
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ            
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Σαρδέλης Ν.
ΤΗΛ: 2721046434  
e-mail: texniki.yp@nosokomeiokalamatas.gr

       ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
17.400,00€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ, CPV: 42123300-0, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ / ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, ΜΕ ΤΗ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας (ΝΟΣ/ΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απευθείας 
ανάθεση

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη μόνο 
βάσει τιμής

ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  Εως 13/05/2022 

Κωδικός Αριθμού Εξόδου (ΚΑΕ)  9723

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV  42123300-0

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ
 17.400,00€ (πλέον ΦΠΑ)
 Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του  
Νοσοκομείου.

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ  ΤΕΜΑΧΙΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  Μέχρι λήξεως του προϋπολογισμού ή εξαντλήσεως 
των ποσοτήτων

ΤΡΟΠΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ  ΚΗΜΔΗΣ, Ιστοσελίδα του Νοσοκομείου Καλαμάτας.
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Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :
1. Του Ν. 3329/4-4-2005 (ΦΕΚ 81/05, άρθρο 7, παρ.8 υποπ.17).

2. Του Ν. 4412/08-08-2016(ΦΕΚ147 Α΄/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών κ Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ), όπως ισχύει.

3. Του Ν. 4472/2017 (Α’ 74) , άρθρο 27 σχετικά με έκδοση απόφασης έγκρισης 
σκοπιμότητας για κάθε είδους προμήθειας, παροχής υπηρεσιών κλπ.

4. Του Π.Δ. 80/2016 περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες.

5. Τον οργανισμού του Νοσοκομείου β.δ. 31/1-20/2/56 (ΦΕΚ 56Α΄) καθώς 
τροποποιήθηκε- συμπληρώθηκε μεταγενέστερα και αναμορφώθηκε με την αρ. 
Υ4α/οικ.121798/12 (ΦΕΚ 3477/31-12-2012 Β΄) απόφαση Οικονομικών, 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υγείας.

6. Την με αρ. Υ4α/οικ. 123890/2012 (ΦΕΚ 3499/31.12.2012 Τεύχος Δεύτερο) 
Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης-Υγείας, σχετικά με τον Ενοποιημένο 
Οργανισμό του Γενικού Νοσοκομείου – Κ.Υ. Κυπαρισσίας.

7. Την με αρ.Γ4β/Γ.Π.οικ.60422/29.09.2020 (ΦΕΚ 832/06.10.2020 τ. Υ.Ο.Δ.Δ) 
Κοινή Απόφαση Υπουργού και Υφυπουργού Υγείας, με θέμα «Διορισμός νέας 
Διοικήτριας στο Γ. Ν. Μεσσηνίας αρμοδιότητας της 6ης Υγειονομικής 
Περιφέρειας».

8. Την 2359 / 04/02/2022 αίτηση της Τεχνικής Υπηρεσίας.
9. Την υπ’ αριθμ. 12/17-03-2022 Απόφαση Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου 

Μεσσηνίας σχετικά με την έγκριση σκοπιμότητας της προμήθειας και 
τοποθέτησης εξαρτημάτων για αποκατάσταση βλαβών των αντλιών 
θερμότητας της Ν.Μ. Καλαμάτας, προϋπολογισμού 17.400,00€ συν ΦΠΑ 24%.

10. Την αντίστοιχη δέσμευση Α.Π.3060-15/02/2022, ΑΔΑ: ΨΨΣΦ4690ΒΦ-01Θ. 
11. Την εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου μας.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Διαδικασία απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια και τοποθέτηση 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ 
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ, σύμφωνα με την επισυναπτόμενη τεχνική έκθεση, 
προϋπολογισθείσας δαπάνης 17.400,00€ πλέον ΦΠΑ 24%, για χρονικό διάστημα ενός 
μηνός, ως κάτωθι:
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Αντλία Θερμότητας Νο1

Προμήθεια ενός συμπιεστή, εγκατάσταση δύο συμπιεστών (του νέου και ενός ήδη 

αγορασμένου), αντικατάσταση φίλτρου, πλήρωση λιπαντικού, πλήρωση με ψυκτικό 

ρευστό R410a.

Αντλία Θερμότητας Νο2

Προμήθεια και εγκατάσταση δύο συμπιεστών, αντικατάσταση φίλτρου, πλήρωση 

λιπαντικού, πλήρωση με ψυκτικό ρευστό R410a.

1 .  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
α. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού 
προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 
73 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη 
δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο 
άρθρο 79Α του Ν.4412/2016. Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα 
εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. και αφορά αα) στις περιπτώσεις εταιρειών 
περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε) και 
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις 
ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου. (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με 
την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019) γγ) στις περιπτώσεις των 
συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή δδ) στις υπόλοιπες 
περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.(άρθρο 80 
παρ. 9 του Ν.4412/2016 και άρθρο 73 παρ.1 του Ν.4412/2016)
β. Φορολογική ενημερότητα.
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το 
χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, 
εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 
παρ.12 του Ν.4412/2016).

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις 
/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που πληρούν τους όρους που καθορίζονται στη 
Διακήρυξη.
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 
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μαζί με την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για 
κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.
Για τους Συνεταιρισμούς, απαιτείται βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο 
Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
Σημείωση: Σε περίπτωση κοινοπρακτικού σχήματος πρέπει να αναγράφονται η 
πλήρης επωνυμία και διεύθυνση, καθώς και ο αριθμός τηλεφώνου, φαξ και η διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) όλων των μελών του.

2. Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
Αναθέτουσα Αρχή: Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας / Νοσηλευτική Μονάδα 
Καλαμάτας.
Ταχ. Δ/νση: Αντικάλαμος Μεσσηνίας ΤΚ 24100, Καλαμάτα 
τηλ. 27210-46434   
e-mail: texniki.yp@nosokomeiokalamatas.gr  
Πληροφορίες: Σαρδέλης Νικ.

3. Τόπος-Χρόνος διενέργειας διαγωνισμού

ΤΡΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Πρωτόκολλο Γενικού 
Νοσοκομείου 
Μεσσηνίας 

(Νοσηλευτική 
Μονάδα Καλαμάτας)

13/05/2022

Ημέρα  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Ώρα 14:30

Νοσηλευτική Μονάδα 
Καλαμάτας, Αντικάλαμος 
Μεσσηνίας, Τ.Κ 24100, 
Καλαμάτα

4. Τρόπος Υποβολής Προσφορών
Οι προσφορές είναι δυνατό:
α. Να υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής μέχρι και την 
καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών.
β. Να αποστέλλονται στη διεύθυνση της Νοσηλευτικής Μονάδας με οποιοδήποτε 
τρόπο  σε κλειστό φάκελλο και να παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη 
όμως προϋπόθεση να έχουν παραληφθεί από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την 
προηγούμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.                                                  

Ο φάκελλος της προσφοράς θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από 
την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».

5.Ειδικοί όροι                                                                                                                                
Οι τιμές των προσφορών θα εκφράζονται σε Ευρώ.                                                                       
Κάθε είδους άλλη δαπάνη βαρύνει τον προμηθευτή και θα πρέπει να έχει 
συνυπολογισθεί στην προσφορά.                                                                                               

mailto:texniki.yp@nosokomeiokalamatas.gr
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Οι τιμές θα καταγράφονται ως εξής:                                                                                         
α) Τιμή χωρίς ΦΠΑ                                                                                                                       
β) Ποσοστό ΦΠΑ και Σύνολο ΦΠΑ                                                                                           
γ) Συνολικό κόστος με ΦΠΑ

Η προσφερόμενη τιμή θα πρέπει να εναρμονίζεται με αυτή του Παρατηρητηρίου 
τιμών όπως αυτή καταγράφηκε κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας 
υποβολής προσφορών (Ν.4052/2012 άρθρο 14 παρ. 7), εφόσον υπάρχει.

6. Υπογραφή Σύμβασης: 
Ο Ανάδοχος στον οποίο κατακυρώνεται οριστικά η προμήθεια είναι υποχρεωμένος να 
προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, μαζί με τα παρακάτω δικαιολογητικά 
σε περίπτωση που έχουν λήξει κατά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. :

 Φορολογική ενημερότητα.
 Ασφαλιστική ενημερότητα για όλους τους φορείς ασφάλισης του προσωπικού 
της επιχείρησης

7. Παράδοση και παραλαβή υλικών
        1. Το σύνολο της απαιτούμενης ποσότητας των υλικών του ενιαίου Τμήματος, 

θα πρέπει να παραδοθεί είτε τμηματικά είτε συνολικά. Η παράδοση όλων των 
υλικών θα γίνει στο κτίριο του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας (Νοσηλευτική 
Μονάδα Καλαμάτας).
 2. Η παραλαβή των ειδών, όπως αυτά περιγράφονται στην παρούσα διακήρυξη, 
θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής. Κατά  τη  διαδικασία  
παραλαβής  των  υλικών  διενεργείται  ποσοτικός  και  ποιοτικός  έλεγχος  και καλείται 
να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί ο προμηθευτής.  

3. Κατά την παραλαβή των υλικών ή και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της 
σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή δύναται να διενεργεί τους κάτωθι ελέγχους: α) με 
μακροσκοπική εξέταση, β) Με χημική ή μηχανική εξέταση (εργαστηριακή εξέταση), 
γ) Με πρακτική δοκιμασία, δ) Με όλους ή με όσους από τους παραπάνω τρόπους 
χρειάζεται, ανάλογα με το προς προμήθεια υλικό ή και με οποιονδήποτε άλλο 
ενδεικνυόμενο τρόπο, εφόσον ο τρόπος αυτός προβλέπεται από τη σύμβαση. Να 
επιλέγεται κατά περίπτωση για να είναι ορισμένος ο σχετικός όρος.  

4. Το κόστος διενέργειας των ανωτέρω ελέγχων επιβαρύνει τον προμηθευτή.

Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής 
πραγματοποιείται εντός τριών (3) ημερών.  
Κατά τα λοιπά και σχετικά με τη διαδικασία, τις αντιρρήσεις, τις γνωστοποιήσεις και 
ότι άλλο αφορά τη  διενέργεια  ελέγχων  και  την  παραλαβή  των  αγαθών  σε  εκτέλεση  
της  παρούσας  ισχύουν  οι διατάξεις των άρθρων 208 και 209 του ν 4412/2016.  

6. Πληρωμή αναδόχου
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή των υλικών , σε χρόνο 
προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για την έκδοση των 
σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. Η πληρωμή θα λάβει χώρα βάσει των τιμολογίων 
του Αναδόχου και θα πραγματοποιηθεί με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών 
που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού 
που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο για την 
πληρωμή του Αναδόχου, μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων.
Όλα τα τιμήματα της  Σύμβασης (συνολικά και τιμές μονάδος), παραμένουν σταθερά 
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και δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως την συμβατική ημερομηνία 
ολοκλήρωσης της Σύμβασης. Δεν προβλέπεται προκαταβολή.

7. Υποχρεώσεις Αναδόχου
1.Καθ  όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας, ο Ανάδοχος θα πρέπει να 
συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη 
του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της προμήθειας. 
2.Ο Ανάδοχος, εφόσον του ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται να 
παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν την προμήθεια (τακτικές και 
έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη 
αποφάσεων. 
3.Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση 
της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για 
την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε 
παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς 
αποκατάστασή της. 
4.Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύμβαση να τηρεί τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις τις περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, οι οποίες έχουν θεσπισθεί με το 
δίκαιο της Ένωσης, το Εθνικό Δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο 
Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α’ του Ν 4412/2016. 
5.Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει και να παραδώσει την 
προμήθεια, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα σχετικά άρθρα της παρούσας, 
εκτελώντας προσηκόντως όλες τις επιμέρους εργασίες, που αυτό περιλαμβάνει, 
διαθέτοντας άτομα με την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα ώστε 
να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύμβασης. 
6. Ο Ανάδοχος θα ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή 
παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της 
Αναθέτουσας Αρχής. 
7. Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε 
υπευθυνότητες και  ευθύνες, που απορρέουν για αυτόν από την παρούσα. 

Οι όροι της παρούσας ερμηνεύονται με τρόπο ώστε να μην προκύπτει αντίθεσή 
τους με κανόνες δικαίου. Σε περίπτωση σύγκρουσης όρου της πρόσκλησης προς 
επιτακτικό κανόνα δημοσίου δικαίου ή προς κανόνα δημόσιας τάξης, υπερισχύει 
ο κανόνας δικαίου.

   Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΕΛΕΝΗ ΑΛΕΙΦΕΡΗ
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΘΕΜΑ: Προμήθεια συμπιεστών σε αντλίες θερμότητας της εγκατάστασης κεντρικού 
κλιματισμού.                                                                                                   

ΣΧΕΤ. Υπ' αριθ. 2031/ 31-01-2022 έγγραφο Υποδιεύθυνσης Τεχνικού.

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

     Ενημερώνουμε ότι έχει διαπιστωθεί βλάβη σε δύο συμπιεστές της αντλίας 
θερμότητας Νο 1 και σε δύο συμπιεστές της αντλίας θερμότητας Νο 2. Ως αποτέλεσμα 
οι εν λόγω αντλίες θερμότητας, τύπος Carrier RQP30-520 υπολειτουργούν, με τελική 
συνέπεια αυξημένα κόστος παρασκευής ζεστού νερού.

   Για την επισκευή των βλαβών απαιτείται η προμήθεια τριών νέων συμπιεστών, 
καθώς υπάρχει ένας έτοιμος συμπιεστής από προηγούμενη προμήθεια. Αναλυτικά 
απαιτείται:

Αντλία Θερμότητας Νο1: Προμήθεια ενός συμπιεστή, εγκατάσταση δύο συμπιεστών 
(του νέου και του ήδη αγορασμένου), αντικατάσταση φίλτρου, πλήρωση λιπαντικού, 
πλήρωση με ψυκτικό ρευστό R410a.

Αντλία Θερμότητας Νο2: Προμήθεια και εγκατάσταση δύο συμπιεστών, 
αντικατάσταση φίλτρου, πλήρωση λιπαντικού, πλήρωση με ψυκτικό ρευστό R410a.

Λόγω της απαίτησης ειδικής αδειοδότησης για προμήθεια και πλήρωση 
εγκαταστάσεων με ψυκτικό ρευστό, ο προμηθευτής υποχρεούται να  παραδώσει τους 
συμπιεστές τοποθετημένους, έτοιμους για λειτουργία. 

Σύμφωνα με τη σχετική σύμβαση συντήρησης αερόψυκτων ψυκτικών μηχανημάτων 
(21-ΠΡΟΧ.49-01), η ως άνω επισκευή δεν περιλαμβάνεται στις υποχρεώσεις  του 
αναδόχου και η σχετική δαπάνη  βαρύνει το Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας. 

Προϋπολογισμός προμήθειας συμπιεστών συμπεριλαμβανομένων υλικών 
τοποθέτησης και λειτουργίας 17.400€ +24% ΦΠΑ.

Β. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ                               
Carrier RQP 30 - 520

Συμπιεστής τύπου scroll

Τύπος ισοδύναμος με Danfoss SH295A4ACE.

Ψυκτικό υγρό R410a. Tάση λειτουργίας 380-415V 3 ~ 50Hz, μέγιστο ρεύμα 
λειτουργίας 56Α.

Τμήμα χαμηλής πίεσης: PS 31,10bar, TSmax 52,0ºC, Tsmin -35,0ºC, Vol. 28,5lt.  

Τμήμα υψηλής πίεσης: PS 48,70bar, TSmax 150,0ºC, Tsmin -35,0ºC, Vol. 2,5lt. 

Ακριβές Αντίγραφο
∆ιοικητής
ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΕΛΕΝΗ
Γ.Ν. Μεσσηνίας

ΑΔΑ: 6ΚΖΩ4690ΒΦ-ΦΧ7


	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	Protocol: Καλαμάτα, 27/04/2022
Αρ. Πρωτ.: 8241
	AkrivesAntigrafo: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
		2022-04-27T10:16:07+0000
	Not specified


		2022-04-29T12:06:26+0300
	Athens




