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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ   
   
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1

η
 Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΔΑ 

  
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ   
Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους 8, Π.  Πεντέλη  Αθήνα 30/03/2016 
ΤΚ 15236   
Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών  Αρ. Πρωτ 3868 

Πληροφ. ΠΑΤΡΑ ΕΥΘΥΜΙΑ   

Τηλ . 213-2052518 ή 508    
Fax: 213-2052441 
Email: promitheion@paidon-pentelis.gr  
ΑΦΜ 997355589 
Δ.Ο.Υ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 

 A΄  EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ 

    

 
ΘΕΜΑ :  « A΄  EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ Πρόσκληση ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών, 

κατόπιν συλλογής κλειστών προσφορών, για την ετήσια παροχή υπηρεσιών από 

ανάδοχη εταιρεία για την « Συντήρηση και Επισκευή  των Ψυκτικών 

μηχανημάτων», προκειμένου να καλυφθούν οι ετήσιες ανάγκες του Νοσοκομείου, 

προϋπολογισμός 5.000,00€ συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ23%. 

 

  
ΣΧΕΤ. : 1. Ν.2286/95 τ.Α΄ «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών 

θεμάτων» 
2.  Ν. 3329/05 τ.Α΄ « Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές 

διατάξεις» 

3.  Το άρθρο 27 παρ. 11 του N.3867/2010 (μέχρι 45.000,00€) δεν χρειάζεται 
έγκριση από άλλο όργανο 

4. ΦΕΚ 261/09.12.2013 άρθρο 18 «  Επαναφορά  καθεστώτος διασύνδεσης των 
νοσοκομείων (γ) Τα κάτωθι αυτοτελή νοσοκομεία του ΕΣΥ διασυνδέονται και 

λειτουργούν εφεξής υπό την εποπτεία ενιαίου συλλογικού οργάνου διοίκησης: (1) 

≪Γ.Ν. Παίδων Πεντέλης≫ και (2) ≪Γ.Ν.Α. Σισμανόγλειο − ≪Αμαλία Φλέμιγκ≫≫. 

5. Τον Ν. 4213/2013 «  Επαναφορά  καθεστώτος διασύνδεσης των νοσοκομείων ( 

γ) Τα κάτωθι αυτοτελή νοσοκομεία του ΕΣΥ διασυνδέονται και λειτουργούν εφεξής 

υπό την εποπτεία ενιαίου συλλογικού οργάνου διοίκησης: (1) ≪Γ.Ν. Παίδων 

Πεντέλης≫ και (2) ≪Γ.Ν.Α. Σισμανόγλειο − ≪Αμαλία Φλέμιγκ≫≫ (ΦΕΚ 

261/09.12.2013 άρθρο 18), όπως αυτό τροποποιήθηκε . 

6. Την αρ. πρωτ.  Υ10β/Γ.Π. οικ. 5512/20.01.2014 Υπουργική Απόφαση  με την 

οποία ορίστηκε ο κος Ζούμπος Αριστείδης αναπληρωτής Διοικητής του Γ.Ν. Παίδων 
Πεντέλης (ΦΕΚ 42/31.1.2014 τ. ΥΟΔΔ). 

 7. Την αρ. Υ10β/Γ.Π.οικ.2014 22290/33431/14.04.2014 Υπουργική Απόφαση  
σχετικά με το ορισμό Κοινής Διοικήτριας των διασυνδεόμενων νοσοκομείων 

Γ.Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ « ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» -ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ»» και Γ.Ν.Παίδων Πεντέλης» 

(ΦΕΚ. 216/16-04-2014).  
 8.  Την αρ. 15η/03.07.2014 Απόφαση Δ.Σ. του Γ.Ν. Αττικής « ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-

ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ» και του διασυνδεόμενου σε αυτό Γ.Ν. Παίδων Πεντέλης, 
σχετικά με εκχώρηση αρμοδιοτήτων στους Αναπληρωτές Διοικητές (ΑΔΑ 

6Π1Ω4690Ω5-Η6Ζ). 
9. ΠΔ118/07 ΦΕΚ 150/10.7.007 τ. Α 

10. Ν.4281/2014 

11. Την αρ.8960/20.08.2015 έγγραφο αναγκαιότητας της Τεχνικής Υποδ/νσης  
12.Την αρ.10658/07.10.2016 Απόφαση Αν. Διοικητή σχετικά με έγκριση 
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σκοπιμότητας και διενέργειας  ( ΑΔΑ ΩΚΡ3469Η24-ΒΚ9).  

12. Τεχνικές προδιαγραφές με αρ.10367/04.09.2014 
13. Την αριθμ Α2β/Γ.Π.οικ.94666/11-12-2015 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 

905/11.12.15τ. ΥΟΔΔ) «Παύση Διοικήτριας των διασυνδεομένων Νοσοκομείων Γ.Ν. 
Αττικής «Σισμανόγλειο – Αμαλία Φλέμιγκ» και Γ.Ν. Παίδων Πεντέλης από τα 

καθήκοντα της». 

14. Την αρθιμ Α2β/Γ.Π.οικ. 99031/24-12-2015 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 
935/24.12.15τ.ΥΟΔΔ) «Παύση Αναπληρωτή Διοικητή ΓΝΠΠ από τα καθήκοντά του» 

15. Την αριθμ πρωτ Α2β/Γ.Π.οικ. 97538/17-12-2015 εγκύκλιο του Υπουργείου 
Υγείας «Διευκρινίσεις περί υπογραφών Διοικητών». 

16. Την σχετική απόφαση Αν.Διοικητή  
 

 

  

 

 

1. Το  Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης, λαμβάνοντας υπόψη το ανωτέρω σχετικό (16), 
προβαίνει στην διενέργεια της Α΄ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ  Πρόσκλησης ενδιαφέροντος με την 

διαδικασία συλλογής τουλάχιστον τριών προσφορών,  με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή ,  για 
την ετήσια παροχή υπηρεσιών από ανάδοχη εταιρεία για την ετήσια Συντήρηση και 

Επισκευή των Ψυκτικών Μηχανημάτων,  και  σας καλεί να υποβάλετε σε κλειστό 
πρωτοκολλημένο φάκελο, τα δικαιολογητικά συμμετοχής, την τεχνική και οικονομική 

προσφορά  στο Γραφείο Προμηθειών. 

 
Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η ετήσια παροχή υπηρεσιών για  την συντήρηση και 

επισκευή των ψυκτικών μηχανημάτων του Νοσοκομείου. 
   

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ :  5.000,00€ συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 23%  

 
Κριτήριο κατακύρωσης : χαμηλότερη τιμή  

 
                                      

 

ΣΥΜΒΑΣΗ : Ενός έτους 
 

 
Εφόσον η προσφορά αποσταλεί στην Υπηρεσία Διενέργειας με οποιονδήποτε τρόπο, Θα πρέπει να φέρει την 

ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».  
 

 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για χρονικό διάστημα εκατόν 
ογδόντα (180) ημερολογιακών  ημερών  από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του 

διαγωνισμού. 
 

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί σύμφωνα με τους κανόνες δημοσιότητας του 

Προγράμματος στο site της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ, στο διαδικτυακό τόπο του Νοσοκομείου 
(www.paidon-pentelis.gr ), στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό μητρώο συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).   

 
Υποβολή προσφοράς: Η υποβολή προσφορών μπορεί να γίνεται κάθε μέρα από την 

ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου.   
Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελο ιδιοχείρως, ταχυδρομικά με 

συστημένη επιστολή ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς στη 

διεύθυνση:  Ιπποκράτους 8, Π. Πεντέλη ΤΚ 15236 την παρακάτω 
ημερομηνία και ώρα. 

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία πρωτοκόλλου της 
Υπηρεσίας , που φέρει ο φάκελος αποστολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών. 

 

http://www.paidon-pentelis.gr/
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Υποβολή προσφορών  έως την 14 /04/2016 , ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 14.30μ.μ 

Αποσφράγιση προσφορών: 15/04/2016 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  και ώρα 10.00π.μ 
 

H αξιολόγηση  των υποβληθέντων προσφορών θα διενεργηθεί από την  
συσταθείσα επιτροπή. 

 

 
 

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
 

 
2.1 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή 

ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο 

της υπό ανάθεσης υπηρεσίας,  που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος 
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή 

σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το Ν.2513/1997 και των 

πολυμερών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, σύμφωνα με το άρθρο 5 

της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ (αρ. 4 Π.Δ. 60/2007) ή προερχόμενα από τρίτες χώρες που 
έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. και τα οποία πληρούν τους όρους που 

καθορίζονται στην συνέχεια της παρούσας. 
2.2 Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή για την 

υποβολή της προσφοράς τους. Ωστόσο, σε περίπτωση που η διακηρυσσόμενη με την 
παρούσα Υπηρεσία κατακυρωθεί σε ένωση προσώπων η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, 

εφ’ όσον το θεωρήσει αναγκαίο για την ικανοποιητική εκτέλεση της Σύμβασης, να 

ζητήσει από την ένωση να περιβληθεί ορισμένη νομική μορφή και η ένωση, στην 
περίπτωση αυτή, υποχρεούται να το πράξει. 

2.3  Τα εγκατεστημένα στην Ελλάδα φυσικά ή νομικά πρόσωπα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα 
στα οικεία επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα και να προσκομίζουν ανάλογο 

πιστοποιητικό. Οι υποψήφιοι που δεν έχουν εγκατάσταση στην Ελλάδα πρέπει να 

αποδεικνύουν την εγγραφή τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο του κράτους 
εγκατάστασής τους ή να προσκομίζουν ανάλογη ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό, κατά 

τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του Π.Δ. 60/2007. 
2.4  Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να διαθέτουν Τεχνικό ψυκτικών εγκαταστάσεων ο οποίος να 

διαθέτει τουλάχιστον άδεια Αρχιτεχνίτη Ψυκτικού, βάση του ΦΕΚ Α 3/8-1-13 και με την 

ανάλογη πιστοποίηση σύμφωνα με τον σχετικό ευρωπαϊκό κανονισμό ΕΚ 303/2008. Τα 
ανωτέρω, θα αποδεικνύονται με υποβολή των σχετικών αδειών καθώς και με τον Πίνακα 

Προσωπικού της Επιθεώρησης Εργασίας με το  προσωπικό το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για 
την εκτέλεση του έργου.  

2.5 Να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία σε νοσοκομεία (να προσκομιστούν βεβαιώσεις, 
συμβάσεις). 

2.6  Να κατέχουν πιστοποιητικό τήρησης ποιοτικής εγγύησης  ISO 9001:2008, με αντικείμενο 

την εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων, αντίγραφο του οποίου θα 
καταθέσει με την προσφορά του 

2.7 Να κατέχουν πιστοποιητικό ΙSO 14001:2004 περί προστασίας του περιβάλλοντος για 
ανάλογες εργασίες, αντίγραφο του οποίου θα καταθέσει με την προσφορά του 

2.8 Οι διαγωνιζόμενοι, μαζί με την προσφορά τους, θα πρέπει να προσκομίσουν  βεβαίωση 

ότι έλαβαν πλήρη γνώση των ειδικών τοπικών συνθηκών, την οποία μπορούν να πάρουν από 
την Τεχνική Υπηρεσία, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 
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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
 

Α. Κλειστός  φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής, τα οποία  διαγωνιζόμενοι 
οφείλουν να καταθέσουν, μαζί με την προσφορά τους, με την ένδειξη, 

“ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ” και ο οποίος θα περιέχει:  

 
1.1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, &  

Ν.4250/2014 ( ΦΕΚ74/26-03-2014), όπως εκάστοτε ισχύει, που θα φέρει 
ημερομηνία των τελευταίων 30 ημερολογιακών ημερών προ της 

καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών, στην οποία : 
α) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν. 

β) Να δηλώνεται ότι, μέχρι  και την ημέρα υποβολής της  προσφοράς τους, οι 

προσφέροντες δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση: 
1. για κάποιο τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ. 60/2007, δηλαδή για 

κάποιο από τα ακόλουθα: 
 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 

1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου.  

 δωροδοκία όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της Πράξης του 

Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παρ. 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ 

του Συμβουλίου.  
 απάτη κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την 

προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.  

 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο 

άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991 για την πρόληψη 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες.  
2.Για κάποιο από τα αδικήματα της απάτης, υπεξαίρεσης, εκβίασης, πλαστογραφίας, 

ψευδορκίας, δωροδοκίας, δόλιας χρεοκοπίας  

3.Για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της 
επαγγελματικής τους δραστηριότητας  

4. Δεν τελούν σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.  
5.Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.  

6.Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο (και το ειδικό επάγγελμα τους) ή ασκούν 
γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα.  

7.Δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν.2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική 
εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο 

για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής 
ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις 

(μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα)  

γ) Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των   
δικαιολογητικών, που απαιτούνται σύμφωνα με το ΠΔ 118/07 κατά το στάδιο της 

κατακύρωσης, όποτε ζητηθούν από το Νοσοκομείο 
δ) Να δηλώνονται ότι δεν υπάρχουν νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της επιχείρησης. 

ε) Να δηλώνονται εάν έχει υποβληθεί στον προμηθευτή ή ποινή του αποκλεισμού από 

διαγωνισμούς, με αμετάκλητη απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης. Εάν η ποινή του 
αποκλεισμού επιβλήθηκε για ορισμένο χρόνο, το στοιχείο αυτό λαμβάνεται υπόψη για την 

απόρριψη της προσφοράς, μόνο για το χρονικό αυτό διάστημα. 
στ) Να δηλώνεται ότι έχει λάβει γνώση όλων των όρων της παρούσης διακήρυξης και 

τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και σύμφωνα με αυτούς συνέταξε την προσφορά του. 

ζ)  Να δηλώνεται ότι όλα τα στοιχεία που αναφέρει στην προσφορά του είναι αληθή και 
ακριβή. 
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1.2. Επικυρωμένα αντίγραφα των σχετικών απαιτούμενων αδειών που αναφέρονται στο 

ανωτέρω άρθρο 2.4 καθώς και επικυρωμένο αντίγραφο Κατάστασης Επιθεώρησης Εργασίας 
από την οποίαν θα αποδεικνύεται η απασχόληση του προσωπικού 

1.3. Βεβαιώσεις η/και συμβάσεις με νοσοκομεία που να αποδεικνύεται η εμπειρία του 
υποψήφιου 

1.4. Αντίγραφο πιστοποιητικού τήρησης ποιοτικής εγγύησης  ISO 9001:2008, με 

αντικείμενο την εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων. 
1.5. Αντίγραφο πιστοποιητικού ΙSO 14001:2004 περί προστασίας του περιβάλλοντος για 

ανάλογες εργασίες 
1.6. Βεβαίωση της Τεχνικής Υπηρεσίας του νοσοκομείου ότι έλαβαν πλήρη γνώση των 

ειδικών τοπικών συνθηκών 
 

Η μη συμμόρφωση προς τις αναγκαίες ελάχιστες ανωτέρω απαιτήσεις 

συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.  
 

 
Β. Κλειστός φάκελος  με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», όπου 

τοποθετείται η τεχνική  προσφορά σε δύο αντίγραφα  με τα τεχνικά στοιχεία της 

προσφοράς.  
  

Γ. Κλειστός φάκελος  με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», όπου 
τοποθετείται η οικονομική προσφορά σε δύο αντίγραφα   και θα περιέχει τα 

οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, στην οποία θα αναγράφεται και το ποσοστό Φ.Π.A. (%) 
στο οποίο υπάγονται οι υπηρεσίες  και θα βαρύνει το φορέα,  καθώς και την ισχύ της 

προσφοράς. 

 
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους 

απορρίπτονται. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ  
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ  ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

 
1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Τα ψυκτικά μηχανήματα που  χρήζουν άμεσης επισκευής είναι κυρίως οι ψυκτικοί θάλαμοι και 

τα επαγγελματικά ψυγεία των μαγειρείων, καθώς επίσης  τα ψυγεία  κλινικών που 
φυλάσσονται φάρμακα και τα κλιματιστικά μηχανήματα που λειτουργούν σε κρίσιμους 

χώρους του Νοσοκομείου (π.χ. αιμοδοσία). Συνοπτικά τα προς συντήρηση μηχανήματα είναι:   
 2 Ψυκτικοί θάλαμοι 

 5 Επαγγελματικά ψυγεία 

 3 Καταψύκτες 

 30 Οικιακά ψυγεία 

 32 τοπικές κλιματιστικές μονάδες νερού (fan coils) 

 148 κλιματιστικές μονάδες διαιρούμενου τύπου (split units) 

 2 κεντρικές κλιματιστικές μονάδες με αντλία θερμότητας απευθείας εκτόνωσης 

 5 Ψύκτες νερού παλαιού τύπου 

 
2. ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Δικαιούμενοι συμμετοχής είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία καλύπτουν τις παρακάτω 
απαιτήσεις: 

 Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να διαθέτουν Τεχνικό ψυκτικών εγκαταστάσεων ο 

οποίος να διαθέτει τουλάχιστον άδεια Αρχιτεχνίτη Ψυκτικού, βάση του ΦΕΚ Α 3/8-1-
13 και με την ανάλογη πιστοποίηση σύμφωνα με τον σχετικό ευρωπαϊκό κανονισμό 

ΕΚ 303/2008. Τα ανωτέρω, θα αποδεικνύονται με υποβολή των σχετικών αδειών 
καθώς και με τον Πίνακα Προσωπικού της Επιθεώρησης Εργασίας με το  προσωπικό 

το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση του έργου.  

 Να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία σε νοσοκομεία (να προσκομιστούν βεβαιώσεις, 

συμβάσεις). 
 Να κατέχουν πιστοποιητικό τήρησης ποιοτικής εγγύησης  ISO 9001:2008, με 

αντικείμενο την εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων, 

αντίγραφο του οποίου θα καταθέσει με την προσφορά του 
 Να κατέχουν πιστοποιητικό ΙSO 14001:2004 περί προστασίας του περιβάλλοντος για 

ανάλογες εργασίες, αντίγραφο του οποίου θα καταθέσει με την προσφορά του 

 Οι διαγωνιζόμενοι, μαζί με την προσφορά τους, θα πρέπει να προσκομίσουν  

βεβαίωση ότι έλαβαν πλήρη γνώση των ειδικών τοπικών συνθηκών, την οποία 

μπορούν να πάρουν από την Τεχνική Υπηρεσία, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 
 

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Η οικονομική προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου, θα περιλαμβάνει την τιμή μονάδας 
ωριαίας εργασίας (€/ώρα) πλέον ΦΠΑ. Ρητά επισημαίνεται ότι η τιμή μονάδας ωριαίας 
εργασίας αφορά την ωριαία εργασία του συνεργείου, ανεξάρτητα από τον αριθμό του 

απασχολούμενου προσωπικού του συνεργείου. 

Στην ως άνω τιμή μονάδας θα περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του υποψήφιου Αναδόχου, 
όπως ενδεικτικά: μισθοί προσωπικού του συνεργείου του Αναδόχου, ασφαλιστικές εισφορές, 

δαπάνες μετακίνησης προσωπικού και εξοπλισμού, δαπάνες εξοπλισμού, φόροι, κρατήσεις και 
εν γένει κάθε δαπάνη έστω και εάν δεν κατονομάζεται ρητά ανωτέρω αλλά απαιτείται για την 

άρτια εκτέλεση των εργασιών επισκευής. Η δαπάνη κάθε εργασίας επισκευής θα υπολογίζεται 

με βάση την εν λόγω τιμή πολλαπλασιαζόμενης με τον χρόνο εργασίας που δαπάνησε το 
συνεργείο του υποψήφιου Αναδόχου.  

Σε περιπτώσεις εκτέλεσης εργασιών επισκευών των ψυκτικών μηχανημάτων, τις ημέρες 
Σαββάτου, Κυριακής και αργιών, ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν δικαιούται καμίας πρόσθετης 

αμοιβής, πέραν της ανωτέρω προβλεπόμενης. 
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Η δαπάνη των ανταλλακτικών που θα απαιτηθούν, θα βαρύνει το Νοσοκομείο. Επισημαίνεται 

ότι το Νοσοκομείο έχει την δυνατότητα να προβαίνει στην προμήθεια των απαιτούμενων 
ανταλλακτικών εφόσον κρίνει ότι το προτεινόμενο από τον υποψήφιο Ανάδοχο κόστος 

προμήθειας των ανταλλακτικών είναι οικονομικά ασύμφορο ή υπερβαίνει τις επίσημες τιμές 
του Παρατηρητηρίου τιμών, όπως εκάστοτε διαμορφώνονται. 

 

4. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 Ο ανάδοχος που θα αναλάβει την εκτέλεση των εργασιών, υποχρεούται να λαμβάνει τα 

κατά νόμο αναγκαία μέτρα για την προστασία του προσωπικού από ατυχήματα για τα 

οποία φέρει ακέραια την αστική και ποινική ευθύνη. 
 Κατά την εκτέλεση των εργασιών ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τους νόμους, 

διατάγματα, οδηγίες και γενικά τις ισχύουσες διατάξεις και κανονισμούς. 

 Ο ανάδοχος είναι ο αποκλειστικός εργοδότης του προσωπικού που θα απασχολήσει και ο 

μόνος υπεύθυνος έναντι παντός τρίτου για την ακριβή τήρηση των διατάξεων της 
εργατικής νομοθεσίας. Οι κάθε είδους καταβολές προς τα ασφαλιστικά ταμεία για όλο το 

προσωπικό του αναδόχου, βαρύνουν τον ίδιο. 

 Η εκτέλεση του έργου θα γίνει από έμπειρο προσωπικό. Ο ανάδοχος υποχρεούται να 

λαμβάνει με δική του ευθύνη και δαπάνη, κάθε μέτρο απαραίτητο για την πλήρη, έντεχνη 
και έγκαιρη εκτέλεση των εργασιών. Η παράδοση των εργασιών, θα πραγματοποιείται 

μετά την ολοκλήρωση τους και την υποβολή εντύπου επισκευής του αναδόχου στην 
Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου. Στο έντυπο επισκευής θα αναφέρονται οι εργασίες 

που εκτελέσθηκαν καθώς και τυχόν παρατηρήσεις του αναδόχου. 

 Σε περιπτώσεις βλάβης, ο υποψήφιος Ανάδοχος ειδοποιείται από την αρμόδια Τεχνική 

Υπηρεσία του Νοσοκομείου και υποχρεούται να αποστείλει επί τόπου εξειδικευμένο 
συνεργείο, εντός τεσσάρων (4) ωρών από την αναγγελία της βλάβης (έγγραφη ή 

προφορική) και σε ημέρες αργίας, για την αποκατάσταση του προβλήματος. Κατ’ 
εξαίρεση και κατόπιν συνεννόησης με τη Τεχνική Υπηρεσία μπορεί να προγραμματιστεί 

επισκευή τις ημέρες Σαββάτου, Κυριακής και εν γένει αργιών, για την ομαλή  λειτουργία 
του Νοσοκομείου. Σε περίπτωση υπέρβασης της τετράωρης προθεσμίας, θα επιβάλλεται 

ποινική ρήτρα 50€ ανά ώρα. Ρητά σημειώνεται ότι σε περίπτωση υπέρβασης της ως άνω 

προθεσμίας, πέραν της επιβολής της ποινικής ρήτρας, το νοσοκομείο δύναται να καλέσει 
άλλον Ανάδοχο, για την επισκευή, ενώ σε συνεχείς υπερβάσεις της προθεσμίας, το 

νοσοκομείο δύναται να προβεί σε έκπτωση του Αναδόχου. Ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 
μπορεί να επικαλεστεί έλλειψη προσωπικού ή τεχνολογικού εξοπλισμού για την 

δικαιολόγηση καθυστερήσεων στην επισκευή των ψυκτικών μηχανημάτων.  

 Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα έχει σταθερή βάση αναγγελίας βλαβών που θα λειτουργεί επί 

24ωρου βάσεως την οποία θα δηλώσει εγγράφως στην Τεχνική Υπηρεσία με την 
υπογραφή της σύμβασης. 

 
 

 
 

 

 
ΣΥΜΒΑΣΗ  

Μεταξύ του Γ.Ν.Π.Π και του προμηθευτή, θα υπογραφεί ετήσια σύμβαση για την παροχή 
υπηρεσιών. 

 

O ανάδοχος στον οποίο Θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός υποχρεούται να προσέλθει μέσα 
σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης, για 

υπογραφή της σχετικής σύμβασης προσκομίζοντας εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της 
οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% του συνολικού συμβατικού τιμήματος, μη 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.A. (ν.4281/2014)  
 

Η σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που 

περιλαμβάνονται στη διακήρυξη, των τεχνικών προδιαγραφών και την οικονομική και 
τεχνική προσφορά του προμηθευτή. Θα διέπεται από το ελληνικό Δίκαιο και δεν μπορεί 

ΑΔΑ: 7ΡΛΜ469Η24-404



8 

 

να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας. Το κείμενο της σύμβασης 

θα κατισχύει των παραρτημάτων της εκτός προφανών ή πασίδηλων παραδρομών.  
 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
Τον προμηθευτή βαρύνουν όλες οι νόμιμες ενδεικτικές κάτωθι κρατήσεις που ισχύουν ή θα 

επιβληθούν, πλην του αναλογούντα Φ.Π.A. ο οποίος βαρύνει το Νοσοκομείο. 

 

1) 2% Υπέρ ψυχικής υγείας  

2) 0,10% Υπέρ Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. 

3) 3% Χαρτόσημο  Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. εφαρμοστέο επί κράτησης Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. 

4) 20% ΟΓΑ χαρτοσήμου εφαρμοστέο επί Χαρτοσήμου Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. 

Οι άνωθεν κρατήσεις υπολογίζονται επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου 

8% Παρακράτηση φόρου  που υπολογίζεται επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου αφού 

αφαιρεθούν οι κρατήσεις 

Το πληρωτέο ποσό προκύπτει από την αφαίρεση των τελικών ποσών που προκύπτουν από 

τον υπολογισμό  άνωθεν (κρατήσεων & παρακράτησης φόρου) από την μικτή αξία κάθε 

τιμολογίου πώλησης. 

 
ΠΛΗΡΩΜΗ 

Οι πληρωμές θα γίνονται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών 
που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που 

τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

 
«Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή 

εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα 
αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο π.δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/ 5.6.2003) 

«Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29.6.2000 για την 
καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», καθίσταται 

υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. 

Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της 
ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής». 

 
Ο ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

 

α/α 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  
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