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 ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ:  
ΥΠΟ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ            
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ     
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ   AΡ.ΠΡΩΤ.: 16893 
ΠΛΗΡ:  Ε. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ   ΗΜΕΡ:       10.08.2018 
ΤΗΛ: 213 2058557                                                                     
FAX: 213 2058614 
E-mail: emitsop@sismanoglio.gr 
  
 
   

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 36/2018 
ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ (1) ΠΥΡΓΟΥ ΨΥΞΗΣ ΤΟΥ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ CARRIER ΚΤΙΡΙΟΥ 

Ν4» ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ 30.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ   

 
 

Είδος διαγωνισµού Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός 

Κριτήριο Κατακύρωσης 
Πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη βάσει τιµής προσφορά 

(Χαµηλότερη Τιµή). 
Ηµεροµηνία ∆ιενέργειας 06.09.2018 

Τόπος ∆ιενέργειας 
Γενικό Νοσοκοµείου Αττικής Σισµανόγλειο-Α. Φλέµιγκ 

Σισµανογλείου 1, 151 26- Μαρούσι 

Περιγραφή Είδους 
«Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 

εγκαταστάσεων κτιρίου» 
CPV: 50700000-2 

Προϋπολογισθείσα ∆απάνη 30.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 
 
 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-2016 τ.Α΄) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

2. το Ν.4152/2013, υποπαρ.Ζ5 περί συναλλαγών µεταξύ επιχειρήσεων και δηµοσίων αρχών 
3. τις διατάξεις του Ν.3918/11, άρ.13 «∆ιαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις» 
4. τις διατάξεις του N.3329/05 (ΦΕΚ 81 Α’/4-4-05) «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές 

διατάξεις» 
5. τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.2286/95 «Προµήθειες του ∆ηµόσιου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» 
6. την υπ’αριθ.25/26-06-2018 (Α∆Α: ΩΗ3Π4690Ω5-Π14) απόφαση ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Νοσοκοµείου περί 

έγκρισης διενέργειας επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισµού µε  νέες τεχνικές προδιαγραφές 
7. το υπ’αριθ.πρωτ.15431/18.07.2018 έγγραφο της επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών 
8.  την υπ’ αριθ. 30/31-07-2018, Θ. 1ο Η∆ (Α∆Α: ΨΑΞΙ4690Ω5-ΓΡ∆) Απόφαση ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 

Νοσοκοµείου περί έγκρισης νέων τεχνικών προδιαγραφών και επαναπροκήρυξης του διαγωνισµού 
9.  την υπ’ αριθ. 67Τ04690Ω5-ΓΓΞ Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης  

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

 
Συνοπτικό διαγωνισµό µε κατάθεση γραπτών και σφραγισµένων προσφορών, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΠΥΡΓΟΥ ΨΥΞΗΣ ΤΟΥ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ  CARRIER ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Ν4» (CPV: 50700000-2)», 

συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 30.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος ΦΠΑ, µε κριτήριο 

κατακύρωσης τη  πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη βάσει τιµής προσφορά (χαµηλότερη τιµή). 

 
Ο διαγωνισµός θα γίνει στο Νοσοκοµείο (Γραφείο Προµηθειών) ενώπιον επιτροπής, την  06.09.2018, ηµέρα 
ΠΕΜΠΤΗ ώρα 11.00π.µ. 
 
Η ηµεροµηνία λήξης κατάθεσης των προσφορών είναι η προηγούµενη (εργάσιµη) ηµέρα από την ηµεροµηνία 
διενέργειας του διαγωνισµού, δηλαδή στις 05.09.2018 ηµέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 14:00. 
 
Η κατάθεση των προσφορών θα γίνεται στο Γραφείο Προµηθειών αφού προηγουµένως πρωτοκολληθούν στη Γραµµατεία του 
Νοσοκοµείου. Προσφορές που κατατίθενται στην Υπηρεσία µετά την παραπάνω ηµεροµηνία είναι εκπρόθεσµες και θα 
επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. 
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∆ιευκρινήσεις: 
 
1. Το πλήρες κείµενο της διακήρυξης είναι αναρτηµένο σε ηλεκτρονική µορφή στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής: 

http://www.sismanoglio.gr 
2.  Η ∆ιακήρυξη δηµοσιεύεται στο Κ.Η.Μ.∆Η.Σ. σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Ν.4412/16.  
3. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισµοί που πληρούν 

τους όρους της ∆ιακήρυξης. 
4. Οι προσφορές θα κατατεθούν στην ελληνική γλώσσα µέσα σε κλειστό σφραγισµένο φάκελο (κυρίως φάκελος) ο οποίος θα 

περιλαµβάνει δύο υποφακέλους: έναν υποφάκελο µε τις τεχνική προσφορά και έναν υποφάκελο µε την οικονοµική προσφορά. 
5. Ο κυρίως φάκελος θα φέρει τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα, καθώς και τα στοιχεία του διαγωνισµού (τον αριθµό της διακήρυξης, 

τον τίτλο του διαγωνισµού, την επωνυµία του διενεργούντος το διαγωνισµό και την ηµεροµηνία διενέργειας). 
6. Μέσα στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται τα παρακάτω: 

Α) Καλά σφραγισµένος υποφάκελος µε την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ στον οποίο τοποθετείται η τεχνική προσφορά µε τα 
απαιτούµενα δικαιολογητικά και αντίγραφο αυτής. Στην τεχνική προσφορά ο προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά τη συµµόρφωση ή µη 
των προσφερόµενων ειδών σε σχέση µε τις αντίστοιχες προδιαγραφές της ∆ιακήρυξης. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να προσκοµίσουν 
όλα τα ζητούµενα στοιχεία, σύµφωνα µε τις κατά περίπτωση οδηγίες. 
Οι συµµετέχοντες υποχρεούνται να δηλώσουν κάθε στοιχείο σχετικό µε την αναφερόµενη προµήθεια, µε πληροφοριακά έντυπα 
(παραδείγµατος χάρη πιστοποιήσεις ISO κ.λπ.) και να δηλώνουν το όνοµα ή την Εµπορική Επωνυµία και ∆ιεύθυνση του παραγωγού 
συσκευαστή. 
Β) Καλά σφραγισµένος υποφάκελος µε τα ανωτέρω στοιχεία και την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ στον οποίο τοποθετείται η 
οικονοµική προσφορά και αντίγραφο αυτής. 
Γ) Συµπληρωµένο και αρµοδίως υπογεγραµµένο το τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆.), όπως προβλέπεται στην 
παρ.4 του άρθρου 79 του ν.4412/2016, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της διακήρυξης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄). Σηµειώνεται ότι στο 
Μέρος IV του Τ.Ε.Υ.∆., που αφορά στα κριτήρια επιλογής, ο οικονοµικός φορέας πρέπει να συµπληρώσει µόνο την Ενότητα α (χωρίς να 
υποχρεούται να συµπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα). 

7. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό µπορούν να υποβάλλουν προσφορά  για το σύνολο των ζητούµενων υλικών/υπηρεσιών που  
περιλαµβάνονται στη διακήρυξη. Οι τιµές των προσφορών για τα προσφερόµενα είδη θα εκφράζονται σε ευρώ (€). Στην 
προσφερόµενη τιµή θα περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός ΦΠΑ. Από την 
οικονοµική προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιµή µονάδας για κάθε προσφερόµενο είδος. Είδος που αξιολογήθηκε κατά την 
Τεχνική Προσφορά και δεν αναφέρεται στην Οικονοµική Προσφορά ή αναφέρεται χωρίς τιµή, θεωρείται ότι προσφέρεται µε µηδενική 
αξία. Προσφορές στις οποίες δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, ή που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής, 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

8. Η ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ του φακέλου των τεχνικών προσφορών και των οικονοµικών προσφορών µπορεί να γίνει σε µία δηµόσια συνεδρίαση, 
κατά την κρίση της επιτροπής. 

9. Κατά τη διενέργεια του διαγωνισµού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες στο διαγωνισµό ή οι νόµιµοι εκπρόσωποι αυτών, που 
απαραίτητα θα πρέπει να έχουν νόµιµο παραστατικό εκπροσώπησης. 

10. Οι τιµές είναι δεσµευτικές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης. 
11. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής δεν απαιτείται. Με την υπογραφή της σύµβασης, ο προµηθευτής υποχρεούται στην έκδοση εγγυητικής 

επιστολής καλής εκτέλεσης, ίση µε το 5% της συµβατικής αξίας χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 
12. Οι προσφορές θα ισχύουν για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον εκατόν ογδόντα (180) ηµερών και θα αναγράφουν την αποδοχή των 

όρων της διακήρυξης. 
13. Τρόπος Πληρωµής: Όλες οι πληρωµές θα γίνονται σε ευρώ (€) µετά τη διαδικασία της οριστικής παραλαβής των προς προµήθεια ειδών 

από την Επιτροπή Παραλαβής και την προσκόµιση των νοµίµων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά 
το χρόνο πληρωµής και σε χρόνο προσδιοριζόµενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηµατικών 
ενταλµάτων, σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στην υποπαρ.Ζ5 του Ν.4152/13 «περί συναλλαγών µεταξύ επιχειρήσεων και δηµοσίων 
αρχών». 
Σε κάθε τιµολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόµιµες κρατήσεις, σύµφωνα µε τους ισχύοντες κάθε φορά Νόµους. 
Οι κρατήσεις είναι οι εξής:  
α) 4% ή/και 8% προκαταβολή φόρου 
β) 2% (Ν. 3580/07) υπέρ της Ψυχικής Υγείας 
γ) υπέρ ΕΑΑ∆ΗΣΥ 0,06% και επ’ αυτού χαρτόσηµο 2% 
δ) ΟΓΑ χαρτοσήµου 20% επί χαρτοσήµου ΕΑΑ∆ΗΣΥ 

        ε) Κράτηση ύψους 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών καθώς και χαρτόσηµο & ΟΓΑ 
            χαρτοσήµου 3,6% επί αυτής όπως καθορίζεται στις διατάξεις του Ν.4412/16. 
14. Οι προσφερόµενες τιµές που θα προκύψουν κατά τη διενέργεια του συνοπτικού µειοδοτικού διαγωνισµού, µε την κατακύρωση του 

αποτελέσµατος αυτού, θα εναρµονίζονται υποχρεωτικά µε τις τιµές του Παρατηρητηρίου Τιµών, εφόσον υπάρχουν στο Παρατηρητήριο 
Τιµών. 

15. Για κάθε θέµα που δεν αναφέρεται ρητώς στη διακήρυξη, ισχύει η κείµενη Νοµοθεσία. 

 
 

 
 
 

Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ  
ΤOΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

 
 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΥΤΑΛΑΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
 

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Για την προµήθεια, εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία ενός νέου Πύργου Ψύξης του Ψυκτικού Συγκροτήµατος Carrier 
(AWC-011) του κτιρίου Ν4 του Σισµανογλείου 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

1.1. Περιγραφή 

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή συνοδεύει την εισήγηση Τ331-Ε-2018-Σ0908, της οποίας αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα και 
αφορά στην προµήθεια, εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία ενός νέου Πύργου Ψύξης του Ψυκτικού Συγκροτήµατος Carrier 
(AWC-011) του κτιρίου Ν4 του Σισµανογλείου. 

1.2. Αιτιολογικό 

Ο υπάρχων πύργος ψύξης (φωτ. 1-2 στο Παράρτηµα), τροφοδοτείται από το Ψυκτικό Συγκρότηµα Carrier (AWC-011), µοντέλο 
30HR140930-21, του κτιρίου Ν4 (φωτ. 3 στο Παράρτηµα). 

Ο εν λόγω πύργος ψύξης, ο οποίος έχει εγκατασταθεί πριν από δεκαπέντε χρόνια, παρουσιάζει συχνές βλάβες, ενώ παράλληλα η 
απόδοσή του λόγω παλαιότητας δεν εξασφαλίζει την απαιτούµενη ψύξη για την κάλυψη των αναγκών του κτιρίου Ν4. 

Η Τεχνική Υπηρεσία θεωρεί ότι είναι αναγκαία η αντικατάσταση του υπάρχοντος πύργου ψύξης µε ένα νέο, ο οποίος να έχει 
τουλάχιστον την ίδια ψυκτική ικανότητα του υπάρχοντος. Προς τούτο απαιτείται η προµήθεια, εγκατάσταση και παράδοση σε πλήρη 
λειτουργία ενός νέου πύργου ψύξης, ο οποίος θα συνδεθεί µε το υπάρχον κύκλωµα νερού. 

1.3. Νοµοθεσία 

Η εκτέλεση των όρων της σύµβασης θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας που διέπει τις εγκαταστάσεις 
Μονάδων Νοσηλείας, των προδιαγραφών του Υπουργείου Υγείας, των Ευρωπαϊκών και ∆ιεθνών προτύπων, των προτύπων ΕΛΟΤ, των 
ΤΟΤΕΕ και των εγκεκριµένων Εθνικών Προδιαγραφών. 

• EN 14511/2013 

• EN ISO 9614 

• EN ISO 3744 

• ISO 9001/UNI-EN 29001 

• ΤΟΤΕΕ 2423/86 

• ΤΟΤΕΕ 2425/86 

• Ευρωπαϊκή Οδηγία 2010/31/ΕΕ 

• Κανονισµός 626/2011 

• ASHRAE 15, 22, 23, 24, 30 

• ARI 320, 550, 590 

• Κανονισµός 2037/2000 για το Freon R22 

• Προδιαγραφές Ηλεκτροµηχανολογικών Εγκαταστάσεων των Κυρίων Τµηµάτων Νοσοκοµείων/ Μονάδες Νοσηλείας, απόφαση 
εγκρίσεως Υπουργείου Υγείας ∆Υ8/Β/οικ. 49727/26-04-2010 

1.4. Όρια εφαρµογής της σύµβασης 

Τα ακραία σηµεία των συµβατικών εργασιών, όπως αυτά φαίνονται στη φωτογραφία, είναι: 

 

• (1) Η βάνα εισόδου του νερού στον πύργο ψύξης 

• (2) Η βάνα εξόδου του νερού από τον πύργο ψύξης 

 

Σηµειώνεται ότι οι δύο διαστολικοί σύνδεσµοι, διαµέτρου DN 150 θα 
αντικατασταθούν µε νέους και οι βάνες, διαµέτρου DN 150 θα αφαιρεθούν. 
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2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

2.1. Γενικά 

Αντικείµενο των συµβατικών υποχρεώσεων είναι η αποξήλωση του υπάρχοντος πύργου ψύξης, η προµήθεια, εγκατάσταση, η 
σύνδεση µε το δίκτυο νερού και παράδοση σε πλήρη και ασφαλή λειτουργία του νέου πύργου ψύξης. 

2.2. Αποξηλώσεις 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προβεί στην αποξήλωση της υπάρχουσας εγκατάστασης και τη µεταφορά των προϊόντων 
αποξήλωσης σε χώρο που θα υποδειχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία. Όσα από τα εξαρτήµατα και µικροϋλικά της εγκατάστασης δεν 
έχουν υποστεί βλάβη θα παραδοθούν στην Τεχνική Υπηρεσία. 

Το κόστος των εργαλείων, συσκευών, ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων που θα απαιτηθούν για τις αποξηλώσεις θα βαρύνουν 
τον Ανάδοχο.  

Του σταδίου της αποξήλωσης της εγκατάστασης θα προηγηθεί εκκένωση του δικτύου. 

2.3. Πύργος ψύξης 

Ο νέος πύργος ψύξης θα είναι είτε µε αξονικούς, είτε µε φυγοκεντρικούς ανεµιστήρες και θα έχει ονοµαστική ισχύ 
µεγαλύτερη από 675 kW, ή 2.300.000 BTU/h, ή 580.000 Kcal/h, ψύχοντας την απαιτούµενη ποσότητα νερού. Ο νέος πύργος θα 
αποδίδει την ονοµαστική του ισχύ, ψύχοντας την απαιτούµενη ποσότητα νερού από τους 35 oC στους 29,5oC µε περιβάλλον 23,5 oC wb. 

Σε ότι αφορά τις διαστάσεις, ο πύργος ψύξης θα τοποθετηθεί στην υπάρχουσα τσιµεντένια βάση, µήκους 4,60 m και πλάτους 
2,40 m. 

Ο πύργος ψύξης θα είναι πλήρως συναρµολογηµένος στο εργοστάσιο κατασκευής. Ο υπάρχων ηλεκτρικός πίνακας, θα 
αντικατασταθεί µε νέο, ηλεκτροστατικά βαµµένο και θα τοποθετηθεί σε νέα βάση κατάλληλα διαµορφωµένη και βαµµένη. Ο πίνακας θα 
περιέχει το κατάλληλο ραγοϋλικό (µαγνητοθερµικά, ρελέ φορτίου, ασφάλειες) για την λειτουργία του πύργου, σύµφωνα µε τους 
κανονισµούς του ΕΛΟΤ. 

Θα περιλαµβάνει όλες τις καλωδιώσεις, σωληνώσεις, ηλεκτρικό πίνακα τροφοδοσίας και ελέγχου, εναρµονισµένο µε τα 
ευρωπαϊκά πρότυπα, συναρµολογηµένα στο εργοστάσιο κατασκευής, καθώς και όλα τα εξαρτήµατα που απαιτούνται πριν την εκκίνηση 
σε λειτουργία. Το µόνο που θα απαιτείται για την εκκίνηση θα είναι η σύνδεση µε την ηλεκτρική παροχή και τα υδραυλικά κυκλώµατα 
(φωτ. 5, 6 στο Παράρτηµα). Σηµειώνεται ότι οι δύο διαστολικοί σύνδεσµοι, διαµέτρου DN 150 θα αντικατασταθούν µε νέους, οι δε 
βάνες, ονοµαστικής διαµέτρου DN 150, θα αφαιρεθούν. 

Ο πύργος ψύξης θα πρέπει να φέρει σήµα CE, να πληροί όλους τους σχετικούς κανονισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να έχει 
κατασκευασθεί και ελεγχθεί σε εργοστάσιο πιστοποιηµένο κατά ISO 9001. 

Α. Πύργος ψύξης µε αξονικούς ανεµιστήρες 

Το πλαίσιο θα είναι κατασκευασµένο από χαλυβδοέλασµα γαλβανισµένο εν θερµώ µετά την κατασκευή. Η λεκάνη και το 
περίβληµα θα είναι κατασκευασµένα από χαλυβδοέλασµα γαλβανισµένο εν θερµώ µετά την κατασκευή, ή από άλλο υλικό ανθεκτικό 
στην διάβρωση των ακτίνων UV, το θερµό και κρύο νερό, καθώς και τις τριβές λόγω καιρικών συνθηκών και χηµικών παραγόντων 
(πλαστικό, fiberglass κλπ). 

Τα πρόσθετα εξαρτήµατα θα περιλαµβάνουν υπερχείλιση, αποχέτευση, φίλτρα από ανοξείδωτο χάλυβα και βαλβίδα πλήρωσης 
νερού µε πλαστικό πλωτήρα (φλοτέρ). 

Θα διαθέτει ανθρωποθυρίδα πρόσβασης για καθαρισµό – συντήρηση. 

Ο ανεµιστήρας (ένας ή περισσότεροι) θα είναι βαρέως τύπου, αξονικός, στατικά ζυγοσταθµισµένος. Θα είναι κατασκευασµένοι 
µε βάση από χάλυβα γαλβανισµένο εν θερµώ, µε πτερύγια από κράµα αλουµινίου, ή ανθεκτικό πλαστικό ενισχυµένο µε ίνες υάλου και 
γρίλιες ασφαλείας από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304, ή ισοδύναµο. Ο κινητήρας θα είναι τριφασικός 400V/~3/50Hz, κλειστού τύπου 
κατάλληλος για εξωτερική τοποθέτηση. Όλες οι βίδες και τα λοιπά εξαρτήµατα θα είναι από µη διαβρώσιµο υλικό. 

Ο διανοµέας ψεκασµού και οι κλάδοι θα είναι κατασκευασµένοι από κατάλληλο πλαστικό σωλήνα (PN10) για αντίσταση σε 
διάβρωση και θα έχουν χαλύβδινη σύνδεση ώστε να προσαρµόζεται εξωτερική σωλήνωση. 

Το νερό θα διανέµεται από ακροφύσια ακριβείας, κατασκευασµένα από κατάλληλο πλαστικό, µεγάλης αντοχής στη διάβρωση, 
σχεδιασµένα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται ο καθολικός ψεκασµός. 
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Ο πύργος ψύξης θα φέρει υγρόµετρο εµβαπτισµένο σε µπάνιο γλυκερίνης µε περίβληµα από ανοξείδωτο χάλυβα και πλαστική 
τάπα αποχέτευσης. 

Οι σταγονοσυλλέκτες θα είναι κατασκευασµένοι εξ ολοκλήρου από κατάλληλο αντιδιαβρωτικό πλαστικό, µεγάλης αντοχής, σε 
τµήµατα που αφαιρούνται εύκολα. Ο σχεδιασµός του στανονοσυλλέκτη θα πρέπει να είναι τέτοιος ώστε να επιτυγχάνεται ο µέγιστος 
βαθµός διαχωρισµού των σταγονιδίων από τον αέρα.  

Οι περσίδες εισόδου του αέρα θα είναι κατασκευασµένες από PVC. Οι περσίδες θα στηρίζονται σε σκελετούς που µετακινούνται 
εύκολα ώστε να παρέχουν πρόσβαση στη λεκάνη για συντήρηση. 

Α. Πύργος ψύξης µε φυγοκεντρικούς ανεµιστήρες 

Ο πύργος ψύξης νερού θα είναι αντιθέτου ροής, κατάλληλος για αδιαβατική ψύξη του νερού και θα αποτελείται από τα 
παρακάτω µέρη: 

Το εξωτερικό περίβληµα θα είναι κατασκευασµένο από τυποποιηµένα modular από εν θερµώ γαλβανισµένο χαλυβδοέλασµα 
πάχους 2,0÷2,5 mm, εξ’ ολοκλήρου µε κοχλίωση, σε ειδικές διαστάσεις και µορφή ώστε αυτό να είναι απόλυτα στιβαρό για την 
τοποθέτηση όλων των λοιπών τµηµάτων. 

Στη µία πλευρά του περιβλήµατος τουλάχιστον, θα υπάρχουν όλες οι αναγκαίες υδραυλικές συνδέσεις: Η προσαγωγή και η 
επιστροφή του νερού, η πλήρωση του νερού µε πλωτήρα ρυθµιζόµενης στάθµης νερού, η υπερχείλιση, η εκκένωση και η 
ανθρωποθυρίδα για τον έλεγχο, την συντήρηση και την επίσκεψη του εσωτερικού του πύργου. Ο πυθµένας του πύργου θα αποτελεί τη 
δεξαµενή νερού και θα φέρει εσωτερικά µεταλλικό φίλτρο νερού, κατασκευασµένο από διάτρητο ανοξείδωτο χαλυβδοέλασµα µεγάλης 
επιφάνειας, ειδικής µορφής και καλής συγκράτησης των στερεών κατάλοιπων του νερού. Αριστερά ή δεξιά της ανθρωποθυρίδας και της 
πλευράς των προαναφερθέντων υδραυλικών συνδέσεων θα υπάρχουν οι φυγοκεντρικοί ανεµιστήρες για την προσαγωγή στον πύργο της 
αναγκαίας ποσότητας αέρα περιβάλλοντος. 

Οι φυγοκεντρικοί ανεµιστήρες θα είναι διπλής αναρρόφησης, εξ’ ολοκλήρου από ισχυρό γαλβανισµένο εν θερµώ 
χαλυβδοέλασµα, µε αθόρυβη πτερωτή, που θα φέρει εµπρός κεκλιµένα πτερύγια. Οι ανεµιστήρες, στατικά και δυναµικά 
ζυγοσταθµισµένοι, θα κινούνται µέσω τροχαλιών και ιµάντων από τριφασικό ηλεκτροκινητήρα. Τα έδρανα του ανεµιστήρα θα είναι 
αυτοευθυγραµµιζόµενα και αυτολίπαντα. 

Η επιφάνεια εναλλαγής θα είναι εγκατεστηµένη εντός του εξωτερικού περιβλήµατος του πύργου και θα είναι από ειδικό υλικό 
µεγάλης αντοχής και βαθµού απόδοσης, ειδικής κυψελοειδούς µορφής, για τη διατήρηση συνεχούς σταυροειδούς και συγχρόνως 
κάθετης ροής µεταξύ νερού και αέρα. 

Το σύστηµα ψεκασµού θα είναι τοποθετηµένο εντός του περιβλήµατος του πύργου και θα αποτελεί το σύστηµα διασκορπίσεως 
και νεφοποιήσεως του νερού, πάνω στην προαναφερθείσα επιφάνεια εναλλαγής θερµότητας. Θα αποτελείται από τον κεντρικό διανοµέα, 
κατασκευασµένο από γαλβανισµένη σωλήνα, κατά µήκος της οποίας σε τακτά διαστήµατα θα είναι τοποθετηµένος, δεξιά και αριστερά, 
επαρκής αριθµός δευτερευόντων σωλήνων µε στόµια (µπέκ) νεφοποίησης και ψεκασµού του νερού στα ελεύθερα άκρα αυτών. Τα µπέκ 
θα είναι από ειδικό PVC υλικό µε διάταξη αυτοκαθαρισµού τους, ώστε σπανίως να απαιτείται καθαρισµός αυτών. 

Η συγκράτηση των σταγονιδίων του νερού, που τυχόν µπορεί να παρασύρει µε την ταχύτητά του ο εξερχόµενος αέρας από τον 
πύργο, θα επιτυγχάνεται µε σύστηµα µεταλλικής ειδικής µορφής και διάταξης που θα είναι τοποθετηµένο στο ψηλότερο σηµείο του 
πύργου. Ο σταγονοσυλλέκτης θα είναι κατασκευασµένος από ειδικό πλαστικό υλικό µεγάλης αντοχής, µε πολλά πτερύγια ειδικής 
µορφής, τα οποία θα κατευθύνουν τον εξερχόµενο αέρα σε αντίθετη ανοδική κατεύθυνση από την πλευρά αναρρόφησης των 
ανεµιστήρων, ώστε να µην υφίσταται βραχυκύκλωµα του εισερχόµενου και εξερχόµενου αέρα στον πύργο. 

Ο πύργος θα έχει τη δυνατότητα αντηχητικής διάταξης, για µείωση του θορύβου. 

 

3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

3.1. Υποχρεώσεις των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό 

Όλοι οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα πρέπει: 

Να δηλώσουν εγγράφως ότι έχουν λάβει γνώση όλων των τεχνικών όρων και προδιαγραφών και τους οποίους αποδέχονται 
χωρίς καµία επιφύλαξη. 

Να διαθέτουν ISO 9001-2008. 
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Να χρησιµοποιούν, συνεργείο που θα αποτελείται τουλάχιστον από τρία άτοµα, έναν ψυκτικό, έναν υδραυλικό και έναν 
ηλεκτρολόγο. Το προσωπικό θα πρέπει να διαθέτει, τις απαιτούµενες από την κείµενη νοµοθεσία, άδειες. 

Να διαθέτουν τουλάχιστον έναν ∆ιπλωµατούχο Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο, ή Ηλεκτρονικό Μηχανικό, ή έναν Τεχνολόγο 
Μηχανικό Ανωτέρας Σχολής, µε εµπειρία στην εγκατάσταση πύργων ψύξης, η οποία θα αποδεικνύεται από παραστατικά, ή βεβαιώσεις 
καλής εκτέλεσης, κατασκευής, ή συντήρησης παρόµοιων συστηµάτων. 

Να έχουν τουλάχιστον 3ετή εµπειρία σε παρόµοιες εγκαταστάσεις ψύξης, η οποία θα αποδεικνύεται επίσηµα έγγραφα, όπως 
βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, συµβάσεις, τιµολόγια, κλπ. 

Να επισκεφθούν τις εγκαταστάσεις και να προβούν σε επιτόπια εξέταση της θέσης και της κατάστασής των, ώστε να γνωρίζουν 
όλες τις τοπικές συνθήκες και να είναι ενήµεροι για το αντικείµενο του διαγωνισµού. 

Να προσκοµίσουν βεβαίωση ότι έλαβαν πλήρη γνώση των ειδικών τοπικών συνθηκών, την οποία µπορούν να πάρουν από την 
Τεχνική Υπηρεσία τις εργάσιµες ηµέρες και την οποία οφείλουν να καταθέσουν µαζί µε την προσφορά τους στο φάκελο της τεχνικής 
τους προσφοράς. 

Η µη κατάθεση των στοιχείων των ανωτέρω παραγράφων αποτελεί στοιχείο αποκλεισµού από τον διαγωνισµό. 

3.2. Λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να ολοκληρώσει την εγκατάσταση του πύργου ψύξης εντός δεκαπέντε εργασίµων ηµερών, από την 
ηµεροµηνία παραλαβής, ή κατασκευής του πύργου. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να ολοκληρώσει τις συµβατικές του υποχρεώσεις σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές και να 
παραδώσει την εγκατάσταση σε πλήρη και ασφαλή λειτουργία. 

Ο Ανάδοχος µε την έναρξη της σύµβασης θα υποβάλει χρονοδιάγραµµα, ώστε η Τεχνική Υπηρεσία να ενηµερώσει τα Τµήµατα 
του κτιρίου Ν4 για τις εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν. 

Μετά το πέρας των εργασιών ο Ανάδοχος θα παραδώσει στην Τεχνική Υπηρεσία πλήρες µητρώο των εκτελεσθεισών εργασιών, 
καθώς και µητρώο των µηχανηµάτων µε τα τεχνικά τους στοιχεία και τα τελικά κατασκευαστικά σχέδια. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει κάθε αναλώσιµο υλικό που απαιτείται για την ορθή και ταχεία υλοποίηση των συµβατικών 
του υποχρεώσεων. Τόσο ο τρόπος εργασίας όσο και ο τεχνικός εξοπλισµός θα καλύπτουν τις Ελληνικές και Ευρωπαϊκές προδιαγραφές. 
Τα έξοδα µετάβασης βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο. 

Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ασφάλιση και καταβολή εισφορών τους αρµόδιους ασφαλιστικούς 
οργανισµούς για το προσωπικό που απασχολεί και για την πιστή εφαρµογή των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει κάθε µέσο για την ασφάλεια του προσωπικού του (µέσα ατοµικής προστασίας), καθώς και 
κάθε µέσο για την εξασφάλιση του Νοσοκοµείου (χώροι και άτοµα εντός αυτού), σχετιζόµενα ευθέως µε το αντικείµενο της σύµβασης, 
σε θέµατα ασφάλειας. Καµία οικονοµική ή άλλη αξίωση δεν µπορεί να προκύψει από τραυµατισµό ατόµων που απασχολεί ο Ανάδοχος, 
εντός του χώρου του Νοσοκοµείου. 

Το προσωπικό του Αναδόχου υποχρεούται να συµπεριφέρεται κόσµια προς το προσωπικό του Νοσοκοµείου, τους ασθενείς και 
τους συνοδούς τους. 

Το προσωπικό του Αναδόχου, το οποίο θα απασχοληθεί για την υλοποίηση των συµβατικών υποχρεώσεων, ανεξάρτητα από 
ειδικότητα, θα πρέπει να είναι ικανό, ειδικευµένο και να διαθέτει όλα τα προσόντα και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την 
κείµενη νοµοθεσία (βλ. παραπάνω παράγραφος 3.1 υποχρεώσεις συµµετεχόντων στο διαγωνισµό). 

Το Νοσοκοµείο έχει το δικαίωµα της εποπτείας και του ελέγχου των εκτελουµένων εργασιών από τον Ανάδοχο, γεγονός που δεν 
απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την ευθύνη του για τις εργασίες που εκτελεί. Ο Ανάδοχος οφείλει να συµµορφώνεται µε τις έγγραφες 
οδηγίες και υποδείξεις που θα γίνονται από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκοµείου, εφόσον αυτές δεν αντίκεινται στους συµβατικούς 
όρους. 

Οι εργασίες θα εκτελεστούν από τον Ανάδοχο, χωρίς να προκαλέσουν αναστάτωση ή να παρεµποδίσουν τη λειτουργία του 
Νοσοκοµείου, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από 8.00’ π.µ. έως 15.00’ µ.µ. Κατ’ εξαίρεση µπορούν οι εργασίες να 
πραγµατοποιηθούν και κατά τη διάρκεια βραδινής βάρδιας για την εξασφάλιση της εύρυθµης λειτουργίας του Νοσοκοµείου, υπό την 
προϋπόθεση ότι αυτό θα γίνει µετά από συνεννόηση µε την Τεχνική Υπηρεσία. 

Η Τεχνική Υπηρεσία µπορεί να µεταθέσει τις ηµεροµηνίες έναρξης των εργασιών, έπειτα από γραπτή ενηµέρωση προς τον 
Ανάδοχο, ή έπειτα από γραπτό αίτηµα του Αναδόχου, εφόσον δεν διαταράσσεται η εύρυθµη λειτουργία του Νοσοκοµείου. 
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Εάν ο Ανάδοχος δεν εκτελέσει τους όρους της σύµβασης ή τους εκτελέσει πληµµελώς, το Νοσοκοµείο διατηρεί το δικαίωµα της 
έκπτωσής του, την αντικατάστασή του µε άλλον και την εξέταση για την αποζηµίωσή του. Σε κάθε περίπτωση αρµόδια για την επίλυση 
των διαφορών είναι τα αρµόδια Ελληνικά ∆ικαστήρια. 

Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν σε απόλυτη συνεννόηση µε το Τµήµα Ηλεκτροµηχανολογικών Εγκαταστάσεων της ∆ιεύθυνσης 
Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκοµείου, όσον αφορά τις ώρες εργασίας λόγω των ειδικών συνθηκών, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι ο 
εργολάβος εγκαταστάτης θα δικαιούται ιδιαίτερης αποζηµίωσης για τις εργασίες που θα εκτελεσθούν απογευµατινές, νυκτερινές ώρες ή 
και αργίες. 

Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέµβαση του Αναδόχου στις λοιπές εγκαταστάσεις, χωρίς την έγκριση της Τεχνικής Υπηρεσίας και 
την παρουσία των τεχνικών του Νοσοκοµείου. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να δηλώσει τη χώρα προέλευσης και κατασκευής των ανταλλακτικών, που θα χρησιµοποιήσει, 
καθώς και ότι θα χρησιµοποιηθούν υλικά καινούργια και αµεταχείριστα. Τα υλικά που θα τοποθετούνται στις αντικαταστάσεις θα είναι 
άριστης ποιότητας, πιστοποιηµένα κατά ISO, ή ΕΛΟΤ, θα συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας και θα εγκρίνονται πριν από την 
τοποθέτησή τους από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκοµείου. Τα παλιά ανταλλακτικά θα τοποθετούνται σε χώρο, που θα 
υποδεικνύεται από το Νοσοκοµείο. 

Ο Ανάδοχος δεν βαρύνεται για φθορά ή κακή λειτουργία των µηχανηµάτων και των εγκαταστάσεων, που προέρχεται από 
πυρκαγιά, πληµµύρα, διαδήλωση, πόλεµο ή βανδαλισµό. Βαρύνεται όµως για βλάβες οι οποίες θα προέλθουν από την κακή 
εγκατάσταση, ή κατασκευή, ή ζηµιά που θα προκαλέσει ο ίδιος στα µηχανήµατα και τις εγκαταστάσεις. 
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4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

 
 

 
 
 

Φωτ 1-2: Υπάρχων πύργος ψύξης 
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Φωτ 3: Στοιχεία υπάρχοντος ψυκτικού συγκροτήµατος Carrier 

 

 
 

Φωτ 4: Στοιχεία υπάρχοντος πύργου ψύξης 
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Φωτ. 5: Υπάρχων ηλεκτρικός πίνακας 

 
 
 
 

 
 

Φωτ. 6: Υπάρχουσες βάνες αποκοπής και διαστολικοί σύνδεσµοι 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄- ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ∆) 

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ∆) 
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά µε την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  και τη διαδικασία ανάθεσης 

 
Παροχή πληροφοριών δηµοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, µε τις οποίες είναι δυνατή η αδιαµφισβήτητη ταυτοποίηση της 
διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης: 

Α: Ονοµασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ) 
- Ονοµασία: [ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ- ΑΜ. ΦΛΕΜΙΓΚ»] 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜ∆ΗΣ : [99221990] 
- Ταχυδροµική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Σισµανογλείου 1/ Μαρούσι Αττικής/ 151 26] 
- Αρµόδιος για πληροφορίες: [Ελένη Μητσοπούλου] 
- Τηλέφωνο: [213 2058557] 
- Ηλ. ταχυδροµείο: [emitsop@sismanoglio.gr] 
- ∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [http://www.sismanoglio.gr] 

Β: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης 
- Τίτλος ή σύντοµη περιγραφή της δηµόσιας σύµβασης (συµπεριλαµβανοµένου του σχετικού CPV):  

[«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΓΟΥ ΨΥΞΗΣ ΤΟΥ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ  CARRIER ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Ν4 (CPV: 
50700000-2)»] 
- Κωδικός στο ΚΗΜ∆ΗΣ: [……] 
- Η σύµβαση αναφέρεται σε έργα, προµήθειες, ή υπηρεσίες : [Προµήθειες] 
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τµηµάτων : [-] 
- Αριθµός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [Σ∆ 36/2018] 

 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥ∆ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα 
Α: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυµία: [   ] 
Αριθµός φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, 
αναφέρετε άλλον εθνικό αριθµό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 
υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδροµική διεύθυνση: [……] 
Αρµόδιος ή αρµόδιοιii : 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδροµείο: 
∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά µε τους νόµιµους εκπροσώπους του οικονοµικού φορέα 
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνοµα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι αρµόδια/εξουσιοδοτηµένα να 
εκπροσωπούν τον οικονοµικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 
Ονοµατεπώνυµο 
συνοδευόµενο από την ηµεροµηνία και τον τόπο γέννησης 
εφόσον απαιτείται: 

[……] 
[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 
Ταχυδροµική διεύθυνση: [……] 
Τηλέφωνο: [……] 
Ηλ. ταχυδροµείο: [……] 
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτοµερή στοιχεία σχετικά µε την 
εκπροσώπηση (τις µορφές της, την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισµού 
Α: Λόγοι αποκλεισµού που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκεςiii 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισµού: 

1. συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωσηiv· 

2. δωροδοκίαv,vi· 

3. απάτηvii· 

4. τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητεςviii· 

5. νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίαςix· 

6. παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπωνx. 

Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις βάρος του 
οικονοµικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπουxi το οποίο είναι 
µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω (σηµεία 1-6), ή 
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά 
το µέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισµού 
που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 
αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……][……]xii 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  
Πληρωµή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης: Απάντηση: 

1) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του 
όσον αφορά την πληρωµή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισηςxiii, στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν 
εγκατεστηµένος ; 

[] Ναι [] Όχι  
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως ∆ του παρόντος µέρους), ο οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να συµπληρώσει αυτό το πεδίο µόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων 
φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στην 
διακήρυξη, ότι ο οικονοµικός φορέας µπορεί να συµπληρώσει µόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να 
συµπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 
Εκπλήρωση όλων των απαιτούµενων κριτηρίων επιλογής Απάντηση 
Πληροί όλα τα απαιτούµενα κριτήρια επιλογής; [] Ναι [] Όχι 

 

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύµφωνα µε τα µέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά 
και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι είµαισε θέση, κατόπιν αιτήµατος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκοµίσω τα πιστοποιητικά 
και τις λοιπές µορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονταιxiv, εκτός εάν : 
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας µε πρόσβαση σε εθνική βάση 
δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος µέλος αυτή διατίθεται δωρεάνxv. 
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος δίδω επισήµως τη συγκατάθεσή µου στ... [προσδιορισµός της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως 
καθορίζεται στο µέρος Ι, ενότητα Α], προκειµένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει 
στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο µέρος/ενότητα/σηµείο] του παρόντος Τυποποιηµένου Εντύπου Υπεύθυνης ∆ήλώσης για τους σκοπούς 
τ... [προσδιορισµός της διαδικασίας προµήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραποµπή στη δηµοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και 
ηλεκτρονικό, αριθµός αναφοράς)]. 
 
Ηµεροµηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄- ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
ΥΠΟ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ  
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: ………………..  
ΠΛΗΡ: …………… Ηµεροµηνία:  
ΤΗΛ: 213 2058……. 
FAX: 213 2058614 

 
ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Αρ. 36/2018 

 
Στο Μαρούσι σήµερα την ………………………………….. του έτους …………….., οι πιο κάτω συµβαλλόµενοι: 
1) το Γενικό Νοσοκοµείο Αττικής ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ- ΑΜ. ΦΛΕΜΙΓΚ που εδρεύει στη Σισµανογλείου 1- Μαρούσι και 
εκπροσωπείται νόµιµα, για την υπογραφή της παρούσης, από τον ∆ιοικητή του Νοσοκοµείου κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΥΤΑΛΑ και 
το οποίο στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα ως η «Αναθέτουσα Αρχή» και 
2) η εταιρεία «……………………………………….….», που εδρεύει στην …………………………………………, τηλ: 
…………………………,Φαξ:…………………………., ΑΦΜ: ………………………………., ∆.Ο.Υ.: …………………………………….…., 
ονοµαζόµενη εφεξής στην παρούσα σύµβαση «προµηθευτής», συµφωνήσαµε και συναποδεχθήκαµε τα εξής:                                                                                       
Ο πρώτος των συµβαλλοµένων, µε την υπ’αριθµ………………….………………………. Απόφαση ∆ιοικητικού Συµβουλίου, αναθέτει 
και ο δεύτερος των συµβαλλοµένων αναλαµβάνει την προµήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΓΟΥ ΨΥΞΗΣ 
ΤΟΥ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ  CARRIER ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Ν4» όπως αναφέρεται στην από ………………………. 
προσφορά του, σε συνδυασµό µε τους όρους της υπ’αριθµ. 36/2018 διακήρυξης, που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της 
παρούσας σύµβασης, αντί του ποσού των …………………………€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.  
 
 
Το παραπάνω ποσό υπόκειται στις παρακάτω κρατήσεις  που βαρύνουν τον προµηθευτή : 
α) 4% προκαταβολή φόρου  
β) 2% (Ν. 3580/07) υπέρ της Ψυχικής Υγείας 
γ) υπέρ ΕΑΑ∆ΗΣΥ 0,06%, επ’ αυτού χαρτόσηµο 2% και ΟΓΑ χαρτοσήµου 20% 
δ) υπέρ ΑΕΠΠ 0,06%, επ’ αυτού χαρτόσηµο & ΟΓΑ χαρτοσήµου 3,6%   
 
Η προµήθεια των ειδών θα υλοποιηθεί όπως ορίζεται στην τεχνική προσφορά του προµηθευτή και σύµφωνα µε τους όρους 
της διακήρυξης. 
 
 
ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:  ……../……../……..                                     ΛΗΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:   ……../……../…….. 
 
 
 
  
∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: 
 
Η σύµβαση διέπεται από τις  διατάξεις του Ν.4412/06 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ». 
 
Το ποσό της συνολικής δαπάνης θα καταβληθεί στον δικαιούχο σε ευρώ µετά τη θεώρηση του χρηµατικού εντάλµατος από 
τον Πάρεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο Ν.4152/2013. 
 
Ο προµηθευτής υπέβαλε την υπ΄ αριθµ. …………………………………………………… εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 
της ………………………………………………………………………………………… ποσού …………........ 
 
 
 

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

 Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ            Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
  ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
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i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) µίας (ενός) θα αναφέρεται το 

σύνολο αυτών 

ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρµοδίων, όνοµα και επώνυµο, όσες φορές χρειάζεται. 

iii Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης είναι δυνατή η κατ' 

εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισµό  για επιτακτικούς λόγους δηµόσιου συµφέροντος, όπως δηµόσιας 

υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

iv Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την 

καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 

v Σύµφωνα µε άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισµό ΕΕΕΣ (Κανονισµός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 

vi Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύµβασης περί της καταπολέµησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 

1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέµηση της 

δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαµβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 
3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρµογή της Σύµβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ 

αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείµενη νοµοθεσία). 

vii Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε τη προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης 

σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν 

Πρωτοκόλλων. 

viii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συµβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέµηση 

της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισµού περιλαµβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή 

την απόπειρα εγκλήµατος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

ix Όπως ορίζεται 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)  που 

ενσωµατώθηκε µε το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές 

δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

x Όπως ορίζεται 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/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία 

ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέµηση της εµπορίας 

ανθρώπων και προστασία των θυµάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

xi Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών 

εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο καθώς 

και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 

xii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xiii Στην περίπτωση που ο οικονοµικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 

ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

xiv Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xv Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονοµικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή 

ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για 

την εν λόγω πρόσβαση.  




