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Δημόσια ανοικτή διαδικασία 

συλλογής προσφορών υλικών 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ανοικτή
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η χαμηλότερη τιμή
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  06   / 08   / 18
ΩΡΑ: 12:00 μ.μ.,
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ Όπως αναλυτικά αναφέρεται στα Παραρτήματα

Α – Δ



ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν: 

1.1. Του N. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»    

( ΦΕΚ 147/08-08-2016)

 1.2. 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). 

1.3. Του  Ν.  2955/2001  «Προμήθειες  Νοσοκομείων  και  λοιπών  μονάδων  υγείας  των

Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 256/2-11-2001), όπως τροποποιημένος ισχύει. 

1.4. Toυ Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους

και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 247/27-11-1995), όπως ισχύει. 

1.5.  Του Ν.  4152/2013 ( Φ.Ε.Κ. Α΄107/9-5-2013) .  Παράγραφος Ζ :  Προσαρμογή της

Ελληνικής  Νομοθεσίας  στην  οδηγία  2011/7  της  16-2-2011 για  την  καταπολέμηση των

καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές.



ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

1. Κάθε ενδιαφερόμενο, να καταθέσει προσφορά για προμήθεια  υλικών  με κριτήριο

κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή η οποία θα είναι ίση ή μικρότερη του τελευταίου

παρατηρητηρίου  τιμών,  όπως  αυτό  αναρτάται  στην  ιστοσελίδα  της  Επιτροπής

Προμηθειών Υγείας.

2. Περιγραφή  των  ζητούμενων  κατηγοριών  ειδών  γίνεται  στο  παράρτημα  Α  της

παρούσας και στο παράρτημα Δ ( Τεχνικές προδιαγραφές ). 

3.  Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται μέχρι και την ημερομηνία και ώρα της

διαδικασίας  στο  mail της  Υπηρεσίας  dai  @  tzaneio  .  gr.

Σε περίπτωση που ο όγκος των δικαιολογητικών είναι μεγάλος , παρακαλείστε

όπως  κατατεθούν  σε  φάκελο  στο  πρωτόκολλο  του  Νοσοκομείου

(με επισήμανση του αριθμού πρωτοκόλλου ανάρτησης).

4. Πληρωμή: H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ, μετά από προηγούμενη θεώρηση των

χρηματικών  ενταλμάτων  πληρωμής  από  τον  αρμόδιο  Επίτροπο  του  Ελεγκτικού

Συνεδρίου. 

5. Δικαίωμα Συμμετοχής στη διαδικασία έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω, εφόσον

ασκούν  εμπορική  ή  βιομηχανική  ή  βιοτεχνική  δραστηριότητα  συναφή  με  το

αντικείμενο  της  προμήθειας:  α)  Όλα τα  φυσικά ή  νομικά πρόσωπα,  ημεδαπά ή

αλλοδαπά.  β)  Ενώσεις  προμηθευτών  που  υποβάλλουν  κοινή  προσφορά.  γ)

Συνεταιρισμοί. 

Κατά τα λοιπά, η διαδικασία θα διενεργηθεί και η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με

τα  παρακάτω  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ που  επισυνάπτονται  στην  παρούσα  και  αποτελούν

αναπόσπαστο μέρος αυτής.

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

2. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄

4. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄

mailto:dai@tzaneio.gr


Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείμενο αυτής 
(συμπεριλαμβανομένων όλων των παραρτημάτων της), σε ηλεκτρονική μορφή, στην 
ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στο διαδίκτυο ,ηλεκτρονική διεύθυνση: www.tzaneio.gr

Σε περίπτωση κατακύρωσης, η παράδοση θα γίνεται εντός 3 (τριών) ημερών από τη 
λήψη της παραγγελίας , εκτός αν ορίζεται διαφορετικά κατ’εξαίρεση.

http://www.tzaneio.gr/


                                                ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

AE ΑΔΑ ΕΙΔΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1941 /              
30-07-2018

ΨΨΗΚ46906Κ-Η-
ΘΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ
ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ INVERTER .

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ. 2 ΤΕΜ.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ

ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
2104592200

1944 /              
31-07-2018

ΩΗΤ046906Κ-Β-
ΧΛ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ
ΔΥΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΥΠΟΥ ΝΤΟΥΛΑ-

ΠΑΣ.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ.  



                                                                                            ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

                                                                          (Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης)

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Η προσφορά θα πρέπει να έχει τη μορφή του πίνακα που επισυνάπτεται στο
Παράρτημα Γ.

2. Υποχρεωτικά να δηλώνονται κωδικός Παρατηρητηρίου Τιμών, GMDN και κωδικός
ΕΚΑΠΤΥ

3. Η οικονομική προσφορά θα κατατίθεται αποκλειστικά σε EURO.

4. Γλώσσα: Ελληνική

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν επί ποινή απόρριψης την προσφορά τους ηλεκτρονικά :
1. Σε περίπτωση μη υποβολής ή μη προσήκουσας υποβολής των αναφερόμενων πιο πάνω, η 

προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη

                                                      ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΄

                                                   ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΠΙΝΑΚΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΝΤΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΙΔΟΥΣ

ΤΙΜΗ

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΝΑ

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ

ΤΙΜΗ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΟΥ

GMDN ΕΚΑΠΤΥ



                                                      ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΄

                                                                                              ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΝΤΟΛΗ : 1941/30-07-2018

                Τεχνική      Περιγραφή

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝHΜΑΤΩΝ  ΤΥΠΟΥ  ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ  INVERTER
 

 Τύπος Λειτουργίας: Inverter
 Τάση Λειτουργίας (V/Ph/Hz): 380-415/3/50
 Ενεργειακή Κλάση Ψύξης: A+
 Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης: A+/A+++
 Βαθμός  ενεργειακής  απόδοσης  SEER: ≥ 6.0 W/W
 Εποχιακός συντελεστής απόδοσης  SCOP: ≥ 4.0 W/W
 Στάθμη Θορύβου (εσ./εξ.): ≤ 60/67 dB(A)
 Ψυκτικό Μέσο Οικολογικό Freon: R-410A η  R32
 Σωληνώσεις: υγρό / αέριο διατομή: 3/8"/5/8"
 Αυτοδιάγνωσης & Αυτοπροστασία Βοηθητικές Ηλεκτρικές Αντιστάσεις.
 Αντισκωρικό  Περίβλημα
 Λειτουργία Αυτόματης Επανεκκίνησης
 Πλαίσιο Εύκολου Καθαρισμού
 Ψηφιακή Οθόνη
 Τηλεχειριστήριο 



 Mονάδα  δαπέδου  (τύπου  ντουλάπας ) με  ικανότητα  ψύξης                         ≥     
50.000 BTU/hr    

  Mονάδα  δαπέδου  (τύπου ντουλάπας ) με ικανότητα θέρμανσης                    ≥     
55.000  BTU/hr     

 Τα υλικά εξαρτήματα και ο εξοπλισμός να πληρούν τις προδιαγραφές  ISO - 
9001.η ισοδύναμο (πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης ποιότητας ).

 Τα  κλιματιστικά μηχανήματα  πρέπει να φέρουν σήμανση CE
 Ειδική διάταξη αυτοματισμού για την αυτόματη εναλλαγή της λειτουργίας  από 

θέρμανση σε ψύξη και αντίστροφα .
 Ρύθμιση πιέσεων μέσω ρύθμισης ταχύτητας εξωτερικού ανεμιστήρα με ηλεκτρο-

νική διάταξη 
 Λειτουργία σε ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας από –5C ως + 45C.
 Επαναλειτουργία των μηχανημάτων μετά από διακοπή και επαναφορά του ηλε-

κτρικού ρεύματος κρατώντας τις επιθυμητές συνθήκες θερμοκρασίας – υγρασίας.
 Σύστημα αυτοδιάγνωσης βλαβών.
 Συνεχής λειτουργία επί 24ώρου βάσεως.
 Προστασία έναντι παγώματος του εσωτερικού στοιχείου      (Freeze up Protection)
 Προστασία της λειτουργίας του συμπιεστή έναντι συχνών διακοπών την ηλεκτρι-

κής παροχής με χρονική προστασία περίπου ≥ 3 λεπτών.
 θερμοστάτης και υγροστάτης του χώρου με ακρίβεια +/-0,5C και +/-2% RH.
 Λειτουργία ύγρανσης και  αφύγρανσης.
 Χαμηλή στάθμη θορύβου λειτουργίας εσωτερικών και εξωτερικών μονάδων.
 Εγγύηση καλής λειτουργίας του μηχανήματος  για τουλάχιστον ≥ 2  έτη.
 Εγγύηση καλής λειτουργίας του συμπιεστή  ≥ 5 έτη.
 Εγγύηση κάλυψης ανταλλακτικών  ≥ 10 έτη.
 Manual και οδηγίες χρήσεως στα ελληνικά. 



ΕΝΤΟΛΗ : 1944/30-07-2018

                Τεχνική      Περιγραφή

Είναι απαραίτητες οι κάτωθι εργασίες   .

Εργασίες για την τοποθέτηση και σύνδεση για την ασφαλή λειτουργιά των δυο 
κλιματιστικών μηχανημάτων  τύπου ντουλάπας   τεμ. 2 

Προμήθεια και τοποθέτηση δυο αντλιών συμπυκνωμάτων για την μεταφορά των νερών 
των συμπυκνωμάτων στην αποχέτευση.               Τεμ. 2    

Προμήθεια και τοποθέτηση βάσεων στήριξης εσωτερικών μηχανημάτων  τεμ. 2     

Προμήθεια και τοποθέτηση βάσεων στήριξης εξωτερικών  μηχανημάτων  τεμ. 2     

Προμήθεια και τοποθέτηση   σωλήνων χαλκού διαμέτρου Φ 12.70 (1/2) και Φ 19 ( ¾ )  
με την απαραίτητη μόνωση  -  το καλώδιο σύνδεσης και τα κανάλια  οδεύσεις των σωλη-
νώσεων των εσωτερικών και  εξωτερικών  μηχανημάτων .                                                 
Μέτρα σύνδεσης .  25   

Προμήθεια και τοποθέτηση   πίνακα  ηλεκτρικής  τριφασικής  παροχή για την τροφοδο-
σία  δυο κλιματιστικών μηχανημάτων                                                              (πίνακας 
,ασφαλειοδιακόπτες κτλ  τεμ. 1  



Προμήθεια και τοποθέτηση –σύνδεση  καλωδίου  παροχής  τύπου  ΝΥΥ 5Χ6 mm2 μέσα
σε κανάλι μετά των απαραίτητων στηριγμάτων.                                                                  
Μέτρα σύνδεσης .  20   

Περιγραφή  εργασιών   

Οι οδεύσεις των σωληνώσεων  θα πραγματοποιηθούν  στην οροφή του χώρου των πλυ-
ντηρίων όντως  καναλιού ανάλογων διαστάσεων  και με την απαιτουμένη  μόνωση για 
την αποφυγή υγροποιήσεων στην αίθουσας.                                                                        
Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην εγκατάσταση των καναλιών όδευσης  εντός 
της αιθούσης ώστε αυτά να έχουν ένα ομοιόμορφο αισθητικά αποτέλεσμα. 

Για το χειρισμό του συστήματος θα γίνουν όλες οι απαιτούμενες ηλεκτρολογικές εργασί-
ες εγκατάστασης, σε παρακείμενο ηλεκτρολογικό πίνακα με όλα τα απαραίτητα υλικά 
και  που θα χρειαστούν (πίνακας ,ασφαλειοδιακόπτες κτλ). 

Στις εργασίες περιλαμβάνονται όλες οι οικοδομικές εργασίες που θα απαιτηθούν για την 
ορθή εγκατάσταση όλου του συστήματος (ανοίγματα οπών σε τοιχοποιία) άλλα και των 
καναλιών όδευσης και  (ανοίγματα οπών σε τοιχοποιία, γυψοσανίδες, προσθήκη μονωτι-
κού υλικού κτλ) 

Όλες οι ανώτερο εργασίες θα πρέπει να εκτελεστούν από ειδικευμένο συνεργείο που να 
διαθέτη τις απαιτούμενες άδειες και την ανάλογη πείρα και εξειδίκευση σε ανάλογες 
εργασίες .

Όλες οι εργασίες θα πρέπει να εκτελεστούν με την όσο το δυνατόν μικρότερη όχληση 
και πάντοτε σε συνεργασία και συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία  του Νοσοκομεί-
ου.




