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Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ  Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ 

 

«ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΩΝ TRANE 
ΚΑΙ AERMEC ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 
Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ»,(CPV 50730000-1), ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ 
ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ), 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 14.880,00 € ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α. 24%» 
 

Το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό» έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 147/08-08-2016), 

2. Το άρθρο 107 του Ν. 4497/2017 (Α΄ 171) «Τροποποιήσεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)», 

3. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 « Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 

143/28-6-2014), 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, 

Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση 

Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του 

άρθρου 1,   

5. Τις διατάξεις του Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και 

άλλες Διατάξεις» ( ΦΕΚ Α΄ 120/29-05-2013), 

6. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου 

κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης 

και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 204/15-9-2011), 

7. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο ”Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄112/13-7-2010), 

8. Τις διατάξεις του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 134 /18-6-2007), 
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9. Τις διατάξεις του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 

λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 81 /4-4-2005), 

10. Το ν.3846/(ΦΕΚ 66Α΄/ 11-05-2010),άρθρο 24 που αφορά τροποποιήσεις σχετικών άρθρων 

του Ν. 3580/07, 

11. Την υπ’ αριθμ. 21η/10-06-2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου περί 

έγκρισης επανάληψης του διαγωνισμού της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος (Α.Δ.Α. ΨΕΒ74690Ω8-ΟΗΙ) 

12.  Την υπ’ αριθμ. 137η/4-8-2020 Απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου σχετικά με την 
τροποποίηση της δαπάνης του διαγωνισμού της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος (Α.Δ.Α. ΩΑΘΝ4690Ω8-ΞΕΒ) 

13. Την υπ’ αριθμ. 144η/04-09-2020 Απόφαση Διοικητή του Νοσοκομείου περί έγκρισης των 

τεχνικών προδιαγραφών (Α.Δ.Α.: Ω0Θ64690Ω8-ΡΝΖ)  

14. Το γεγονός ότι από την παρούσα προκαλείται δαπάνη, η οποία ανέρχεται έως του ποσού των 

14.880,00 € και θα καλυφθεί από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Γενικού Νοσοκομείου 

Αθηνών «ΛΑΪΚΟ» KAE 0879α, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΑΔΑ 6ΘΨΟ4690Ω8-ΣΚΝ  

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, 

 
Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι 

1. Κάθε ενδιαφερόμενο υποψήφιο οικονομικό φορέα να υποβάλει έγγραφη σφραγισμένη 

προσφορά για την παροχή των υπηρεσιών του Παραρτήματος Α΄ της παρούσης, σε κλειστό 

φάκελο, ο οποίος θα φέρει την ένδειξη, «Προσφορά  για την υπ’ αριθμ. 81/2020 «Πρόσκληση 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συντήρηση των ψυκτικών συγκροτημάτων οίκων TRANE και 
AERMEC, εγκατεστημένων στο χώρο του νοσοκομείου και του Παραρτήματος του Γ.Ν.Α. 
«ΛΑΪΚΟ»», με CPV 50730000-1, για ένα έτος, συνολικής προϋπολογισθείσας  δαπάνης 

14.880,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%,  με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)», στο Τμήμα 
Γραμματείας (Πρωτόκολλο) του Νοσοκομείου μέχρι την Παρασκευή 18-09-2020 και ώρα 15.00 
μ.μ. Οι προσφορές που υποβάλλονται στην Υπηρεσία ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΑ δεν θα λαμβάνονται 

υπόψη. Πληροφορίες δίδονται στο τηλέφωνο 213.2061792.  

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ - ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ 

Φ.Π.Α. 24% 

1. 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΩΝ TRANE ΚΑΙ 
AERMEC 

7 14.880,00 € 

 

2. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα υποβάλουν προσφορά για το σύνολο των υπηρεσιών. Τμηματικές 

ή εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. 

3. Περιεχόμενο προσφοράς: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν μία και μοναδική 

προσφορά σε κλειστό φάκελο, στον οποίο θα εμπεριέχονται:   
3.1. Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντος στην οποία θα δηλώνεται ότι: α) αποδέχεται τους 

όρους της παρούσας πρόσκλησης και η προσφορά του συντάχθηκε σύμφωνα με αυτούς β) το 

προσφερόμενο είδος ικανοποιεί τις παρατιθέμενες στην παρούσα πρόσκληση τεχνικές 

απαιτήσεις και γ) ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι 120 ημέρες από την λήξη της 

προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  

3.2. Τεχνική προσφορά στην οποία: α) θα αναλύονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά, σύμφωνα με 

τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες επισυνάπτονται στην παρούσα και 

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής, β) τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Α «Τεχνικές 

Προδιαγραφές» πιστοποιητικά.  
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3.3. Οικονομική Προσφορά του προσφέροντος στην οποία θα δηλώνεται κατ’ ελάχιστον η τιμή 

του προσφέροντος για την εν λόγω παροχή υπηρεσιών με τη συμπλήρωση του Πίνακα του 
Παραρτήματος Β, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. Επισημαίνεται  ότι η 
συνολική προσφερόμενη τιμή της οικονομικής προσφοράς δεν θα πρέπει να ξεπερνά την 
προϋπολογισθείσα δαπάνη. 
3.4. Καθώς και τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

1. απόσπασμα του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται 

από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή 

της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο 

προκύπτει ότι δεν συντρέχει λόγος αποκλεισμού από τους αναφερόμενους στην παρ. 1 

του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016,όπως δηλώθηκε σχετικά κατά την υποβολή της 

προσφοράς με υπεύθυνη δήλωση. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, ή ελλείψει αυτού, 
άλλο ισοδύναμο έγγραφο, προσκομίζεται για τα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού οργάνου του οικονομικού φορέα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 

ή των προσώπων που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης απόφασης ή ελέγχου σε 

αυτόν. Συγκεκριμένα, σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, το 

απόσπασμα ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο υποβάλλεται για τον ή τους Διαχειριστές, όταν 

το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ή Ε.Π.Ε, για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα 

τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. 

2. πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή 

χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του οικονομικού φορέα, όσον 

αφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική ενημερότητα) και στην καταβολή των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα), σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα. Ειδικά για 

την περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή 

του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, 

καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.  

3. πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή 

χώρας και για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκαταστημένοι ή εκτελούν έργα στην 

Ελλάδα, πιστοποιητικό από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα ή 

το ΓΕΜΗ για την περίπτωση της εκκαθάρισης, ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή  υπό 
αναγκαστική διαχείριση και ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση. Δεν προσκομίζεται από τα 

φυσικά πρόσωπα πιστοποιητικό περί μη θέσης σε εκκαθάριση.  

4. πιστοποιητικό ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επαγγελματικό Επιμελητήριο. 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων τα πιστοποιητικά πρέπει να 

προσκομίζονται για κάθε μέλος της ένωσης.  

4. Παραδοτέα / Χρονοδιάγραμμα: Για την προμήθεια του είδους θα συναφθεί σύμβαση 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως ισχύουν. Σε περίπτωση μη εκτέλεσης εντός των χρονικών 

ορίων που παρέχονται στον προμηθευτή έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν.4412/16  

5. Προϋπολογισμός δαπάνης: Η συνολική δαπάνη για την ετήσια ανάθεση της υπηρεσίας δεν 
δύναται να υπερβεί το ποσό των 14.880,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%  

5. Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).  
6. Η πληρωμή της αναδόχου θα γίνεται τμηματικά και μετά την πλήρη ποιοτική και ποσοτική 

παραλαβή της υπηρεσίας, η οποία θα πιστοποιείται με το αντίστοιχο πρωτόκολλο παραλαβής 

της αρμόδιας προς τούτο επιτροπής και την προσκόμιση των σχετικών παραστατικών.  

7. Η παρούσα θα αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου. 
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1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα που καλύπτουν όλα τα προαναφερόμενα 
προσόντα. 

 

2. ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ ΟΣΟΙ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ: 

1. Έχουν οποιαδήποτε σχέση εργασίας με το Νοσοκομείο, είναι μέλη του διοικητικού 

συμβουλίου του, είναι συγγενείς των ανωτέρω εξ’ αίματος ή εξ’ αγχιστείας μέχρι και 

δευτέρου βαθμού. 

2. Έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, αναγκαστική διαχείριση ή άλλη 

παρόμοια διαδικασία που προβλέπεται από τις εθνικές νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις. 

3. Αποκλείστηκαν τελεσίδικα από δημόσια υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ γιατί δεν εκπλήρωσαν τις 
συμβατικές τους υποχρεώσεις. 

4.  Έχουν καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική διαγωγή τους, με απόφαση 

που έχει ισχύ δεδικασμένου. 

5. Δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους, όσον αφορά την καταβολή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης. 

6. Δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους τις σχετικές με την πληρωμή των φόρων και 

τελών, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. 

7. Έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-

πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του 
οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 

διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-

μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της 

απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την 

καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς 

και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η 
οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, 

όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 

22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως 

ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της 

χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 

25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 

166),  

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 

Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 

2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την 

προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 

2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην 

εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ) 
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Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να καταθέσουν Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθ. 8 
του Ν.1599/86, στην οποία θα δηλώνουν τα προαναφερόμενα.  
 

Δικαιολογητικά/ έγγραφα που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται 

υποχρεωτικά –επί ποινή αποκλεισμού- και από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική 

γλώσσα. 

Όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται θα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή νομίμως 

επικυρωμένα. 

 

3. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 
Το Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ»  που εδρεύει στην Αγ. Θωμά 17, Τ.Κ. 11527, Γουδή, Αθήνα. 

 
4. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΡΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΟΠΟΣ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ» 
Τμήμα 

Τμήμα Γραμματείας 
/ Πρωτόκολλο 

Από: 11-09-2020 
Έως: 18-09-2020 

(μέχρι τις 15:00 μ.μ.) 

Τμήμα 
Προμηθειών 

Δευτέρα: 21-09-2020 
Ώρα: 11:00 π.μ. 

 

 

Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 21/09/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
11:00 π.μ., στο Γραφείο Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΛΑΪΚΟ», το οποίο 

ευρίσκεται στο ισόγειο του κεντρικού κτηρίου, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας – 

Αξιολόγησης της Πρόσκλησης, που θα συγκροτηθεί, με Απόφαση του Διοικητή του 
Νοσοκομείου, ειδικά για το σκοπό αυτό.  

 

5. ΤΡΟΠΟΣ, ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
        Στοιχεία Φακέλου Προσφοράς 

Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς προς την Αναθέτουσα Αρχή (Νοσοκομείο), θα 

αναφέρονται ευκρινώς τα στοιχεία του υποψηφίου και της σχετικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος. Ειδικότερα στον Εξωτερικό φάκελο πρέπει να αναγράφονται: 

      Α) η ένδειξη: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΩΝ TRANE ΚΑΙ AERMEC 
ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Α. 
«ΛΑΪΚΟ»» 

Β) ο πλήρης τίτλος του νοσοκομείου (Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ»), 

Γ) η ημερομηνία διενέργειας της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και 

Δ) τα στοιχεία του αποστολέα. 

 

Δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να 

αποσφραγιστούν και να επανασφραγιστούν, χωρίς να αφήσουν ίχνη.  

 

Η προσφορά και όλα τα στοιχεία – έγγραφα που θα τη συνοδεύουν θα υποβληθούν σε δύο 
(2) αντίτυπα. Ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο.  

 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 18/09/2020, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 15:00 μ.μ., στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, στο ισόγειο του κεντρικού κτηρίου, στο 

Τμήμα Γραμματείας / Πρωτόκολλο. Η ημερομηνία και η ώρα υποβολής των προσφορών θα 

αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνο, από το πρωτόκολλο εισερχομένων της Υπηρεσίας. Οι 

προσφορές μπορεί να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο και να παραλαμβάνονται με 
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απόδειξη, όμως, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία 

μέχρι τη λήξη της καθοριζόμενης, από την παρούσα, προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 
Προσφορές που θα υποβληθούν ή θα περιέλθουν στην Υπηρεσία, μετά την καθοριζόμενη, από 

την παρούσα, ημερομηνία και ώρα, θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και θα επιστρέφονται χωρίς να 

αποσφραγιστούν. 

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

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

 
6. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Ο προϋπολογισμός του έργου για χρονικό διάστημα ενός έτους ανέρχεται στο ποσό των 
14.880,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

 

7. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι ετήσια. 

 Στον υποψήφιο  που θα κατακυρωθεί η προμήθεια, το νοσοκομείο αποστέλλει σχετική 

ανακοίνωση – πρόσκληση για την υπογραφή σχετικής σύμβασης.  

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

περιλαμβάνονται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και την Προσφορά του 
Υποψηφίου, θα διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους 

αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσης. 

 Ο Υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται με την υπογραφή της σύμβασης (την ίδια ημέρα 

και πριν την υπογραφή), να προσκομίσει στο νοσοκομείο Εγγυητική Επιστολή Καλής 

Εκτέλεσης, η οποία να καλύπτει σε ποσοστό το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας της 

κατακυρωθείσας προμήθειας, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η ημερομηνία 

λήξης της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή σύμβασης πρέπει 

να είναι δύο μήνες μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και θα  επιστραφεί μόλις 
εκπληρωθούν οι όροι της.  Η απαλλαγή από την εγγύηση καλής εκτέλεσης της 

προμήθειας ενεργείται με την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής στον Ανάδοχο, μετά 

την ολοκλήρωση και οριστική παραλαβή της προμήθειας.  

 

                                                                                    Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

                                                              

                               

                                                                                                      ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 

 

 

 

 

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 
Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
Β. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ 

ΟΙΚΩΝ TRANE ΚΑΙ AERMEC ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ  

 

Παραθέτουμε τις τεχνικές προδιαγραφές για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 

τη «Συντήρηση ψυκτικών συγκροτημάτων οίκων Trane και AERMEC για το Γ.Ν.Α. “ΛΑΪΚΟ”». 

 
Το αντικείμενο της συντήρησης αφορά κεντρικά ψυκτικά μηχανήματα οίκων Trane, και AERMEC, 

των οποίων η απρόσκοπτη λειτουργία είναι πρωταρχικής σημασίας για την ομαλή λειτουργία του 

Νοσοκομείου. 

Οι κεντρικές αυτές ψυκτικές εγκαταστάσεις είναι εγκατεστημένες τόσο στο κεντρικό κτίριο επί 

της οδού Αγ. Θωμά:  

 Οίκου TRANE, model: RTAB-216LN, αερόψυκτο   δύο (2) τεμ. 

 Οίκου TRANE, model: ECGWD-209, υδρόψυκτο   ένα (1) τεμ. 

 Οίκου TRANE, model: RTAC 120, αερόψυκτο   ένα (1) τεμ. 

 Οίκου TRANE, model: RTAF 105, αερόψυκτο   ένα (1) τεμ. 

 

όσο και στο κτήριο του παραρτήματος, οδού Σεβαστουπόλεως: 

 Οίκου TRANE, model: CGAD-206, αερόψυκτο   ένα (1) τεμ 

 Οίκου AERMEC, model: RAX 732-LP, αερόψυκτο   ένα (1) τεμ 

 

 Η αναζήτηση συντηρητή αφορά στα ανωτέρω ψυκτικά συγκροτήματα και περιλαμβάνει τις 

παρακάτω εργασίες:  

 

I. Προληπτική Συντήρηση (Μία στην αρχή της σύμβασης):  

 Έλεγχος των υδραυλικών συνδέσεων και παροχών νερού στα ψυκτικά συγκροτήματα µέσω 
πτώσης πίεσης νερού στους εναλλάκτες.  

 Ανασκόπηση ενδείξεων βλαβών και έλεγχος κεντρικών επεξεργαστών μηχανημάτων.  

 Έλεγχος αυτοματισμού, και πρεσσοστατών, αισθητηρίων και διακοπτών ροής νερού.  

 Συντήρηση ηλεκτρικών πινάκων.  

 Έλεγχος ρελλέ ισχύος, σύσφιξη καλωδίων, έλεγχος κατάστασης επαφών εκκινητών.  

 Μεγγομέτρηση τυλιγμάτων κινητήρων των συμπιεστών, ανεμιστήρων.  

 Σύσφιξη ακροδεκτών συμπιεστών.  

 Έλεγχος διαρροών ψυκτικού υγρού µε ηλεκτρονικό ανιχνευτή.  

 Ανάλυση ψυκτελαίου (µία ανά ψυκτικό κύκλωμα στα ψυκτικά συγκροτήματα οίκου TRANE 12 
ψ.κ., 2 ψ.κ. οίκου AERMEC) µε αποστολή δειγμάτων σε πιστοποιημένο εργαστήριο, ώστε να 

ελεγχθεί η εσωτερική κατάσταση του συμπιεστή/κυκλώματος. 

 Καθαρισμός των στοιχείων των συμπυκνωτών µε χρήση κατάλληλου χημικού καθώς και 

πιεστικού μηχανήματος, υψηλής πίεσης.  

 Στο ψυκτικό συγκρότημα οίκου TRANE τύπου CGWD-209 (κεντρικό κτίριο), δύο (2) χημικοί 

καθαρισμοί το έτος  

 Εκκίνηση και έλεγχος σωστής λειτουργίας του ψυκτικού συγκροτήματος  

 Καταγραφή λειτουργικών παραμέτρων  

 Καταμέτρηση πιέσεων, θερμοκρασιών και αμπερομέτρηση κινητήρων.  

 Έλεγχος μετρήσεων ώστε να κυμαίνονται στα ασφαλή όρια του κατασκευαστικού οίκου.  

 Με το πέρας της συντήρησης θα γίνει παράθεση τεχνικής έκθεσης µε τις ανάλογες μετρήσεις 
καθώς και καταγραφή τυχόν πρόσθετων απαιτήσεων για την βελτιστοποίηση της λειτουργίας 

των ψυκτικών συγκροτημάτων  
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II. Δύο περιοδικοί έλεγχοι λειτουργίας κατά τη διάρκεια του έτους κάλυψης.  

 Έλεγχος των υδραυλικών συνδέσεων και παροχών νερού στα ψυκτικά συγκροτήματα µέσω 
πτώσης πίεσης νερού στους εναλλάκτες.  

 Ανασκόπηση ενδείξεων βλαβών και έλεγχος κεντρικών επεξεργαστών μηχανημάτων. 

 Έλεγχος αυτοματισμού, και πρεσοστατών, αισθητηρίων και διακοπτών ροής νερού.  

 Έλεγχος διαρροών ψυκτικού υγρού µε ηλεκτρονικό ανιχνευτή. Καταγραφή λειτουργικών 

παραμέτρων.  

 Καταμέτρηση πιέσεων, θερμοκρασιών, και αμπερομέτρηση κινητήρων. 

 Έλεγχος μετρήσεων ώστε να κυμαίνονται στα ασφαλή όρια του κατασκευαστικού οίκου.  

 Με το πέρας των ελέγχων θα γίνει παράθεση τεχνικής έκθεσης µε τις ανάλογες μετρήσεις καθώς 

και καταγραφή τυχόν πρόσθετων απαιτήσεων για την βελτιστοποίηση της λειτουργίας των 

ψυκτικών συγκροτημάτων.  

 
III. Πρόσθετες καλύψεις (αποκατάσταση βλαβών κλπ) 

 Τηλεφωνική υποστήριξη 24 ώρες, 365 ημέρες. 

 Διάγνωση όλων των βλαβών.   

 Ανταπόκριση σε περίπτωση βλαβών εντός 6 εργάσιμων ωρών. Η παραπάνω κάλυψη είναι σε 

24ωρη βάση, 365 ημέρες. 

 Αποκατάσταση βλαβών. 
Περιλαμβάνονται συνήθεις βλάβες μικρής έκτασης 

Δεν περιλαμβάνονται: 1) Αντικατάσταση συμπιεστή, 2) Αντικατάσταση εναλλάκτη και λοιπές 

παρεμφερείς εργασίες.    

 Σε περίπτωση που για την αποκατάσταση βλαβών απαιτούνται ανταλλακτικά ή άλλα 

εξαρτήματα θα πρέπει να προηγηθεί έγκριση από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου. 

 

IV. Ειδικές απαιτήσεις - επισημάνσεις. 
Προκειμένου να γίνουν δεκτές οι οικονομικές προσφορές των συμμετεχόντων θα πρέπει οι 
εταιρείες που θα λάβουν μέρος να έχουν εμπειρία στη συντήρηση εγκαταστάσεων κλιματισμού 

ιδιαίτερων απαιτήσεων και με ποινή αποκλεισμού:  

 Να προσκομίσουν συμβάσεις και σχετικές βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης εργασιών συντήρησης 

από άλλους φορείς για την εκτέλεση ετήσιων ή μεγαλύτερης διάρκειας συντηρήσεων. 

Οι ζητούμενες συμβάσεις θα πρέπει να αφορούν αερόψυκτα και υδρόψυκτα ψυκτικά 

συγκροτήματα εταιρειών Trane, ψυκτικής ικανότητας πάνω από 200KW. 

 Να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι όλα τα ανταλλακτικά που 
θα χρησιμοποιούν θα είναι καινούργια και αχρησιμοποίητα. 

 Να διαθέτουν Σύστημα Διαχείρισης σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ ISO 9001:2015,            EN ISO 

14001:2015 και OHSAS 18001:2007/ ΕΛΟΤ 1801:2008. Επιπλέον, θα πρέπει να διαθέτουν 

πιστοποιητικό περί διεκπεραίωσης των εργασιών που περιγράφονται στον Κανονισμό 

2015/2067 σε σταθερό εξοπλισμό ψύξης, κλιματισμού και αντλιών θερμότητας που περιέχουν 

φθοριούχα αέρα του θερμοκηπίου. 

 

 Να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία για τη μόνιμη απασχόληση: 
i. Ενός τουλάχιστον διπλωματούχου Μηχανολόγου μηχανικού ΠΕ ή ΤΕ, με εμπειρία σε 

παρόμοια έργα. 

ii. Ενός τουλάχιστον αδειούχου τεχνικού με πιστοποίηση στη διαχείριση φθοριούχων 

αερίων κατηγορίας I. 

   Να προσκομίσουν βεβαίωση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου, από την οποία να 

προκύπτει η επί τόπου επίσκεψη και έλεγχος των πραγματικών συνθηκών του υπό συντήρηση 

εξοπλισμού. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Επωνυμία εταιρίας  

Έδρα   

ΑΦΜ  

Όνομα προσφέροντος  

Στοιχεία επικοινωνίας  

Διάρκεια ισχύος προσφοράς 120 ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού 

Υπογραφή   

Σφραγίδα   

 

Οι οικονομικές προσφορές των συμμετεχόντων θα υποβληθούν με τη συμπλήρωση του παρακάτω 

πίνακα: 

 

α/α 
Προσφερόμενη 

υπηρεσία 

Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 

Μονάδας 

Μερικό Σύνολο 

(πλέον ΦΠΑ) 

Ποσοστό 

ΦΠΑ 

Σύνολο 

δαπάνης 

με ΦΠΑ 

Κωδικός 

Παρατηρητηρίου 

Τιμών/Τιμή  

(αν υπάρχει) 

1 Περιγραφή ……………. 
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