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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
∆ΙΟΙΚΗΣΗ

3Ης

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ)

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
∆IΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 1/2019

Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Παροχή Υπηρεσιών Επισκευής και Συντήρησης Ψυκτικών
Συγκροτηµάτων των ΜΥ (ΤΟΜΥ) και Κέντρων Υγείας αρµοδιότητας της 3ης ΥΠΕ
Μακεδονίας
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 4/3/2019 ΗΜΕΡΑ ∆ΕΥΤΕΡΑ
ΩΡΑ:14:30
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 6/3/2019 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ
ΩΡΑ: 10:00

ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Αριστοτέλους 16, 4ος όροφος

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ CPV

50730000-1

ΚΩ∆ΙΚΟΣ NUTS

GR

ΕΤΗΣΙΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

∆ΑΠΑΝΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ ΜΕ
ΦΠΑ

32.230,00 ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

39.965,20 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΝΑ ΕΤΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜ∆ΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21/2/2019 ΗΜΕΡΑ:ΠΕΜΠΤΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21/2/2019 ΗΜΕΡΑ: ΠΕΜΠΤΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
1. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄)
2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙ∆ΩΝ- ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄)
3. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄)
4. ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄)
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5. ΤΕΥ∆ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄)

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:
1.1

Του Ν.3329/2005 (ΦΕΚ 81/4.4.2005) Περί Εθνικού Συστήµατος Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις.

1.2

Του Ν.3580/2007 «Προµήθειες Φορέων εποπτευοµένων από το Υπουργείο Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄134/18-6-2007).

1.3

Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011) «∆ιαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες
διατάξεις»

1.4

Του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/15-9-2011) Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων
Συµβάσεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το άρθρο 61 του Ν. 4146/2013 (ΦΕΚ90/18-42013).

1.5

Του Ν.4072/2012 (ΦΕΚ 86 Α’/11-04-2012) «Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος –Νέα
εταιρική µορφή- Σήµατα- Μεσίτες Ακινήτων- Ρύθµιση Θεµάτων ναυτιλίας, λιµένων και αλιείας
και άλλες διατάξεις, Μέρος ∆εύτερο, Νέα εταιρική µορφή: Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ)

1.6

Του Ν. 4238/2014 (ΦΕΚ 38/17-2-2014) «Πρωτοβάθµιο Εθνικό ∆ίκτυο Υγείας (Π.Ε.∆.Υ.), αλλαγή
σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις.

1.7

Του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ. Α΄) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις
Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα – Τροποποίηση ∆ιατάξεων του
π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθµίσεις».

1.8

Του Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85/7-04-2014) «Μέτρα στήριξης και Ανάπτυξης της ελληνικής
οικονοµίας στο πλαίσιο εφαρµογής του ν.4046/2012 και άλλες διατάξεις».

1.9

Του Ν.4272/2014 (ΦΕΚ 145/Α/11-07-2014) Προσαρµογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής
Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών
ενηµέρωσης σχετικά µε την ανταλλαγή, µεταξύ των κρατών − µελών, ανθρώπινων οργάνων
που προορίζονται για µεταµόσχευση − Ρυθµίσεις για την Ψυχική Υγεία και την Ιατρικώς
Υποβοηθούµενη Αναπαραγωγή και λοιπές διατάξεις.

1.10 Του N.4412/2016 (ΦΕΚ 47/τ. Α΄/08.08.2016) ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιηµένος
ισχύει.
1.11 Του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ 227/τ. Α΄/06.12.2016) Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης
επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εµποδίων στον ανταγωνισµό και λοιπές διατάξεις
1.12 Του Ν.4486/2017 «Μεταρρύθµιση της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες
ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 115/Α΄/07.08.2017).
1.13 Του υπ΄αριθµ. 2016/679 Κανονισµού (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της
επεξεργασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία
των δεδοµένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισµός για
την Προστασία ∆εδοµένων).
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2. Τις αποφάσεις:
2.1.

Την υπ’ αριθµ. ∆Υ6α/ οικ.36932/ 17-3-2009 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών
και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Τρόπος και διαδικασία είσπραξης και απόδοσης
παρακρατούµενου ποσοστού 2% κατά την εξόφληση των τιµολογίων των συµβάσεων
προµηθειών και υπηρεσιών υγείας (αρ.3 Ν.3580/ 2007).

2.2.

Την υπ΄αριθµ. 158/2016 (ΦΕΚ 3698/τ.Β΄/16.11.2016) Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
µε την οποία εγκρίθηκε το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) του άρθρου 79
παρ. 4 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των
ορίων των οδηγιών.

2.3.

Το υπ’ αριθµ. 1/8/2018 πρακτικό τεχνικών προδιαγραφών διαγωνισµού για την παροχή
υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης ψυκτικών συγκροτηµάτων των ΚΥ αρµοδιότητας 3ης
Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας)

2.4.

Το υπ΄αριθµ. 33307/13-9-2018 Έγγραφο της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας µε το οποίο έχουν σταλεί οι
τεχνικές προδιαγραφές όπως συντάχθηκαν από την Τεχνική Υπηρεσία της 3ης ΥΠΕ
Μακεδονίας, προς δηµόσια διαβούλευση στην ηλεκτρονική πλατφόρµα του ΕΣΗ∆ΗΣ.

2.5.

Το από 2/10/2018 ηλεκτρονικό µήνυµα του ΕΣΗ∆ΗΣ µε το οποίο διαβιβάστηκε η διαδικασία
διαβούλευσης που έλαβε τον κωδικό αριθµό 18DIAB000003612 και δεν δέχτηκε παρατηρήσεις
σχόλια από τις εταιρίες.

2.6.

Το από 8/10/2018 πρακτικό τεχνικών προδιαγραφών όπως προέκυψε από την επεξεργασία
των κατατιθεµένων παρατηρήσεων.

2.7.

Την υπ΄αριθµ. 1204/9-11-2018 (Α∆Α:67Ν5ΟΡΕΠ-ΝΞ9) Απόφαση του ∆ιοικητή µε την οποία
εγκρίθηκε το πρακτικό τεχνικών προδιαγραφών καθώς και ο προϋπολογισµός ανά φορέα της
3ης ΥΠΕ Μακεδονίας.

2.8.

Την υπ΄αρίθµ. 8576/18-02-2019(Α∆Α:6Μ5ΖΟΡΕΠ-Χ9Ω) ανάληψη υποχρέωσης για παροχή
υπηρεσιών Επισκευής και Συντήρησης Ψυκτικών Συγκροτηµάτων των Κτιρίων των Κέντρων
Υγείας αρµοδιότητας της 3ης Υ.Πε Μακεδονίας, δαπάνης 40.000,00€.

2.9.

Την υπ’ αρίθµ. 1203η/9-11-2018 (Α∆Α: 7ΑΟΟΟΡΕΠ-Ξ00) Απόφαση του ∆ιοικητή της 3ης ΥΠΕ µε
θέµα «Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισµού για την παροχή υπηρεσιών Επισκευής και
Συντήρησης Ψυκτικών Συγκροτηµάτων των Κτιρίων των Κέντρων Υγείας αρµοδιότητας της 3ης
Υ.Πε Μακεδονίας, προϋπολογισµού δαπάνης #40.000,00# EURO συµπεριλαµβανοµένου του
ΦΠΑ., CPV 50730000-1 και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική
άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιµής (χαµηλότερη τιµή)».

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές, σε ευρώ, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιµής, για την παροχή
υπηρεσιών Επισκευής και Συντήρησης Ψυκτικών Συγκροτηµάτων των ΜΥ (ΤΟΜΥ) και Κέντρων Υγείας
αρµοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας µε συνολικό προϋπολογισµό 32.230,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. ή
39.965,20 ευρώ µε Φ.Π.Α.
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί και θα υλοποιηθεί σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στην παρούσα
διακήρυξη και τα παραρτήµατα αυτής (γενικοί όροι, τεχνικές προδιαγραφές σχέδιο σύµβασης κ.λ.π.).
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Η δαπάνη του διαγωνισµού θα καλυφθεί από πιστώσεις της 3ης ΥΠΕ.
Ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού ορίζεται η 6/3/2019 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π. µ. και
τόπος το Γραφείο Προµηθειών της Υπηρεσίας (Αριστοτέλους 16, 4ος όροφος).
Επί ποινή απόρριψης, οι προσφορές µπορούν να κατατίθενται σε σφραγισµένο φάκελο, το
αργότερο έως την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα του διαγωνισµού, δηλαδή µέχρι την 5/3/2019
ηµέρα Τρίτη και ώρα 14.30 στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της Υπηρεσίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΓΕΝΙΚΟΙ

ΟΡΟΙ

ΑΡΘΡΟ 1Ο
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στην διαγωνιστική διαδικασία, πρέπει να υποβάλλουν στο Γραφείο
Πρωτοκόλλου της 3ης ΥΠΕ, ∆ιεύθυνση Αριστοτέλους 16, Τ.Κ. 54623, Θεσσαλονίκη, Τηλέφωνα
Επικοινωνίας 2313320584,542, fax.2310252487, προσφορά, µέχρι την 4-3-2019 ηµέρα ∆ευτέρα και
ώρα 14.30 (µε οποιονδήποτε τρόπο και αν αυτά κατατίθενται ή αποστέλλονται).
Εµπρόθεσµες θεωρούνται οι προσφορές που θα έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία µέχρι την
παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα. Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και
ώρα, είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό, χωρίς
να αποσφραγισθούν.

ΑΡΘΡΟ 2ο
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1.

∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν:
α) τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα.
β) ενώσεις προµηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά.
γ) συνεταιρισµοί
δ) κοινοπραξίες προµηθευτών
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική µορφή
προκειµένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να
πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύµβαση εφόσον η λήψη ορισµένης νοµικής µορφής
είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύµβασης.

2.

Κάθε προσφορά συντάσσεται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Ν.4412/2016 στην Ελληνική
γλώσσα και υποβάλλεται, επί ποινή αποκλεισµού, µέσα σε καλά σφραγισµένο φάκελο, σε δύο
(2) αντίγραφα, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς:
α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» µε κεφαλαία γράµµατα.

Σελίδα 4 από 81

19PROC004499740 2019-02-21
β. Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό.
γ Ο αριθµός της διακήρυξης.
δ. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
ε. Τα στοιχεία του αποστολέα.
3.

Οι προσφέροντες υποβάλλουν µε την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο, σύµφωνα µε τις
οικείες διατάξεις:
α.

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονοµικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται
σε µία από τις καταστάσεις του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 και β) πληρούν τα σχετικά
κριτήρια επιλογής του άρθρου 75 του Ν.4412/2016, προσκοµίζουν κατά την υποβολή της
προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συµµετοχής, το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης
∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν.4412/2016, όπως αυτό περιλαµβάνεται στο
Παράρτηµα Ε΄ της διακήρυξης, το οποίο αποτελεί ενηµερωµένη υπεύθυνη δήλωση, µε τις
συνέπειες του Ν. 1599/1986.
Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι µέλη του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονοµικού φορέα ή έχουν εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιηµένο
Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆), το οποίο είναι δυνατό να φέρει µόνο την υπογραφή
του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονοµικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των
λόγων αποκλεισµού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016
για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε
αυτόν.
Ως εκπρόσωπος του οικονοµικού φορέα νοείται ο νόµιµος εκπρόσωπος αυτού, όπως
προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο
υποβολής της προσφοράς ή το αρµοδίως εξουσιοδοτηµένο φυσικό πρόσωπο να
εκπροσωπεί

τον

οικονοµικό

φορέα

για

διαδικασίες

σύναψης

συµβάσεων

ή

για

συγκεκριµένη διαδικασία σύναψης σύµβασης.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, το Τυποποιηµένο
Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆), υποβάλλεται χωριστά από κάθε µέλος της ένωσης.
Οι συµµετέχοντες είναι υποχρεωµένοι να συµπληρώσουν τα πεδία του τυποποιηµένου
αυτού εντύπου ως κάτωθι:
•

Μέρος II: Α, Β, Γ, ∆

•

Μέρος III: Α, Β, Γ

•

Μέρος IV: α

•

Μέρος VI
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β. Χωριστό σφραγισµένο φάκελο, µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», εντός του οποίου
τοποθετείται η τεχνική προσφορά.
ΕΙ∆ΙΚΟΤΕΡΑ:
Στον ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τοποθετείται απαραίτητα σε δύο
αντίγραφα το σύνολο των κατατιθέµενων εγγράφων, εκ των οποίων το ένα πρωτότυπο και το
δεύτερο απλό φωτοαντίγραφο. Πιο συγκεκριµένα, ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα
πρέπει οπωσδήποτε να περιλαµβάνει:
1.

Πλήρη τεχνική περιγραφή στην ελληνική γλώσσα, σε πλήρη ανταπόκριση-παραποµπή (ανά
κεφάλαιο και παράγραφο) τόσο µε τις τεχνικές προδιαγραφές όσο και µε τους όρους της
διακήρυξης ή δικαιολογητικά, ώστε να επιτυγχάνεται αντικειµενική αξιολόγηση.

2.

Κατάλογο στον οποίο αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις των τριών τελευταίων ετών ήτοι
2016, 2017, 2018 (χωρίς τιµές).

3.

Έγγραφη δήλωση του συµµετέχοντα, µε την οποία θα δηλώνεται ότι: α) η προσφορά του
πληροί πλήρως τις απαιτούµενες τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισµού, β) ο προσφέρων
διαθέτει κατάλληλη και επαρκή υποδοµή (εξειδικευµένο προσωπικό και τεχνικά µέσα, κτλ.) για την
εκτέλεση της σύµβασης, γ) η προσφορά του ισχύει για διάστηµα τουλάχιστον ενενήντα (90)
ηµερών.

Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω όγκου, να
τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως
φάκελο µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
γ.

Χωριστό σφραγισµένο φάκελο, µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», εντός του οποίου
τοποθετείται η οικονοµική προσφορά.

ΕΙ∆ΙΚΟΤΕΡΑ:
Στον ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τοποθετείται η οικονοµική
προσφορά, απαραίτητα σε δύο αντίγραφα (εκ των οποίων το ένα πρωτότυπο και το δεύτερο
φωτοαντίγραφο), η οποία θα περιέχει τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς, επί ποινή
απόρριψης, διαµορφωµένα ως εξής:
•

Η προσφερόµενη τιµή δίδεται σε EURO για το σύνολο των υπηρεσιών.

•

Οι προσφερόµενες τιµές θα δοθούν σε ευρώ (EURO) και θα αναγράφονται αριθµητικώς και
ολογράφως. Σε περίπτωση διαφοροποίησης µεταξύ της αναγραφόµενης τιµής αριθµητικώς
και ολογράφως, λαµβάνεται υπόψη η τιµή ολογράφως.

•

Στις τιµές θα περιλαµβάνονται οι νόµιµες κρατήσεις και οι επιβαρύνσεις επί των κρατήσεων.

•

Στην προσφορά θα αναγράφεται το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό στο οποίο υπάγεται η
παροχή υπηρεσίας και θα βαρύνει την Υπηρεσία.

•

Οι τιµές της προσφοράς είναι δεσµευτικές για τον ανάδοχο µέχρι την ολοκλήρωση της
σύµβασης. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιµών της προσφοράς και
οποιαδήποτε αξίωση του αναδόχου πέραν του προσφερόµενου αντίτιµου της παροχής
υπηρεσίας βάσει των τιµών της προσφοράς του µέχρι την οριστική παραλαβή και την
αποπληρωµή της υπηρεσίας.

•

Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των αιτούµενων υπηρεσιών.

4.

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του Ν.4412/2016, ο προσφέρων
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας 10 ηµερών από την
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κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, οφείλει να υποβάλει, σε
σφραγισµένο φάκελο, τα αναφερόµενα παρακάτω έγγραφα ή δικαιολογητικά, τα οποία
αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 103 του
Ν.4412/2016.
i. Τα έγγραφα και δικαιολογητικά του άρθρου 80
Αναλυτικότερα:

του Ν.4412/2016, κατά περίπτωση.

α) Οι Έλληνες πολίτες:
1)

Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου από το οποίο να
προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο
από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, για κάποιο από τα
αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους
δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήµατα
της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της
δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.

2)

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου
εξαµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν
τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.

3)

Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να
προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και
επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Σε περίπτωση
εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2)
και (3) εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι,
από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

4)

Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή
τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού,
και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της
ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

β) Οι αλλοδαποί:
1)

Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, από
το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για
κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016

2)

Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας
εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις
καταστάσεις της περ. (β) της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 ή υπό
άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της
παραγράφου 2 του ιδίου άρθρου. Τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων
εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από
την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

3)

Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να
προκύπτει ότι ήταν εγγεγραµµένοι στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή σε
ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού
και εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι την επίδοση της ως άνω
έγγραφης ειδοποίησης.
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γ) Τα νοµικά πρόσωπα / συνεταιρισµοί (ηµεδαπά ή αλλοδαπά):
1)

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες ή αλλοδαπούς,
αντίστοιχα.

2)

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου
εξαµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν.
2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 ή άλλες ανάλογες
καταστάσεις και επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή
ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις.

3)

Ειδικότερα, τα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα πρέπει να προσκοµίζουν για τους διαχειριστές,
στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των Ιδιωτικών
Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για
τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο για τις ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε.) και τους
συνεταιρισµούς, απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι
τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για
κάποιο από τα αδικήµατα των περιπτώσεων του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.

4)

Επί ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών, τα προαναφερόµενα πιστοποιητικά της
εκκαθάρισης ή διαδικασίας έκδοσης απόφασης εκκαθάρισης, εκδίδονται, όσον αφορά
στην κοινή εκκαθάριση από την αρµόδια Υπηρεσία της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο
µητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραµµένη η συµµετέχουσα στο
διαγωνισµό A.E. και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, από το
αρµόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύµου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί
ηµεδαπών εταιρειών περιορισµένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το
πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρµόδιο τµήµα του Πρωτοδικείου της
έδρας της συµµετέχουσας στον διαγωνισµό επιχείρησης.

δ) Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε ανάδοχο που συµµετέχει στην
Ένωση.

Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω
έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόµενες περιπτώσεις δύναται να
αντικατασταθούν αυτά από ένορκη βεβαίωση ή, όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόµενου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου
ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του κράτους – µέλους ή της χώρας
καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη
δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι
δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις.

Επισηµαίνεται ότι:
1. Όλα τα προσκοµιζόµενα έγγραφα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωµένα αντίγραφα των
πρωτοτύπων ή ευκρινή φωτοαντίγραφα αυτών, σύµφωνα µε το Ν.4250/26.3.2014.
2. Τα ξενόγλωσσα πιστοποιητικά πρέπει να είναι µεταφρασµένα στην ελληνική και επικυρωµένα
από το Υπουργείο Εξωτερικών ή από επίσηµο µεταφραστικό γραφείο ή από δικηγόρο. Στα
αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης, της 5.10.1961,
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που κυρώθηκε µε το Ν. 1497/1984 (Α 188). Προσκοµίζονται πρωτότυπα ή επικυρωµένα
αντίγραφα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα αυτών, σύµφωνα µε το Ν.4250/26.3.2014.
3. Ο προσφέρων, σε περίπτωση υποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών
εµπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους διαγωνιζόµενους θα έθιγε
τα έννοµα συµφέροντα του, οφείλει να σηµειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες
εµπιστευτικού χαρακτήρα» σύµφωνα µε το άρθρο 21 του Ν. 4412/2016. Εφόσον ένας οικονοµικός
φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εµπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εµπορικού
απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόµου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εµπιστευτικότητα της συγκεκριµένης πληροφορίας. Σε αντίθετη
περίπτωση δε δύναται να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόµενοι.
Το δικαίωµα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονοµικών φορέων ασκείται,
σύµφωνα µε τους όρους του άρθρου 1 του άρθρου πρώτου του π.δ. 28/2015 (Α'34).
Οποιαδήποτε πληροφορία εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνο στην προστασία του
απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του ενδιαφερόµενου.
4. Οι προσφορές, επί ποινή απόρριψης, δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες,
διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι
καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα, η δε αρµόδια επιτροπή παραλαβής
και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν
διόρθωση, να µονογράψει και να σφραγίσει αυτήν. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν
σ΄ αυτήν διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης
των προσφορών.
5.

Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εµπροθέσµως την ένσταση του άρθρου 127 του
Ν.4412/2016 κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση,
θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης ή
πρόσκλησης και δεν δύναται, µε την προσφορά του ή µε οιονδήποτε άλλο τρόπο, να
αποκρούσει, ευθέως ή εµµέσως, τους ανωτέρω όρους. Μετά την κατάθεση της προσφοράς,
επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόµενοι παρέχουν διευκρινίσεις µόνο
όταν αυτές ζητούνται από αρµόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν
εγγράφου της Υπηρεσίας, (σύµφωνα µε το άρθρο 102 του Ν.4412/2016). Από τις διευκρινίσεις,
οι οποίες παρέχονται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που
αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτηµα από το αρµόδιο όργανο.

6.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για χρονικό διάστηµα 90 ηµερών
από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού, καθώς και για το χρόνο που αποδέχονται να
παρατείνουν την προσφορά τους. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του
προβλεπόµενου από την παρούσα διακήρυξη, απορρίπτεται σαν απαράδεκτη. Η ισχύς της
προσφοράς µπορεί να παρατείνεται µονοµερώς, πριν από τη λήξη της και για χρονικό διάστηµα
τριών (3) µηνών. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εγγράφως, µε τη σύµφωνη
γνώµη του συµµετέχοντος, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή πριν από τη λήξη
της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο από τη διακήρυξη. Σε
κάθε περίπτωση οι προσφέροντες υποχρεούνται να µεριµνούν για την παράταση, αντιστοίχως,
της ισχύος της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής.
Περαιτέρω παράταση της ισχύος της προσφοράς µπορεί να λάβει χώρα σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο άρθρο 97 παρ. 4 του Ν.4412/2016.

7.

Η ανάδειξη του αναδόχου θα γίνει µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψή προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιµής (χαµηλότερη τιµή). Συνεπώς, για την
αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθεί υπόψη αποκλειστικά η χαµηλότερη από τις
προσφερόµενες τιµές. Υπό την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 103 παρ. 3, 4, και 5 του
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Ν.4412/2016, η κατακύρωση θα γίνει στον ανάδοχο µε τη χαµηλότερη τιµή, από εκείνους των
οποίων οι προσφορές θα έχουν κριθεί ως αποδεκτές µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και
τους όρους της διακήρυξης. Στην περίπτωση που ευρίσκονται προσφορές µε την ίδια ακριβώς
τιµή αυτές θεωρούνται ισότιµες. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο
µε κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν ισότιµες προσφορές. Η κλήρωση
γίνεται ενώπιον του αρµοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονοµικών
φορέων.
8.

Προσφορές αόριστες, ανεπίδεκτες εκτίµησης ή υπό αίρεση απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Επίσης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις
τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, καθόσον αποτελούν όλες απαράβατους όρους.

ΑΡΘΡΟ 3o
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΙΜΩΝ
1. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια από το αρµόδιο συλλογικό όργανο
διενέργειας του διαγωνισµού και αξιολόγησης των αποτελεσµάτων αυτού (Επιτροπή
∆ιαγωνισµού).
2. Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την
ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη.
3. Η αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία:
3.1. Αποσφραγίζονται οι κυρίως φάκελοι καθώς και οι φάκελοι των τεχνικών προσφορών, µovoγράφovται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και οι τεχνικές
προσφορές.
3.2. Οι φάκελοι των oικovoµικώv προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά µovoγράφovται και
σφραγίζονται από την Επιτροπή.
3.3. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή του διαγωνισµού προβαίνει στην καταχώρηση όσων έχουν υποβάλει προσφορές σε πρακτικό το οποίο υπογράφεται από τα µέλη
της.
4. Οι φάκελοι των oικovoµικώv προσφορών αποσφραγίζονται µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών.
5. Οι φάκελοι των oικovoµικώv προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά την
αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται,
εφόσον δεν ασκηθεί ένδικο µέσο κατά της απόφασης απόρριψης της προσφοράς ή εφόσον έχει
παρέλθει άπρακτη η προθεσµία άσκησης ενδίκων µέσων κατ’ αυτής ή έχει υποβληθεί παραίτηση
από τυχόν ασκηθέν ένδικο µέσο.
6. Αυτοί που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαµβάνουν γνώση των συµµετασχόντων στο διαγωνισµό, καθώς επίσης και των τιµών που
προσφέρθηκαν.
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ΑΡΘΡΟ 4ο
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
1. Η προσφερόµενη τιµή θα αναγράφεται σε ευρώ και θα περιλαµβάνει τις νόµιµες κρατήσεις, εκτός
του αναλογούντα ΦΠΑ.
2. Οι τιµές δεσµεύουν τον ανάδοχο για όλη την διάρκεια ισχύος της σύµβασης και σε τυχόν
παράταση αυτής.
3. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
4. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
5. Η προσφερόµενη τιµή δίδεται σε EURO για το σύνολο των υπηρεσιών.

ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ: ΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΘΑ ΕΚ∆ΟΘΟΥΝ ANA ΤΡΙΜΗΝΟ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΕΝΤΡΟ
ΥΓΕΙΑΣ Η΄ ΜΟΝΑ∆Α ΥΓΕΙΑΣ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ (ανάλογα µε τις αντίστοιχες ∆εσµεύσεις Πίστωσης) ΚΑΙ ΘΑ
ΠΑΡΑ∆ΟΘΟΥΝ ΣΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΟΠΩΣ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ
ΠΙΝΑΚΑ
Περιφ.Ενότητα
Θεσσαλονίκης

Πέλλας

Ηµαθίας

Πιερίας

Κοζάνης

Γρεβενών
Καστοριάς
Φλώρινας

Κέντρα Υγείας
Πύλης Αξιού,
Θεσσαλονίκης,
Κέντρο Παιδοψυχικής Υγιεινής Θεσσαλονίκης
Νεάπολης,
Λαγκαδά,
Κουφαλίων
Ευόσµου,
∆ιαβατών,
Χαλάστρας
Έδεσσας,
Αριδαίας,
Σκύδρας,
Άρνισσας
Γιαννιτσών,
Κρύας Βρύσης
Βέροιας,
Νάουσας,
Αλεξάνδρειας
Κατερίνης,
Αιγινίου,
Λιτοχώρου
Κοζάνης,
Σερβίων,
Σιάτιστας,
Τσοτυλίου,
Πτολεµαΐδας,
Γρεβενών,
∆εσκάτης
Καστοριάς,
Άργους Ορεστικού
Φλώρινας
Αµυνταίου

Κέντρο Αναφοράς ∆ιαχείρισης
Πύλης Αξιού

Νεάπολης

∆ιαβατών

Έδεσσας

Γιαννιτσών
Βέροιας

Κατερίνης

Κοζάνης

Γρεβενών
Καστοριάς
Φλώρινας
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ΑΡΘΡΟ 5ο
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ-ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
1. Η κατακύρωση θα γίνει στον ανάδοχο ή στους προσφέροντες των οποίων οι προσφορές είναι
αποδεκτές µε βάση τους καθοριζόµενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τη διακήρυξη ουσιώδεις
όρους, που προσφέρει την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψή προσφορά αποκλειστικά
βάσει της τιµής σύµφωνα µε το άρθρο 103 του Ν.4412/2016.
2. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται
να γίνει η κατακύρωση να υποβάλει εντός 10 ηµερών, από την ειδοποίηση, τα δικαιολογητικά του
άρθρου 80 του Ν.4412/2016, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη µη συνδροµή των λόγων
αποκλεισµού των άρθρων 73 και 74, καθώς και για τη πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής
επιλογής του άρθρου 75, όπως καθορίζονται ειδικότερα στη διακήρυξη. Τα δικαιολογητικά αυτά
προσκοµίζονται από τον διαγωνιζόµενο στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, µέσα σε
σφραγισµένο φάκελο, που φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου, ο οποίος παραδίδεται
εµπρόθεσµα στο αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών.
3. Η κατακύρωση του διαγωνισµού θα γίνει από την ∆ιοίκηση της Υπηρεσίας. Στη συνέχεια, θα
αποσταλεί στον ή στους προσφέροντες η σχετική σύµβαση.
4. Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προµήθεια, υποχρεούται να προσέλθει
εντός είκοσι (20) ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή
της σχετικής σύµβασης, προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης της
σύµβασης, η οποία θα καλύπτει ποσό ίσο µε ποσοστό 5% επί της συνολικής συµβατικής αξίας
χωρίς το ΦΠΑ. Χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι µεγαλύτερος κατά ένα (1)
τουλάχιστον µήνα από το συνολικό χρόνο ισχύος της σύµβασης.
5. Σε περίπτωση που ο ανακηρυχθείς ανάδοχος δεν προσέλθει µέσα στην προθεσµία που του
ορίστηκε να υπογράψει τη σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την
κατακύρωση που έγινε στο όνοµά του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν µε
απόφαση της ∆ιοίκηση της Υπηρεσίας, µετά από εισήγηση της αρµόδιας επιτροπής, ενώ του
επιβάλλονται οι προβλεπόµενες από το νόµο κυρώσεις.
6. Ειδική ρήτρα ακεραιότητας: Κατά την υπογραφή της σύµβασης, ο προσφέρων ή οι νόµιµοι
εκπρόσωποί του, δεσµεύονται ότι, σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης της
σύµβασης, δεν ενήργησαν αθέµιτα, παράνοµα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσουν να
µην ενεργούν κατ’ αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύµβασης αλλά και µετά τη
λήξη αυτής.
ΑΡΘΡΟ 6ο
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η σύµβαση θα ισχύει για ένα (1) έτος. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την ισχύ των συµβάσεων
είναι 39.965,20 EURO µε Φ.Π.Α.
ΑΡΘΡΟ 7ο
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Ένσταση επιτρέπεται κατά της διακήρυξης, κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής έως και την
κατακυρωτική απόφαση. Για τους λόγους, την προθεσµία και τη διαδικασία υποβολής ενστάσεων
και εξέτασής τους ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 127 του Ν.4412/2016.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσκοµίζεται παράβολο υπέρ του ∆ηµοσίου, ποσού
ίσου µε το ένα επί τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας του διαγωνισµού. Το ποσοστό του
παραβόλου και το ύψος των ανωτέρω ποσών µπορεί να αναπροσαρµόζονται µετά από έκδοση
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κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας, Ανάπτυξης και τουρισµού, Οικονοµικών και
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων.

ΑΡΘΡΟ 8ο
ΠΛΗΡΩΜΗ
Η πληρωµή θα γίνεται µε την εξόφληση του 100% της συµβατικής αξίας των τιµολογίων για
τριµηνιαία παροχή υπηρεσιών και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση επιβολής προστίµων ή
άλλων οικονοµικών κυρώσεων εις βάρος του αναδόχου.
Η πληρωµή θα γίνεται σύµφωνα µε την αρίθµ. Πρωτ. 8576/18-02-2019(Α∆Α:6Μ5ΖΟΡΕΠ-Χ9Ω)
ανάληψη υποχρέωσης και δέσµευση πίστωσης.
ΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΘΑ ΕΚ∆Ι∆ΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ
ΜΗΤΡΩΟ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΗΜ∆ΗΣ). ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ
ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΙ ΜΕ ΤΟ ΑΡΜΟ∆ΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.
H πληρωµή θα γίνεται σε ευρώ (€), µετά από προηγούµενη θεώρηση των σχετικών χρηµατικών
ενταλµάτων πληρωµής από τον αρµόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Χρόνος εξόφλησης: εντός εξήντα (60) ηµερών, υπολογιζόµενων από την εποµένη της υποβολής του
τιµολογίου πώλησης από τον ανάδοχο.
Η εξόφληση γίνεται µε βάση τα νόµιµα δικαιολογητικά πληρωµής και τα λοιπά στοιχεία που
προβλέπονται στο σχετικό άρθρο του Ν. 4412/2016 και την ισχύουσα νοµοθεσία για την εξόφληση
τίτλων πληρωµής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το ∆ηµόσιο και τα Ν.Π.∆.∆. (αποδεικτικά
φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας κ.λ.π.).
Η υποβολή του τιµολογίου δεν µπορεί να γίνει πριν από την εκπλήρωση των συµβατικών
υποχρεώσεων.
Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιµολογίων γίνει µετά την πιο πάνω προθεσµία, η 3η ΥΠΕ
καθίσταται υπερήµερη, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4152 «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των
νόµων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (ΦΕΚ 107/9-5-2013) παραγ. Ζ5 «ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ».
Η προθεσµία πληρωµής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από την
αποστολή του σχετικού χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής στον αρµόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού
Συνεδρίου και µέχρι τη θεώρηση αυτού, β) κατά το χρονικό διάστηµα τυχόν δικαστικών ή εξώδικων
διενέξεων µεταξύ της 3ης ∆ΥΠΕ και του ανάδοχο , που αφορούν στην εκτέλεση της σύµβασης,
καθώς και γ) στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο σχετικό άρθρο του Ν. 4412/2016.
Επίσης, δεν προσµετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωµής, που οφείλεται σε υπαιτιότητα του
παρόχου (µη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών κ.λ.π.).
•

ποσοστό 2% επί του τιµολογίου της σύµβασης µετά την αφαίρεση του Φ.Π.Α. και κάθε άλλου
ποσού παρακρατούµενου υπέρ τρίτων, σύµφωνα µε την αρίθµ. ∆Υ6α/Γ.Π./οικ. 36932/17-3-2009
Α. σε εφαρµογή του άρθρου 3 του Ν. 3580/2007.

•

ποσοστό 0,06%, Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων βάσει του Ν.
4013/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το Ν 4072/2012 άρθρο 38 παραγ. 2β & το Ν.
4146/2013 άρθρο 61 και το Ν. 4412/2016 παρ. 7 του άρθρου 375 «τροποποιούµενες διατάξεις»,
που υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς
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και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης. Η εν λόγω κράτηση υπόκειται σε τέλος χαρτοσήµου 3%
(πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ επ’ αυτού.
•

ποσοστό 0,06%, Υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών βάσει της παρ. 3 του
άρθρου 350 του ν. 4412/2016 και των άρθρων 3 και 7 της ΚΥΑ 1191/2017 (ΦΕΚ Β΄969).

•

Κατά την πληρωµή του τιµήµατος παρακρατείται ο προβλεπόµενος φόρος εισοδήµατος 8%.

Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιµολογίων βαρύνει την Αναθέτουσα
Αρχή.

ΑΡΘΡΟ 9ο
ΚΑΝΟΝΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ
Τα έξοδα δηµοσίευσης της παρούσας διακήρυξης βαρύνουν τη ∆ιοίκηση της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας.
Περίληψη της παρούσας διακήρυξης έχει σταλεί για δηµοσίευση στην Εβδοµαδιαία Νοµαρχιακή
εφηµερίδα «7 ΗΜΕΡΕΣ».
και για ανάρτηση στους Πίνακες ανακοινώσεων των παρακάτω φορέων:
•

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

•

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

•

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

•

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ

•

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ

•

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΛΛΑΣ

•

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

•

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

•

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

•

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

•

∆ΗΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τα τεύχη της διακήρυξης και οι τεχνικές προδιαγραφές θα διατίθενται αποκλειστικά από την επίσηµη
ιστοσελίδα της Υπηρεσίας (www.3ype.gr).

ΑΡΘΡΟ 10ο
ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Για ότι δεν αναφέρεται στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι περί προµηθειών του ∆ηµοσίου νόµοι
και διατάξεις (Ν.4412/2016).

Ο ∆ιοικητής
της 3ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας

Γιώργος Κ. Κίρκος
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(Αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της διακήρυξης υπ’ αριθ. 1/2019)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ Μ.ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Κ.ΥΓΕΙΑΣ (Π.Ε.∆.Υ.) ΤΗΣ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι παρακάτω προδιαγραφές αφορούν στην ανάθεση υπηρεσιών προληπτικής και διορθωτικής
συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης στις εγκαταστάσεις κλιµατισµού – ψυκτικών συγκροτηµάτων
για τις ανάγκες των κτιρίων των ΜΥ (ΤΟΜΥ) και ΚΥ (Κεντρικής και ∆υτικής Μακεδονίας) της 3ης Υ.ΠΕ.
για χρονικό διάστηµα ενός (1) έτους, των παρακάτω Υγειονοµικών Μονάδων, προϋπολογιζόµενης
δαπάνης 32.230,00 € µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.
Μονάδα/Ιατρείο
Π.Ε.∆.Υ.

e-Mail

Τηλέφωνο

Fax

∆ιεύθυνση

2310254327,
2310254328,
2310254322

Αγγελάκη 37, ΤΚ 54622,
Θεσ/νίκη

2310279168

2310279168

Αλεξ. Σβώλου 21, ΤΚ 56121,
Θεσ/νίκη

2310547133

2310547133 Μαβίλη 11, ΤΚ 54630, Θεσ/νίκη

2310574344

2310574344

Καραολή ∆ηµητρίου 12 &
Κοσµά Αιτωλού 1, 56224,
Εύοσµος

2310246689,
2310208029,
2310246597,
2310246689
2310210646
(ακτινολογικο
)

Ακροπόλεως 21, ΤΚ 54634,
Θεσ/νίκη

2310254326,
2310254324,
nmyikath@otenet
2310254323,
.gr ,nmypd@oten
Κ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310254335,
et.gr ,nmyph@ot
2310254330,
enet.gr
2310254325,
2310254332
Κ.Υ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Κ.Υ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ
Κ.Υ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Ο∆ΟΝΤΟΠΡΟΣΘΕΤΙΚΟ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Κ.Υ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Κ.Ι. ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ
Κ.Υ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΝΑΣ
& ΠΑΙ∆ΙΟΥ
Κ.Υ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

2310265551

2310265551

Ακροπόλεως 21, ΤΚ 54634,
Θεσ/νίκη

2310620455

2310613530

Επταπυργίου 28, ΤΚ 53325,
Θεσ/νίκη

Τ.Ι. ΡΟ∆ΟΧΩΡΙΟΥ
Κ.Υ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Μαρτύρων 2ας Σεπτεµβρίου,
ΤΚ 57010, Χορτιάτης

2310349779
Τ.Ι. ΧΟΡΤΙΑΤΗ
Κ.Υ. ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ

ikapax@otenet.g 2310597852
r ,idry34@otenet. (Υπεύθυνος),

2310597822

Πολυτεχνείου 1, ΤΚ 54626,
Θεσ/νίκη
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Κ.Υ. ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ
Τ.Ι. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

2310597916,
2310597855
2310725895,
2310747737,
2310733180,
2310726865

2310726053

Ελευθερίας 48, ΤΚ 56123,
Αµπελόκηποι

2310-708878

2310764839

Σµύρνης 35, ΤΚ 56334,
Θεσ/νίκη

2310-695770

2310695799

Λόρδου Βύρωνα 12, ΤΚ 37013,
Ωραιόκαστρο

2310709300
(ΣΠΜΠ)

2310574343

2310799697

2310798168

Κ.Υ. ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ
Τ.Ι. ΚΟΡ∆ΕΛΙΟΥ
Κ.Υ. ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ
Τ.Ι. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
Κ.Υ. ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ
Τ.Ι. ΕΥΟΣΜΟΥ
Κ.Υ. ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ Τ.Ι.
ΣΙΝ∆ΟΥ
Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ
Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ
Τ.Ι. ΝΕΑΠΟΛΗΣ
Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ

2310551987,
tmyneapo@oten
2310545608,
et.gr
2310551997
2310514474,
2310510232,
2310555313

ΣΤΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΝΑΣ
& ΠΑΙ∆ΙΟΥ
Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ Τ.Ι.
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ

2310551611

Λαγκαδά 116, ΤΚ 56727,
Νεάπολη

2310552617

Λαγκαδά 116, ΤΚ 56727,
Νεάπολη

2310527616

2310527616

∆. Κοµνηνών 3, ΤΚ 56727,
Νεάπολη

2310650073

2310650073

Κύπρου 18, ΤΚ 56429,
Σταυρούπολη

2310654061

2310654061

Μαυροµιχάλη 58, ΤΚ 56533,
Πολίχνη

2310620633

2310620633

Παστέρ 12, ΤΚ 56532, Πολίχνη

2310680644

2310680644

Πολυτεχνείου 27, ΤΚ 56429,
Θεσ/νίκη

2310357158

2310357158

Ευζώνων 1, ΤΚ 57010,
Ασβεστοχώρι

2310 535929

Ελευθερίας 48, ΤΚ 56123,
Αµπελόκηποι

2331022906

Μοράβα 2, ΤΚ 59100, Βέροια

2332020331

17ης Οκτωβρίου 7, ΤΚ 59200,
Νάουσα

Τ.Ι. ΠΟΛΙΧΝΗΣ
Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ
Τ.Ι. ΜΕΤΕΩΡΩΝ
Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ
Τ.Ι. ΝΕΑΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ
Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ
Τ.Ι. ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ
ΠΑΙ∆ΟΨΥΧΙΚΗΣ
ΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Κ.Υ. ΒΕΡΟΙΑΣ
Κ.Υ. ΝΑΟΥΣΑΣ

Κ.Υ. Ε∆ΕΣΣΑΣ

kepyth@otenet.g
r
nmyveria@otenet
.gr
eopynaou@oten
et.gr
pedimyedessas@
gmail.com

Καραολή ∆ηµητρίου 12 &
Κοσµά Αιτωλού 1, ΤΚ 56224,
Εύοσµος
Χρυσοστόµου Σµύρνης και
Γοργοποτάµου, ΤΚ 57400,
Σίνδος

2310556583,
2310019600,
2310019610,
2310521800,
2310019603
2331027624,
2331071954
2332022283,
2332025630
2381023433,
2381029926,
2381051496,
2381029679,

2381020471,
Φλωρίνης 2, ΤΚ 58200, Έδεσσα
2381029679
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Κ.Υ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

eopypela@otene
t.gr

Κ.Υ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

nmykater@otene
t.gr

pedykozanis@ya
hoo.gr
eopyptol@otenet
Κ.Υ. ΠΤΟΛΕΜΑΙ∆ΑΣ
.gr
Κ.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ

Κ.Υ. ΚΑΠ ∆ΕΗ ΠΕΚΑ d.voitsidis@4134.s
ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ
yzefxis.gov.gr
Κ.Υ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

pedymykastorias
@gmail.com

Κ.Υ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

eopyflor@otenet.
gr

2381022751
2382025924,
2382021883,
2382022597,
2382029179,
2382084015
2351035911,
2351076949,
2351077156,
2351074825,
2351022541,
2351075542,
2351077223
2461040214,
2461040215
2463021007,
2463022202
2463028617,
2463028618,
2463028616
2467029002,
2467027764
2385044625,
2385024000,
2385046075,
2385024799

2382083729

Τσακµάκη τέρµα, ΤΚ 58100,
Γιαννιτσά

2351076504

Π. Κανελλοπούλου 1, ΤΚ 60100,
Κατερίνη

Αριστοφάνους 5Α, ΤΚ 50100,
Κοζάνη
25ης Μαρτίου & Γονατά γωνία,
2463022240
ΤΚ 50200 Πτολεµαΐδα
2461040215

2463080816, 25ης Μαρτίου & Γονατά γωνία,
2463080817
ΤΚ 50200 Πτολεµαΐδα
2467026662

Καπετάν Κώττα 2, ΤΚ 52100,
Καστοριά

2385028803,
2385046940

Παύλου Κύρου 5, ΤΚ 53100,
Φλώρινα
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ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ

Τηλέφωνο

e-Mail

∆ιεύθυνση

Fax

Τ.Κ.

1 ΛΑΓΚΑΔΑ

info.KYLagada@n3.syzefxis.gov.gr 23943-30700 23940-23535 Λουτρών 20

57200

2 ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ

ky.koufalia@n3.syzefxis.gov.gr

23913-30300 23910-54444

57100

3 ΠΥΡΓΟΥ (ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ) ky.hal@n3.syzefxis.gov.gr

2313-313700 2313-313721

57300

4 ΔΙΑΒΑΤΩΝ

2310-781840 2310-781575 Ελ. Βενιζέλου 5 57008

5 ΑΡΙΔΑΙΑΣ

kyaridaias@1057.syzefxis.gov.gr

23843-50000 23840-21166 Παύλου Μελά 9 58400

6 ΣΚΥΔΡΑΣ

kyskydras@1110.syzefxis.gov.gr

23823-51000 23810-89133

58500

7 ΑΡΝΙΣΣΑΣ

kyarnissas@1058.syzefxis.gov.gr

23813-51000 23810-52009

58002

8 ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ

kykbey@1081.syzefxis.gov.gr

23823-51100 23823-51136

58300

9 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

kyalex@otenet.gr

23333-50011 23330-53229 Σμύρνης 1

59300

10 ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ

grammatia1@1083.syzefxis.gov.gr 23523-50000 23523-50027

60200

11 ΑΙΓΙΝΙΟΥ

kyaiginiou@1142.syzefxis.gov.gr

23533-50000 23533-50055

60300

12 ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ddioikhsh@1052.syzefxis.gov.gr

23863–50000 23863-50022

53200

13 ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ

ky_arg_orest@yahoo.gr

24673-51011 24670-41002 Αλιάκμονος 1

52200

14 ΔΕΣΚΑΤΗΣ

mavridis@1062.syzefxis.gov.gr

24623-51000 24620-36079

51200

15 ΣΕΡΒΙΩΝ

kyserv@otenet.gr

24643-50000 24643-50003 Αγίου Γεωργίου 50500

16 ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ

syzefxis@1106.syzefxis.gov.gr

24653-50000 24653-50081

50300

17 ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ

kyt50002@otenet.gr

24683-50000 24680-31643
2310Περικλέους &
387772,3,4,6 2310-387778 Πατρών

50002

18 KYAT EYOΣΜΟΥ

51200

Στο τιµολόγιο της συντήρησης συµπεριλαµβάνονται όλα τα έξοδα που απαιτούνται για τις
εργασίες τακτικής συντήρησης και των έκτακτων επισκέψεων για διαγνώσεις και επισκευές µικρής
κλίµακας των εγκαταστάσεων κλιµατισµού, δηλαδή το κόστος όλων των εργασιών και της
προµήθειας των αναλωσίµων (πλην των ανταλλακτικών) για την ορθή και ασφαλή λειτουργία των
εγκαταστάσεων κλιµατισµού. Η δαπάνη για την εργασία και τα αναλώσιµα θα καταβάλλεται ανά
3µηνο δεδουλευµένα µετά την έκδοση του σχετικού παραστατικού από τον Ανάδοχο Συντηρητή. Τον
Ανάδοχο Συντηρητή βαρύνουν οι νόµιµες κρατήσεις, όπως αυτές υπαγορεύονται από την εκάστοτε
νοµοθεσία. Σε περίπτωση που ένα Κέντρο Υγείας µεταφερθεί ή καταργηθεί και δεν προκύπτει δαπάνη
συντήρησης των κλιµατιστικών µονάδων του, η 3η ΥΠΕ δύναται να µειώσει την δαπάνη συντήρησης
κατά το αντίστοιχο ποσό, εκτός εάν προκύπτει ανάλογης φύσης και δαπάνης εργασία σε άλλη
µονάδα.
1.1.

Η προληπτική συντήρηση διενεργείται από τους έχοντες το προς τούτο δικαίωµα
(επαγγελµατική

άδεια

εργασίας)

και

πραγµατοποιείται

υποχρεωτικά

σε

όλες

τις

εγκαταστάσεις κλιµατισµού που βρίσκονται τόσο στους εσωτερικούς όσο και στους
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εξωτερικούς χώρους των κτιρίων. Σε κάθε περίπτωση πρωτίστως λαµβάνονται υπόψη οι
οδηγίες των κατασκευαστών των κλιµατιστικών και ψυκτικών µονάδων.
1.2. Απαραίτητη είναι η προσκόµιση πιστοποιητικού του οικείου Επιµελητηρίου µε το οποίο
πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, και το οποίο έχει εκδοθεί
το πολύ έξι (6) µήνες πριν την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
1.3.

Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν σε ξεχωριστό φάκελο τεχνική
περιγραφή των προσφερόµενων υπηρεσιών προκειµένου να αξιολογηθούν από την
επιτροπή.

1.4.

Κάθε διαγωνιζόµενος και συνεπώς ο Ανάδοχος, µε την υποβολή της προσφοράς του,
αναγνωρίζει ότι οι αναφερόµενες Τεχνικές Προδιαγραφές είναι κατάλληλες και επαρκείς για
την εκτέλεση του αντικειµένου της σύµβασης και ότι αναλαµβάνει κάθε υποχρέωση, κίνδυνο
ή συνέπεια που απορρέει από την εφαρµογή τους.

1.5. Όλες οι δαπάνες για την εφαρµογή των Τεχνικών Προδιαγραφών και των σχετικών και/ ή
αναφερόµενων κανονισµών θα βαρύνουν τον Ανάδοχο, ασχέτως αν γίνεται ρητή σχετική
αναφορά τούτου ή όχι.
2. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
1) Το προσωπικό του διαγωνιζόµενου θα πρέπει να διαθέτει µία εν ισχύ άδεια Εργοδηγού
Ψυκτικού ή βεβαίωση αναγγελίας Μηχανολόγου Μηχανικού η Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ΠΕ
ή ΤΕ σύµφωνα µε το Π∆ 1/2013, και αντίστοιχες, εν ισχύ, Βεβαιώσεις Επάρκειας Κατηγορίας Ι
από τον ΕΟΠΠΕΠ (ή χώρα του εξωτερικού) για την άσκηση εργασιών ελέγχου διαρροών,
ανάκτησης, εγκατάστασης και συντήρησης ή εξυπηρέτησης σταθερού εξοπλισµού ψύξης,
κλιµατισµού και αντλιών θερµότητας που περιέχει φθοριούχα αέρια του θερµοκηπίου
σύµφωνα µε τον κανονισµό ΕΚ 2067/2015 Αρ.3 και Αρ. 4.
Οι ατοµικές επιχειρήσεις, οι εταιρίες ή ΝΠΙ∆ θα πρέπει να διαθέτουν Πιστοποιητικό ∆ιαχείρισης
Ποιότητας ISO 9001 µε αντικείµενο την παροχή υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής και
λειτουργίας εγκαταστάσεων ψύξης – θέρµανσης – κλιµατισµού και σύµφωνα µε τον
Κανονισµό ΕΕ 517/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συµβουλίου και τον κανονισµό ΕΕ
2067/2015 της Επιτροπής. Οι παραπάνω επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι πιστοποιηµένες για
εργασίες σε σταθερό εξοπλισµό ψύξης εξοπλισµό κλιµατισµού και αντλιών θερµότητας που
περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερµοκηπίου.
2) Ειδικότερα για τις περιπτώσεις των VRV των Μονάδων Υγείας Πύλης Αξιού και Ιατρείου
Ακροπόλεως όπου παρουσιάζονται συχνές βλάβες στις πλακέτες των εσωτερικών
µηχανηµάτων θα πρέπει ο ανάδοχος να προβεί στις παρακάτω εργασίες
1) διερεύνηση αιτιών των συχνών αυτών βλαβών µέσω µετρήσεων τάσεων και λοιπών
λειτουργικών χαρακτηριστικών της εγκατάστασης, σε επιλεγµένα σηµεία της εγκατάστασης.
Θα πρέπει να ακολουθήσει διάγνωση και ενδεικτική πρόταση λύσης κοστολογηµένη µε
τρέχουσες τιµές.
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2) σε περίπτωση που επιλεχθεί να αντικαθίστανται οι καµένες πλακέτες , η υπηρεσία δύναται να
συνεργάζεται µε εξειδικευµένο συνεργείο επισκευής πλακετών εκτός της σύµβασης. Σε αυτή
την περίπτωση η ανάδοχος εταιρία είναι υποχρεωµένη µόνο να αποσυναρµολογεί τις
καµένες πλακέτες και να τις εγκαθιστά εκ νέου όταν επισκευάζονται χωρίς επιπλέον χρεώσεις.

3. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
H συνοπτική περιγραφή των συστηµάτων έχει ως εξής:
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Υγειονοµική

Περιγραφή συστήµατος κλιµατισµού

Μονάδα
1

Κ.Υ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Μία Αερόψυκτη Αντλία Θερµότητας ΦΥΡΟΓΕΝΗΣ 80kw που δουλεύει

ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ

µόνο ψύξη µε fan – coils,

ΑΓΓΕΛΑΚΗ
2

Κ.Υ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Μία µονάδα Μεταβλητού όγκου HITACHI 17,5 kW (VRV) µε fan – coils

Τ.Ι.
ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ
3

Κ.Υ.

ΠΥΛΗΣ

Επτά µονάδες Μεταβλητού όγκου HITACHI 10kW (VRV) µε fan -coils

ΠΥΛΗΣ

Ένας Υδρόψυκτος ψύκτης ΜcQuay (Ιταλίας) 380kw µε δύο ΚΚΜ και

ΑΞΙΟΥ
4

Κ.Υ.

δίκτυο αεραγωγών και 5 fan-coils

ΑΞΙΟΥ
Τ.Ι.
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
5

Κ.Υ. Έδεσσας

Τρεις µονάδες Μεταβλητού όγκου HITACHI 17,5 kW (VRV) µε fan –
coils

6

Κ.Υ. Κατερίνης

Ένας

Αερόψυκτος

ψύκτης

ΦΥΡΟΓΕΝΗΣ

80kw

µε

µία

ΚΚΜ

(Βασιλειάδης) µε fan – coils,
7

ΚΥΑΤ Ευόσµου

∆ύο Αερόψυκτοι ψύκτες CARRIER 100kw µε δύο ΚΚΜ, µε fan – coils
και δίκτυο αεραγωγών,

8

Κ.Υ.

ΠΥΛΗΣ

ΑΞΙΟΥ

Το τµήµα του κτιρίου που αναλογεί στην 3η ΥΠΕ θα συντηρεί µόνο µία
ΚΚΜ

Τ.Ι. ΕΥΟΣΜΟΥ
9

Κ.Υ. Αλεξάνδρειας

Ένας Αερόψυκτος ψύκτης HITACHI RCUE 60 µε fan – coils,

10

Κ.Υ. ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ

Ένας Αερόψυκτος ψύκτης HITACHI RCUE 40 µε fan – coils,

11

Υπόλοιπες

∆ιαιρούµενες µονάδες τύπου split – union (παρακάτω δίνεται

Μονάδες

αναλυτική κατάσταση µε όλους τους τύπους και τους χώρους
εγκατάστασης)
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Τύπος κλιµατιστικής

∆υναµικότητα

Χώρος εγκατάστασης

ΒΙΟΣΟΛ-∆ΑΠΕ∆ΟΥ

12,000 ΒΤU

1ος ΟΡ.ΓΡΑΦΕΙΟ 101

ΒΙΟΣΟΛ-∆ΑΠΕ∆ΟΥ

12,000 ΒΤU

1ος ΟΡ. ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

ΒΙΟΣΟΛ-∆ΑΠΕ∆ΟΥ

12,000 ΒΤU

1ος ΟΡ.ΓΡΑΦΕΙΟ 102

ΒΙΟΣΟΛ-∆ΑΠΕ∆ΟΥ

12,000 ΒΤU

1ος ΟΡ.ΓΡΑΦΕΙΟ 103

SPLIT-HAIER 12RE03/R1

12,000 ΒΤU

1ος ΟΡ. ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

SPLIT-HAIER 12RE03/R1

12,000 ΒΤU

1ος ΟΡ.ΓΡΑΦΕΙΟ 104

SPLIT-HAIER HSU 09RD03

9,000 BTU

1ος ΟΡ. ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

SPLIT-TECO LTI 182OYPS

18,000 BTU

1ος ΟΡ.ΓΡΑΦΕΙΟ 107

ΒΙΟΣΟΛ-∆ΑΠΕ∆ΟΥ

12,000 ΒΤU

1ος ΟΡ.ΓΡΑΦΕΙΟ 109

SPLIT-HAIER 12RE03/R1

12,000 ΒΤU

1ος ΟΡ.ΓΡΑΦΕΙΟ 109

ΒΙΟΣΟΛ-∆ΑΠΕ∆ΟΥ

12,000 ΒΤU

1ος ΟΡ.ΓΡΑΦΕΙΟ 110

SPLIT-DAEWOO-DSB 091LH

9,000 BTU

1ος ΟΡ.ΓΡΑΦΕΙΟ 111

ΒΙΟΣΟΛ-∆ΑΠΕ∆ΟΥ

12,000 ΒΤU

1ος ΟΡ. ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

SPLIT-TECO LTI 182OYPS

18,000 BTU

1ος ΟΡ.ΓΡΑΦΕΙΟ 112

ΒΙΟΣΟΛ-∆ΑΠΕ∆ΟΥ

12,000 ΒΤU

1ος ΟΡ.ΓΡΑΦΕΙΟ 113

SPLIT-HAIER HSU 18RD03

18,000 BTU

1ος ΟΡ. ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

SPLIT-HAIER HSU 09RD03

9,000 BTU

2ος ΟΡ. 201 ΓΡΑΦΕΙΟ

Κ.Υ.

ΒΙΟΣΟΛ-∆ΑΠΕ∆ΟΥ

12,000 ΒΤU

2ος ΟΡ. 202 ΓΡΑΦΕΙΟ

ΝΕΑΠΟΛΗΣ

ΒΙΟΣΟΛ-∆ΑΠΕ∆ΟΥ

12,000 ΒΤU

2ος ΟΡ. 203 ΓΡΑΦΕΙΟ

ΒΙΟΣΟΛ-∆ΑΠΕ∆ΟΥ

12,000 ΒΤU

2ος ΟΡ. 204 ΓΡΑΦΕΙΟ

ΒΙΟΣΟΛ-∆ΑΠΕ∆ΟΥ

12,000 ΒΤU

2ος ΟΡ. 206 ΓΡΑΦΕΙΟ

ΒΙΟΣΟΛ-∆ΑΠΕ∆ΟΥ

12,000 ΒΤU

2ος ΟΡ. 208 ΓΡΑΦΕΙΟ

ΒΙΟΣΟΛ-∆ΑΠΕ∆ΟΥ

12,000 ΒΤU

2ος ΟΡ. ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

ΒΙΟΣΟΛ-∆ΑΠΕ∆ΟΥ

12,000 ΒΤU

2ος ΟΡ. ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

ΒΙΟΣΟΛ-∆ΑΠΕ∆ΟΥ

12,000 ΒΤU

2ος ΟΡ. ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

ΒΙΟΣΟΛ-∆ΑΠΕ∆ΟΥ

12,000 ΒΤU

2ος ΟΡ. 209 ΓΡΑΦΕΙΟ

ΒΙΟΣΟΛ-∆ΑΠΕ∆ΟΥ

12,000 ΒΤU

2ος ΟΡ. 210 ΓΡΑΦΕΙΟ

SPLIT-DAEWOO-DSB 091LH

9,000 BTU

2ος ΟΡ. 211 ΓΡΑΦΕΙΟ

συσκευής

Κέντρο Υγείας

(ΣΥΝΟΛΟ
41)

2ος ΟΡ. 212 ΓΡΑΦΕΙΟ-∆ΕΝ
SPLIT-STIBEL ELTRON

12,000 ΒΤU

∆ΟΥΛΕΥΕΙ/ ΑΛΛΑΓΗ
ΠΛΑΚΕΤΑΣ

SPLIT-DAEWOO-DSB 091LH

9,000 BTU

2ος ΟΡ. 213 ΓΡΑΦΕΙΟ

SPLIT-HAIER HSU 18HG03

18,000 BTU

2ος ΟΡ. ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

SPLIT-HAIER HSU 18RD03

18,000 BTU

2ος ΟΡ. ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

SPLIT-STIBEL ELTRON

12,000 ΒΤU

2ος ΟΡ. 205 ΓΡΑΦΕΙΟ

SPLIT-GREE GLS-123H

12,000 BTU

2ος ΟΡ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
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∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
2ος ΟΡ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

SPLIT-DAEWOO DSB 122LM

12,000 BTU

SPLIT-DAEWOO DSB 122LM

12,000 BTU

SPLIT-DAEWOO DSB 122LM

12,000 BTU

SPLIT-DAEWOO-DSB 091LH

9,000 BTU

2ος ΟΡ. 216 ΓΡΑΦΕΙΟ

SPLIT-HAIER HSU 09RD03

9,000 BTU

2ος ΟΡ. 217 ΓΡΑΦΕΙΟ

SPLIT-HAIER HSU 09RD03

9,000 BTU

3ος ΟΡ. 307 ΓΡΑΦΕΙΟ

SPLIT-DAEWOO-DSB 091LH

9,000 BTU

3ος ΟΡ. 307 ΓΡΑΦΕΙΟ

SRLIT-DAEWOO DSB 91 LH

9,000BTU

SRLIT-DAEWOO DSB 122
LHT

12,000 ΒΤU

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
2ος ΟΡ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
2ος ΟΡ. ΓΡΑΦΕΙΟ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ
ΑΣΘΕΝΩΝ
ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΠΑΘΟΛ.
ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

ΒΙΟΣΟΛ-∆ΑΠΕ∆ΟΥ

12,000 ΒΤU

ΒΙΟΣΟΛ-∆ΑΠΕ∆ΟΥ

12,000 ΒΤU

ΒΙΟΣΟΛ-∆ΑΠΕ∆ΟΥ

12,000 ΒΤU

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

ΒΙΟΣΟΛ-∆ΑΠΕ∆ΟΥ

12,000 ΒΤU

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

ΒΙΟΣΟΛ-∆ΑΠΕ∆ΟΥ

12,000 ΒΤU

ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

ΒΙΟΣΟΛ-∆ΑΠΕ∆ΟΥ

12,000 ΒΤU

ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

ΒΙΟΣΟΛ-∆ΑΠΕ∆ΟΥ

12,000 ΒΤU

ΙΑΤΡΟΣ ΚΑΤ" ΟΙΚΟΝ

ΒΙΟΣΟΛ-∆ΑΠΕ∆ΟΥ

12,000 ΒΤU

ΒΙΟΣΟΛ-∆ΑΠΕ∆ΟΥ

12,000 ΒΤU

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

ΒΙΟΣΟΛ-∆ΑΠΕ∆ΟΥ

12,000 ΒΤU

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

ΒΙΟΣΟΛ-∆ΑΠΕ∆ΟΥ

12,000 ΒΤU

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

SPLIT -HAIER

12,000 BTU

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

SPLIT -HAIER

9,000 BTU

ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

SPLIT -DAEWOO

9,000 BTU

ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

SPLIT -HAIER

9,00 BTU

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

ΧΕΙΡΟΥΡΓ.
ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
ΕΙΣΟ∆ΟΥ

Κ.Υ.
ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ
Τ.Ι. ΠΟΛΙΧΝΗΣ

(ΣΥΝΟΛΟ 13)

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΙΑΤΡΕΙΟ

Κ.Υ.
ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ
Τ.Ι. ΝΕΑΣ
ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ

SPLIT -HAIER

9,000 BTU

SPLIT -HAIER

18,000 BTU

ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

SPLIT- DAEWOO DSB 091

9,000 BTU

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

Κ.Υ.

SPLIT- DAEWOO DSB 091

9,000 BTU

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ

SPLIT- DAEWOO DSB 091

9,000 BTU

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ

Τ.Ι.

ΑΣΘΕΝΩΝ

ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛ

ΑΣΘΕΝΩΝ

(ΣΥΝΟΛΟ 6)
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SPLIT-HAIER INVERTER
HSU 09H03

9,000 BTU

3ος ΟΡ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ

Η

ΙΑΤΡΕΙΟ

(ΣΥΝΟΛΟ 18)

3ος ΟΡ.ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ

SPLIT-HAIER HSU 09RE

9,000 BTU

SPLIT-HAIER HSU 09RE

9,000 BTU

3ος ΟΡ. Ο.Ρ.Λ ΙΑΤΡΕΙΟ

SPLIT-HAIER HSU 09RE

9,000 BTU

3ος ΟΡ. ΟΦΘ/ΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

SPLIT-HAIER HSU 12HB

12,000 BTU

SPLIT-HAIER HSU 9RB03

9,000 BTU

2ος ΟΡ.ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ

∆ΑΠΕ∆ΟΥ-SAC 300

13,000 BTU

1ος ΟΡ. ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

∆ΑΠΕ∆ΟΥ-SAC 300

13,000 BTU

2ος ΟΡ. ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

∆ΑΠΕ∆ΟΥ-SAC 200

9,800 BTU

∆ΑΠΕ∆ΟΥ-SAC 200

9,800 BTU

∆ΑΠΕ∆ΟΥ-SAC 200

9,800 BTU

∆ΑΠΕ∆ΟΥ-SAC 200

9,800 BTU

∆ΑΠΕ∆ΟΥ-SAC 200

9,800 BTU

∆ΑΠΕ∆ΟΥ-SAC 200

9,800 BTU

∆ΑΠΕ∆ΟΥ-SAC 200

9,800 BTU

MIDEA INVERTER

9.000 BTU

SPLIT UNIT

9-12.000

SPLIT UNIT

9-12.000

ΚΥ ΠΥΛΗΣ

SPLIT UNIT

9-12.000

ΑΞΙΟΥ

DAEWOO MULTI

9.000 BTU

ΙΣΟΓΕΙΟ-ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ

DAEWOO

9.000 BTU

ΓΡ.502 5ος ΜΙΚΡΟΒΙΟΛ.

YETU

9.000 BTU

ΓΡ.502 5ος ΜΙΚΡΟΒΙΟΛ.

PANASONIC-R410A

12.000BTU

ΓΡ.002 ΙΣΟΓΕΙΟ

Κ.Υ. ΠΥΛΗΣ

PANASONIC-R410A

9.000ΒΤU

ΓΡ.007 ΙΣΟΓΕΙΟ

ΑΞΙΟΥ

MIDEA

12.000BTU

ΓΡ.011 ΙΣΟΓΕΙΟ

Τ.Ι.

MIDEA

12.000BTU

ΓΡ.012 ΙΣΟΓΕΙΟ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠ

PANASONIC-R410A

12.000BTU

ΓΡ.301 3ος ΟΡΟΦΟΣ

ΩΝ

PANASONIC-R410A

12.000BTU

ΓΡ.305 3ος ΟΡΟΦΟΣ

FUTJITSU

9.000BTU

ΓΡ.306 3ος ΟΡΟΦΟΣ

ΙΑΤΡΕΙΟ

3ος ΟΡ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ
ΙΑΤΡΕΙΟ

1ος ΟΡ. ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΟ
ΙΑΤΡΕΙΟ
1ος ΟΡ.ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΙΑΤΡΕΙΟ
1ος ΟΡ.ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ
ΙΑΤΡΕΙΟ
1ος ΟΡ.ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ
ΙΑΤΡΕΙΟ
2ος ΟΡ. ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΙΑΤΡΕΙΟ
2ος ΟΡ. Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ
ΙΑΤΡΕΙΟ
2ος ΟΡ. ΠΑΘ/ΓΙΚΟΟΡΘΟΠΕ∆ΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
ΙΣΟΓΕΙΟ-ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ

(ΣΥΝΟΛΟ 7)

(ΣΥΝΟΛΟ 14)
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4o ΚΤΜΕ-ΧΩΡΟΣ

COOL-STAR

16.000BTU

COOL-STAR

16.000BTU

PANASONIC-R410A

24.000BTU

4o ΚΤΜΕ-ΧΩΡΟΣ SERVER

DAEWOO

9.000BTU

4o ΚΤΜΕ-ΧΩΡΟΣ SERVER

SPLIT UNION

9-12.000

SPLIT UNION

9-12.000

SPLIT UNION

9-12.000

FUNAI 120FI-2407HS

49.200

Ιατρείο Κορδελιού

Κ.Υ. ΠΥΛΗΣ

SPLIT UNIT

9-12.000

Ιατρείο Κορδελιού

ΑΞΙΟΥ

SPLIT UNIT

9-12.000

Ιατρείο Κορδελιού

Τ.Ι.

SPLIT UNIT

9-12.000

Ιατρείο Κορδελιού

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ -

SPLIT UNIT

9-12.000

Ιατρείο Κορδελιού

ΚΟΡ∆ΕΛΙΟΥ

SPLIT UNIT

9-12.000

Ιατρείο Κορδελιού

SPLIT UNIT

9-12.000

Ιατρείο Κορδελιού

(ΣΥΝΟΛΟ 7)

FUNAI 35H1-2407

12.000

ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Κ.Υ.

FUNAI 26H1-2407

9.000

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ

ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ

FUNAI 26H1-2407

9.000

ΠΑΙ∆ΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ

Τ.Ι.

FUNAI 26H1-2407

9.000

ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΛΟΓΙΚΟ

ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡ

FUNAI 26H1-2407

9.000

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΟΥ

FUNAI 26H1-2407

9.000

ΟΡΘΟΠΕ∆ΙΚΟ

FUNAI 26H1-2407

9.000

ΓΕΝ.ΙΑΤΡΙΚΗΣ

TOYOTOMI

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
4o ΚΤΜΕ-ΧΩΡΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

(ΣΥΝΟΛΟ 7)

ΤΜΗΜΑ ΕΜΒΟΛΙΩΝ

TOSHIBA

9.000

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ

TOSHIBA

9.000

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ

ΚΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

KENDO

9.000

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ

(ΣΥΝΟΛΟ 5)

DAEWOO

9.000

SAMSUNG

18.000

FUNAI FH-026-A

9.000

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΚΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΛΕΦ.

(ΣΥΝΟΛΟ 2)

ΡΑΝΤΕΒΟΥ

INVENTOR

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (05)

DAEWOO

Ο∆ΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΟ (101)

FRESH MULTI FLOW

Ο∆ΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΟ (101)

ΚΥ Ε∆ΕΣΣΑΣ

INVENTOR

∆ΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ (104)

(ΣΥΝΟΛΟ 7)

DAEWOO

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ (109)

DAEWOO

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
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DAEWOO

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ

TECO

18.000

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

TECO

18.000

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

TECO

9.000

ΚΥΛΙΚΕΙΟ

ΤΕCO

9.000

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ

BIΟΣΩΛ

24.000

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ

MIDEA

18.000

MIKΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ

TECO

9.000

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ

MIDEA

9.000

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ

MIDEA

9.000

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ

MIDEA

9.000

ΟΡΘΟΠΑΙ∆ΙΚΟ

TECO

18.000

ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΝΗ

MIDEA

9.000

ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΟ

MIDEA

9.000

ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΚΟ

ΤΕCO

9.000

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

MIDEA

9.000

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 1

TECO

18.000

2ου ΟΡΟΦΟΥ

TECO

9.000

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ

TECO

9.000

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 2

TECO

9.000

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΙΚΟ

MIDEA

9.000

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ 1

TECO

9.000

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ 2

MIDEA

9.000

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ

TECO

9.000

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

TECO

9.000

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

TECO

9.000

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΥΕ

TECO

9.000

ΓΡΑΦΕΙΟ ∆/ΝΤΗ

SERENO CHOFU

9.000

ΑΡΧΕΙΟ

ATTEL

9.000

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

YORK

24.000

3ου ΟΡΟΦΟΥ

YORK

24.000

2ου ΟΡΟΦΟΥ

YORK

24.000

ΑΠΟΘΗΚΗ

ATEL

NIPPON FUNAI
COOL-STAR

11.600

9.000 Η΄ 12.000
16.000 COOLING
17.700 HEATING

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΠΜΠ

ΚΥ ΚΑΠ-∆ΕΗ
ΠΕΚΑ
ΠΤΟΛΕΜΑΙ∆Α
Σ - ΚΥ
ΠΤΟΛΕΜΑΙ∆Α
(ΣΥΝΟΛΟ 31)

ΚΥ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
(ΣΥΝΟΛΟ 1)
ΚΥ
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
(ΣΥΝΟΛΟ 4)
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COOL-STAR

MIDEA (MCG 17 HRN2)

16.000 COOLING
17.700 HEATING
17.000 COOLING
18.700 HEATING

Β΄ ∆ΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ

Α΄ ΟΡΟΦΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ

Comfort 1200

12.000

ΙΑΤΡΕΙΟ

Comfort 1200

12.000

ΙΑΤΡΕΙΟ

Comfort 1200

12.000

ΙΑΤΡΕΙΟ

Comfort 1200

12.000

ΙΑΤΡΕΙΟ

Perfect TAC-09CH5

9.000

Perfect TAC-09CH5

9.000

Perfect TAC-09CH5

9.000

Perfect TAC-09CH5

9.000

Perfect TAC-09CH5

9.000

Perfect TAC-09CH5

9.000

Perfect TAC-09CH5

9.000

Perfect TAC-09CH5

9.000

Perfect TAC-09CH5

9.000

Perfect TAC-09CH5

9.000

Perfect TAC-09CH5

9.000

Perfect TAC-09CH5

9.000

Perfect TAC-09CH5

9.000

Perfect TAC-09CH5

9.000

Perfect TAC-09CH5

9.000

Perfect TAC-09CH5

9.000

Perfect TAC-09CH5

9.000

Perfect TAC-09CH5

9.000

Perfect TAC-09CH5

9.000

Perfect TAC-09CH5

9.000

Perfect TAC-09CH5

9.000

Perfect TAC-09CH5

9.000

ΙΑΤΡΕΙΑ /ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΙΑΤΡΕΙΑ /ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΙΑΤΡΕΙΑ /ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΙΑΤΡΕΙΑ /ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΙΑΤΡΕΙΑ /ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΙΑΤΡΕΙΑ /ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΙΑΤΡΕΙΑ /ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΙΑΤΡΕΙΑ /ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΙΑΤΡΕΙΑ /ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΙΑΤΡΕΙΑ /ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΙΑΤΡΕΙΑ /ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΙΑΤΡΕΙΑ /ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΙΑΤΡΕΙΑ /ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΙΑΤΡΕΙΑ /ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΙΑΤΡΕΙΑ /ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΙΑΤΡΕΙΑ /ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΙΑΤΡΕΙΑ /ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΙΑΤΡΕΙΑ /ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΙΑΤΡΕΙΑ /ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ

ΚΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
Κ.Υ. ΚΑΠ ∆ΕΗ
ΠΕΚΑ
ΚΟΖΑΝΗΣ
(ΣΥΝΟΛΟ 44)

ΚΕΝΤΡΟ
ΙΑΤΡΕΙΑ /ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΙΑΤΡΕΙΑ /ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΙΑΤΡΕΙΑ /ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
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Daewoo DsD-122LH

12.500

ΧΩΡΟΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ

Daewoo DsD-122LH

12.500

ΧΩΡΟΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ

Daewoo DsD-122LH

12.500

ΧΩΡΟΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ

Daewoo DsD-122LH

12.500

ΧΩΡΟΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ

Daewoo DsD-122LH

12.500

ΧΩΡΟΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ

Daewoo DsD-122LH

12.500

ΧΩΡΟΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ

Daewoo DsD-122LH

12.500

ΧΩΡΟΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ

Daewoo DsD-122LH

12.500

ΙΑΤΡΕΙΟ

Daewoo DsD-122LH

12.500

ΙΑΤΡΕΙΟ

Daewoo DsD-122LH

12.500

ΙΑΤΡΕΙΟ

Daewoo DsD-122LH

12.500

ΙΑΤΡΕΙΟ

Daewoo DsD-122LH

12.500

ΙΑΤΡΕΙΟ

Daewoo DsD-122LH

12.500

ΙΑΤΡΕΙΟ

Daewoo DsD-122LH

12.500

ΙΑΤΡΕΙΟ

Daewoo DsD-091LH

9.000

ΥΠΟ∆ΟΧΗ

Daewoo DsD-091LH

9.000

Midea MSM3-18HRN2 τεµ.1

18.000

ΥΠΟ∆ΟΧΗ

Stibel eltron ACO9WB τεµ.1

12.000

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΨΥΞΗΣ

General Elactric GE AIR 109IN

9000 split

Καρδιολογικό Ιατρείο Ισόγειο

General Elactric GE AIR 109IN

9000split

Inventor Neso 12

12000 split

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Οδοντιατρικό Ιατρείο 1ου
ορόφου

ΚΥ

Παθολογικό Ιατρείο 1ου

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ορόφου

(ΣΥΝΟΛΟ 4)

Παλιό Κλιµατιστικό Μηχάνηµα

Ακτινoλογικό Εργαστήριο

από ιδρύσεως ΙΚΑ

Ισόγειο

DAEWOO

3 όροφο: αίθουσα αναµονής

TECO

ο

12500

ισόγειο αίθουσα αναµονής
ο

Κ.Υ.

1 όροφο αίθουσα αναµονής

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

(θέλει επισκευή)

ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ

FRESH MULTI- FLOW

2 όροφο αίθουσα αναµονής

ΑΓΓΕΛΑΚΗ

FRESH MULTI- FLOW

4 όροφο αίθουσα αναµονής

FRESH MULTI- FLOW

5 όροφο αίθουσα αναµονής

FRESH MULTI- FLOW

6 όροφο αίθουσα αναµονής

DAEWOO

1 όροφος: γρ 114

TECO

12500

ο
ο
ο

(ΣΥΝΟΛΟ 7)

ο

ος

Κ.Υ.

ος

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ος

2 όροφος: γρ.,214

Τ.Ι.

HAIER

1 όροφος: διάδροµος τεµ 1

ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ

HAIER

2 όροφος: γρ. 215 τεµ 1

DAEWOO

2 όροφος: γρ. 204,

DAEWOO
ος

ος

(ΣΥΝΟΛΟ 13)
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ο

ΕΠΙ∆ΑΠΕ∆ΙΑ

1 όροφο:αίθουσα αναµονής

ΕΠΙ∆ΑΠΕ∆ΙΑ

1 όροφο:αίθουσα αναµονής

ΕΠΙ∆ΑΠΕ∆ΙΑ

2 όροφο:αίθουσα αναµονής

ΕΠΙ∆ΑΠΕ∆ΙΑ

1 όροφο:αίθουσα αναµονής

STIEBEL ELTRON

Ισόγειο: διάδροµος

STIEBEL ELTRON

1 όροφος: γρ 106

STIEBEL ELTRON

2 όροφος: γρ. 203

STIEBEL ELTRON

2 όροφος: γρ. 203

DAEWOO

αίθουσα Α΄ΜΕΡΑΤΕ

Κ.Υ.

ο
ο
ο

ος

ος
ος

TECO

18000

γραφείο ιατρών

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

TECO

18000

αίθουσα αναµονής

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚ

γραφείο χειριστών

Ο

ΑΤECO

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΑΤECO

αίθουσα Β΄PHILIPS

(ΣΥΝΟΛΟ 5)

DAEWOO

ισόγειο: Χειρουργικό ιατρείο

Κ.Υ.

HAIER

8000

πνευµονολογικό ιατρείο

ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ

HAIER

8000

γυναικολογικό ιατρείο

Τ.Ι.

HAIER

12000

ιατρείο παιδιατρικό

ΡΟ∆ΟΧΩΡΙΟΥ

οδοντιατρικό ιατρείο

(ΣΥΝΟΛΟ 5)

HITACHI
SPLIT UNION

24.000

ΑΝΑΜΟΝΗ

ΚΥ

SPLIT UNION

12.000

ΒΡΑΧΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑ

SPLIT UNION
CRYSTAL CARRIER

12.000

Σ
(ΣΥΝΟΛΟ 3)

ΒΡΑΧΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ

20.000 BTU

ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ

PANASONIC CS-SA9CKP

9.000 BTU

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ

MATUSHIMA TAC -12HSC/R

9.000 BTU

ΙΑΤΡΕΙΟ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ Α΄

16.000 BTU

ΙΑΤΡΕΙΟ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ Β’

PANASONIC CS :RE24JKC-1

24.000 BTU

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ Α’

SKYTEC :1535-12

9.000 BTU

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ Β’

COOLSTAR KFR-45GWY

16.000 BTU

ΣΑΛΟΝΙ -∆ΙΑ∆ΡΟΜΟΣ

COOLSTAR KFR-45GWY

16.000 BTU

∆ΙΑ∆ΡΟΜΟΣ

PANASONIC CS-SA9CKP

9.000 BTU

ΙΑΤΡΕΙΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

OLYMPOUS 09HP

9.000 BTU

ΓΡΑΦ. ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΥ

IMPO KFR -50GW

18.000 BTU

ΕΡΓΑΣ. ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚ Α’

GREE

16.000 BTU

ΕΡΓΑΣ. ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚ Β’

OLYMPOUS 09HP

9.000 BTU

ΕΦΗΜ. ΠΑΘΟΛΟΓΩΝ

CENERAL ASG9RGF-W

18.000 BTU

ΘΑΛ. ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΝΟΣΟΛ

HAIER HSV-12HE3/R/

9.000 BTU

ΕΦΗΜ ΠΑΘΟΛΟΓΩΝ 1

42NQ018

COOLSTAR

NO : KFR -

45GWY

ΚΥ ΛΑΓΚΑ∆Α
(ΣΥΝΟΛΟ 29)

Ο
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DAI-ICHI GTF-360M

9.000 BTU

ΓΡΑΦΕΙΟ Α∆ΕΛΦΩΝ

COOLSTAR NO- KFR-45GWY

16.000 BTU

ΧΩΡ. ΑΝΑΜΟΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

9.000 BTU

ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΟ 1

9.000 BTU

ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΟ 2

9.000 BTU

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡ 1

Ο

9.000 BTU

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡ. 4

Ο

9.000 BTU

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡ. 2

Ο

MIDEA MSC 09HN1

9.000 BTU

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡ.5

MIDEA MSR 09RN1 (R6)

9.000 BTU

ΕΦΗΜΕΡΕΙΟ ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΩΝ

OLYMPOUS 12 HP

9.000 BTU

ΕΦΗΜ ΠΑΘΟΛΟΓΩΝ

FYNAI

9.000 BTU

ΕΦΗΜ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΩΝ

9.000 BTU

ΓΡΑΦΕΙΟ ∆/ΝΤΟΥ

PANASONIC CS-SA9CKP

9.000 BTU

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

PANASONIC CS-SA9CKP

9.000 BTU

ΙΑΤΡ. ΕΜΒΟΛΙΩΝ

Panasonic CU-SA9 CPK5

12000 btu/h

ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ

Panasonic CU-SA9 CPK5

12000 btu/h

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ

Panasonic CU-SA9 CPK5

12000 btu/h

ΕΦΗΜΕΡΕΙΟ Α

Panasonic CU-SA9 CPK5

12000 btu/h

ΕΞΕΤΑΣΤΗΡΙΟ 2

Panasonic CU-SA9 CPK5

12000 btu/h

ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΗΡΙΟ

SKYTEK SCH24BGW

24000btu/h

ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

OLYMPUS aircom 18HP

18000btu/h

LG LSK1860HL

18000btu/h

MATUSHIMA TAC 09CHSC/R
PANASONIC CS-SA9CKP
MATUSHIMA TAC 09CHSC/R
GREE CRS -10HI/J-H
MATUSHIMA TAC 09CHSC/R

MATUSHIMA TAC 09CHSC/R

WINSON STAR
MSM112HRN2
WINSON STAR

12000btu/h

Ο

Ο

Ο

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ

ΚΥ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ

(ΣΥΝΟΛΟ 13)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

12000btu/h

ΒΡΑΧΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ

12000btu/h

ΕΞΕΤΑΣΤΗΡΙΟ 3

12000btu/h

ΙΑΤΡΕΙΟ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ

Midea MOA2-09HN1-QC2

9000btu/h

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

GENERAL

12000

ΓΡ. ∆/ΝΤΗ

PANASONIC

12000

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

PANASONIC

12000

ΓΡ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ

MSM112HRN2
WINSON STAR
MSM112HRN2
MITSUBISHI SRK 285HENFL

ΚΥ ∆ΙΑΒΑΤΩΝ
(ΣΥΝΟΛΟ 17)
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PANASONIC

12000

ΕΦΗΜΕΡΕΙΟ

PANASONIC

12000

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΓΕΙΟ

PANASONIC

12000

B ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΟ

ΜΥΟΤΟ

12000

ΕΦΗΜΕΡΕΙΟ

MYOTO

12000

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ

MYOTO

12000

Α ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΟ

MYOTO

12000

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ

ΤΟΥΟΤΟΜΙ

12000

ΕΦΗΜΕΡΕΙΟ

SAMPO

12000

ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ

KENDO

9000

Γ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ

TOKAI

9000

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ

SANYO

12000

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ

SAMSUNG

18000

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ

Zenith air

9000

ΕΠΙ∆ΑΠΕ∆ΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ

SANYO SAP - KR127EHEAXB

12000

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

9000

Α΄ΒΟΗΘΕΙΕΣ

9000

ΘΑΛΑΜΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

HAIER AS182ATBHA

21000

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ

FUTiiMI FDG509

9000

ΜΙΚΡΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ

HITACHI RAS-18GH4

24000

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ

PANASONIC CS-A125KE

9000

ΕΦΗΜΕΡΙΟ Γ

PANASONIC CS-A125KE

9000

ΕΦΗΜΕΡΙΟ Β

MADERA MSG12HRON1

9000

ΕΦΗΜΕΡΙΟ Α

SANYO SAP - KR127EHEAXB

12000

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

SANYO SAP - KR127EHEAXB

12000

ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ

AUX KFR-25GWIH

9000

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ Ε

SAKAI SAO90

9000

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ Β

AUX KFR-25GWIH

9000

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ Α

SAKAI SAO90

9000

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ∆

SAKAI SAO90

9000

ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

SAKAI SAO90

9000

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ Β

SAKAI SAO90

9000

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ Α

EXCEI AUS-09H53C52G04

9000

ΓΡΑΦΕΙΟ Ο∆ΗΓΩΝ

PANASONIC CS-A125KE

12000

ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑΣ

PANASONIC CS-A125KE

12000

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

INVERTOR ST-12

12000

PERFECT KLIMA TYPE
CXA35
PERFECT KLIMA TYPE
CXA35

ΚΥ ΑΡΙ∆ΑΙΑΣ
(ΣΥΝΟΛΟ 36)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΙΑΤΡΩΝ
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INVERTOR NFI-66

60000

ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

HAIER HSU-18RD03/R1

12000

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ

AUX KFR-25W/H

9000

ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΟ Β

SAKAI SAO90

9000

ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΟ Α

FUNAI AHI-26R

9000

ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΟ Γ

TOYOKi GCHC/1,0-99

9000

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

PANASONIC CU-A125KE

12000

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ

SANYO SAP-CR124EHA

12000

ΙΑΤΡΕΙΟ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ

HAIER HSU 09RU03/R2SDR

12000

ΠΕΡΙΦ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΟΡΕΙΝΟΥ

INVERTOR

9000

ΠΕΡΙΦ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙ

MIYOTO R4I0A

9000

ΠΕΡΙΦ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙ

TOSHIBA RAS-10GAV-E2

12000

ICEBEAR AUS18HR53CA2

18000

ICEBEAR AUS18HR53CA2

18000

Panasonic CS-A125 KE

12000

Νοσηλευτική υπηρεσία

SKYTEC ASW-12A4/EJR

9000

Θάλαµος βραχείας Νοσ/ας

DYNAMIC GF-9RE

12000

Α΄ΒΟΗΘΕΙΕΣ Παθ/κό

Inventor NI 18

17000

Α΄ΒΟΗΘΕΙΕΣ Χειρ/κό

Fuji top CSN 09N

12000

Εφηµερείο

KENDO KME 509i

9000

Ε΄Παθολογικό

TOSHIBA RAS -22SAV2-E

24000

Μικροβιολογικό

SKYTEC ASW-H12A4/EJR

9000

∆ιοικητική Υπηρεσία

SKYTEC ASW-H12A4/EJR

9000

Οδοντιατρείο

9000

Παθολογικό ΙΑΤΡΕΙΟ Β΄

SKYTEC ASWH12B4/EJR(SGL)
SKYTEC ASWH12B4/EJR(SGL)
SKYTEC ASWH12B4/EJR(SGL)

ΠΕΡΙΦ. ΓΡΑΦΕΙΟ
ΣΩΣΑΝ∆ΡΑΣ
ΠΕΡΙΦ. ΓΡΑΦΕΙΟ
ΠΡΟΜΑΧΩΝ
ΠΕΡΙΦ. ΓΡΑΦΕΙΟ
ΠΡΟΜΑΧΩΝ

(ΣΥΝΟΛΟ 19)
9000

>>

ΙΑΤΡΕΙΟ Γ΄

9000

>>

ΙΑΤΡΕΙΟ ∆΄

Panasonic CS-A24BKR

24000

Χώρος αναµονής ασθενών

Panasonic CS-A24BKR

24000

Χώρος αναµονής ασθενών

HITACHI RAS-14 GH4

12000

Παιδιατρικό ΙΑΤΡΕΙΟ

Mitsubishi SRK405 HENF

12000

Χώρος Εµβολίων

9000

Επισκέπτριες Υγείας

9000

Εφηµερείο Ανδρών

SKYTEC ASWH12B4/EJR(SGL)
SKYTEC ASW-

ΚΥ ΣΚΥ∆ΡΑΣ
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H12B4/EJR(SGL)
SKYTECASW-H12A4/EJR

9000

Εφηµερείο Γυναικών

Panasonic CS-SA9CKP

9.000

Γραφείο προϊσταµένης

Panasonic CS-SA9CKP

9.000

Ιατρείο Ά βοηθειών

Panasonic CS-SA9CKP

9.000

Εφηµερείο ειδικών ιατρών

ΚΥ ΑΡΝΙΣΣΑΣ

Panasonic CS-SA9CKP

9.000

Παιδιατρικό ιατρείο

(ΣΥΝΟΛΟ 6)

Panasonic CS-SA9CKP

9.000

Μικροβιολογικό εργαστήριο

Fujico CSH-284FB

12.000

Χώρος αιµοληψιών

DAIKIN FT25AVE

12000

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

PANASONIC CS-SA9CKP

9000

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ Α

TRAINE MWWSO9KBORAA

9000

ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΕΣ

TRAINE MWWSO9KBORAA

9000

ΚΟΙΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ

PANASONIC CS-SA9CKP

9000

ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΕΣ

PANASONIC CS-SA9CKP

9000

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

PANASONIC CS-A125KE

12000

ΘΑΛΑΜΟΣ 3

GENERAL ASG9AA-S

9000

ΘΑΛΑΜΟΣ 2

ENIGOY KFR-25GW

9000

ΕΦΗΜΕΡΕΙΟ 138

MIDEA MSG12HRM2

12000

ΕΚΤΑΚΤΑ

OLYMPUS IN-18UC
MATURSNIMA

∆ΙΑ∆ΡΟΜΟΣ - ∆ΕΝ
18000

ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

22000

ΑΙΘΟΥΣΑ - ∆ΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ/∆ΕΝ

KY ΚΡΥΑΣ

9000

ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

ΒΡΥΣΗΣ

GENERAL ASO18Y

18000

Ο∆ΟΝ/ΚΟ

(ΣΥΝΟΛΟ 27)

KLIMATAIR KFHO9V1

9000

ΠΑΘ/ΚΟ ∆

OLYMPUS KFR-35GW/J75

12000

ΠΑΙ∆/ΚΟ

KLIMATAIR KFH12SBV3

12000

ΠΑΘ/ΚΟ Ε

YATSU KHV-O9GS

9000

ΠΑΘ/ΚΟ Ζ

OLYMPUS KFR-35GW/J75

12000

ΚΑΡ∆/ΚΟ

OLYMPUS IM-O9UC

9000

ΠΑΘ/ΚΟ Β

OLYMPUS TPRO9CHSA

9000

ΠΑΘ/ΚΟ Γ

OLYMPUS IM-O9UC

9000

ΠΑΘ/ΚΟ Η

KENDO

12000

ΕΦΗΜΕΡΕΙΟ 115

KENDO KMEA-7O9

9000

ΕΦΗΜΕΡΕΙΟ 114

KLIMATAIR KFH18SV2

18000

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ

KLIMATAIR KF12SBV3

12000

ΠΑΘ/ΚΟ Κ

ENIGOY KFR-35GW/J75

12000

ΑΚΤ/ΚΟ

EXCEL ELMO9RG/R2

MIDEA

Α΄ ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΟ

ΚΥ

MIDEA

Β΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ

ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ
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NIKEL

ΘΑΛΑΜΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

NIKEL

ΘΑΛΑΜΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

NIKEL

ΘΑΛΑΜΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

NIKEL

ΘΑΛΑΜΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

(ΣΥΝΟΛΟ 6)

Panasonic

12.000

Panasonic

12.000

Panasonic

12.000

Panasonic

12.000

Panasonic

12.000

Panasonic

12.000

Panasonic

12.000

Panasonic

12.000

Panasonic

12.000

Panasonic

12.000

Panasonic

12.000

Panasonic

12.000

Panasonic

12.000

Panasonic

12.000

ADTHERM

11000-18000

ADTHERM

11000-18000

ΚΥ ΑΙΓΙΝΙΟΥ

ADTHERM

11000-18000

(ΣΥΝΟΛΟ 30)

ADTHERM

11000-18000

ADTHERM

11000-18000

ADTHERM

11000-18000

ADTherm model: MFJ48ARN1

48000 + 12000c

ADTherm model: MFJ48ARN1

48000 + 12000c

NIKEI

12000

NIKEI

12000

NIKEI

12000

NIKEI

12000

HAIER

12000

HAIER

12000

HAIER

12000

STREAM

12000

ΜΟΟΝΒΙ CSMM-09

9000

ΚΟΥΖΙΝΑ

ΜΟΟΝΒΙ CSMM-09

9000

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ

FUJITSU AOY9USCC

8900

ΧΩΡΟΣ ΣΥΖΕΥΞΗΣ

ΚΥ ΣΕΡΒΙΩΝ
(ΣΥΝΟΛΟ 10)
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DYNAMIC FOGD-09 TP

9200

∆ΙΟΙΚΗΣΗ

TOYOKI B900-RS

9000

ΕΦΗΜΕΡΕΙΟ

TOYOKI B900-RS

9000

ΙΑΤΡΕΙΟ 2

MITSUSHITO SMC2IDG1

7000

ΙΑΤΡΕΙΟ 3

TOYOKI ASW- HO9AM/HSER

9000

ΙΑΤΡΕΙΟ 4

HITACHI RAC-14 KH2

14000

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ

TOYOKI GCHN/O-12

12000

ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ

ΜΑΚΙΤΟ

24000

ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

ΜΑΚΙΤΟ

24000

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ

MCQUAY

12000

ΙΑΤΡΕΙΟ

MCQUAY

12000

ΙΑΤΡΕΙΟ

ΚΥ

MCQUAY

12000

ΙΑΤΡΕΙΟ

ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

MCQUAY

12000

ΙΑΤΡΕΙΟ

(ΣΥΝΟΛΟ 9)

MCQUAY

12000

ΙΑΤΡΕΙΟ

MCQUAY

12000

ΙΑΤΡΕΙΟ

MCQUAY

12000

ΧΩΡΟΣ ΣΥΖΕΥΞΙΣ

SCYTEC

9000

ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ

SPLIT UNION DAEWOO

9.000

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ

SPLIT UNION DAEWOO

12.000

Γ ΕΞΕΤΑΣΤΗΡΙΟ

panasonic

8000

ΕΦΗΜΕΡΕΙΟ

panasonic

8000

ΕΦΗΜΕΡΕΙΟ

PANASONIC

8000

ΘΑΛΑΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

GENERAL

9000

ΘΑΛΑΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

MATUSHIMA

9000

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ

Κ.Υ.

PANASONIC

9000

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ

ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ

MITSUBISHI

12000

ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

(ΣΥΝΟΛΟ 17)

MITSUBISHI

9000

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ

MATUSHIMA

8000

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ

MATUSHIMA

8000

ΕΞΕΤΑΣΤΗΡΙΟ

PANASONIC

9000

ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΟ

MATUSHIMA

12000

ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ

PANASONIC

9000

KOYZINA

MATUSHIMA

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ

INVENTOR DC INVERTER

12.000

Στάση Νοσηλευτριών

INVENTOR DC INVERTER

18.000

Ακτινολογικό τµήµα

INVENTOR DC INVERTER

12.000

Παιδιατρικό

INVENTOR DC INVERTER

12.000

Ιατρείο γενικής ιατρικής

INVENTOR DC INVERTER

12.000

Οδοντιατρείο

INVENTOR DC INVERTER

12.000

Ιατρείο γενικής ιατρικής

ΚΥ ΑΡΓΟΥΣ
ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
(ΣΥΝΟΛΟ 14)
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INVENTOR DC INVERTER

12.000

Ιατρείο γενικής ιατρικής

INVENTOR DC INVERTER

12.000

Ιατρείο γενικής ιατρικής

INVENTOR DC INVERTER

12.000

Φυσιατρείο

PANASONIC

18.000

Επείγοντα (δεν λειτουργεί)

PERFECT CLIMA

9.000

Βραχεία Νοσηλεία

PERFECT CLIMA

9.000

Βραχεία Νοσηλεία

TOYOKI

18.000

Μικροβιολογικό

HAIER

18.000

Μικροβιολογικό

TOSHIBA RAV-44CHE8-N

40.000

Χώρος άσηπτου χειρουργείου

ΚΥ ∆ΕΣΚΑΤΗΣ

GORENIE M SMI-18HRN2

18.000

Χώρος Μικροβιολογικού

(ΣΥΝΟΛΟ 2)

FOCUS KFR - 34 GW

230V 50HZ

FOCUS KFR - 34 GW

230V 50HZ

FOCUS KFR - 34 GW

230V 50HZ

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

INVENTOR EVI-12

9000

CONTROL ROOM

CARRIER 38NYVO5O M

CARRIER 38NYVO35 M

12000

9000

ΧΩΡΟΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

KY

ΧΩΡΟΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ

ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

(ΣΥΝΟΛΟ 3)

ΧΩΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΚΥΑΤ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΕΥΟΣΜΟΥ

UPS

(ΣΥΝΟΛΟ 3)

ΧΩΡΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΥ

Κλιµατιστικά Τοπικών Μονάδων Υγείας (ΤΟ.Μ.Υ) ΣΥΝΟΛΟ 46
ΔΗΜΟΥ

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Παύλου Μελά
Αμπελοκήπων Μενεμένης

Νικόπολη

Συμβολή οδών Γενναδίου και Κωλέττη ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ

6

Αμπελόκηποι

Τ.Ι. Αμπελοκήπων - Ελευθερίας 48

5

Ευόσμου - Κορδελιού

Εύοσμος

Κατερίνη
Παύλου Μελά

Κατερίνη
Σταυρούπολη

Παύλου Μελά

Πολίχνη

Παύλου Μελά
Βέροιας

Ευκαρπία
Βέροια

Ευόσμου - Κορδελιού

Κορδελιού
Κάτω Ηλιούπολης Ευόσμου
Γιαννιτσών

Ευόσμου - Κορδελιού
Πέλλας

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Αριθμός

ΕΝΤΟΣ ΚΥ

Τ.Ι. Ευόσμου - Συμβολή οδών Καραολή
& Δημητρίου 12 και Κοσμά Αιτωλού 1 ΕΝΤΟΣ ΚΥ
ΚΥ Κατερίνης - Παναγιώτη
Κανελλοπούλου 1
ΕΝΤΟΣ ΚΥ
Ψ.Ν.Θ. - Λαγκαδά 196
ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΨΝΘ
ΣΥΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ
Αγίας Μαρίνας 4
ΔΟΜΕΣ
ΣΥΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ
Εθνικής Αντιστάσεως 24
ΔΟΜΕΣ
ΚΥ Βέροιας - Μοράβα 2
ΕΝΤΟΣ ΚΥ
ΕΝΤΟΣ ΤΙ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΣΤΟ
(Σμύρνης 25)
ΚΥΑΤ ΕΥΟΣΜΟΥ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ
(Ιλιάδος 3)
ΣΤΟ ΚΥΑΤ ΕΥΟΣΜΟΥ
Κ.Υ. Γιαννιτσών - Τσακμάκη τέρμα
ΕΝΤΟΣ ΚΥ

2+1
3
5
4
5

5
6
4

Ενδέχεται να υπάρχουν µικρές αποκλίσεις λόγω της φύσης της λειτουργίας των µονάδων στο
συνολικό αριθµό των κλιµατιστικών τύπου split-union.
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ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ (ΟΜΑ∆Α Α’):
ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ /
ΙΑΤΡΕΙΑ

Κλιµατιστι
κά Split union

Κ.Υ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

7

ΙΑΤΡΕΙΟ
ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ

13

ΚΥ ΕΥΟΣΜΟΥ
ΙΑΤΡΕΙΟ
ΡΟ∆ΟΧΩΡΙΟΥ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ

Ψυκτικές
µονάδες
(αερόψυκτε
ς)
1

Κεντρικές
κλιµατιστικ
ές
Μονάδες

Συσκευέ
ς Fancoil
48
13 (3
οροφής
)

Σύστηµα
µεταβλητο
ύ όγκου
V.R.V.

ΚΟΣΤΟΣ
(Χωρίς
ΦΠΑ 24%)
1.345,00€

1

1

945,00€
300,00€

5

125,00€

5

125,00€

41

1.045,00€

ΙΑΤΡ. Ν. ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ

6

155,00€

ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ
ΙΑΤΡ.
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

13

330,00€

18

460,00€

Κ.Υ.ΠΥΛΗΣΑΞΙΟΥ
ΙΑΤΡ.
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
ΙΑΤΡΕΙΟΚΟΡ∆ΕΛΙΟΥ

7

71, + 16
οροφής

14

1

7
2

7

4.235,00€

5

1.265,00€

8

315,00€

ΙΑΤΡ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

7

180,00€

Κ.Υ.ΒΕΡΟΙΑΣ
Κ.Υ.ΝΑΟΥΣΑΣ

5
2

130,00€
50,00€

Κ.Υ.Ε∆ΕΣΣΑΣ

7

Κ.Υ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
Κ.Υ.ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
Κ.Υ.ΛΑΓΚΑ∆Α
Κ.Υ.ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ
Κ.Υ.ΠΥΡΓΟΥ
(ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ)
Κ.Υ.∆ΙΑΒΑΤΩΝ
Κ.Υ.ΑΡΙ∆ΑΙΑΣ
Κ.Υ.ΣΚΥ∆ΡΑΣ
Κ.Υ.ΑΡΝΙΣΣΑΣ
Κ.Υ.ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ
Κ.Υ.ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ
Κ.Υ.ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ
Κ.Υ.ΑΙΓΙΝΙΟΥ
Ο∆ΟΝΤΟΠΡΟΣΘΕΤΙΚ
Ο
ΚΥΑΤ ΕΥΟΣΜΟΥ
ΚΑΠ∆ΕΗΠΕΚΑ&Κ.Υ.ΠΤ
ΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ
Κ.Υ.ΚΟΖΑΝΗΣ
Κ.Υ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

1
4
29
17

27 (6
οροφής
)
1

1

130

3

1.635,00€
25,00€
2.875,00€
740,00€
435,00€

13

330,00€

17
36
19
6
27
3
6
30

435,00€
920,00€
485,00€
155,00€
690,00€
1.225,00€
1.470,00€
765,00€

1
1

50
60

9
3

230,00€
2

2

63

2.265,00€

31

930,00€

44
4

1.265,00€
120,00€
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Κ.Υ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Κ.Υ. ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
Κ.Υ. ΑΡΓΟΥΣ
ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
Κ.Υ. ∆ΕΣΚΑΤΗΣ
Κ.Υ. ΣΕΡΒΙΩΝ
Κ.Υ. ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ
Κ.Υ. ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ

9

270,00€

14

420,00€

2
10
0
3

200,00€
300,00€
0€
90,00€
29.280,00€

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ:

Κλιµατιστικά Τοπικών Μονάδων Υγείας (ΤΟ.Μ.Υ) ΣΥΝΟΛΟ 46 (ΟΜΑ∆Α Α΄);
ΔΗΜΟΥ

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Παύλου Μελά
Αμπελοκήπων Μενεμένης

Νικόπολη

Συμβολή οδών Γενναδίου και Κωλέττη ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ

6

Αμπελόκηποι

Τ.Ι. Αμπελοκήπων - Ελευθερίας 48

5

Ευόσμου - Κορδελιού

Εύοσμος

Κατερίνη
Παύλου Μελά

Κατερίνη
Σταυρούπολη

Παύλου Μελά

Πολίχνη

Παύλου Μελά
Βέροιας

Ευκαρπία
Βέροια

Ευόσμου - Κορδελιού

Κορδελιού
Κάτω Ηλιούπολης Ευόσμου
Γιαννιτσών

Ευόσμου - Κορδελιού
Πέλλας

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΕΝΤΟΣ ΚΥ

Τ.Ι. Ευόσμου - Συμβολή οδών Καραολή
& Δημητρίου 12 και Κοσμά Αιτωλού 1 ΕΝΤΟΣ ΚΥ
ΚΥ Κατερίνης - Παναγιώτη
Κανελλοπούλου 1
ΕΝΤΟΣ ΚΥ
Ψ.Ν.Θ. - Λαγκαδά 196
ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΨΝΘ
ΣΥΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ
Αγίας Μαρίνας 4
ΔΟΜΕΣ
ΣΥΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ
Εθνικής Αντιστάσεως 24
ΔΟΜΕΣ
ΚΥ Βέροιας - Μοράβα 2
ΕΝΤΟΣ ΚΥ
ΕΝΤΟΣ ΤΙ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΣΤΟ
(Σμύρνης 25)
ΚΥΑΤ ΕΥΟΣΜΟΥ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ
(Ιλιάδος 3)
ΣΤΟ ΚΥΑΤ ΕΥΟΣΜΟΥ
Κ.Υ. Γιαννιτσών - Τσακμάκη τέρμα
ΕΝΤΟΣ ΚΥ

Αριθμός

2+1
3
5
4
5

5
6
4

Κόστος συντήρησης για 46 κλιµατιστικά (ΤΟΜΥ) µε προϋπολογισµό 1150,0 € ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ.

Με βάση τα παραπάνω ορίζεται στον ΠΙΝΑΚΑ 4 (παρακάτω) συνολική δαπάνη,
•

Για µονάδες µε χρόνιες βλάβες ή µε έκτακτες βλάβες µεγάλης έκτασης που οδηγούν σε µη
λειτουργία τους για µεγάλο διάστηµα, η έννοια της συντήρησης εµπεριέχει και ενέργειες
επίσκεψης, ελέγχων λειτουργίας, αξιολόγησης βλάβης, κατάθεσης περιγραφών/προτάσεων
επισκευής, εκτός και αν αποφασισθεί η µη λειτουργία της/των µονάδας/ων κλιµατισµού οπότε
και δε θα υφίσταται δαπάνη συντήρησης.

•

Επισηµαίνεται, επίσης, ότι µετά την έναρξη και κατά τη διάρκεια της σύµβασης, ενδέχεται να
υπάρξουν µικρές αποκλίσεις στον αριθµό των κλιµατιστικών µονάδων τύπου spiit, λόγω της
φύσης και του τρόπου λειτουργίας των µονάδων Π.Φ.Υ.

•

Ορίζεται ως OΜΑ∆Α Β, δαπάνη 500,0€ χωρίς ΦΠΑ για την εγκατάσταση 6 κλιµατιστικών
µονάδων τύπου (split) έως 24btu/h τυπικής διαµόρφωσης.
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•

Ορίζεται ως ΟΜΑ∆Α Γ το κόστος ανταλλακτικών (1.300,0 € χωρίς ΦΠΑ) για έκτακτες βλάβες
(ανταλλακτικά) που πρέπει να αποκατασταθούν άµεσα. Το ποσό αυτό θα αποµειώνεται για
κάθε παρέµβαση µετά από σχετική προσφορά του Αναδόχου και εισήγηση της Τεχνικής
Υπηρεσίας.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4

4.

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΦΠΑ (24%)

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

ΟΜΑ∆Α Α

30.430,00 €

7.303,20 €

37.733,20 €

ΟΜΑ∆Α Β

500,00 €

120,00 €

620,00 €

ΟΜΑ∆Α Γ

1.300,00 €

312,00 €

1.612,00 €

ΣΥΝΟΛΟ

32.230,00 €

7.735,20 €

39.965,20 €

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
4.1.

ΤΑΚΤΙΚΕΣ (ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ) ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ (ΕΤΗΣΙΑ)
4.1.1.
Ο

ΓΕΝΙΚΑ

επιτόπιος

έλεγχος

όλων

των

συστηµάτων

(ψυκτικών,

υδραυλικών,

ηλεκτρικών,

αυτοµατισµού κτλ) για τυχόν δυσλειτουργίες και αποκατάσταση λειτουργίας διενεργείται µία
φορά κάθε τρίµηνο.
4.1.2.

ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ

Μηχανικός καθαρισµός συµπυκνωτή
Αντικατάσταση ελαίου συµπιεστή

( Μία φορά )
( Μία φορά )

Καθαρισµός – αντικατάσταση φίλτρου ελαίου

( Μία φορά)

Αντικατάσταση φίλτρου γραµµής υγρού

( Μία φορά )

Έλεγχος πιέσεων λειτουργίας

( Μία φορά )

Έλεγχος ασφαλιστικών συστηµάτων

( Μία φορά )

Έλεγχος ηλεκτρικού κυκλώµατος

( Μία φορά )

Υδραυλικός έλεγχος

( Μία φορά )

Έλεγχος λειτουργίας συµπιεστή

( Μία φορά )

Έλεγχος panel χειρισµού και κεντρικού panel ( Μία φορά )
Έλεγχοι και µετρήσεις σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου (Μία φορά)
Έλεγχος και αποκατάσταση στεγανότητος δικτύου ψυκτικού µέσου (Μία φορά)
Συµπλήρωση απωλεσθέντος ψυκτικού µέσου στο κύκλωµα µέχρι 5 Kgr (Μία φορά)
Κάθε άλλη προληπτική επέµβαση απαραίτητη για την σωστή, ασφαλή και οικονοµική
λειτουργία του συστήµατος κλιµατισµού σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή.

4.1.3.

ΧΗΜΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ
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Τα ειδικά χηµικά που θα χρησιµοποιηθούν θα βαρύνουν τον ανάδοχο και θα πρέπει να
πληρούν όλες τις προϋποθέσεις (περιβαλλοντικές – ασφαλείας) και να επιλεγούν βάσει των
προδιαγραφών (είδος µετάλλου) των συστηµάτων στα οποία θα χρησιµοποιηθούν. Σε κάθε
περίπτωση λαµβάνονται υπόψη οι οδηγίες των κατασκευαστών.

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ( ΚΚΜ )

4.1.4.

Καθαρισµός προφίλτρων

( Μία φορά)

Αντικατάσταση φίλτρων δεύτερης βαθµίδας (σακόφιλτρα)

(Μία φορά )

Αντικατάσταση τελικών φίλτρων (απόλυτα φίλτρα)

( Μία φορά )

Έλεγχος ιµάντων κινητήρων ανεµιστήρων, αντικατάσταση ιµάντων ανεµιστήρων όποτε
απαιτηθεί.
Έλεγχος αυτοµατισµών λειτουργίας και ελέγχου. Αποκατάσταση δυσλειτουργιών.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ (ΚΚΜ )

4.1.5.

1. Αφαίρεση πλευρικών καλυµµάτων.
2.

Αφαίρεση φίλτρου, µηχανικός καθαρισµός µε πεπιεσµένο αέρα, έλεγχος και
απολύµανση µε κατάλληλο εγκεκριµένο υγρό απολύµανσης.

3. Μηχανικός καθαρισµός και απολύµανση ρυθµιστικών διαφραγµάτων.
4. Μηχανικός καθαρισµός µε νερό υπό πίεση της πτερυγιοφόρου επιφάνειας των
εναλλακτών. Αποκόλληση των ρύπων µε τη χρήση ειδικού για το σκοπό αυτό
υγρού. Ξέπλυµα µε νερό, έλεγχος pH. Ψεκασµός των πτερυγίων µε ειδικό υγρό για
προστασία των πτερυγίων από τη διάβρωση. Απολύµανση των εναλλακτών µε
ειδικό εγκεκριµένο απολυµαντικό υγρό.
5. Μηχανικός καθαρισµός στεγανοσυλλεκτών µε νερό, και απολύµανση.
6. Μηχανικός καθαρισµός του κελύφους της φτερωτής και του κινητήρα.
7. Μηχανικός

καθαρισµός

της

δεξαµενής

συλλογής

συµπυκνωµάτων.

Έλεγχος

αποµάκρυνσης µέσω των σωλήνων συµπυκνωµάτων. Έλεγχος στεγανότητας και
απολύµανση όπως ανωτέρω.
8. Μηχανικός καθαρισµός εσωτερικής και εξωτερικής επιφάνειας πλαισίου των ΚΚΜ και
απολύµανση.
9. Τα υλικά απολύµανσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο και θα πρέπει :
•

Να είναι εγκεκριµένα από το γενικό χηµείο του κράτους

•

Να είναι εγκεκριµένα από τον ΕΟΦ

•

Να είναι ικανά να εξολοθρεύουν ανθεκτικά βακτήρια της φυµατίωσης και της
νόσου των λεγεωναρίων αλλά και του ιού Η1Ν1 της γρίπης των χοίρων

4.1.6.

ΑΠΟΛΥΤΑ ΦΙΛΤΡΑ - ΣΑΚΟΦΙΛΤΡΑ
Έλεγχος καθαρισµός µία φορά.
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4.1.7.

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ

•

Έλεγχος σύνδεσης φτερωτής ανεµιστήρα και άξονα

•

Λίπανση ρουλεµάν

(Μία φορά )

•

Έλεγχος λειτουργίας ηλεκτροκινητήρα

(Μία φορά )

•

Έλεγχος τάνυσης ιµάντων

( Μια φορά )

•

Έλεγχος ιµάντων και τροχαλιών

(Μία φορά )

•

Καθαρισµός φτερωτής

(Μία φορά )

•

Έλεγχος στήριξης

(Μία φορά )

•

Έλεγχος αυτοµατισµών λειτουργίας και ελέγχου

(Μία φορά )

4.1.8.

(Μία φορά )

ΑΝΤΛΙΕΣ – ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ

•

Έλεγχος για ιδιαίτερους θορύβους ή δονήσεις

•

Έλεγχος για διαρροές και ρωγµές

•

Καθαρισµός πτερυγίων ψύξης

( Μία φορές )

•

Μέτρηση ρεύµατος λειτουργίας

( Μία φορά )

•

Έλεγχος πιέσεων αναρρόφησης και κατάθλιψης

( Μία φορά )

•

Καθαρισµός φίλτρων νερού

•

Λίπανση ρουλεµάν , εδράνων

•

Έλεγχος στυπιοθλίπτη

( Μία φορά )

•

‘Έλεγχος κινητήρα

(Μία φορά )

4 .1.9.

( Μία φορά )

( Μία φορά )
( Μία φορές)

ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

•

Έλεγχος στεγανότητας

•

Έλεγχος λειτουργίας σύµφωνα µε τις απαιτήσεις

4.1.10.

( Μία φορά )

( Μία φορά )
( Μία φορά )

ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ (FAN COIL)

•

Καθαρισµός των φίλτρων νερού των fan coils

( Μία φορά )

•

Χηµικός καθαρισµός των στοιχείων των fan coils

( Μία φορά )

•

Καθαρισµός των φίλτρων αέρα των fan coils

(Μία φορά )

•

Καθαρισµός λεκανών συλλογής συµπυκνωµάτων

•

Καθαρισµός εύκαµπτων σωλήνων νερού

•

Καθαρισµός – Ξεβούλωµα σωλήνων αποχέτευσης (Όταν παρουσιαστεί ανάγκη)

( Μία φορά )
(Μία φορά )
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Όλες οι παραπάνω εργασίες είναι οι ελάχιστες απαιτητές σε συχνότητα. Σε περίπτωση που θα
προκύψει η επανάληψη κάποιων από αυτές ο συντηρητής είναι υποχρεωµένος να τις
επαναλάβει µέχρι αύξησης 50% από τα καθοριζόµενα παραπάνω.

4.1.11.

ΣΤΟΜΙΑ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ – ΑΠΑΓΩΓΗΣ

Καθαρισµός των στοµίων προσαγωγής – απαγωγής. (Μία φορά)

4.1.12

ΑΥΤΟΝΟΜΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ (διαιρούµενες και µονοµπλόκ)

Γενικός έλεγχος και αποκατάσταση φθαρµένων εξαρτηµάτων όπως:
•

ανεµιστήρων,

•

αποχέτευσης,

•

στοιχείων εναλλακτών (συµπυκνωτής εξατµιστής) βάνες,

•

ρακόρ,

•

ηλεκτρικών επαφών, αυτοµατισµών (ρελέ), ηλεκτρικού κυκλώµατος, πλακέτας

•

χηµικός καθαρισµός µε µη τοξικό και οικολογικό υγρό (το οποίο θα συνοδεύεται από δελτίο
καταλληλότητας) εξωτερικά των εναλλακτών θερµότητας δύο φορές {στην αρχή της
χειµερινής (Οκτώβριος) και Θερινής (Μάϊος) περιόδου}.

•

Καθαρισµός των δικτύων αποχέτευσης συµπυκνωµάτων της εγκατάστασης (των λεκανών
περισυλλογής συµπυκνωµάτων και των σωληνώσεων σύνδεσης των τοπικών κλιµατιστικών
µονάδων µε τα δίκτυα).

•

Καθαρισµός των φίλτρων αέρα – περσίδων .

•

ρύθµιση των τριόδων ηλεκτροβανών on-off (όπου υπάρχουν).
ρύθµιση όλων των οργάνων λειτουργίας και αυτοµατισµών.

4.2.

ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ

Στις υποχρεώσεις του συντηρητή περιλαµβάνονται :
4.2.1. Ο µηνιαίος έλεγχος και επιτήρηση της εύρυθµης λειτουργίας όλων των συστηµάτων
κλιµατισµού που προαναφέρθηκαν µε επιτόπια επίσκεψη προσωπικού του αναδόχου
4.2.2. Επέµβαση για την αποκατάσταση λειτουργίας όλων των υποσυστηµάτων και
εξαρτηµάτων του συστήµατος κλιµατισµού το οποίο θα παρουσιάσει δυσλειτουργία ή
βλάβη. Απεριόριστος αριθµός επεµβάσεων.
4.2.3. Εκτός από τις προγραµµατισµένες εργασίες, ο ανάδοχος θα παρέχει τεχνική
υποστήριξη σε περίπτωση βλαβών, σφαλµάτων ή δυσλειτουργιών των συστηµάτων,
στα οποία θα πρέπει να ανταποκριθεί εντός 24ώρου. Οι εργασίες επισκευής θα γίνονται
από τον ανάδοχο χωρίς χρέωση ενώ η προµήθεια των ανταλλακτικών θα γίνεται από
την 3η ΥΠΕ..
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4.2.4. Στην περίπτωση ειδικών ανταλλακτικών που δεν είναι ευρέως διαθέσιµα στο εµπόριο, ο
συντηρητής είναι υποχρεωµένος στην εξεύρεση και προµήθειά τους προς την 3η ΥΠΕ.
4.2.5. ∆εν περιλαµβάνονται στις υποχρεώσεις του συντηρητή τυχόν εργασίες για την
επέκταση του δικτύου κλιµατισµού που θα απαιτηθούν. Ο συντηρητής θα είναι όµως
υποχρεωµένος να συντηρεί µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις τις επεκτάσεις
αυτές.

5. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ, Ο∆ΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
5.1. Η ανάδοχος Εταιρεία υποχρεούται να εξασφαλίζει την οµαλή και εύρυθµη λειτουργία των
εγκαταστάσεων που προαναφέρθηκαν µε τη διάθεση τεχνικών µε κατάλληλη και
αποδεδειγµένη

εµπειρία

σε

εργασίες

συντήρησης

και

επισκευών

παρόµοιων

εγκαταστάσεων.
5.2 Η ανάδοχος Εταιρεία θα πρέπει να ορίσει Μηχανικό, ως υπεύθυνο ελέγχου – επίβλεψης των
εργασιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης. Σε περίπτωση που ο διατιθέµενος
Μηχανικός είναι εξωτερικός συνεργάτης και όχι υπάλληλος του δυναµικού της εταιρείας θα
πρέπει να κατατεθεί, υποχρεωτικά, στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς Υπεύθυνη
∆ήλωση του ν. 1599/1986, µε θεώρηση του γνησίου υπογραφής, µε τα πλήρη στοιχεία του
Μηχανικού µε την οποία θα δεσµεύεται για την άσκηση του συγκεκριµένου καθήκοντος. Ο
Μηχανικός πρέπει να κατέχει τουλάχιστον 5ετή άσκηση επαγγέλµατος η οποία θα
αποδεικνύεται µε την:
5.2.1. κατάθεση φωτοτυπίας άδειας άσκησης επαγγέλµατος από την οποία θα πρέπει να
προκύπτει η ηµεροµηνία κτήσης της.
5.2.2. κατάθεση βεβαιώσεων σχετικής προϋπηρεσίας ή αντίγραφα αποδείξεων παροχής
σχετικών υπηρεσιών εντός της δεκαετίας.
5.3 Η προµήθεια ανταλλακτικών θα είναι εν γένει προµήθεια της 3ης ΥΠΕ – εκτός εάν καλύπτονται
από την εγγύηση των µηχανηµάτων – ενώ οι εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης
εξαρτηµάτων θα γίνονται από τον ανάδοχο χωρίς χρέωση. Εάν παραστεί ανάγκη να
εγκαταστήσει ο ανάδοχος κάποια εξαρτήµατα ή ανταλλακτικά που θα προµηθεύεται ο ίδιος,
αυτά θα πρέπει να έχουν πιστοποίηση CE. Ο συντηρητής είναι υποχρεωµένος τόσο για τις
προληπτικές συντηρήσεις όσο και για τις επανορθωτικές να ενηµερώσει έγκαιρα την
Υπηρεσία για τα υλικά που θα απαιτηθούν για την εκτέλεση τους.
5.4.Για κάθε εργασία που θα πραγµατοποιείται από την ανάδοχο Εταιρεία να ενηµερώνεται εκ
των προτέρων η Τεχνική Υπηρεσία της 3ης ΥΠΕ και µετά το τέλος των εργασιών θα δίδονται
γραπτά όλες οι πραγµατοποιηθείσες εργασίες και θα ελέγχονται από την επιτροπή
παρακολούθησης της σύµβασης. Πριν και µετά το πέρας της κάθε εργασίας ο Ανάδοχος
υποχρεούται να ενηµερώνει τον Υπεύθυνο Μονάδας Υγείας. Ο έλεγχος της παρουσίας και
εργασίας του Αναδόχου είναι απαραίτητος. Εάν διαπιστωθεί παρέκκλιση ή µη τήρησης της
συγκεκριµένης υποχρέωσης αυτό θα αποτελεί βασικό λόγο µη τήρησης της σύµβασης από
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τον Ανάδοχο. Σε περίπτωση διαπίστωσης επανειληµµένων περιπτώσεων η 3η ΥΠΕ δύναται να
διακόψει την σύµβαση.
5.5 Ο συντηρητής είναι υποχρεωµένος σε χρονικό διάστηµα 30 ηµερών από την υπογραφή της
σύµβασης να υποβάλλει στην ΤΥ της 3ης ΥΠΕ :
5.5.1. το πρόγραµµα συντήρησης όλων των µηχανηµάτων που θα εφαρµόζεται κατά τη
διάρκεια της εργολαβίας και το οποίο θα τύχει της έγκρισης της επίβλεψης.
5.5.2. τεχνική έκθεση όπου θα περιγράφεται η λειτουργική κατάσταση του συστήµατος
κλιµατισµού, καθώς και τις προτάσεις για την καλύτερη λειτουργία του.
5.6. Οι εργασίες θα πραγµατοποιηθούν βάση χρονοδιαγράµµατος, και θα τηρηθεί βιβλίο
καταγραφής εργασιών και ανταλλακτικών για όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης, το
οποίο θα ενηµερώνεται µε ευθύνη του συντηρητή για κάθε παρέµβαση (προληπτική ή
επανορθωτική) που πραγµατοποιείται. Ειδικά στα chiller, και στις κεντρικές κλιµατιστικές
µονάδες θα υπάρχουν καρτέλες οι οποίες θα βρίσκονται επ’ αυτών προστατευµένες, και θα
ενηµερώνονται για κάθε παρέµβαση που θα πραγµατοποιείται.
5.7. Σε περίπτωση ύπαρξης κωλύµατος ή αδυναµίας εκτέλεσης όλων των ανωτέρω εργασιών
συντήρησης από τον ανάδοχο, η 3η ΥΠΕ θα µπορεί να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο και θα
προκηρύξει επανάληψη του ανωτέρω διαγωνισµού συντήρησης.
5.8. Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να έχει ασφαλισµένο το προσωπικό της που θα
χρησιµοποιήσει στην εκτέλεση των εργασιών και θα φέρει την αποκλειστική αστική και
ποινική ευθύνη για κάθε τυχόν ατύχηµα ή πρόκληση σωµατικής ή υλικής βλάβης που τυχόν
θα συµβεί στο προσωπικό που θα απασχολήσει ή σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο. Η
ανάδοχος Εταιρεία υποχρεώνεται να παίρνει όλα τα αναγκαία µέτρα προστασίας του
προσωπικού και οποιουδήποτε τρίτου, αλλά και για την καλή εκτέλεση του έργου. Επίσης
υποχρεώνεται να εκτελεί τις εργασίες της χωρίς να παρενοχλεί την λειτουργία της
Υγειονοµικής Μονάδας.
5.9

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συµµετοχή του ενδιαφεροµένου στο διαγωνισµό είναι να
επισκεφτεί τις εγκαταστάσεις, όπου πρόκειται να γίνουν οι εργασίες για να λάβει πλήρη
γνώση των συνθηκών και των χώρων εργασίας, το οποίο θα βεβαιώσει και εγγράφως προς
την 3η ΥΠΕ.

5.10 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ
Η ύπαρξη κινητού τηλεφώνου και σταθερού τηλεφώνου και fax των οποίων οι αριθµοί δεν
θα µεταβληθούν κατά την διάρκεια της σύµβασης, θεωρείται απαραίτητη για την δυνατότητα
άµεσης ειδοποίησης και άφιξης στο χώρο του Κέντρου Υγείας εντός του προβλεπόµενου
διαστήµατος των 2 έως 24 ωρών (ανάλογα µε την σοβαρότητα της βλάβης), για την
αντιµετώπιση έκτακτων βλαβών. Ο Ανάδοχος Συντηρητής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για
την διασφάλιση επικοινωνίας επί 24ωρης βάσης.
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5.11 Υποχρέωση του Ανάδοχου Συντηρητή είναι να παραδώσει στον Ανάδοχο Συντηρητή που θα
τον διαδεχτεί, µετά το πέρας των συµβατικών του υποχρεώσεων, µε πρωτόκολλο και χωρίς
καµία επιφύλαξη, σε ότι αφορά την καλή λειτουργία όλων των εγκαταστάσεων, µε το ισχύον
τεχνικό πρότυπο και τους όρους της παρούσης ∆ιακήρυξης.
5.12 Η ευθύνη για την καθαριότητα και την ευπρεπή εµφάνιση των χώρων στέγασης όλων των
ανωτέρω εγκαταστάσεων και η αποµάκρυνση (µεταφορά – απόρριψη πάσης φύσεως
άχρηστων υλικών ή υπολειµµάτων εργασιών σε µέρος επιτρεπόµενο από τις αρµόδιες
Αρχές) είναι αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου Συντηρητή.
6. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
Σαν απαιτούµενα αναλώσιµα υλικά για τη λειτουργία και τη συντήρηση του κλιµατισµού ορίζονται τα
ειδικά υγρά για τον καθαρισµό και την λίπανση, τα µικροϋλικά και τα ψυκτικά υγρά του κυκλώµατος Freon, τα οποία εφόσον απαιτείται να προστίθενται κατά την διάρκεια της τακτικής συντήρησης.
Όλα τα αναλώσιµα που θα χρησιµοποιούνται θα είναι τα γνήσια και ενδεδειγµένα από τον
κατασκευαστή για το µηχάνηµα. Η προµήθεια και δαπάνη τους βαρύνει τον Ανάδοχο Συντηρητή. Ο
εργοδότης διατηρεί το δικαίωµα ελέγχου των στοιχείων προµήθειας των ανωτέρω αναλωσίµων
υλικών ως προς την ποιότητα, προέλευση και αξία.

Σε περιπτώσεις σοβαρών βλαβών που χρήζουν χρονοβόρων και δαπανηρών επισκευών είτε σε
κόστος υλικών είτε και σε κόστος εργασιών επισκευής, η αποκατάσταση τους θα γίνεται από τον
Ανάδοχο Συντηρητή ή από την κατασκευάστρια εταιρεία κατόπιν εντολής της ∆ιεύθυνσης Τεχνικής
Υπηρεσίας της 3ης ΥΠΕ. Η σχετική δαπάνη για το κόστος επισκευής αυτών των εξειδικευµένων
βλαβών (εργασία και υλικά), θα καλυφθεί από ξεχωριστό κονδύλιο που θα δηµιουργηθεί στο
προϋπολογισµό της 3ης ΥΠΕ κατόπιν σύνταξης µελέτης λόγω έκτακτης και επείγουσας ανάγκης.

7

∆ΕΛΤΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο Ανάδοχος Συντηρητής υποχρεούται να συµπληρώνει και να υπογράφει δελτίο συντήρησης µε τα
πλήρη στοιχεία του συντηρούµενου εξοπλισµού και πίνακα όπου θα αναγράφονται όλες οι
διενεργηθείσες µετρήσεις - έλεγχοι καθώς και τυχόν παρατηρήσεις και προτάσεις που αφορούν την
βελτίωση και την ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων.
Επίσης, σε περίπτωση διενεργηθείσας επέµβασης, χειρισµών, ελέγχου, µετρήσεων και τυχόν
επισκευών κατά την διάρκεια έκτακτης συντήρησης – επισκευής µονάδας κλιµατισµού, ο Ανάδοχος
Συντηρητής υποχρεούται να ενηµερώσει άµεσα την ∆ιεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας της 3ης ΥΠΕ.

8 ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Ο Ανάδοχος Συντηρητής υποχρεούται να έχει ασφαλισµένο το προσωπικό που θα χρησιµοποιήσει
στην εκτέλεση των εργασιών και θα φέρει την αποκλειστική αστική και ποινική ευθύνη για κάθε τυχόν
ατύχηµα ή πρόκληση σωµατικής ή υλικής βλάβης που τυχόν θα συµβεί στο προσωπικό που θα
απασχολήσει ή σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο. Ο Ανάδοχος Συντηρητής υποχρεούται να τηρεί τις
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κείµενες διατάξεις σχετικά µε την ασφάλεια των εργαζοµένων και να παίρνει όλα τα επιβαλλόµενα και
αναγκαία µέτρα προστασίας του προσωπικού και οποιουδήποτε τρίτου, αλλά και για την καλή
εκτέλεση του έργου.
Ο Ανάδοχος θα έχει πλήρως την αστική και ποινική ευθύνη της καλής λειτουργίας των
εγκαταστάσεων σε περίπτωση ατυχήµατος.

9. ΕΡΓΑΛΕΙΑ
Ο Ανάδοχος Συντηρητής θα έχει στην κατοχή του όλα τα απαιτούµενα ειδικά εργαλεία και όργανα
µετρήσεων και ελέγχου για την επισκευή και διάγνωση των βλαβών των εγκαταστάσεων των Κέντρων
Υγείας . Θα λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα και θα εκτελεί όλες τις αναγκαίες εργασίες από ειδικά
εκπαιδευµένο προσωπικό της εταιρείας του ώστε η λειτουργία, η κατάσταση και η ασφάλεια των
εγκαταστάσεων να πληρoί τους κανόνες της Τέχνης και της Επιστήµης, τους ισχύοντες Ελληνικούς
και Ευρωπαϊκούς κανονισµούς, διατάξεις και νόµους. Η δαπάνη για αναλώσιµα υλικά και
ανταλλακτικά για την λειτουργία και συντήρηση των εργαλείων και συσκευών, βαρύνουν τον
Ανάδοχο Συντηρητή. Τα εν λόγω εργαλεία και συσκευές πρέπει να είναι κατάλληλα για τον σκοπό για
τον οποίο θα χρησιµοποιηθούν και να είναι σε καλή κατάσταση ώστε να µην δηµιουργούν
κινδύνους ατυχηµάτων στο προσωπικό του Αναδόχου Συντηρητή ή σε τρίτους ή φθορές στις
εγκαταστάσεις.
Ο Ανάδοχος Συντηρητής µε δικαιολογητικά και Υπεύθυνη ∆ήλωση θα αποδεικνύει ότι έχει στην
κατοχή του όλα τα εργαλεία και όργανα µετρήσεων (κατάθεση σχετικού πίνακα) για την επισκευή και
διάγνωση των βλαβών όλων των ειδών των εγκαταστάσεων του Κ.Υ. στην χαµηλή τάση.

10.

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

Η ευθύνη για την καθαριότητα και την ευπρεπή εµφάνιση των χώρων στέγασης όλων των ανωτέρω
εγκαταστάσεων και η αποµάκρυνση (µεταφορά – απόρριψη πάσης φύσεως άχρηστων υλικών ή
υπολειµµάτων εργασιών σε µέρος επιτρεπόµενο από τις αρµόδιες Αρχές) είναι αποκλειστική ευθύνη
του Αναδόχου Συντηρητή.

11. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Ο Ανάδοχος Συντηρητής θα αποστέλλει στην Τεχνική Υπηρεσία αναφορά που θα περιλαµβάνει
συνοπτικά την κατάσταση σε όλα τα συστήµατα κλιµατισµού. Η αναφορά θα περιέχει ανά Μονάδα
Υγείας γενική περιγραφή της κατάστασης των βασικών µονάδων αλλά και όσα ιδιαίτερα
προβλήµατα υπάρχουν εκεί. Η αναφορά θα επικαιροποιείται µε ευθύνη του Αναδόχου και θα
αποστέλλεται στην Τεχνική Υπηρεσία όταν ζητείται. Επίσης, σε συναντήσεις που θα γίνονται ανά
τρίµηνο (ή πιο συχνά αν απαιτείται π.χ. τη θερινή περίοδο) η αναφορά αυτή θα αποτελεί βάση
συζήτησης. Από τη µεριά της, η Τεχνική Υπηρεσία θα τηρεί ηµερολόγιο, όταν κρίνει απαραίτητο,
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όπου θα καταγράφονται οι µονάδες υγείας, βλάβες, χρόνοι αποκατάστασης, το οποίο ηµερολόγιο
θα αποτελεί και αυτό εργαλείο αξιολόγησης υπηρεσιών της σύµβασης.

12. ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ
•

Ο Ανάδοχος οφείλει να έχει απαραιτήτως συνεργεία άµεσα διαθέσιµα σε όλες τις περιόδους
και απαραιτήτως σε ειδικές περιόδους π.χ. περίοδος πριν και µετά από τις 15 Αυγούστου τα
οποία να µπορούν να επέµβουν άµεσα για επιτόπιο έλεγχο βλάβης ή αποκατάσταση.

•

Στο πλαίσιο της καλής λειτουργίας των συστηµάτων ψύξης, µπορεί να ζητείται από τον
Ανάδοχο να εκτελεί µικρής έκτασης χειρισµούς π.χ. να δίνει σε λειτουργία το δίκτυο της ψύξης
κλείνοντας το δίκτυο θέρµανσης ή αντίστροφα να κλείνει το δίκτυο ψύξης και να ανοίγει το
δίκτυο θέρµανσης, σε µονάδες µε κεντρικά συστήµατα κλιµατισµού/ψύξης.
(Αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της διακήρυξης υπ’ αριθ. 1/2019)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΕΚ∆ΟΤΗΣ …………………………………………….
Ηµεροµηνία έκδοσης …………………
Προς την ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
Εγγύηση µας υπ’ αριθ. ……………………………….
για ποσό ΕΥΡΩ ……………………………
Πληροφορηθήκαµε ότι η Εταιρία (ή η Ένωση Εταιριών ή Κοινοπραξία ……………………….) οδός
…………………….. αριθ. ………ως ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ πρόκειται να συνάψει µαζί σας, σύµβαση, που θα
καλύπτει την παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης Ψυκτικών Συγκροτηµάτων των Κέντρων
Υγείας αρµοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας, συνολικής αξίας …………………………… (εκτελούµενη
δυνάµει της υπ’ αριθ. 1/2019 διακήρυξης της 3ης ΥΠΕ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ) και ότι σύµφωνα µε σχετικό
όρο στη σύµβαση αυτή η εταιρία (ή η Ένωση ή Κοινοπραξία) υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση
καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου προς το 5% της συµβατικής αξίας των ειδών προ Φ.Π.Α., δηλαδή για
ΕΥΡΩ ……………………....
Μετά τα παραπάνω, η Τράπεζα …………………………….. παρέχει την απαιτούµενη εγγύηση υπέρ της
εταιρίας (ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ των Εταιριών 1) …………….……
…………………….. και 2) ………………………………………. ατοµικά για κάθε µία από αυτές και ως
αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης
Προµηθευτών ή Κοινοπραξίας), και εγγυάται προς εσάς µε την παρούσα, ανεκκλήτως και
ανεπιφυλάκτως, παραιτούµενη του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως, να καταβάλλει µέσα
σε τρεις (3) ηµέρες, ανεξάρτητα από τυχόν αµφισβητήσεις, αντιρρήσεις ή ενστάσεις της εταιρίας και
χωρίς έρευνα του βάσιµου ή µη της απαίτησής σας, µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση και
δήλωσή σας ότι η εταιρία παρέβη ή παρέλειψε να εκπληρώσει οποιοδήποτε όρο της σύµβασης, κάθε
ποσό που θα ορίζετε στη δήλωση σας και που δεν θα ξεπερνά το οριζόµενο στην εγγύηση αυτή.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος
χαρτόσηµου.
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Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας
σας µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξη
της.
Η παρούσα ισχύει µέχρι την ………………………….
Βεβαιώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο
και ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων
που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.
.
(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄
ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Στη Θεσσαλονίκη σήµερα …………. 2019, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι:
αφενός η ∆ιοίκηση της 3ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας, που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη
(Α.Φ.Μ. 999122114, ∆.Ο.Υ. ∆΄ Θεσσαλονίκης), όπως εκπροσωπείται νόµιµα κατά την υπογραφή της
παρούσας από τον …………………………………………………, που χάριν συντοµίας θα καλείται " Η
Υπηρεσία" και αφετέρου η εδρεύουσα στη ………………, οδός …………………………………… ΤΚ
…………., τηλ. …………………, ΑΦΜ …………………, ∆.Ο.Υ. ………………………………. εταιρία µε
την επωνυµία ……………………………………………. που εκπροσωπείται νόµιµα από τον κ.
……………………………………… και στο εξής, χάριν συντοµίας θα καλείται "ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ",
Έχοντας υπόψη:
Α) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
Β) Την υπ’ αριθ. 1/2019 διακήρυξη.
Γ) Την από ………… προσφορά του δεύτερου συµβαλλόµενου.
∆) Την υπ' αριθ. ………………………… κατακυρωτική απόφαση της ∆ιοίκησης της 3 ης ΥΠΕ
Μακεδονίας σύµφωνα µε την οποία ο δεύτερος των συµβαλλοµένων ανακηρύχθηκε Ανάδοχος,
για τα αναγραφόµενα στο άρθρο 1ο της παρούσας σύµβασης, συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν
τα εξής:
ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.1. Αντικείµενο της σύµβασης είναι η παροχή υπηρεσιών Επισκευής και Συντήρησης Ψυκτικών
Συγκροτηµάτων των ΜΥ (ΤΟΜΥ) και Κέντρων Υγείας αρµοδιότητας της 3ης Υ.Πε Μακεδονίας
(αναλυτική αναφορά σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισµού και την τεχνική
και οικονοµική προσφορά του αναδόχου).
1.2. Η παροχή υπηρεσιών θα βρίσκεται σε πλήρη συµφωνία µε τις τεχνικές προδιαγραφές και τους
λοιπούς όρους της διακήρυξης του διαγωνισµού και την από ……….τεχνική και οικονοµική
προσφορά του Αναδόχου, που θεωρούνται στο σύνολό τους αναπόσπαστα µέρη της
παρούσας.
ΑΡΘΡΟ 2
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
2.1 Η σύµβαση θα ισχύει για ένα (1) έτος, ήτοι από την .………..… έως την ………………………………
2.2 Η Υπηρεσία θα έχει δικαίωµα υποβολής αιτήµατος εκτέλεσης των όρων της σύµβασης από την
εποµένη της υπογραφής της.
2.3 Εάν κατά τη διάρκεια της σύµβασης αναδειχθεί για το αντικείµενο αυτής νέος ανάδοχος η ισχύς
της παύει από την εφαρµογή της νέας σύµβασης.
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ΑΡΘΡΟ 3
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
3.1.

Με απόφαση της ∆ιοίκησης της 3ης ΥΠΕ, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, o
Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύµβαση και από κάθε δικαίωµα που απορρέει απ’
αυτή, εφόσον δεν εκπλήρωσε τις συµβατικές του υποχρεώσεις µέσα στov συµβατικό χρόvo ή
τov χρόvo παράτασης.

3.2.

Ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή την ανάθεση ή από την
σύµβαση, εφόσον:
3.2.1. Η σύµβαση δεv υπογράφηκε µε ευθύνη της Υπηρεσίας.
3.2.2. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

3.3.

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, την ανάθεση ή τη σύµβαση,
επιβάλλονται µε απόφαση της ∆ιοίκησης της 3ης ΥΠΕ, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου
οργάνου, το oπoίo υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων,
αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 203 του Ν.4412/2016.

3.4.

Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Ν.4412/2016, o προσφέρων ευθύνεται και για
κάθε ζηµία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος των ΜΥ και Κ.Υγείας από την µη εκτέλεση ή την
κακή εκτέλεση της σύµβασης.

3.5.

Ειδική ρήτρα ακεραιότητας: Κατά την υπογραφή της σύµβασης, ο προσφέρων ή οι νόµιµοι
εκπρόσωποί του, δεσµεύονται ότι, σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης της
σύµβασης, δεν ενήργησαν αθέµιτα, παράνοµα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσουν να
µην ενεργούν κατ’ αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύµβασης αλλά και µετά τη
λήξη αυτής.
Σε περίπτωση παράβασης των όρων της ρήτρας ακεραιότητας εκ µέρους του προσφέροντα
µέχρι τη λήξη της διάρκειας της σύµβασης, αυτός κηρύσσεται έκπτωτος. Οι υποχρεώσεις και οι
απαγορεύσεις της ρήτρας ακεραιότητας καταλαµβάνουν όλα τα µέλη αυτής, σε περίπτωση
κοινοπραξίας.
ΑΡΘΡΟ 4
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

4.1. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης.
Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη διακήρυξη, ο Ανάδοχος, για την καλή εκτέλεση των όρων της
παρούσας σύµβασης, κατέθεσε την υπ’ αριθ. ………………/………-201… εγγυητική επιστολή
τ… ……………………., ποσού ……………… ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε τοις
εκατό (5%) επί της συvoλικής συµβατικής αξίας (µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.), µε
χρόνο ισχύος έως την ……….-201…. Σε περίπτωση παράτασης του χρόνου ισχύος της
σύµβασης, ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης παρατείνεται ανάλογα.
4.2. Η ανωτέρω εγγύηση θα επιστραφεί στον Ανάδοχο µετά την εκπλήρωση των συµβατικών του
υποχρεώσεων και την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων µεταξύ των συµβαλλοµένων.
4.3. Κατά τα λοιπά, ως προς ό,τι αφορά τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόµενα στην οικεία θέση
της διακήρυξης και στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016.
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ΑΡΘΡΟ 5
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
5.1. Η πληρωµή θα γίνεται µετά τηv εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων και σύµφωνα
µε την αρίθµ.Πρωτ. 8576/18-02-2019(Α∆Α:6Μ5ΖΟΡΕΠ-Χ9Ω) ανάληψη υποχρέωσης και
δέσµευση πίστωσης, την εξόφληση του 100% της συµβατικής αξίας των τιµολογίων
(τριµηνιαίας παροχής υπηρεσιών) και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση επιβολής
προστίµων ή άλλων οικονοµικών κυρώσεων εις βάρος του αναδόχου.
5.2. Η πληρωµή θα γίνεται σύµφωνα µε την αρίθµ. Πρωτ 8576/18-02-2019(Α∆Α:6Μ5ΖΟΡΕΠ-Χ9Ω)
ανάληψη υποχρέωσης και δέσµευση πίστωσης.
5.3. H πληρωµή θα γίνεται σε ευρώ (€), µετά από προηγούµενη θεώρηση των σχετικών
χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής από τον αρµόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
5.4. Χρόνος εξόφλησης: εντός εξήντα (60) ηµερών, υπολογιζόµενων από την εποµένη της
υποβολής του τιµολογίου πώλησης από τον ανάδοχο.
5.5. Η εξόφληση γίνεται µε βάση τα νόµιµα δικαιολογητικά πληρωµής και τα λοιπά στοιχεία που
προβλέπονται στο σχετικό άρθρο του Ν. 4412/2016 και την ισχύουσα νοµοθεσία για την
εξόφληση τίτλων πληρωµής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το ∆ηµόσιο και τα Ν.Π.∆.∆.
(αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας κ.λ.π.).
5.6. Η υποβολή του τιµολογίου δεν µπορεί να γίνει πριν από την εκπλήρωση των συµβατικών
υποχρεώσεων.
5.7. Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιµολογίων γίνει µετά την πιο πάνω προθεσµία, η 3η ΥΠΕ
καθίσταται υπερήµερη, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4152 «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής
των νόµων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (ΦΕΚ 107/9-5-2013) παραγ. Ζ5 «ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ».
5.8. Η προθεσµία πληρωµής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από την
αποστολή του σχετικού χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής στον αρµόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και µέχρι τη θεώρηση αυτού, β) κατά το χρονικό διάστηµα τυχόν δικαστικών
ή εξώδικων διενέξεων µεταξύ της 3ης ∆ΥΠΕ και του αναδόχου, που αφορούν στην εκτέλεση
της σύµβασης, καθώς και γ) στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο σχετικό άρθρο
του Ν. 4412/2016. Επίσης, δεν προσµετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωµής, που
οφείλεται σε υπαιτιότητα του παρόχου (µη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών
κ.λ.π.).
5.9. Ο Ανάδοχος βαρύνεται µε τις νόµιµες κρατήσεις:
5.9.1.

ποσοστό 2% επί του τιµολογίου της σύµβασης µετά την αφαίρεση του Φ.Π.Α. και κάθε
άλλου ποσού παρακρατούµενου υπέρ τρίτων, σύµφωνα µε την αρίθµ. ∆Υ6α/Γ.Π./οικ.
36932/17-3-2009 Κ.Υ.Α. σε εφαρµογή του άρθρου 3 του Ν. 3580/2007.

5.9.2.

ποσοστό 0,06%, Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων βάσει
του Ν. 4013/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το Ν 4072/2012 άρθρο 38 παραγ.
2β & το Ν. 4146/2013 άρθρο 61 και το Ν. 4412/2016 παρ. 7 του άρθρου 375
«τροποποιούµενες διατάξεις», που υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ
φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης. Η
εν λόγω κράτηση υπόκειται σε τέλος χαρτοσήµου 3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ
επ’ αυτού).
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5.9.3.

Κατά την πληρωµή του τιµήµατος παρακρατείται ο προβλεπόµενος φόρος
εισοδήµατος 8%.

Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιµολογίων βαρύνει την
Αναθέτουσα Αρχή.

ΑΡΘΡΟ 6
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
6.1. Ο Ανάδοχος δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για την µη έγκαιρη παράδοση της υπό
ανάθεσης υπηρεσιών, εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Ως ανωτέρα βία νοείται
κάθε γεγονός απρόβλεπτο, το οποίο στη συγκεκριµένη περίπτωση δεν µπορεί να αποτραπεί
έστω και µε τη λήψη µέτρων άκρας επιµέλειας και σύνεσης, ένεκα του οποίου καθίσταται
ανέφικτο στον Ανάδοχο να προβεί ο ίδιος ή µέσω τρίτων στην εκπλήρωση των
υποχρεώσεών του.
6.2. Σε εφαρµογή του άρθρου 204 του Ν. 4412/2016, ο Προµηθευτής υποχρεούται µέσα σε
διάστηµα είκοσι (20) ηµερών από τότε που έλαβε χώρα το γεγονός που συνιστά ανωτέρα βία
να το αναφέρει εγγράφως και να προσκοµίσει στο Νοσοκοµείο τα απαραίτητα αποδεικτικά
στοιχεία. Σε περίπτωση που ο Προµηθευτής δεν προσκοµίσει τέτοια στοιχεία στερείται του
δικαιώµατος να επικαλεστεί τη συνδροµή λόγου ανωτέρας βίας για τη µη εκπλήρωση των
συµβατικών του υποχρεώσεων.
6.3. Γεγονότα που εντάσσονται στο πλαίσιο των κινδύνων της επαγγελµατικής δραστηριότητας
του Αναδόχου και µπορεί να επηρεάσουν δυσµενώς την εκπλήρωση των συµβατικών του
υποχρεώσεων, δεν συνιστούν λόγους ανωτέρας βίας.

ΑΡΘΡΟ 7
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται ουσιώδεις. Τροποποίηση αυτών µπορεί να γίνει µόνον
εγγράφως, σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις και µετά από προηγούµενη σχετική
απόφαση της ∆ιοίκησης της 3ης ΥΠΕ. Έχουν πλήρη συµβατική ισχύ και αποτελούν αναπόσπαστα
τµήµατα της σύµβασης, στο µέτρο που δεν αντίκεινται στους όρους αυτής, α) η διακήρυξη του
διενεργηθέντος διαγωνισµού, β) η τεχνική και οικονοµική προσφορά του Αναδόχου και γ) οι
διευκρινιστικές του επιστολές και τα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου.

ΑΡΘΡΟ 8
ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ
8.1. Κάθε διαφορά που ανακύπτει κατά τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης (ή και µετά τη λήξη της,
εφόσον απορρέει απ’ αυτήν) µεταξύ της Υπηρεσίας και του Αναδόχου και αφορά (ενδεικτικά)
την εκτέλεση των όρων της σύµβασης, την ερµηνεία αυτής, τον προσδιορισµό ή/ και την
εκπλήρωση των συµβατικών υποχρεώσεων των µερών ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση
της, επιλύεται κατ’ αρχήν, ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεώς της, από την ∆ιοίκηση της 3ης
ΥΠΕ, προς την οποία ο Ανάδοχος πρέπει να απευθύνει σχετική αίτηση.
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Η ∆ιοίκηση της 3ης ΥΠΕ αποφασίζει οριστικά εντός εύλογου χρόνου µε αιτιολογηµένη απόφασή
του, η οποία γνωστοποιείται στον ενδιαφερόµενο. Εάν η ∆ιοίκηση της 3ης ΥΠΕ δεν εκδώσει
απόφαση επί της αιτήσεως µέσα σε δύο (2) µήνες από την ηµέρα υποβολής της ή αν ο
Ανάδοχος δεν αποδεχθεί την απόφαση της ∆ιοίκησης της 3ης ΥΠΕ., τότε οποιοδήποτε από τα
µέρη δικαιούται να εισαγάγει τη διαφορά προς επίλυση ενώπιον των αρµοδίων ∆ικαστηρίων.
8.2. Κάθε διαφωνία ή διαφορά που θα απορρέει από τη σύµβαση προµήθειας ή θα σχετίζεται µ’
αυτήν και δεν θα ρυθµίζεται κατά τον ανωτέρω τρόπο, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα καθ’
ύλην αρµόδια δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.
8.3. Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα σύµβαση, εφαρµόζονται οι όροι της υπ’ αριθ.1
διακήρυξης του διενεργηθέντος διαγωνισµού, καθώς και οι περί προµηθειών του ∆ηµοσίου
διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά. Η εφαρµογή των διατάξεων αυτών δεν αποκλείει την
άσκηση άλλων δικαιωµάτων της ∆ιοίκησης της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας, που απορρέουν από τις
συναφείς µε τη σύµβαση διατάξεις του Αστικού Κώδικα και της λοιπής ισχύουσας νοµοθεσίας.
Σε επιβεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε η παρούσα σε δύο (2) όµοια αντίγραφα, τα
οποία, αφού διαβάστηκαν, υπογράφηκαν από τους συµβαλλόµενους, εκ των οποίων η
∆ιοίκηση της 3ης ΥΠΕ έλαβε ένα αντίγραφο, ενώ το δεύτερο έλαβε ο Ανάδοχος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

(Υπογραφή)

(Υπογραφή)
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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: 3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜ∆ΗΣ : 50048
- Ταχυδροµική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: 546 23
- Αρµόδιος για πληροφορίες: ΒΑΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
- Τηλέφωνο: 2313 320 537
- Ηλ. ταχυδροµείο: prom@3ype.gr, svatis@3ype.gr
- ∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.3ype.gr
Β: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης
- Τίτλος ή σύντοµη περιγραφή της δηµόσιας σύµβασης (συµπεριλαµβανοµένου του σχετικού CPV):
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
- Η σύµβαση αναφέρεται σε έργα, προµήθειες, ή υπηρεσίες : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
- Αριθµός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): /201

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

εγκατάστασης
αναφέρετε

ΑΦΜ

στη

χώρα

του

οικονοµικού

φορέα,

άλλον

εθνικό

αριθµό

ταυτοποίησης,

εφόσον

απαιτείται

και

υπάρχει
Ταχυδροµική διεύθυνση:

[……]

Αρµόδιος ή αρµόδιοιii :

[……]

Τηλέφωνο:

[……]

Ηλ. ταχυδροµείο:

[……]

∆ιεύθυνση

στο

∆ιαδίκτυο

(διεύθυνση

[……]

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:

Απάντηση:

Ο οικονοµικός φορέας είναι πολύ µικρή,
µικρή ή µεσαία επιχείρησηiii;
Μόνο

σε

περίπτωση

αποκλειστικότητα,

προµήθειας

του

άρθρου

κατ᾽

20:

[ ] Ναι [] Όχι

ο

οικονοµικός φορέας είναι προστατευόµενο
εργαστήριο,

«κοινωνική

επιχείρηση»iv

ή

προβλέπει την εκτέλεση συµβάσεων στο
πλαίσιο προγραµµάτων προστατευόµενης
απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό
των

εργαζοµένων

µε

αναπηρία

ή

µειονεκτούντων εργαζοµένων;

[...............]

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζοµένων µε
αναπηρία ή µειονεκτούντων εργαζοµένων
[…...............]
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ανήκουν οι απασχολούµενοι.

[….]

Κατά περίπτωση, ο οικονοµικός φορέας
είναι

εγγεγραµµένος

σε

κατάλογο/Μητρώο

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειµένου

επίσηµο

εγκεκριµένων

οικονοµικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναµο
πιστοποιητικό

(π.χ.

βάσει

εθνικού

συστήµατος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε

στα

υπόλοιπα

τµήµατα

της

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και,
όπου

απαιτείται,

στην

ενότητα

Γ

του

παρόντος µέρους, συµπληρώστε το µέρος
V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση
συµπληρώστε και υπογράψτε το µέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονοµασία του καταλόγου
ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθµό
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:

α) [……]

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η
πιστοποίηση

διατίθεται

ηλεκτρονικά,

αναφέρετε:

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και,

εγγράφων):[……][……][……][……]

κατά

περίπτωση,

επίσηµο

την

κατάταξη

στον

γ) [……]

κατάλογοv:

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα
τα απαιτούµενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως,

συµπληρώστε

τις

δ) [] Ναι [] Όχι

πληροφορίες που λείπουν στο µέρος IV,
ενότητες Α, Β, Γ, ή ∆ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ
εφόσον

αυτό

απαιτείται

στη

σχετική

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύµβασης:
ε) Ο οικονοµικός φορέας θα είναι σε θέση
να

προσκοµίσει

βεβαίωση

πληρωµής
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εισφορών

κοινωνικής

ασφάλισης

και

ε) [] Ναι [] Όχι

φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα
δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα
αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει
απευθείας µέσω πρόσβασης σε εθνική
βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος
µέλος αυτή διατίθεται δωρεάν;
Εάν

η

σχετική

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):

τεκµηρίωση

διατίθεται

[……][……][……][……]

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Τρόπος συµµετοχής:
Ο

οικονοµικός

φορέας

Απάντηση:
συµµετέχει

στη

[] Ναι [] Όχι

διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης
από κοινού µε άλλουςvi;
Εάν ναι, µεριµνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥ∆ από τους άλλους
εµπλεκόµενους οικονοµικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονοµικού
φορέα

στην

ένωση

ή

α) [……]

κοινοπραξία

(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριµένα
καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονοµικούς

β) [……]

φορείς που συµµετέχουν από κοινού στη
διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης:
γ)

Κατά

περίπτωση,

επωνυµία

της

γ) [……]

συµµετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
Τµήµατα

Απάντηση:

Κατά περίπτωση, αναφορά του τµήµατος ή

[ ]

των τµηµάτων για τα οποία ο οικονοµικός
φορέας επιθυµεί να υποβάλει προσφορά.
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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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Γ: Πληροφορίες σχετικά µε τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii
Στήριξη:
Ο

Απάντηση:

οικονοµικός

ικανότητες

φορέας

άλλων

στηρίζεται

οικονοµικών

στις

[]Ναι []Όχι

φορέων

προκειµένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια
επιλογής που καθορίζονται στο µέρος IV και
στα

(τυχόν) κριτήρια και κανόνες που

καθορίζονται στο µέρος V κατωτέρω;
Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥ∆ µε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τις
ενότητες Α και Β του παρόντος µέρους και σύµφωνα µε το µέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους
σχετικούς φορείς, δεόντως συµπληρωµένο και υπογεγραµµένο από τους νοµίµους εκπροσώπους
αυτών.
Επισηµαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαµβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές
υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονοµικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι
Υ.ΠΕ.ύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δηµόσιες συµβάσεις έργων, το
τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονοµικός φορέας για
την εκτέλεση της σύµβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονοµικός
φορέας, παρακαλείσθε να συµπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τα µέρη IV
και V για κάθε ένα από τους οικονοµικούς φορείς.
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∆: Πληροφορίες σχετικά µε υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο
οικονοµικός φορέας
(Η παρούσα ενότητα συµπληρώνεται µόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς
από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)
Υπεργολαβική ανάθεση :
Ο

οικονοµικός

φορέας

Απάντηση:
προτίθεται

να

[]Ναι []Όχι

αναθέσει οποιοδήποτε µέρος της σύµβασης
σε τρίτους υπό µορφή υπεργολαβίας;
Εάν

ναι

παραθέστε

προτεινόµενων
ποσοστό

της

κατάλογο

υπεργολάβων
σύµβασης

και
που

των
το
θα

αναλάβουν:
[…]
Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ'
εφαρµογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονοµικός φορέας
προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό µορφή υπεργολαβίας τµήµα της σύµβασης που υπερβαίνει
το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύµβασης σύµφωνα µε το άρθρο 131 παρ. 6 και 7,
επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να
παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τις ενότητες Α και Β του παρόντος
µέρους και σύµφωνα µε το µέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισµού
Α: Λόγοι αποκλεισµού που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκεςviii
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισµού:
5.10.

συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωσηix·

5.11.

δωροδοκίαx,xi·

5.12.

απάτηxii·

5.13.

τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητεςxiii·

5.14.

νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της

τροµοκρατίαςxiv·
5.15.

παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπωνxv.

Λόγοι

που

σχετίζονται

µε

ποινικές

Απάντηση:

καταδικαστική

[] Ναι [] Όχι

καταδίκες:
Υπάρχει

αµετάκλητη

απόφαση

εις

βάρος

του

οικονοµικού

φορέα ή οποιουδήποτε προσώπουxvi 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

Εάν

η

σχετική

ηλεκτρονικά,

τεκµηρίωση

αναφέρετε:

διεύθυνση,

αρχή

ή

επακριβή

στοιχεία

διατίθεται

(διαδικτυακή

φορέας

έκδοσης,

αναφοράς

των

εγγράφων):
[……][……][……][……]xvii

που εξακολουθεί να ισχύει;
Εάν ναι, αναφέρετεxviii:
α)

Ηµεροµηνία

της

καταδικαστικής

απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα

α) Ηµεροµηνία:[ ],
σηµείο-(-α): [ ],

σηµεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους
λόγος(-οι):[ ]

λόγους της καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
γ)

Εάν

ορίζεται

απευθείας

καταδικαστική απόφαση:

στην

β) [……]
γ) ∆ιάρκεια της περιόδου αποκλεισµού

Σελίδα 60 από 81

19PROC004499740 2019-02-21
[……] και σχετικό(-ά) σηµείο(-α) [ ]
Εάν

η

σχετική

ηλεκτρονικά,

τεκµηρίωση

αναφέρετε:

διεύθυνση,

αρχή

ή

επακριβή

στοιχεία

διατίθεται

(διαδικτυακή

φορέας

έκδοσης,

αναφοράς

των

εγγράφων):
[……][……][……][……]xix
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο

[] Ναι [] Όχι

οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη

σχετικού

λόγου

αποκλεισµού

(«αυτοκάθαρση»)xx;
Εάν

ναι,

περιγράψτε

τα

µέτρα

που

[……]

λήφθηκανxxi:
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Β: Λόγοι που σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωµή φόρων ή εισφορών κοινωνικής Απάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει

[] Ναι [] Όχι

όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωµή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισηςxxii, στην Ελλάδα και στη χώρα
στην οποία είναι τυχόν εγκατεστηµένος ;
ΦΟΡΟΙ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος µέλος για το οποίο

α)[……]·
α)[……]·

πρόκειται:
β)[……]

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως

διαπιστώθηκε

η

αθέτηση

β)[……]

των

υποχρεώσεων;
1)

Μέσω

δικαστικής

ή

διοικητικής

γ.1) [] Ναι [] Όχι

απόφασης;
-[] Ναι [] Όχι

γ.1) [] Ναι [] Όχι

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
-[] Ναι [] Όχι

δεσµευτική;
- Αναφέρατε την ηµεροµηνία καταδίκης ή

-[……]·
-[……]·

έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,

-[……]·

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη

-[……]·

διάρκεια της περιόδου αποκλεισµού:
γ.2)[……]·

γ.2)[……]·

δ) [] Ναι [] Όχι

δ) [] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, να

Εάν ναι, να

αναφερθούν

αναφερθούν

λεπτοµερείς

λεπτοµερείς

πληροφορίες

πληροφορίες

[……]

[……]

2) Με άλλα µέσα; ∆ιευκρινήστε:
δ) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει
τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης που οφείλει
συµπεριλαµβανόµενων κατά περίπτωση,
των δεδουλευµένων τόκων ή των
προστίµων, είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό
διακανονισµό για την καταβολή τους ;xxiii
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Εάν η σχετική τεκµηρίωση όσον αφορά την

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας

καταβολή

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των

κοινωνικής

των

φόρων
ασφάλισης

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

ή

εισφορών
διατίθεται

εγγράφων): xxiv
[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται µε αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή επαγγελµατικό
παράπτωµα
Πληροφορίες

σχετικά

µε

πιθανή

Απάντηση:

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων
ή επαγγελµατικό παράπτωµα
Ο οικονοµικός φορέας έχει, εν γνώσει του,

[] Ναι [] Όχι

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τοµείς
του

περιβαλλοντικού,

κοινωνικού

και

εργατικού δικαίουxxv;
Εάν ναι, ο οικονοµικός φορέας έχει λάβει
µέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία
του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου
αποκλεισµού («αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που
λήφθηκαν: […….............]
Βρίσκεται

ο

οποιαδήποτε

οικονοµικός
από

φορέας

τις

σε

[] Ναι [] Όχι

ακόλουθες

καταστάσειςxxvi :
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή
ή από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συµβιβασµού, ή
στ)

αναστολή

επιχειρηµατικών

δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία
προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτοµερή στοιχεία:
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- ∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους
ωστόσο ο οικονοµικός φορέας, θα δύναται

-[.......................]

να εκτελέσει τη σύµβαση, λαµβανόµενης
υπόψη

της

εφαρµοστέας

εθνικής

-[.......................]

νοµοθεσίας και των µέτρων σχετικά µε τη
συνέχε συνέχιση της επιχειρηµατικής του
λειτουργίας υπό αυτές τις περιστάσειςxxvii
Εάν

η

σχετική

τεκµηρίωση

διατίθεται
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
Έχει

διαπράξει

ο

οικονοµικός

φορέας

[] Ναι [] Όχι

σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµαxxviii;
Εάν

ναι,

να

αναφερθούν

λεπτοµερείς

[.......................]

πληροφορίες:

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας
µέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που
λήφθηκαν:
[..........……]
Έχει

συνάψει

ο

οικονοµικός

φορέας

[] Ναι [] Όχι

συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς
µε σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισµού;
Εάν

ναι,

να

πληροφορίες:

αναφερθούν

λεπτοµερείς
[…...........]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας
µέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
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Γνωρίζει ο οικονοµικός φορέας την ύπαρξη
σύγκρουσης

τυχόν

[] Ναι [] Όχι

συµφερόντωνxxix,

λόγω της συµµετοχής του στη διαδικασία
ανάθεσης της σύµβασης;
Εάν

ναι,

να

αναφερθούν

λεπτοµερείς

πληροφορίες:

[.........…]

Έχει παράσχει ο οικονοµικός φορέας ή

[] Ναι [] Όχι

επιχείρηση

συνδεδεµένη

µε

αυτόν

συµβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον
αναθέτοντα φορέα ή έχει µε άλλο τρόπο
αναµειχθεί

στην

προετοιµασία

της

διαδικασίας σύναψης της σύµβασηςxxx;
Εάν

ναι,

να

αναφερθούν

λεπτοµερείς

πληροφορίες:
[...................…]
Έχει επιδείξει ο οικονοµικός φορέας σοβαρή

[] Ναι [] Όχι

ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλειαxxxi κατά
την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο
πλαίσιο

προηγούµενης

δηµόσιας

σύµβασης, προηγούµενης σύµβασης µε
αναθέτοντα
σύµβασης

φορέα

ή

παραχώρησης

προηγούµενης
που

είχε

ως

αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία της
προηγούµενης σύµβασης , αποζηµιώσεις ή
άλλες παρόµοιες κυρώσεις;
Εάν

ναι,

να

αναφερθούν

λεπτοµερείς

πληροφορίες:

[….................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας
µέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
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Μπορεί

ο

οικονοµικός

φορέας

να

[] Ναι [] Όχι

επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
δηλώσεων

κατά

την

παροχή

των

πληροφοριών που απαιτούνται για την
εξακρίβωση

της

απουσίας

των

λόγων

αποκλεισµού ή την πλήρωση των κριτηρίων
επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες
αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς
καθυστέρηση
απαιτούνται

τα

δικαιολογητικά

από

την

που

αναθέτουσα

αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει µε
αθέµιτο

τρόπο

τη

διαδικασία

λήψης

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα

φορέα,

να

αποκτήσει

εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να
του αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα στη
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ
αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισµό,
την επιλογή ή την ανάθεση;
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∆. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Ονοµαστικοποίηση µετοχών εταιρειών που

Απάντηση:

συνάπτουν δηµόσιες συµβάσεις Άρθρο 8
παρ. 4 ν. 3310/2005xxxii:
Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής

[] Ναι [] Όχι

της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ;
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας
µέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  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

Απάντηση

κριτηρίων επιλογής
Πληροί

όλα

τα

απαιτούµενα

κριτήρια

[] Ναι [] Όχι

επιλογής;
Α: Καταλληλότητα
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
Καταλληλότητα

Απάντηση

1) Ο οικονοµικός φορέας είναι εγγεγραµµένος στα
σχετικά

επαγγελµατικά

τηρούνται

στην

ή

Ελλάδα

εµπορικά
ή

στο

µητρώα
κράτος

µέλος

η

σχετική

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς

εγκατάστασήςxxxiii; του:
Εάν

[…]

που

τεκµηρίωση

διατίθεται

ηλεκτρονικά,

των εγγράφων):

αναφέρετε:

[……][……][……]

2) Για συµβάσεις υπηρεσιών:

[] Ναι [] Όχι

Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονοµικός φορέας

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και

µέλος

δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονοµικός

συγκεκριµένου

οργανισµού

για

να

έχει

τη

δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα
εγκατάστασής του
Εάν

η

σχετική

αναφέρετε:

φορέας:
[ …] [] Ναι [] Όχι

τεκµηρίωση

διατίθεται

ηλεκτρονικά,

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
των εγγράφων): [……][……][……]
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Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
Οικονοµική

και

χρηµατοοικονοµική

Απάντηση:

επάρκεια
1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών

έτος:

του οικονοµικού φορέα για τον αριθµό

εργασιών:[……][…]νόµισµα

οικονοµικών ετών που απαιτούνται στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα

έτος:

[……]

[……]

κύκλος

κύκλος

εργασιών:[……][…]νόµισµα

έγγραφα της σύµβασης :
έτος:
και/ή,

[……]

κύκλος

εργασιών:[……][…]νόµισµα

1β) Ο µέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του
οικονοµικού φορέα για τον αριθµό ετών
που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή
στην πρόσκληση ή
σύµβασης είναι ο εξής
Εάν

η

σχετική

στα έγγραφα

της

xxxiv:

(αριθµός ετών, µέσος κύκλος εργασιών):

τεκµηρίωση

διατίθεται

[……],[……][…]νόµισµα

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…]

του οικονοµικού φορέα στον επιχειρηµατικό

νόµισµα

τοµέα που καλύπτεται από τη σύµβαση και
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη
στην

πρόσκληση

ή

στα

έγγραφα

ή

νόµισµα

της

σύµβασης για τον αριθµό οικονοµικών ετών
που απαιτούνται είναι ο εξής:

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…]

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…]
νόµισµα

και/ή,
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2β) Ο µέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του
οικονοµικού φορέα στον τοµέα και για τον
αριθµό ετών που απαιτούνται στη σχετική
διακήρυξη

ή

στην

πρόσκληση

ή

στα

έγγραφα της σύµβασης είναι ο εξήςxxxv:
Εάν

η

σχετική

τεκµηρίωση

διατίθεται

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(αριθµός ετών, µέσος κύκλος εργασιών):
[……],[……][…] νόµισµα

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
3)

Σε

περίπτωση

που

οι

πληροφορίες

[…................................…]

σχετικά µε τον κύκλο εργασιών (γενικό ή
ειδικό) δεν είναι διαθέσιµες για ολόκληρη την
απαιτούµενη

περίοδο,

αναφέρετε

την

ηµεροµηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις
δραστηριότητές του ο οικονοµικός φορέας:
4)Όσον

αφορά

τις

χρηµατοοικονοµικές

(προσδιορισµός

της

απαιτούµενης

αναλογίεςxxxvi που ορίζονται στη σχετική

αναλογίας-αναλογία µεταξύ x και yxxxvii -και η

διακήρυξη

αντίστοιχη αξία)

ή

στην

πρόσκληση

ή

στα

έγγραφα της σύµβασης, ο οικονοµικός
φορέας δηλώνει ότι οι πραγµατικές τιµές των
απαιτούµενων αναλογιών έχουν ως εξής:
Εάν

η

σχετική

τεκµηρίωση

διατίθεται
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
5) Το ασφαλισµένο ποσό στην ασφαλιστική
κάλυψη

επαγγελµατικών

κινδύνων

[……][…]νόµισµα

του

οικονοµικού φορέα είναι το εξής:
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Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονοµικές ή

[……..........]

χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις, οι οποίες
(ενδέχεται

να) έχουν

προσδιοριστεί

στη

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύµβασης, ο οικονοµικός
φορέας δηλώνει ότι:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση που ενδέχεται να
έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή
στα

έγγραφα

της

σύµβασης

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

διατίθεται

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
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Γ: Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .
Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα

Απάντηση:

1α) Μόνο για τις δηµόσιες συµβάσεις

Αριθµός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη

έργων:

σχετική

Κατά

τη

διάρκεια

της

περιόδου

αναφοράςxxxviii, ο οικονοµικός φορέας έχει
εκτελέσει τα ακόλουθα έργα του είδους που
έχει προσδιοριστεί:

διακήρυξη

ή

στην

πρόσκληση

ή

στα

έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στην
διακήρυξη):
[…]
Έργα: [……]
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,

Εάν η σχετική τεκµηρίωση όσον αφορά την
καλή

εκτέλεση

και

σηµαντικότερων

ολοκλήρωση

εργασιών

των

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]

διατίθεται

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
1β)

Μόνο

για

δηµόσιες

συµβάσεις

Αριθµός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη

προµηθειών

και

δηµόσιες

συµβάσεις

σχετική

τη

διάρκεια

της

περιόδου

αναφοράςxxxix, ο οικονοµικός φορέας έχει
προβεί

στις

ακόλουθες

κυριότερες

παραδόσεις αγαθών του είδους που έχει
προσδιοριστεί
ακόλουθες

ή

στην

πρόσκληση

ή

στα

έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στην

υπηρεσιών:
Κατά

διακήρυξη

ή

έχει

κυριότερες

παράσχει

τις

υπηρεσίες

του

διακήρυξη):
[…...........]
Περιγρα

ποσά

φή

ηµεροµ

παραλήπ

ηνίες

τες

είδους που έχει προσδιοριστεί:
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου
αναφέρετε τα ποσά, τις ηµεροµηνίες και
τους παραλήπτες δηµόσιους ή ιδιωτικούςxl:
2)

Ο

οικονοµικός

χρησιµοποιήσει
προσωπικό

ή

φορέας

µπορεί

να

το

ακόλουθο

τεχνικό

τις

ακόλουθες

τεχνικές

[……..........................]

υπηρεσίεςxli, ιδίως τους υπεύθυνους για τον
έλεγχο της ποιότητας:
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Στην

περίπτωση

δηµόσιων

συµβάσεων

έργων, ο οικονοµικός φορέας θα µπορεί να
χρησιµοποιήσει

το

ακόλουθο

τεχνικό

προσωπικό

τις

ακόλουθες

τεχνικές

ή

[……]

υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου:
3) Ο οικονοµικός φορέας χρησιµοποιεί τον

[……]

ακόλουθο τεχνικό εξοπλισµό και λαµβάνει
τα ακόλουθα µέτρα για την διασφάλιση της
ποιότητας και τα µέσα µελέτης και έρευνας
που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:
4) Ο οικονοµικός φορέας θα µπορεί να
εφαρµόσει

τα

ακόλουθα

[....……]

συστήµατα

διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασµού και
ανίχνευσης

κατά

την

εκτέλεση

της

σύµβασης:
5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που
θα παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για
προϊόντα

ή

υπηρεσίες

ανταποκρίνονται

σε

που

πρέπει

κάποιον

να

ιδιαίτερο

σκοπό:
Ο οικονοµικός φορέας θα επιτρέπει τη
διενέργεια

ελέγχωνxlii

παραγωγικό

όσον

δυναµικό

ή

αφορά
τις

[] Ναι [] Όχι

το

τεχνικές

ικανότητες του οικονοµικού φορέα και,
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα
µέσα

µελέτης

και

έρευνας

που αυτός

διαθέτει καθώς και τα µέτρα που λαµβάνει
για τον έλεγχο της ποιότητας;
6)

Οι

ακόλουθοι

επαγγελµατικών

τίτλοι

σπουδών

προσόντων

και

διατίθενται

από:
α)[......................................……]
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον
εργολάβο,
και/ή (ανάλογα µε τις απαιτήσεις που
ορίζονται

στη

σχετική

πρόσκληση

ή
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διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύµβασης)

β) [……]

β) τα διευθυντικά στελέχη του:
7) Ο οικονοµικός φορέας θα µπορεί να
εφαρµόζει

τα

περιβαλλοντικής

µέτρα

ακόλουθα
διαχείρισης

[……]

κατά

την

εκτέλεση της σύµβασης:
8)

Το

µέσο

ετήσιο

εργατοϋπαλληλικό

δυναµικό του οικονοµικού φορέα και ο

Έτος, µέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό:
[........], [.........]

αριθµός των διευθυντικών στελεχών του
[........], [.........]

κατά τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:

[........], [.........]
Έτος, αριθµός διευθυντικών στελεχών:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]

9) Ο οικονοµικός φορέας θα έχει στη

[……]

διάθεσή του τα ακόλουθα µηχανήµατα,
εγκαταστάσεις και τεχνικό εξοπλισµό για
την εκτέλεση της σύµβασης:
10) Ο οικονοµικός φορέας προτίθεται, να
αναθέσει

σε

τρίτους

υπό

[....……]

µορφή

υπεργολαβίαςxliii το ακόλουθο τµήµα (δηλ.
ποσοστό) της σύµβασης:
11) Για δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών :
Ο οικονοµικός φορέας θα παράσχει τα
απαιτούµενα

δείγµατα,

φωτογραφίες

των

περιγραφές

προϊόντων

που

[] Ναι [] Όχι

ή
θα

προµηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να
συνοδεύονται

από

πιστοποιητικά

γνησιότητας·
Κατά περίπτωση, ο οικονοµικός φορέας
δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκοµίσει τα
[] Ναι [] Όχι
Σελίδα 75 από 81

19PROC004499740 2019-02-21
απαιτούµενα πιστοποιητικά γνησιότητας.
Εάν

η

σχετική

τεκµηρίωση

διατίθεται

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή

στοιχεία

αναφοράς

των

εγγράφων):

[……][……][……]
12) Για δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών:
Μπορεί

ο

οικονοµικός

φορέας

να

[] Ναι [] Όχι

προσκοµίσει τα απαιτούµενα πιστοποιητικά
που έχουν εκδοθεί από επίσηµα ινστιτούτα
ελέγχου

ποιότητας

ή

υπηρεσίες

αναγνωρισµένων ικανοτήτων, µε τα οποία
βεβαιώνεται

η

καταλληλότητα

των

προϊόντων, επαληθευόµενη µε παραποµπές
στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα,
και

τα

διακήρυξη

οποία
ή

ορίζονται

στην

στη

πρόσκληση

[….............................................]

σχετική
ή

στα

έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,

στη διακήρυξη;

επακριβή
Εάν

όχι,

εξηγήστε

τους

λόγους

και

στοιχεία

αναφοράς

των

εγγράφων):

[……][……][……]

αναφέρετε ποια άλλα αποδεικτικά µέσα
µπορούν να προσκοµιστούν:
Εάν

η

σχετική

τεκµηρίωση

διατίθεται

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
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∆: Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα συστήµατα διασφάλισης
ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή
ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης.
Συστήµατα

διασφάλισης

ποιότητας

και

Απάντηση:

Θα είναι σε θέση ο οικονοµικός φορέας να

[] Ναι [] Όχι

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

προσκοµίσει

πιστοποιητικά

που

έχουν

εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισµούς
που βεβαιώνουν ότι ο οικονοµικός φορέας
συµµορφώνεται
πρότυπα

µε

τα

απαιτούµενα

διασφάλισης

ποιότητας,

συµπεριλαµβανοµένης
προσβασιµότητας

της

για

άτοµα

µε

ειδικές

[……] [……]

ανάγκες;
Εάν

όχι,

εξηγήστε

τους

λόγους

και

διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά µέσα
µπορούν να προσκοµιστούν όσον αφορά
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,

το σύστηµα διασφάλισης ποιότητας:
Εάν

η

σχετική

τεκµηρίωση

διατίθεται

[……][……][……]

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Θα είναι σε θέση ο οικονοµικός φορέας να
προσκοµίσει

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

πιστοποιητικά

που

[] Ναι [] Όχι

έχουν

εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισµούς
που βεβαιώνουν ότι ο οικονοµικός φορέας
συµµορφώνεται

µε

τα

απαιτούµενα

[……] [……]

συστήµατα ή πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης;
Εάν

όχι,

εξηγήστε

τους

λόγους

και

διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά µέσα
µπορούν να προσκοµιστούν όσον αφορά
τα συστήµατα ή πρότυπα περιβαλλοντικής

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]

διαχείρισης:
Εάν

η

σχετική

τεκµηρίωση

διατίθεται

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
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Μέρος V: Περιορισµός του αριθµού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο
αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειµενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που
πρόκειται να εφαρµοστούν για τον περιορισµό του αριθµού των υποψηφίων που θα προσκληθούν
να υποβάλουν προσφορά ή να συµµετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες
µπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις
µορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκοµιστούν,
ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης.
Για

κλειστές

διαδικασίες,

ανταγωνιστικές

διαδικασίες

µε

διαπραγµάτευση,

διαδικασίες

ανταγωνιστικού διαλόγου και συµπράξεις καινοτοµίας µόνον:
Ο οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι:
Περιορισµός του αριθµού

Απάντηση:

Πληροί τα αντικειµενικά και χωρίς διακρίσεις

[….]

κριτήρια

ή

κανόνες

εφαρµοστούν

για

που

τον

πρόκειται

περιορισµό

να
του

αριθµού των υποψηφίων µε τον ακόλουθο
τρόπο:
Εφόσον ζητούνται ορισµένα πιστοποιητικά ή
λοιπές

µορφές

αποδεικτικών

εγγράφων,

[] Ναι [] Όχιxlv

αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο
οικονοµικός

φορέας

διαθέτει

τα

απαιτούµενα έγγραφα:
Εάν ορισµένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά
ή λοιπές µορφές αποδεικτικών στοιχείων
διατίθενται ηλεκτρονικάxliv, αναφέρετε για το
καθένα:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]xlvi
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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 είµαι σε θέση, κατόπιν αιτήµατος και χωρίς
καθυστέρηση, να προσκοµίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές µορφές αποδεικτικών εγγράφων που
αναφέρονταιxlvii, 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
δωρεάνxlviii.
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 ∆ήλωσης 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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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

Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι

πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου
ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού
δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος
κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.
iv

Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων ατόμων.

v

Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.

vi

Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

vii

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που

ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να
βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”
viii

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.
ix

Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300

της 11.11.2008, σ. 42).
x

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

xi

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/ΔΕΥ 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).
xii

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.
xiii

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.
xiv

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”.
xv

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/ΔΕΥ 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.".
xvi

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 Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )
xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xix

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xx

Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση

αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
xxi

Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την

επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.
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xxii 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).
xxiii Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό
λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας
του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί,
ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή
της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς
xxiv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xxv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
xxvi . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxvii Άρθρο 73 παρ. 5.
xxviii Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
xxix Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.
xxx Πρβλ άρθρο 48.
xxxi Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxxii Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ και άρθρο 375 παρ. 10.
xxxiii Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που
καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.
xxxiv Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
xxxv Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
xxxvi Π.χ. αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων
xxxvii Π.χ. αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων
xxxviii Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που υπερβαίνει τα πέντε έτη.
xxxix Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που υπερβαίνει τα τρία έτη.
xl

Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.

xli

Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο

οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ.
xlii

Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι

εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών.
xliii Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του
υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.
xliv Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση.
xlv

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xlvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xlvii Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014
xlviii 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.
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