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     ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  

7
η
 ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ 

 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ  

‘’ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ‘ 

    

  

 

                                                                          ΧΑΝΙΑ:   08-04 - 2021 

                        ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ.  : 7108/06-04-2021 

 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων « Ο Άγιος Γεώργιος» με την υπ’ αριθμ. 10/ πρκ. 09/ 22-03-2021  (ΑΔΑ  

6ΓΧΤ46907Τ-ΨΔΓ)   Απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν. Χανίων και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν2286/95, 

Ν3329/2005, Ν2955/01,το Νόμο 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). Όπως αυτοί ισχύουν 

   

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) 
ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ (CPV 50800000-3)» 

  

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Έρευνα Αγοράς μέσω της πλατφόρμας i-supplies 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
Την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

μόνο βάσει τιμής 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΟΙ  ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ « i-supplies» έως 

την  Τετάρτη  14-04-2020 και ώρα 14:00μμ 

ΤΑ  ΛΟΙΠΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ 

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ (ΛΟΓΩ ΟΓΚΟΥ) ΝΑ  

ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΣΤΟ Ε-MAIL: apontikaki@chaniahospital.gr 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ      

 

 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΨΥΚΤΙΚΩΝ 
ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ  

(CPV 50800000-3)» 
 

Κωδικός Αριθμού Εξόδου (ΚΑΕ) 

                                                

                                                0879 
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    ΑΡΙΘΜΟΣ AITHMAΤΟΣ (REQ) 21REQ008393499 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 

 
Προϋπολογισμός   14.880.00  ευρώ συμπ.Φ.Π.Α.24% 

       Προϋπολογισμός     12.000,00  ευρώ άνευ .Φ.Π.Α. 24% 
 
 
 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» 

Σημείωση: Διάρκεια ισχύος των προσφορών : 120 ημέρες. 

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ YΠΗΡΕΣΙΑ  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τηλ: 28210 22335  Ε-mail: apontikaki@chaniahospital.gr 

 

 

 

Ο  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩN                                                                                        

 

 

ΜΠΕΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

      Για την αντιγραφή  

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ 
ΜΟΝΑΔΩΝ Mc QUAY PEH079 ΤΟΥ ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ: 12.000€ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

 

Προκειμένου να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία των πέντε κεντρικών ψυκτικών μονάδων (chillers) του 
Γ.Ν. Χανίων, κρίνεται αναγκαία η τακτική προληπτική συντήρησή τους από εξειδικευμένο συνεργείο τεχνικών. 
Οι εν λόγω ψυκτικές μονάδες είναι κατασκευής του οίκου Mc Quay (μοντέλο PEH 079), ισχύος 300 RT = 
3.600.000 BTU/h έκαστη.  

Επιπλέον, λόγω της εφαρμογής από το έτος 2020 νέας Εθνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας (Ευρωπαϊκός 
Κανονισμός 517/2014, F-Gas),  πέραν της προληπτικής συντήρησης θα πρέπει να γίνεται τακτικός έλεγχος 
διαρροών στα ψυκτικά μηχανήματα που περιέχουν ποσότητα ψυκτικού μέσου μεγαλύτερη των 5 τόνων 
ισοδυνάμου CO2 από αδειούχους και πιστοποιημένους για το χειρισμό φθοριούχων αερίων τεχνικούς. Καθώς 
η ποσότητα του ψυκτικού μέσου που χρησιμοποιούν οι μονάδες (R134a, 392 kg ανά μονάδα) αντιστοιχεί σε 
ποσότητα άνω των 500 τόνων ισοδυνάμου CO2, υφίσταται η υποχρέωση ελέγχου διαρροών στα κυκλώματα 
όλων των μονάδων ανά τρίμηνο.  

Συνεπώς, κρίνεται αναγκαία η σύναψη σύμβασης ετήσιας διάρκειας για την τακτική-προληπτική συντήρηση και 
τον έλεγχο διαρροών των πέντε (5) ψυκτικών μονάδων Mc Quay (μοντέλο PEH 079) του ΓΝ Χανίων, σύμφωνα 
με τις ακόλουθες προδιαγραφές: 

- Ο Ανάδοχος της σύμβασης θα πρέπει να κατέχει την απαιτούμενη εξειδικευμένη τεχνογνωσία, να έχει 
κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό από το εργοστάσιο κατασκευής και να διαθέτει απρόσκοπτη 
πρόσβαση στα αναγκαία ανταλλακτικά για την επισκευή των μονάδων (να κατατεθούν ανάλογες 
βεβαιώσεις με την προσφορά επί ποινή απόρριψης).  

- Στα πλαίσια της σύμβασης θα πραγματοποιηθούν τέσσερις (4) προγραμματισμένες επισκέψεις ελέγχου 
διαρροών και καλής λειτουργίας των μονάδων (μια ανά τρίμηνο), ενώ σε μια από αυτές θα 
πραγματοποιείται η κύρια ετήσια προληπτική συντήρηση των μονάδων, που περιλαμβάνει τον χημικό και 
μηχανικό καθαρισμό του υδρόψυκτου συμπυκνωτή των μονάδων, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο. Οι 
συντηρήσεις και τυχόν αναγκαίες επισκευές μικρής κλίμακας θα πραγματοποιούνται από εξειδικευμένο 
προσωπικό, το οποίο και πραγματοποιεί τους αντίστοιχους κύκλους εργασιών αλλά και τις αντίστοιχες 
καταγραφές λειτουργίας της μονάδας, βάσει σχετικών εργοστασιακών οδηγιών. Στο τέλος των εργασιών 
επισκευής και συντήρησης θα παραδίδεται ηλεκτρονική αναλυτική τεχνική έκθεση εργασιών και συστάσεις 
για πρόσθετες ανάγκες επισκευής / συντήρησης εφόσον υπάρχει σχετική απαίτηση. 

- Οι εργασίες συντήρησης που θα πραγματοποιηθούν είναι: 
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 Έλεγχος διαρροών ψυκτικού υγρού 

 Μέτρηση πιέσεων αναρρόφησης και κατάθλιψης ανά κύκλωμα 

 Έλεγχος λειτουργίας και αμπερομέτρηση συμπιεστών 

 Έλεγχος λειτουργίας εκτονωτικών βαλβίδων  

 Έλεγχος θερμοστοιχείων και μετατροπών πίεσης 

 Έλεγχος κυκλώματος ψυχρού νερού 

 Καθαρισμός συμπυκνωτή (χημικός και μηχανικός καθαρισμός) 

 Καθαρισμός και σύσφιξη συνδέσεων ηλεκτρικού πίνακα 

 Επιθεώρηση και ρύθμιση αυτοματισμών λειτουργίας και προστασίας 

 Έλεγχος φίλτρων ψυκτελαίου 

 Έλεγχος φίλτρων λαδιού 

 Έλεγχος ηλεκτρικών ρελέ ισχύος 

 Έλεγχος στάθμης λαδιού συμπιεστών 

 Μέτρηση Megger συμπιεστών  

 Εκκίνηση και έλεγχος καλής λειτουργίας 

- Στο προσφερόμενο κόστος της ετήσιας σύμβασης συντήρησης θα συμπεριλαμβάνονται όλα τα έξοδα 
μεταφοράς και διαμονής των συνεργείων συντήρησης. Δεν περιλαμβάνονται τα ανταλλακτικά, το 
ψυκτέλαιο, το ψυκτικό μέσο, τα φίλτρα, τα χημικά καθαριστικά και τα λοιπά υλικά, τα οποία θα χρεώνονται 
ξεχωριστά εφόσον απαιτηθούν κατά τις εργασίες, έπειτα από την κατάθεση σχετικής οικονομικής 
προσφοράς.  

- Στα πλαίσια της σύμβασης θα παρέχεται έκπτωση τουλάχιστον 20% σε όλα τα ανταλλακτικά επί των 
τιμών καταλόγου και προτεραιότητα εξυπηρέτησης στην περίπτωση βλάβης, ειδικά σε περιόδους αιχμής 
(να αναφερθεί το παρεχόμενο ποσοστό έκπτωσης στην προσφορά). Θα παρέχεται επίσης βασική 
εκπαίδευση στο τεχνικό προσωπικό του Νοσοκομείου, ώστε να είναι σε θέση να χειριστούν τις μονάδες 
και να μπορούν να προβούν σε βασική διάγνωση δυσλειτουργίας.  

- Στην περίπτωση βλάβης μονάδας εντός του συμβατικού χρόνου ο ανάδοχος θα ειδοποιείται γραπτώς ή 
τηλεφωνικώς. Αρχικά θα δίνονται οδηγίες στο τεχνικό προσωπικό του Νοσοκομείου και αν η βλάβη δεν 
μπορεί να αντιμετωπιστεί, θα πραγματοποιείται έκτακτη επίσκεψη διάγνωσης – αποκατάστασης της 
βλάβης. Η πρώτη έκτακτη επίσκεψη ελέγχου-διάγνωσης βλάβης μονάδας εντός του συμβατικού χρόνου 
θα είναι δωρεάν. Στην περίπτωση διάγνωσης σοβαρής βλάβης που απαιτεί εργασίες μεγάλης κλίμακας 
(λ.χ. επισκευή συμπιεστή) θα κατατίθεται σχετική τεχνική και οικονομική προσφορά.  

 

 

 

 

 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Ο οικονομικός φορέας που λαμβάνει μέρος στον παραπάνω διαγωνισμό οφείλει να υποβάλει ηλεκτρονικά τα 

εξής έγγραφα δικαιολογητικά τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά την διαδικασία της αξιολόγησης 

της προσφοράς. 

 

α) Όσον αφορά την παράγραφο 1 του άρθρου73, Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού 

μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 

κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός 

φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως 

άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 73. 

 

β) Όσον αφορά την παράγραφο 2 του άρθρου 73, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του 

οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις 

τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές 

τους υποχρεώσεις. 

 

γ) Όσον αφορά την παράγραφο 4, περίπτωση β' του άρθρου 73, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 

αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει 

υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή 

ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις 
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επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 

παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Αν το κράτος-μέλος ή η χώρα του οικονομικού φορέα δεν εκδίδει τα έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το 

έγγραφα ή το πιστοποιητικά δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω περιπτώσεις α) – γ)  (όπως αυτά αναφέρονται και 

στις παράγραφος 1 και 2 και στην περίπτωση β' της παραγράφου 4 του άρθρου 73), τα έγγραφα ή τα 

πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν 

προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους -

μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

 

δ) Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 1α) και 2 του άρθρου 75, Πιστοποιητικό/βεβαίωση του 

οικείου επαγγελματικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016, με το οποίο 

πιστοποιείται η εγγραφή του οικονομικού φορέα σε αυτό. Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή 

κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, 

από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

 

 




