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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        

                                                                                                                                  Νάουσα,  19/06/2018 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ       Αρίθ. Πρωτ.: 5403 
3

Η
 Υ.ΠΕ.  (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)                         

                   

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ 
ΥΓ. ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΟΥΣΑΣ 
          Προς 
 
Διεύθυνση : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ      
Τμήμα  : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
    Γραφείο Προμηθειών     
Ταχ. Δ/νση : Αφών Λαναρά & Φ. Πεχλιβάνου 3,  
 Νάουσα, 592 00 
Πληροφορίες : H. Θεοδοσιάδου 
Τηλέφωνο : 23323-50232/ 50255       
ΦΑΞ  : 23320 23422 
e-mail  : promithies@gnnaousas.gr  
 
                                        ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 
ΘΕΜΑ    :Έρευνα στην αγορά για την προμήθεια  και τοποθέτηση (9) Κλιματιστικών 

μονάδων   για τις ανάγκες του Γ.Ν.Ημαθίας ,ΥΓ.Μονάδα Νάουσας. 
 
ΣΧΕΤ   :α)Ο Ν.4412/2016 (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων ,Προμηθειών και Υπηρεσιών ) 
 
             β)Η υπ’αριθμό 10/15-05-2018 (θέμα 27ο)πράξη του Δ.Σ 
    

      Η παρούσα διαδικασία διενεργείται με  την συλλογή προσφορών ,για την 

Απευθείας Ανάθεση κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης  της προμήθειας Κλιματιστικών 

μονάδων     για τις  ανάγκες της μονάδας Νάουσας προϋπολογισμού 6.700 € 

συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.  και τοποθέτησης ,προϋπολογισμού 1.260,00€ 

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ) σύμφωνα με τις παρακάτω Τεχνικές Προδιαγραφές, 

με κριτήριο κατακύρωσης ,την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά βάσει τιμής προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες για την απρόσκοπτη 

και αδιάλειπτη λειτουργία του Γ.Ν.Ημαθίας ,ΥΓ.Μονάδα Νάουσας . 

Η τεχνική καθώς και η οικονομική προσφορά τοποθετούνται σε χωριστούς 

σφραγισμένους φακέλους μέσα στον κύριο φάκελο ,με τις αντίστοιχες ενδείξεις , 

«ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».Οι προσφορές θα είναι σε δύο αντίτυπα (πρωτότυπο-αντίγραφο). 

Να κατατεθεί φύλλο συμμόρφωσης προς τις ζητούμενες τεχνικές 

προδιαγραφές με παραπομπές στα πρωτότυπα prospectus του οίκου 

κατασκευής. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
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Τα προσφερόμενα προϊόντα θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις 

των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση 

CE ,  ο κατασκευαστικός οίκος και ο προμηθευτής να διαθέτουν πιστοποίηση κατά ISO 

για τη διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και την τεχνική υποστήριξη (να 

κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά). 

 
             Εφόσον η προμήθεια του είδους παρακολουθείται από το Παρατηρητήριο 

Τιμών της Ε.Π.Υ. καλείστε να αναφέρετε τον  αντίστοιχο κωδικό. Εάν το εν λόγω 

είδος δεν παρακολουθείται από το Παρατηρητήριο Τιμών ,παρακαλούνται οι 

ενδιαφερόμενοι να το αναφέρουν σε Υπεύθυνη Δήλωση     

 Η Εταιρία που θα μειοδοτήσει θα πρέπει να υποβάλει : Προς απόδειξη της μη 

συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων 

των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Α). Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η 

υποχρέωση αφορά ιδίως: 1) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης 

(Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 2) στις 

περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Β) Φορολογική Ενημερότητα , Γ) Ασφαλιστική 

Ενημερότητα (άρθρο 80 παρ .2 του Ν.4412/2016, Δ)πιστοποιητικό Γ.Ε.Μ.Η. και 

καταστατικό εταιρίας . 

            
            Παρακαλούμε να καταθέσετε τις προσφορές σας στο Γραφείο Προμηθειών του 
Νοσοκομείου Νάουσας ,σε σφραγισμένο φάκελο ,έως την Τρίτη  26.06.2018  και 
ώρα 12:00π.μ  και η αποσφράγιση θα γίνει την ίδια  μέρα και ώρα. 
   
  

 
 

       Η Αναπλ.Διοικήτρια  
 
 
 
                               ΙΩΑΝΝΑ ΠΕΡΒΟΥ 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ/ΤΕΜ ΣΥΝΟΛΟ 

 

               1.ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ   12000btu inverter 7 τεμ. με Φ.Π.Α 24% = 4.340,00€ 

2.ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ   24000btu inverter 2 τεμ .με Φ.Π.Α 24%=  2.360€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. = 6.700,00€ 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ/ΤΕΜ ΣΥΝΟΛΟ 

 
 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ   12000btu  (7)τεμ. +  24000btu (2)τεμ. με Φ.Π.Α 24% = 1.200,00€ 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. = 1.200,00€ 

 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΨΥΞΗΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ INVERTER  

12.000BTU , 24.000BTU 
 

Αυτόνομη κλιματιστική μονάδα διμερούς τύπου (split unit) θα αποτελείται από δύο 
τμήματα από τα οποία το ένα, που θα φέρει το ψυκτικό στοιχείο και τον ανεμιστήρα θα 
βρίσκεται μέσα στον κλιματιζόμενο χώρο, και το άλλο, που θα φέρει τον συμπιεστή και 
τον αερόψυκτο συμπυκνωτή (Condensing unit), θα εγκατασταθεί στο ύπαιθρο .Τα δύο 
τμήματα θα συνδέονται μεταξύ τους μόνο με τις σωληνώσεις του ψυκτικού μέσου και τις 
ηλεκτρικές γραμμές. 

Η εσωτερική μονάδα θα περιλαμβάνει : Τον ανεμιστήρα με τον ηλεκτροκινητήρα 
του, τριών τουλάχιστον ταχυτήτων, αθόρυβης λειτουργίας. Το ψυκτικό στοιχείο, με 
λεκάνη συγκέντρωσης των συμπυκνούμενων υδρατμών πάνω σε αυτό κατά τη θερινή 
λειτουργία. 

Φίλτρο αέρα, πλενόμενου τύπου. Κέλυφος που περιέχει όλα τα παραπάνω, 
καλαίσθητης εμφάνισης, μεταλλικό ή πλαστικό. Η εσωτερική μονάδα θα είναι κατάλληλη 
για επίτοιχη, εγκατάσταση και ο χειρισμός της θα γίνεται και με τηλεκοντρόλ. Επιλογικό 
διακόπτη για θέρμανση - ψύξη - λειτουργία ανεμιστήρα μόνο - OFF. - Θερμοστάτη για τη 
ρύθμιση της επιθυμητής θερμοκρασίας θέρους ή χειμώνα και να έχουν ανακλινόμενες 
περσίδες για ομοιόμορφη ανακατανομή του αέρα. 

Η εξωτερική μονάδα θα περιλαμβάνει : Τον συμπιεστή, με τον ηλεκτροκινητήρα 
του, τον αερόψυκτο συμπυκνωτή με τον αξονικό ανεμιστήρα, δοχείο συλλογής υγρού 
ψυκτικού μέσου σωληνώσεις ψυκτικού μέσου με τα εξαρτήματά τους. Κέλυφος που 
περιέχει όλα τα παραπάνω, από ισχυρό χαλυβδοέλασμα με βαφή ανθεκτική σε 
διάβρωση κάτω από συνθήκες υπαίθρου, με ανοίγματα αερισμού. Η μονάδα υπαίθρου 
θα είναι μικρών σχετικά διαστάσεων αναλογικά με τη δυναμικότητά του και κατάλληλη 
για τοποθέτηση είτε πάνω στο δάπεδο είτε στον τοίχο σε ειδικές βάσεις . Οι 
ηλεκτροκινητήρες θα είναι στεγανού τύπου. 
Επιπλέον πρέπει να ισχύουν τα κατωτέρω: 

1. Η κατηγορία ενεργειακής απόδοσης ΑΑ+. 

2. Τύπου Inverter  

3. Ο συντελεστής ισχύος (συνφ) να μην είναι μικρότερος του 0,95. 
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4. Ψυκτικό υγρό R 410Α ή R32  

Η μέγιστη στάθμη θορύβου της εσωτερικής μονάδας στην υψηλή ταχύτητα 
ανεμιστήρα να είναι μικρότερη ή ίση με 45dBA. 

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

ηλεκτρικού ρεύματος κρατώντας τις επιθυμητές συνθήκες θερμοκρασίας – υγρασίας. 
Η εγγύηση κάθε τύπου κλιματιστικού πρέπει να καλύπτει το χρονικό διάστημα 

πέντε ετών (5) για την εσωτερική μονάδα και δέκα ετών (10) για την εξωτερική. Κατά τη 
διάρκεια του χρόνου αυτού ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος, ύστερα από σχετική 
ειδοποίηση να αντικαταστήσει ολόκληρο το είδος ή εξάρτημα του που έχει υποστεί 
φθορά, βλάβη και η οποία δεν οφείλεται σε κακή χρήση ή ελλιπή συντήρηση του.  

Οι τεχνικές προσφορές θα συνοδεύονται από τεχνικά εγχειρίδια (prospectus) των 
προσφερόμενων μηχανημάτων του εργοστασίου κατασκευής, από τα οποία πρέπει να 
τεκμηριώνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους. 

Η αποδεκτή ψυκτική ισχύς των συσκευών είναι ±3% από την ζητούμενη, εφόσον 
δεν συμπίπτει με αυτή. 

Τα προσφερόμενα μηχανήματα θα πρέπει να συνοδεύονται από οδηγίες χρήσης 
και προφύλαξης. 

Να υπάρχει  σήμανση  CE (οδηγία 93/42/ΕΟΚ). Να αναφέρονται και τυχόν άλλες 
πιστοποιήσεις ή καλύψεις διεθνών προτύπων που διαθέτουν τα προσφερόμενα 
μηχανήματα. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


