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ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ  

 

     ΘΕΜΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ   

     Το Νοσοκομείο προτίθεται να προχωρήσει σε ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης των τοπικών 
διαιρούμενων συστημάτων κλιματισμού(split types).  

    Οι υπηρεσίες θα περιλαμβάνουν καθαρισμό και απολύμανση με φάρμακο των εναλλακτών των 
εσωτερικών μονάδων, των ανεμιστήρων των εσωτερικών μονάδων και των εναλλακτών και 
ανεμιστήρων των εξωτερικών μονάδων, με χρήση του κατάλληλου εξοπλισμού (''ελεφαντάκι''). Ο 
ανάδοχος θα εκτελεί διαδικασία on-off προ και μετά την συντήρηση της μονάδος και θα σημειώνει 
τυχόν δυσλειτουργία. Ο ανάδοχος θα χορηγεί φύλλο excell εκτελεσθέντων εργασιών ανά κτίριο και 
ανά όροφο, με καταχώρηση αντίστοιχου αριθμού μονάδων και εγκατεστημένης ισχύος.  

     Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 29.975,00 € (είκοσι εννέα χιλιάδες εννιακόσια 
εβδομήντα πέντε ευρώ) και αφορά την συντήρηση 1.199 (χιλίων εκατόν εννενήντα εννέα) 
μονάδων (25 € / μονάδα).  

     Το σύνολο των εργασιών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 30 Απριλίου 2023. Η τήρηση 
του χρονοδιαγράμματος εργασιών αποτελεί απαράβατο όρο της σύμβασης.  

     Λόγω του μεγάλου όγκου εργασιών ο ανάδοχος θα διαθέτει στο δυναμικό της εταιρείας του 
τουλάχιστον έναν τεχνικό με άδεια επέμβασης σε ψυκτικά συγκροτήματα (πτυχίο εργοδηγού 
ψυκτικού ή/και πτυχίο τεχνίτου ψυκτικού σε οποιονδήποτε συνδυασμό) για κάθε σύμβαση με το 
Νοσοκομείο. Ο ανάδοχος θα τηρεί τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία.   

     Ο ανάδοχος θα διαθέτει πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015 ή 
αντίστοιχη, σχετική με το αντικείμενο του διαγωνισμού 

     Ο ανάδοχος θα διαθέτει πιστοποίηση Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ποιότητας ISO 14001:2015 ή 
αντίστοιχη, σχετική με το αντικείμενο του διαγωνισμού 

     Ο ανάδοχος θα χορηγεί οποιαδήποτε documentation ζητεί το Νοσοκομείο στο πλαίσιο 
συμμόρφωσης με τις πρόνοιες του ΦΕΚ 3424/Β/2-7-2022.  

     Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να επισκέπτονται την ΤΥ και να συλλέγουν όσα τεχνικά ή άλλα 
στοιχεία κρίνουν απαραίτητα για την διαμόρφωση των προσφορών.     



 

 
 

     Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν έως και την Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 14:00 
εντός σφραγισμένου φακέλου στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου.   
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