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    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
7η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
‘’ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ‘

   

                                                ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων « Ο Άγιος Γεώργιος» με την υπ’ αριθμ. 40/ΠΡΚ36/29-11-2021 απόφαση του 

Δ.Σ. του Γ.Ν. Χανίων (ΑΔΑ:6Ε6Β46907Τ-ΗΘ0) 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), Ν 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α/09-03-2021) 

Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, 

ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την 

ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία. Όπως αυτοί ισχύουν:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΡΙΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ 
ΤΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ (CPV:50730000-1)»

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  Παρασκευή

17-12-2021 και ώρα 12:00μμ

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   

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΡΙΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΤΩΝ 
ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ (CPV:50730000-1)

Κωδικός Αριθμού Εξόδου (ΚΑΕ)
                                               1439-17.732,00

                                                0887-3.534,00

0000478195
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ
Προϋπολογισμός   21.266,00  ευρώ συμπ.Φ.Π.Α.24%
Προϋπολογισμός    17.150,00  ευρώ άνευ .Φ.Π.Α. 24%

ΑΡΙΘΜΟΣ AITHMAΤΟΣ (REQ) 21REQ009691394

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

Σημείωση: Διάρκεια ισχύος των προσφορών : 120 ημέρες.

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

Ο  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩN                                                                                       

ΜΠΕΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Επισκευή τριών ψυκτικών θαλάμων των Μαγειρείων του ΓΝ Χανίων
Τεχνικές προδιαγραφές

1) Προθάλαμος συντήρησης λαχανικών

Α) Ανταλλακτικά

1) ψυκτικό μηχάνημα (συντήρηση) πλήρες κλειστού τύπου  
με συμπιεστή 1HP 230V/50Hz  R134a, τεμάχια 1
Ενδεικτικός τύπος: L’ UNITE C/U CAJ4511Y 

2) στοιχείο «πλαφονιέρα» (αεροψυκτήρας οροφής μιας εξόδου 
αέρος επικλινής) συμβατό με ψυκτικό μηχάνημα 1HP, τεμάχια 1
Ενδεικτικός τύπος: LU-VE MINIMAGIC 1000 MMC 128

3) ψυκτικό ρευστό R134a, κιλά 4

4) Εξαρτήματα ψυκτικού κυκλώματος R134a, σετ 1

(στα εξαρτήματα περιλαμβάνονται: δείκτης ροής, φίλτρο υγρού, εκτονωτική βαλβίδα, ηλεκτρομαγνητική 
βαλβίδα, πιεσοστάτης υψηλής – χαμηλής πίεσης και όλα τα αναγκαία μικροϋλικά που απαιτούνται για 
την ορθή λειτουργία του ψυκτικού μηχανήματος)

 Προϋπολογιζόμενο κόστος υλικών: 2.750€ πλέον ΦΠΑ 24% (3.410€ με ΦΠΑ)

Β) Εργασίες 

Αντικατάσταση ψυκτικού μηχανήματος, αντικατάσταση στοιχείου, καθαρισμός υφιστάμενων 
σωληνώσεων, τοποθέτηση εξαρτημάτων και σύνδεση ψυκτικού κυκλώματος, πλήρωση με ψυκτικό 
ρευστό R134a, ρυθμίσεις και έλεγχος καλής λειτουργίας

Προϋπολογιζόμενο κόστος εργασιών: 950€ πλέον ΦΠΑ 24% (1.178€ με ΦΠΑ)

2) Θάλαμος συντήρησης λαχανικών

Α) Ανταλλακτικά

1) ψυκτικό μηχάνημα (συντήρηση) πλήρες κλειστού τύπου 
με συμπιεστή 3HP 380V/50Hz  R134a, τεμάχια 1
Ενδεικτικός τύπος: L’ UNITE C/U TAGT4534Y 

2) στοιχείο «κύβος» συμβατό με ψυκτικό μηχάνημα 3HP,
με αντιστάσεις αποπάγωσης, τεμάχια 1
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Ενδεικτικός τύπος: ALFA LAVAL OPTIGO CCEH252.1CS7,

3) ψυκτικό ρευστό R134a, κιλά 7

4) Εξαρτήματα ψυκτικού κυκλώματος R134a, σετ 1

(στα εξαρτήματα περιλαμβάνονται: δείκτης ροής, φίλτρο υγρού, εκτονωτική βαλβίδα, ηλεκτρομαγνητική 
βαλβίδα, πιεσοστάτης υψηλής – χαμηλής πίεσης και όλα τα αναγκαία μικροϋλικά που απαιτούνται για 
την ορθή λειτουργία του ψυκτικού μηχανήματος)

 Προϋπολογιζόμενο κόστος υλικών: 5.450€ πλέον ΦΠΑ 24% (6.758€ με ΦΠΑ)

Β) Εργασίες 

Αντικατάσταση ψυκτικού μηχανήματος, αντικατάσταση στοιχείου, καθαρισμός υφιστάμενων 
σωληνώσεων, τοποθέτηση εξαρτημάτων και σύνδεση ψυκτικού κυκλώματος, πλήρωση με ψυκτικό 
ρευστό R134a, ρυθμίσεις και έλεγχος καλής λειτουργίας

Προϋπολογιζόμενο κόστος εργασιών: 950€ πλέον ΦΠΑ 24% (1.178€ με ΦΠΑ)

3) Δεύτερος θάλαμος κατάψυξης

Α) Ανταλλακτικά

1) ψυκτικό μηχάνημα (κατάψυξη) πλήρες κλειστού τύπου 
με συμπιεστή 5HP 380V/50Hz  R404a-R449a, τεμάχια 1
Ενδεικτικός τύπος: L’ UNITE C/U TAGT2522ZBR-TZ 

2) στοιχείο «κύβος» συμβατό με ψυκτικό μηχάνημα 5HP, 
με αντιστάσεις αποπάγωσης, τεμάχια 1
Ενδεικτικός τύπος: ALFA LAVAL OPTIGO CCEH252.1CS7

3) ψυκτικό ρευστό R449a, κιλά 10

4) Εξαρτήματα ψυκτικού κυκλώματος R404a-449a, σετ 1

(στα εξαρτήματα περιλαμβάνονται: δείκτης ροής, φίλτρο υγρού, εκτονωτική βαλβίδα, ηλεκτρομαγνητική 
βαλβίδα, πιεσοστάτης υψηλής – χαμηλής πίεσης και όλα τα αναγκαία μικροϋλικά που απαιτούνται για 
την ορθή λειτουργία του ψυκτικού μηχανήματος)

 Προϋπολογιζόμενο κόστος υλικών: 6.100€ πλέον ΦΠΑ 24% (7.564€ με ΦΠΑ)

Β) Εργασίες 

Αντικατάσταση ψυκτικού μηχανήματος, αντικατάσταση στοιχείου, καθαρισμός υφιστάμενων 
σωληνώσεων, τοποθέτηση εξαρτημάτων και σύνδεση ψυκτικού κυκλώματος, πλήρωση με ψυκτικό 
ρευστό R449a, ρυθμίσεις και έλεγχος καλής λειτουργίας

Προϋπολογιζόμενο κόστος εργασιών: 950€ πλέον ΦΠΑ 24% (1.178€ με ΦΠΑ)

   Συνολικό προϋπολογιζόμενο κόστος υλικών (1)-(3): 14.300€, πλέον ΦΠΑ 24%
 Συνολικό προϋπολογιζόμενο κόστος εργασιών (1)-(3): 2.850€, πλέον ΦΠΑ 24%
 Συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη (υλικά και εργασίες (1)-(3)): 17.150€, πλέον ΦΠΑ 24% (21.266€ 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).

4) Ειδικοί όροι

1) Οι εργασίες επισκευής θα πραγματοποιηθούν επιτόπου από αδειούχο ψυκτικό με πιστοποίηση 
χειρισμού φθοριούχων αερίων (άδεια Εργοδηγού Ψυκτικού και πιστοποίηση Κατηγορίας Ι, να 
κατατεθούν με την προσφορά). 

2) Με την προσφορά θα δοθούν οι προσφερόμενοι τύποι στοιχείων και ψυκτικών μηχανών 
(κατασκευαστικός οίκος και μοντέλο), καθώς και τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά τους, για να 
αξιολογηθούν. Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της 
ΕΕ και πιστοποιημένων κατασκευαστικών οίκων. 
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3) Η προμήθεια όλων των υλικών, μικροϋλικών και αναλωσίμων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση 
των εργασιών, ακόμη και εάν αυτά δεν έχουν αναφερθεί ρητά στις προδιαγραφές, θα γίνει από τον 
ανάδοχο της επισκευής των ψυκτικών θαλάμων, ο οποίος και θα παρέχει με την προσφορά του 
εγγύηση καλής λειτουργίας των ψυκτικών θαλάμων διάρκειας τουλάχιστον έξι (6) μηνών σε υλικά 
και εργασίες από την παράδοση τους σε καλή και αδιάλειπτη λειτουργία. Η οικονομική αξιολόγηση 
θα γίνει στο σύνολο της προσφοράς (υλικά και εργασίες) από κοινού και για τους τρεις ψυκτικούς 
θαλάμους. 

4) Χρόνος παράδοσης μετά την παραγγελία: είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες
5) Είναι δυνατή η πραγματοποίηση αυτοψίας από τους υποψηφίους αναδόχους, κατόπιν συνεννόησης 

με το Τμήμα Τεχνικού. 

        6)Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα δηλώσουν στην προσφορά τους ότι έχουν λάβει γνώση και 

συμμορφώνονται με τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών

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 
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.





Ακριβές Αντίγραφο
Κεντρικό Πρωτόκολλο
ΣΚΥΛΟΥΡΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
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