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ΘΕΜΑ :   Πρόςκληςη Εκδήλωςησ Ενδιαφζροντοσ ςυλλογισ προςφορϊν για τθν  
ανάκεςθ του ελζγχου, τθσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ ξθραντϊν-φίλτρων 
του κζντρου παροχισ ιατρικοφ αζρα του ΓΝΠΠ προχπολογιςμόσ 7.500,00€ 
ςυμπεριλαμβανομζνου  ΦΠΑ,  CPV 45259000-7, ςε βάροσ του ΚΑΕ 887 
του προχπολογιςμοφ του Νοςοκομείου οικ. ζτουσ 2022. 
 

ΧΕΣ. : 1.Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016) «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, 
Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 
2.N.4782 ΦΕΚ Α 36/9.3.2021 Εκςυγχρονιςμόσ, απλοποίθςθ και 
αναμόρφωςθ του ρυκμιςτικοφ πλαιςίου των δθμοςίων ςυμβάςεων, 
ειδικότερεσ ρυκμίςεισ προμθκειϊν ςτουσ το μείσ τθσ άμυνασ και τθσ 
αςφάλειασ και άλλεσ διατάξεισ για τθν ανάπτυξθ, τισ υποδομζσ και τθν 
υγεία. 
2. Σο ΦΕΚ 1110/30-12-2019  «Διοριςμόσ Κοινοφ Διοικθτι ςτα 
διαςυνδεόμενα ΝΠΔΔ Νοςοκομείων Γ.Ν.Α «ιςμανόγλειο - Αμαλία 
Φλζμιγκ» και «Γ.Ν. Παίδων Πεντζλθσ». 
3.Σο ΦΕΚ 37/21-01-2020 (τεφχοσ ΤΟΔΔ) «Διοριςμόσ Αναπλθρϊτριασ 
Διοικιτριασ ςτο Γ.Ν. Παίδων Πεντζλθσ»  
4.Σθν υπ.αρικμ. 2685/11-2-2020 Απόφαςθ , ςχετικά με τθν εκχϊρθςθ 
αρμοδιοτιτων ςτουσ Αν. Διοικθτζσ του ςυγκροτιματοσ. 
5.Σο υπ.αρικμ. 3885/8-04-2022 αίτθμα τθσ Σεχνικισ Τπθρεςίασ. 
6. Σθν Απόφαςθ Αν. Διοιιτριασ, εγκρίνοντασ α) τθν ςκοπιμότθτα δαπάνθσ 
φψουσ 7.500,00€ ςυμπεριλ. ΦΠΑ, και β) τθ διενζργεια διαγωνιςτικισ 
διαδικαςίασ, ςφμφωνα με τισ υπάρχουςεσ εγκεκριμζνεσ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ και γ) τθν επιτροπι διενζργειασ και αξιολόγθςθσ του 
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διαγωνιςμοφ. 
7. Σθν αναγκαιότθτα ανάκεςθσ τθσ ανωτζρω υπθρεςίασ, για τθν εφρυκμθ 
λειτουργία του. 

 

 

Σο  Νοςοκομείο Παίδων Πεντζλθσ, λαμβάνοντασ υπόψθ τα ανωτζρω ςχετικά, 
προβαίνει ςτθν διενζργεια Πρόςκληςησ Εκδήλωςησ  Ενδιαφζροντοσ για τθν 
ανάκεςθ του ελζγχου, τθσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ ξθραντϊν-φίλτρων του 
κζντρου παροχισ ιατρικοφ αζρα του ΓΝΠΠ προχπολογιςμόσ 7.500,00€ 
ςυμπεριλαμβανομζνου  ΦΠΑ, ςε βάροσ του ΚΑΕ 887 του προχπολογιςμοφ του 
Νοςοκομείου οικ. ζτουσ 2022, προκειμζνου να καλυφκοφν οι ανάγκεσ του 
Νοςοκομείου, με τθ διαδικαςία ςυλλογισ τουλάχιςτον τριϊν κλειςτϊν 
προςφορϊν,  με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή  όπωσ αναλυτικά αναφζρεται ςτο 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ –ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ,  τθσ παροφςασ όπου αποτελεί 
αναπόςπαςτο μζροσ.  

 
   ασ  καλεί να υποβάλετε ςε κλειςτό πρωτοκολλθμζνο φάκελο που κα περιζχει τα 
δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ, τθν τεχνικι και οικονομικι προςφορά  ςτο Γραφείο 
Προμθκειϊν. 
 
Αντικείμενο τησ πρόςκληςησ : Ανάκεςθ του ελζγχου, τθσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ 
ξθραντϊν-φίλτρων του κζντρου παροχισ ιατρικοφ αζρα του ΓΝΠΠ (CPV 45259000-7) 
 
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΑΠΑΝΗ :  7.500,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου  ΦΠΑ  
 
Κριτήριο κατακφρωςησ : χαμηλότερη τιμή                                 
 
ΤΜΒΑΗ : ΝΑΙ 
 

Εφόςον θ προςφορά αποςταλεί ςτθν Τπθρεςία Διενζργειασ με οποιονδιποτε τρόπο, Θα πρζπει 
να φζρει τθν ζνδειξθ «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεςία ή τη 
γραμματεία».  

 
Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ διαγωνιηόμενουσ για χρονικό διάςτθμα 
εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακϊν  ημερϊν  από τθν επόμενθ τθσ θμζρασ 
διενζργειασ τθσ παροφςασ. 
 
Η παροφςα πρόςκλθςθ κα αναρτθκεί ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ δθμοςιότθτασ του 
Ν4412/2016, ςτο site τθσ ΔΙΑΤΓΕΙΑ, ςτο διαδικτυακό τόπο του Νοςοκομείου 
(www.paidon-pentelis.gr ), ςτο Κεντρικό Ηλεκτρονικό μθτρϊο ςυμβάςεων (ΕΗΔΗ).   
 
Τποβολή προςφοράσ: Η υποβολι προςφορϊν μπορεί να γίνεται κάκε μζρα από τθν 
θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ ςτο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
μθτρϊο ςυμβάςεων (ΕΗΔΗ).   
 

http://www.paidon-pentelis.gr/
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Οι προςφορζσ κα πρζπει να κατατεκοφν ςε ςφραγιςμζνο φάκελο ιδιοχείρωσ, 
ταχυδρομικά με ςυςτθμζνθ επιςτολι ι με υπθρεςία ταχυμεταφοράσ ςτθ 
διεφκυνςθ:  Ιπποκράτουσ 8, Π. Πεντζλθ ΣΚ 15236  
Σο εμπρόκεςμο των αιτιςεων κρίνεται με βάςθ τθν θμερομθνία πρωτοκόλλου τθσ 
Τπθρεςίασ , που φζρει ο φάκελοσ αποςτολισ των απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν. 
 
H αξιολόγηςη  των υποβληθζντων προςφορϊν θα διενεργηθεί από την  
ςυςταθείςα επιτροπή. 
 
 
Τποβολή προςφορϊν  ζωσ τθν 27/04/2022 , θμζρα ΣΕΣΑΡΣΗ και ϊρα 14.30μ.μ 
Αποςφράγιςη προςφορϊν: 28/04/2022 θμζρα ΠΕΜΠΣΗ  και ϊρα 10.00π.μ 
 
 
2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ  
 
 
2.1  Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα ι 

ενϊςεισ/κοινοπραξίεσ αυτϊν ι ςυνεταιριςμοί που δραςτθριοποιοφνται ςτο 
αντικείμενο τθσ υπό ανάκεςθσ υπθρεςίασ,  που λειτουργοφν νόμιμα ςτθν 
Ελλάδα ι ςε άλλο κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ε.Ε.) ι του 
Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν 
υπογράψει τθ υμφωνία Δθμοςίων υμβάςεων του Παγκόςμιου Οργανιςμοφ 
Εμπορίου, θ οποία κυρϊκθκε με το Ν.2513/1997 και των πολυμερϊν 
διαπραγματεφςεων του Γφρου τθσ Ουρουγουάθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 5 τθσ 
Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ (αρ. 4 Π.Δ. 60/2007) ι προερχόμενα από τρίτεσ χϊρεσ που 
ζχουν ςυνάψει ευρωπαϊκζσ ςυμφωνίεσ με τθν Ε.Ε. και τα οποία πλθροφν τουσ 
όρουσ που κακορίηονται ςτθν ςυνζχεια τθσ παροφςασ. 

2.2 Οι ενϊςεισ προςϊπων δεν υποχρεοφνται να περιβλθκοφν οριςμζνθ νομικι 
μορφι για τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ. Ωςτόςο, ςε περίπτωςθ που θ 
διακθρυςςόμενθ με τθν παροφςα Τπθρεςία κατακυρωκεί ςε ζνωςθ προςϊπων 
θ Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται, εφ’ όςον το κεωριςει αναγκαίο για τθν 
ικανοποιθτικι εκτζλεςθ τθσ φμβαςθσ, να ηθτιςει από τθν ζνωςθ να 
περιβλθκεί οριςμζνθ νομικι μορφι και θ ζνωςθ, ςτθν περίπτωςθ αυτι, 
υποχρεοφται να το πράξει. 

2.3  Σα εγκατεςτθμζνα ςτθν Ελλάδα φυςικά ι νομικά πρόςωπα πρζπει να είναι 
εγγεγραμμζνα ςτα οικεία επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα και να 
προςκομίηουν ανάλογο πιςτοποιθτικό. Οι υποψιφιοι που δεν ζχουν 
εγκατάςταςθ ςτθν Ελλάδα πρζπει να αποδεικνφουν τθν εγγραφι τουσ ςε 
επαγγελματικό ι εμπορικό μθτρϊο του κράτουσ εγκατάςταςισ τουσ ι να 
προςκομίηουν ανάλογθ ζνορκθ βεβαίωςθ ι πιςτοποιθτικό, κατά τα οριηόμενα 
ςτο άρκρο 44 του Π.Δ. 60/2007. 
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ 

 

ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Α.  Δικαιολογητικά ςυμμετοχήσ.  

 ςε ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο τοποθετοφνται τα παρακάτω δικαιολογητικά  
πρότυπα και αντίγραφα (επί ποινήσ απόρριψησ) 

(1) Ενημερωμζνη Τπεφθυνη Δήλωςη τησ παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/86, 
ςυμφϊνωσ περ. (αα) του εδ.(β) του άρκρου 93 του Ν 4412/2016, θ οποία πρζπει 
να φζρει θμερομθνία εντόσ των τελευταίων τριάντα (30) θμερολογιακϊν 
θμερϊν προ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ των προςφορϊν και δεν 
απαιτείται βεβαίωςη του γνήςιου υπογραφήσ από αρμόδια διοικητική αρχή ή 
τα ΚΕΠ και ςτθν οποία :  

(α) να αναγράφονται τα ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ ςτον οποίο ςυμμετζχουν.  
(β) να δθλϊνεται ότι, μζχρι και τθν θμερομθνία ζκδοςισ τθσ:  
1) Δεν υπάρχει εισ βάροσ τουσ τελεςίδικη καταδικαςτική απόφαςη για κάποιο 
αδίκημα από τα αναφερόμενα ςτην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016,  
2) Είναι φορολογικά και αςφαλιςτικά ενήμεροι ωσ προσ τισ υποχρεώςεισ του 
ςυμφώνωσ παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016,  
3) Δεν τελοφν ςε κάποια από τισ αναφερόμενεσ καταςτάςεισ ςτην παρ. 4 του 
άρθρου 73 του Ν. 4412/2016  
4) Είναι εγγεγραμμζνοι ςτο οικείο Επιμελητήριο ςυμφώνωσ παρ. 2 του άρθρου 75 
του Ν. 4412/2016.  
(γ) Να αναλαμβάνεται θ υποχρζωςθ, εφόςον απαιτθκεί από τθν Ανακζτουςα 
Τπθρεςία για τθν ζγκαιρθ και προςικουςα προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν που 
αφοροφν τα αναφερόμενα ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ ςυμφϊνωσ του άρκρου 80 
του Ν.4412/2016 και εφόςον ο διαγωνιςμόσ κατακυρωκεί ςτον προςφζροντα να 
οφείλει ςε διάςτθμα όχι μεγαλφτερο των είκοςι (20) θμερϊν από τθν ςχετικι 
ζγγραφθ ειδοποίθςθ τθσ Τπθρεςίασ που διενεργεί το διαγωνιςμό, να προςκομίςει 
τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 103 του Ν. 4412/2016.  
(2) Αποδεικτικό ζγγραφο νομιμοποίηςησ του προςφζροντοσ (παραςτατικό 
/ζγγραφο ςφςταςθσ εταιρείασ) ςυμφϊνωσ περ. (γγ) του εδ. (β)του άρκρου 93 του 
Ν.4412/2016.  
(3) Παραςτατικό εκπροςϊπηςησ, εφόςον οι ανάδοχοι ςυμμετζχουν ςτο 
διαγωνιςμό με εκπρόςωπο τουσ ςυμφϊνωσ περ. (δδ) του εδ. (β) του άρκρου 93 του 
Ν 4412/2016. 
 

 
Β. Κλειςτόσ φάκελοσ Επί ποινή Αποκλειςμοφ, με τθν ζνδειξθ «ΣΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΦΟΡΑ», όπου τοποθετείται η τεχνική  προςφορά ςε δφο αντίγραφα  
(πρωτότυπο- αντίγραφο) με τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ . τον εν λόγω 
φάκελο τοποκετείτε ςυμπληρωμζνοσ ο Πίνακα υμμόρφωςησ ( ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ) 
καθϊσ και η Βεβαίωςη τησ Διεφθυνςησ Σεχνικϊν Τπηρεςιϊν του Νοςοκομείου ότι 
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ζλαβαν πλήρη γνϊςη των εργαςιϊν και των ειδικϊν τοπικϊν ςυνθηκϊν οι 
υποψήφιοι. 

  
Γ. Κλειςτόσ φάκελοσ Επί ποινή Αποκλειςμοφ, με τθν ζνδειξθ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΦΟΡΑ», όπου τοποκετείται θ οικονομική προςφορά ςε δφο 
αντίγραφα ( πρωτότυπο- αντίγραφο) και κα περιζχει τα οικονομικά ςτοιχεία 
τθσ προςφοράσ, ςτθν οποία κα αναγράφεται και το ποςοςτό Φ.Π.A. (%) ςτο οποίο 
υπάγονται οι υπθρεςίεσ  και κα βαρφνει το φορζα,  κακϊσ και τθν ιςχφ τθσ 
προςφοράσ. 
υμπληρωμζνο τον Πίνακα Οικονομικήσ προςφοράσ  ( ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ). 

 
Αντιπροςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ και ςε περίπτωςη υποβολήσ τουσ 
απορρίπτονται. 

 
Η μη ςυμμόρφωςη προσ τισ αναγκαίεσ ελάχιςτεσ ανωτζρω απαιτήςεισ 
ςυνεπάγεται την απόρριψη τησ προςφοράσ. 

 
 

 
ΤΜΒΑΗ 

 
Μεταξφ του Γ.Ν.Π.Π και του ανάδοχου, κα υπογραφεί ετιςια ςφμβαςθ για τθν 
παροχι υπθρεςιϊν. 
 
O ανάδοχοσ ςτον οποίο Θα κατακυρωκεί ο διαγωνιςμόσ υποχρεοφται να 
προςζλκει μζςα ςε δζκα (10) εργάςιμεσ θμζρεσ από τθν θμερομθνία 
ανακοίνωςθσ τθσ κατακφρωςθσ, για υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. 
  
Η ςφμβαςθ κα καταρτιςτεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα με βάςθ τουσ όρουσ που 
περιλαμβάνονται ςτθ διακιρυξθ, των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και τθν 
οικονομικι και τεχνικι προςφορά του αναδόχου. Θα διζπεται από το ελλθνικό 
Δίκαιο και δεν μπορεί να περιζχει όρουσ αντίκετουσ προσ το περιεχόμενο τθσ 
παροφςασ. Σο κείμενο τθσ ςφμβαςθσ κα κατιςχφει των παραρτθμάτων τθσ εκτόσ 
προφανϊν ι παςίδθλων παραδρομϊν. 
 
 

 
ΚΡΑΣΗΕΙ 

  
Σον ανάδοχο βαρφνουν όλεσ οι νόμιμεσ ενδεικτικζσ κάτωκι κρατιςεισ που ιςχφουν ι 
κα επιβλθκοφν, πλθν του αναλογοφντα Φ.Π.A. ο οποίοσ βαρφνει το Νοςοκομείο. 

1. 2% υπζρ ψυχικισ υγείασ του Ν. 3580/07 άρκρο 6 
2. 0,07% υπερ Ενιαίασ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων (ΕΑΔΗΤ) 

3. 0,06% υπερ Αρχισ Προδικαςτικϊν διαφορϊν 

4. 3% Χαρτόςθμο επί προγενζςτερων κρατιςεων με α.α 2 ,3  
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5. 20% ΟΓΑ χαρτοςιμου επι του 3% χαρτόςθμου με α.α. 4  

6. 8% παρακράτθςθ φόρου 

ΠΛΗΡΩΜΗ 
 

Οι πλθρωμζσ κα γίνονται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και 
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ κακϊσ και κάκε 
άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που 
διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι. 
 
«ε περίπτωςθ που θ πλθρωμι του ςυμβαςιοφχου κακυςτεριςει από τθν 
ανακζτουςα αρχι εξιντα (60) θμζρεσ μετά τθν υποβολι του τιμολογίου πϊλθςθσ 
από αυτόν, θ ανακζτουςα αρχι (οφειλζτθσ), ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Π.Δ. 
166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/ 5.6.2003) «Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν 
οδθγία 2000/35 τθσ 29.6.2000 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων 
πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ», κακίςταται υπεριμεροσ και οφείλει τόκουσ 
χωρίσ να απαιτείται όχλθςθ από τον ςυμβαςιοφχο. Επιςθμαίνεται ότι θ υποβολι 
του τιμολογίου πϊλθςθσ δεν μπορεί να γίνει προ τθσ θμερομθνίασ εκδόςεωσ του 
πρωτοκόλλου οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ». 
 
 
 
 

Ο ΚΟΙΝΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

 

ΗΛΙΑ ΔΑΛΑΪΝΑ 
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ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 
 
ΑΡΘΡΟ 1:  Αντικείμενο 
Η πεξηγξαθή αθνξά ζηελ επηζθεπή ησλ δύν (2) μεξαληώλ ηνπ θέληξνπ 
ηαηξηθνύ αέξα ηνπ Ννζνθνκείνπ. 
 
ΑΡΘΡΟ 2: Επισκευή ξηπαντών (2 τεμ) 

Οη  πξνο επηζθεπή μεξαληέο ηαηξηθνύ πεπηεζκέλνπ αέξα βξίζθνληαη ζην 
Κέληξν παξαγσγήο ηαηξηθώλ αεξίσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη είλαη ηνπ 
θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ DOMNICK HUNTER, ηύπνπ DME025. 
Οη εξγαζίεο επηζθεπήο ζα εθηειεζζνύλ ζύκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο ππνδείμεηο 
ηνπ θαηαζθεπαζηή. Ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη θαησηέξσ: 

 Αληηθαηάζηαζε πιηθνύ αθπγξαλζεο (1 ζεη/μεξαληή) 

 Αληηθαηάζηαζε ζηγαζηήξσλ (2 ηεκ/μεξαληή) 

 Aληηθαηάζηαζε ζηεγαλνπνηεηηθώλ πιηθώλ (1 ζεη/μεξαληή)  

 Αληηθαηάζηαζε πλεπκαηηθώλ βαιβίδσλ θεθαιήο μεξαληή (1 
ζεη/μεξαληή)   

 Αληηθαηάζηζε ξπζκηζηηθήο βαιβίδαο αλαδσνγόλεζεο πιηθνύ 
αθύγξαλζεο  (1 ζεη/μεξαληή)  

 Αληηθαηάζηαζε ειεθηξνκαγλεηηθώλ βαιβίδσλ εηζόδνπ (4 ηεκ/μεξαληή) 
 
Επίζεο πξέπεη λα αληηθαηαζηαζνύλ ηα θίιηξα ησλ μεξάλησλ. 

Σα ζηνηρεία ησλ θίιηξσλ, νη πξνδηαγξαθέο ηνπο θαη νη πνζόηεηεο θαίλνληαη 
ζηνλ αθόινπζν πίλαθα:   

 

A/A ΕΙΔΟ ΕΡΓΑΙΑ ΠΟΟΣΗΣΑ 

1 ηνηρείν θίιηξνπ νζκώλ  ελεξγνύ άλζξαθα 
θαηαθξάηεζεο αηκώλ ιαδηνύ  έσο 0,003 mg/m3(0,003 
ppm) θαη παξνρήο ηνπιάρηζηνλ 100m3/h ζε πίεζε 7 
bar, θαηάιιειν γηα ην θίιηξν AC-0025G  (άλσ ηκήκα 
θίιηξνπ) 

12 ηεκ. 

2 ηνηρείν θίιηξνπ γεληθήο ρξήζεο πγξώλ-ιαδηνύ 
θαηαθξάηεζεο ζσκαηηδίσλ έσο  1micron θαη ιαδηνύ  
έσο 0,5ppm (0,5 mg/m3) θαη παξνρήο ηνπιάρηζηνλ 
100m3/h ζε πίεζε 7 bar, θαηάιιειν γηα ην θίιηξν AO-
0030G    

2 ηεκ. 

3 ηνηρείν θίιηξνπ γεληθήο ρξήζεο πγξώλ-ιαδηνύ 
θαηαθξάηεζεο ζσκαηηδίσλ έσο  0,01micron θαη 
ιαδηνύ  εσο  0,01ppm (0,01 mg/m3) θαη παξνρήο 
ηνπιάρηζηνλ 100m3/h ζε πίεζε 7 bar, θαηάιιειν γηα 
ηα θίιηξα AAR-0030G,   &  AC-0025G (θάησ ηκήκα 
θίιηξνπ) 

4 ηεκ. 

 
Πέξαλ ησλ αλσηέξσ νη δηαγσληδόκελνη ζα ζπκπεξηιάβνπλ ζηελ νηθνλνκηθή 
πξνζθνξά ηνπο θαη ηελ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε δύν (2) απηόκαησλ 
βαιβίδσλ απνζηξάγγηζεο ζπκππθλσκάησλ γηα δύν (2) θίιηξα ηεο 
εγθαηάζηαζεο. 
    
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
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Σα πιηθά θαη αληαιιαθηηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ πξέπεη λα είλαη ζε 
ζπκβαηόηεηα κε ηα πθηζηάκελα θαη ζα πιεξνύλ ηηο απαηηήζεηο ησλ ζρεηηθώλ 
θαλνληζκώλ. 
 

 ΠΡΟΟΝΣΑ ΑΝΑΔΟΥΟΤ 
Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη επί πνηλή απνθιεηζκνύ ηα αθόινπζα 
πξνζόληα: 

 Να έρεη πείξα ζηελ ζπληήξεζε ζπζηεκάησλ παξαγσγήο θαη δηαλνκήο 
ηαηξηθώλ αεξίσλ απνδεηθλπνκέλε κε αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά από 
Δεκόζηα Ειιεληθά Ννζνθνκεία 

 Να δηαζέηεη πηζηνπνηεκέλν ύζηεκα Δηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο (EN ISO 
9001:2015) γηα ζπληήξεζε ζπζηεκάησλ παξαγσγήο θαη δηαλνκήο ηαηξηθώλ 
αεξίσλ θαη γηα εκπνξία, δηάζεζε, δηαθίλεζε ηαηξνηερλνινγηθώλ πξντόλησλ  
θαη ζπζηεκάησλ παξαγσγήο θαη δηαλνκήο ηαηξηθώλ αεξίσλ. 

 Να δηαζέηεη πηζηνπνηεκέλν ύζηεκα Δηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο (EN ISO 
13485:2016)  γηα ζπληήξεζε ζπζηεκάησλ παξαγσγήο θαη δηαλνκήο 
ηαηξηθώλ αεξίσλ θαη γηα εκπνξία, δηάζεζε, δηαθίλεζε ηαηξνηερλνινγηθώλ 
πξντόλησλ  θαη ζπζηεκάησλ παξαγσγήο θαη δηαλνκήο ηαηξηθώλ αεξίσλ. 

 Να δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθό νξζήο πξαθηηθήο δηαλνκήο ηαηξνηερλνινγηθώλ 
πξντόλησλ ζύκθσλα κε ηε ΔΤ8δ/1348/2004  

  Να είλαη ζηειερσκέλνο κε πηπρηνύρν Μεραλνιόγν ή Ηιεθηξνιόγν Π.Ε ή 
Σ.Ε. ν νπνίνο ζα είλαη είλαη ππέπζπλνο γηα ηελ αλάιεςε θαη νινθιήξσζε 
ησλ εξγαζίσλ. 

 Να δηαζέηεη ηερληθνύο(ζπλεξγεία) πνπ λα θαηέρνπλ άδεηα ηερλίηε ηαηξηθώλ 
αεξίσλ ζύκθσλα κε ην ΠΔ 112/2012. 

 Να πξνζθνκίζεη κε ηε πξνζθνξά ηνπ βεβαίσζε ελεκέξσζεο όηη 
επηζθέθζεθε ην Ννζνθνκείν θαη έιαβε γλώζε γηα ην είδνο θαη ην κέγεζνο 
ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ ζπλζεθώλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ 
εξγαζηώλ.  

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

ΑΔΑ: Ψ3ΒΧ469Η24-198





9 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι: ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΤΜΜΟΡΦΩΗ 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ :   ΣΟΙΥΕΙΑ ΠΡΟΦΟΡΑ  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 Σσμθωνία επί ηοσ ζσνόλοσ 

ηων ηετνικών προδιαγραθών 

όπως αναλσηικά ορίζεηαι ζηο 

Μέρος Β΄ ηης πρόζκληζης 

ΝΑΙ   

Α
/Α

 

ΕΙ
Δ

Ο
 

Μ
ο

νά
δ

α
 μ

ζτ
ρ

η
ς

η
σ 

Π
ο

ς
ό

τη
τα

 

Σι
μ

ή
 Μ

ο
νά

δ
ο

σ 
χω

ρ
ίσ

 Φ
Π

Α
 

υ
νο

λι
κή

 τ
ιμ

ή
 χ

ω
ρ

ίσ
 Φ

Π
Α

 

Φ
Π

Α
 

Σε
λι

κή
 Σ

ιμ
ή

 

  

Κ
ω

δ
ικ

ό
σ 

Π
α

ρ
α

τη
ρ

η
τη

ρ
ίο

υ
 

Σι
μ

ή
 Π

α
ρ

α
τη

ρ
η

τη
ρ

ίο
υ
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