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ΠΡΟΚΛΗΗ ΑΡΙΘΜ. 33/18 ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
 ΤΛΙΚΩΝ –ΥΙΛΣΡΩΝ  ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΑΕΡΑ ΣΟΤ 

ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ 

 
Αφού λϊβαμε υπόψη: 

1. Σισ διατϊξεισ του Ν.4412/2016 

2. Σο αριθμ.. 2102/14.02.2018 αίτημα τηρ Τεσνικήρ Υπηπεσίαρ (ΑΔΑΜ: 18REQ003061127). 

3. Την απιθμ. 415/27.02.2018  Απόυαση Ανάλητηρ Υποσπέυσηρ (ΑΔΑ:18REQ003061131) 

4. Σην αριθμ.7304/29.05.2018 Απόφαςη Διοικητό (ΑΔΑ: Ω9ΞΑ46906Ω-914) 

 

Προςκαλεύ 
τουσ ενδιαφερόμενουσ να καταθϋςουν γραπτϋσ ςφραγιςμϋνεσ προςφορϋσ για ςλικά – υίλτπα για την σςντήπηση τος 

σςστήματορ επεξεπγασίαρ καθαπισμού αέπα για την παπαγυγή αναπνεςστικού αέπα για τα εύδη του παρακϊτω πύνακα, 

προώπολογιςμού 17.521,86€ με ΥΠΑ. 

 
ΠΙΝΑΚΑ ΕΙΔΩΝ 

 

α/α Περιγραφό εύδουσ Σεχνικϋσ προδιαγραφϋσ 
Μον. 

Μϋτρ. 
Ποςότητα 

Εκτιμώμενη 
τιμό χωρύσ 

φπα 

υνολικό 
αξύα χωρύσ 

ΥΠΑ 
κατ΄εύδοσ 

1 

Προςροφητικό υλικό 
του ούκου DONALDSON-
Ultrafilter, τύπου 
Ultrasorp SP Molecular 
Sieve 10A 

Σο προςροφητικό υλικό θα εύναι ικανό:  

 να αφαιρεύ την υγραςύα του 
πεπιεςμϋνου αϋρα μϋχρι του 
ςημεύου δρόςου των -70οC.  

 να επιτυγχϊνει μεύωςη των 
επιπϋδων ςυγκϋντρωςησ: 
του CO2 < 500ppm 

του SO2 < 1ppm 

τουNOX < 2ppm 

ΚΙΛΟ 
(Kg) 

272 
12,06 

 
3.280,32 

 

2 
Προςροφητικό υλικό 
ςτόλων AKC του ούκου 
DONALDSON-Ultrafilter. 

Σο προςροφητικό υλικό θα εύναι ικανό: 

 Να μειώςει τη ςυγκεντρωςη των 
όποιων υδρογονανθρϊκων 
υπϊρχουν ςτον πεπιεςμϋνο αϋρα 

 Να μειώςει τη ςυγκεντρωςη του 
CO 

 

ΚΙΛΟ 
(Kg) 

147 
29,43 

 
4.326,21 
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α/α Περιγραφό εύδουσ Σεχνικϋσ προδιαγραφϋσ 
Μον. 

Μϋτρ. 
Ποςότητα 

Εκτιμώμενη 
τιμό χωρύσ 

φπα 

υνολικό 
αξύα χωρύσ 

ΥΠΑ 
κατ΄εύδοσ 

3 

Αντ/κϊ πεπ. Αϋρα τύπου 
FF 07/30(1C121256) 
του ούκου Donaldson-
Ultrafilter. 

 Παροχό: 
480 - 720m3/h @ 8bar a 

 Αρχικό Δp ανταλλακτικού: 
< 150mbar 

 Τπόλοιπο λαδιού ςτον 
πεπιεςμϋνο αϋρα: 

< 0.03mg/m3 

 Βαθμόσ απόδοςησ και 
Υιλτραριςτικό ικανότητα: 

99.999% @ 0.01micron 

 Μϋγιςτο Δp: 
5bar g 

 Υιλτραριςτικό Τλικό: 
Borosilicate glass fibre fleece 

 Τλικό καταςκευόσ εςωτερικού 
& εξωτερικού support: 

Ανοξεύδωτοσ χϊλυβασ 

 Τλικό καταςκευόσ end caps: 
Αλουμύνιο 

ΣΕΜ. 2 
289 

 
578,00 

 

4 

Αντ/κα πεπ. Αϋρα τύπου 
MF 07/30 (1C121556) 
του ούκου Donaldson - 
Ultrafilter 

 Παροχό: 
480 - 720m3/h @ 8bar a 

 Αρχικό Δp ανταλλακτικού: 
< 150mbar 

 Τπόλοιπο λαδιού ςτον 
πεπιεςμϋνο αϋρα:  

< 0.02mg/m3 

 Βαθμόσ απόδοςησ και 
Υιλτραριςτικό ικανότητα:   

99.9998% @ 0.01micron 

 Μϋγιςτο Δp:  
5bar g   

 Υιλτραριςτικό Τλικό: 
Borosilicate glass fibre fleece 

 Τλικό καταςκευόσ εςωτερικού 
& εξωτερικού support:  

Ανοξεύδωτοσ χϊλυβασ 

 Τλικό καταςκευόσ end caps:  
Αλουμύνιο 

ΣΕΜ. 2 316 632,00 

5 

Αντ/κα πεπ. Αϋρα τύπου 
SMF N 12/3 2"S 
(1C020291) του ούκου 
Donaldson - Ultrafilter 

 Παροχό: 
864 - 1296m3/h @ 8bar a 

 Αρχικό Δp ανταλλακτικού: 
< 250mbar 

 Τπόλοιπο λαδιού ςτον 
πεπιεςμϋνο αϋρα:  

< 0.01mg/m3 

 Βαθμόσ απόδοςησ και 
Υιλτραριςτικό ικανότητα:   

99.99999% @ 0.01micron 

 Μϋγιςτο Δp:  
5bar g  

 Υιλτραριςτικό Τλικό: 
Borosilicate glass fibre fleece  

 Τλικό καταςκευόσ εςωτερικού 
& εξωτερικού support:  

Ανοξεύδωτοσ χϊλυβασ 

 Τλικό καταςκευόσ end caps:  
Αλουμύνιο 

ΣΕΜ. 2 206 412,00 
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α/α Περιγραφό εύδουσ Σεχνικϋσ προδιαγραφϋσ 
Μον. 

Μϋτρ. 
Ποςότητα 

Εκτιμώμενη 
τιμό χωρύσ 

φπα 

υνολικό 
αξύα χωρύσ 

ΥΠΑ 
κατ΄εύδοσ 

6 

Αντ/κα πεπ. Αϋρα τύπου 
FF N 12/3 2" 
(1C020241) του ούκου 
Donaldson - Ultrafilter 

 Παροχό: 
864 - 1296m3/h @ 8bar a 

 Αρχικό Δp ανταλλακτικού: 
< 150mbar 

 Τπόλοιπο λαδιού ςτον 
πεπιεςμϋνο αϋρα:  

< 0.03mg/m3 

 Βαθμόσ απόδοςησ και 
Υιλτραριςτικό ικανότητα:   

99.999% @ 0.01micron 

 Μϋγιςτο Δp:  
5bar g 

 Υιλτραριςτικό Τλικό: 
Borosilicate glass fibre fleece   

 Τλικό καταςκευόσ εςωτερικού 
& εξωτερικού support:  

Ανοξεύδωτοσ χϊλυβασ 

 Τλικό καταςκευόσ end caps:  
Αλουμύνιο 

ΣΕΜ. 4 206 824,00 

7 

Αντ/κα πεπ. Αϋρα τύπου 
P-SRF C 07/30 
(1C224456) του ούκου 
Donaldson - Ultrafilter 

 Σύποσ ανταλλακτικού: 
Pleated Hydrophobic Depth Filter 

 Τλικό καταςκευόσ 
φιλτραριςτικού υλικού: 

Πτυχωτό Borosilicate / PTFE 

 Τλικό καταςκευόσ End Caps / 
 Support: 

Ανοξεύδωτοσ χϊλυβασ 

 Ελϊχιςτη – Μϋγιςτη 
θερμοκραςύα λειτουργύασ:  

- 20° C…….+200°C (Peak +230°C) 

 Παροχό ανταλλακτικού:    
480 – 720m³/h @ 80mbar Δp @ 8bar 
(a)   

 L.R.V. (Log Reduction Value): 
>9/cm2 @ Brevundimonas diminuta 
(≥0.2 μm) 

>9/cm2 @ MS2 Coli phages (≥ 0.02μm) 

>10/cm2 @ Nano-Size particles 
(0.003μm) 

 Υιλτραριςτικό ικανότητα  & 
Βαθμόσ απόδοςησ: 

0.003μm@ > 99.999999991% 

0.02μm@ > 99.99999995% 

0.2μm@ > 99.99999995%    

 Κλϊςη πεπιεςμϋνου αϋρα @ 
αιωρόματα: 

Κλϊςη 0: (Particle Free) 

 Φρόνοσ ζωόσ ανταλλακτικού 

Culinary steam 121οC – 141οC:  > 160 
κύκλοι αποςτεύρωςησ  

V.P.H.P. (130οC @ 5000ppm H2O2): > 
50h 

Compressed Air / Gas: Nominal 12 
μόνεσ 

 De - wetting time: 
20sec 

 Σρόποι αποςτεύρωςησ: 
Ατμόσ, Κλύβανοσ, Ζεςτόσ αϋρασ, V.P.H.P., 
Ο3 

 Μϋγιςτο Δp αλλαγόσ 5bar g 

ΣΕΜ. 2 376 752,00 
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α/α Περιγραφό εύδουσ Σεχνικϋσ προδιαγραφϋσ 
Μον. 

Μϋτρ. 
Ποςότητα 

Εκτιμώμενη 
τιμό χωρύσ 

φπα 

υνολικό 
αξύα χωρύσ 

ΥΠΑ 
κατ΄εύδοσ 

8 

Αντ/κα ατμού τύπου P-
GSLN 07/30@ 
1μm(1C235035-01) του 
ούκου Donaldson - 
Ultrafilter 

 Τλικό καταςκευόσ 
φύλτρανςησ: 

Πτυχωτόσ ανοξεύδωτοσ χϊλυβασ 
 Υιλτραριςτικό επιφϊνεια 

ανταλλακτικού ανϊ 10”: 
0.18m2   
 Παροχό ανταλλακτικού:   
300Kg/h @ 141οC (3bar g) @ 22mbar 
* 
 Αρχικό Δp ανταλλακτικού: 
< 50mbar  @ 300Kg/h 
 Υιλτραριςτικό ικανότητα: 
1μm absolute 
 Βαθμόσ απόδοςησ : 
> 99.9% @ < 1μm 
99.99% @ 0.01μm 
 Ελϊχιςτη – μϋγιςτη 

θερμοκραςύα λειτουργύασ: 
- 50° C ϋωσ +150° C   
 Τλικό καταςκευόσ End Caps / 

 Support: 
Ανοξεύδωτοσ χϊλυβασ     
 Μϋγιςτο Δp αλλαγόσ: 
10bar g 

ΣΕΜ. 2 451 902,00 

9 

Αντ/κα αποςτειρωτικϊ 
πεπ. Αϋρα τύπου P-SRF C 
15/30 (1C224472) του 
ούκου Donaldson - 
Ultrafilter 

 Σύποσ ανταλλακτικού: 
Pleated Hydrophobic Depth Filter 
 Τλικό καταςκευόσ 

φιλτραριςτικού υλικού: 
Πτυχωτό Borosilicate / PTFE 
 Τλικό καταςκευόσ End Caps / 

 Support: 
Ανοξεύδωτοσ χϊλυβασ 
 Ελϊχιςτη – Μϋγιςτη 

θερμοκραςύα λειτουργύασ:  
- 20° C…….+200° C (Peak +230° C) 
 Παροχό ανταλλακτικού:    
1440 – 1920m³/h @ 80mbar Δp @ 

8bar (a)   
 L.R.V. (Log Reduction Value): 
>9/cm2@ Brevundimonas diminuta 
(≥0.2 μm) 
>9/cm2@ MS2 Coli phages (≥ 0.02μm) 
>10/cm2@ Nano-Size particles 
(0.003μm) 
 Υιλτραριςτικό ικανότητα  & 

Βαθμόσ απόδοςησ: 
0.003μm@ > 99.999999991% 
0.02μm@ > 99.99999995% 
0.2μm@ > 99.99999995%    
 Κλϊςη πεπιεςμϋνου αϋρα @ 

αιωρόματα: 
Κλϊςη 0: (Particle Free) 
 Φρόνοσ ζωόσ ανταλλακτικού 
Culinary steam 121οC – 141οC:  > 160 
κύκλοι αποςτεύρωςησ  
V.P.H.P. (130οC @ 5000ppm H2O2): > 
50h 
Compressed Air / Gas: Nominal 12 

ΣΕΜ. 4 546 2.184,00 
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μόνεσ 
 De - wetting time: 
20sec 
 Σρόποι αποςτεύρωςησ: 
Ατμόσ, Κλύβανοσ, Ζεςτόσ αϋρασ, 
V.P.H.P., Ο3 
 Μϋγιςτο Δp αλλαγόσ:  
5bar g 

10 Service kit UFMT 
1/10/20  Superplus 
(1C301364) του ούκου 
Donaldson - Ultrafilter 

Kit επιδιόρθωςησ αυτόματων 
αποςτραγγύςεων πεπιεςμϋνου αϋρα 
που περιλαμβϊνουν: valve 
membrane, springs, gasket and 
washer set 

ΣΕΜ. 6 40 240,00 

υνολικό αξύα χωρύσ ΥΠΑ 14.130,53 

υνολικό αξύα με ΥΠΑ 17.521,86 

 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ ΠΡΟΥΟΡΩΝ 
Οι κατατιθϋμενεσ προςφορϋσ θα αποςφραγιςθούν ενώπιον τησ αρμόδιασ επιτροπόσ του Νοςοκομεύου την Πϋμπτη , 
12.07.2018, και ώρα 10:00 π.μ. ςτο Γραφεύο Προμηθειών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβϊλουν ό να 
αποςτεύλουν τισ προςφορϋσ τουσ, μϋςα ςε ςφραγιςμϋνο φϊκελο με την ϋνδειξη «Να μην ανοιχθεύ από την ταχυδρομικό 
υπηρεςύα ό τη γραμματεύα» ςτο γραφεύο προμηθειών, μϋχρι και την Πϋμπτη, 12.07.2018 και ώρα 10.00 πμ 
την προςφορϊ πρϋπει να περιϋχονται οι εξόσ υποφϊκελοι εισ διπλούν: 
 

1. Υϊκελοσ Δικαιολογητικών ςυμμετοχόσ 
α.  Πιςτοποιητικό ΓΕΜΗ ό ιςχύον καταςτατικό από όπου να προκύπτουν εμφανώσ τα μϋλη του Δ ςε 
περύπτωςη ΑΕ, ΑΕΒΕ,ΑΒΕΕ ό του/των διαχειριςτό/των ςε περύπτωςη Ο.Ε, Ε.Ε,ΙΚΕ 
β. Ποινικό μητρώο ςε ιςχύ των μελών του Δ ό του/των διαχειριςτό/των 
γ. Υορολογικό και αςφαλιςτικό ενημερότητα ςε ιςχύ 
δ. Τπεύθυνη δόλωςη Ν. 1599/1986, ότι ο υποψόφιοσ ςυντηρητόσ /οικονομικόσ φορϋασ: 

 i) δεν ϋχει αθετόςει τισ υποχρεώςεισ του όςον αφορϊ την καταβολό φόρων ό ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ, 
 διαπιςτωμϋνα από δικαςτικό ό διοικητικό απόφαςη με τελεςύδικη και δεςμευτικό ιςχύ, ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ τησ 
χώρασ όπου εύναι εγκατεςτημϋνοσ ό την εθνικό νομοθεςύα. 
ii) αποδϋχεται πλόρωσ τουσ όρουσ τησ παρούςασ πρόςκληςησ. 
iii) αναφϋρει ςτην προςφορϊ του ςτοιχεύα αληθό και ακριβό. 
iv) παραιτεύται από κϊθε δικαύωμα αποζημύωςόσ του ςχετικϊ με οποιαδόποτε απόφαςη του Νοςοκομεύου για αναβολό 
ό ακύρωςη – ματαύωςη τησ διαδικαςύασ προμόθειασ. 
v) ότι ο χρόνοσ ιςχύοσ τησ προςφορϊσ εύναι εκατόν εύκοςι (120) ημερολογιακϋσ ημϋρεσ από το ϊνοιγμα των 
προςφορών 
 
2. Υϊκελοσ τεχνικόσ προςφορϊσ 

τον φϊκελο τεχνικόσ προςφορϊσ τοποθετούνται: 
 Σα πιςτοποιητικϊ διαςφϊλιςησ ποιότητασ ISO:9001, ISO:13485, ISO:14001 του προςφϋροντοσ 

προμηθευτό. ε περύπτωςη ύπαρξησ αποκλειςτικότητασ θα πρϋπει να προςκομιςθεύ τον αντύςτοιχο 
ϋγγραφο που αποδεικνύει την ςχετικό αποκλειςτικότητα. 

 Πιςτοποιητικϊ των υλικών, CE Mark ό εναλλακτικϊ πιςτοποιητικϊ ότι:  

 όλα τα υλικϊ καταςκευόσ των προςφερόμεων φύλτρων ανόκουν ςτην λύςτα του FDA, καθώσ και ότι εύναι 
ςύμφωνα με την αντύςτοιχη Ευρωπαώκό Οδηγύα EC 1935/2004.  

 ότι κατϊ την παραγωγικό διαδικαςύα τα φύλτρα ελϋγχονται για τον βαθμό απόδοςησ τουσ με τη μϋθοδο 
DOP TEST, ϋνα προσ ϋνα, ώςτε να διαςφαλιςτεύ ςτο μϋγιςτο η αςφϊλεια και ο βαθμόσ απόδοςησ τουσ. 

  ότι τα ςτοιχεύα των φύλτρων εύναι μετρημϋνα & πιςτοποιημϋνα ςύμφωνα με το ISO 12500 - 1  &  ISO 
12500 – 3 για να επιτυγχϊνουν ποιότητα πεπιεςμϋνου αϋρα ςύμφωνα με το ISO 8573 – 1 

 
 
 
 

3. Υϊκελοσ οικονομικόσ προςφορϊσ 
Οικονομικό προςφορϊ του υποψηφύου, με την τιμό ςε ευρώ.  την τιμό θα περιλαμβϊνονται οι τυχόν υπϋρ τρύτων 
κρατόςεισ, καθώσ και κϊθε ϊλλη νόμιμη επιβϊρυνςη που προβλϋπεται από τισ ιςχύουςεσ διατϊξεισ, εκτόσ από τον 
ΥΠΑ, που θα δύνεται ξεχωριςτϊ, εύτε ωσ ποςοςτό, εύτε ωσ απόλυτη τιμό.  
Προςφορϊ που εύναι αόριςτη και ανεπύδεκτη εκτύμηςησ ό εύναι υπό αύρεςη απορρύπτεται.  
Η κατακύρωςη θα γύνει ςτον προμηθευτό που θα προςφϋρει την χαμηλότερη τιμό κατ΄εύδοσ και εφόςον πληρούνται οι 
τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ. 
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ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΣΗΕΙ 

Όλεσ οι πληρωμϋσ θα γύνονται ςε ευρώ με την προςκόμιςη των νομύμων δικαιολογητικών που προβλϋπονται 
από τισ ιςχύουςεσ διατϊξεισ κατϊ το χρόνο πληρωμόσ και ςε χρόνο προςδιοριζόμενο από την αναγκαύα διοικητικό 
διαδικαςύα για ϋκδοςη των ςχετικών χρηματικών ενταλμϊτων. Η ϋκδοςη του τιμολογύου θα γύνεται ανϊ τρύμηνο, και η 
πρώτη τιμολόγηςη θα γύνει με το πϋρασ του πρώτου τριμόνου τησ ςύμβαςησ.  

Για όλεσ τισ πληρωμϋσ θα εκδύδονται τα απαραύτητα νόμιμα παραςτατικϊ Ι δικαιολογητικϊ. Από κϊθε 
τιμολόγιο του Προμηθευτό θα γύνονται όλεσ οι νόμιμεσ κρατόςεισ, ςύμφωνα με τουσ ιςχύοντεσ κϊθε φορϊ Νόμουσ και 
ςχετικϋσ Εγκυκλύουσ των αρμόδιων Τπουργεύων.  
Οι κρατόςεισ οι οπούεσ βαρύνουν τον προμηθευτό εύναι οι ακόλουθεσ: 

α) Τπϋρ Οργανιςμών Ψυχικόσ Τγεύασ (Υ.Ε.Κ. 545 Β’ /24-3-’09) : 2,00 %. 
β) Ο προβλεπόμενοσ από το ϊρθρο 64 Κεφ. Β παρ. 2 του Ν. 4172/13 φόροσ ειςοδόματοσ, ο οπούοσ παρακρατεύται 

κατϊ την πληρωμό του τιμόματοσ. 
γ) Τπϋρ τησ Ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων υμβϊςεων: κρϊτηςη 0,06% επύ τησ αξύασ κϊθε πληρωμόσ προ 

φόρων και κρατόςεων (Ν. 4146/13 - Ν. 4013/11-Ν. 4412/16). 
δ) Σϋλοσ χαρτοςόμου ποςοςτού 3% επύ του ποςού τησ ανωτϋρω κρϊτηςησ, πλϋον ειςφορϊσ υπϋρ Ο.Γ.Α. ποςοςτού 

20%. 
ε) Κρϊτηςη 0,06% η οπούα υπολογύζεται επύ τησ αξύασ κϊθε πληρωμόσ προ φόρων και κρατόςεων τησ αρχικόσ, 

καθώσ και κϊθε ϊλλησ ςυμπληρωματικόσ ςύμβαςησ υπϋρ τησ Αρχόσ Εξϋταςησ Προδικαςτικών Προςφυγών (Α.Ε.Π.Π), 
καθώσ και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογόσ τησ παρ. 3 του αρ. 350 του ν. 4412/2016 (Α΄147). την παραπϊνω 
κρϊτηςη παρακρατεύται επύςησ το αναλογούν χαρτόςημο 3% υπϋρ Δημοςύου και ΟΓΑ χαρτοςόμου 20%. 

Ο αναλογούν Υ.Π.Α. επύ τοισ εκατό (%) βαρύνει το Νοςοκομεύο. 
     
 

Οι προςφορϋσ θα ιςχύουν για εκατόν εύκοςι (120) ημερολογιακϋσ ημϋρεσ.  
Εγγυόςεισ ςυμμετοχόσ και καλόσ εκτϋλεςησ δεν απαιτούνται. 
Για ό,τι δεν προβλϋπεται από την παρούςα πρόςκληςη  εφαρμόζονται οι περύ προμηθειών του Δημοςύου διατϊξεισ, όπωσ 
ιςχύουν κϊθε φορϊ. 

 

 

 

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ 
                                                                                                           

                                                                                                                                         
ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΚΑΡΒΟΤΝΗ 

 


