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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ   
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ   
   
ΔΙΟΙΚΗΗ 1η Τ.Πε ΑΣΣΙΚΗ ΑΔΑ 
  
ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΣΕΛΗ   
Σαχ. Δ/νςη: Ιπποκράτουσ 8, Π.  Πεντέλη  Αθήνα 15/10/2021 
ΣΚ 15236   
Τπηρεςία: Γραφείο Προμηθειών  Αρ. Πρωτ. 10444/ 19.10.2021 

Πληροφ. ΡΙΣΑ ΑΝΝΑ   

Σηλ . 213-2052518 ή 508    
Fax: 213-2052441 
Email: promitheion@paidon-pentelis.gr  
 

  

    
 

ΘΕΜΑ : Πξφζθιεζε ελδηαθέξνληνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ, θαηφπηλ 

ζπιινγήο θιεηζηψλ πξνζθνξψλ, πξνθεηκέλνπ λα αληηθαηαζηαζεί 
ην παιαηφ θιηκαηηζηηθφ ζηνλ ρψξν ηνπ Αμνληθνχ Σνκνγξάθνπ ηνπ 

Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Παίδσλ Πεληέιεο», πξνυπνινγηζκφο 
3.000,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ  ΦΠΑ, ζε βάξνο ηνπ ΚΑΔ 7112 
νηθ. Έηνπο 2021. 
 

  

ΥΔΣ. : 1. Γιαηάξειρ  
α) Σνλ Ν.4213/09.12.13 άξζξν 18 «ηα θάησζη απηνηειή 

λνζνθνκεία ηνπ ΔΤ δηαζπλδένληαη θαη ιεηηνπξγνχλ εθεμήο ππφ 
ηελ επνπηεία εληαίνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ Γηνίθεζεο: «Γ.Ν. 

Παίδσλ Πεληέιεο» θαη Γ.Ν. Αηηηθήο «ηζκαλφγιεην-Ακαιία Φιέκηγθ 
           β) Σν Π.Γ.113/22.11.10 πεξί αλαιήςεσο ππνρξεψζεσλ 

απφ ηνπο 

 Γηαηάθηεο 
         γ) Σνλ Ν.3861/2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ 

ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, 
δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν 
«Πξφγξακκα Γηαχγεηα»  

         δ) Σνλ  Ν. 4024/2011 « πγθξφηεζε ζπιινγηθψλ νξγάλσλ 
ηεο δηνίθεζεο θαη νξηζκφο ησλ κειψλ ηνπο κε θιήξσζε 

         ε) Σνλ  Ν4412/2016 (ΦΔΚ Α' 147/08-08-2016) Γεκφζηεο 
πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ, φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

 
 

2. Σα  ζσεηικά: 
 

1.Σν ΦΔΚ 1110/30-12-2019  «Γηνξηζκφο Κνηλνχ Γηνηθεηή ζηα 

δηαζπλδεφκελα ΝΠΓΓ Ννζνθνκείσλ Γ.Ν.Α «ηζκαλφγιεην - Ακαιία 
Φιέκηγθ» θαη «Γ.Ν. Παίδσλ Πεληέιεο». 

2.Σν ΦΔΚ 37/21-01-2020 (ηεχρνο ΤΟΓΓ) «Γηνξηζκφο 
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Αλαπιεξψηξηαο Γηνηθήηξηαο ζην Γ.Ν. Παίδσλ Πεληέιεο» 
3.Σελ ππ.αξηζκ. 2685/11-2-2020 Απφθαζε , ζρεηηθά κε ηελ 

εθρψξεζε αξκνδηνηήησλ ζηνπο Αλ. Γηνηθεηέο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο. 
4. Tελ ππ.αξηζκ. 8254/17.8.2021  Απφθαζε Αλ. Γηνηθήηξηαο, 

ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ζθνπηκφηεηαο δαπάλεο, , ηε δηελέξγεηα 
πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο, κε ηηο επηζπλαπηφκελεο 
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηε ζπγθξφηεζε επηηξνπήο δηελέξγεηαο 

θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ (ΑΓΑ:ΦΡ93469Η24-ΔΗΜ). 
 

 
 
Σν  Ννζνθνκείν Παίδσλ Πεληέιεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηα αλσηέξσ 

ζρεηηθά, πξνβαίλεη ζηελ δηελέξγεηα Ππόζκληζηρ Δκδήλυζηρ  
Δνδιαθέπονηορ γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ παιαηνχ θιηκαηηζηηθνχ ζηνλ 

ρψξν ηνπ Αμνληθνχ Σνκνγξάθνπ ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Παίδσλ 
Πεληέιεο, κε ηε δηαδηθαζία ζπιινγήο ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ θιεηζηψλ 
πξνζθνξψλ,  με κπιηήπιο ηη σαμηλόηεπη ηιμή  φπσο αλαιπηηθά 

αλαθέξεηαη ζην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ –ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ,  ηεο παξνχζαο 
φπνπ απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο.  

 
Ανηικείμενο ηηρ ππόζκληζηρ είλαη ε αληηθαηάζηαζε ηνπ παιαηνχ 

θιηκαηηζηηθνχ ζηνλ ρψξν ηνπ Αμνληθνχ Σνκνγξάθνπ ηνπ Γεληθνχ 
Ννζνθνκείνπ Παίδσλ Πεληέιεο 
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΑΠΑΝΗ : 3.000,00€ ζςμπεπιλαμβανομένος  

ΦΠΑ 24%  
 

Κπιηήπιο καηακύπυζηρ : σαμηλόηεπη ηιμή                                 
 
ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ : ΟΥΙ 

 
 

Δθφζνλ ε πξνζθνξά απνζηαιεί ζηελ Τπεξεζία Γηελέξγεηαο κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, 
Θα πξέπεη λα θέξεη ηελ έλδεημε «Να μην ανοισθεί από ηην ηασςδπομική 
ςπηπεζία ή ηη γπαμμαηεία».  

 
Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο δηαγσληδφκελνπο γηα ρξνληθφ 

δηάζηεκα εκαηόν ογδόνηα (180) ημεπολογιακών  ημεπών  απφ ηελ 
επφκελε ηεο εκέξαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
 

Η παξνχζα πξφζθιεζε ζα αλαξηεζεί ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο 
δεκνζηφηεηαο ηνπ Ν4412/2016 ζην site ηεο ΓΙΑΤΓΔΙΑ θαη ζην δηαδηθηπαθφ 

ηφπν ηνπ Ννζνθνκείνπ (www.paidon-pentelis.gr ) 
 
Τποβολή πποζθοπάρ: Η ππνβνιή πξνζθνξψλ κπνξεί λα γίλεηαη θάζε 

κέξα απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο ζηελ 
ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ.   

Οη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα θαηαηεζνχλ ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν 
ηδηνρείξσο, ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή κε ππεξεζία 
ηαρπκεηαθνξάο ζηε δηεχζπλζε:  Ιππνθξάηνπο 8, Π. Πεληέιε ΣΚ 15236 ηελ 

παξαθάησ εκεξνκελία θαη ψξα. Σν εκπξφζεζκν ησλ αηηήζεσλ θξίλεηαη κε 
βάζε ηελ εκεξνκελία πξσηνθφιινπ ηεο Τπεξεζίαο , πνπ θέξεη ν θάθεινο 

απνζηνιήο ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ. 

http://www.paidon-pentelis.gr/
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Τποβολή πποζθοπών  έσο ηελ   27 / 10/2021 , εκέξα ΣΔΣΑΡΣΗ θαη 

ψξα 14.30κ.κ 
Αποζθπάγιζη πποζθοπών: 29/10/2021 εκέξα ΠΑΡΑΚΔΤΗ θαη ψξα 

09.00π.κ 
 
H αξιολόγηζη  ηυν ςποβληθειζών πποζθοπών θα διενεπγηθεί από 

ηην  ζςζηαθείζα επιηποπή. 
 

 
2. ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ  
 

 
2.1  Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά 

πξφζσπα ή ελψζεηο/θνηλνπξαμίεο απηψλ ή ζπλεηαηξηζκνί πνπ 
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην αληηθείκελν ηεο ππφ αλάζεζεο ππεξεζίαο,  πνπ 
ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Διιάδα ή ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.) ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ 
(Δ.Ο.Υ.) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηε πκθσλία 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, ε νπνία 
θπξψζεθε κε ην Ν.2513/1997 θαη ησλ πνιπκεξψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ 

ηνπ Γχξνπ ηεο Οπξνπγνπάεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηεο Οδεγίαο 
2004/18/ΔΚ (αξ. 4 Π.Γ. 60/2007) ή πξνεξρφκελα απφ ηξίηεο ρψξεο 
πνπ έρνπλ ζπλάςεη επξσπατθέο ζπκθσλίεο κε ηελ Δ.Δ. θαη ηα νπνία 

πιεξνχλ ηνπο φξνπο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ ζπλέρεηα ηεο παξνχζαο. 
2.2 Οη ελψζεηο πξνζψπσλ δελ ππνρξενχληαη λα πεξηβιεζνχλ νξηζκέλε 

λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπο. Χζηφζν, ζε 
πεξίπησζε πνπ ε δηαθεξπζζφκελε κε ηελ παξνχζα Τπεξεζία 
θαηαθπξσζεί ζε έλσζε πξνζψπσλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή δηθαηνχηαη, εθ’ 

φζνλ ην ζεσξήζεη αλαγθαίν γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο 
χκβαζεο, λα δεηήζεη απφ ηελ έλσζε λα πεξηβιεζεί νξηζκέλε λνκηθή 

κνξθή θαη ε έλσζε, ζηελ πεξίπησζε απηή, ππνρξενχηαη λα ην πξάμεη. 
2.3  Σα εγθαηεζηεκέλα ζηελ Διιάδα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πξέπεη λα 

είλαη εγγεγξακκέλα ζηα νηθεία επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα θαη 

λα πξνζθνκίδνπλ αλάινγν πηζηνπνηεηηθφ. Οη ππνςήθηνη πνπ δελ έρνπλ 
εγθαηάζηαζε ζηελ Διιάδα πξέπεη λα απνδεηθλχνπλ ηελ εγγξαθή ηνπο 

ζε επαγγεικαηηθφ ή εκπνξηθφ κεηξψν ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζήο ηνπο 
ή λα πξνζθνκίδνπλ αλάινγε έλνξθε βεβαίσζε ή πηζηνπνηεηηθφ, θαηά ηα 
νξηδφκελα ζην άξζξν 44 ηνπ Π.Γ. 60/2007. 

 
 

 
 
 

 
 

 

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ  

 

ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
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Α.  Γικαιολογηηικά ζςμμεηοσήρ.  

 ε ξεσυπιζηό ζθπαγιζμένο θάκελο ηοποθεηούνηαι ηα παπακάηυ 

δικαιολογηηικά ππόηςπα και ανηίγπαθα (επί ποινήρ απόππιτηρ) 

(1) Δνημεπυμένη Τπεύθςνη Γήλυζη ηηρ παπ. 4 ηος άπθπος 8 ηος 

ν. 1599/86, ζπκθψλσο πεξ. (αα) ηνπ εδ.(β) ηνπ άξζξνπ 93 ηνπ Ν 
4412/2016, ε νπνία πξέπεη λα θέξεη εκεξνκελία εληφο ησλ ηειεπηαίσλ 
ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξν ηεο θαηαιεθηηθήο 

εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ θαη δεν απαιηείηαι βεβαίυζη 
ηος γνήζιος ςπογπαθήρ από απμόδια διοικηηική απσή ή ηα ΚΔΠ 

θαη ζηελ νπνία :  

(α) λα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ νπνίν 
ζπκκεηέρνπλ.  

(β) λα δειψλεηαη φηη, κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία έθδνζήο ηεο:  
1) Δεν σπάρτει εις βάρος ηοσς ηελεζίδικη καηαδικαζηική απόθαζη 

για κάποιο αδίκημα από τα αναυερόμενα στην παρ. 1 τοσ άρθροσ 73 τοσ 
Ν. 4412/2016,  
2) Είναι θορολογικά και αζθαλιζηικά ενήμεροι ως προς τις 

σποτρεώσεις τοσ σσμυώνως παρ. 2 τοσ άρθροσ 73 τοσ Ν.4412/2016,  
3) Δεν ηελούν ζε κάποια από ηις αναθερόμενες καηαζηάζεις στην 

παρ. 4 τοσ άρθροσ 73 τοσ Ν. 4412/2016  
4) Είναι εγγεγραμμένοι ζηο οικείο Επιμεληηήριο σσμυώνως παρ. 2 

τοσ άρθροσ 75 τοσ Ν. 4412/2016.  
(γ) Να αλαιακβάλεηαη ε ππνρξέσζε, εθφζνλ απαηηεζεί απφ ηελ 
Αλαζέηνπζα Τπεξεζία γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ πνπ αθνξνχλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε 
ζπκθψλσο ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ Ν.4412/2016 θαη εθφζνλ ν δηαγσληζκφο 

θαηαθπξσζεί ζηνλ πξνζθέξνληα λα νθείιεη ζε δηάζηεκα φρη κεγαιχηεξν 
ησλ είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ ζρεηηθή έγγξαθε εηδνπνίεζε ηεο 
Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ, λα πξνζθνκίζεη ηα απαξαίηεηα 

δηθαηνινγεηηθά φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 103 ηνπ Ν. 4412/2016.  
(2) Αποδεικηικό έγγπαθο νομιμοποίηζηρ ηνπ πξνζθέξνληνο 

(παξαζηαηηθφ /έγγξαθν ζχζηαζεο εηαηξείαο) ζπκθψλσο πεξ. (γγ) ηνπ εδ. 
(β)ηνπ άξζξνπ 93 ηνπ Ν.4412/2016.  
(3) Παπαζηαηικό εκπποζώπηζηρ, εθφζνλ νη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ 

ζην δηαγσληζκφ κε εθπξφζσπν ηνπο ζπκθψλσο πεξ. (δδ) ηνπ εδ. (β) ηνπ 
άξζξνπ 93 ηνπ Ν 4412/2016. 

 
 

Β. Κλειζηόρ θάκελορ Δπί ποινή Αποκλειζμού, κε ηελ έλδεημε 

«ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», όπος ηοποθεηείηαι η ηεσνική  πποζθοπά 
ζε δύο ανηίγπαθα ( πξσηφηππν- αληίγξαθν) κε ηα ηερληθά ζηνηρεία 

ηεο πξνζθνξάο . ηνλ ελ ιφγσ θάθειν ηνπνζεηείηαη ζςμπληπυμένορ ο 
Πίνακα ςμμόπθυζηρ ( ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ Ι)  

  

Γ. Κλειζηόρ θάκελορ Δπί ποινή Αποκλειζμού, κε ηελ έλδεημε 
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», φπνπ ηνπνζεηείηαη ε οικονομική 

πποζθοπά ζε δύο ανηίγπαθα ( πξσηφηππν- αληίγξαθν) θαη ζα 
πεξηέρεη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, ζηελ νπνία ζα 
αλαγξάθεηαη θαη ην πνζνζηφ Φ.Π.A. (%) ζην νπνίν ππάγνληαη νη ππεξεζίεο  

θαη ζα βαξχλεη ην θνξέα,  θαζψο θαη ηελ ηζρχ ηεο πξνζθνξάο. 
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ςμπληπυμένο ηον Πίνακα Οικονομικήρ πποζθοπάρ  ( ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ 
ΙΙ). 

 
Ανηιπποζθοπέρ δεν γίνονηαι δεκηέρ και ζε πεπίπηυζη ςποβολήρ 

ηοςρ αποππίπηονηαι. 
Η μη ζςμμόπθυζη ππορ ηιρ αναγκαίερ ελάσιζηερ ανυηέπυ 
απαιηήζειρ ζςνεπάγεηαι ηην απόππιτη ηηρ πποζθοπάρ. 

 
Η παπάδοζη ηυν καηακςπυθένηυν ειδών θα ςλοποιηθεί ενηόρ 

ζαπάνηα πένηε (45)  ημεπών από ηην ημέπα ηηρ παπαγγελίαρ, βάζει 
ηυν κείμενυν διαηάξευν. 

 

 
 

ΤΜΒΑΗ 
 

Μεηαμχ ηνπ Γ.Ν.Π.Π θαη ηνπ πξνκεζεπηή, ζα ππνγξαθεί ζχκβαζε γηα 

ηελ αλσηέξσ πξνκήζεηα. 
O αλάδνρνο ζηνλ νπνίν ζα θαηαθπξσζεί ε πξνκήζεηα ππνρξενχηαη λα 

πξνζέιζεη κέζα ζε δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία 
αλαθνίλσζεο ηεο θαηαθχξσζεο, γηα ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.  

Η ζχκβαζε ζα θαηαξηηζηεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα κε βάζε ηνπο φξνπο 
πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε πξφζθιεζε, ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ηελ 
νηθνλνκηθή θαη ηερληθή πξνζθνξά ηνπ πξνκεζεπηή. Θα δηέπεηαη απφ ην 

ειιεληθφ Γίθαην θαη δελ κπνξεί λα πεξηέρεη φξνπο αληίζεηνπο πξνο ην 
πεξηερφκελν ηεο παξνχζαο. Σν θείκελν ηεο ζχκβαζεο ζα θαηηζρχεη ησλ 

παξαξηεκάησλ ηεο εθηφο πξνθαλψλ ή παζίδεισλ παξαδξνκψλ. 
 

 

ΚΡΑΣΗΔΙ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 
 

Σνλ πξνκεζεπηή βαξχλνπλ φιεο νη λφκηκεο ελδεηθηηθέο θάησζη θξαηήζεηο 
πνπ ηζρχνπλ ή ζα επηβιεζνχλ, πιελ ηνπ αλαινγνχληα Φ.Π.A. ν νπνίνο 
βαξχλεη ην Ννζνθνκείν. 

1. 2% ππέξ ςπρηθήο πγείαο ηνπ Ν. 3580/07 άξζξν 6 
2. 0,07% ππεξ Δληαίαο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΑΓΗΤ) 

3. 0,06% ππεξ Αξρήο Πξνδηθαζηηθψλ δηαθνξψλ 
4. 3% Υαξηφζεκν επί πξνγελέζηεξσλ θξαηήζεσλ κε α.α 2 ,3  
5. 20% ΟΓΑ ραξηνζήκνπ επη ηνπ 3% ραξηφζεκνπ κε α.α. 4  

 
Οη άλσζελ θξαηήζεηο ππνινγίδνληαη επί ηεο θαζαξήο αμίαο ηνπ ηηκνινγίνπ 

4% Παξαθξάηεζε θφξνπ  πνπ ππνινγίδεηαη επί ηεο θαζαξήο αμίαο ηνπ 

ηηκνινγίνπ αθνχ αθαηξεζνχλ νη θξαηήζεηο. Σν πιεξσηέν πνζφ πξνθχπηεη 

απφ ηελ αθαίξεζε ησλ ηειηθψλ πνζψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ 

ππνινγηζκφ  άλσζελ (θξαηήζεσλ & παξαθξάηεζεο θφξνπ) απφ ηελ κηθηή 

αμία θάζε ηηκνινγίνπ πψιεζεο. 

ΠΛΗΡΩΜΗ 
Οη πιεξσκέο ζα γίλνληαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ παξαζηαηηθψλ 
θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαζψο 
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θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο 
ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή. 

 
«ε πεξίπησζε πνπ ε πιεξσκή ηνπ ζπκβαζηνχρνπ θαζπζηεξήζεη απφ ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή εμήληα (60) εκέξεο κεηά ηελ ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ 
πψιεζεο απφ απηφλ, ε αλαζέηνπζα αξρή (νθεηιέηεο), ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα ζην Π.Γ. 166/2003 (ΦΔΚ 138/Α/ 5.6.2003) «Πξνζαξκνγή ηεο 

Διιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ νδεγία 2000/35 ηεο 29.6.2000 γηα ηελ 
θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο 

ζπλαιιαγέο», θαζίζηαηαη ππεξήκεξνο θαη νθείιεη ηφθνπο ρσξίο λα 
απαηηείηαη φριεζε απφ ηνλ ζπκβαζηνχρν. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ππνβνιή ηνπ 
ηηκνινγίνπ πψιεζεο δελ κπνξεί λα γίλεη πξν ηεο εκεξνκελίαο εθδφζεσο 

ηνπ πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο». 
 

 
 

Η ΑΝ.ΓΙΟΙΚΗΣΡΙΑ 

 

ΔΤΣΑΘΙΑ ΚΑΣΟΙΚΟΤ 
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ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

 

 
 
Νέν θιηκαηηζηηθφ κεράλεκα ςχμεο-ζέξκαλζεο, ηχπνπ θαζέηαο, ≥55.000 

btu/h, ηερλνινγίαο INVERTER, ελεξγεηαθήο θιάζεο ηνπιάρηζηνλ Α++ ζηελ 

ςχμε. Σν πξνζθεξφκελν κεράλεκα ζα είλαη ηξέρνπζαο παξαγσγήο – 

ςπθηηθφ πγξφ R32 – θαη ε εγθαηάζηαζή ζα γίλεη απφ εμεηδηθεπκέλν 

ζπλεξγείν, πηζηνπνηεκέλν βάζεη ησλ ΔΚ 303/2008 & 2067/2015. 

 

Οι επγαζίερ ανηικαηάζηαζηρ ηος παλαιού με ηο νέο κλιμαηιζηικό 

μησάνημα, θα πεπιλαμβάνοςν: 

1. Δξγαζία απνμήισζεο, ςπθηηθήο θαη ειεθηξηθήο απνζχλδεζεο ηνπ 

παιαηνχ θιηκαηηζηηθνχ πνπ βξίζθεηαη ζην ρψξν ζαο 

2. Σνπνζέηεζε εζσηεξηθήο κνλάδαο ζηε ζέζε πνπ βξίζθνληαλ ε παιαηά 

εζσηεξηθή κνλάδα ηνπ κερ/ηνο 

3. Σνπνζέηεζε ηεο εμσηεξηθήο κνλάδαο ζηε ζέζε πνπ βξίζθνληαλ ε παιαηά 

εμσηεξηθή κνλάδα ηνπ κερ/ηνο & ζηήξημή ηεο 

4. Φπθηηθή ζχλδεζε ηεο εμσηεξηθήο κε ηελ εζσηεξηθή κνλάδα, κε ρξήζε 

φισλ ησλ απαηηνχκελσλ λέσλ ζεη ςπθηηθψλ ζσιήλσλ 

5. Ηιεθηξηθή ζχλδεζε ηνπ κεραλήκαηνο (παιαηά παξνρή) 

6. Δθθίλεζε κεραλήκαηνο, έιεγρνο ιεηηνπξγίαο, ξπζκίζεηο, παξάδνζε ζε 

ρξήζε. 

                                                             

                                                                       
 

Διδικέρ ζςνθήκερ εκηέλεζηρ ηυν επγαζιών 

Οη δηαγσληδφκελνη πξέπεη λα έρνπλ ππφςε ηνπο φηη νη ζπλζήθεο εθηέιεζεο 

ησλ επηζθεπψλ είλαη εηδηθέο, θαζψο : 

Α) Οη εξγαζίεο ζα πξέπεη λα εθηειεζηνχλ ρσξίο λα δηαηαξαρζεί ε  

ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ λνζνθνκείνπ. 

Β) Μέξνο ησλ εξγαζηψλ ίζσο απαηηεζεί λα γίλεη  αββαηνθχξηαθα, έπεηηα 

απφ ζπλελλφεζε κε ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

Γ) Θα πξέπεη λα ππάξρεη κέξηκλα γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ απνθπγή  

πξφθιεζεο δεκηψλ ζηνλ πάζεο θχζεσο εμνπιηζκφ θαη εγθαηαζηάζεηο ηνπ 

Ννζνθνκείνπ – ζε πεξίπησζε, πξφθιεζεο  δεκηψλ, ν αλάδνρνο   ζα θέξεη 

ηελ απφιπηε θαη απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηελ πιήξε απνθαηάζηαζε ηνπο. 
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Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο, νη δηαγσληδφκελνη, πξηλ ππνβάιινπλ ηελ 

πξνζθνξά ηνπο, ζα πξέπεη λα επηζθεθζνχλ φινπο ηνπο ρψξνπο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο ελ ιφγσ εξγαζίεο θαη λα δειψζνπλ ππεχζπλα φηη 

έιαβαλ  γλψζε φισλ ησλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ. 

 

Τποσπεώζειρ ηος Ανάδοσος 

 

        Ο ανάδοσορ ςποσπεούηαι: 

 Να κεηαθέξεη θαη λα απνκαθξχλεη φια ηα πιηθά  ζε ρψξν εθηφο ηνπ 

Ννζνθνκείνπ, κε δηθή ηνπ επζχλε θαη δαπάλε θαη λα θάλεη ρξήζε 

φισλ ησλ αλαγθαίσλ κέζσλ γηα ηελ πεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ. 

 

 Να ιάβεη ηα θαηά λφκν αλαγθαία κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πξνζσπηθνχ απφ αηπρήκαηα γηα ηα νπνία θέξεη αθέξαηα ηελ αζηηθή 

θαη πνηληθή επζχλε. Θα είλαη ν κφλνο ππεχζπλνο έλαληη παληφο 

ηξίηνπ γηα ηελ αθξηβή ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο 

λνκνζεζίαο θαη νη θάζε είδνπο θαηαβνιέο πξνο ην ΙΚΑ γηα φιν ην 

πξνζσπηθφ, ζα βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ ίδην. 

 

 Να ηεξεί ηνπο λφκνπο, δηαηάγκαηα, νδεγίεο θαη γεληθά ηηο ηζρχνπζεο 

δηαηάμεηο θαη θαλνληζκνχο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 

 

 Να ιάβεη κε δηθή ηνπ επζχλε θαη δαπάλε, θάζε κέηξν απαξαίηεην 

γηα ηελ πιήξε, έληερλε θαη έγθαηξε δηελέξγεηα ησλ επηζθεπψλ. Η 

εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζα γίλεη απφ έκπεηξν πξνζσπηθφ θαη κε 

αξίζηεο πνηφηεηαο πιηθά (ζα θέξνπλ ηα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά), 

ελψ ειαηησκαηηθά πιηθά ή ηερληθφο  εμνπιηζκφο πνπ εθζάξε θαηά 

ηελ δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο ή δνθηκψλ ζα αληηθαηαζηαζνχλ ή ζα  

δηνξζσζνχλ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο επηηξνπήο 

παξαθνινχζεζεο  θαη παξαιαβήο. 

 

 Να ειέγμεη, κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ, ηελ εγθαηάζηαζε γηα 

ηπρφλ δπζιεηηνπξγίεο θαη, ζε πεξίπησζε πξνβιεκάησλ, λα επέκβεη 

ζηελ εγθαηάζηαζε γηα ηελ δηφξζσζε θαη ηελ βειηίσζε απηήο κε 

έμνδα πνπ βαξχλνπλ ηνλ ίδην. 
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 Γηα ιφγνπο  αζθαιείαο, ηδηαίηεξα ελ κέζσ παλδεκίαο, ν αλάδνρνο  

ππνρξενχληαη φπσο  ελεκεξψζεη  ηελ αξκφδηα  επηηξνπή  ζρεηηθά κε 

ην νλνκαηεπψλπκα θαη ηνπο αξηζκνχο ηαπηφηεηαο ησλ πξνζψπσλ 

πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ  

 

 

Παπάδοζη ηυν σώπυν 

 

Οη ρψξνη ζα παξαδνζνχλ ειεχζεξνη απφ θάζε άρξεζην πιηθφ, 

θαζαξνί θαη έηνηκνη πξνο ρξήζε, αθνχ πξψηα ειεγρζνχλ θαη 

παξαζρεζεί ε ζρεηηθή έγθξηζε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ 

Ννζνθνκείνπ.  
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