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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ
7η ΤΠΔ ΚΡΗΣΗ
ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΑΝΙΧΝ
‘’ Ο ΑΓΙΟ ΓΔΧΡΓΙΟ ‘’
ΥΑΝΙΑ: 26-1-2017
Απ. Ππυηοκ: 1586
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΦΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:1Π
Σο Γενικό Νοζοκομείο Υανίυν « Ο Άγιορ Γεώπγιορ» με ηο θέμα 24/ππκ13/22-08-2016 (ΑΓΑ: ΧΙΙΦ46907Σ-9ΡΣ) ηος Γιοικηηικού ςμβοςλίος
και έσονηαρ ςπότη ηιρ διαηάξειρ ηος Ν2286/95, Ν3329/2005, Ν2955/01,ηο Νόμο 4412/2016 (ΦΔΚ 147/Α/08-08-2016)
Γημόζιερ ςμβάζειρ Έπγυν, Ππομηθειών και Τπηπεζιών (πποζαπμογή ζηιρ Οδηγίερ 2014/24/ ΔΔ και 2014/25/ΔΔ). Όπυρ αςηόρ ιζσύει.

ΑΝΑΚΟΙΝΧΝΔΙ ΣΗΝ ΔΡΔΤΝΑ ΑΓΟΡΑ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ
«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΧΝ ΓΙΑ ΣΟΤ ΥΧΡΟΤ ΣΧΝ ΠΛΤΝΣΗΡΙΧΝ ΚΑΙ ΣΧΝ
ΜΑΓΔΙΡΔΙΧΝ (καηηγοπία CPV 42512200-0)»
ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ

Γεληθό Ννζνθνκείν Υαλίσλ «Ο ΑΓΙΟ ΓΔΧΡΓΙΟ»

ΔΙΓΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

Έξεπλα Αγνξάο
Σελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κόλν

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ

βάζεη ηηκήο
ΟΙ ΠΡΟΦΟΡΔ ΘΑ ΚΑΣΑΣΔΘΟΤΝ Δ ΦΡΑΓΙΜΔΝΟ

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗ ΤΠΟΒΟΛΗ

ΦΑΚΔΛΟ ΜΔ ΣΗΝ ΔΝΓΔΙΞΗ «ΠΡΟΦΟΡΑ» ΣΟ

ΠΡΟΦΟΡΧΝ

ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟΤ ΔΧ ΣΗΝ ΣΡΙΣΗ 31-1-2017,
ώπα 12.00 πμ.

ΣΟΠΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ

Γεληθό Ννζνθνκείν Υαλίσλ «Ο ΑΓΙΟ ΓΔΧΡΓΙΟ»

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΧΝ

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΧΝ ΓΙΑ ΣΟΤ
ΥΧΡΟΤ ΣΧΝ ΠΛΤΝΣΗΡΙΧΝ ΚΑΙ ΣΧΝ ΜΑΓΔΙΡΔΙΧΝ
(καηηγοπία CPV 42512200-0)»

Κυδικόρ Απιθμού Δξόδος (ΚΑΔ)

7112
Πποϋπολογιζμόρ : 6.800,00 εςπώ ζςμπ.Φ.Π.Α.24%
Πποϋπολογιζμόρ : 5.483,87 εςπώ άνες .Φ.Π.Α.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΔΙΑ ΓΑΠΑΝΗ
ΥΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ

Γεληθό Ννζνθνκείν Υαλίσλ «Ο ΑΓΙΟ ΓΔΧΡΓΙΟ»
ημείυζη: Γηάξθεηα ηζρύεηο ησλ πξνζθνξώλ : 120 εκέξεο.

ΣΙΜΗ ΠΡΟΦΟΡΑ

Δ ΔΤΡΧ €

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ

Τπεξεζία

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ

Σκήκα Πξνκεζεηώλ

Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ ΓΔΝ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΑΝΙΧΝ
ΒΟΤΛΓΑΡΙΓΗ ΜΗΝΑ
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ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΣΔΑΡΧΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΧΝ (ΥΧΡΟΙ
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ΠΛΤΝΣΗΡΙΧΝ ΚΑΙ ΜΑΓΔΙΡΔΙΧΝ ΣΟΤ ΓΝ ΥΑΝΙΧΝ.

Α) Απηόλνκν θιηκαηηζηηθό δηαηξνύκελνπ ηύπνπ 24.000 btu/h (ηεκάρηα 2)


Απηόλνκν θιηκαηηζηηθό δηαηξνύκελνπ ηύπνπ κε επηηνίρηα ηνπνζέηεζε ηεο εζσηεξηθήο κνλάδαο



Ολνκαζηηθή ςπθηηθή ηζρύο 24.000 BTU/h



Λεηηνπξγίεο ςύμεο/ ζέξκαλζεο



Πιήξσο ηειερεηξηδόκελν



Δλεξγεηαθή θιάζε C ή αλώηεξε ζε ιεηηνπξγία ςύμεο, ζπκβαηηθήο ηερλνινγίαο (ON/OFF)



Φπθηηθό ξεπζηό R410Α



Δπώλπκε εηαηξεία θαηαζθεπήο κε αλαγλσξηζκέλε αμηνπηζηία, ειιεληθή αληηπξνζσπεία θαη παξνρή εγγύεζεο θαιήο
ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ δπν (2) εηώλ γηα όια ηα κέξε ηνπ κεραλήκαηνο



πκκόξθσζε κε ηηο ηζρύνπζεο πξνδηαγξαθέο ηεο ΔΔ

Δπηπιένλ, είλαη επηζπκεηά εθόζνλ δηαηίζεληαη ηα παξαθάησ ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά:


Υακειή ζηάζκε ζνξύβνπ (θαηά πξνηίκεζε ρακειόηεξε ησλ 52 dB(A) γηα ηελ εζσηεξηθή κνλάδα)



Δηδηθά αληηβαθηεξηδηαθά/ αληηαιιεξγηθά θίιηξα

Β) Απηόλνκν θιηκαηηζηηθό ηύπνπ ληνπιάπαο 50.000 btu/h (ηεκάρηα 2)


Ολνκαζηηθή ςπθηηθή ηζρύο 48.000 BTU/h



Λεηηνπξγίεο ςύμεο/ ζέξκαλζεο



Δλεξγεηαθή θιάζε Δ ή αλώηεξε ζε ιεηηνπξγία ςύμεο, ζπκβαηηθήο ηερλνινγίαο (ON/OFF)



Φπθηηθό ξεπζηό R410Α



πκπηεζηήο ηύπνπ scroll



Δγγπεκέλν εύξνο ιεηηνπξγίαο ζε ζεξκνθξαζίεο από -7ν έσο 43ν C



Δπώλπκε εηαηξεία θαηαζθεπήο κε αλαγλσξηζκέλε αμηνπηζηία, ειιεληθή αληηπξνζσπεία θαη παξνρή εγγύεζεο θαιήο
ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ δπν (2) εηώλ γηα ηελ εζσηεξηθή κνλάδα θαη πέληε (5) εηώλ γηα ηνλ ζπκπηεζηή



πκκόξθσζε κε ηηο ηζρύνπζεο πξνδηαγξαθέο ηεο ΔΔ

Δπηπιένλ, είλαη επηζπκεηά εθόζνλ δηαηίζεληαη ηα παξαθάησ ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά:


Υακειή ζηάζκε ζνξύβνπ (θαηά πξνηίκεζε ρακειόηεξε ησλ 59 dB(A) γηα ηελ εζσηεξηθή κνλάδα)



Δηδηθά αληηβαθηεξηδηαθά/ αληηαιιεξγηθά θίιηξα

Σα αλσηέξσ θιηκαηηζηηθά κεραλήκαηα ζα ηνπνζεηεζνύλ ζηνπο ρώξνπο γηα ηνπο νπνίνπο πξννξίδνληαη (Πιπληήξηα Ικαηηζκνύ θαη
Μαγεηξεία, ζην ππόγεην ηνπ ΓΝ Υαλίσλ) θαη ζα παξαδνζνύλ ζε θαιή ιεηηνπξγία από ηνλ πξνκεζεπηή.
Αλαιπηηθά:
1)

Υώξνο θόξησζεο πιπληεξίσλ Ικαηηζκνύ (κλιμαηιζηικό διαιρούμενοσ ηύποσ 24.000 btu/h, ανηικαηάζηαζη ηοσ σπάρτονηος
μητανήμαηος)


Η δηαδξνκή ησλ ζσιελώζεσλ έρεη κήθνο πεξίπνπ δέθα (10) κέηξα (διαδρομή ενηός ηης υεσδοροθής), ε εμσηεξηθή
κνλάδα ζα ηνπνζεηεζεί ζην δάπεδν κε ηελ θαηάιιειε βάζε.

2)

Υώξνο ζηδεξσηεξίσλ – ζηεγλσηεξίσλ Ικαηηζκνύ (κλιμαηιζηικό ηύποσ νηοσλάπας 50.000 btu/h, ηοποθέηηζη νέοσ
μητανήμαηος)


Η δηαδξνκή ησλ ζσιελώζεσλ έρεη κήθνο πεξίπνπ δώδεθα (12) κέηξα (διαδρομή ενηός ηης υεσδοροθής), ε εμσηεξηθή
κνλάδα ζα ηνπνζεηεζεί ζην δάπεδν κε ηελ θαηάιιειε βάζε.
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3)

Υώξνο πιπληεξίνπ δίζθσλ Μαγεηξείσλ (κλιμαηιζηικό διαιρούμενοσ ηύποσ 24.000 btu/h, ανηικαηάζηαζη ηοσ σπάρτονηος
μητανήμαηος)


Σππηθή εγθαηάζηαζε, ε εμσηεξηθή κνλάδα ζα ηνπνζεηεζεί ζην δάπεδν κε ηελ θαηάιιειε βάζε.
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4) Υώξνο πξνεηνηκαζίαο ιαραληθώλ Μαγεηξείσλ (κλιμαηιζηικό ηύποσ νηοσλάπας 50.000 btu/h, ανηικαηάζηαζη ηοσ σπάρτονηος
μητανήμαηος)


Η δηαδξνκή ησλ ζσιελώζεσλ έρεη κήθνο πεξίπνπ νθηώ (8) κέηξα (διαδρομή ενηός ηης υεσδοροθής), ε εμσηεξηθή
κνλάδα ζα ηνπνζεηεζεί ζηνλ εμσηεξηθό ηνίρν ηνπ θηηξίνπ κε ηελ θαηάιιειε βάζε.

εκείσζε: Γηα όια ηα κεραλήκαηα ε γξακκή παξνρήο ειεθηξηθήο ηξνθνδνζίαο ζα είλαη δηαζέζηκε ζην ζεκείν ηνπνζέηεζεο ηεο
εζσηεξηθήο κνλάδαο.
Γεληθνί όξνη
1)

Οη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ κεραλεκάησλ θαη ηε δηάξθεηα ηεο παξερόκελεο
εγγύεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο.

2)

ηηο πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ν ρξόλνο παξάδνζεο ησλ κεραλεκάησλ.

3)

Οη πξνζθέξνληεο ζα πξέπεη λα επηζθεθζνύλ ηνπο ρώξνπο όπνπ ζα εγθαηαζηαζνύλ ηα κεραλήκαηα θαηόπηλ ζπλελλόεζεο κε ηελ
Σερληθή Τπεξεζία θαη λα δειώζνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο όηη έιαβαλ γλώζε ησλ ηερληθώλ απαηηήζεσλ ηεο εγθαηάζηαζεο ησλ
κεραλεκάησλ.

Ο ΤΝΣΑΞΑ

ΑΓΓΔΛΑΚΗ ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟ
Ηιεθηξνιόγνο –Μεραληθόο Π.Δ.
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