
 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21-07-2022 

1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 3243 

ΕΙΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ» Ν.Π.Δ.Δ. 

  

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

- Γραφείο Προμηθειών   

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. Παρασκευά / Ε. Φραγγιαδούλης   

Τηλέφωνο: 213 20 52 834 & 835   

e-mail: gr.prom@ophthalmiatreio.gr Προς όλους τους ενδιαφερομένους 

 
 
                                                                                     ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ: 30 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ 
 

 

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε προσφορά προσαρμοσμένη με τις τιμές παρατηρητηρίου στην 

οποία να αναγράφεται ο κωδικός παρατηρητηρίου και η τιμή αυτού καθώς και ο κωδικός GMDN και 

ΕΚΑΠΤΥ. Εάν το είδος δεν αντιστοιχίζεται από εσάς στο παρατηρητήριο τιμών παρακαλούμε όπως 

μας αποστείλατε υπεύθυνη δήλωσή σας. 

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ 12.000 BTU 
 

Το προσφερόμενο προϊόν θα πρέπει να είναι καινούριο και αμεταχείριστο. Το προσφερόμενο προϊόν  θα 

πρέπει να συμμορφώνεται προς όλες τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται στους κατασκευαστές για τα 

συγκεκριμένα προϊόντα, βάσει των κοινοτικών και εθνικών διατάξεων. Το προσφερόμενο προϊόν θα 

εγκατασταθεί από τον Ανάδοχο ανάλογα με τις ανάγκες και τις υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας. Αρμόδιος 

υπάλληλος του Αναδόχου θα επιδείξει σε υπαλλήλους της Αναθέτουσας τον τρόπο λειτουργίας τους, κατά την 

παράδοση και εγκατάστασή του. Η τεχνική προσφορά θα συνοδεύεται από τεχνικό εγχειρίδιο (prospectus) του 

προσφερόμενου μηχανήματος του εργοστασίου κατασκευής, από τα οποία πρέπει να τεκμηριώνονται τα 

τεχνικά χαρακτηριστικά του.  

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ  12000btu 

Ψυκτική απόδοση (btu/h) 12000 

Ψυκτική απόδοση (kWatt) 3,5 

Θερμική απόδοση (btu/h) 12280 

Θερμική απόδοση (kWatt) 3,6 

Ψύξη 
Ενεργειακή Κλάση A++ 

SEER 6,1 

Θέρμανση(Μέση ζώνη) 
Ενεργειακή Κλάση A+ 

SCOP 4,00 

Θέρμανση(Θερμή ζώνη) 
Ενεργειακή Κλάση A+++ 

SCOP 5,1 

Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph) 230/50/1 

Ρεύμα Λειτουργίας (A) 
Ψύξη 5,5(1,4-7,1) 

Θέρμανση 4,6(1,4-7,1) 

Κατανάλωση (W) 
Ψύξη 1,24(0,30-1,60) 

Θέρμανση 1,05(0,30-1,60) 

Παροχή Αέρα ( Turbo/ Υψηλή/Μέση/Χαμηλή/Αθόρυβη) (m3/h) 600/550/450/350/250 

Στάθμη Θορύβου [dB (A)] 
Εσωτερική Μονάδα (Υψηλή/Μέση/Χαμηλή/Αθόρυβη) 19/29/33/37 

Εξωτερική Μονάδα 50 

Ηχητική ισχύς [dB (A)] Εσωτερική Μονάδα  56 



Εξωτερική Μονάδα 62 

Ικανότητα Αφύγρανσης  
L/h 1,6 

L/day 38,4 

Τύπος Συμπιεστή ROTARY 

Ψυκτικό υγρό  R32 

Έυρος Λειτουργίας Εξωτ. 
Θερμοκρασίας ◦C 

Ψύξη -10~43 

Θέρμανση -15~24 

Πιστοποίηση EUROVENT 

 

 

Επιπλέον Χαρακτηριστικά: 

• Έξυπνη Κατανομή Αέρα 

• Λειτουργία Αυτοκαθαρισμού 

• Λειτουργία Ύπνου 

• Λειτουργία Έξυπνης Προθέρμανσης 

• Χρονοδιακόπτης 24 ωρών 

• Αυτόματη Κίνηση Περσίδων 

• Αποθήκευση Θέσης Περσίδας 

• Κλείδωμα 

• All DC Inverter 

• Ανίχνευση Διαρροής Ψυκτικού Μέσου 

• Αυτοδιάγνωση Βλαβών 

• Ευέλικτο κλιπ εγκατάστασης 

• Δύο Έξοδοι Σύνδεσης Αποστράγγισης 

• Φίλτρο Σκόνης Αέρα Υψηλής Πυκνότητας 

• ΕΓΓΥΗΣΗ 5 ΧΡΟΝΙΑ 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  

(Για το σημείο τοποθέτησης της εξωτερικής μονάδας θα πρέπει να γίνει εκτίμηση του χώρου από τον 

προσφερόμενο διότι είναι σε πρώτο όροφο σε γυάλινο κτίριο, πρώτου υποβληθεί η προσφορά για την 

σωστή εκτίμηση κόστους τοποθέτησης -υπηρεσίας). 

 

Α. Το σημείο τοποθέτησης της εσωτερικής μονάδας θα πρέπει να είναι τέτοιο, που να πληροί τις εξής 

προδιαγραφές: 1. Η κατεύθυνση του αέρα να είναι κατά το δυνατόν προς το κέντρο του χώρου 2. Το σημείο 

εγκατάστασης της εσωτερικής μονάδας να είναι τέτοιο ώστε το εσωτερικό να καλύπτει κατά το δυνατόν τις 

ψυκτικές σωληνώσεις και την οπή διέλευσης. 3. Να τηρούνται οι ελάχιστες απαιτούμενες ελεύθερες 

αποστάσεις γύρω από το μηχάνημα. 4. Να είναι κατά το δυνατόν στην πλευρά των παραθύρων και των 

θυρών ώστε τον χειμώνα ο αέρας που φυσάει προς τα κάτω να λειτουργεί σαν “αεροκουρτίνα” προς την 

απώλεια.  

Β. Το σημείο τοποθέτησης της εξωτερικής μονάδας θα πρέπει να είναι τέτοιο ώστε: 1. Να επιτρέπει την 

εύκολη συντήρηση του μηχανήματος 2. Να είναι κατά το δυνατόν κοντά στο σημείο τοποθέτησης του 

εσωτερικού. 3. Να τηρούνται οι ελάχιστες απαιτούμενες ελεύθερες αποστάσεις γύρω από το μηχάνημα, 4. Η 

κατεύθυνση του αέρα να μην είναι προς κοντινά σπίτια, σε παράθυρα, μπαλκονόπορτες κ.λ.π. 5. Το 

εξωτερικό μηχάνημα θα πρέπει να εδραστεί σε στιβαρή μεταλλική βάση, επάνω σε αντικραδασμικά λάστιχα 

για την αποφυγή συντονισμού και τυχόν κραδασμών. Γ. Ψυκτικές σωληνώσεις Για ψυκτικές τις 

σωληνώσεις, θα πρέπει να εφαρμοστούν τα εξής: 1. Η απόσταση μεταξύ της εσωτερικής και της εξωτερικής 

μονάδας του κλιματιστικού, θα πρέπει να είναι κατά το δυνατό μικρότερη και σε κάθε περίπτωση μικρότερη 

από 8m. 2. Οι ψυκτικές σωληνώσεις θα πρέπει να μονωθούν κάθε μία ξεχωριστά Σελίδα 36 3. Οι αλλαγές 

πορείας θα πρέπει να γίνονται με μεγάλο κύκλο στροφής χωρίς τσακίσματα και απότομες αλλαγές. 4. Οι 

σωληνώσεις θα πρέπει να είναι καλά μονωμένες και θα μονωθούν από συνθετικό υλικό κλειστής κυψέλης 

και προστατευμένες με ταινία PVC σε όλο τους το μήκος. 5. Πριν την πλήρωση με ψυκτικό υγρό, θα πρέπει 

οι σωλήνες να υποβληθούν σε διαδικασία κενού για να αφαιρεθεί η υγρασία από τις σωληνώσεις. Δ. 

Αποχέτευση συμπυκνωμάτων 1. Το δίκτυο αποχέτευσης συμπυκνωμάτων να είναι κατασκευασμένο από 

σωλήνα PVC πλαστική, σκληρή ή εύκαμπτη. 2. Η απορροή να γίνεται κατά το δυνατόν σε σιφώνια και σε 

μικρή απόσταση από αυτά. 
 
 
 



Τρόπος πληρωμής: Ως ορίζει ο Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α’/09-05-2013) και ο Ν. 4412/2016, 

Άρθρο 200, όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4782/2021, Άρθρο 102. 

 
    
                            

 

Δεκτές θα γίνουν όσες προσφορές υποβληθούν έως 29/07/2022 αποκλειστικά και μόνο με 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο email: supplies@ophthalmiatreio.gr με θέμα "ΕΡΕΥΝΑ 

ΑΓΟΡΑΣ 30 – ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ". 

 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 21-07-2022 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 29-07-2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 14:00 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 213 – 20 52 834 & 835 

 

 
 
 
 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 

α/α 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΙΡΜΠΟΥ 

 

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΝΤΑΚΟΥΛΑ 
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