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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

                                                     Βαζκόο Αζθαιείαο 

                                                     Ησάλληλα, 15-07-2022   

                                                     Αξηζ. Πξση. :  9635 

 

 

ΣΜΖΜΑ       :       OIKONOMIKO 

                        ΠΡΟ: ΚΑΘΔ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΜΔΝΟ 

 

 

 

 

ΓΡΑΦΔΗΟ    :      ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ 
Πιεξνθ.      :      . Γθνξίηζα 

Σαρ. Γ/λζε : Λεσθόξνο Μαθξπγηάλλε 

Σ.Κ. : 450 01 ΗΧΑΝΝΗΝΑ 

Σειέθσλν : 2651080624 

Fax : 2651029470 

Email : s.goritsa@gni-hatzikosta.gr  

 

ΠΡΟΚΛΖΖ ΑΡΗΘΜ. 120/2022 ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

Ο Γηνηθεηήο ηνπ Ννζνθνκείνπ αθνύ έιαβε ππόςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016  

2. Σν αξηζκ. πξση. ηνπ Ννζνθνκείνπ 8377/22-6-2022 αίηεκα ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ 

(ΑΓΑΜ:22REQ010942312) 

 3. Σελ αξηζκ. 864/01-07-2022  Απόθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο (ΑΓΑ: ΦΚ7746906Χ-3Γ2, ΑΓΑΜ: 22REQ 

010942354) 

      4. Σελ αξηζκ. 9617/15-07-2022 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηνπ Ννζνθνκείνπ (ΑΓΑ: 9IZ346906Χ-ΡΘΔ)  

 

 

ΠΡΟΚΑΛΔΗ 

ηνπο ελδηαθεξόκελνπο λα θαηαζέζνπλ γξαπηέο ζθξαγηζκέλεο ηερλννηθνλνκηθέο πξνζθνξέο γηα ηελ 

πξνκήζεηα ΚΛΗΜΑΣΗΣΗΚΧΝ (CPV39717200-3) πξνϋπνινγηζκνύ 6.572,00€ ΜΔ ΦΠΑ, κέρξη ηελ 

Πέκπηε 21-07-2022 θαη ώξα 11.00πκ, ζην γξαθείν Πξνκεζεηώλ ηνπ Γ.Ν. Ησαλλίλσλ «Γ.Υαηδεθώζηα» 

 

 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Ζ ηερλννηθνλνκηθή ζαο πξνζθνξά ζα πξέπεη λα ζηαιεί  ζηελ ππεξεζία πξσηνθόιινπ ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο – Γ.Ν. Ησαλλίλσλ «Γ.Υαηδεθώζηα», (Λεσθόξνο Μαθξπγηάλλε 50, ΣΚ. 45445, Ησάλληλα, 

Σκήκα Πξσηνθόιινπ) από ηνπο ζπκκεηέρνληεο, ζηνλ νπνίν ζα αλαγξάθνληαη εμσηεξηθά, ε επσλπκία ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο, ν αξηζκόο ηεο Πξόζθιεζεο θαη ην αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνύ (βι. αξρηθή ζειίδα), ηα 

ζηνηρεία ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα θαη ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξώλ. 

 

1. Φάθεινο Γηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο 
Πξνο απόδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιόγσλ απνθιεηζκνύ από δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκνζίσλ 
ζπκβάζεσλ ησλ παξ.1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016, παξαθαινύκε, καδί κε ηελ πξνζθνξά 
ζαο, λα καο απνζηείιεηε ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 
α. Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ όισλ ησλ κειώλ ηνπ Γ κε ρξόλν έθδνζεο έσο ηξεηο (3) 
κήλεο  πξηλ ηελ ππνβνιή ηνπο.  
β. Πηζηνπνηεηηθό ΓΔΜΖ ή ηζρύνλ θαηαζηαηηθό από όπνπ λα πξνθύπηνπλ εκθαλώο ηα κέιε ηνπ Γ 
ζε πεξίπησζε ΑΔ, ΑΔΒΔ,ΑΒΔΔ θαζώο θαη ν λόκηκνο εθπξόζσπνο ηεο εηαηξείαο κε ρξόλν έθδνζεο 
έσο 30 εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηελ ππνβνιή ηνπο  
γ. θνξνινγηθή ελεκεξόηεηα πνπ λα αλαγξάθεη γηα ΚΑΘΔ ΝΟΜΗΜΖ ΥΡΖΖ ΔΚΣΟ ΔΗΠΡΑΞΖ 
ΚΑΗ ΔΚΣΟ ΜΔΣΑΒΗΒΑΖ ΑΚΗΝΖΣΟΤ θαη λα είλαη ζε ηζρύ ηνλ ρξόλν ππνβνιήο ηνπο  
δ. αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα πνπ λα αλαγξάθεη ΓΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ 
ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΚΑΗ ΣΧΝ ΝΠΓΓ θαη ΓΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΓΖΜΟΠΡΑΗΔ θαη λα 
είλαη ζε ηζρύ ηνλ ρξόλν ππνβνιήο ηνπο. 
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ε. Τπεύζπλε δήισζε πεξί κε επηβνιήο ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ηεο θύξσζεο ηνπ 
νξηδόληηνπ  απνθιεηζκνύ, ζύκθσλα ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο.   
  
Οη ππεύζπλεο δειώζεηο γίλνληαη απνδεθηέο εθόζνλ έρνπλ ζπληαρζεί κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 
παξνύζαο πξόζθιεζεο.  
 

2. Φάθεινο ηερληθήο πξνζθνξάο  
ηνλ θάθειν ηερληθήο πξνζθνξάο ηνπνζεηνύληαη όια ηα  ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ηελ ηερληθή 
πξνζθνξά βάζε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ ηνπ παξαξηήκαηνο Η 
Σα αιινδαπά ηδησηηθά έγγξαθα ζπλνδεύνληαη από κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιώζζα 
επηθπξσκέλε είηε από πξόζσπν αξκόδην θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο είηε από 
πξόζσπν θαηά λόκν αξκόδην ηεο ρώξαο ζηελ νπνία έρεη ζπληαρζεί ην έγγξαθν 
 

3. Φάθεινο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο  

Οηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα, κε ηελ ηηκή ζε επξώ.  ηελ ηηκή ζα πεξηιακβάλνληαη 

νη ηπρόλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, θαζώο θαη θάζε άιιε λόκηκε επηβάξπλζε πνπ πξνβιέπεηαη από ηηο 

ηζρύνπζεο δηαηάμεηο, εθηόο από ηνλ ΦΠΑ, πνπ ζα δίλεηαη μερσξηζηά, είηε σο πνζνζηό, είηε σο 

απόιπηε ηηκή.  

Πξνζθνξά πνπ είλαη αόξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή είλαη ππό αίξεζε απνξξίπηεηαη.  

 

ην θάθειν ηνπνζεηνύληαη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία, κε ηελ ηηκή ηεο πξνζθνξάο ζε Δπξώ.  

Θα πεξηγξάθνληαη ηα πξνζθεξόκελα είδε θαη ε πξνζθεξόκελε ηηκή ρσξίο θαη κε ΦΠΑ. Ζ ηηκή ηεο 

πξνζθνξάο ζα δνζεί ζε επξώ αλά κνλάδα κέηξεζεο θαη δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηελ 

πξνϋπνινγηζζείζα θαη’ είδνο δαπάλε .  

ηελ πεξίπησζε ηζόηηκσλ πξνζθνξώλ ε αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ αλάδνρν κε θιήξσζε 

κεηαμύ ησλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηζόηηκεο πξνζθνξέο. Ζ θιήξσζε γίλεηαη ελώπηνλ 

ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνύ θαη παξνπζία ησλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο ηζόηηκεο 

πξνζθνξέο. 

 

4. ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Οη πξνζθνξέο απνζθξαγίδνληαη ηελ νξηδόκελε από ηελ παξνύζα πξόζθιεζε εκεξνκελία θαη ώξα 

από ηελ αξκόδηα επηηξνπή. Μεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή πξνβαίλεη 

ζηελ αμηνιόγεζε απηώλ, εθαξκνδόκελσλ ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ. 

Οη πξνζθνξέο παξαιακβάλνληαη εληόο ηεο νξηζζείζαο από ηελ παξνύζα πξόζθιεζε εκεξνκελίαο 

θαη πξσηνθνιινύληαη. Πξνζθνξέο πνπ απνζηέιινληαη ειεθηξνληθά ζηελ ππεξεζία πέξαλ ηεο 

πξναλαθεξόκελεο εκεξνκελίαο θαη ώξαο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη επηζηξέθνληαη.   

Ζ αξκόδηα Δπηηξνπή, ζε επόκελε θιεηζηή ζπλεδξίαζε, ηελ ίδηα ή ζε δηαθνξεηηθή κέξα, πξνβαίλεη 

ζηελ θαηαρώξηζε, αμηνιόγεζε ησλ αλσηέξσ ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξώλ ζε πξαθηηθό ην νπνίν 

ζπληάζζεη θαη πξνηείλεη ηελ θαηαθύξσζε ηεο πξόζθιεζεο.   

Σν αλσηέξσ πξαθηηθό εγθξίλεηαη κε απόθαζε ηνπ Γηνηθεηή θαη θνηλνπνηείηαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. 

ηελ πεξίπησζε ηζόηηκσλ πξνζθνξώλ ε αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ αλάδνρν κε θιήξσζε 

κεηαμύ ησλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηζόηηκεο πξνζθνξέο. Ζ θιήξσζε γίλεηαη ελώπηνλ 

ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνύ θαη παξνπζία ησλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο ηζόηηκεο 

πξνζθνξέο.   

 

5.ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ – ΥΡΟΝΟ ΗΥΤΟ ΠΡΟΦΟΡΧΝ –ΠΑΡΑΓΟΖ –ΠΑΡΑΛΑΒΖ 

ΣΧΝ ΔΗΓΧΝ - ΔΓΓΤΖΔΗ 

Κξηηήξην θαηαθύξσζεο & ηειηθήο επηινγήο Πξνκεζεπηή είλαη ε ζπκθεξόηεξε από νηθνλνκηθήο 

άπνςεο πξνζθνξά βάζεη ηηκήο (ρακειόηεξε ηηκή) αλά είδνο γηα όζεο πξνζθνξέο πιεξνύλ ηηο 

ειάρηζηεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ παξαξηήκαηνο Η. Οη πξνζθνξέο πνπ ζα θαηαηεζνύλ ζα πξέπεη 

λα έρνπλ ηζρύ εθαηόλ είθνζη (120) εκέξεο από ηελ απνζθξάγηζή ηνπο. 

Ζ παξάδνζε ησλ δεηνπκέλσλ εηδώλ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά ζε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο θαη εληόο 

πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξώλ από ηε ζρεηηθή παξαγγειία ηνπ ηκήκαηνο δηαρείξηζεο ηνπ 

Ννζνθνκείνπ. Ζ παξάδνζε ησλ εηδώλ ζα γίλεηαη κε επζύλε θαη έμνδα ηνπ πξνκεζεπηή ζηηο 

απνζήθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο. 

Γελ απαηηείηαη εγγύεζε ζπκκεηνρήο θαη εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο.  
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ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΧΜΖ - ΚΡΑΣΖΔΗ 

Όιεο νη πιεξσκέο ζα γίλνληαη ζε επξώ κε ηελ πξνζθόκηζε ησλ λνκίκσλ δηθαηνινγεηηθώλ πνπ 

πξνβιέπνληαη από ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο θαηά ην ρξόλν πιεξσκήο θαη ζε ρξόλν πξνζδηνξηδόκελν 

από ηελ αλαγθαία δηνηθεηηθή δηαδηθαζία γηα έθδνζε ησλ ζρεηηθώλ ρξεκαηηθώλ εληαικάησλ. Ζ 

έθδνζε ηνπ ηηκνινγίνπ ζα γίλεηαη αλά ηξίκελν, θαη ε πξώηε ηηκνιόγεζε ζα γίλεη κε ην πέξαο ηνπ 

πξώηνπ ηξηκήλνπ ηεο ζύκβαζεο.  

Γηα όιεο ηηο πιεξσκέο ζα εθδίδνληαη ηα απαξαίηεηα λόκηκα παξαζηαηηθά Η δηθαηνινγεηηθά. Από θάζε 

ηηκνιόγην ηνπ Πξνκεζεπηή ζα γίλνληαη όιεο νη λόκηκεο θξαηήζεηο, ζύκθσλα κε ηνπο ηζρύνληεο θάζε 

θνξά Νόκνπο θαη ζρεηηθέο Δγθπθιίνπο ησλ αξκόδησλ Τπνπξγείσλ.  

Οη θξαηήζεηο νη νπνίεο βαξύλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή είλαη νη αθόινπζεο: 

α) Κξάηεζε 0,07% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θόξσλ θαη θξαηήζεσλ 

ηεο αξρηθήο, θαζώο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζύκβαζεο Τπέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ επηβάιιεηαη (άξζξν 4 Ν.4013/2011 όπσο ηζρύεη. 

β) Κξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θόξσλ θαη θξαηήζεσλ 

ηεο αξρηθήο, θαζώο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζύκβαζεο Τπέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο 

Πξνδηθαζηηθώλ Πξνζθπγώλ επηβάιιεηαη (άξζξν 350 παξ.3 ηνπ Ν.4412/2016, ΚΤΑ 1191/14.03.2017 

- ΦΔΚ 969/22.03.2017 ηεύρνο Β. 

Οη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππόθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρύνλ αλαινγηθό ηέινο ραξηνζήκνπ 3% θαη 

ζηελ επ’ απηνύ εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ 20%. 

γ) Κξάηεζε ύςνπο 2% ππέξ ησλ νξγαληζκώλ Φπρηθήο Τγείαο, ζύκθσλα κε ην Ν.3580/2007 θαη ηελ 

Γ.Τ6α/ΓΠ/νηθ.36932/17-3-2009 Κ.Τ.Α. (ΦΔΚ545Β’/24-03-2009) 

δ) Με θάζε πιεξσκή ζα γίλεηαη ε πξνβιεπόκελε από ηελ θείκελε λνκνζεζία παξαθξάηεζε θόξνπ 

εηζνδήκαηνο αμίαο 4 % επί ηνπ θαζαξνύ πνζνύ (άξζξν 64 παξ.2 Ν.4172/2013, όπσο ηζρύεη). 

 

Ο αλαινγνύλ Φ.Π.Α. επί ηνηο εθαηό (%) βαξύλεη ην Ννζνθνκείν. 

 

Ζ πξνζθνξά ζα ηζρύεη γηα εθαηόλ είθνζη (120) εκεξνινγηαθέο εκέξεο.  

Δγγύεζε ζπκκεηνρήο δελ απαηηείηαη. Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ίζε κε ην 4% ηεο πξν ΦΠΑ αμίαο 

ηεο ζύκβαζεο. 

Γηα ό,ηη δελ πξνβιέπεηαη από ηελ παξνύζα πξόζθιεζε  εθαξκόδνληαη νη πεξί πξνκεζεηώλ ηνπ 

Γεκνζίνπ δηαηάμεηο, όπσο ηζρύνπλ θάζε θνξά. 

 

 

 

Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ 

   

 ΠΤΡΗΓΧΝ ΓΔΡΓΔΜΔΕΖ   
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η 

Αίηεκα γηα ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε 7 θιηκαηηζηηθώλ κνλάδσλ ζηνπο αλαγξαθόκελνπο ρώξνπο ηνπνζέηεζεο 
 

Αξ.πξση. 8377/22-06-
2022 

α/α Υώξνο Δγθαηάζηαζεο Όξνθνο Ολνκ. Ηζρύο 
Θέξκαλζε 

- Φύμε  
(Btu/h) 

Ολνκ. Ηζρύο 
Θέξκαλζε - 
Φύμε (kW) 

Δλεξγεηαθή θιάζε 
Θέξκαλζε - 

Φύμε 

Δθηίκεζε 
Απόζηαζεο  
εμσηεξηθή - 
εζσηεξηθή 

(m) 

Παξαηεξήζεηο Δθηηκώκελε δαπάλε 

1 Βξαρεία Ννζειεία (λένο 
ρώξνο) 

Ηζόγεην 18 5.25 Σνπιάρηζηνλ 
Α++/Α+ 

3.00 Δζση. πάλσ από 
θνπξηηλόμπιν, εμση. 
θάησ από παξάζπξν 

Μεράλεκα: 850€ +ΦΠΑ  
Τιηθά:110€+ΦΠΑ 

2 Αηκαηνινγηθό - Γξαθείν Ηζόγεην 9 2.50 Σνπιάρηζηνλ 
Α++/Α++ 

4.00 Δζση. πάλσ από 
θνπξηηλόμπιν, εμση. 
θάησ από παξάζπξν 

Μεράλεκα: 480€ +ΦΠΑ  
Τιηθά:115€+ΦΠΑ 

3 Αηκαηνινγηθό - Δξγαζηήξην Ηζόγεην 24 7.00 Σνπιάρηζηνλ 
Α++/Α+ 

4.00 Δζση. πάλσ από 
θνπξηηλόμπιν, εμση. 
θάησ από παξάζπξν 

Μεράλεκα: 1.100€ 
+ΦΠΑ  

Τιηθά:135€+ΦΠΑ 

4 Νεπξνινγηθό Ηαηξείν Α Τπόγεην 12 3.50 Σνπιάρηζηνλ 
Α++/Α+ 

3.00 Δζση. πάλσ, εμση. θάησ 
από παξάζπξν 

Μεράλεκα: 555€ +ΦΠΑ  
Τιηθά:90€+ΦΠΑ 

5 Καξδηνινγηθό Ηαηξείν ΣΔΠ Ηζόγεην 12 3.50 Σνπιάρηζηνλ 
Α++/Α+ 

5.00 Δζση. πάλσ, εμση. θάησ 
από παξάζπξν 

Μεράλεκα: 555€ +ΦΠΑ  
Τιηθά:145€+ΦΠΑ 

6 Γξαθείν ΜΔΘ 2νο Όξνθνο 9 2.50 Σνπιάρηζηνλ 
Α++/Α++ 

κέζα-έμσ Δζση. πάλσ, εμση. πάλσ 
(κέζα-έμσ) 

Μεράλεκα: 480€ +ΦΠΑ  
Τιηθά:90€+ΦΠΑ 

7 Ξελώλαο Υαξαπγή 1 Ηζόγεην 9 2.50 Σνπιάρηζηνλ 
Α++/Α++ 

4.00 Δζση. πάλσ, εμση. θάησ 
από παξάζπξν (ηελ 
Γεσξ. Παπαλδξένπ 

ζην Παιηό 
Υαηδεθώζηα) 

Μεράλεκα: 480€ +ΦΠΑ  
Τιηθά:115€+ΦΠΑ 

         Δλδεηθηηθή ηηκή ηνπνζέηεζεο θαη εγθαηάζηαζεο θιηκαηηζηηθώλ κνλάδσλ ρσξίο ΦΠΑ:  5.300,00 € 
   Δλδεηθηηθή ηηκή ηνπνζέηεζεο θαη εγθαηάζηαζεο θιηκαηηζηηθώλ κνλάδσλ κε ΦΠΑ:  6.572,00 € 
   

 

         
 

       

Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΟΤ 
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ 

         

         

         

        

ΠΤΡΗΓΧΝ 
ΓΔΡΓΔΜΔΕΖ 

         

         

         

         

Γεληθέο Παξαηεξήζεηο – Πξνδηαγξαθέο 
Απηόλνκεο αεξόςπθηεο αληιίεο ζεξκόηεηαο δηαηξνύκελνπ ηύπνπ (splitunit) inverter, ςπθηηθνύ ξεπζηνύ R32, εγγύεζε ηνπιάρηζηνλ 2 έηε, 

ιεπθνύ ρξώκαηνο, ρακειήο ζηάζκεο ζνξύβνπ, κε θίιηξν (ηνληζηήο επηζπκεηόο), ζα είλαη ζύκθσλεο κε ηνλ Καλνληζκό Οηθνινγηθνύ 

ρεδηαζκνύ θαη ζα ζπλνδεύνληαη από ελεξγεηαθή ζήκαλζε ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό Δλεξγεηαθήο Δπηζήκαλζεο ΔΔ 626/2011.  

Πεξηιακβάλνληαη όια ηα πιηθά θαη κηθξνϋιηθά γηα ηελ πιήξε ιεηηνπξγία ησλ θιηκαηηζηηθώλ (ςπθηηθέο ζσιήλεο, κνλώζεηο, ηαηλίεο, θαιώδηα 

επηθνηλσλίαο θαη ηξνθνδνζίαο, ζσιήλεο απνρέηεπζεο, βάζεηο ζηήξημεο, κηθξνϋιηθά, ζπηξάι θαη θαλάιηα θάιπςεο θηι.) θαη ηελ 

απνθαηάζηαζε ησλ  νηθνδνκηθώλ κεξεκεηηώλ(ζνβάδεο, θηι.) 

Ζ πξνζθνξά λα πεξηιακβάλεη μερσξηζηά πιηθά - κεραλήκαηα θαη εξγαζίεο γηα ιόγνπο θσδηθώλ λνζνθνκείνπ. 

Οη παξνρέο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο ζα ππνδεηρζνύλ από ηελ ηερληθή ππεξεζία ηνπ λνζνθνκείνπ (θαιώδηα θαη αζθάιεηεο ζα είλαη ηνπ 

λνζνθνκείνπ). 
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