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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            Νάουσα,  15/06/2022                                                                                                                             

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ            Αρίθ. Πρωτ.:6773 

3Η Υ.ΠΕ.  (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)                        
                    

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ 
ΥΓ. ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΟΥΣΑΣ 

               ΠΡΟΣ 

 
Διεύθυνση : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ      

Τμήμα  : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
    Γραφείο Προμηθειών     

Ταχ. Δ/νση : Αφών Λαναρά & Φ. Πεχλιβάνου 3,  
 Νάουσα, 592 00 

Πληροφορίες : H. Θεοδοσιάδου 

Τηλέφωνο : 23323-50232/ 50255       
ΦΑΞ  : 23320 23422 

e-mail  : promithies@gnnaousas.gr  
 

 

                                        ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

ΘΕΜΑ    :Έρευνα στην αγορά για την ετήσια συντήρηση κλιματιστικών μονάδων, CPV 
42512000-8  για την  Υγ. Μ. Νάουσας του Γ. Ν. Ημαθίας  

 

ΣΧΕΤ   :Ο Ν.4412/2016 (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων ,Προμηθειών και Υπηρεσιών ) 
 

              
Το Γ. Νοσοκομείο Ημαθίας – Υγ. Μ. Νάουσας καλεί τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές να 

υποβάλλουν οικονομική προσφορά για την ετήσια συντήρηση κλιματιστικών μονάδων , 

προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες για την απρόσκοπτη και αδιάλειπτη λειτουργία του Νοσοκομείου 

Νάουσας. Κριτήριο αξιολόγησης είναι  η χαμηλότερη τιμή. 

Σε κάθε περίπτωση οι προσφερόμενες τιμές δεν θα υπερβαίνουν τη χαμηλότερη τιμή της εγχώριας 

αγοράς, όπως αυτή καταγράφεται στο Παρατηρητήριο Τιμών του άρθρ. 14 παρ.7 του Ν. 4052/2012. 

Επίσης να μας αναφερθούν οι αντίστοιχοι κωδικοί Παρατηρητηρίου Τιμών εφόσον υπάρχουν. Σε 

περίπτωση που η υπηρεσία  που προσφέρουν δεν αναφέρεται  στο Παρατηρητήριο Τιμών παρακαλούνται 

οι ενδιαφερόμενοι να το δηλώσουν. Στην προσφορά να αναγράφεται ο αριθμός και η ημερομηνία 

της πρόσκλησης .  

                 Οι προσφορές θα  υποβληθούν με email στο   Γραφείο Προμηθειών της Υγ. Μ. Νάουσας  

μέχρι την Δευτέρα 20-06-2022 και ώρα 11:00 π.μ. 
 

 
 

                       Ο ΑΝΑΠΛ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ   

                                                                                      Γ.Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ-ΥΓ.Μ.ΝΑΟΥΣΑΣ  
                                                                                                        

 
 

 

                                                                                                         ΔΡ.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΥΚΟΣΤΡΑΤΗΣ  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
 
Κατά την διάρκεια της συντήρησης πραγματοποιείται πλήρης απολύμανση, αποστείρωση και μικροβιοκτονία για την 

καταπολέμηση από ιούς και βακτήρια που μπορούν να δημιουργήσουν εστίες μόλυνσης και να αποτελέσουν κίνδυνο 

για την ιδιωτική ή δημόσια υγεία. Η συντήρηση θα περιλαμβάνει τον καθαρισμό των φίλτρων, των στοιχείων και των 

μονάδων, τον ψεκασμό των στοιχείων κλιματισμού με μυκητοκτόνο (πιστοποιημένο), τον έλεγχο – ρυθμίσεις των 

ανεμιστήρων, των αυτοματισμών και του ψυκτικού υγρού πίεσης και γενικά τον έλεγχο καλής λειτουργίας όλων των 

κλιματιστικών μονάδων (split).  

 Σε περίπτωση που απαιτηθεί αντικατάσταση ανταλλακτικού λόγω βλάβης, συμπλήρωση ψυκτικού, κ.λπ. 

θα χρεωθεί επιπλέον χωρίς οικονομική επιβάρυνση για την εργασία. 

 Ο Ανάδοχος ψυκτικός θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση. Η συντήρηση των κλιματιστικών να γίνει μόνο 

από αδειούχους, πιστοποιημένους ψυκτικούς, σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία, την οποία και θα καταθέσει με την 

προσφορά του. 

 Τα καθαριστικά που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι εγκεκριμένα και πιστοποιημένα, σε μορφή 

σπρέι ή υγρού, φιλικά στο περιβάλλον. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό για ανάλογες 

εγκαταστάσεις και με εμπειρία σε αυτά.  

  

Η μικροβιακή καταπολέμηση να γίνει με ειδικά απολυμαντικά εγκεκριμένα από τον Ε.O.Φ. (να κατατεθούν). 

Καθαρισμός των στοιχείων των εξωτερικών και εσωτερικών μονάδων με αντιμικροβιακό χημικό εγκεκριμένο φάρμακο. 

Καθαρισμός των αποχετεύσεων των κλιματιστικών. 

Ανίχνευση  διαρροής  ψυκτικού  υγρού. 

Καθαρισμός της φτερωτής των ανεμιστήρων. 

Καθαρισμός των εδράνων των ανεμιστήρων. 

Σύσφιξη παροχικών καλωδίων στις συνδέσεις τους με τα μηχανήματα καθώς και των καλωδίων εντολών. 

Έλεγχος προστατευτικών διακόπτων των συμπιεστών. 

Έλεγχος  ασφάλειας κλιματιστικών μονάδων. 

Καθαρισμός  φίλτρων αέρα –περσίδων. 

Αμπερομέτρηση  ρεύματος λειτουργίας των κλιματιστικών. 

Έλεγχος πληρότητας ψυκτικού υγρού – φρέον και συμπλήρωμα. 

Να έχει τουλάχιστον τριετή εμπειρία, στην συντήρηση ψυκτικών μονάδων, η οποία θα αποδεικνύεται με την κατάθεση 

σχετικών συμβάσεων ή παραστατικών. 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέτει για χρήση ατομικά εργαλεία και μέσα καθώς και τα απαιτούμενα 

μικροϋλικά. 
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ΕΤΗΣΙΑ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 
56 37,50€ 2.100,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 2.100,00€ 


