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ΘΔΜΑ: 
 

 
 

«Πξόζθιεζε Τπνβνιήο Πξνζθνξώλ γηα ηελ αλάζεζε ησλ ππεξεζηώλ ππνζηήξημεο ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα ηε ζύληαμε 

ηερληθνύ θαθέινπ (“ηερληθή σξίκαλζε”) ζην πιαίζην ππνβνιήο πξόηαζεο ρξεκαηνδόηεζεο ζηελ πξόζθιεζε ηνπ 

Δ.Π.Τ.ΜΔ.ΠΔΡ.Α.Α. (ΔΠΑ 2014-2020) κε ηίηιν «Δλεξγεηαθή αλαβάζκηζε δεκνζίσλ θηηξίσλ-παξαγσγή ελέξγεηαο από 

κνλάδεο ΗΘΤΑ ή κε ρξήζε Α.Π.Δ. ζε Ννζνθνκεία γηα έλα (1) κήλα πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο 15.000,00€ ζπκπ/λνπ 

ΦΠΑ (CPV:71314000-2 ππεξεζίεο ζρεηηδόκελεο κε ηελ ελέξγεηα θαη ζπλαθείο ππεξεζίεο ) κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ 

πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο (ρακειόηεξε ηηκή)» 

 

 

ΣΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΣΔΙΟ»  

 

 Έτονηας σπόυη: 

1. Σνλ λ.4412/8-8-16 (Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ  [πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 

2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ]. 

2. Σν Ν.4270/2014 (ΦΔΚ 143/Α΄/28.06.2014) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο 

Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ)-δεκόζην ινγηζηηθό θαη άιιεο δηαηάμεηο. 

3. Σν Ν.4250/2014 (ΦΔΚ 74/Α’/26.03.2014), «Γηνηθεηηθέο απινπζηεύζεηο – Καηαξγήζεηο, πγρσλεύζεηο Ννκηθώλ 

Πξνζώπσλ θαη Τπεξεζηώλ ηνπ Γεκόζηνπ Σνκέα – Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ.318/1992 (Α’ 161) θαη ινηπέο 

ξπζκίζεηο». 

4. Σν Ν.4155/2013 (ΦΔΚ 120/A/29.05.13) «Δζληθό ύζηεκα Ηιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη άιιεο 

Γηαηάμεηο». 

5. Σν Ν. 4013/2011 (ΦΔΚ 204/Α/2011) «ύζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνύ 

Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ – Αληηθαηάζηαζε ηνπ έθηνπ θεθαιαίνπ ηνπ λ. 3588/2007 (πησρεπηηθόο 

θώδηθαο) Πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο».  

6. Σν Ν.3918/2011 (ΦΔΚ 31/η.Α’/02-03-2011) «Γηαξζξσηηθέο Αιιαγέο ζην ύζηεκα Τγείαο θαη Άιιεο δηαηάμεηο» 

όπσο ηζρύεη. 

7. Σν Ν.3861/2010 (ΦΔΚ 112/Α΄/13.07.2010) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λόκσλ….. 

θαη άιιεο δηαηάμεηο» όπσο ηζρύεη. 

8. Σνλ λ.3329/2005 (ΦΔΚ /81 Α/ 2005) «Πεξηθεξεηαθή πγθξόηεζε ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο Τγείαο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγύεο» 

9. Σν ππ. αξ. 18134/09-11-2018 έγγξαθν ηεο εηαηξείαο MENTORING Α.Δ. (Παξαδνηέν Π2) ζην νπνίν αλαθέξνληαη νη 

ηερληθέο απαηηήζεηο 

10. Σελ ππ. αξ. Τ4α/11974/2013 (Β’ 299) Κ.Τ.Α ζρεηηθά κε ηνλ «Οξγαληζκό ηνπ Γ.Ν.Α «ΙΠΠΟΚΡΑΣΔΙΟ», όπσο ηζρύεη. 

11. Σελ ππ. αξ. Α2β/Γ.Π.νηθ.: 34394/13.05.16 Κνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε «Γηνξηζκόο Γηνηθήηξηαο ζην ΓΔΝΙΚΟ 

ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΩΝ "ΙΠΠΟΚΡΑΣΔΙΟ", αξκνδηόηεηαο 1εο Τ.ΠΔ. Αηηηθήο» (ΦΔΚ ΤΟΓΓ 250/19.05.2016). 

12. Σελ ππ. αξ.18204/12-11-2018 Απόθαζε Γηνηθήηξηαο ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε δηελέξγεηαο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο 

(ΑΓΑ:6Ω894690Ω-ΡΦ6) 

13. Σν γεγνλόο όηη από ηελ παξνύζα πξνθαιείηαη δαπάλε, ε νπνία ζα αλέξρεηαη ζπλνιηθά έσο ηνπ πνζνύ ησλ 

15.000,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνύληνο Φ.Π.Α. θαη ζα θαιπθζεί από ηνλ Σαθηηθό Πξνϋπνινγηζκό ηνπ 
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Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Αζελώλ «ΙΠΠΟΚΡΑΣΔΙΟ» ζύκθσλα κε ηελ ππ. αξ. 1687/06-11-2018 Απόθαζε αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο (ΑΓΑ:6ΔΦΞ4690Ω-ΜΒ0)  

 

ΠΡΟΚΑΛΔΙ  

 

1. Κάζε ελδηαθεξόκελν ππνςήθην νηθνλνκηθό θνξέα, λα ππνβάιεη έγγξαθε πξνζθνξά γηα ηελ αλάζεζε ησλ ππεξεζηώλ 

ππνζηήξημεο  ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα ηε ζύληαμε ηερληθνύ θαθέινπ (“ηερληθή σξίκαλζε”) ζην πιαίζην ππνβνιήο πξόηαζεο 

ρξεκαηνδόηεζεο ζηελ πξόζθιεζε ηνπ Δ.Π.Τ.ΜΔ.ΠΔΡ.Α.Α. (ΔΠΑ 2014-2020) κε ηίηιν «Δλεξγεηαθή αλαβάζκηζε δεκνζίσλ 

θηηξίσλ-παξαγσγή ελέξγεηαο από κνλάδεο ΗΘΤΑ ή κε ρξήζε Α.Π.Δ. ζε Ννζνθνκεία γηα ηελ θάιπςε ηνπ Παξαξηήκαηνο Α 

ηεο παξνύζεο, ζε θιεηζηό θάθειν, ν νπνίνο ζα θέξεη ηελ έλδεημε «Πξόζθιεζε Τπνβνιήο Πξνζθνξώλ γηα ηελ αλάζεζε ησλ 

ππεξεζηώλ ππνζηήξημεο ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα ηε ζύληαμε ηερληθνύ θαθέινπ (“ηερληθή σξίκαλζε”) ζην πιαίζην ππνβνιήο 

πξόηαζεο ρξεκαηνδόηεζεο ζηελ πξόζθιεζε ηνπ Δ.Π.Τ.ΜΔ.ΠΔΡ.Α.Α. (ΔΠΑ 2014-2020) κε ηίηιν «Δλεξγεηαθή αλαβάζκηζε 

δεκνζίσλ θηηξίσλ-παξαγσγή ελέξγεηαο από κνλάδεο ΗΘΤΑ ή κε ρξήζε Α.Π.Δ. ζε Ννζνθνκεία γηα έλα (1) κήλα 

πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο 15.000,00€ ζπκπ/λνπ ΦΠΑ (CPV:71314000-2)», ζην Σκήκα Γξακκαηείαο (Πξσηόθνιιν) ηνπ 

Ννζνθνκείνπ κέρξη ηελ ΠΑΡΑΚΔΤΗ, 16-11-2018 και ώρα 10.00 π.μ. Οη πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ζηελ Τπεξεζία 

ΔΚΠΡΟΘΔΜΑ δελ ζα ιακβάλνληαη ππόςε. Πιεξνθνξίεο δίδνληαη ζην ηειέθσλν 213 2088724. 

2. Οη ππνςήθηνη αλάδνρνη ζα ππνβάινπλ πξνζθνξά γηα ην ζύλνιν ησλ ππεξεζηώλ. Σκεκαηηθέο ή ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο 

δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη. 

3. Πεξηερόκελν πξνζθνξάο: Οη ελδηαθεξόκελνη ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ κία θαη κνλαδηθή πξνζθνξά ζε θιεηζηό θάθειν, 

ζηνλ νπνίν ζα εκπεξηέρνληαη:  

3.1. Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο ζηελ νπνία ζα δειώλεηαη όηη: α) απνδέρεηαη ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο 

πξόζθιεζεο θαη ε πξνζθνξά ηνπ ζπληάρζεθε ζύκθσλα κε απηνύο β) νη πξνζθεξόκελεο ππεξεζίεο ηθαλνπνηνύλ ηηο 

παξαηηζέκελεο ζηελ παξνύζα πξόζθιεζε ηερληθέο απαηηήζεηο θαη γ) ν ρξόλνο ηζρύνο ηεο πξνζθνξάο είλαη 120 εκέξεο από 

ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο. 

3.2. Σα αλαθεξόκελα ζην Παξάξηεκα Α «Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο» πηζηνπνηεηηθά. 

3.3. Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληνο ζηελ νπνία ζα δειώλεηαη θαη’ ειάρηζηνλ ε ηηκή ηνπ πξνζθέξνληνο γηα θάζε 

ππεξεζία κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Πίλαθα ηνπ Παξαξηήκαηνο Β, πνπ απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο παξνύζαο.  

3.4. Καζώο θαη ηα θάησζη δηθαηνινγεηηθά: 

1. απόζπαζκα ηνπ πνηληθνύ κεηξώνπ ή, ειιείςεη απηνύ, ηζνδύλακν έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη από αξκόδηα δηθαζηηθή ή 

δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρώξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρώξαο όπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν ελ ιόγσ νηθνλνκηθόο 

θνξέαο, από ην νπνίν πξνθύπηεη όηη δελ ζπληξέρεη ιόγνο απνθιεηζκνύ από ηνπο αλαθεξόκελνπο ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 

ηνπ Ν. 4412/2016. Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ, ή ειιείςεη απηνύ, άιιν ηζνδύλακν έγγξαθν, πξνζθνκίδεηαη γηα ηα κέιε 

ηνπ δηνηθεηηθνύ, δηεπζπληηθνύ ή επνπηηθνύ νξγάλνπ ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ζηνλ νπνίν πξόθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθύξσζε ή 

ησλ πξνζώπσλ πνπ έρνπλ εμνπζία εθπξνζώπεζεο, ιήςεο απόθαζεο ή ειέγρνπ ζε απηόλ. πγθεθξηκέλα, ζε πεξίπησζε πνπ 

ν πξνζθέξσλ είλαη λνκηθό πξόζσπν, ην απόζπαζκα ή άιιν ηζνδύλακν έγγξαθν ππνβάιιεηαη γηα ηνλ ή ηνπο Γηαρεηξηζηέο, 

όηαλ ην λνκηθό πξόζσπν είλαη Ο.Δ, Δ.Δ ή Δ.Π.Δ, γηα ηνλ Γηεπζύλνληα ύκβνπιν, θαζώο θαη όια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ, όηαλ ην λνκηθό πξόζσπν είλαη Α.Δ. 

2. πηζηνπνηεηηθό ηεο θαηά πεξίπησζε αξκόδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ηεο ρώξαο εγθαηάζηαζήο ηνπ, από ην 

νπνίν λα πξνθύπηεη όηη είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ όζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή εηζθνξώλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηόζν ηεο ρώξαο εγθαηάζηαζήο ηνπ όζν θαη ηνπ ειιεληθνύ δηθαίνπ. Δηδηθά γηα ηελ 

πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη ππνρξεώζεηο πνπ 

αθνξνύλ ζηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, θαιύπηνπλ ηόζν ηελ θύξηα όζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε. 

3. πηζηνπνηεηηθό ηεο θαηά πεξίπησζε αξκόδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ηεο ρώξαο εγθαηάζηαζήο ηνπ, από ην 

νπνίν λα πξνθύπηεη όηη είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο ηνπ όζνλ αθνξά ζηελ πιεξσκή ησλ θόξσλ θαη 

ηειώλ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηόζν ηεο ρώξαο εγθαηάζηαζήο ηνπ όζν θαη ηνπ ειιεληθνύ δηθαίνπ. 
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4.πηζηνπνηεηηθό όηη είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν Δπαγγεικαηηθό Δπηκειεηήξην. εκεηώλεηαη όηη ζε πεξίπησζε έλσζεο 

νηθνλνκηθώλ θνξέσλ ηα πηζηνπνηεηηθά πξέπεη λα πξνζθνκίδνληαη γηα θάζε κέινο ηεο έλσζεο. 

4. Παξαδνηέα / Υξνλνδηάγξακκα: Γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηώλ ζα ζπλαθζεί ζύκβαζε ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 

4412/16 (ΦΔΚ147/8-8-2016) «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ», όπσο ηζρύνπλ. ε πεξίπησζε κε 

εθηέιεζεο εληόο ησλ ρξνληθώλ νξίσλ πνπ παξέρνληαη ζηνλ πξνκεζεπηή έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/16. 

5. Πξνϋπνινγηζκόο δαπάλεο: Η ζπλνιηθή δαπάλε γηα ηελ εηήζηα αλάζεζε ηεο ππεξεζίαο δελ δύλαηαη λα ππεξβεί ην πνζό 

ησλ 15.000,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.  

6. Η θαηαθύξσζε ηνπ αλαδόρνπ ζα γίλεη κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθήο άπνςεο 

πξνζθνξά βάζεη ηηκήο (ρακειόηεξε ηηκή). 

7. Η πιεξσκή ηνπ αλαδόρνπ ζα γίλεη κεηά ηελ πιήξε πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ηεο ππεξεζίαο, ε νπνία ζα 

πηζηνπνηείηαη κε ην αληίζηνηρν πξσηόθνιιν παξαιαβήο ηεο αξκόδηαο πξνο ηνύην επηηξνπήο θαη ηελ πξνζθόκηζε ησλ 

ζρεηηθώλ παξαζηαηηθώλ. 

8. Η παξνύζα ζα αλαξηεζεί ζην ΓΙΑΤΓΔΙΑ, ζην ΚΗΜΓΗ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ ζηελ δηαδξνκή 

www.hippocratio.gr  Σκήκα Πξνκεζεηώλ  Γηαγσληζκνί-Γηαπξαγκαηεύζεηο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

σνημμένα: ηέζζεξηο (4) ζειίδεο 
-Παξάξηεκα Α: Σερληθέο πξνδηαγξαθέο 
-Παξάξηεκα Β :Τπόδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 

 
 Δζφηερική διανομή: 
  Τπνδ/λζε Οηθνλνκηθνύ 
  Σκήκα Πξνκεζεηώλ 

 
 
 
 
 
 
 

Η ΓΙΟΙΚΗΣΡΙΑ 

 

ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΠΑΛΑΟΠΟΤΛΟΤ 

http://www.hippocratio.gr/
ΑΔΑ: 681Ξ4690ΩΣ-ΤΓ5





 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α: ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 
 

 
 

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
 

Αντικείμενο των υπό ανάθεση εργασιών είναι η νομική, τεχνική και επιστημονική υποστήριξη του 
Νοσοκομείου για τη σύνταξη τεχνικού φακέλου στο πλαίσιο υποβολής πρότασης χρηματοδότησης του 
έργου ενεργειακής αναβάθμισης των κτιριακών εγκαταστάσεων του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών 
«ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ», στο πλαίσιο της πρόσκλησης που δημοσίευσε το Σομεακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Τποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του ΕΠΑ 2014-2020 με τίτλο 
«Ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων παραγωγή ενέργειας από μονάδες ΗΘΤΑ η με χρήση ΑΠΕ 
σε Νοσοκομεία», με Α.Π. οικ 4144/29-5-2018, κωδικός πρόσκλησης 10.4C.15.1-2, ΑΑ ΟΠ ΕΠΑ:2960.  
 
Ο τεχνικός φάκελος θα αναφέρεται στο Κτήριο Β’ του Κεντρικού υγκροτήματος του Νοσοκομείου, το 
οποίο βρίσκεται επί της οδού Πύρρη.  
 
Ειδικότερα, οι προς ανάθεση ζητούμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν τη νομική, τεχνική και επιστημονική 
υποστήριξη των Τπηρεσιών του Νοσοκομείου για τις ακόλουθες εργασίες:  
 
1. ύνταξη προκαταρκτικών μελετών των σχεδιαζόμενων εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης  
 
Οι απαιτούμενες προμελέτες θα αφορούν στις παρακάτω παρεμβάσεις, όπως αυτές περιγράφονται στο 
ΠΕΑ του αναφερόμενου κτιρίου:  
 Αντικατάσταση κουφωμάτων  

 Εξωτερική θερμομόνωση τοίχων  

 Θερμοϋγρομόνωση δώματος  

 Αντικατάσταση Ατμολεβήτων  

 Αναβάθμιση Θερμικού Τποσταθμού  

 Αναδιάταξη δικτύων διανομής θερμού νερού με δημιουργία ζωνών ανά όροφο  

 Αντικατάσταση Χυκτών  

 Αντικατάσταση κλιματιστικών συσκευών διαιρουμένου τύπου από υστήματα VRF Inverter  

 Εγκατάσταση Κεντρικού Ηλιοθερμικού υστήματος  

 Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων φθορισμού με φωτιστικά σώματα LED  

 Εγκατάσταση Κεντρικού υστήματος Ελέγχου Εγκαταστάσεων (BMS)  

 Εγκατάσταση υστήματος καταγραφής και επιτήρηση ενεργειακών καταναλώσεων  

 Εγκατάσταση Υ/Β υστήματος, ισχύος 99,90kWp  
 
Απαιτούνται επίσης:  
 Σεύχος βασικών υπολογισμών  

 Σεχνική Περιγραφή  

 Σεχνικές Προδιαγραφές  

 Προϋπολογισμός Μελέτης  
 
Οι ανωτέρω υπηρεσίες θα οδηγήσουν στην εκπόνηση των κάτωθι Παραδοτέων:  
 Προμελέτη Θερμομόνωσης  

 Προμελέτη Η/Μ παρεμβάσεων  

 Προμελέτη Ηλιοθερμικού υστήματος  

 Προμελέτη Υ/Β υστήματος  

 Προμελέτη Υωτισμού  

 Προμελέτη Εγκατάστασης BMS και υστήματος καταγραφής ενεργειακών καταναλώσεων  

 Κάθε άλλη προμελέτη για να καλυφθούν οι επεμβάσεις που προβλέπονται στο Π.Ε.Α.  
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2. Λήψη τυχόν απαιτούμενων εγκρίσεων/ αδειοδοτήσεων για την υλοποίηση των ενεργειακών 
παρεμβάσεων  
 
Ειδικότερα:  
 Οικοδομική Άδεια / Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας ή απαλλαγή από την υποχρέωση έκδοσης 
από την οικεία Πολεοδομική Αρχή.  

 Αίτηση στον ΔΕΔΔΗΕ για την εγκατάσταση Υ/Β υστήματος  
 Επιστολή στην Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας για την απαλλαγή ή μη από την διαδικασία 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης των εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης.  
Οι ανωτέρω υπηρεσίες θα οδηγήσουν στην εκπόνηση του Παραδοτέου:  
 Έκθεση τεκμηρίωσης απαιτούμενων αδειών / εγκρίσεων και συναφών ενεργειών  
 
3. Διενέργεια ενεργειακού ελέγχου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού  
 
Είδη εξοπλισμού στο κτίριο αναφοράς:  
1) Σρία (3) αναισθησιολογικά μηχανήματα που λειτουργούν στα χειρουργεία του νοσοκομείου (πιθανή 
δαπάνη 40.000,00 € με ΥΠΑ έκαστο)  

2) Σέσσερεις (4) αναπνευστήρες (πιθανή δαπάνη 25.000,00 € με ΥΠΑ έκαστος)  

3) Μία (1) μηχανή εξωσωματικής κυκλοφορίας (πιθανή δαπάνη 180.000,00 € με ΥΠΑ)  

4) Ένα (1) μηχάνημα ψύξης/θέρμανσης εξωσωματικής μηχανής για τις ανάγκες του καρδιοχειρουργικού 
τμήματος (πιθανή δαπάνη 35.000,00 € με ΥΠΑ).  
 
Ο ενεργειακός έλεγχος θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις, προδιαγραφές και μεθοδολογία που 
απαιτεί η εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα (Οδηγία 2012/27/ΕΕ 
για την Ενεργειακή Απόδοση Ν.4342/2015 ΚΤΑ 178679/2017, κλπ.)  
Οι ανωτέρω υπηρεσίες θα οδηγήσουν στην εκπόνηση του Παραδοτέου:  
 Υάκελος τεκμηρίωσης ενεργειακού ελέγχου  
 
4. ύνταξη σχεδίου τευχών δημοπράτησης της οριστικής μελέτης εφαρμογής των εργασιών ενεργειακής 
αναβάθμισης, στα οποία περιλαμβάνονται:  
 
α) Σεύχος Σεχνικών Δεδομένων με τα ακόλουθα στοιχεία:  
 Αντικείμενο έργου  

 Σεχνικά στοιχεία έργου  

 Πρόγραμμα απαιτούμενων μελετών και τεκμηρίωση σκοπιμότητας έργου  

 Ισχύουσες διατάξεις  

 Εγκρίσεις μελετών  

 Προεκτιμώμενη αμοιβή  

 υγγραφή υποχρεώσεων  

 Έντυπο οικονομικής προσφοράς  

 Φρονικός προγραμματισμός  
β) Σεύχος υπολογισμού προεκτιμώμενης αμοιβής μελέτης  
 
Οι ανωτέρω υπηρεσίες θα οδηγήσουν στην εκπόνηση του Παραδοτέου:  
 Σεύχος Δημοπράτησης για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης μελέτης, σύμφωνα με το πρότυπο 
τεύχος της Ε.Α.Α.ΔΗ.Τ.  
 
 

Β. ΔΙΚΑΙΟΤΜΕΝΟΙ ΤΜΜΕΣΟΦΗ- ΠΡΟΟΝΣΑ 
 

Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία (με Βεβαιώσεις από τους αρμόδιους Υορείς) 
η οποία θα περιέχεται στον Σεχνικό Υάκελο, ως εξής:  
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 Εμπειρία στην κατάρτιση Προτάσεων και στην υποστήριξη φορέων για την ένταξη τουλάχιστον τριών 
(3) έργων σε Προγράμματα ΕΠΑ, εκ των οποίων ένα (1) τουλάχιστον να αφορά σε Νοσοκομείο 
δυναμικότητας τουλάχιστον 200 κλινών.  
 
 Εμπειρία στην παρακολούθηση και υποστήριξη της υλοποίησης τουλάχιστον τριών (3) έργων ΕΠΑ.  
 
 Εμπειρία στην επιλογή των βέλτιστων τεχνικών και τεχνολογικών ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων 
και Η/Μ εγκαταστάσεων.  
 
 Εμπειρία στη Μελέτη, Επίβλεψη και Διαχείριση της κατασκευής μεγάλων κτιρίων με σύνθετες Η/Μ 
εγκαταστάσεις.  
 
 Εμπειρία σε έργα ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων και ιδιαιτέρως Νοσοκομείων.  
 
 Εμπειρία σε έργα Εξοικονόμησης Ενέργειας, σε Ενεργειακά Έργα και έργα ΑΠΕ.  
 
 Εμπειρία σε μελέτη και επίβλεψη εγκαταστάσεων κλιματισμού, θέρμανσης, BMS, κλπ σε Νοσοκομεία.  
 
Η ομάδα του υποψήφιου Αναδόχου θα περιλαμβάνει τους κάτωθι, τουλάχιστον Μηχανικούς, οι οποίοι 
και θα υπογράφουν τις αντίστοιχες προμελέτες, σύμφωνα με τα επαγγελματικά τους δικαιώματα:  
 Ένα (1) Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό (ΠΕ)  

 Ένα (1) Πολιτικό Μηχανικό (ΠΕ)  

 Ένα (1) Ενεργειακό Επιθεωρητή Γ΄ Σάξης  
 

Γ. ΦΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
 

Σο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των ζητούμενων υπηρεσιών ανέρχεται σε ένα (1) μήνα από την 
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης 
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Παράρηημα Β΄: Τπόδειγμα Οικονομικής Προζθοράς 

 

 

 

Οη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζα ππνβιεζνύλ κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ παξαθάησ πίλαθα: 

 
α/α 

Πξνζθεξόκελε 
ππεξεζία 

Μνλάδα 
Μέηξεζεο 

Πνζόηεηα 
Σηκή 

Μνλάδαο 
Μεξηθόύλνιν 
(πιένλ ΦΠΑ) 

Πνζνζηό  
ΦΠΑ 

ύλνιν 
δαπάλεο 
κε ΦΠΑ 

Κσδηθόο 
Παξαηεξεηεξίνπ 

Σηκώλ 

1 
Πεξηγξαθή ………… 
    

    

 

 

 

 

 
Δπσλπκία εηαηξίαο 

 

Έδξα  

ΑΦΜ  

Όλνκα πξνζθέξνληνο  

ηνηρεία επηθνηλσλίαο  

Γηάξθεηα ηζρύνο πξνζθνξάο 120 εκέξεο από ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνύ. 

Τπνγξαθή  

θξαγίδα  
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