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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ
ΨΥΚΤΙΚΩΝ  ΚΑΙ  ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  ΚΑΙ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  ΤΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΜΕ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 28.500,00 € ΠΛΕΟΝ
ΦΠΑ ΚΑΙ ΜΕ  ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ (Φ242/2014)

Ημερομηνία Αποστολής για
Δημοσίευση στον
Ευρωπαϊκό Τύπο

Ημερομηνία Δημοσίευσης
στον Ημερήσιο Οικονομικό

Τύπο

Ημερομηνία Δημοσίευσης
στο ΦΕΚ

- 21-3-2014

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Πρόχειρος Διαγωνισμός
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Χαμηλότερη Τιμή
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία: 31-3-2014

Ημέρα:ΔΕΥΤΕΡΑ 
Ώρα: 12:00

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  ΑΘΗΝΩΝ
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 114, 115 27, ΑΘΗΝΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΑΝΑΔΕΙΞΗ  ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ
ΨΥΚΤΙΚΩΝ  ΚΑΙ  ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  ΚΑΙ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 28.500,00 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ CPV 50710000-5
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΤΟΥ  ΓΝΑ

«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
To πλήρες κείμενο της διακήρυξης είναι αναρτημένο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της
αναθέτουσας αρχής:     http://www.hippocratio.gr
Η προθεσμία για την υποβολή των προσφορών λήγει  στις 31-3-2014 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑκαι ώρα
12:00.
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Έχοντας υπόψη:

1.Τον  Ν.2286/95  (ΦΕΚ  19/Α΄/95)  ΄΄Προμήθειες  Δημόσιου  Τομέα  και  ρυθμίσεις  συναφών

θεμάτων ΄΄.

2.Τον Ν. 2889/2001 (ΦΕΚ 37/Α/01) ΄΄Περί βελτίωσης και εκσυγχρονισμού του  ΕΣΥ΄΄.

3.Τον Ν. 2955/2001 (ΦΕΚ 256/Α΄/01) ΄΄Προμήθειες  Νοσοκομείων & λοιπών Μονάδων Υγείας των

Πε.Σ.Υ.Π. και άλλων διατάξεων΄΄.

4.Τον Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ:81/Α/05 ) “Περιφερειακή συγκρότηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ‘’.

5.To Π.Δ. 118 (ΦΕΚ 150/Α΄/2007 ) ΄΄Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)΄΄.

6. Το  Π.Δ.  60/2007  ΄΄Προσαρμογή  της  Ελληνικής  Νομοθεσίας  στις  Διατάξεις  της  οδηγίας

2004/18/ΕΚ.   

7.Τον Ν.3527/07 (ΦΕΚ /Α΄/09-02-2007) ΄΄Κύρωση συμβάσεων ...............και λοιπές διατάξεις΄΄   

8.Τον Ν.3580/07(ΦΕΚ /134 Α /18-06-2007)  Περί Προμηθειών των Νοσοκομείων.

9.Τον Ν.3846/(ΦΕΚ 66Α΄ / 11-05-2010), άρθρο 24 που αφορά τροποποιήσεις σχετικών άρθρων

του Ν.3580/07.

10.Τον  Ν.3867(ΦΕΚ  128Α΄/03-08-2010)   άρθρο  27  με  τίτλο  την  ΄΄Εξόφληση  προμηθειών

νοσοκομείων και ρυθμίσεις θεμάτων σχετικών διαγωνισμών΄΄ .

11.Τον  Ν.3918/2011  (ΦΕΚ  Α΄  31/02-03-2011)   με  τίτλο  ‘’Διαρθρωτικές  αλλαγές  στο  σύστημα

υγείας και άλλες διατάξεις.  

12.  Την  υπ’ αριθμ.  14313/31-5-2013 Απόφαση  της 1ης ΥΠΕ Αττικής σχετικά με τον ορισμό φορέα

διενέργειας   διαγωνισμών του ΠΠΥΥ΄2012.

13.Το είδος έχει ενταχθεί στο ΠΠΥΥ’2012 με CPV 50710000-5 με δαπάνη 120.000,00€

14. . Την υπ’ αριθ. 6881/03-10-2012 Εγκύκλιο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας, περί Οδηγιών

εκτέλεσης  & εφαρμογής  του Προγράμματος  Προμηθειών και  Υπηρεσιών Υγείας  (ΠΠΥΥ)  έτους

2012.

 15.Την με Α.Π. 5903/9-8-2011Εγκύκλιο της ΕΠΥ σύμφωνα με την οποία  δόθηκε η δυνατότητα

από την ΕΠΥ στους φορείς του άρθρου 9 του Ν. 3580/2007 (Νοσοκομεία ) για συγκεκριμένες

προμήθειες υλικών και υπηρεσιών να προβαίνουν σε διαγωνιστικές διαδικασίες και μέχρι του

ποσού των 45.000,00 € σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 27, παρ.11 του Ν.  3867/2010

χωρίς προηγούμενη έγκριση σκοπιμότητας από άλλο όργανο

16.Τις  προδιαγραφές της Τεχνικής Υπηρεσίας.
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17.Το  αριθμ.πρωτ.4255/10-3-14 έγγραφο  Πρόσκλησης  για  Δημόσια  Διαβούλευση  τεχνικών

Προδιαγραφών.

18. Την υπ’ αριθμ.  1/13-02-2014 (Θέμα 31ο) Απόφαση του Δ.Σ. του ΓΝΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, με την
οποία εγκρίθηκε η διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη συντηρητή
ψυκτικών και κλιματιστικών μηχανημάτων και εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου  για ένα
(1)  έτος  με  προϋπολογισθείσα  δαπάνη  28.500,00  €  πλέον  ΦΠΑ23% και  με   κριτήριο
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή .

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

1. ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, με κατάθεση γραπτών και σφραγισμένων προσφορών
και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή,  για την  ανάδειξη συντηρητή ψυκτικών και
κλιματιστικών μηχανημάτων και των εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου  για ένα (1) έτος
με προϋπολογισθείσα δαπάνη 28.500,00 € πλέον ΦΠΑ και με  κριτήριο κατακύρωσης τη
χαμηλότερη τιμή .
2. Περίληψη της Διακήρυξης, δημοσιεύτηκε, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του Π.Δ. 118/2007,

στον Ελληνικό Τύπο.

3. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ

ΓΕΝΙΚΟ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  ΑΘΗΝΩΝ

«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Βας.  Σοφίας  114,  Αθήνα,  Τ.Κ.

11527

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

31-3-2014 ΔΕΥΤΕΡΑ 12:00

 Οι προσφορές κατατίθενται μέχρι την 31-3-2014 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑκαι ώρα 12:00, στο ΓΕΝΙΚΟ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ του Νοσοκομείου, όπου πρωτοκολλούνται.

Προσφορές που κατατίθενται  στην Υπηρεσία μετά την παραπάνω ημερομηνία και  ώρα, είναι

εκπρόθεσμες και θα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες

αυτών ή συνεταιρισμοί που πληρούν τους όρους της Διακήρυξης.

Οι προσφορές θα κατατεθούν σε δύο αντίτυπα (τεχνικές και οικονομικές) σε ξεχωριστό φάκελο,

στην ελληνική γλώσσα μέσα σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο ξεχωριστά για το κάθε τμήμα.

Ο φάκελος θα φέρει τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα.
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Μέσα στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται τα παρακάτω:

Καλά σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ στον οποίο τοποθετείται η

τεχνική προσφορά με τα προσπέκτους και αντίγραφο αυτής.

Επισημαίνεται  ότι  ο  προσφέρων  θα  δηλώνει  αναλυτικά  τη  συμμόρφωση  ή  απόκλιση  των

προσφερόμενων  υπηρεσιών  σε  σχέση  με  τις  αντίστοιχες  προδιαγραφές  της  Διακήρυξης.  Οι

υποψήφιοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα ζητούμενα στοιχεία, σύμφωνα με τις κατά

περίπτωση οδηγίες. Παραπομπές σε σχετικά τεχνικά έντυπα ή εκδόσεις κατασκευαστικών οίκων

επιτρέπονται μόνο εφόσον προσαρτώνται στην προσφορά και δίνεται ο συγκεκριμένος αριθμός

παραγράφου και σελίδας.

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Καλά  σφραγισμένος  υποφάκελος  με  τα  ανωτέρω  στοιχεία  και  την  ένδειξη  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ στον οποίο τοποθετείται η οικονομική προσφορά και αντίγραφο αυτής.

Οι τιμές των προσφορών για τις προσφερόμενες υπηρεσίες θα εκφράζονται σε Ευρώ. Στις τιμές

θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση που

προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, εκτός από τον ΦΠΑ. Από την οικονομική προσφορά

πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή μονάδας για κάθε τύπο προσφερόμενης υπηρεσίας. Υπηρεσία

που αξιολογήθηκε κατά την Τεχνική Προσφορά και δεν αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά ή

αναφέρεται χωρίς τιμή, θεωρείται ότι προσφέρεται με μηδενική αξία. Προσφορές στις οποίες δεν

προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, ή που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής,

απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Η  ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ  των  προσφορών  θα  γίνει  Δημόσια  και  ενιαία  (τεχνική  και  οικονομική

προσφορά) στον ίδιο χώρο.

Κατά  τη  διενέργεια  του  διαγωνισμού  δικαιούνται  να  παρίστανται  οι  προσφέροντες  στο

διαγωνισμό  ή  οι  νόμιμοι  εκπρόσωποι  αυτών,  που  απαραίτητα  θα  πρέπει  να  έχουν  νόμιμο

παραστατικό εκπροσώπησης.

4. Οι τιμές είναι δεσμευτικές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

5. Εγγυητική  επιστολή συμμετοχής  δεν  απαιτείται.  Με  την  υπογραφή  της  σύμβασης,  ο

προμηθευτής υποχρεούται στην έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, ίση με το 10%

της συμβατικής αξίας πλέον ΦΠΑ.
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6. Ισχύς  προσφοράς  120  ημερολογιακές  ημέρες  προσμετρούμενες  από  την  επόμενη  της

διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου

από τη διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

7. Μετά την ολοκλήρωση και της οικονομικής αξιολόγησης των προσφορών, οι μειοδότες στους

οποίους θα γίνει κατακύρωση, καλούνται να υποβάλλουν, εντός προθεσμίας 20 ημερών από την

κοινοποίηση  της  σχετικής  έγγραφης  ειδοποίησης  σ’  αυτούς,  σε  σφραγισμένο  φάκελο  τα

δικαιολογητικά κατακύρωσης, όπως απαριθμούνται στο άρθρο 6, παρ. 2, του Π.Δ. 118/2007.

8. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2286/95 και Π.Δ. 118/07 περί

προμηθειών. 

9. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται ύστερα από την προσκόμιση του τιμολογίου και των

απαραίτητων  δικαιολογητικών  σε  εύλογο  χρονικό  διάστημα  ύστερα  από  την  θεώρηση  του

σχετικού χρηματικού εντάλματος από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Ο προμηθευτής βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις ως εξής:

ΜΤΠΥ 1,5% επί της συνολικής καθαρής αξίας

ΧΑΡΤ/ΜΟ 2% επί ΜΤΠΥ

ΟΓΑ ΧΑΡΤ/ΜΟΥ 20% επί κρατ. ΜΤΠΥ

ΥΠΕΡ ΨΥΧ.ΥΓΕΙΑΣ 2% επί του πληρ. ποσού

ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 8% επί του πληρ. ποσού

10.Η διάρκεια  της  σύμβασης  θα  ορισθεί  για  ένα  (1)  έτος  με  δικαίωμα  τρίμηνης  παράτασης

μονομερώς  από  το  Δ.Σ.  του  Νοσοκομείου,  χωρίς  την  προηγούμενη  συγκατάθεση  του

προμηθευτή, με τους ίδιους όρους και τις ίδιες τιμές της κατακύρωσης. 

11. Οι προσφερόμενες τιμές που θα προκύψουν κατά τη διενέργεια του πρόχειρου μειοδοτικού

διαγωνισμού, με την κατακύρωση του αποτελέσματος αυτού, θα εναρμονίζονται υποχρεωτικά με

τις τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε.Π.Υ. 

       

                                                                                                     Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΝΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

                  ΚΑΡΑ ΜΑΡΙΑ
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΟΥ.

1.Ο Συντηρητής αναλαμβάνει:

Την συντήρηση και καλή λειτουργία όλων των κλιματιστικών εγκαταστάσεων

και   ψυκτικών  μηχανημάτων  του  Νοσοκομείου,  του  Παραρτήματος,  της  οδού

Έβρου ,  και  των περιφερειακών ΙΑΚ, του Κ.Υ ΒΥΡΩΝΑ  καθώς και όλων των

ψυκτικών  μηχανημάτων  σε  επίπεδο  ξενοδοχειακού  και  ιατρικού

εξοπλισμού(κεντρικοί  κλιματισμοί,  κλιματιστικά  μηχανήματα,  οικιακά  ψυγεία,

ψύκτες  νερού,  καταψύκτες,  βαθιές  καταψύξεις  (  -80ΟC),  επαγγελματικές

συντηρήσεις  και  καταψύξεις,  μηχανήματα  παραγωγής  παγοκύβων,  μηχανήματα

των  κινητών  μονάδων  Αιμοδοσίας),τους  εξαερισμούς  (Μαγειρείων  ,

Αποστείρωσης, λοιπών χώρων ) όπως εμφανίζονται σε συνημμένους πίνακες.

2.Ο συντηρητής με την υποβολή της προσφοράς του θεωρείται ότι έλαβε γνώση

από  επιτόπιο  επίσκεψη,  της  κατάστασης  όλων  των  μηχανημάτων  και

εγκαταστάσεων  κλιματισμού  και  ψύξης,  τόσο  των  κεντρικών  όσο  και  των

περιφερειακών και αυτοδύναμων, και ότι έλαβε από την Τεχνική Υπηρεσία (Τ.Υ)

του Νοσοκομείου όλες τις πληροφορίες και διευκρινήσεις,  και ως εκ τούτου έχει

πλήρη επίγνωση του έργου που πρόκειται να αναλάβει.

3.Ο συντηρητής θα ενημερώνει καθημερινά γραπτά την Τεχνική Υπηρεσία για τις

εργασίες συντήρησης και επισκευής σε ειδικό διπλότυπο  έντυπο που θα λαμβάνει

από  την  Τεχνική  Υπηρεσία  &  θα  παραδίδεται  καθημερινά  στην  Τ.Υ  πλήρως

θεωρημένο και υπογεγραμμένο.

Μερικοί από τους όρους που θα συμπεριληφθούν στην σύμβαση που θα

καταρτισθεί μεταξύ του Νοσοκομείου και του Συντηρητή, θα είναι:

α.Με τον όρο συντήρηση εννοείται:

α. Θεραπευτική συντήρηση:
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Η θεραπευτική συντήρηση έχει την έννοια της αποκατάστασης των βλαβών

που παρατηρούνται, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από της ειδοποίησης του

συντηρητή. Ως εύλογο χρονικό διάστημα θεωρείται:

-Για τα περιφερειακά και αυτοδύναμα συστήματα έξι (6) ώρες από την ειδοποίηση.

-Για τους κεντρικούς εξοπλισμούς και εγκαταστάσεις, τρείς (3)ώρες.

Εφ΄ όσον πρόκειται περί σοβαρής βλάβης και ειδικών συνθηκών (κλειστά

καταστήματα για προμήθεια ανταλλακτικών) ο χρόνος αποκατάστασης της βλάβης

μπορεί  να  παραταθεί  μόνο  με  την  σύμφωνη  γνώμη  της  Τ.Υ.  Τα  πραγματικά

περιστατικά ελέγχονται από την Τεχνική Υπηρεσία (Τ.Υ).

β.Προληπτική συντήρηση.

Καθορίζεται σε ιδιαίτερο πίνακα από την Τ.Υ για κάθε κατηγορία εγκαταστάσεων

και  εξοπλισμού, το ελάχιστο χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο συντηρητής θα

προβαίνει  στην ελάχιστη προληπτική συντήρηση και  αντικατάσταση φθαρμένων

εξαρτημάτων,  ώστε  να  προλαμβάνονται  βλάβες  και  να  παρατείνεται  η  διάρκεια

ζωής και λειτουργίας των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού. Η απόκλιση στον

παραπάνω  χρόνο αποκατάστασης μπορεί να είναι μέχρι +/- 10%.

4.Καλή συντήρηση.

Με  τον  όρο  καλή  συντήρηση  δεν  εννοείται  μόνο  η  ανταπόκριση  του

συντηρητή στους παραπάνω χρόνους, αλλά και η αποκατάσταση της βλάβης κατά

τρόπου που να  μην παρατηρηθεί  για το ίδιο  μηχάνημα ή εγκατάσταση,,  ίδια  ή

παρεμφερής βλάβη μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Αν σε διάστημα τριάντα (30) ημερών, παρατηρηθεί τέτοιο φαινόμενο πάνω

από  δύο  φορές  χωρίς  να  υπάρχει  αντίστοιχη  παρατήρηση  του  συντηρητή  ότι

πρόκειται  για  σοβαρή βλάβη και  να βεβαιώνεται  από τα  αρμόδια  στελέχη της

Υπηρεσίας  θεωρείται  πλημμελής  συντήρηση.  Αν  ο  χρόνος  βλάβης  είναι

μεγαλύτερος των 30 ημερών αλλά παρατηρείται συχνά σε ένα τρίμηνο, θεωρείται

επίσης πλημμελής συντήρηση.

5.Παρακολούθηση  της  κατάστασης  των  εγκαταστάσεων  και  των

μηχανημάτων:
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Για  την  παρακολούθηση  της  κατάστασης  και  των  μεταβολών  των

εγκαταστάσεων και των μηχανημάτων, ο Συντηρητής υποχρεούται:

-Να τηρεί κάρτα συντήρησης σε μηχανήματα  που θα του υποδειχτούν για κάθε

ψυκτικό ή κλιματιστικό μηχάνημα του Νοσοκομείου, καθώς και για τους κεντρικούς

κλιματισμούς,  χωριστά,  στις οποίες  θα καταγράφονται  όλες οι  παρεμβάσεις  του

συντηρητή σε επίπεδο συντήρησης ή επισκευής (εργασίες που εκτελούνται, υλικά

που αντικαθίστανται κ.τ.λ).

-Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει  να επιδειχθεί  στους κεντρικούς  εξοπλισμούς και

εγκαταστάσεις  όπως:  κλιματισμούς  των  Χειρουργείων  της  Μονάδας  Εντατικής

θεραπείας,  της  Εμφραγματικής  Μονάδας,  της  Αιμοδοσίας  καθώς  και  στους

λοιπούς  κεντρικούς  κλιματισμούς  του  Νοσοκομείου,  τους  ψυκτικούς  θαλάμους

Αιμοδοσίας, Εργαστηρίων Φαραντάτων, Αποθήκης Τροφίμων, Φαρμακείου ώστε

να μην αντιμετωπίσουμε πρόβλημα μη λειτουργίας τους,  δεδομένου ότι  αλλιώς

διακυβεύονται  τεράστια  κόστη  για  το  Νοσοκομείο  και  σε  μερικές  περιπτώσεις

ακόμα και ζωές ασθενών.

6. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ

Να  διαθέτει  στο  Νοσ/μείο  προσωπικό  ενός  (1)  ατόμου  σε  μόνιμη  βάση  στην

διάρκεια  του  πρωϊνού-ωραρίου  7.30-15.30  όπου  να  διαθέτει  άδεια  τεχνικού

ψυκτικών εγκαταστάσεων 2ης .

Ο τεχνικός αυτός θα ανταποκρίνεται στις κλήσεις των τμημάτων για αποκατάσταση

βλαβών, θα συντηρεί και θα ενεργεί σύμφωνα με τις εντολές τις Τ.Υ. Συστήνεται να

μην εναλλάσσεται ώστε να μπορεί τόσο ο ίδιος όσο και η Τ.Υ να έχει μια αρμονική

συνεργασία (έτσι θα αποκτάται από τον τεχνικό γνώση του Νοσοκομείου και των

ιδιαιτεροτήτων του κάθε χώρου ή μηχανήματος). 

Η Τ.Υ διατηρεί  το δικαίωμα να ζητήσει την αντικατάσταση του προσωπικού του

συντηρητή για λόγους μη επάρκειας  τεχνικών γνώσεων -  αποτελεσματικότητας,

συνεργασίας  και  εν  γένει  συμπεριφορά  αυτού  προς  το  προσωπικό  του

Νοσοκομείου ή για άλλους λόγους. 
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 Όταν επικρατεί   καύσωνας,(  ή   ζητηθεί  από το  Υπουργείο)  ή  ζητηθεί  από το

Νοσοκομείο , θα υπάρχει ένα άτομο και σε απογευματινό ωράριο. Διευκρινίζεται το

προσωπικό  αυτό,  είναι  για  την  συντήρηση  και  αποκατάσταση  βλαβών  εντός

σύμβασης και όχι για εξωσυμβατικές εργασίες που πιθανόν θα προκύπτουν. 

Επίσης, διευκρινίζεται ότι η εταιρεία θα πρέπει να ανταποκρίνεται σε κλήσεις

–βλάβες που παρουσιάζονται σε ώρες εκτός του παραπάνω ωραρίου (σε όλη την

υπόλοιπη διάρκεια του 24ώρου).

Σε έκτακτες περιπτώσεις ο συντηρητής έχει υποχρέωση διάθεσης περισσοτέρων

ατόμων, καθώς επίσης και κατά την διάρκεια των συντηρήσεων εάν απαιτηθεί. 

Δεν θα θεωρείται  ευσταθής δικαιολογία για την μη αποκατάσταση βλάβης ή μη

ολοκλήρωση  συντήρησης,  η  μη  επάρκεια  του  αριθμού  του  προσωπικού  του

συντηρητή.  

7.Αναλώσιμα υλικά-Ανταλλακτικά.

-Τα  αναλώσιμα  υλικά  και  ανταλλακτικά  που  απαιτούνται  κατά  την  προληπτική

συντήρηση  που   προβλέπονται  από  τους  κατασκευαστές  των  μηχανημάτων

βαρύνουν τον συντηρητή(ιμάντες  ,Freon,  ψυκτέλαιο,  μικρουλικά,  κλπ) μέχρι  του

ποσού των 50€ για το σύνολο των υλικών /εξαρτημάτων ανά μηχάνημα με την

εργασία + ΦΠΑ .

Σε  αυτά  περιλαμβάνονται  όλα  τα  εξαρτήματα-υλικά  που  απαιτούνται  για  την

επισκευή-συντήρηση  των  ψυκτικών  μηχανημάτων  μετά  των  ηλεκτρικών-

ηλεκτρονικών αυτοματισμών τους μέχρι του ποσού των 50€ για το σύνολο των

υλικών /εξαρτημάτων ανά μηχάνημα με την εργασία + ΦΠΑ .

-Αναλώσιμα υλικά, καθώς και ανταλλακτικά που απαιτούνται για την θεραπευτική

συντήρηση, βαρύνουν τον συντηρητή εφ΄ όσον πρόκειται  για δαπάνη μέχρι  του

ποσού των 50 € για το σύνολο των υλικών /εξαρτημάτων ανά μηχάνημα με την

εργασία + ΦΠΑ .

 Για εξάρτημα που η δαπάνη του είναι πάνω από 50 €  για το σύνολο των υλικών

/εξαρτημάτων ανά μηχάνημα με την εργασία + ΦΠΑ βαρύνεται  το Νοσοκομείο,
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αλλά θα πρέπει να ενημερώνεται πρώτα η Τ.Υ, η οποία και θα αποφασίζει για την

σκοπιμότητα  αντικατάστασης.  Σε  αυτή  την  περίπτωση  το  Νοσ/μείο

διαπραγματεύεται την προτεινόμενη από τον συντηρητή δαπάνη  διατηρώντας το

δικαίωμα της ανάθεσης της σε άλλο συνεργείο εφ΄όσον δεν υπάρχει συμφωνία. Αν

η ενημέρωση της Τ.Υ δεν είναι  δυνατή (εκτός ωραρίου εργασίας,  μη εργάσιμες

ημέρες  κ.τ.λ)  και  η  αποκατάσταση  της  βλάβης  χαρακτηρίζεται  επιτακτική,  ο

συντηρητής θα προβαίνει  στην προμήθεια του ανταλλακτικού και αποκατάσταση

της βλάβης, είναι όμως υποχρεωμένος να ειδοποιεί  την Τ.Υ την πρώτη εργάσιμη

ημέρα,  η  οποία θα βεβαιώνει  το  ‘’καλώς έχειν’’.  Τα  αντικατασταθέντα  υλικά θα

πρέπει να είναι ίδιας τουλάχιστον η καλύτερης ποιότητας από τα προηγούμενα και

πιστοποιημένα κατά I.S.O.ή ΕΛ.ΟΤ.

8.Μηνιαίο τίμημα.

Το μηνιαίο τίμημα που θα καταθέσουν οι διαγωνιζόμενοι  θα περιλαμβάνει:

α)Τις  προγραμματισμένες  συντηρήσεις  κεντρικών  κλιματισμών  και  λοιπών

κλιματιστικών και ψυκτικών μηχανημάτων και εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου τις

οποίες θα περιγράφουν με λεπτομέρεια στην Τεχνική προσφορά τους.

β)Τις θεραπευτικές  συντηρήσεις  που θα απαιτηθεί  να γίνουν στην διάρκεια της

σύμβασής τους(εκτός των υλικών που η αξία τους είναι μεγαλύτερη των 50€ για το

σύνολο των υλικών /εξαρτημάτων ανά μηχάνημα με την εργασία + ΦΠΑ & για τα

οποία θα τηρείται η διαδικασία που προαναφέρεται) .

γ)Την εργασία συντήρησης και αποκατάστασης γενικώς.

δ)Όλα τα υλικά και εξαρτήματα που θα αντικαθίστανται στη διάρκεια του χρόνου ισχύος

της  σύμβασης,  προκειμένου  να  αντιμετωπιστεί  η  όποια  βλάβη  εμφανιστεί  και  οι

κλιματιστικές και ψυκτικές εγκαταστάσεις και μηχανήματα να λειτουργούν απρόσκοπτα,

και μέχρι του ποσού των 50 € για το σύνολο των υλικών /εξαρτημάτων ανά μηχάνημα

με την εργασία + ΦΠΑ  

ε)Τις εργασίες και τα υλικά που απαιτούνται για την εκτέλεση των υποχρεώσεων

που αναφέρονται στους πίνακες προληπτικής συντήρησης.

στ)Τα  γενικά  έξοδα  του  συντηρητή  /μισθός  υπαλληλικού  προσωπικού  με  τις

συναφείς  επιβαρύνσεις,  δώρα,  ΙΚΑ,  αποζημιώσεις  κλπ,  δαπάνες  φόρων  κ΄
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απόσβεσης χρησιμοποιουμένων μηχανημάτων,  δοκιμών,  ελέγχων,  εργολ.  όφελ.

Κτλ), βαρύνουν τον συντηρητή.

Δεν συμπεριλαμβάνονται στις υποχρεώσεις του αναδόχου  :  

   Οι  ψυκτικές κουβέρτες κ΄ οι  ψυκτικές φυγόκεντροι  που αντιμετωπίζονται  (και

σήμερα) από τις αποκλειστικές Εταιρείες που τα έχουν προμηθεύσει , καθώς και οι

βαθιές καταψύξεις (εκτός της συντήρησης τους) .

Ο  Συντηρητής,  θα  ενημερώνει  την  Τ.Υ  για  τις  περιπτώσεις

ανταλλακτικών που είναι απαραίτητα και η τιμή τους υπερβαίνει τα 50 €  για

το σύνολο των υλικών /εξαρτημάτων ανά μηχάνημα με την εργασία + ΦΠΑ 

• Η Τ.Υ αν δεν τα προμηθεύεται η ίδια, μπορεί να αναθέσει την προμήθειά

τους στον Συντηρητή, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να ερευνήσει για την

εξασφάλιση των  χαμηλότερων  τιμών .

• Η Τ.Υ κρατά το δικαίωμα για επιβεβαίωση της τιμής και αν διαπιστώσει

χαμηλότερες  τιμές,  την  διαφορά  καταλογίζει  σε  βάρος  του  Συντηρητή.

Εννοείται  ότι  ο  μηχανισμός  προμήθειας  θα  βασίζεται  στην  καλή  πίστη

αμφοτέρων  των  μερών,  τα  οποία  θα  συνεκτιμούν  και  τις  εκάστοτε

πραγματικές συνθήκες.

• Στην  τιμή  προσφοράς  των  ανταλλακτικών  περιλαμβάνονται  όλα  τα

μεταφορικά και  λοιπά έξοδα. Η τιμή τους δηλαδή θεωρείται στο σημείο

εγκατάστασης.

9.Ρήτρες

Για  την  διασφάλιση  του  Νοσοκομείου  ότι  ο  συντηρητής  θα  ασκεί  τα

καθήκοντα του σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης ώστε όλο το πλέγμα των

ψυκτικών κ΄ κλιματιστικών μηχανημάτων κ΄ εγκαταστάσεων να λειτουργεί άριστα

επιβάλλονται οι εξής ρήτρες.

α  .Σε  περίπτωση  που  ο  συντηρητής  δεν  ανταποκρίνεται  στους  χρόνους

αποκατάστασης  και  συντήρησης  και  δεν  υπάρχει  γνώμη  της  Τ.Υ  που  να

δικαιολογεί την καθυστέρηση, του επιβάλλεται πρόστιμο:
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α.1. Για θεραπευτική συντήρηση από 1 ώρα έως 4  ώρες (αναλόγως εάν πρόκειται

για περιφ/κό ή κεντρικό εξοπλισμό) 25€ ανά ώρα καθυστέρησης . Από 4 ώρες έως

6 ώρες  50€ ανά ώρα καθυστέρησης κ.ο.κ.

α.2.Για προληπτική συντήρηση, επιβάλλεται το  ποσό των  100€ ανά μηχάνημα για

κάθε 10%  απόκλιση από τον καθοριζόμενο χρόνο ανταπόκρισης.

β. Για αδικαιολόγητη κάλυψη πέραν των 6 ή 8 ωρών για θεραπευτική συντήρηση

και  πέραν του  20% για  την  προληπτική  συντήρηση,  το  Νοσοκομείο  μπορεί  να

ασκήσει  το  δικαίωμα  της  μερικής  η  ολικής  έκπτωσης  του  Συντηρητή  και  της

κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής που κρατά για μείζονα ασφάλεια.

γ.  Σε όλες τις  περιπτώσεις καθυστερήσεων  ή παραλείψεων του συντηρητή,  το
Νοσοκομείο πέραν της επιβολής της ποινής ως ανωτέρω,  ασκεί το δικαίωμα του
να αναθέσει την συντήρηση ή την αποκατάσταση της βλάβης σε τρίτο άτομο ή στις
Υπηρεσίες  του  και  να  χρεώσει  τον  Συντηρητή  με  την  δαπάνη  η  οποία
προσδιορίζεται από την Τ.Υ χωρίς να δημιουργείται εξ΄ αυτού του λόγου κανενός
είδους  απαίτηση  από μέρους  του. Το ποσόν της  χρέωσης παρακρατείται  άνευ
ετέρου, από τυχόν οφειλές του Νοσοκομείου προς τον συντηρητή.

δ. Για μη ανταπόκριση σε κλήση κατά την διάρκεια εκτός ωραρίου (ή της νύχτας) ή
των αργιών ποινή ύψους  200€+ Φ.Π.Α .

10.΄Ελεγχος παρακολούθησης

-Θα  ορισθεί  από  το  Νοσοκομείο  τριμελής  επιτροπή  παρακολούθησης  για  να
ελέγχεται  ο  χρόνος  ανταπόκρισης  του  συντηρητή,  ο  τρόπος κ΄  η  ποιότητα  της
εργασίας του, καθώς και η ποιότητα των χρησιμοποιουμένων αναλωσίμων υλικών
και εξαρτημάτων. Οι προτάσεις και οι απόψεις της επιτροπής θα αποτελούν εντολή
για τον συντηρητή.

Ανά διαστήματα , ο συντηρητής είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει γραπτώς
στην  Τ.Υ  έκθεση  κατάστασης  και  αναγκών  στους  ευαίσθητους  χώρους  που
περιγράφονται στην παράγραφο 4, ώστε να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για
την πρόληψη μεγάλων βλαβών.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ  ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ)

1. Τοπικές κλιματιστικές μονάδες (Α/C) 590            

2. K.K.M 18

3. Ημικεντρικές Κ.Μ 16

4. Οικιακά ψυγεία                     150

5. Επαγγελματικές Συντηρήσεις 40

6. Επαγγελματικές  Καταψύξεις  (περιλαμβανομένων  15

τεμ.-80 o  καταψύξεων  

24

7. Ψύκτες νερού 42

8. Παγομηχανές 1

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΑΥΤΟΝΟΜΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (Α/C)

Ανά 4 μήνες:

1.Χημικός καθαρισμός στοιχείου εξατμίσεως.

2.Πλύσιμο-καθαρισμός φίλτρων  ανά 1 μήνα.  Σε     χειρουργεία, Μονάδες εντατικής,  

λοιπούς ευαίσθητους χώρους,   ανά 15 ημέρες.     

3.Καθαρισμός-απόφραξη  αποχέτευσης  συμπυκνωμάτων  και  λεκάνης

αποσταγμάτων.
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4.Καθαρισμός ανεμιστήρα –φτερωτής εξατμιστή (και λίπανση όπου είναι δυνατόν).

5.Χημικός καθαρισμός στοιχείου συμπυκνώσεως .

6.Καθαρισμός  και  λίπανση  των  εδράνων  –  κουζινέτων  του  ανεμιστήρα  του

συμπυκνωτή.

7.Έλεγχος πληρότητας ψυκτικού υγρού (συμπλήρωση).

8.Έλεγχος  στερεότητας  βάσεων  των  μηχ/των  (μέσα-έξω)  για  αποφυγή

ατυχημάτων.

9.Καθαρισμός εσωτερικών-εξωτερικών όψεων μηχ/των.

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ  ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  –  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ: 

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΙ ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

-Ισχύουν τα:1,3,4,5,6,8,7,9, ανά 4 μήνες.

-Το (2) ανά 15 ημέρες  

- Απόλυτα φίλτρα, αλλαγή ανά 5 μήνες  η προμήθεια των οποίων επιβαρύνει το

Νοσοκομείο  

-  Σακκόφιλτρα,  αλλαγή ανά  1  μήνα η  προμήθεια  των  οποίων  επιβαρύνει  το

Νοσοκομείο  

-Ελεγχος –αλλαγή ιμάντων ανεμιστήρων ανά 4 μήνες.   

- Έλεγχος αυτοματισμών και πινάκων ελέγχου ανά 4 μήνες. 

    Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην Μ.Ε.Θ. 2ΟΥ λόγω των πολλών αυτοματισμών-

έλεγχος ανά 4 μήνες .

Κεντρικά Χειρουργεία 2ου ορόφου:
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-Μαζί  με  την  εργασία  για  το  (1)  και  καθαρισμός  εναλλάκτη  θερμότητας  ανά  2

μήνες. 

-Υδρόψυκτος εξατμιστής, χημικός καθαρισμός  ανά 12  μήνες. 

-Υδρόψυκτος συμπυκνωτής, χημικός καθαρισμός ανά 6 μήνες   (αν χρειάζεται) και

έλεγχο  εσωτερικής  διαδρομής  νερού.  Επίσης  μηχανικός  καθορισμός  ανά  12

μήνες.

-Πύργος  ψύξης-Καθαρισμός  των  ‘’μπεκ’’  και  των  επιφανειών  διαβροχής  ανά  2

μήνες.

-Έλεγχος καλής λειτουργίας αντλιών νερού  ανά 4 μήνες.

-΄Άδειασμα νερού κυκλωμάτων ανά 2  μήνες.

-Καθορισμός φίλτρου νερού ανά 20 ημέρες 

-Έλεγχος, πλήρωση δοχείων χημικών νερού ανά 1 μήνα. ,

ΨΥΓΕΙΑ –ΚΑΤΑΨΥΞΕΙΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ

-Ισχύουν τα:

-(1) ανά 6 μήνες για τα επαγγελματικά .

-(3) ανά 6 μήνες για τα επαγγελματικά και για τα οικιακά (NO FROST)

-(4) & (6) ανά 6 μήνες για τα επαγγελματικά 

-(5) & (7) ανά 1 μήνα για τα επαγγελματικά και για τις  οικιακές καταψύξεις με

βεβιασμένη κυκλοφορία αέρα.

Τα παρακάτω ισχύουν για τα επαγγελματικά ανά 1 μήνα και για τα οικιακά ανά

6 μήνες: σε όποια οικιακά υπάρχουν αυτά).

-Έλεγχο στεγανότητας θυρών.
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-Έλεγχο μονώσεων σωλήνων ψυκτικού δικτύου.

-Έλεγχο στάθμης λαδιού.

-Έλεγχο των συσκευών ασφαλείας και ρυθμίσεων.

-Έλεγχο των αντιστάσεων απόψυξης.

-Έλεγχο πινάκων και αυτοματισμών.

-Διακρίβωση-έλεγχος ένδειξης θερμομέτρων.

ΥΔΡΟΨΥΚΤΕΣ

Ανά 3 μήνες:

-Ισχύουν τα: 3,5,6,7,9.

-Ρύθμιση της ροής νερού των πιδάκων (βρυσών).

-Έλεγχος καθαρότητας νερού.

-Καθαρισμός αποχέτευσης.

-Καθαρισμός σίτας νερού.

ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΑΓΟΚΥΒΩΝ

-Ισχύουν τα 3,5,6,7,9,  ανά 3 μήνες & καθαρισμός του χώρου συντήρησης των

παγοκύβων.

ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΙ 

• Λίπανση ανά τέσσερεις (4) μήνες

• Έλεγχος ανά μήνα και αλλαγή ιμάντων ανά τέσσερεις (4) μήνες.

• Καθαρισμός ανεμιστήρα και φτερωτής, ρυθμίσεις ευθυγράμμισης 

• Ρυθμίσεις βελτίωσης απόδοσης 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ.ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
‘’ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ’’
ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ 114
ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 115 27
ΤΗΛ:213- 2088715
FAX:213-2088530

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ,

ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ, ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΜΟΝΟΜΕΡΩΣ ΜΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

…………….€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ, ΗΤΟΙ ……………..€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 

ΦΠΑ 23%

Χρόνος καταρτίσεως Συμβάσεως: 

Τόπος καταρτίσεως Συμβάσεως: Τα Γραφεία του Γενικού Νοσοκομείου Αθήνας

‘’ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ’’.

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ:
1) Η κ ΚΑΡΑ ΜΑΡΙΑ, Διοικητής του Γενικού Νοσ/μείου Αθήνας
‘’ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ’’
2) Ο κ………………, ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας 
………………………………………………………………………………………….….
…………….., Δ/ΝΣΗ:…………………, …………………….., Α.Φ.Μ.: ……………...
Δ.Ο.Υ. ……………………………, ΤΗΛ.:…………………, FAX: ……………………..

Στην Αθήνα σήμερα την …………..ημέρα της εβδομάδος………………., μεταξύ 
των συμβαλλομένων, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι, αφ΄ ενός μεν η κ. ΚΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ,
Διοικητής του Γενικού Νοσ/μείου Αθήνας ‘’ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ’’ και αφ΄ ετέρου ο κ.
……………………………., ως νόμιμος εκπρόσωπος της 
εταιρείας……………………………………………………………………………….
(που στο εξής θα ονομάζεται ΄΄Συντηρητής΄΄ ) συνεφωνήθηκαν και έγιναν 
αμοιβαίως αποδεκτά τα παρακάτω:

Το πρώτο των συμβαλλομένων και αποκαλούμενο του λοιπού χάριν συντομίας
΄΄ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ΄΄ αναθέτει με την υπ΄αριθ. ……………… (ΘΕΜΑ ο) Απόφαση
του Δ.Σ. του Νοσοκομείου στον δεύτερο των συμβαλλομένων, 
………………………………………………………………………………………………..
την συντήρηση όλων των κλιματιστικών και ψυκτικών μηχ/των και εγκαταστάσεων
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του Νοσοκομείου, με τους κάτωθι όρους και συμφωνίες:

ΑΡΘΡΟ 1 Ο : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η διάρκεια της σύμβασης συντήρησης ορίζεται για ένα (1) έτος με δικαίωμα
τρίμηνης παράτασης μονομερώς με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Νοσοκομείου, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του αναδόχου. Η ισχύς 
της παρούσας Σύμβασης αρχίζει την ………………και λήγει την……………..

ΑΡΘΡΟ 2 ο .ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ .
Η Ανάδοχος Εταιρεία (Συντηρητής) αναλαμβάνει:
1. Την συντήρηση και καλή λειτουργία όλων των κλιματιστικών εγκαταστάσεων και
ψυκτικών μηχανημάτων του Νοσοκομείου, του Παραρτήματος, του κτιρίου της 
οδού Έβρου και των περιφερειακών ΙΑΚ, του Κ.Υ. ΒΥΡΩΝΑ, καθώς και όλων των
ψυκτικών μηχανημάτων σε επίπεδο ξενοδοχειακού και ιατρικού εξοπλισμού
(κεντρικοί κλιματισμοί, κλιματιστικά μηχανήματα, οικιακά ψυγεία, ψύκτες νερού,
καταψύκτες, βαθιές καταψύξεις (-80ΟC), επαγγελματικές συντηρήσεις και 
καταψύξεις, μηχανήματα παραγωγής παγοκύβων, μηχανήματα των κινητών 
μονάδων Αιμοδοσίας), τους εξαερισμούς (Μαγειρείων, Αποστείρωσης, λοιπών 
χώρων) όπως εμφανίζονται σε συνημμένους πίνακες.

2. Ο συντηρητής με την υποβολή της προσφοράς του θεωρείται ότι έλαβε γνώση
από επιτόπιο επίσκεψη, της κατάστασης όλων των μηχανημάτων και 
εγκαταστάσεων κλιματισμού και ψύξης, τόσο των κεντρικών όσο και των 
περιφερειακών και αυτοδύναμων, και ότι έλαβε από την Τεχνική Υπηρεσία (Τ.Υ.) 
του Νοσοκομείου όλες τις πληροφορίες και διευκρινίσεις, και ως εκ τούτου έχει 
πλήρη επίγνωση του έργου που πρόκειται να αναλάβει.

3. Ο συντηρητής θα ενημερώνει καθημερινά γραπτά την Τεχνική Υπηρεσία για τις
εργασίες συντήρησης και επισκευής σε ειδικό διπλότυπο έντυπο που θα λαμβάνει
από την Τεχνική Υπηρεσία & θα παραδίδεται καθημερινά στην Τ.Υ. πλήρως
θεωρημένο και υπογεγραμμένο.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Με τον όρο συντήρηση εννοείται:

α. Θεραπευτική συντήρηση:
Η θεραπευτική συντήρηση έχει την έννοια της αποκατάστασης των βλαβών
που παρατηρούνται, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από της ειδοποίησης του
συντηρητή. Ως εύλογο χρονικό διάστημα θεωρείται:
- Για τα περιφερειακά και αυτοδύναμα συστήματα έξι (6) ώρες από την ειδοποίηση.
- Για τους κεντρικούς εξοπλισμούς και εγκαταστάσεις, τρεις (3) ώρες.
Εφ΄ όσον πρόκειται περί σοβαρής βλάβης και ειδικών συνθηκών (κλειστά
καταστήματα για προμήθεια ανταλλακτικών) ο χρόνος αποκατάστασης της βλάβης
μπορεί να παραταθεί μόνο με τη σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας. Τα
πραγματικά περιστατικά ελέγχονται από την Τεχνική Υπηρεσία (Τ.Υ).

β. Προληπτική συντήρηση.
Καθορίζεται σε ιδιαίτερο πίνακα από την Τ.Υ. για κάθε κατηγορία εγκαταστάσεων 
και εξοπλισμού, το ελάχιστο χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο συντηρητής θα 
προβαίνει στην ελάχιστη προληπτική συντήρηση και αντικατάσταση φθαρμένων 
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εξαρτημάτων, ώστε να προλαμβάνονται βλάβες και να παρατείνεται η διάρκεια 
ζωής και λειτουργίας των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού. Η απόκλιση στον 
παραπάνω χρόνο αποκατάστασης μπορεί να είναι μέχρι +/- 10%.

4. Καλή συντήρηση.
Με τον όρο καλή συντήρηση δεν εννοείται μόνο η ανταπόκριση του συντηρητή
στους παραπάνω χρόνους, αλλά και η αποκατάσταση της βλάβης κατά τρόπου 
που να μην παρατηρηθεί για το ίδιο μηχάνημα ή εγκατάσταση, ίδια ή παρεμφερής 
βλάβη μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.
Αν σε διάστημα τριάντα (30) ημερών, παρατηρηθεί τέτοιο φαινόμενο πάνω
από δύο φορές χωρίς να υπάρχει αντίστοιχη παρατήρηση του συντηρητή ότι
πρόκειται για σοβαρή βλάβη και να βεβαιώνεται από τα αρμόδια στελέχη της
Υπηρεσίας, θεωρείται πλημμελής συντήρηση. Αν ο χρόνος βλάβης είναι 
μεγαλύτερος των 30 ημερών αλλά παρατηρείται συχνά σε ένα τρίμηνο, θεωρείται 
επίσης πλημμελής συντήρηση.

5. Παρακολούθηση της κατάστασης των εγκαταστάσεων και των
μηχανημάτων:
Για την παρακολούθηση της κατάστασης και των μεταβολών των
εγκαταστάσεων και των μηχανημάτων, ο Συντηρητής υποχρεούται:
- Να τηρεί κάρτα συντήρησης σε μηχανήματα που θα του υποδειχτούν για κάθε
ψυκτικό ή κλιματιστικό μηχάνημα του Νοσοκομείου, καθώς και για τους κεντρικούς
κλιματισμούς, χωριστά, στις οποίες θα καταγράφονται όλες οι παρεμβάσεις του
συντηρητή σε επίπεδο συντήρησης ή επισκευής (εργασίες που εκτελούνται, υλικά
που αντικαθίστανται κ.τ.λ.).
- Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να επιδειχθεί στους κεντρικούς εξοπλισμούς και
εγκαταστάσεις όπως: κλιματισμούς των Χειρουργείων της Μονάδας Εντατικής
θεραπείας, της Εμφραγματικής Μονάδας, της Αιμοδοσίας καθώς και στους 
λοιπούς κεντρικούς κλιματισμούς του Νοσοκομείου, τους ψυκτικούς θαλάμους 
Αιμοδοσίας, Εργαστηρίων Έβρου & Φαραντάτων, Αποθήκης Τροφίμων, 
Φαρμακείου ώστε να μην αντιμετωπίσουμε πρόβλημα μη λειτουργίας τους, 
δεδομένου ότι αλλιώς διακυβεύονται τεράστια κόστη για το Νοσοκομείο και σε 
μερικές περιπτώσεις ακόμα και ζωές ασθενών.

6. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ
Να διαθέτει στο Νοσ/μείο προσωπικό ενός (1) ατόμου σε μόνιμη βάση στην 
διάρκεια του πρωϊνού-ωραρίου 7.30-15.30, όπου να διαθέτει άδεια τεχνικού 
ψυκτικών εγκαταστάσεων 2ης ειδικότητας.
Ο τεχνικός αυτός θα ανταποκρίνεται στις κλήσεις των τμημάτων για
αποκατάσταση βλαβών, θα συντηρεί και θα ενεργεί σύμφωνα με τις εντολές τις 
Τ.Υ.
Συστήνεται να μην εναλλάσσεται ώστε να μπορεί τόσο ο ίδιος όσο και η Τ.Υ να έχει
μια αρμονική συνεργασία (έτσι θα αποκτάται από τον τεχνικό γνώση του
Νοσοκομείου και των ιδιαιτεροτήτων του κάθε χώρου ή μηχανήματος).
Η Τ.Υ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την αντικατάσταση του προσωπικού
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του συντηρητή για λόγους μη επάρκειας τεχνικών γνώσεων - 
αποτελεσματικότητας, συνεργασίας και εν γένει συμπεριφορά αυτού προς το 
προσωπικό του Νοσοκομείου ή για άλλους λόγους.
Όταν επικρατεί καύσωνας, (ή ζητηθεί από το Υπουργείο) ή ζητηθεί από το
Νοσοκομείο, θα υπάρχει ένα άτομο και σε απογευματινό ωράριο. Διευκρινίζεται το
προσωπικό αυτό, είναι για την συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών εντός
σύμβασης και όχι για εξωσυμβατικές εργασίες που πιθανόν θα προκύπτουν.
Επίσης, διευκρινίζεται ότι η εταιρεία θα πρέπει να ανταποκρίνεται σε κλήσεις –
βλάβες που παρουσιάζονται σε ώρες εκτός του παραπάνω ωραρίου (σε όλη την 
υπόλοιπη διάρκεια του 24ώρου).
Σε έκτακτες περιπτώσεις ο συντηρητής έχει υποχρέωση διάθεσης περισσοτέρων
ατόμων, καθώς επίσης και κατά την διάρκεια των συντηρήσεων εάν απαιτηθεί.
Δεν θα θεωρείται ευσταθής δικαιολογία για την μη αποκατάσταση βλάβης ή μη
ολοκλήρωση συντήρησης, η μη επάρκεια του αριθμού του προσωπικού του
συντηρητή.

7. Αναλώσιμα υλικά-Ανταλλακτικά.
-  Τα αναλώσιμα υλικά και  ανταλλακτικά  που απαιτούνται  κατά  την  προληπτική

συντήρηση  που  προβλέπονται  από  τους  κατασκευαστές  των  μηχανημάτων

βαρύνουν τον συντηρητή (ιμάντες, Freon, ψυκτέλαιο, μικροϋλικά, κλπ), μέχρι του

ποσού των 50€ για το σύνολο των υλικών /εξαρτημάτων ανά μηχάνημα με την

εργασία +ΦΠΑ

Σε αυτά περιλαμβάνονται όλα τα εξαρτήματα-υλικά που απαιτούνται για την
επισκευή-συντήρηση των ψυκτικών μηχανημάτων μετά των ηλεκτρικών-
ηλεκτρονικών αυτοματισμών τους μέχρι του ποσού των 50€ για το σύνολο των

υλικών /εξαρτημάτων ανά μηχάνημα με την εργασία +ΦΠΑ

 -Αναλώσιμα υλικά, καθώς και ανταλλακτικά που απαιτούνται για την θεραπευτική

συντήρηση, βαρύνουν τον συντηρητή εφ΄ όσον πρόκειται  για δαπάνη μέχρι  του

ποσού των 50 € για το σύνολο των υλικών /εξαρτημάτων ανά μηχάνημα με την

εργασία +ΦΠΑ

 Για εξάρτημα που η δαπάνη του είναι πάνω από 50 € για το σύνολο των υλικών

/εξαρτημάτων  ανά  μηχάνημα  με  την  εργασία  +ΦΠΑ βαρύνεται  το  Νοσοκομείο,

αλλά θα πρέπει να ενημερώνεται πρώτα η Τ.Υ., η οποία και θα αποφασίζει για την

σκοπιμότητα  αντικατάστασης.  Σε  αυτή  την  περίπτωση  το  Νοσ/μείο

διαπραγματεύεται την προτεινόμενη από τον συντηρητή δαπάνη διατηρώντας το

δικαίωμα της ανάθεσης της σε άλλο συνεργείο εφ΄ όσον δεν υπάρχει συμφωνία. Αν

η ενημέρωση της Τ.Υ.  δεν είναι δυνατή (εκτός ωραρίου εργασίας, μη εργάσιμες

      ΣΕΛΙΔΑ 20 από 27

ΑΔΑ: ΒΙΞΟ4690ΩΣ-Θ1Ζ



ημέρες  κ.τ.λ)  και  η  αποκατάσταση  της  βλάβης  χαρακτηρίζεται  επιτακτική,  ο

συντηρητής θα προβαίνει  στην προμήθεια του ανταλλακτικού και αποκατάσταση

της βλάβης, είναι όμως υποχρεωμένος να ειδοποιεί την Τ.Υ. την πρώτη εργάσιμη

ημέρα,  η  οποία θα βεβαιώνει  το  ‘’καλώς έχειν’’.  Τα  αντικατασταθέντα  υλικά θα

πρέπει να είναι ίδιας τουλάχιστον η καλύτερης ποιότητας από τα προηγούμενα και

πιστοποιημένα κατά I.S.O. ή ΕΛ.Ο.Τ.

8. ΜΗΝΙΑΙΟ ΤΙΜΗΜΑ.
Το μηνιαίο συμβατικό τίμημα καθορίζεται στο ποσό των…….,00€ πλέον ΦΠΑ, ήτοι 
………..€ συμπ/νου του ΦΠΑ 23% και περιλαμβάνει:

α) Τις προγραμματισμένες συντηρήσεις κεντρικών κλιματισμών και λοιπών
κλιματιστικών και ψυκτικών μηχανημάτων και εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου τις 
οποίες περιγράφουν με λεπτομέρεια στην Τεχνική προσφορά τους.
β) Τις θεραπευτικές συντηρήσεις που θα απαιτηθεί να γίνουν στην διάρκεια της

σύμβασής τους (εκτός των υλικών που η αξία τους είναι μεγαλύτερη των 50€ για το

σύνολο των υλικών /εξαρτημάτων ανά μηχάνημα με την εργασία +ΦΠΑ & για τα

οποία θα τηρείται η διαδικασία που προαναφέρεται).

γ) Την εργασία συντήρησης και αποκατάστασης γενικώς.
δ) Όλα τα υλικά και εξαρτήματα που θα αντικαθίστανται στη διάρκεια του
χρόνου  ισχύος  της  σύμβασης,  προκειμένου  να  αντιμετωπιστεί  η  όποια

βλάβη  εμφανιστεί  και  οι  κλιματιστικές  και  ψυκτικές  εγκαταστάσεις  και

μηχανήματα να λειτουργούν απρόσκοπτα, και μέχρι του ποσού των 50€ για

το σύνολο των υλικών /εξαρτημάτων ανά μηχάνημα με την εργασία +ΦΠΑ

ε) Τις εργασίες και τα υλικά που απαιτούνται για την εκτέλεση των υποχρεώσεων 
που αναφέρονται στους πίνακες προληπτικής συντήρησης.
στ) Τα γενικά έξοδα του συντηρητή/μισθός υπαλληλικού προσωπικού με τις 
συναφείς επιβαρύνσεις, δώρα, ΙΚΑ, αποζημιώσεις κλπ, δαπάνες φόρων κ΄ 
απόσβεσης χρησιμοποιουμένων μηχανημάτων, δοκιμών, ελέγχων, εργολ. όφελ. 
Κτλ), βαρύνουν τον συντηρητή.

Δεν συμπεριλαμβάνονται στις υποχρεώσεις του αναδόχου:
Οι ψυκτικές κουβέρτες και οι ψυκτικές φυγόκεντροι που αντιμετωπίζονται (και 
σήμερα) από τις αποκλειστικές Εταιρείες που τα έχουν προμηθεύσει, καθώς και οι 
βαθιές καταψύξεις (εκτός της συντήρησής τους).

Ο Συντηρητής, θα ενημερώνει την Τ.Υ. για τις περιπτώσεις
ανταλλακτικών που είναι απαραίτητα και η τιμή τους υπερβαίνει τα 50 € για
το σύνολο των υλικών /εξαρτημάτων ανά μηχάνημα με την εργασία +ΦΠΑ
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 Η Τ.Υ. αν δεν τα προμηθεύεται η ίδια, μπορεί να αναθέσει την προμήθειά
τους στον Συντηρητή, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να ερευνήσει για την
εξασφάλιση των χαμηλότερων τιμών.
 Η Τ.Υ. κρατά το δικαίωμα για επιβεβαίωση της τιμής και αν διαπιστώσει
χαμηλότερες τιμές, την διαφορά καταλογίζει σε βάρος του Συντηρητή.
Εννοείται ότι ο μηχανισμός προμήθειας θα βασίζεται στην καλή πίστη
αμφοτέρων των μερών, τα οποία θα συνεκτιμούν και τις εκάστοτε
πραγματικές συνθήκες.
 Στην τιμή προσφοράς των ανταλλακτικών περιλαμβάνονται όλα τα
μεταφορικά και λοιπά έξοδα. Η τιμή τους δηλαδή θεωρείται στο σημείο
εγκατάστασης.

9. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ.
Για την διασφάλιση του Νοσοκομείου ότι ο συντηρητής θα ασκεί τα καθήκοντα του 
σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, ώστε όλο το πλέγμα των ψυκτικών κ΄ 
κλιματιστικών μηχανημάτων κ΄ εγκαταστάσεων να λειτουργεί άριστα, επιβάλλονται 
οι εξής ρήτρες.
α. Σε περίπτωση που ο συντηρητής δεν ανταποκρίνεται στους χρόνους
αποκατάστασης και συντήρησης και δεν υπάρχει γνώμη της Τ.Υ. που να 
δικαιολογεί την καθυστέρηση, του επιβάλλεται πρόστιμο:
α.1. Για θεραπευτική συντήρηση από 1 ώρα έως 4 ώρες (αναλόγως εάν πρόκειται 
για περιφ/κό ή κεντρικό εξοπλισμό) 25€ ανά ώρα καθυστέρησης. Από 4 ώρες έως 
6 ώρες 50€ ανά ώρα καθυστέρησης κ.ο.κ.
α.2. Για προληπτική συντήρηση, επιβάλλεται το ποσό των 100€ ανά μηχάνημα για 
κάθε 10% απόκλιση από τον καθοριζόμενο χρόνο ανταπόκρισης.
β. Για αδικαιολόγητη κάλυψη πέραν των 6 ή 8 ωρών για θεραπευτική συντήρηση 
και  πέραν του 20% για την προληπτική συντήρηση, το Νοσοκομείο μπορεί να 
ασκήσει το δικαίωμα της μερικής η ολικής έκπτωσης του Συντηρητή και της 
κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής που κρατά για μείζονα ασφάλεια.
γ. Σε όλες τις περιπτώσεις καθυστερήσεων ή παραλείψεων του συντηρητή, το 
Νοσοκομείο πέραν της επιβολής της ποινής ως ανωτέρω, ασκεί το δικαίωμα του 
να αναθέσει την συντήρηση ή την αποκατάσταση της βλάβης σε τρίτο άτομο ή στις
Υπηρεσίες του και να χρεώσει τον Συντηρητή με την δαπάνη η οποία 
προσδιορίζεται από την Τ.Υ. χωρίς να δημιουργείται εξ΄ αυτού του λόγου κανενός 
είδους απαίτηση από μέρους του. Το ποσόν της χρέωσης παρακρατείται άνευ 
ετέρου, από τυχόν οφειλές του Νοσοκομείου προς τον συντηρητή.
δ. Για μη ανταπόκριση σε κλήση κατά τη διάρκεια εκτός ωραρίου (ή της νύχτας) ή 
των αργιών ποινή ύψους 200€+ΦΠΑ.

10. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ .
- Θα ορισθεί από το Νοσοκομείο τριμελής επιτροπή παρακολούθησης για να
ελέγχεται ο χρόνος ανταπόκρισης του συντηρητή, ο τρόπος κ΄ η ποιότητα της 
εργασίας του, καθώς και η ποιότητα των χρησιμοποιουμένων αναλωσίμων υλικών 
και εξαρτημάτων. Οι προτάσεις και οι απόψεις της επιτροπής θα αποτελούν εντολή
για τον συντηρητή.
Ανά διαστήματα, ο συντηρητής είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει γραπτώς
στην Τ.Υ. έκθεση κατάστασης και αναγκών στους ευαίσθητους χώρους, ώστε να 
λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη μεγάλων βλαβών.

ΑΡΘΡΟ 3Ο : ΤΙΜΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
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Το αντίτιμο της μηνιαίας συντήρησης, κατά τα ως άνω είναι ………,00€ 
πλέον Φ.Π.Α 23% ή ……………………………………….€ συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α 23%. 
Ετησίως, το αντίτιμο είναι …………………………………€ πλέον ΦΠΑ 23%, ήτοι
……………………………€ συμπ/νου του αναλογούντος Φ.Π.Α 23 %.

ΑΡΘΡΟ 4ο : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ –ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ .
Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται ύστερα από την προσκόμιση του
τιμολογίου και των απαραίτητων δικαιολογητικών σε εύλογο χρονικό
διάστημα ύστερα από την θεώρηση του σχετικού χρηματικού εντάλματος 
από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
7.1.Ο Συντηρητής θα πληρώνεται βάσει τιμολογίου επί του οποίου θα βεβαιώνεται 
η καλή εκτέλεση των εργασιών συντήρησης από τον Δ/ντή της Τεχνικής Υπηρεσίας
του Νοσοκομείου & την επιτροπή παρακολούθησης & παραλαβής που ορίζεται 
από το Νοσοκομείο.

7.2. Η πληρωμή της αξίας των ανταλλακτικών στον συντηρητή θα γίνεται σε
ΕΥΡΩ εντός τριμήνου από την έκδοση των τιμολογίων μετά την σύνταξη
πρωτοκόλλου ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ και ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ παραλαβής των προμηθευομένων 
ειδών από τις αρμόδιες επιτροπές και μετά την έκδοση και θεώρηση των σχετικών 
χρηματικών ενταλμάτων από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα
αναφέρονται στο άρθρο 35 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ.118/2007).

7.3. Ο προμηθευτής βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις ως εξής:
ΜΤΠΥ 1,5% επί της συνολικής καθαρής αξίας
ΧΑΡΤ/ΜΟ 2% επί ΜΤΠΥ
ΟΓΑ ΧΑΡΤ/ΜΟΥ 20% επί κρατ. ΜΤΠΥ
ΥΠΕΡ ΨΥΧ.ΥΓΕΙΑΣ 2% επί του πληρ. ποσού
ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 8% επί του πληρ. Ποσού
Το Νοσοκομείο επιβαρύνεται με τον αναλογούντα Φ.Π.Α.

ΑΡΘΡΟ 5Ο : ΑΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΟ ΚΑΙ ΑΝΕΚΧΩΡΗΤΟ ΑΞΙΩΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΟΥ.
Απαγορεύεται η αναδοχή από άλλο πρόσωπο των εκ της σύμβασης
απορρεουσών υποχρεώσεων του «Συντηρητή» και η εκχώρηση ή ενεχυρίαση των 
απαιτήσεων του «Συντηρητή» που δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι παραιτείται από 
τώρα του δικαιώματος εκχωρήσεως ή ενεχυρίασης των απαιτήσεων του που 
πηγάζουν από την υπάρχουσα σύμβαση συντήρησης προς οποιοδήποτε φυσικό ή
νομικό πρόσωπο, οποιασδήποτε μορφής πιστωτικό οργανισμό, ΄Ιδρυμα ή 
Τράπεζα και προς αυτό ακόμα το Δημόσιο.

ΑΡΘΡΟ 6Ο : ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ
Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσης Σύμβασης ο ΄΄Συντηρητής΄΄
κατέθεσε στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών ΄΄ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ΄΄ , εγγυητική επιστολή 
με αριθμό …………………………… της Τραπέζης ………………….
Αξίας …………………………………………………………………………………….€ 

ΑΡΘΡΟ 7Ο : ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
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Ο συντηρητής ως προς τη σύμβαση, υπάγεται στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων 
της Αθήνας.

ΑΡΘΡΟ 8Ο :ΓΕΝΙΚΑ
Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα σύμβαση, ισχύουν οι λοιποί όροι
της Δ/ξης Φ242/2014Προχ. και οι διατάξεις των 1) Π.Δ. 118/2007 και 2) του
Ν.2286/95.
Στο τέλος της παρούσης σύμβασης επισυνάπτεται συνημμένα:
- Πίνακας με τον προς συντήρηση και επισκευή εξοπλισμό του Νοσοκομείου
(κλιματιστικά μηχανήματα, συσκευές κλπ.) που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσης σύμβασης.
Η παρούσα σύμβαση γράφτηκε εις διπλούν και αφού διαβάστηκε, βεβαιώθηκε , 
υπογράφτηκε, όπως ακολουθεί ένας έκαστος των συμβαλλομένων , έλαβε κι από 
ένα αντίγραφο αυτής.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝ.ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ                                 ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ
         «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣ/ΜΕΙΟΥ
            ΚΑΡΑ ΜΑΡΙΑ
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ΠΙΝΑΚΑΣ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (ΠΑΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ)
1 Τοπικές κλιματιστικές 

μονάδες (Α/C)
590

2 K.K.M. 18

3 Ημικεντρικές Κ.Μ. 16

4 Οικιακά ψυγεία 150
5 Επαγγελματικές 

Συντηρήσεις
40

6 Επαγγελματικές 
Καταψύξεις 
(περιλαμβανομένων 15
τεμ.-80 o καταψύξεων

24

7 Ψύκτες νερού 42

8 Παγομηχανές 1

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΑΥΤΟΝΟΜΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (Α/C)

Ανά 4 μήνες:
1.Χημικός καθαρισμός στοιχείου εξατμίσεως.
2.Πλύσιμο-καθαρισμός φίλτρων ανά 1 μήνα. Σε χειρουργεία, Μονάδες 
εντατικής , λοιπούς ευαίσθητους χώρους , ανά 15 ημέρες.
3.Καθαρισμός-απόφραξη αποχέτευσης συμπυκνωμάτων και λεκάνης
αποσταγμάτων.
4.Καθαρισμός ανεμιστήρα –φτερωτής εξατμιστή (και λίπανση όπου είναι 
δυνατόν).
5.Χημικός καθαρισμός στοιχείου συμπυκνώσεως.
6.Καθαρισμός και λίπανση των εδράνων – κουζινέτων του ανεμιστήρα του
συμπυκνωτή.
7.Έλεγχος πληρότητας ψυκτικού υγρού (συμπλήρωση).
8.Έλεγχος στερεότητας βάσεων των μηχ/των (μέσα-έξω) για αποφυγή 
ατυχημάτων.
9.Καθαρισμός εσωτερικών-εξωτερικών όψεων μηχ/των.

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΙ ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
- Ισχύουν τα:1,3,4,5,6,8,7,9, ανά 4 μήνες.
- Το (2) ανά 15 ημέρες
- Απόλυτα φίλτρα, αλλαγή ανά 5μήνες η προμήθεια των οποίων επιβαρύνει 
το Νοσοκομείο
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- Σακκόφιλτρα, αλλαγή ανά 1 μήνα η προμήθεια των οποίων επιβαρύνει το 
Νοσοκομείο
- Έλεγχος –αλλαγή ιμάντων ανεμιστήρων ανά 4 μήνες.
- Έλεγχος αυτοματισμών και πινάκων ελέγχου ανά 4 μήνες.
Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην Μ.Ε.Θ. 2ΟΥ λόγω των πολλών 
αυτοματισμών-έλεγχος ανά 4 μήνες.

Κεντρικά Χειρουργεία 2ου ορόφου:
- Μαζί με την εργασία για το (1) και καθαρισμός εναλλάκτη θερμότητας ανά 2 
μήνες.
- Υδρόψυκτος εξατμιστής, χημικός καθαρισμός ανά 12 μήνες.
- Υδρόψυκτος συμπυκνωτής, χημικός καθαρισμός ανά 6 μήνες (αν χρειάζεται) και 
έλεγχο εσωτερικής διαδρομής νερού. Επίσης μηχανικός καθορισμός ανά 12 μήνες.
- Πύργος ψύξης-Καθαρισμός των ‘’μπεκ’’ και των επιφανειών διαβροχής ανά 2 
μήνες.
-Έλεγχος καλής λειτουργίας αντλιών νερού ανά 4 μήνες.
-΄Άδειασμα νερού κυκλωμάτων ανά 2 μήνες.
-Καθορισμός φίλτρου νερού ανά 20 ημέρες.
-Έλεγχος, πλήρωση δοχείων χημικών νερού ανά 1 μήνα.

ΨΥΓΕΙΑ –ΚΑΤΑΨΥΞΕΙΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
- Ισχύουν τα:
- (1) ανά 6 μήνες για τα επαγγελματικά.
- (3) ανά 6 μήνες για τα επαγγελματικά και για τα οικιακά (NO FROST).
- (4) & (6) ανά 6 μήνες για τα επαγγελματικά.
- (5) & (7) ανά 1 μήνα για τα επαγγελματικά και για τις οικιακές καταψύξεις με
βεβιασμένη κυκλοφορία αέρα.
Τα παρακάτω ισχύουν για τα επαγγελματικά ανά 1 μήνα και για τα οικιακά 
ανά 6 μήνες: (σε όποια οικιακά υπάρχουν αυτά).
-Έλεγχο στεγανότητας θυρών.
-Έλεγχο μονώσεων σωλήνων ψυκτικού δικτύου.
-Έλεγχο στάθμης λαδιού.
-Έλεγχο των συσκευών ασφαλείας και ρυθμίσεων.
-Έλεγχο των αντιστάσεων απόψυξης.
-Έλεγχο πινάκων και αυτοματισμών.
-Διακρίβωση-έλεγχος ένδειξης θερμομέτρων.
ΥΔΡΟΨΥΚΤΕΣ
Ανά 3 μήνες:
-Ισχύουν τα: 3,5,6,7,9.
-Ρύθμιση της ροής νερού των πιδάκων (βρυσών).
-Έλεγχος καθαρότητας νερού.
-Καθαρισμός αποχέτευσης.
-Καθαρισμός σίτας νερού.
ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΑΓΟΚΥΒΩΝ
-Ισχύουν τα 3,5,6,7,9, ανά 3 μήνες & καθαρισμός του χώρου συντήρησης των
παγοκύβων.
ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΙ
 1.Λίπανση ανά τέσσερεις (4) μήνες
 2.Έλεγχος ανά μήνα και αλλαγή ιμάντων ανά τέσσερις (4) μήνες.
 3.Καθαρισμός ανεμιστήρα και φτερωτής, ρυθμίσεις ευθυγράμμισης
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    4.Ρυθμίσεις βελτίωσης απόδοσης
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