
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
 6η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                                            
 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ                                                                       
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ      
                                                                         
ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: κ. Κωνσταντοπούλου Μαρία για την Τ.Υ.
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΤΙΚΑΛΑΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Τ.Κ. 24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ  ΠΡΟΣ 
ΤΗΛ: 27210 46426 427                                                                    ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
E-MAIL: prom.tech@nosokomeiokalamatas.gr

      ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

                                                                        96/22

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  «ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΩΡΟΥ 
F.C.US ΤΗΣ Ν.Μ.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» ΔΑΠΑΝΗΣ  30.000,00 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ  ΦΠΑ 
24% CPV: 42500000-1,  ΚΑΕ:7112 , ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (Ν.Μ.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ). 
                                                  ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

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

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 96/22 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
 Την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά. Η κατάθεση των προσφορών και η 
κατακύρωση θα γίνει για το σύνολο της προμήθειας . 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Ημερομηνία: 30-06-2022 Ημέρα: Πέμπτη    

 Ώρα:10:00 π.μ.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  Γ.Ν Μεσσηνίας (Νοσηλευτική Μονάδα Καλαμάτας,    
Αντικάλαμος Μεσσηνίας ΤΚ 24100, Καλαμάτα )

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ  Μονάδες Κλιματισμού Χώρου F.C.US

Κωδικός Αριθμού Εξόδου (ΚΑΕ) 7112

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 42500000-1

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ

30.000,00 €  συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 24%

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του 
Νοσοκομείου.

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Τεμάχια 

mailto:prom.tech@nosokomeiokalamatas.gr
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ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Από την υπογραφή της και για 90 εργάσιμες μέρες

ΤΡΟΠΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ Ανάρτηση στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ΚΗΜΔΗΣ

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».

Τις Αποφάσεις:

          1. Την με αρ. πρ. 11626/09-06-2022 αίτηση της Τεχνικής Υπηρεσίας 

          2. Την από 08-06-2022 Τεχνική Περιγραφή   του προϊστάμενου της Τεχνικής 

                Υπηρεσίας              

3. Την με αρ. 20/14-06-2022 (θέμα: 70) Απόφαση του Δ.Σ της Νοσηλευτικής 
Μονάδας Μεσσηνίας με (ΑΔΑ: ΩΣΣΘ4690ΒΦ-5ΩΨ) σχετικά με την έγκριση 
σκοπιμότητας διενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας  για την προμήθεια  
μονάδων κλιματισμού χώρου F.C.US  στη Ν.Μ. Καλαμάτας  

4. Την με  αρ. 12350/20-06-2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 
(ΑΔΑ:6ΕΤΨ4690ΒΦ-ΣΟΣ) για τη Ν.Μ. Καλαμάτας).

 Το γεγονός ότι ο κλιματισμός των χώρων της Νοσηλευτικής Μονάδας Καλαμάτας 
επιτυγχάνεται μέσω των Κεντρικών Κλιματιστικών Μονάδων και μέσω Τοπικών Μονάδων 
- Fun Coil Units (F.C.Us). Αυτή τη στιγμή στο Νοσοκομείο υπάρχουν 341 F.C.Us. τα οποία 
εγκαταστάθηκαν πριν 22 έτη.  Λόγο παλαιότητας, επιβαρυμένης χρήσης και έλλειψης 
ανταλλακτικών, πολλά από αυτά έχουν ήδη τεθεί εκτός λειτουργίας με αποτέλεσμα να 
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υπάρχει σοβαρό πρόβλημα κυρίως σε χώρους εργασίας (γραφεία ιατρών, προϊσταμένων 
τμημάτων κ.α.).Η Τεχνική Υπηρεσία έχει κάνει καταγραφή  των F.C.Us. (πίνακας 
προμήθειας) που χρήζουν άμεση αντικατάσταση ενόψει του θέρους προκειμένου να 
ικανοποιηθούν κατ΄ ελάχιστον οι τρέχουσες ανάγκες και προγραμματίζει για την 
μελλοντικά αντικατάσταση των υπολοίπων για όλους αυτούς τους λόγους η προμήθεια 
των κλιματιστικών είναι απαραίτητη για την καλή και ασφαλή λειτουργία της Ν.Μ. 
Καλαμάτα                                                         

                                                             ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Προμήθεια  «Μονάδων Κλιματισμού Χώρου F.C.US (29 τεμάχια) της Ν.Μ .Καλαμάτας», 
προϋπολογισθείσας δαπάνης  30.000,00 € συμπεριλαμβανομένου   ΦΠΑ 24% βάση των 
τεχνικών προδιαγραφών και τους όρους της διακήρυξης( παράρτημα:1), ως κάτωθι :

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

Αναθέτουσα Αρχή: Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας (Νοσηλευτική Μονάδα Καλαμάτας), 
Διεύθυνση Αντικάλαμος Μεσσηνίας ΤΚ 24100, Τηλέφωνο: 27210 46426 427

e-mail: prom.tech@nosokomeiokalamatas.gr Πληροφορίες: κ. Κωνσταντοπούλου Μαρία

Προμήθεια  «Μονάδων Κλιματισμού Χώρου F.C.US  της Ν.Μ .Καλαμάτας»

CPV42500000-1 , KAE 7112

A/A ΕΙΔΟΣ

Τιμή για το 
σύνολο των 
29 
τεμαχίων ΦΠΑ 24% ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ

1

Προμήθεια  29 
τεμαχίων «Μονάδων 
Κλιματισμού Χώρου 

F.C.US  της Ν.Μ 
.Καλαμάτας»

 24.193,55€  
5.806,45€ 30.000,00€
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2. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

3. ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης Εκδήλωση 
Ενδιαφέροντος  διατίθεται   στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ΚΗΜΔΗΣ

4.  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

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 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Πρωτόκολλο Γενικού 
Νοσοκομείου Μεσσηνίας 

(Νοσηλευτική Μονάδα 
Καλαμάτας)

29/06/2022

Ημέρα: Τετάρτη 

Ώρα 14:30 μ.μ

Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας 
(Νοσηλευτική Μονάδα 

Καλαμάτας), Αντικάλαμος 
Μεσσηνίας, Τ.Κ 24100, Γραφείο 

Προμηθειών

30/06/2022

Ημέρα: Πέμπτη

Ώρα 10:00 π.μ

ΑΔΑ: Ω2ΓΖ4690ΒΦ-ΓΥ5



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, 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 και η διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου (e-mail) όλων των μελών του.
δ. Υπεύθυνη Δήλωση  ότι επισκέφτηκε  τις εγκαταστάσεις του κτιρίου του Νοσοκομείου 
και  ενημερώθηκε  για τις λεπτομέρειες/ιδιεταιρότητες και δυσχέρειες του έργου 
υπεύθυνα από τον προϊστάμενο της  Τ.Υ

5. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές είναι δυνατό:
α. να υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής μέχρι και την  29/06/2022, 
ημέρα Τετάρτη  και ώρα  14:30μ.μ.
β. να αποστέλλονται στη διεύθυνση της Νοσηλευτικής Μονάδας με οποιοδήποτε τρόπο 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. Εφόσον η προσφορά αποσταλεί στην Υπηρεσία Διενέργειας με οποιονδήποτε 
τρόπο, θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή 
τη γραμματεία».

    6. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους στην 

ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, 
2. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
2.1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ.
2.2. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό.
2.3. Ο αριθμός της πρόσκλησης και το αντικείμενο του διαγωνισμού.
2.4. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
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2.5. Τα στοιχεία του αποστολέα
3. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά 
στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:
3.1. ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ της προσφοράς, τοποθετούνται σε σφραγισμένο φάκελο μέσα 
στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ».

3.2. ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο 
φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», 
όπως αυτά παρουσιάζονται στο παράρτημα I. 
3.3. TA OIKONOMIKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ επί ποινή απορρίψεως τοποθετούνται σε χωριστό 
σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». 

3.4. Οι φάκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν και 
τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
  
 7.Αξιολόγηση προσφορών
 Η αξιολόγηση των προσφορών πραγματοποιείται σε ένα στάδιο, που περιλαμβάνει τα 
παρακάτω επιμέρους βήματα:
  Παραλαβή των φακέλων και αποσφράγιση προσφορών

 Έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής
 Αποσφράγιση και αξιολόγηση τεχνικών προσφορών
 Αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών
 Ανάδειξη αναδόχου
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, προσθήκες ή διορθώσεις.

Το κριτήριο για την αξιολόγηση των προσφορών είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ήτοι η χαμηλότερη προσφερόμενη για το 
ενιαίο τμήμα συνολική τιμή, χωρίς Φ.Π.Α.
 
 8. Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης σύμβασης
Στην παρούσα διακήρυξη δεν απαιτείται
 
 9. 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.
Οι τιμές θα καταγράφονται ως εξής:
Α) Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Β) Σύνολο προσφερόμενης τιμής
Γ) Ποσοστό ΦΠΑ και Σύνολο ΦΠΑ
Δ) 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.

 Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών.
 
 10. Απόρριψη Προσφορών
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι σύμφωνες με όλους τους όρους, 
τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης, ενώ είναι δυνατό, κατά 
την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού, να θεωρηθούν αποδεκτές και προσφορές που 
παρουσιάζουν ασήμαντες αποκλίσεις ή περιορισμούς. Ως ασήμαντες αποκλίσεις ή 
περιορισμοί νοούνται οι αποκλίσεις και οι περιορισμοί που δεν επηρεάζουν την προμήθεια 
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ή την ποιότητα εκτέλεσής της, δεν περιορίζουν σε κανένα σημείο τα δικαιώματα της 
Αναθέτουσας Αρχής ή τις υποχρεώσεις του Προσφέροντος και δεν θίγουν την αρχή της ίσης 
μεταχείρισης των Προσφερόντων.
Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να απορρίψει αιτιολογημένα προσφορά, μετά από σχετική 
εισήγηση της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού.
            Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, απορρίπτεται προσφορά σε κάθε μία από 
τις κάτωθι περιπτώσεις:
1. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού.
2. Μη έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση δικαιολογητικών.
3. Προσφορά που δεν καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές.
4. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης.
5. Προσφορά στην οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή.
6. Προσφορά που υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη.
7. δεν είναι σύμφωνη με τους επί μέρους υποχρεωτικούς όρους της παρούσας, όπου αυτοί 
αναφέρονται.

8. Υπεύθυνη Δήλωση του ότι επισκέφτηκε  τις εγκαταστάσεις του κτιρίου του 
Νοσοκομείου και  ενημερώθηκε  για τις λεπτομέρειες/ιδιαιτερότητες και δυσχέρειες του 
έργου υπεύθυνα από τον προϊστάμενο της  Τ.Υ.

9. Εναλλακτικές προσφορές, απορρίπτονται.
10. Η κατάθεση των προσφορών θα αφορά το σύνολο της προμήθειας και όχι τμήμα αυτής 
ή ανά είδος.
11. Υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεται  πλήρως τους όρους της διακήρυξης που 
αναφέρονται στο παράρτημα Ι

Προσφορές που κατατίθενται μετά την 29/06/2022, ημέρα Τετάρτη   και ώρα 14:30 μ.μ., 
είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό.
Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της Προμήθειας. 
Χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται σε ενενήντα  ημέρες (90) .
Χρόνος υλοποίησης της σύμβασης από την υπογραφή της:   ενενήντα ημέρες(90)
  
11. Διοικητικές προσφυγές:
Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού και πράξεων της αναθέτουσας αρχής προβλέπεται η 
άσκηση ένστασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127, του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 
Α΄/2016). 
  
12. Υπογραφή Σύμβασης
Ο Ανάδοχος στον οποίο κατακυρώνεται οριστικά η προμήθεια είναι υποχρεωμένος να 
προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, προσκομίζοντας τα παρακάτω 
δικαιολογητικά:

1. .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) 
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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) 

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

επιχείρησης.
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος, δεν παρουσιαστεί για την υπογραφή της σύμβασης, 
κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Αρμοδίου Οργάνου. Η Αναθέτουσα αρχή στην 
περίπτωση αυτή καλεί τον πρώτο επιλαχόντα για υπογραφή της σύμβασης και 
ακολουθείται αντίστοιχα η ίδια διαδικασία.

 13.   Παρακολούθηση και παραλαβή

Η παραλαβή των υλικών γίνεται από τις αρμόδιες επιτροπές που έχουν συσταθεί για το 
σκοπό αυτό σύμφωνα με το άρθρο 221 , παρ.11β του Ν.441/2016.

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 του άρθρου 208 του ν. 4412/2016.  

   14. Πληρωμή αναδόχου
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή της ανωτέρω προμήθειας, 
σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για την έκδοση των 
σχετικών χρηματικών ενταλμάτων σύμφωνα και με το άρθρο 13. Η πληρωμή θα λάβει χώρα 
βάσει των τιμολογίων του Αναδόχου και θα πραγματοποιηθεί με την προσκόμιση των 
νομίμων 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 και 
δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως την συμβατική ημερομηνία 
ολοκλήρωσης της Σύμβασης. 

Δεν προβλέπεται προκαταβολή
      15. Υποχρεώσεις Αναδόχου

1.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. 
2.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. 
3.Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει την παράδοση των πλυντηρίων 
ενδοσκοπίων και η αναβάθμιση του υπάρχοντος, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα 
σχετικά άρθρα της παρούσας σύμβασης. 
4. 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 

5. Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε υπευθυνότητες και  
ευθύνες, που απορρέουν για αυτόν από την παρούσα. 
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Η συμμετοχή στην διαδικασία του διαγωνισμού συνιστά τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος, 
αλλά και κάθε μέλος του (σε περίπτωση διαγωνιζόμενης σύμπραξης ή κοινοπραξίας), 
έχει λάβει πλήρη γνώση της παρούσας Διακήρυξης και αποδέχεται ανεπιφύλακτα 
όλους τους όρους της.

 Οι όροι της παρούσας ερμηνεύονται με τρόπο ώστε να μην προκύπτει αντίθεσή τους 
με κανόνες δικαίου. Σε περίπτωση σύγκρουσης όρου της Διακήρυξης προς επιτακτικό 
κανόνα δημοσίου δικαίου ή προς κανόνα δημόσιας τάξης, υπερισχύει ο κανόνας δικαίου.
                                                                   16. Ματαίωση:
Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα ματαίωσης εξ’ ολοκλήρου ή τμημάτων του 
διαγωνισμού χωρίς υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης, με ειδικώς αιτιολογημένη 
απόφαση του αναθέτοντος φορέα, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου με υποχρέωση 
την ανακοίνωση της ματαίωσης στους συμμετέχοντες.

                                                      Η Διοικήτρια του ΓΝ Μεσσηνίας
                                                               

                                                               Ελένη Αλειφέρη
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                                                               ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι   
Τεχνικές Προδιαγραφές για την Προμήθεια  «Μονάδων Κλιματισμού Χώρου F.C.US 
(29 τεμάχια) της Ν.Μ .Καλαμάτας»,
Η κατασκευή των μονάδων θα συμμορφώνεται με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς:
• Οδηγία που αφορά το ECO DESIGN 2011/327/EC .
• Οδηγία μηχανικού εξοπλισμού 2006/42/EC .
• Οδηγία ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας 2004/108/EC 
• Οδηγία επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό (RoHS-2) 
2011/65/EU 
και με τα ακόλουθα πρότυπα : 
• Ασφάλεια μηχανημάτων: Ηλεκτρολογικό εξοπλισμός, γενικές οδηγίες κατά EN60335-1 : 
2012 
• EN 60335-2-40 : 2003 + A1 2006 + A2 2009 + A11 2004 + A12 2005 + A13 2012 
• EN 62233 : 2008 
• Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα EN 55014-1 : 2006 +A1 2009+ A2 2011 
• EN 55014-2 : 1997 + A1 2001 + A2 2008 
• EN 61000-3-2 : 2006 + A1 2009 + A2 2009 EN 61000-3-3 : 2008 
• EN 61000-3-11 : 2000 
• EN 61000-3-12 : 2011

Γενική περιγραφή

Η κάθε μονάδα θα πρέπει να έχει περάσει πλήρη δοκιμαστικό έλεγχο στο εργοστάσιο το 
οποίο θα είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με το σύστημα διασφάλισης ποιότητας κατά 
ISO_9001 και κατά Eurovent.

ΤΥΠΟΣ F.C.U.

1. ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΕ ΚΕΛΥΦΟΣ / ΟΡΟΦΗΣ ΜΕ ΚΕΛΥΦΟΣ / ΟΡΟΦΗΣ ΔΙΧΩΣ ΚΕΛΥΦΟΣ 
ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ / ΟΡΟΦΗΣ ΔΙΧΩΣ ΚΕΛΥΦΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ

Οι F.C.Us. θα είναι εξοπλισμένες με ένα ψυκτικό/θερμαντικό κοινό στοιχείο, 
Τα στοιχεία θα είναι κατασκευασμένα από φύλλα αλουμινίου μηχανικά εκτονωμένα σε 
σωλήνες χαλκού. 
Θα παραδίδονται με εξαεριστικό και βάνα αποστράγγισης στην βασική τους έκδοση.
Η μέγιστη πίεση λειτουργίας των στοιχείων δεν θα υπερβαίνει τα 10 bar (1000 kPa) ενώ η 
αντίστοιχη πίεση δοκιμής θα είναι 1550 kPa.
Οι F.C.Us. θα είναι ευέλικτες στην τοποθέτηση τους σε οποιοδήποτε συνδυασμό 
εγκατάστασης, από μονάδες με περίβλημα για εμφανή τοποθέτηση στο δάπεδο, σε τοίχο ή 
κάτω από την οροφή, έως και μοντέλα χωρίς περίβλημα για οριζόντια ή κατακόρυφη κρυφή 
εγκατάσταση.  Θα υπάρχει η ευελιξία εγκατάστασης της μονάδας σε κατακόρυφη ή 
οριζόντια θέση χωρίς να χρειάζονται πρόσθετα ειδικά εξαρτήματα.
Οι μονάδες εφόσον είναι εμφανούς τοποθέτησης, θα φέρουν περίβλημα από γαλβανισμένη 
λαμαρίνα βαμμένη με υψηλής ποιότητας ηλεκτροστατική βαφή και εσωτερικά μονωμένη. 
Το περίβλημα θα φέρει στόμιο προσαγωγής του αέρα από ειδικό πλαστικό με 
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αεροδυναμικά πτερύγια. Εκατέρωθεν του στομίου θα υπάρχουν ανοιγόμενες θυρίδες 
πρόσβασης στις ηλεκτρολογικές και υδραυλικές συνδέσεις, οι θυρίδες θα μπορούν να 
ασφαλιστούν μέσω κοχλία, για την προστασία των μονάδων από τυχόν αυθαίρετη 
πρόσβαση, εφόσον απαιτείται.
Οι μονάδες θα φέρουν ακρυλικά φίλτρα κυματοειδούς μορφής για μεγαλύτερη επιφάνεια 
διήθησης και χαμηλότερη πτώση πίεσης στο στοιχείο. Θα είναι πλενόμενου τύπου, και για 
την εύκολη αφαίρεση και τον καθαρισμό τους και θα εδράζονται σε ειδικό πλαίσιο 
στήριξης, που θα εξασφαλίζει την απλή συντήρηση της μονάδας. 
Επίσης λόγω μεγαλύτερη επιφάνειας τους τα φίλτρα θα συντελούν θετικά στη μείωση της 
στάθμη θορύβου της μονάδας και θα έχουν τριπλάσιο διάστημα καθαρισμού και 
συντήρησης σε σχέση με τα απλά συμβατικά φίλτρα.
Τα στοιχεία θα παραδίδονται σε ενιαία κατασκευή με την λεκάνη συμπυκνωμάτων και η 
πρόσβαση στο στοιχείο θα πρέπει να είναι πολύ εύκολη για λόγους συντήρησης.
Η λεκάνη συμπυκνωμάτων θα διαθέτει μόνωση σε όλη την επιφάνειά της και θα διαθέτει 
16 mm εξωτερική σύνδεση αποστράγγισης και κλάση πυροπροστασίας M1 (σύμφωνα με το 
NFP 92-507).
Οι τερματικές F.C.Us. θα είναι εξοπλισμένες με φίλτρο κλάσης G1 κατ’ ελάχιστον, σύμφωνα 
με το EN 779
Η θέση του φιλτροθέσιου και του φίλτρου μέσα στη μονάδα θα έχουν σχεδιαστεί με στόχο 
την αποφυγή της παράκαμψης αέρα γύρω από το φίλτρο, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι ο 
αέρας περνάει εξολοκλήρου μέσα από το φίλτρο και θα είναι καθαρός.
Οι μονάδες θα έχουν αθόρυβο ανεμιστήρα εφαπτομενικής ροής (τύπου tangential) για το 
μικρότερα μεγέθη, και φυγοκεντρικού τύπου για τα μεγαλύτερα μεγέθη,  εξασφαλίζοντας 
έτσι την άνεση των χώρων σε συνδυασμό με την αθόρυβη λειτουργία τους. 
Ο κινητήρας θα είναι πολλαπλών ταχυτήτων, απ’ ευθείας συζευγμένος στην πτερωτή του 
ανεμιστήρα με ρύθμιση 5 ταχυτήτων. Ο κινητήρας θα είναι αυτολιπαινόμενος και δεν θα 
απαιτείται καμία συντήρηση σε όλη την διάρκεια ζωής του.
Ο εναλλάκτης νερού-αέρα θα είναι υψηλής απόδοσης με σωλήνες χάλκινους και πτερύγια 
αλουμινίου μηχανικά εκτονωμένα. 
Η σχεδίαση των fan coil θα επιτρέπει την εύκολη εγκατάστασή τους σε οροφή ή δάπεδο (σε 
οριζόντια ή κατακόρυφη εγκατάσταση), καθώς οι ίδιες μονάδες θα μπορούν να 
εγκατασταθούν σε κατακόρυφη ή οριζόντια θέση χωρίς να απαιτείται επιπλέον βοηθητικό 
λεκανάκι αποχέτευσης.
Αντιστρεψιμότητα: Εάν η μονάδα δεν είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις σύνδεσης της 
εγκατάστασης (δεξία ή αριστερά), το στοιχείο νερού και ο πίνακας ελέγχου να μπορούν να 
μετακινηθούν από τα αριστερά στα δεξιά, και αντιστρόφως, στον χώρο όπου θα γίνει η 
εγκατάσταση. 
Οι μονάδες θα είναι μονοφασικές 220V/50HZ και όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις θα 
βρίσκονται προστατευμένες στο ηλεκτρικό κιβώτιο ελέγχου που θα μπορεί να βρίσκεται 
δεξιά ή αριστερά της μονάδας για εύκολη και ασφαλή εγκατάσταση.
Βαλβίδες Ελέγχου 
Σώμα βαλβίδας: Δίοδες βαλβίδες θα τοποθετούνται στο εργοστάσιο και θα υποβάλλονται 
σε δοκιμές ελέγχου. Οι βαλβίδες θα διαθέτουν πλήρη μόνωση εντός μορφοποιημένου 
μονωτικού περιβλήματος, πράγμα που θα εμποδίζει τον σχηματισμό υγρασίας πάνω στο 
σώμα της βαλβίδας, τόσο για οριζόντια όσο και κατακόρυφη τοποθέτηση. Οι βαλβίδες θα 
μπορούν να τοποθετούνται στο εργοστάσιο είτε σε δεξιά είτε σε αριστερή υδραυλική 
σύνδεση.
Κινητήρες βαλβίδας: για λειτουργία on/off  με παροχή ισχύος 230 V.
Χειριστήρια Ελέγχου
Στα επιδαπέδια F.S.Us. το χειριστήριο θα είναι ενσωματωμένο.
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Στα οροφής το χειριστήριο του F.C.U. θα είναι επίτοιχο, συνδεδεμένο με καλώδιο μη 
εμφανές με το F.C.U.
- Συνδέσεις
Το fan coil θα παραδοθεί συνδεδεμένο ηλεκτρικά με την παροχή (έως τον πίνακα αν 
χρειαστεί) και όπου δεν περιλαμβάνεται με το χειριστήριο του 
Το fan coil θα παραδοθεί συνδεδεμένο υδραυλικά στο υπάρχον πλησιέστερο υφιστάμενο 
δίκτυο σωλήνων κλιματισμού F.C.U. πάντα με τη χρήση νέων διακοπτών στη προσαγωγή 
και επιστροφή. Σε κάθε περίπτωση στις εμφανείς σωληνώσεις θα πρέπει να τοποθετηθεί η 
απαραίτητη κατά ΚΕΝΑΚ μόνωση.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Τα F.C.Us. της ανωτέρω προμήθειας φαίνονται αναλυτικά στον πίνακα που αναπόσπαστα 
συνοδεύει συνημμένα την παρούσα Τεχνική Περιγραφή.
Τα F.C.Us. της προμήθειας θα παραδοθούν πλήρως εγκατεστημένα και σε λειτουργία στα 
σημεία που υποδεικνύονται στο πίνακα.
Γι αυτά που αναφέρονται ως αντικατάσταση ο ανάδοχος υποχρεούται να αφαιρέσει το 
προς αντικατάσταση και να τοποθετήσει το νέο στην ίδια θέση. Σε περιπτώσεις α) που το 
τοπικό υδραυλικό δίκτυο έχει υποστεί διάβρωση αυτό θα αντικαθιστάτε μέχρι το υγειές 
τμήμα και β) σε περίπτωση φραγμένου δικτύου αυτό ή θα αποφράσετε ή θα παραλλάσετε, 
όλα δαπάνες του αναδόχου. Επίσης σε περίπτωση που θα χρειαστούν αλλαγές σε περσίδες 
ή/και δομικές αλλαγές, αυτές υποχρεούται να εκτελούνται με δαπάνη του αναδόχου, η δε 
τελικές επιφάνειες θα παραδοθούν άψογες χρωματισμένες λευκές, δίχως εμφανείς 
διελεύσεις δικτύων το μέγιστο δυνατόν.
Ο ανάδοχος οφείλει να προβεί σε πλήρη αποκατάσταση σε κάθε παρέμβαση του.
Όλα τα υλικά που θα απαιτηθούν όπως καλώδια, κανάλια, σωλήνες, μονώσεις, στηρίγματα, 
περσίδες κ.λ.π. και μικροϋλίκά της εγκατάστασης ως και της αποκατάστασης των χώρων 
βαρύνουν τον Ανάδοχο.
Για τα F.C.Us. που αποτελούν νέα εγκατάσταση αυτά θα πρέπει να τοποθετηθούν στις 
θέσεις που υποδεικνύονται, με άρτιο τεχνικά και αισθητικά τρόπο, για δε τις συνδέσεις 
τους με τα δίκτυα (ηλεκτρικό & υδραυλικό) ο ανάδοχος υποχρεούται να ακολουθήσει πιστά 
τις υποδείξεις της Τ. Υ. της Ν. Μ. Καλαμάτας, αυτές δε στο σύνολο τους ανεξαρτήτως 
απόστασης βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
- Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να διαθέτουν άδεια εκτέλεσης Η/Μ έργων 
αντίστοιχου μεγέθους και να επισκεφθούν υποχρεωτικά τις εγκαταστάσεις του κτιρίου του 
Νοσοκομείου προκειμένου να ενημερωθούν για τις λεπτομέρειες/ιδιαιτερότητες και 
δυσχέρειες του έργου υπεύθυνα από την Προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικό που θα 
βεβαιώνουν με υπεύθυνη δήλωση.
- Ο ανάδοχος υποχρεούται, πριν από την προμήθεια οποιουδήποτε υλικού και πριν 
από την οποιαδήποτε κατασκευή, να προσκομίζει τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους στη Τ. Υ. 
για έγκριση, αυτά δε να διαθέτουν όλες τις πιστοποιήσεις που απαιτούνται. Η έγκριση έχει 
την έννοια της εντολής για τη συνέχιση των εργασιών και σε καμία περίπτωση δεν 
απαλλάσσει τον ανάδοχο από την ευθύνη για οποιαδήποτε κακοτεχνία ή αστοχία υλικού 
που θα προκύψει.
- Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, θα είναι αρίστης ποιότητας, εγκεκριμένα 
από τους αρμόδιους φορείς και σύμφωνα με τις διεθνείς και ελληνικές τυποποιήσεις και 
προδιαγραφές. 
- Οι εργασίες θα εκτελεστούν και ολοκληρωθούν σε χρόνο που δεν θα διαταράσσει 
τον προγραμματισμό στη λειτουργία του Νοσοκομείου σε συνεννόηση με την Τ.Υ.

ΑΔΑ: Ω2ΓΖ4690ΒΦ-ΓΥ5



- Η εγκατάσταση θα παραδοθεί – παραληφθεί σε λειτουργία, όπου θα διαπιστωθεί η 
ορθότητα της εκτέλεσης του έργου, σε περίπτωση δε αστοχιών ο ανάδοχος οφείλει να τις 
αποκαταστήσει άμεσα δαπάνες του. 
- Όλοι οι χώροι, κατά την παράδοση, θα πρέπει να είναι καθαροί.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι αποκλειστικά υπεύθυνος ποινικά και αστικά, για την ασφαλή 
εκτέλεση των εργασιών και των εργαζομένων, είναι ο ανάδοχος του Έργου. 
Επίσης θα ορίσει τον εκ μέρους του υπεύθυνο αδειούχο TEXNIKO επίβλεψης του έργου. 
Κατά δε την διάρκεια των εργασιών ο Ανάδοχος οφείλει :
α. να φροντίζει για την τήρηση της τάξεως και της καθαριότητας στο χώρο μέχρι την 
παράδοση των εργασιών. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη του ότι οφείλει να 
εργαστεί υπό συνθήκες οι οποίες να επιτρέπουν την ανενόχλητη λειτουργία του 
Νοσοκομείου.
β. να προνοεί για την μεταφορά και αποθήκευση όλων των υλικών προς χρήση και να 
παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης των προσκομιζόμενων υλικών μέχρι να 
χρησιμοποιηθούν, των μηχανικών και των μεταφορικών μέσων και εν γένει όλα τα 
απαραίτητα μέτρα ασφαλείας του εργατοτεχνικού προσωπικού, των επιβλεπόντων και 
κάθε τρίτου σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις (νομοθεσία περί δημοσίων 
έργων και οδηγίες και διατάγματα περί υγιεινής και ασφάλειας κλπ.), φέροντος την ευθύνη 
αποκλειστικά και μόνο αυτός για κάθε συνέπεια που θα προκύψει από τη μη εφαρμογή 
τους.
γ. Να αποκαταστήσει και να επαναφέρει τις κατασκευές που υπέστησαν ζημιά ή φθορά 
στην πρότερό τους κατάσταση εφόσον αυτή προκλήθηκε από δική του υπαιτιότητα.
δ. να συμμορφώνεται με τις εντολές του Νοσοκομείου. Για οποιαδήποτε τροποποίηση, 
κατά τη φάση εκτέλεσης των εργασιών, θα υπάρχει πρώτα συνεννόηση με την Τεχνική 
Υπηρεσία του Νοσοκομείου.
 
Το έργο θα παραδοθεί μετά από τις αναγκαίες δοκιμές & μετρήσεις με τις εγκαταστάσεις σε 
πλήρη λειτουργία. 

Οι ανωτέρω μονάδες θα πρέπει να καλύπτονται με όλη τη σειρά των ανταλλακτικών τους 
για δέκα (10) χρόνια και με πλήρη εγγύηση τριών (3) ετών, με κατάθεση υπεύθυνης 
δήλωσης του προμηθευτή.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 30.000,00 € με ΦΠΑ

Ο ως άνω εξοπλισμός θα παραδοθεί στη Ν. Μ. Καλαμάτας εγκατεστημένος σε λειτουργία. 

Πριν την οριστική παραλαβή θα προηγηθεί εκπαίδευση των χρηστών και θα δοθούν όλα τα 
εγχειρίδια χρήσης του κατασκευαστή στην Τεχνική Υπηρεσία.

Οι προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται με φύλλο συμμόρφωσης στη τεχνική περιγραφή 
και α) υπεύθυνη δήλωση επίσκεψης και ενημέρωσης των ιδιαιτεροτήτων της εγκατάστασης 
& β) υπεύθυνη δήλωση ανεπιφύλακτης αποδοχής όλων των όρων της Τ.Π..

Ο Προϊστάμενος της Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
Τεχνικής Υπηρεσίας  
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Αναστάσιος Βλαχοδημητρόπουλος                           ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΙΑΚΕΑ
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός M.Sc.      

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ F.C.Us. 

A/A ΟΡΟΦΟΣ ΚΩΔ. ΧΩΡΟΥ ΧΩΡΟΣ ΤΥΠΟΣ KW ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΙΔΟΣ
1 ΥΠΟΓΕΙΟ 71.09 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΛΙΚΟΥ ΟΡΟΦΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 4 ΑΝΤΙΚ/ΣΗ
2 ΥΠΟΓΕΙΟ 34.02 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΟΦΗΣ 4 ΑΝΤΙΚ/ΣΗ

3 ΥΠΟΓΕΙΟ 01.08.01 ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΟΡΟΦΗΣ 4 ΘΕΛΕΙ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ 
ΚΑΙ ΚΑΛΥΜΑ ΝΈΟ

4 ΥΠΟΓΕΙΟ 01.12.01 ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΟΡΟΦΗΣ 4 ΑΝΤΙΚ/ΣΗ
5 ΙΣΟΓΕΙΟ 27.24 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΟΡΟΦΗΣ ΔΕΞΙΑ 4 ΑΝΤΙΚ/ΣΗ
6 ΙΣΟΓΕΙΟ 27.22 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΑΔΕΡΦΗΣ ΟΡΟΦΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 4 ΑΝΤΙΚ/ΣΗ
7 ΙΣΟΓΕΙΟ 26.01 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 4 ΜΕ ΚΑΛΥΜΑ ΑΝΤΙΚ/ΣΗ

8 ΙΣΟΓΕΙΟ 25.29 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΑΤΡΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΔΕΞΙΑ 4 ΜΕ ΚΑΛΥΜΑ (ΦΡΑΓΜΕΝΟ 
ΔΙΚΤΥΟ) ΑΝΤΙΚ/ΣΗ

9 ΙΣΟΓΕΙΟ 25.30 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 4 ΜΕ ΚΑΛΥΜΑ (ΦΡΑΓΜΕΝΟ 
ΔΙΚΤΥΟ) ΑΝΤΙΚ/ΣΗ

10 ΙΣΟΓΕΙΟ 22.01 ΒΡΑΧΕΙΑ ΑΝΑΜΟΝΗ ΟΡΟΦΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 4 ΑΝΤΙΚ/ΣΗ
11 ΙΣΟΓΕΙΟ 22.04 ΒΡΑΧΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΟΡΟΦΗΣ ΔΕΞΙΑ 4 ΑΝΤΙΚ/ΣΗ
12 ΙΣΟΓΕΙΟ 23.04 ΤΕΠ ΑΝΑΜΟΝΗ ΟΡΟΦΗΣ ΔΕΞΙΑ 6 ΑΝΤΙΚ/ΣΗ
13 ΙΣΟΓΕΙΟ 23.04 ΤΕΠ ΑΝΑΜΟΝΗ ΟΡΟΦΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 6 ΑΝΤΙΚ/ΣΗ
14 ΙΣΟΓΕΙΟ 23.13 ΤΕΠ ΑΝΑΜΟΝΗ ΟΡΟΦΗΣ ΔΕΞΙΑ 5 ΑΝΤΙΚ/ΣΗ
15 ΙΣΟΓΕΙΟ 20.18 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ 5 ΜΕ ΚΑΛΥΜΑ ΑΝΤΙΚ/ΣΗ

16 Α ΟΡΟΦΟΣ 53.06 ΑΝΑΜΟΝΗ ΟΡΟΦΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 5 ΜΕ ΚΑΛΥΜΑ ΚΑΙ ΚΑΝΑΛΙ 
ΣΩΛΗΝΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΝΈΟ

17 Α ΟΡΟΦΟΣ 53.17 ΜΕΘ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 4 ΜΕ ΚΑΛΥΜΑ ΑΝΤΙΚ/ΣΗ
18 Α ΟΡΟΦΟΣ 40.20 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΑΔΕΡΦΗΣ ΟΡΟΦΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 4 ΑΝΤΙΚ/ΣΗ
19 Α ΟΡΟΦΟΣ  40.08 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΟΡΟΦΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 4 ΑΝΤΙΚ/ΣΗ
20 Α ΟΡΟΦΟΣ 41.22 ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΑΔΕΡΦΗΣ ΟΡΟΦΗΣ ΔΕΞΙΑ 4 ΑΝΤΙΚ/ΣΗ
21 Α ΟΡΟΦΟΣ 41.24 ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΟΡΟΦΗΣ ΔΕΞΙΑ 4 ΑΝΤΙΚ/ΣΗ

22 Β ΟΡΟΦΟΣ 54.06 ΑΝΑΜΟΝΗ ΟΡΟΦΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 5 ΜΕ ΚΑΛΥΜΑ ΚΑΙ ΚΑΝΑΛΙ 
ΣΩΛΗΝΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΝΈΟ

23 Β ΟΡΟΦΟΣ  39.02 ΜΜΑ ΟΡΟΦΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 3 ΑΝΤΙΚ/ΣΗ
24 Β ΟΡΟΦΟΣ 42.20 ΑΠ ΣΤΑΣΗ ΑΔΕΡΦΗΣ ΟΡΟΦΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 4 ΑΝΤΙΚ/ΣΗ
25 Β ΟΡΟΦΟΣ 42.19 ΑΠ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΟΡΟΦΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 4 ΑΝΤΙΚ/ΣΗ
26 Β ΟΡΟΦΟΣ 43.22 ΧΕΙΡΟΡΓΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΑΔΕΡΦΗΣ ΟΡΟΦΗΣ ΔΕΞΙΑ 4 ΑΝΤΙΚ/ΣΗ

27 Γ ΟΡΟΦΟΣ 55.06 ΑΝΑΜΟΝΗ ΟΡΟΦΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 5 ΜΕ ΚΑΛΥΜΑ ΚΑΙ ΚΑΝΑΛΙ 
ΣΩΛΗΝΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΝΈΟ

28 Γ ΟΡΟΦΟΣ 44.20 ΒΠ ΣΤΑΣΗ ΑΔΕΡΦΗΣ ΟΡΟΦΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 4 ΑΝΤΙΚ/ΣΗ
29 Γ ΟΡΟΦΟΣ 44.24 ΓΙΑΤΡΟΥ ΟΡΟΦΗΣ 4 ΑΝΤΙΚ/ΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ F.C.Us.

Ακριβές Αντίγραφο
∆ιοικητής
ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΕΛΕΝΗ
Γ.Ν. Μεσσηνίας
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