτιρίων του Νοςοκομείου μασ και μικροβιακόσ ζλεγχοσ
των χειρουργείων
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200Pa, ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ
προδιαγραφζσ (ΚΚΜ-1)

23

Κεντρικι Κλιματιςτικι Μονάδα 100%
νωποφ αζρα, υψθλισ ςτατικισ πίεςθσ
για χειρουργείαΨυκτικισ ιςχφοσ
87.750BTU/H με Ανεμιςτιρα
Ρροςαγωγισ 3.200m3/h - 500Pa και με
Ανεμιςτιρα Επιςτροφισ 2.360m3/h 200Pa, ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ
προδιαγραφζσ (ΚΚΜ-2).

τεμ

1

AIRTECHNIC
ΧΑΤΗΟΥΔΘΣΕ.Ρ.Ε.

24

Κεντρικι Κλιματιςτικι Μονάδα 100%
νωποφ αζρα, υψθλισ ςτατικισ πίεςθσ
για χειρουργείαΨυκτικισ ιςχφοσ
136.600btu/h με Ανεμιςτιρα
Ρροςαγωγισ 5.200m3/h - 400Pa και με
Ανεμιςτιρα Επιςτροφισ 4030m3/h 100Pa, ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ
προδιαγραφζσ (ΚΚΜ-5)

τεμ

1

AIRTECHNIC
ΧΑΤΗΟΥΔΘΣΕ.Ρ.Ε.

25

τεμ

1

AIRTECHNIC
ΧΑΤΗΟΥΔΘΣΕ.Ρ.Ε.

26

Φυγοκεντρικόσ Ανεμιςτιρασ (Fan
Section) παροχισ 4.720 m3/h και
μανομετρικό 250 Pa
(για ΚΚΜ-6 και ΚΚΜ-7)
ΑνεμιςτιρασIn Line 255 m3/h Φ180

τεμ

1

27

ΑνεμιςτιρασIn Line 370 m3/h Φ180

τεμ

1

CATA
ELECTRODOMESTICOS
S.L. / AIRTECHNIC
ΧΑΤΗΟΥΔΘΣΕ.Ρ.Ε.
CATA
ELECTRODOMESTICOS
S.L. / AIRTECHNIC
ΧΑΤΗΟΥΔΘΣΕ.Ρ.Ε.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΡΙΝΑΚΑΣ – 3β
ΑΡΟΛΥΤΩΝ ΦΙΛΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΟΔΟΣΘΣ 99,90%,
ΕΝ 1822 ΓΙΑ ΣΥΝΤΘΘΣΘ ΤΩΝ ΧΕΙΟΥΓΕΙΩΝ – ΜΟΝΑΔΩΝ ΝΟΣΘΛΕΙΑΣ
ΣΤΟ ΔΙΑΤΘΘΤΕΟ ΚΤΙΙΟ ΕΡΙ ΤΘΣ ΟΔΟΥ ΣΙΝΑ 2 ΚΑΙ ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΟΥ
A/A
ΡΕΙΓΑΦΘ
ΧΩΟΣ ΡΟΥ
ΡΟΣΟΤΘΤΑ
ΤΟΡΟΘΕΤΕΙΤΑΙ
1
ΚΛΒΩΤΛΟ ΜΕ ΣΤΟΜΛΟ ΡΟΣΑΓΩΓΘΣ ΑΕΑ
ΚΚΜ 1 ΑΣΘΡΤΟ
2
ΜΕ ΑΡΟΛΥΤΟ ΦΛΛΤΟ ΡΑΟΧΘΣ
ΧΕΛΟΥΓΕΛΟ Γ'
1050Μ3/Θ ΚΑΛ ΔΛΑΣΤΑΣΕΩΝ1220Χ610
ΜΜ ΓΛΑ ΤΟΡΟΚΕΤΘΣΘ ΣΕ ΨΕΥΔΟΟΦΘ
Ρρόςκλθςθ ενδιαφζροντοσ για τθν ετιςια ςυντιρθςθ των εγκαταςτάςεων
κλιματιςμοφ όλων των κτιρίων του Νοςοκομείου μασ και μικροβιακόσ ζλεγχοσ
των χειρουργείων

ΔΙΑΣΤΑΣΘ
ΦΙΛΤΟΥ
1145 Χ 545 X 69
mm
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60Χ60

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ΚΛΒΩΤΛΟ ΜΕ ΣΤΟΜΛΟ ΡΟΣΑΓΩΓΘΣ ΑΕΑ
ΣΘΡΤΛΚΟ
ΜΕ ΑΡΟΛΥΤΟ ΦΛΛΤΟ ΡΑΟΧΘΣ
ΧΕΛΟΥΓΕΛΟ Ε'
1100Μ3/Θ ΚΑΛ ΔΛΑΣΤΑΣΕΩΝ
1220Χ610ΜΜ ΓΛΑ ΤΟΡΟΚΕΤΘΣΘ ΣΕ
ΨΕΥΔΟΟΦΘ 60Χ60
ΚΛΒΩΤΛΟ ΜΕ ΣΤΟΜΛΟ ΡΟΣΑΓΩΓΘΣ ΑΕΑ
ΧΕΛΟΥΓΕΛΟ
ΜΕ ΑΡΟΛΥΤΟ ΦΛΛΤΟ ΡΑΟΧΘΣ
ΕΝΕΣΕΩΝ Δ'
1150Μ3/Θ ΚΑΛ ΔΛΑΣΤΑΣΕΩΝ 1220Χ610
ΜΜ ΓΛΑ ΤΟΡΟΚΕΤΘΣΘ ΣΕ ΨΕΥΔΟΟΦΘ
60Χ60
ΚΛΒΩΤΛΟ ΜΕ ΣΤΟΜΛΟ ΡΟΣΑΓΩΓΘΣ ΑΕΑ
ΑΣΘΡΤΟ
ΜΕ ΑΡΟΛΥΤΟ ΦΛΛΤΟ ΡΑΟΧΘΣ
ΧΕΛΟΥΓΕΛΟ 1
700Μ3/Θ ΚΑΛ ΔΛΑΣΤΑΣΕΩΝ 610Χ610ΜΜ
ΓΛΑ ΤΟΡΟΚΕΤΘΣΘ ΣΕ ΨΕΥΔΟΟΦΘ 60Χ60
ΚΛΒΩΤΛΟ ΜΕ ΣΤΟΜΛΟ ΡΟΣΑΓΩΓΘΣ ΑΕΑ
ΚΚΜ 2 ΑΣΘΡΤΟ
ΜΕ ΑΡΟΛΥΤΟ ΦΛΛΤΟ ΡΑΟΧΘΣ
ΧΕΛΟΥΓΕΛΟ Α+Β
600Μ3/Θ ΚΑΛ ΔΛΑΣΤΑΣΕΩΝ 610Χ610ΜΜ
ΓΛΑ ΤΟΡΟΚΕΤΘΣΘ ΣΕ ΨΕΥΔΟΟΦΘ 60Χ60
ΚΛΒΩΤΛΟ ΜΕ ΣΤΟΜΛΟ ΡΟΣΑΓΩΓΘΣ ΑΕΑ
ΡΟΚΑΛΑΜΟΣ
ΜΕ ΑΡΟΛΥΤΟ ΦΛΛΤΟ ΡΑΟΧΘΣ
ΣΘΡΤΛΚΟΥ
300Μ3/Θ ΚΑΛ ΔΛΑΣΤΑΣΕΩΝ 457Χ457 ΜΜ
ΧΕΛΟΥΓΕΛΟΥ
ΓΛΑ ΤΟΡΟΚΕΤΘΣΘ ΣΕ ΨΕΥΔΟΟΦΘ
ΚΛΒΩΤΛΟ ΜΕ ΣΤΟΜΛΟ ΡΟΣΑΓΩΓΘΣ ΑΕΑ ΜΕ ΑΡΟΣΤΕΛΩΣΘ
ΑΡΟΛΥΤΟ ΦΛΛΤΟ ΡΑΟΧΘΣ 400Μ3/Θ
ΕΡΙΤΟΙΧΟ
ΚΛΒΩΤΛΟ ΜΕ ΣΤΟΜΛΟ ΡΟΣΑΓΩΓΘΣ ΑΕΑ
ΡΟΝΑΚΩΣΘ
ΜΕ ΑΡΟΛΥΤΟ ΦΛΛΤΟ ΡΑΟΧΘΣ
ΑΣΘΡΤΟΥ 1
400Μ3/Θ ΕΡΙΤΟΙΧΟ
ΚΛΒΩΤΛΟ ΜΕ ΣΤΟΜΛΟ ΡΟΣΑΓΩΓΘΣ ΑΕΑ
ΧΩΟΣ SCRUB
ΜΕ ΑΡΟΛΥΤΟ ΦΛΛΤΟ ΡΑΟΧΘΣ
500Μ3/Θ ΕΡΙΤΟΙΧΟ
ΚΛΒΩΤΛΟ ΜΕ ΣΤΟΜΛΟ ΡΟΣΑΓΩΓΘΣ ΑΕΑ
ΕΛΣΟΔΟΣ
ΜΕ ΑΡΟΛΥΤΟ ΦΛΛΤΟ ΡΑΟΧΘΣ
ΑΣΘΡΤΟΥ
200Μ3/Θ ΕΡΙΤΟΙΧΟ
ΧΕΛΟΥΓΕΛΟΥ

2

1145 Χ 545 X 69
mm

2

1145 Χ 545 X 69
mm

4

545 Χ 545 X 69
mm

1

545 Χ 545 X 69
mm

1

457 Χ 457 X 69
mm

1

305 Χ 610 X 69
mm

1

305 Χ 610 X 69
mm

1

305 Χ 610 X 150
mm

1

305 Χ 305 X 69
mm

ΚΕΦΑΛΑΛΟ Γ’

Ρρόςκλθςθ ενδιαφζροντοσ για τθν ετιςια ςυντιρθςθ των εγκαταςτάςεων
κλιματιςμοφ όλων των κτιρίων του Νοςοκομείου μασ και μικροβιακόσ ζλεγχοσ
των χειρουργείων
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ΜΕΤΘΣΕΙΣ ΡΟΙΟΤΘΤΑΣ (ΜΙΚΟΒΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ),ΡΟΣΟΤΘΤΑΣ ΡΑΟΧΘΣ &
ΡΙΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΕΑ ΤΩΝ ΧΕΙΟΥΓΕΙΩΝ

4. ΜΕΤΘΣΕΙΣ
ΡΟΙΟΤΘΤΑΣ (ΜΙΚΟΒΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ), ΡΟΣΟΤΘΤΑΣ
ΡΑΟΧΘΣ & ΡΙΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΕΑ ΤΩΝ ΧΕΙΟΥΓΕΙΩΝ

1.

Κατά τθν διάρκεια ςυντιρθςθσ των Κεντρικϊν Κλιματιςτικϊν Μονάδων και
μετά τθν αλλαγι των Απόλυτων Φίλτρων για τα 5 Χειρουργεία που βρίςκονται
ςτο Διατθρθτζο Κτίριο και 1 ςτο Χειρουργείο τθσ Διακλαςτικισ Χειρουργικισ
που βρίςκεται ςτθν οδό Βθςςαρίωνοσ (μόνο για τισ χριςεισ αυτζσ) κα γίνεται
από Ριςτοποιθμζνθ Εταιρεία
μία φορά το χρόνο ζλεγχοσ για
μικροςωματιδιακό φορτίο κακϊσ και ζλεγχοσ ποςότθτασ, ταχφτθτασ και
πίεςθσ του αζρα των Χειρουργείων.

2.

Μετριςεισ ολικοφ μικροβιακοφ φορτίου ποιότθτασ μια φορά ετθςίωσ και
ςυγκεκριμζνα μετά τθν αλλαγι των Απόλυτων Φίλτρων για τα 5 Χειρουργεία
που βρίςκονται ςτο Διατθρθτζο Κτίριο και 1 ςτο Χειρουργείο τθσ Διακλαςτικισ
Χειρουργικισ που βρίςκεται ςτθν οδό Βθςςαρίωνοσ ςτισ Κεντρικζσ
Κλιματιςτικζσ Μονάδεσ. Θ δειγματολθψία και ανάλυςθ ολικοφ μικροβιακοφ
φορτίου ςτον ειςπνεόμενο αζρα κα γίνονται από πιςτοποιθμζνεσ εταιρείεσ
αντίςτοιχα, με βάςθ τα πρότυπα για χϊρουσ χειρουργείων:





ΘΤΜ 2025: Ventilation in healthcare premises, 2001
ΘΤΜ 3Α, 03-01: Specialised ventilation for healthcare premises, 2007
Hospital Infection Society: Microbiological commissioning and
monitoring of operating theatre suites, 2002

Στο τζλοσ υποβάλλεται φάκελοσ «ΤΕΧΝΛΚΘΣ ΕΚΚΕΣΘΣ ΡΟΛΟΤΘΤΑΣ - ΡΑΟΧΘΣ
ΤΟΥ ΑΕΑ ΤΩΝ
ΧΕΛΟΥΓΕΛΩΝ»

Ρρόςκλθςθ ενδιαφζροντοσ για τθν ετιςια ςυντιρθςθ των εγκαταςτάςεων
κλιματιςμοφ όλων των κτιρίων του Νοςοκομείου μασ και μικροβιακόσ ζλεγχοσ
των χειρουργείων

Σελίδα 23

20PROC007113340 2020-07-30
3. Θ μζτρθςθ του Σωματιδιακοφ Φορτίου του αζρα που είναι ζνα βαςικό τμιμα
τθσ αξιολόγθςθσ τθσ κλάςθσ ενόσ χϊρου κακϊσ και όλεσ οι άλλεσ μετριςεισ κα
γίνονται με βάςθ
-

το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 14644-1

- τθν οδθγία << EC GUIDE TO GOOD MANUFACTURING PRACTICE ANNEX 1 >>
(ςυνοπτικά EC GGMP)

4. Οι μετριςεισ κα γίνονται τόςο ςε κατάςταςθ << in operation >> όςο και ςε
κατάςταςθ << at rest >>

5. O Ανάδοχοσ κα πρζπει να προςκομίςει και όλα τα Ριςτοποιθτικά των Οργάνων
Μζτρθςθσ (τα οποία κα πρζπει να βρίςκονται ςε ιςχφ), τθσ εταιρείασ ι του
Μθχανικοφ που κα κάνει τισ μετριςεισ, θ οποία κα πρζπει να διακζτει
πιςτοποιθτικό ISO 9001:2008 για μετριςεισ κακαρϊν χϊρων, κακϊσ και
βεβαίωςθ εκπαίδευςθσ ςτθν τελευταία ζκδοςθ τθσ οδθγίασ GMP 2008.

6. Πλα τα ανωτζρω ο Ανάδοχοσ μαηί με μία περιλθπτικι Τεχνικι ζκκεςθ δθλαδι
τα ςυμπεράςματα των μετριςεων μαηί με πικανζσ προτάςεισ για βελτίωςθ των
εγκαταςτάςεων κλιματιςμοφ των Χειρουργείων κα τα προςκομίςει εντόσ
ειδικοφ φακζλου (ντοςιζ) εισ διπλοφν.

7. Ο χρόνοσ πραγματοποίθςθσ αυτϊν των Ελζγχων-Μετριςεων προτείνεται να
είναι κατά τοφσ μινεσ Απρίλιο ι Μάιο δθλαδι προτοφ
τθν ζναρξθ τθσ
καλοκαιρινισ περιόδου.

8.

Ρροχπόκεςθ για να κεωρθκοφν ολοκλθρωμζνεσ οι μετριςεισ και να γίνει θ
παραλαβι των χειρουργείων μετά τθν αντικατάςταςθ των απολφτων φίλτρων,
είναι θ επίτευξθ των αντίςτοιχων βακμϊν κακαρότθτασ και θ ζκδοςθ
αντίςτοιχου
πιςτοποιθτικοφ από τθν εξειδικευμζνθ εταιρεία και τον
Εργολάβο. Σε αντίκετθ
περίπτωςθ ο Εργολάβοσ με δικζσ του ενζργειεσ
είναι υποχρεωμζνοσ να επιλφςει τα
προβλιματα που δεν επιτυγχάνεται
ο βακμόσ κακαρότθτασ άμεςα και να
διενεργθκοφν νζεσ μετριςεισ.

Ρρόςκλθςθ ενδιαφζροντοσ για τθν ετιςια ςυντιρθςθ των εγκαταςτάςεων
κλιματιςμοφ όλων των κτιρίων του Νοςοκομείου μασ και μικροβιακόσ ζλεγχοσ
των χειρουργείων
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9. Ο Εργοδότθσ ζχει το δικαίωμα να ανακζςει ςε εξειδικευμζνο μθχανικό ι εταιρεία
που αποδεδειγμζνα διακζτει πιςτοποίθςθ και εμπειρία ςτισ εν λόγω
μετριςεισ, να παρίςταται κατά τθν διενζργεια των μετριςεων από τον
Εργολάβο.
O ΔΙΟΙΚΘΤΘΣ
ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣΟΦΘΑΛΜΙΑΤΕΙΟ ΑΘΘΝΩΝ-ΡΟΛΥΚΛΙΝΙΚΘ»

ΓΘΓΟΟΡΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Ρρόςκλθςθ ενδιαφζροντοσ για τθν ετιςια ςυντιρθςθ των εγκαταςτάςεων
κλιματιςμοφ όλων των κτιρίων του Νοςοκομείου μασ και μικροβιακόσ ζλεγχοσ
των χειρουργείων
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ΤΥΡΟΡΟΙΘΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΕΥΘΥΝΘΣ ΔΘΛΩΣΘΣ (TEΥΔ)

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+
για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των
οδθγιϊν
Μζροσ Ι: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζαi και
τθ διαδικαςία ανάκεςθσ
Ραροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι
δυνατι θ αδιαμφιςβιτθτθ ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ
ςφμβαςθσ:
Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα
φορζα (αφ)
- Ονομαςία: ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΛΣΜΟΣ – ΟΦΚΑΛΜΛΑΤΕΛΟ ΑΚΘΝΩΝ – ΡΟΛΥΚΛΛΝΛΚΘ »
ΥΡΟΚΑΤΑΣΤΘΜΑ 1: ΟΦΚΑΛΜΛΑΤΕΛΟ ΑΚΘΝΩΝ
- Κωδικόσ Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΘΜΔΘΣ :
- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: Ελ. Βενιηζλου 26 – Ακινα – 106 72
- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: ΡΑΑΣΚΕΥΑ ΕΛΕΝΘ
- Τθλζφωνο: 213 2052 834 – Φαξ: 213 2052 819
- Θλ. ταχυδρομείο: gr.prom@ophthalmiatreio.gr
- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει):
http://www.ophthalmiatreio.gr
Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ΕΤΘΣΙΑ ΣΥΝΤΘΘΣΘ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΟΒΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΧΕΙΟΥΓΕΙΩΝ .
- Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ: *……+
- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : ΥΡΘΕΣΙΕΣ
- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : *……+
- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει):
Α.ΔΙΑΚ: 12-2020

ΟΛΕΣ ΟΛ ΥΡΟΛΟΛΡΕΣ ΡΛΘΟΦΟΛΕΣ ΣΕ ΚΑΚΕ ΕΝΟΤΘΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΚΑ ΡΕΡΕΛ ΝΑ
ΣΥΜΡΛΘΩΚΟΥΝ ΑΡΟ ΤΟΝ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΦΟΕΑ

i

Ρρόςκλθςθ ενδιαφζροντοσ για τθν ετιςια ςυντιρθςθ των εγκαταςτάςεων
κλιματιςμοφ όλων των κτιρίων του Νοςοκομείου μασ και μικροβιακόσ ζλεγχοσ
των χειρουργείων
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Μζροσ II: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα
Α: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα
Στοιχεία αναγνϊριςθσ:

Απάντθςθ:

Ρλιρθσ Επωνυμία:

[ ]

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ):

[ ]

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ
του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον
εκνικό αρικμό ταυτοποίθςθσ, εφόςον
απαιτείται και υπάρχει
Ταχυδρομικι διεφκυνςθ:

*……+

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιi :

*……+

Τθλζφωνο:

*……+

Θλ. ταχυδρομείο:

*……+

Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ
δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει):

*……+

Γενικζσ πλθροφορίεσ:

Απάντθςθ:

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι
ι μεςαία επιχείρθςθi;

Ρρόςκλθςθ ενδιαφζροντοσ για τθν ετιςια ςυντιρθςθ των εγκαταςτάςεων
κλιματιςμοφ όλων των κτιρίων του Νοςοκομείου μασ και μικροβιακόσ ζλεγχοσ
των χειρουργείων
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Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽
αποκλειςτικότθτα, του άρκρου 20: ο
οικονομικόσ φορζασ είναι προςτατευόμενο
εργαςτιριο, «κοινωνικι επιχείρθςθ»i ι
προβλζπει τθν εκτζλεςθ ςυμβάςεων ςτο
πλαίςιο προγραμμάτων προςτατευόμενθσ
απαςχόλθςθσ;

[ + Ναι *+ Πχι

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των
εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων
εργαηομζνων;
Εφόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια
κατθγορία ι κατθγορίεσ εργαηομζνων με
αναπθρία ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων
ανικουν οι απαςχολοφμενοι.

[...............]

*…...............+
*….+
Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι
εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο
εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει
ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ
ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ);

*+ Ναι *+ Πχι *+ Άνευ αντικειμζνου

Ρρόςκλθςθ ενδιαφζροντοσ για τθν ετιςια ςυντιρθςθ των εγκαταςτάςεων
κλιματιςμοφ όλων των κτιρίων του Νοςοκομείου μασ και μικροβιακόσ ζλεγχοσ
των χειρουργείων
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Εάν ναι:
Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ
παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου
απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ
μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά
περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ
ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.
α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι
του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό
εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ:
β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ
πιςτοποίθςθ διατίκεται θλεκτρονικά,
αναφζρετε:
γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία
βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και,
κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο
κατάλογοi:
δ) Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα τα
απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ;

α) *……+

β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):*……+*……+*……+*……+
γ) *……+

Εάν όχι:
Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ
πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV,
ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά περίπτωςθ ΜΟΝΟ
εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι
διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ:

δ) *+ Ναι *+ Πχι

ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να
προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να
παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ
δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον
ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ
μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων
ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται
δωρεάν;
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
ε) *+ Ναι *+ Πχι
θλεκτρονικά,Ρρόςκλθςθ
αναφζρετε:ενδιαφζροντοσ για τθν ετιςια ςυντιρθςθ των εγκαταςτάςεων
κλιματιςμοφ όλων των κτιρίων του Νοςοκομείου μασ και μικροβιακόσ ζλεγχοσ
των χειρουργείων
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Τρόποσ ςυμμετοχισ:
Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από
κοινοφ με άλλουσi;

Απάντθςθ:
*+ Ναι *+ Πχι

Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΤΕΥΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ
οικονομικοφσ φορείσ.
Εάν ναι:
α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ φορζα
ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία (επικεφαλισ,
υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα κακικοντα …):

α) *……+

β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ
φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ
ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ.

β) *……+

γ) *……+
Τμιματα

Απάντθςθ:

Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ ι
των τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ
φορζασ επικυμεί να υποβάλει προςφορά.

[ ]

Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα
Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των
προςϊπων που είναι αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό
φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει:

Ρρόςκλθςθ ενδιαφζροντοσ για τθν ετιςια ςυντιρθςθ των εγκαταςτάςεων
κλιματιςμοφ όλων των κτιρίων του Νοςοκομείου μασ και μικροβιακόσ ζλεγχοσ
των χειρουργείων
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Ονοματεπϊνυμο

*……+

ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον
τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται:

*……+

Κζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα

*……+

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ:

*……+

Τθλζφωνο:

*……+

Θλ. ταχυδρομείο:

*……+

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία
ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ,
τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …):

*……+

Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ
Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσi
Στο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ:
ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθi·
δωροδοκίαi,i·
απάτθi·
τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ
δραςτθριότθτεσi·
νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ
τρομοκρατίασi·
παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνi.
Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ:

Απάντθςθ:

Ρρόςκλθςθ ενδιαφζροντοσ για τθν ετιςια ςυντιρθςθ των εγκαταςτάςεων
κλιματιςμοφ όλων των κτιρίων του Νοςοκομείου μασ και μικροβιακόσ ζλεγχοσ
των χειρουργείων
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Υπάρχει τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ
εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι
οποιουδιποτε προςϊπουi το οποίο είναι
μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι
εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου
ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που
παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι
καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί
πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν
οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ
αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;

*+ Ναι *+ Πχι

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+i

Ρρόςκλθςθ ενδιαφζροντοσ για τθν ετιςια ςυντιρθςθ των εγκαταςτάςεων
κλιματιςμοφ όλων των κτιρίων του Νοςοκομείου μασ και μικροβιακόσ ζλεγχοσ
των χειρουργείων
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Εάν ναι, αναφζρετεi:
α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ
προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6
αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ
καταδίκθσ,

α) Θμερομθνία:* +,
ςθμείο-(-α): * +,
λόγοσ(-οι):* +

β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +·
γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν
καταδικαςτικι απόφαςθ:

β) *……+
γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+
και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) * +
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+i

Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο
οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να
αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν
φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ
(«αςηοκάθαπζη»)i;

*+ Ναι *+ Πχι

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που λιφκθκανi:

*……+

Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσ
Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσ:
1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ
τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν
πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσi, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν
οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ;

Απάντθςθ:

*+ Ναι *+ Πχι

Ρρόςκλθςθ ενδιαφζροντοσ για τθν ετιςια ςυντιρθςθ των εγκαταςτάςεων
κλιματιςμοφ όλων των κτιρίων του Νοςοκομείου μασ και μικροβιακόσ ζλεγχοσ
των χειρουργείων
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ΦΟΟΙ

ΕΙΣΦΟΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ

α)*……+·

α)*……+·

β)*……+

β)*……+

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι

-*+ Ναι *+ Πχι

-*+ Ναι *+ Πχι

-*……+·

-*……+·

-*……+·

-*……+·

γ.2)*……+·

γ.2)*……+·

δ) *+ Ναι *+ Πχι

δ) *+ Ναι *+ Πχι

Εάν ναι, να
αναφερκοφν
λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ

Εάν ναι, να
αναφερκοφν
λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ

*……+

*……+

Εάν όχι αναφζρετε:
α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο
πρόκειται:
β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό;
γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των
υποχρεϊςεων;
1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ;
- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και
δεςμευτικι;
- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι
ζκδοςθσ απόφαςθσ
- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ,
εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ
διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ:
2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε:
δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ
υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ
φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ
που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων κατά
περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των
προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;i

Ρρόςκλθςθ ενδιαφζροντοσ για τθν ετιςια ςυντιρθςθ των εγκαταςτάςεων
κλιματιςμοφ όλων των κτιρίων του Νοςοκομείου μασ και μικροβιακόσ ζλεγχοσ
των χειρουργείων
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Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν
καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσ διατίκεται θλεκτρονικά,
αναφζρετε:

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): i
*……+*……+*……+

Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι
επαγγελματικό παράπτωμα
Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι
αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι
επαγγελματικό παράπτωμα

Απάντθςθ:

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του,
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ
του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και
εργατικοφ δικαίουi;

*+ Ναι *+ Πχι

Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει
μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία
του παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου
αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»);
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν: *…….............+

Ρρόςκλθςθ ενδιαφζροντοσ για τθν ετιςια ςυντιρθςθ των εγκαταςτάςεων
κλιματιςμοφ όλων των κτιρίων του Νοςοκομείου μασ και μικροβιακόσ ζλεγχοσ
των χειρουργείων
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Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε
οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισi :

*+ Ναι *+ Πχι

α) πτϊχευςθ, ι
β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι
γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι
δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι
από το δικαςτιριο, ι
ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ
ςυμβιβαςμοφ, ι
ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν
δραςτθριοτιτων, ι
η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου
Εάν ναι:
- Ραρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία:
- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ
ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να
εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ
τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των
μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχε ςυνζχιςθ τθσ
επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ
αυτζσ τισ περιςτάςεισi

-[.......................]
-[.......................]

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
Ρρόςκλθςθ ενδιαφζροντοσ για τθν ετιςια ςυντιρθςθ των εγκαταςτάςεων
εγγράφων): *……+*……+*……+
κλιματιςμοφ όλων των κτιρίων του Νοςοκομείου μασ και μικροβιακόσ ζλεγχοσ
των χειρουργείων
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Έσει διαππάξει ο οικονομικόσ φορζασ

*+ Ναι *+ Πχι

i

ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ:

[.......................]

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*..........……+

Έσει ζςνάτει ο οικονομικόσ φορζασ

*+ Ναι *+ Πχι

ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με
ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ:

*…...........+
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*……+

Γνυπίζει ο οικονομικόρ θοπέαρ ηην
ύπαπξη ηςσόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντωνi,

*+ Ναι *+ Πχι

λόγω τθσ ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία
ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ:
*.........…+

Ρρόςκλθςθ ενδιαφζροντοσ για τθν ετιςια ςυντιρθςθ των εγκαταςτάςεων
κλιματιςμοφ όλων των κτιρίων του Νοςοκομείου μασ και μικροβιακόσ ζλεγχοσ
των χειρουργείων
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Έσει παπάζσει ο οικονομικόρ θοπέαρ ή

*+ Ναι *+ Πχι

επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ
ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα
φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν
προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ
ςφμβαςθσi;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ:
[...................…+
Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι
επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλειαi κατά τθν
εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο
προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ,
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ
παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν
πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ
ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ
κυρϊςεισ;

*+ Ναι *+ Πχι

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ:

*….................+
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*……+

Ρρόςκλθςθ ενδιαφζροντοσ για τθν ετιςια ςυντιρθςθ των εγκαταςτάςεων
κλιματιςμοφ όλων των κτιρίων του Νοςοκομείου μασ και μικροβιακόσ ζλεγχοσ
των χειρουργείων
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Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να
επιβεβαιϊςει ότι:

*+ Ναι *+ Πχι

α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν
δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν
που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ
απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν
πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ,
β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ,
γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ
κακυςτζρθςθ τα δικαιολογθτικά που
απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα
αρχι/ανακζτοντα φορζα
δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με
ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ
αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του
ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει
εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να
του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ
διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ
αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ
αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν
επιλογι ι τθν ανάκεςθ;

Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ
Πςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα  ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ
μζρουσ), ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι:
α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ
που θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι
ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι

Ρρόςκλθςθ ενδιαφζροντοσ για τθν ετιςια ςυντιρθςθ των εγκαταςτάςεων
κλιματιςμοφ όλων των κτιρίων του Νοςοκομείου μασ και μικροβιακόσ ζλεγχοσ
των χειρουργείων
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ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρϊςει μόνο τθν Ενότθτα a του Μζρουσ ΙV
χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV:

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων
κριτθρίων επιλογισ

Απάντθςθ

Ρλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια
επιλογισ;

*+ Ναι *+ Πχι

Α: Καταλλθλότθτα
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά
κριτιρια επιλογισ ζχουν προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα
φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που
αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.

Καταλλθλότθτα

Απάντθςθ

1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ
ςτα ςχετικά επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα
που τθροφνται ςτθν Ελλάδα ι ςτο κράτοσ μζλοσ
εγκατάςταςισi; του:

*…+

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+

Μζροσ VI: Τελικζσ δθλϊςεισ
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει
ςφμφωνα με τα μζρθ Ι – IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ
επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων.
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαιςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ
και χωρίσ κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ
αποδεικτικϊν εγγράφων που αναφζρονταιi, εκτόσ εάν :

Ρρόςκλθςθ ενδιαφζροντοσ για τθν ετιςια ςυντιρθςθ των εγκαταςτάςεων
κλιματιςμοφ όλων των κτιρίων του Νοςοκομείου μασ και μικροβιακόσ ζλεγχοσ
των χειρουργείων
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α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα
ςχετικά δικαιολογθτικά απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε
οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται δωρεάνi.
β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα
ςχετικά ζγγραφα.
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ...
*προςδιοριςμόσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, όπωσ
κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+, προκειμζνου να αποκτιςει πρόςβαςθ ςε
δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί
το αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ Τυποποιθμζνου Εντφπου
Υπεφκυνθσ Διλϊςθσ για τουσ ςκοποφσ τ... *προςδιοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ
προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ δθμοςίευςθ ςτον εκνικό
τφπο, ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+.

Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+

i

Σε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ
(του) μίασ (ενόσ) κα αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν

i

Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται.
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i

Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ
μικρϊν, των μικρϊν και των μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι
πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται μόνο για ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ.

Πολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ
και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ
δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια ευρϊ.
Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και
τθσ οποίασ ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν
υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια ευρϊ.
Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι
οποίεσ απαςχολοφν λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ
κφκλοσ εργαςιϊν δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια ευρϊ και/ι το ςφνολο του
ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμφρια ευρϊ.
i

Ζχει δθλαδι ωσ κφριο ςκοπό τθν κοινωνικι και επαγγελματικι ζνταξθ ατόμων με
αναπθρία ι μειονεκτοφντων ατόμων.

i

Τα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ.

i

Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ.

i

Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα
τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό
αποκλειςμό για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι
προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.

i

Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ
24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300
τθσ 11.11.2008, ς. 42).

i

Σφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7)
αναφζρεται ωσ “διαφκορά”.

i

Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν
οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2
τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 22ασ Λουλίου 2003 για τθν
καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54).
Ρεριλαμβάνει επίςθσ τθ διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α),
«Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για τθ διαφκορά και του
Πρόςκετου ςϋ αυτιν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73
παρ. 1 β αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία).

i

Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48) όπωσ
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κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κφρωςθ τθσ Σφµβαςθσ ςχετικά µε τθν
προςταςία των οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και των
ςυναφϊν µε αυτιν Πρωτοκόλλων.
i

Ππωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, τθσ 13θσ
Λουνίου 2002 για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3).
Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ περιλαμβάνει επίςθσ τθν θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα
εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο.

i

Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ
χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από
παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ
25.11.2005, ς.15) που ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ και
καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ
χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”.

i

Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ
εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν
αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ
15.4.2011, ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013
(ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των
κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.".

i

Θ εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ
ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ
περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον Διευκφνοντα Σφμβουλο κακϊσ και όλα τα
μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 )

i

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

i

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

i

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

i

Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ
αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω
απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)

i

Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί
(μεμονωμζνα, κατ᾽ εξακολοφκθςθ, ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να
καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που λιφκθκαν.

i

Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν
εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ
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κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ
(άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).
i

Σθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόςον προβλζπεται ςτα
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό
λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων καταβολισ φόρων ι αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’
εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι
προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ
δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά
με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά
ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν
είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου
2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε
ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ

i

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

i

Ππωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ
ςφμβαςθσ ςτισ κείμενεσ διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 .

i

. Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται
από τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7)

i

Άρκρο 73 παρ. 5.

i

Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να
ςυμπλθρωκεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .

i

Ππωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.

i

Ρρβλ άρκρο 48.

i

Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που
διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7)

i

Ππωσ περιγράφεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ
από οριςμζνα κράτθ μζλθ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που
κακορίηονται ςτο Ραράρτθμα αυτό.

i

Ρρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014

i

Υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ
πλθροφορίεσ (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία
αναφοράσ των εγγράφων) που παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον
ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να
ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν
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