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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ     
Ψ.Ν.Α.   «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ»     
ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 – ΧΑΪΔΑΡΙ 
TMHMA :    OIKONOMIKOY                                                          ΧΑΪΔΑΡΙ   25  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2015 
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΤΗΛ : 213 2046170 - 171 
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:13664/750874 

 
 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ΄ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
(συλλογή σφραγισμένων προσφορών) 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 39 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  ΔΑΠΑΝΗΣ  20.000,00  € ΕYΡΩ  
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ   Φ.Π.Α. 

 

 

 

 

 

 

ΤΟΠΟΣ  
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΟΠΟΣ  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ  
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Ψ.ΝΑ 
«ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» 
ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 
ΧΑΪΔΑΡΙ 
ΤΜΗΜΑ  
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 
 

      
7 / 12  / 2015 
ΗΜΕΡΑ 
ΔΕΥΤΕΡΑ 
 
ΩΡΑ 
10:30 ΠΡΩΙ  
 
 

Ψ.Ν.Α 
«ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» 
ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 
ΧΑΪΔΑΡΙ 
ΤΜΗΜΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

      
7 / 12  /2015 
ΗΜΕΡΑ 
ΔΕΥΤΕΡΑ 
 
ΩΡΑ 

11:00 ΠΡΩΙ  
 
 

                                                       Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 

  
               ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ  

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
                         Το  Ψ.Ν.Α.  “ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ”  έχοντας υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) “Προμήθειες του   
Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων” 

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07  με τις εκάστοτε τροποποιήσεις του. 
3. Τις διατάξεις του Π.Δ 60/2007 με τις εκάστοτε τροποποιήσεις του. 
4. Τις διατάξεις του Οργανισμού του Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» (ΦΕΚ    

386/Β/25-5-89). 
5. Την από 25-11-2015 υπ΄αριθ.13632/750842   απόφαση του Προέδρου 

του Νοσοκομείου. 
 

                                                    Δ Ι Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι 
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Διαγωνισμό με συλλογή γραπτών σφραγισμένων  προσφορών,  για την 
προμήθεια  39 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ,  
σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως ορίζονται αναλυτικά  στο 
Παράρτημα Α, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας 
διακήρυξης, με τους παρακάτω βασικούς και ουσιώδεις όρους: 
 
ΑΡΘΡΟ  1Ο  
  Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές επιχειρήσεις (νομικά και φυσικά πρόσωπα) 
που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό.  
 
ΑΡΘΡΟ  2Ο  
   Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτούνται: 
1. Κλειστή έγγραφη προσφορά, καθαρογραμμένη και συνταγμένη στην 

Ελληνική γλώσσα. Εάν στην προσφορά υπάρχει οποιαδήποτε προσθήκη 
ή διόρθωση, πρέπει αυτή να είναι μονογραμμένη από τον προσφέροντα. 
Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό 
σφραγισμένο φάκελο ο οποίος τοποθετείται μέσα στον κυρίως φάκελο με 
την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».   

2. Υπεύθυνη Δήλωση, η οποία θα αναγράφεται,  ότι ο προσφέρων 
αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης, εκτός εάν 
στην προσφορά ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία δεν αποδέχεται. 

3. Οι προσφορές θα κατατεθούν στο τμήμα Γραμματείας και θα 
πρωτοκολληθούν 

 
ΑΡΘΡΟ 3Ο  
  Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για 120 
ημερολογιακές ημέρες από την κατάθεση της προσφοράς. 
  Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την 
υπηρεσία μας πριν από την λήξη αυτής  για  60 ημερολογιακές  ημέρες   πλέον 
του χρονικού διαστήματος των  120 ημερών.  
 
ΑΡΘΡΟ 4Ο  
Απαγορεύεται ρητά η παραχώρηση της προμήθειας  σε άλλον (υπεργολαβία). 
 
 
  ΑΡΘΡΟ 5Ο  
Η προσφερόμενη τιμή θα αναλύεται ως εξής: 
Α)  Καθαρή τιμή  σε Ευρώ    ανά μονάδα   (χωρίς Φ.Π.Α.) 
Β)  Επιβάρυνση  Φ.Π.Α. (συντελεστής) 
Γ)  Συνολική  τιμή  ανά  τεμάχιο  συμπεριλαμβανομένου   Φ.Π.Α. 
ΑΡΘΡΟ 6Ο  
  Η πληρωμή θα γίνεται  μετά την έκδοση του σχετικού τιμολογίου, την 
παραλαβή του είδους  και  τη θεώρηση του χρηματικού εντάλματος από 
την υπηρεσία της Παρέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
 
ΑΡΘΡΟ 7Ο  
  Τον Προμηθευτή βαρύνουν οι παρακάτω κρατήσεις: 
Για την προμήθεια: 
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1. Παρακράτηση φόρου 4%  (άρθρο 55, Ν.2238/94) επί της καθαρής 
συμβατικής αξίας.  

2. Κράτηση 2% επί της καθαρής συμβατικής αξίας σύμφωνα με το Ν 3580/07 
υπέρ της ψυχικής υγείας. 

3.  Παρακράτηση υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ 0,1036 % το οποίο εμπεριέχει 
χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου. 

ΑΡΘΡΟ 8ο  

  Ο προϋπολογισμός της δαπάνης του παραπάνω διαγωνισμού 
ανέρχεται στο ποσόν των 20.000,00 €  συμπεριλαμβανομένου   Φ.Π.Α.   
Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑΝΕΜΕΤΑΙ  ΩΣ ΕΞΗΣ: 
 
2    ΤΕΜ.  ΤΩΝ   22.000 bty  
7    ΤΕΜ   ΤΩΝ   12.000  bty  
30  ΤΕΜ.  ΤΩΝ     9.000 bty 
 
ΑΡΘΡΟ 9Ο  
1. Για ότι δεν προβλέπεται στη παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι διατάξεις του  

Π.Δ. 118/2007  και του Π.Δ. 60/2007 με τις εκάστοτε τροποποιήσεις τους. 
2. Το παράρτημα Α αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας 

διακήρυξης. 
 
 

                                                              
 
 
                                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   
                                                                                                                         

                                                           ΙΣΙΔΩΡΟΣ   ΠΡΩΙΟΣ                                                                                                                                         
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                                                  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Α΄   
 
                                       
         

                 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ Α/C 

1  

2 1   ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

2.1 Κλιματιστική μονάδα  9.000ΒΤU 

 Τύπου inverter  

 Τάση λειτουργίας 230V, 50ΗΖ 

 Ενεργειακή κλάση Α 

 Επίπεδο θορύβου εξωτερικής μονάδας μικρότερη από 52 dB 

 Βαθμός απόδοσης θέρμανσης (COP) μεγαλύτερος από 3,3 

 Βαθμός απόδοσης ψύξης (ΕER) μεγαλύτερος από 4.8 

1 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Θα πρέπει να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας όλου του εξοπλισμού για δύο 

έτη  (2) τουλάχιστον. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να παρέχεται κάλυψη ανταλλακτικών 

για (10) δέκα χρόνια από την κατασκευάστρια εταιρεία. 

1 ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

Τα  κλιματιστικά  θα πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα αντίστοιχα τεχνικά εγχειρίδια 

(σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή) στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα. 

1 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

Η εγκατάσταση των κλιματιστικών θα γίνει από τον προμηθευτή μετά από υπόδειξη 

της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου στους χώρους του Νοσοκομείου. Τα υλικά 

που θα χρησιμοποιηθούν για την εγκατάσταση (πχ βάση, καλώδια συνδέσεις με την 

παροχή του ρεύματος, χάλκινος σωλήνας, ταινίες, αρμαφλέξ και στριφόνια) θα 

επιβαρύνουν τον προμηθευτή. Η απόσταση μεταξύ των δύο μονάδων (εσωτερική -

εξωτερική δεν θα είναι μεγαλύτερη των τεσσάρων μέτρων). Σε περίπτωση που η 

απόσταση είναι μεγαλύτερη από τέσσερα (4) μέτρα, το κόστος των υλικών θα 

επιβαρύνουν το Νοσοκομείο. Στην προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται το κόστος των 

υλικών πάνω από τέσσερα (4) μέτρα, ανά μονάδα μέτρου. 

                                                                                   

 

                                                                                    

                                                                                  ΚΟΥΔΟΥΝΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  

                                                                                  ΜΗΧ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
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                 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ Α/C 

 

1 Τεχνικές Προδιαγραφές 

Κλιματιστική μονάδα  12.000ΒΤU 

 Τύπου inverter  

 Τάση λειτουργίας 230V, 50ΗΖ 

 Ενεργειακή κλάση Α 

 Επίπεδο θορύβου εξωτερικής μονάδας μικρότερη από 52 dB 

 Βαθμός απόδοσης θέρμανσης (COP) μεγαλύτερος από 3,3 

 Βαθμός απόδοσης ψύξης (ΕER) μεγαλύτερος από 3,1 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Θα πρέπει να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας όλου του εξοπλισμού για δύο έτη  (2) 

τουλάχιστον. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να παρέχεται κάλυψη ανταλλακτικών για (10) δέκα χρόνια από 

την κατασκευάστρια εταιρεία. 

Συνοδευτικο υλικο 
Τα  κλιματιστικά  θα πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα αντίστοιχα τεχνικά εγχειρίδια (σε ηλεκτρονική 

και έντυπη μορφή) στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα. 

ΥΠΟΧΡΕΩΣεισ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
Η εγκατάσταση των κλιματιστικών θα γίνει από τον προμηθευτή μετά από υπόδειξη της Τεχνικής 

Υπηρεσίας του Νοσοκομείου στους χώρους του Νοσοκομείου. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για 

την εγκατάσταση (πχ βάση, καλώδιο σύνδεσης με την παροχή ρεύματος , χάλκινος σωλήνας, ταινίες, 

αρμαφλέξ και στριφόνια) θα επιβαρύνουν τον προμηθευτή. Η απόσταση μεταξύ των δύο μονάδων 

(εσωτερική -εξωτερική δεν θα είναι μεγαλύτερη των τεσσάρων μέτρων). Σε περίπτωση που η 

απόσταση είναι μεγαλύτερη από τέσσερα (4) μέτρα, το κόστος των υλικών θα επιβαρύνουν το 

Νοσοκομείο. Στην προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται το κόστος των υλικών πάνω από τα τέσσερα (4) 

μέτρα, ανά μονάδα μέτρου. 

                                                                                   

 

                                                                                    

                                                                                  ΚΟΥΔΟΥΝΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  

                                                                                  ΜΗΧ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

   

 

                                                                                            

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ Α/C 
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1  

2 1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

2.1 Κλιματιστική μονάδα  22.000ΒΤU 

 Τύπου inverter  

 Τάση λειτουργίας 230V, 50ΗΖ 

 Ενεργειακή κλάση Α 

 Επίπεδο θορύβου εξωτερικής μονάδας μικρότερη από 52 dB 

 Βαθμός απόδοσης θέρμανσης (COP) μεγαλύτερος από 3,3 

 Βαθμός απόδοσης ψύξης (ΕER) μεγαλύτερος από 3 

1 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Θα πρέπει να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας όλου του εξοπλισμού για δύο 

έτη  (2) τουλάχιστον. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να παρέχεται κάλυψη ανταλλακτικών 

για (10) δέκα χρόνια από την κατασκευάστρια εταιρεία. 

1 ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

Τα  κλιματιστικά  θα πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα αντίστοιχα τεχνικά εγχειρίδια 

(σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή) στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα. 

1 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

Η εγκατάσταση των κλιματιστικών θα γίνει από τον προμηθευτή μετά από υπόδειξη 

της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου στους χώρους του Νοσοκομείου. Τα υλικά 

που θα χρησιμοποιηθούν για την εγκατάσταση (πχ βάση, καλώδιο σύνδεσης με την 

παροχή ρεύματος, χάλκινος σωλήνας, ταινίες, αρμαφλέξ και στριφόνια) θα 

επιβαρύνουν τον προμηθευτή. Η απόσταση μεταξύ των δύο μονάδων (εσωτερική -

εξωτερική δεν θα είναι μεγαλύτερη των τεσσάρων μέτρων). Σε περίπτωση που η 

απόσταση είναι μεγαλύτερη από τα τέσσερα (4) μέτρα, το κόστος των υλικών θα 

επιβαρύνουν το Νοσοκομείο. Στην προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται το κόστος των 

υλικών πάνω από τα τέσσερα (4) μέτρα, ανά μονάδα μέτρου. 

                                                                                   

 

                                                                                    

                                                                                  ΚΟΥΔΟΥΝΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  

                                                                                  ΜΗΧ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
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