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E-maill :gnaprom@gmail.com   

 
ΘΔΜΑ:«ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ Κ.Κ.M. ΚΑΙ ΣΟΤ 

ΓΙΚΣΤΟΤ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ». 

 
Έτονηας σπόυιν: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 113/10   αξζ.4 παξ.3 « Αλάιεςε Τπνρξεώζεσλ από ηνπο δηαηάθηεο». 

2.  Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο 

Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ. 

3.To άξζξν 22Α ηνπ Ν.4472/2017 όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 4542/2018. 

4. Σo ππ. αξηζκ. πξση. 8294/06-07-2021 αίηεκα ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο. 

5. Σελ αξ. 1541  κε   ΑΓΑ: 9ΒΣ846904Μ-ΩΓ0 απόθαζε δέζκεπζεο  δαπάλεο. 

6. Σελ  αξηζκ. πξαμ.  35ε/14-12-2021 Θέκα 1ν απόθαζε ηνπ Γ.. γηα ηελ έγθξηζε ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο 

πξνζθνξώλ. 

 

   Σν Γ.Ν. ΑΙΣΩΛ/ΝΙΑ-Ννζειεπηηθή Μνλάδα Αγξηλίνπ  πξνβαίλεη ζηελ δηελέξγεηα δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο γηα ηε 

ζπληήξεζε ησλ Κ.Κ.M. θαη ηνπ δηθηύνπ πξνζαγσγήο ηνπ λνζνθνκείνπ, κέζσ αλάξηεζεο  ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

Ννζνθνκείνπ, ζην ΚΗΜΓΗ  θαη ζηε Γηαύγεηα, ζύκθσλα κε ηα παξαπάλσ ζρεηηθά. 

   Παρακαλούμε να καηαθέζεηε έφς ηις 29-12-2021, ημέρα ΣΔΣΑΡΣΗ και ώρα 14.00μ.μ. ζτεηική 

έγγραθη κλειζηή προζθορά (ζηην οποία θα αναγράθεηαι η θράζη  «Οικονομική προζθορά » ηο θέμα 

και ο αριθμός  πρφηοκόλλοσ ηοσ αναρηημένοσ εγγράθοσ).  

   Δπηζεκαίλεηαη όηη, νη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκό ππνςήθηνη πξνκεζεπηέο, κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ 

πξνζθνξά γηα ην ζύλνιν ηεο δαπάλεο (ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΤΛΙΚΑ). 

Πξνζθνξέο γηα κέξνο ηεο δεηνύκελεο ππεξεζίαο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη ζα απνξξίπηνληαη. 

 εκεηώλεηαη όηη :  Οη ελδηαθεξόκελνη πξέπεη καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο λα ππνβάινπλ θαη ηα παξαθάησ: 

 ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

         Τπεύζπλε δήισζε ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986(Α/75), όπσο εθάζηνηε ηζρύεη,  ζηελ  νπνία πξέπεη: 

 Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη όηη απνδέρνληαη πιήξσο ηνπο όξνπο ηεο 

πξόζθιεζεο ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ.  

 Να δειώλεηαη όηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο  είλαη:  

αζθαιηζηηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο, πνπ αθνξνύλ εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θύξηαο θαη 

επηθνπξηθήο) θαη θνξνινγηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο 

 Να δειώλεηαη όηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν 

επαγγεικαηηθό επηκειεηήξην. 

Ο ρξόλνο πιεξσκήο ζα είλαη ζύκθσλνο κε ην Π.Γ 166/5-06-2003. 

       Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα επηθνηλσλνύλ κε ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ  Ννζνθνκείνπ γηα   επηπιένλ 

πιεξνθνξίεο. (ηει.2641361554)     

     

 

 



  ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ:   

 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΓΑΠΑΝΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

ΠΡΟ ΦΠΑ ΓΙΑ ΔΝΑ 
ΔΣΟ 

ΦΠΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

ΜΔ ΦΠΑ ΓΙΑ ΔΝΑ 
ΔΣΟ 

ΚΑΔ 

1 πληήξεζε ησλ Κ.Κ.M. θαη ηνπ 
δηθηύνπ πξνζαγσγήο ηνπ 

Ννζνθνκείνπ 

  

1.1 ΔΡΓΑΙΑ 9.950,00 € 24% 12.338,00 € 0879ΑΝ 

1.2 ΤΛΙΚΑ 19.950,00 € 24% 24.738,00 € 7131ΑΝ 

  ύνολο 29.900,00 €   37.076,00 €   

 

ύνολο προϋπολογιζηικής δαπάνης για ένα έηος:  37.076,00 € με ΦΠΑ 

 

 

1. σνηήρηζη ηφν Κ.Κ.M. και ηοσ δικηύοσ προζαγφγής ηοσ Νοζοκομείοσ 

 

Πξόθεηηαη γηα ηελ ζπληήξεζε ησλ Κεληξηθώλ Κιηκαηηζηηθώλ Μνλάδσλ θαη ηνπ δηθηύνπ πξνζαγσγήο ηνπ 
Ννζνθνκείνπ.  

 

Αναλσηικόηερα: 
 

 Περιγραθή ΑΠΟΛΤΣΑ ΦΙΛΣΡΑ  

Πξνκήζεηα θαη αληηθαηάζηαζε ησλ απόιπησλ θίιηξσλ ζην ηκήκα ησλ ρεηξνπξγείσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ έμη αηζνπζώλ, ηνπ αλαηζζεζηνινγηθνύ, ηεο ΜΔΘ Covid 19, ηνπ καηεπηεξίνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
δύν ρεηξνπξγηθώλ αηζνπζώλ, ηνπ γπλαηθνινγηθνύ ζεπηηθνύ ρεηξνπξγείνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηεο αίζνπζα 

ρεηξνπξγείνπ Covid 19, ηνπ ζεπηηθνύ ρεηξνπξγείνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηεο αίζνπζαο ρεηξνπξγείνπ, ηνπ 

ηκήκαηνο λενγλώλ, ησλ ελδνζθνπήζεσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δύν ρεηξνπξγηθώλ αηζνπζώλ, ηνπ 
ρεηξνπξγείνπ ησλ εμσηεξηθώλ ηαηξείσλ, ηνπ ρεηξνπξγείνπ ησλ επεηγόλησλ πεξηζηαηηθώλ θαη ηνπ ηκήκαηνο 

ηεο κεζνγεηαθήο αλαηκίαο.   
 

Σα απόλσηα θίληρα πνπ ζα αληηθαηαζηαζνύλ ζα έρνπλ ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά:  

 
Η14 EU14  (EN1822), κέγηζηε απνδνηηθόηεηα ζηα 0,3κm EFFICIENCY (E) 99.995%, αληίζηαζε θαηά 

ππξθαγηάο F1 -DIN53438, κέγηζηε ζεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο 800C, κέγηζηε ζρεηηθή πγξαζία ιεηηνπξγίαο 90%, 
πιαίζην αινπκηλίνπ, θαηάιιεια γηα θεληξηθέο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο θαζαξώλ ρώξσλ θαη γηα ρώξνπο 

λνζνθνκείνπ.  
 

Πίνακας Απόλσηφν Φίληρφν   

 

Α/Α ΓΙΑΣΑΔΙ 

(cmxcmxcm) 

Q m3 / h Pa CLASS ΠΟΟΣΗΣΑ  

(ημτ) 

1 30,5x30,5x6,9 150 120-125 H14 39 

2 45,7x45,7x6,9 335-340 120-125 H14 81 

3 54,5x54,5x6,9 480-500 120-125 H14 28 

4 54,5x114,5x6,9 1000-1010 120-125 H14 35 

ΤΝΟΛΟ  183 

 

 Περιγραθή ΑΚΟΦΙΛΣΡΑ  

Πξνκήζεηα θαη αληηθαηάζηαζε ησλ ζακόθιληρφν ζε 32 θεληξηθέο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο ηνπ λνζνθνκείνπ. 

Οη κνλάδεο απηέο θιηκαηίδνπλ όια ηα ηκήκαηα ηνπ λνζνθνκείνπ: θιηληθέο, θιηληθέο Covid 19, ρεηξνπξγεία, 

ρεηξνπξγεία Covid 19, ΜΔΘ Covid, καηεπηήξην, λενγλά, δηάδξνκνη, θνηλόρξεζηνη ρώξνη, επείγνληα 

πεξηζηαηηθά, εμσηεξηθά ηαηξεία, αθηηλνινγηθό – αμνληθό – καγλεηηθό, εξγαζηήξηα, δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο, 
ακθηζέαηξν, κνλάδα ηερλεηνύ λεθξνύ, κνλάδα κεζνγεηαθήο αλαηκίαο, αηκνδνζία, θαξκαθείν, καγεηξεία, 

λεθξνηνκείν, εκβνιηαζηηθό θέληξν.  



Σα ζακόθιληρα ζα έρνπλ ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: 

Κιάζε θίιηξσλ θαηά ISO 16890 ή θαηά ΔΝ779, F9, EU9, πιαίζην γαιβαληδέ, πξνθίι πιαηζίνπ 24mm, ρξώκα 
ιεπθό, κήθνο ζάθνπ 53,5cm, αληίζηαζε θαηά ππξθαγηάο F1 – DIN 53438, κέγηζηε ζεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο 

80 0c, κέγηζηε ζρεηηθή πγξαζία ιεηηνπξγίαο 100%, θαηάιιεια γηα θεληξηθέο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο θαζαξώλ 
ρώξσλ θαη γηα ρώξνπο λνζνθνκείνπ. 

Τπνρξέσζε ηνπ αλαδόρνπ είλαη λα ειέγμεη γηα ηελ ζσζηή ηνπνζέηεζε ησλ ζαθόθηιηξσλ, λα ξαθηνύλ 
δειαδή νη ζάθνη θάζεηα αλάινγα κε ηελ δηάζηαζε ηνπ ηειάξνπ ώζηε ε ηνπνζέηεζε ησλ ζαθόθηιηξσλ λα 

είλαη κε θάζεηνπο ζάθνπο.  

Πίνακας ακόθιληρφν  

 

Α/Α 

ΓΙΑΣΑΗ ΣΔΛΑΡΟΤ 

(cmxcm) 

ΓΙΑΣΑΗ 
ΑΚΩΝ 

(cmxcm) 

ΑΡΙΘΜΟ ΑΚΩΝ 

(ημτ) 

ΠΟΟΣΗΣΑ ΑΚΟΦΙΛΣΡΩΝ 

(ημτ) 

1 59x59 61x53,5 10 46 

2 * 59x49  61x53,5 8 49 

3 *  59x29 61x53,5 5 28 

4 * 49x29 51x53,5 5 12 

   

ΤΝΟΛΟ 135 

* O αριθμός ηφν ζάκφν είναι ενδεικηικός. O ζφζηός αριθμός θα πρέπει να ανηαποκρίνεηαι ζηην 
καηακόρσθη ηοποθέηηζη ηφν ζάκφν.     

 Περιγραθή ΠΡΟΦΙΛΣΡΑ 

Πξνκήζεηα θαη αληηθαηάζηαζε ησλ πρόθιληρφν ζε 32 θεληξηθέο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο ηνπ λνζνθνκείνπ. Οη 
κνλάδεο απηέο θιηκαηίδνπλ όια ηα ηκήκαηα ηνπ λνζνθνκείνπ: θιηληθέο, θιηληθέο Covid 19, ρεηξνπξγεία, 
ρεηξνπξγεία Covid 19, ΜΔΘ Covid, καηεπηήξην, λενγλά, δηάδξνκνη, θνηλόρξεζηνη ρώξνη, επείγνληα 

πεξηζηαηηθά, εμσηεξηθά ηαηξεία, αθηηλνινγηθό – αμνληθό – καγλεηηθό, εξγαζηήξηα, δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο, 

ακθηζέαηξν, κνλάδα ηερλεηνύ λεθξνύ, κνλάδα κεζνγεηαθήο αλαηκίαο, αηκνδνζία, θαξκαθείν, καγεηξεία, 
λεθξνηνκείν, εκβνιηαζηηθό θέληξν.  

Σα πρόθιληρα ζα έρνπλ ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: 

 

Κιάζε θίιηξνπ θαηά ISO 16890 Ή ΔΝ779, G4 – EU4, , αληίζηαζε θαηά ππξθαγηάο F1-DIN.53438, κέγηζηε 
ζεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο 100 0c, κέγηζηε ζρεηηθή πγξαζία ιεηηνπξγίαο 100%, θαηάιιεια γηα θεληξηθέο 

θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο θαζαξώλ ρώξσλ θαη γηα ρώξνπο λνζνθνκείνπ. 
 

Δπεηδή ην λνζνθνκείν δηαζέηεη πξόθηιηξα κε ζύζηεκα αληηθαηάζηαζεο θίιηξσλ, ππνρξέσζε ηνπ αλαδόρνπ 
είλαη λα πξνζθέξεη θίιηξα ρσξίο ην πιαίζην (ηειάξν), λα αθαηξέζεη ηα παιηά θίιηξα από ηα πιαίζηα, λα 

εγθαηαζηήζεη ηα θαηλνύξγηα θίιηξα ζηα πιαίζηα απηά θαη λα ηα επαλαηνπνζεηήζεη ζηηο θιηκαηηζηηθέο 

κνλάδεο.   
 

 
Πίνακας Πρόθιληρφν   

 

 

Α/Α ΓΙΑΣΑΗ ΣΔΛΑΡΟΤ (cmxcm) ΠΟΟΣΗΣΑ ΠΡΟΦΙΛΣΡΩΝ (ημτ) 

1 59x59                                                       101 

2 49x59                                                       100 

3 29Υ59                                                       51 

4 29Υ49                                                       32 

  

ΤΝΟΛΟ                                    284 ημτ 



ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ: 

 

Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα αληηθαηαζηήζεη θαη’ ειάρηζηνλ ηα απόιπηα θίιηξα – ζαθόθηιηξα – πξόθηιηξα πνπ 
θαίλνληαη ζηνπο παξαπάλσ πίλαθεο, αθνύ πξώηα ειέγμεη γηα ηνλ ζσζηό ηύπν – ραξαθηεξηζηηθά  ησλ 

αληαιιαθηηθώλ. 
Καηά ηελ εγθαηάζηαζε ησλ θίιηξσλ ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ζέζεη εθηόο ιεηηνπξγίαο ηελ αληίζηνηρε 

θεληξηθή θιηκαηηζηηθή κνλάδα ηνπ ρώξνπ θαη κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηώλ λα ηελ ζέζεη μαλά ζε ιεηηνπξγία. 

Σόζν γηα ηα απόιπηα θίιηξα όζν θαη γηα ηα ζαθόθηιηξα – πξόθηιηξα λα ειέγμεη ζε θάζε ρώξν γηα ηελ ζσζηή 
ηνπνζέηεζε ησλ θίιηξσλ (ζηεγαλόηεηα ησλ θίιηξσλ) θαη λα παξαδώζεη ηνλ ρώξν πιήξε θαη αζθαιή. 

Δπίζεο λα ειέγμεη γηα ηελ νξζή ιεηηνπξγία ησλ θιηκαηηζηηθώλ κνλάδσλ. 
Ο αλάδνρνο ζα αληηθαηαζηήζεη  πξώηα ηα πξόθηιηξα, κεηά ηα ζαθόθηιηξα θαη ζην ηέινο ηα απόιπηα θίιηξα. 

Γηα ηελ νκαιή θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη επεηδή ηα απόιπηα θίιηξα βξίζθνληαη ζε 
δηάθνξνπο ρώξνπο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη εξγαζίεο επί θαζεκεξηλήο βάζεο (ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο, 

θιηληθέο εξγαζίεο θηι), θαζώο θαη ηα ζαθόθηιηξα - πξόθηιηξα πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζηηο θιηκαηηζηηθέο 

κνλάδεο, ε Σερληθή Τπεξεζία ηνπ λνζνθνκείνπ ζα ππνδεηθλύεη ζηνλ αλάδνρν ηνλ ρώξν θαη ηνλ ρξόλν 
εθηέιεζεο όισλ ησλ εξγαζηώλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ. Αλ ζην ηκήκα (π.ρ. ρεηξνπξγεία) 

πξαγκαηνπνηνύληαη επεκβάζεηο, ε εγθαηάζηαζε ησλ θίιηξσλ ζα αλαβιεζεί γηα ηελ επόκελε κέξα. Πάληα 
θαζ’ ππόδεημε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

Τπνρξέσζε ηνπ αλαδόρνπ είλαη ε απνκάθξπλζε από ηνλ ρώξν ηνπ έξγνπ όισλ ησλ παιαηώλ θαη 

θαηεζηξακκέλσλ πιηθώλ πνπ ζα αληηθαηαζηαζνύλ.  
Δπί πνηλή απνθιεηζκνύ ζα πξέπεη λα γίλεη απηνςία από ηνλ ππνςήθην αλάδνρν ζηνπο ρώξνπο ηνπ 

Ννζνθνκείνπ κε ζθνπό ηελ εθηίκεζε ηνπ έξγνπ, δειαδή ησλ εζσηεξηθώλ ρώξσλ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ηα 
απόιπηα θίιηξα θαη ησλ ειεθηξνκεραλνινγηθώλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ηα ζαθόθηιηξα θαη 

ηα πξόθηιηξα. Η απηνςία ζα απνδεηθλύεηαη κε έγγξαθν από ηελ Σερληθή Τπεξεζία κεηά ηελ επίζθεςε θαη 
πξηλ ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο (λα πξνζθνκηζζεί ζηνλ θάθειν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο). 

Δπίζεο ζα παξαδνζνύλ αληίγξαθα ζρεδίσλ ηνπ λνζνθνκείνπ κε ρξέσζε ηνπ αλαδόρνπ γηα ηελ ζσζηή 

εγθαηάζηαζε ησλ θίιηξσλ θαη γηα ηελ ελεκέξσζή ηνπ ώζηε θαηά ηελ έλαξμε θαη έσο ην ηέινο ησλ εξγαζηώλ 
λα κελ δεζκεύζεη ζε θακία πεξίπησζε ηελ Σερληθή Τπεξεζία. ηνλ θάθειν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο πνπ 

ζα πξνζθνκηζζεί ην ζρεηηθό έγγξαθν απηνςίαο ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο, ζα αλαθέξεηαη θαη ε παξάδνζε 
αληηγξάθσλ ζρεδίσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ ζηνλ ππνςήθην αλάδνρν. 

Ο αλάδνρνο νθείιεη λα παξαδώζεη κε ην πέξαο ησλ άλσζελ ζπληεξήζεσλ θαη εξγαζηώλ αλαιπηηθά δειηία 

έξγνπ. 
Σα απόιπηα θίιηξα λα δηαζέηνπλ individual test certificate, ηα ζαθόθηιηξα λα δηαζέηνπλ πηζηνπνίεζε 

EUROVENT θαη ISO 16890, θαη ηα πξόθηιηξα λα δηαζέηνπλ ISO 16890 (λα πξνζθνκηζζνύλ κε ην πέξαο ησλ 
εξγαζηώλ θαη ηελ θαηάζεζε ησλ δειηίσλ έξγνπ). Γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο πξνζηαζία ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ 

αλαδόρνπ θαηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ ν αλάδνρνο λα δηαζέηεη ISO 45001:2018 γηα ηελ 

πγηεηλή θαη αζθάιεηα ζηελ εξγαζία (λα πξνζθνκηζζεί ζηνλ θάθειν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο). 
Με ην πέξαο ησλ εξγαζηώλ ηνπ αλαδόρνπ ζα γίλεη ελδειερήο έιεγρνο θαη παξαιαβή έξγνπ από ηελ Σερληθή 

Τπεξεζία ηνπ Ννζνθνκείνπ.  

 

 

                                            

                                                                                           H ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΡΙΑ ΓΙΟΙΚΗΣΡΙΑ            
 

     ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΚΡΙΒΔΙΑ                                                                                                                                                
    Η ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ ΣΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ      

          
                                                                               ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΤΛΟΤ ΔΛΔΝΗ                 Η ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ ΣΗ 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ 
 
 
                                                                                                               
                                                                                                                      
         
 Δζφη. Γιανομή 
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