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ΘΕΜΑ: ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΝΟ (1) ΨΤΚΣΗ ΝΕΡΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ 
ΚΛΙΜΑΣΙΜΟ ΣΟΤ ΧΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ» (CPV 42512000-8), ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ ΜΑ, 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΔΑΠΑΝΗ 50.000,00 €, ΤΜΠΕΡ/ΝΟΤ Φ.Π.Α., ΜΕ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ ΣΗΝ 
ΠΛΕΟΝ ΤΜΦΕΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΦΟΡΑ, ΜΟΝΟ ΒΑΕΙ ΣΙΜΗ.  
 

χετ.: Η υπ’ αρ. 904/12-07-2022 Απόφαςθ Αν. Διοικθτι  

ε ςυνζχεια του ανωτζρω ςχετικοφ ςασ κατακζτουμε Σεχνικζσ προδιαγραφζσ 

που αφοροφν τον Ανοικτό, Κάτω των Ορίων Διαγωνιςμό μζςω τθσ θλεκτρονικισ πφλθσ ΕΗΔΗ για 

τθν προμικεια «ενόσ (1) Ψφκτθ νεροφ για τον κλιματιςμό των χειρουργείων ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΕΡΟΨΤΚΣΟΤ ΨΤΚΣΙΚΟΤ 

ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΟ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ ΧΕΙΡΟΤΡΓΕΙΩΝ 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

Αφορά ςτθν αντικατάςταςθ μιασ αερόψυκτθσ ψυκτικισ μονάδασ ςτο δϊμα του κτιρίου του 
Νοςοκομείου. 
 

1.1 Όλεσ οι εργαςίεσ κα γίνονται υπό τθν επίβλεψθ Μθχανολόγου Μθχανικοφ. Απαραίτθτθ 

είναι θ προςκόμιςθ πιςτοποιθτικοφ του οικείου Επιμελθτθρίου, με το οποίο πιςτοποιείται θ 

εγγραφι του ςε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του, και το οποίο ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι (6) 

μινεσ πριν τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

1.2 Ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ κα πρζπει να διακζτει εργοδθγό ψυκτικό 3θσ βακμίδασ ι 

μθχανολόγο μθχανικό με βεβαίωςθ αναγγελίασ που κα ζχουν ςε ιςχφ Πιςτοποιθτικό 

κατθγορίασ Ι για τθ διαχείριςθ των ψυκτικϊν ρευςτϊν. 

1.3 Η ψυκτικι μονάδα κα πρζπει να φζρει CE mark, να είναι επϊνυμου καταςκευαςτικοφ οίκου 

με πλιρθ τεχνικι υποςτιριξθ και παρακατακικθ ανταλλακτικϊν και ο καταςκευαςτισ να 

διακζτει ςε ιςχφ Πιςτοποιθτικό Διαχείριςθσ Ποιότθτασ ISO 9001. 

1.4 Σο προςφερόμενο μοντζλο κα είναι πιςτοποιθμζνο κατά EUROVENT. 

1.5 Σο ψυκτικό ςυγκρότθμα ςτο εργοςτάςιο κα υφίςταται πλιρθ ζλεγχο καλισ λειτουργίασ (run 

test) πριν τθν παράδοςθ. 

1.6 Ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ κα πρζπει να διακζτει  ςε ιςχφ Πιςτοποιθτικό Διαχείριςθσ 

Ποιότθτασ ISO 9001 ςτο αντικείμενο τθσ εγκατάςταςθσ ςυςτθμάτων κλιματιςμοφ και 

ςφμφωνα με τον ΕΕ 2015/2067. 

1.7 Ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ κα πρζπει να διακζτει ςε ιςχφ Πιςτοποιθτικό Διαχείριςθσ 

Περιβαλλοντικισ Αςφάλειασ ISO 14001. 

1.8 Σεχνικι και οικονομικι επάρκεια: ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ κα πρζπει να ζχει εκτελζςει μια 

τουλάχιςτον αντίςτοιχθ ςφμβαςθ για ψφκτθ ι αντλία κερμότθτασ ψυκτικισ ιςχφοσ άνω των 

250 KW. 

1.9 Κάκε διαγωνιηόμενοσ και ςυνεπϊσ ο Ανάδοχοσ, με μόνθ τθν υποβολι τθσ προςφοράσ του, 

αναγνωρίηει ότι οι αναφερόμενεσ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ είναι κατάλλθλεσ και επαρκείσ για 

τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ και ότι αναλαμβάνει κάκε υποχρζωςθ, 

κίνδυνο ι ςυνζπεια που απορρζει από τθν εφαρμογι τουσ. 



2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Προμικεια και εγκατάςταςθ αερόψυκτου ψυκτικοφ ςυγκροτιματοσ για τθν κάλυψθ των 

αναγκϊν ςε ψφξθ του κτιρίου ςτο Νοςοκομείο Ιεράπετρασ. Η προμικεια και εγκατάςταςθ του 

νζου ψυκτικοφ ςυγκροτιματοσ περιλαμβάνει τισ ακόλουκεσ εργαςίεσ: 

 

2.1 Αποξιλωςθ και απομάκρυνςθ του παλαιοφ ψυκτικοφ ςυγκροτιματοσ ςφμφωνα με τουσ 

ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ. 

2.2 Ανφψωςθ και τοποκζτθςθ του νζου ψυκτικοφ ςυγκροτιματοσ ςε κατάλλθλθ βάςθ ςτιριξθσ 

που κα καταςκευαςτεί με ευκφνθ του Αναδόχου. 

2.3 Τδραυλικι ςφνδεςθ του νζου ψυκτικοφ ςυγκροτιματοσ με το υφιςτάμενο υδραυλικό δίκτυο 

(δεν προβλζπεται μεταβολι των υδραυλικϊν χαρακτθριςτικϊν του δικτφου). 

2.4 Ηλεκτρολογικι ςφνδεςθ του νζου ψυκτικοφ ςυγκροτιματοσ με τισ υφιςτάμενεσ θλεκτρικζσ 

παροχζσ (δεν προβλζπεται επαφξθςθ ιςχφοσ για τθν κάλυψθ μεγαλφτερων αναγκϊν). 

2.5 Θζςθ ςε λειτουργία και εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ για περίοδο δφο ετϊν. 

 

3. ΣΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

Σο νζο ψυκτικό ςυγκρότθμα κα πρζπει να καλφπτει κατ’ ελάχιςτον τισ ακόλουκεσ απαιτιςεισ: 

 

3.1 Ψυκτικι ιςχφσ μεταξφ 110 και 125 KW (ςε ςυνκικεσ EUROVENT), για παραγωγι ψυχροφ 

νεροφ 7/12ο C ςε κερμοκραςία περιβάλλοντοσ 35ο C DB και 24ο  C WB. 

3.2 Ενεργειακι κλάςθ τουλάχιςτον C (EUROVENT). 

3.3 Εποχικό βακμό απόδοςθσ ESEER >3,2. 

3.4 Ακουςτικι ιςχφσ ≤ 83 dB (A).   

3.5 Οικολογικό ψυκτικό μζςο 

3.6 Θα διακζτει SCROLL ι SCREW (μόνο εάν δεν υπερβαίνει τθ ηθτοφμενθ ακουςτικι ιςχφ) 

ςυμπιεςτζσ και τουλάχιςτον δφο ανεξάρτθτα ψυκτικά κυκλϊματα. Ολόκλθρθ θ μονάδα κα 

είναι ςφμφωνθ με τισ απαιτιςεισ τθσ Ε.Ε.: 

3.6.1 Machinery Directive (MD) 2006/42/CE 

3.6.2 Low Voltage Directive (LV) 2006/95/CE 

3.6.3 ElectroMagnetic Compatibility Directive (EMC) 2004/108/CE 

3.6.4 Electrical Machinery Safety Standard EN 60204-1 

3.6.5 Θα φζρει ςιμανςθ CE. 



3.6.6 Θα πρζπει να ζχει ςχεδιαςτεί και καταςκευαςτεί ςφμφωνα με το πρότυπο διαςφάλιςθσ 

ποιότθτασ ISO 9001/BS EN ISO 9001. 

3.6.7 Η ψυκτικι απόδοςθ κα πρζπει να είναι πιςτοποιθμζνθ με το πρότυπο EUROVENT. 

3.6.8 Σο ψυκτικό ςυγκρότθμα κα πρζπει να είναι ςχεδιαςμζνο για εξωτερικι τοποκζτθςθ και 

να διατίκεται βαμζννο. 

 

4. ΤΜΠΙΕΣΕ 

4.1 Σο ψυκτικό ςυγκρότθμα που τοποκετείται κα διακζτει ερμθτικοφσ ςπειροειδείσ (SCROLL) ι 

θμιερμθτικοφσ ελλικοειδείσ (SCREW) ςυμπιεςτζσ με άμεςθ μετάδοςθ ςτισ 2900 ςτροφζσ 

ανά λεπτό. 

4.2 Ο κάκε ςυμπιεςτισ κα ψφχεται με αζριο ψυκτικό μζςο από τθν αναρρόφθςθ. 

4.3 Ο κινθτιρασ του ςυμπιεςτι να διακζτει εφροσ χριςθσ τάςθσ + - 10% τθσ τάςθσ που 

αναγράφεται ςτθν πινακίδα. 

4.4 Η μζγιςτθ προςταςία του κινθτιρα να εξαςφαλίηεται με ςυςκευζσ για τθν αποτροπι 

υπερφόρτιςθσ εξαιτίασ του θλεκτρικοφ ρεφματοσ ι υψθλϊν κερμοκραςιϊν. 

 

5. ΕΞΑΣΜΙΣΗ 

Ο εξατμιςτισ κα είναι του τφπου «ςυγκολλθτοφ πλακοειδοφσ εναλλάκτθ» (brazed plate heat 

exchanger), καταςκευαςμζνοσ από πλάκεσ ανοξείδωτου χάλυβα 316L, που ςυγκολλοφνται 

μεταξφ τουσ μζςω χαλκοφ, κατάλλθλοσ για ομαλι και αποδοτικι λειτουργία με το ψυκτικό 

ρευςτό. 

Θα ζχει ςχεδιαςτεί για πίεςθ λειτουργίασ ζωσ 1 MPa ςτθν πλευρά του νεροφ. 

Θα ζχει μόνωςθ καταλλιλου πάχουσ από αφρϊδεσ υλικό κλειςτϊν κυψελϊν. 

Θα προςτατεφεται από παγετό μζςω κερμαντιρα ενεργοποιοφμενου από το ςφςτθμα ελζγχου 

του ψφκτθ, οποτεδιποτε θ κερμοκραςία περιβάλλοντοσ πζςει κάτω από +3ο C. 

 

6. ΤΜΠΤΚΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΕΜΙΣΗΡΕ 

Σο ψυκτικό ςυγκρότθμα κα είναι ςε κζςθ να λειτουργεί ςε κερμοκραςία αζρα περιβάλλοντοσ 

από 5ο C ζωσ τουσ 46ο C. 

Σα ςτοιχεία του ςυμπυκνωτι κα είναι καταςκευαςμζνα εξολοκλιρου από αλουμίνιο. Η μζγιςτθ 

επιτρεπόμενθ πίεςθ λειτουργίασ του ςυμπυκνωτι δεν κα πρζπει να είναι μικρότερθ των 45 

bar. 



Η ροι αζρα μζςα από το ςυμπυκνωτι κα γίνεται από πολλαπλοφσ τριφαςικοφσ ανεμιςτιρεσ 

άμεςθσ ηεφξθσ που κα διακζτουν ρουλεμάν άμεςθσ λίπανςθσ και εξωτερικι προςταςία 

υπερφόρτιςθσ. Ολόκλθρο το ςυγκρότθμα του ανεμιςτιρα κα είναι ςτατικά και δυναμικά 

ηυγοςτακμιςμζνο. 

 

7. ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΜΟΝΑΔΑ  

Σο περίβλθμα τθσ μονάδασ και οι θλεκτρικοί πίνακεσ κα είναι καταςκευαςμζνοι από 

γαλβανιςμζνο χάλυβα ελάχ. πάχουσ 1,5 mm και κα είναι τοποκετθμζνα ςε μία εξ ολοκλιρου 

βαμμζνθ και θλεκτροςυγκολλθμζνθ βάςθ από δομικό χάλυβα. 

Οι θλεκτρικοί πίνακεσ κα ζχουν τοποκετθκεί και ςυνδεκεί ςτο εργοςτάςιο καταςκευισ, κα 

είναι αδιάβροχοι και κα διακζτουν κυρίδεσ πρόςβαςθσ. 

Η κυρίδα πρόςβαςθσ ςτον θλεκτρικό πίνακα κα είναι εξοπλιςμζνθ με αποηεφκτθ ιςχφοσ και με 

ευκρινείσ ενδείξεισ διακοπισ ι ςυνζχειασ τθσ παροχισ θλεκτρικισ ιςχφοσ ςτθ μονάδα. 

Ο ςκελετόσ τθσ βάςθσ κα διακζτει κατάλλθλα ςθμεία ανφψωςθσ για εφκολθ και αςφαλι 

μετακίνθςθ ςτο χϊρο εγκατάςταςθσ. 

 

8. ΨΤΚΣΙΚΟ ΚΤΚΛΩΜΑ 

Σο ψυκτικό ςυγκρότθμα κα διακζτει δφο ψυκτικά κυκλϊματα. 

Σο κάκε ψυκτικό κφκλωμα κα διακζτει ςυμπιεςτζσ ςε παράλλθλθ ςφνδεςθ με ζνα πακθτικό 

ςφςτθμα λαδιοφ το οποίο κα διατθρεί τισ επικυμθτζσ ςτάκμεσ λαδιοφ ςτουσ ςυμπιεςτζσ χωρίσ 

τθν απαίτθςθ κινθτϊν μερϊν. 

Για κάκε ψυκτικό κφκλωμα κα διατίκενται: Μόνιμο φίλτρο-αφυγραντιρασ υγροφ και 

θλεκτρονικι εκτονωτικι βαλβίδα ανά ψυκτικό κφκλωμα. 

 

9. ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΤ 

Ο θλεκτρικόσ πίνακασ του ψφκτθ κα ζχει βακμό προςταςίασ ΙΡ 54, κα είναι εργοςταςιακά 

πλιρωσ ςυναρμολογθμζνοσ και καλωδιωμζνοσ, με ορατι πόρτα και με ζνδειξθ λειτουργίασ. 

Ο θλεκτρικόσ πίνακασ ιςχφοσ του ψφκτθ κα ζχει κεντρικι αναμονι ςφνδεςθσ από μια πθγι 

θλεκτρικισ παροχισ, εφοδιαςμζνοσ με κεντρικό διακόπτθ. 

Ο κεντρικόσ διακόπτθσ κα είναι χειριηόμενοσ εξωτερικά του ψφκτθ, μθχανικά διαςυνδεδεμζνοσ 

ζτςι ϊςτε να διακόπτει τθν θλεκτρικι παροχι. 



Όλα τα εξαρτιματα και θ καλωδίωςθ κα είναι αρικμθμζνα ςφμφωνα με το πρότυπο CEI 60750. 

Ζνασ εργοςταςιακά εγκατεςτθμζνοσ και καλωδιωμζνοσ μεταςχθματιςτισ αυτοματιςμοφ κα 

παρζχει τθν κατάλλθλθ τάςθ προσ δφο δευτερεφοντα κυκλϊματα: 

 230 Volt μονοφαςικι παροχι για αντιπαγετικι προςταςία του εξατμιςτι και το 

ςφςτθμα αυτοματιςμοφ. 

 24 Volt μονοφαςικι παροχι για το χειριςτιριο. 

 

10. ΤΣΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΤ 

Ο ζλεγχοσ τθσ κερμοκραςίασ εξόδου νεροφ από τον εξατμιςτι κα γίνεται μζςω ςυςτιματοσ 

ελζγχου, εργοςταςιακά εγκατεςτθμζνου, καλωδιωμζνου και δοκιμαςμζνου, που κα βαςίηεται 

ςε μικροεπεξεργαςτι, και κα παρακολουκεί τισ κερμοκραςίεσ του νεροφ και του ψυκτικοφ 

μζςου κακϊσ και τισ πιζςεισ του τελευταίου. Σο ςφςτθμα ελζγχου κα εξαςφαλίηει: 

10.1 Σον ζλεγχο φόρτιςθσ του ψφκτθ μζςω τθσ αλλθλουχίασ ςυμπιεςτϊν και ανεμιςτιρων 

10.2 Σθν ανίχνευςθ ςφαλμάτων 

10.3 Σθν πλιρθ εποπτεία λειτουργίασ του ψφκτθ 

         Επιπλζον κα πρζπει να μπορεί: 

10.4 Να παρζχει προςταςία ζναντι υψθλισ και χαμθλισ πίεςθσ ψυκτικοφ μζςου. 

10.5 Να περιορίηει τθ φόρτιςθ του ψφκτθ ςε περίπτωςθ υψθλισ κερμοκραςίασ ειςόδου νεροφ 

ςτον εξατμιςτι. 

10.6 Να ελζγχει τθν αλλθλουχία λειτουργίςσ των ανεμιςτιρων, κζτοντασ εκτόσ λειοτυργίασ 

κάποιουσ απ’ αυτοφσ ςε ςχζςθ με τθν πίεςθ ςυμπφκνωςθσ. 

10.7 Να προςτατεφει τουσ ςυμπιεςτζσ από απανωτζσ επανεκκινιςεισ μζςω ρυκμιηόμενθσ 

χρονοκακυςτζρθςθσ επανεκκίνθςθσ. 

10.8 Να ελζγχει τθν αλλθλουχία λειτουργίασ των ςυμπιεςτϊν, εξιςορροπϊντασ τισ ςυνολικζσ 

ϊρεσ λειοτυργίασ και τον αρικμό των εκκινιςεϊν τουσ.  

10.9 Να προςτατεφει από αναςτροφι ι/και απϊλεια φάςεων. 

10.10  Να διακζτει ρυκμιηόμενο επιτρεπτό ςθμείο λειτουργίασ ςε χαμθλι κερμοκραςία            

περιβάλλοντοσ. 

10.11  Να ζχει ενςωματωμζνθ ςειριακι κφρα ψθφιακισ επικοινωνίασ τφπου RS485 ϊςτε να 

μπορεί να ςυνδεκεί με BMS. 

10.12  Να ζχει τθ δυνατότθτα ( ςε περίπτωςθ μελλοντικισ ανάγκθσ) να δεχτεί τισ απαραίτθτεσ 

πλακζτεσ ϊςτε να επικοινωνιςει ψθφιακά μζςω άλλων πρωτοκόλλων όπωσ ModBus, 

LonTalk και Bacnet. 



Σο χειριςτιριο του ψφκτθ κα είναι τοποκετθμζνο ςε μια εξωτερικι επιφάνεια του, και κα δίνει 

τθ δυνατότθτα χειριςμϊν μζςω κουμπιϊν και LCD οκόνθσ. 

Κατ’ ελάχιςτον κα μπορεί να απεικονίηει: 

 Σθν επιλεγμζνθ από το χριςτθ, επικυμθτι κερμοκραςία εξόδου νεροφ από τον ψφκτθ 

(chilled water setpoint). 

 Σισ τρζχουςεσ κερμοκραςίεσ ειςόδου και εξόδου νεροφ από τον ψφκτθ. 

 Σθν τρζχουςα πίεςθ ςυμπίεςθσ ανά κφκλωμα. 

 Σθν τρζχουςα πίεςθ αναρρόφθςθσ ανά κφκλωμα. 

 Σθν τρζχουςα κερμοκραςία περιβάλλοντοσ. 

 Σθν τρζχουςα κερμοκραςία ςυμπφκνωςθσ ανά κφκλωμα. 

 Σθν τρζχουςα κερμοκραςία αναρρόφθςθσ ανά κφκλωμα. 

ε περιπτϊςεισ ςφάλματοσ, κα πραγματοποιεί διαγνωςτικοφσ ελζγχουσ και κα εμφανίηει τα 

αποτελζςματα, όπωσ: 

 Χαμθλι κερμοκραςία εξόδου νεροφ από τον εξατμιςτι. 

 Τψθλι πίεςθ ψυκτικοφ μζςου. 

 Απϊλεια ροισ νεροφ του εξατμιςτι. 

 Εξωτερικι εντολι διακοπισ ανά κφκλωμα. 

 Τπερφόρτιςθ κινθτιρα. 

 Αναςτροφι, αςυμμετρία ι/και απϊλεια φάςεων. 

 Αςτοχία αιςκθτθρίου κερμοκραςίασ εξόδου νεροφ από τον εξατμιςτι. 

 Κατάςταςθ λειτουργίασ ςυμπιεςτϊν (on/off). 

 

11. ΕΚΑΣΑΣΑΗ 

Σο ψυκτικό ςυγκρότθμα κα τοποκετθκεί πάνω ςε αντικραδαςμικά πζλματα που κα διατίκενται 

από το εργοςτάςιο καταςκευισ του ψυκτικοφ ςυγκροτιματοσ ϊςτε να μθδενίηονται οι 

μεταφερόμενοι κραδαςμοί κατά τθν περίοδο λειτουργίασ του. 

 

12. ΤΠΗΡΕΙΕ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 

Η επίβλεψθ και οι οδθγίεσ τοποκζτθςθσ του ψυκτικοφ ςυγκροτιματοσ κα πρζπει να γίνουν από 

ειδικευμζνο Μθχανικό τθσ αναδόχου εταιρείασ. 

Η εκκίνθςθ κα πρζπει να γίνει από ειδικευμζνο ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του 

καταςκευαςτικοφ οίκου προςωπικό. 



Απαιτείται θ υποβολι Δελτίου υντιρθςθσ του ψυκτικοφ ςυγκροτιματοσ ςφμφωνα με τον 

καταςκευαςτικό οίκο. 

Σο ψυκτικό ςυγκρότθμα κα παραδοκεί με τθν απαιτοφμενθ ποςότθτα ψυκτικοφ μζςου και 

λαδιοφ. Σο ψυκτικό ςυγκρότθμα κα ςυνοδεφεται από όλα τα απαραίτθτα πιςτοποιθτικά, τα 

καταςκευαςτικά ςχζδια και το Installation Operation Maintenance εγχειρίδιο ςτθν Ελλθνικι ι 

ςτθν Αγγλικι γλϊςςα. 

τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ περιλαμβάνεται θ ςυντιρθςθ του ψυκτικοφ ςυγκροτιματοσ 

ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτικοφ οίκου για τθ χρονικι περίοδο τθσ εγγφθςθσ. 

Κακ’ όλθ τθν περίοδο τθσ εγγφθςθσ κα παρζχεται υποςτιριξθ εντόσ 24 εργάςιμων ωρϊν όλεσ 

τισ θμζρεσ του ζτουσ. 

 

13. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΓΓΡΑΦΑ 

 Βεβαίωςθ κεωρθμζνθ από τθν Σ.Τ. ότι ζχει λάβει γνϊςθ του χϊρου και των 

υφιςτάμενων εγκαταςτάςεων τοποκζτθςθσ του ψυκτικοφ μθχανιματοσ. 

 Φφλλο ςυμμόρφωςθσ για τα παρακάτω με παράκεςθ των πιςτοποιθτικϊν EUROVENT: 

- Ψυκτικι ιςχφσ μεταξφ 110 και 125 KW (ςε ςυνκικεσ EUROVENT) 

- Ενεργειακισ κλάςθσ τουλάχιςτον C (EUROVENT) 

- Εποχικό βακμό απόδοςθσ ESEER > 3,2 

- Ακουςτικι ιςχφσ ≤ 83 dB (A)   (EUROVENT) 

  

 Σεχνικά φυλλάδια προτεινόμενων υλικϊν. 

 Πίνακασ υλικϊν με αναφορά Σφπου Τλικοφ και Καταςκευαςτικοφ Οίκου. 

 Διλωςθ επάρκειασ ανταλλακτικϊν για μία τουλάχιςτον 10ετία από τον καταςκευαςτικό 

οίκο. 

 Εγγφθςθ καλισ τοποκζτθςθσ και καλισ λειτουργίασ του Καταςκευαςτικοφ Οίκου 2 

τουλάχιςτον ετϊν από τθν παράδοςθ και τθν εγκατάςταςθ του ςυγκροτιματοσ και 

Τπεφκυνθ Διλωςθ του διαγωνιηομζνου ότι κα αναλάβει τθν υποχρζωςθ για τθν 

παροχι τθσ ςχετικισ από τον Καταςκευαςτικό Οίκο εγγφθςθσ. 

Πζντε τουλάχιςτον βεβαιϊςεισ καλισ εκτζλεςθσ, προμικειασ και εγκατάςταςθσ και πζντε 

τουλάχιςτον βεβαιϊςεισ καλισ εκτζλεςθσ ςυντιρθςθσ ψυκτικϊν ςυγκροτθμάτων ι αντλιϊν 

κερμότθτασ, όπου το κακζνα από τα μθχανιματα να είναι μεγαλφτερθσ Ψυκτικισ Ιςχφοσ των 



150KW (ςε φορείσ του Δθμοςίου αρκοφν οι βεβαιϊςεισ, για Ιδιωτικά Ζργα κα πρζπει να 

υποβλθκοφν και τα ςχετικά Σιμολόγια) τα τελευταία τρία χρόνια. 

Αντίγραφο του πιςτοποιθτικοφ διαςφάλιςθσ ποιότθτασ EN ISO 9001:2008 για Εγκατάςταςθ , 

υντιρθςθ και Εμπορία Ψυκτικϊν υγκροτθμάτων και Ζλεγχο Φκοριοφχων Αερίων, τθσ 

εταιρείασ ςε ιςχφ. 

Αντίγραφα  πιςτοποιθτικοφ περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ EN ISO 14001:2004  

Αντίγραφο πιςτοποιθτικοφ υγείασ και αςφάλειασ ςτθν εργαςία OHSAS 18001/ELOT 1801:2008 

Δφο τουλάχιςτον άδειεσ Εργοδθγοφ Ψυκτικοφ με βάςθ  το Π.Δ. 1/2013. Οι ψυκτικοί κα πρζπει 

να ζχουν τουλάχιςτον 10ετι εμπειρία και και να είναι κάτοχοι Πιςτοποιθτικοφ Καταλλθλότθτασ 

Κατθγορίασ Ι Διαχείριςθσ Φκοριοφχων Αερίων  (κατ’ εφαρμογι του κανονιςμοφ τθσ ΕΕ) ςε 

ςυντιρθςθ αντίςτοιχων Ψυκτικϊν υγκροτθμάτων (οι απαιτοφμενεσ άδειεσ Ψυκτικϊν κα πρζπει 

να ςυνοδεφονται από κεωρθμζνθ κατάςταςθ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για τουσ υπαλλιλουσ 

τθσ Διαγωνιηόμενθσ Εταιρείασ). Οι Ψυκτικοί αυτοί κα αναλάβουν τθν υντιρθςθ του Ψυκτικοφ 

υγκροτιματοσ κατά τθν διάρκεια τθσ εγγφθςθσ. 

Τπεφκυνθ διλωςθ ότι όλα τα άτομα που πρόκειται να απαςχολθκοφν ςτο ζργο είναι 

αςφαλιςμζνα ςτουσ αρμόδιουσ αςφαλιςτικοφσ φορείσ. 

Πιςτοποιθτικό του Οικείου Επιμελθτθρίου , με το οποίο κα πιςτοποιείται θ εγγραφι τουσ ςε 

αυτό  κακϊσ και το ειδικό επάγγελμα τουσ ,που κα ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι (6)μινεσ , πριν τθν 

θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ  

Βεβαίωςθ φπαρξθσ Σεχνικοφ Αςφαλείασ ςτο εργατικό δυναμικό τθσ υποψιφιασ ανάδοχθσ 

εταιρείασ ι εξωτερικοφ ςυνεργάτθ τθσ . 

 

   14. ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΩΛΗΝΩΕΩΝ ΝΕΡΟΤ, ΒΑΝΕ ΕΞΑΡΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΜΟΝΩΗ ΩΛΗΝΩΕΩΝ .  

Οι ςωλθνϊςεισ κα είναι διατομισ που απαιτείται για τθν ομαλι κυκλοφορία του νεροφ και κα 

ςυνοδεφονται από όλα τα απαραίτθτα παρελκόμενα, όπωσ κερμόμετρα, μανόμετρα 

αντικραδαςμικά ςφνδεςθσ, ρυκμιςτικζσ βαλβίδεσ, εξαεριςτικά, βάνεσ εκκζνωςθσ, βαλβίδα 

αςφαλείασ, κακϊσ και κάκε άλλο απαραίτθτο μικροχλικό για πλιρθ εγκατάςταςθ. Όλεσ οι 

ςωλθνϊςεισ κα βαφοφν με δφο ςτρϊςεισ αντιςκωριακό και κα μονωκοφν με μονωτικό υλικό 

τφπου armaflex πάχουσ 19mm. Επιπλζον οι ςωλθνϊςεισ κα πρζπει να καλυφκοφν για καλφτερθ 

προςταςία με φφλλο αλουμινίου πάχουσ 0,6mm.Οι ςωλθνϊςεισ νεροφ κα πρζπει να είναι 

χαλφβδινεσ βαρζωσ τφπου (πράςινθ ετικζτα). 

 
 



15.ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ, ΟΔΗΓΙΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να παραδϊςει το ςφςτθμα ςε πλιρθ και ορκι λειτουργία ςφμφωνα με 

τισ προδιαγραφζσ και τισ απαιτιςεισ του τελικοφ χριςτθ. τθν τιμι προςφοράσ 

ςυμπεριλαμβάνονται κάκε είδουσ εργαςίεσ εγκατάςταςθσ, παραμετροποίθςθσ, κζςθσ ςε 

λειτουργία, εκπαίδευςθ προςωπικοφ κ.λ.π. κακϊσ και κάκε είδουσ μικροχλικά εγκατάςταςθσ. 

Μετά τθν ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν κα γίνουν από τον καταςκευαςτι οι απαραίτθτοι ζλεγχοι 

και δοκιμζσ. 

Η προςφορά κα ςυνοδεφεται από πλιρθ ςχζδια και αναλυτικι περιγραφι του εξοπλιςμοφ και 

παρελκομζνων. 

Μετά τθν εγκατάςταςθ να παραδοκοφν τα service-operation manuals των μθχανθμάτων. Σο 

εγχειρίδιο λειτουργίασ να είναι οπωςδιποτε ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. 

Να παρζχεται εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ για δφο (2) τουλάχιςτον χρόνια. 

Να υπάρχει εγγφθςθ παροχισ ανταλλακτικϊν για δζκα (10) τουλάχιςτον χρόνια. 

Η Ανάδοχοσ εταιρεία υποχρεοφται να ζχει αςφαλιςμζνο το προςωπικό τθσ που κα 

χρθςιμοποιιςει ςτθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν και κα φζρει τθν αποκλειςτικι αςτικι και ποινικι 

ευκφνθ για κάκε τυχόν ατφχθμα ι πρόκλθςθ ςωματικισ ι υλικισ βλάβθσ που τυχόν κα ςυμβεί 

ςτο προςωπικό που κα απαςχολιςει ι ςε οποιοδιποτε τρίτο πρόςωπο. 

Η Ανάδοχοσ εταιρεία υποχρεοφται να παίρνει όλα τα αναγκαία μζτρα προςταςίασ του 

προςωπικοφ και οποιουδιποτε τρίτου, αλλά και για τθν καλι εκτζλεςθ του ζργου. Επίςθσ 

υποχρεοφται να εκτελεί τισ εργαςίεσ τισ χωρίσ να παρενοχλεί τθ λειτουργία του Νοςοκομείου. 

Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθ ςυμμετοχι του ενδιαφερομζνου ςτο διαγωνιςμό, λόγω και τθσ 

ιδιαιτερότθτασ του χϊρου εγκατάςταςθσ, είναι να επιςκεφκεί τισ εγκαταςτάςεισ του 

Νοςοκομείου, όπου πρόκειται να γίνουν οι εργαςίεσ για να λάβει πλιρθ γνϊςθ των ςυνκθκϊν 

και των χϊρων εργαςίασ, το οποίο κα βεβαιϊςει και εγγράφωσ προσ το Νοςοκομείο. Σο Σμιμα 

Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν κα χορθγεί βεβαίωςθ επίςκεψθσ ςτισ εγκαταςτάςεισ του Νοςοκομείου. 

 

Προςφορζσ οι οποίεσ δεν κα ανταποκρίνονται ςτα ανωτζρω, κα απορρίπτονται. 

 

Όλεσ οι δαπάνεσ για τθν εφαρμογι των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν και των ςχετικϊν και/ι 

αναφερομζνων κανονιςμϊν/κωδικϊν/προδιαγραφϊν κα βαρφνουν τον Ανάδοχο, αςχζτωσ αν 

γίνεται ρθτι ςχετικι αναφορά τοφτου ι όχι. 

 

Χρόνοσ παράδοςθσ και εγκατάςταςθσ μονάδασ: το αργότερο 90 θμζρεσ. 



Η ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΤΝΣΑΞΗ 
 
ΔΑΜΟΤΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΕ ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 
 
ΑΛΑΚΟΤΜΑ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΔΕ ΧΕΙΡ. ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΤΚΕΤΩΝ 
 
ΠΤΛΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΣΕ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ 

 


