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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6η ΥΠΕ ΠΕΛΟΠ/ΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αριθ. Πρωτ. : 7773
Aργοστόλι : 28-07-2022

Ταχ. Δι Διεύθυνση : Οδός Σουηδίας - Aργοστόλι
Τηλ. : Τηλ : 26713-61135, 31113
F Φαξ : 26710-28886
Email:promith.gnkef@yahoo.gr

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΑΣ
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ/ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ. ΠΡΟΫΠ. ΔΑΠΑΝΗΣ 17.000,00€ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 24%.
α. Ν.4412/2016, (ΦΕΚ τ. Α' 147/8-8-2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών - Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
ΣΧΕΤ:

β. Ν.4782/2021
γ. Υπ’αριθμ. 10η έκτακτη /4Ο θέμα 21-07-2022 απόφαση του ΔΣ περί έγκρισης
διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας για την προμήθεια αντλίας θερμότητας για την λειτουργία
του συστήματος κλιματισμού της παθολογικής/χειρουργικής κλινικής του Γ.Ν. Κεφαλληνίας.
προϋπ. δαπάνης 17.000,00€ άνευ ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφοράς μόνο βάσει τιμής.
δ. Το Ν.4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
ε. Το Ν.4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του
π.δ.318/1992 (Α 1
́ 61) και λοιπές ρυθμίσεις» & ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
στ. Την παρ. Ζ του Ν.4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην
Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις
εμπορικές συναλλαγές»,
ζ. Το Ν.4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,
η. Το Ν.4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»,
θ. Το Ν.3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,
ι. Το Π.Δ.28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια
έγγραφα και στοιχεία”
ια. Το Π.Δ.80/2016 (Α 1
́ 45) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”
ιβ. Τις τεχνικές προδιαγραφές αερόψυκτης αντλίας θερμότητας, όπως ορίζονται από τον
Υπεύθυνο της Τεχνικής Υπηρεσίας.
ιγ. Υπ’αριθμ. ΑΔΑ:ΨΔΒ74690ΒΔ-894 Ανάληψη δέσμευσης
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Το Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σχετικά,
γνωστοποιεί σε κάθε ενδιαφερόμενο ότι προβαίνει σε πρόσκληση υποβολής προσφοράς
για την προμήθεια αντλίας θερμότητας για την λειτουργία του συστήματος κλιματισμού της
παθολογικής/χειρουργικής κλινικής του Γ.Ν. Κεφαλληνίας, προϋπ. δαπάνης 17.000,00€
άνευ ΦΠΑ 24%. με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Κατόπιν τούτων, παρακαλείσθε όπως αποστείλετε σε έντυπη μορφή τα εξής:
I. τα «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»
II. την «ΤΕΧΝΙΚΗ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και
III. τα «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» της προμήθειας, τα οποία
περιλαμβάνουν τα έγγραφα και δικαιολογητικά του άρθ. 80 του Ν. 4412/2016, κατά
περίπτωση.
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:
Με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», κατατίθενται τα εξής:
1. Υπεύθυνη Δήλωση του συμμετέχοντα με την οποία να δηλώνεται:
α. ότι αποδέχεται όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης,
β. ότι η προσφορά του πληροί πλήρως τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές της
παρούσας πρόσκλησης,
γ. ότι ο προσφέρων διαθέτει κατάλληλη και επαρκή υποδομή (εξειδικευμένο
προσωπικό και τεχνικά μέσα, κτλ.) για την εκτέλεση της σύμβασης,
δ. ότι η προσφορά του ισχύει για διάστημα τεσσάρων μηνών/ εκατόν είκοσι (120)
ημερών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών.
Με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ », κατατίθενται τα εξής:
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Η πλήρης τεχνική περιγραφή για το υπό προμήθεια είδος στην ελληνική γλώσσα, όπως αυτή
περιγράφεται αναλυτικά στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης και τα
συνυποβαλλόμενα πιστοποιητικά, ώστε να επιτυγχάνεται αντικειμενική αξιολόγηση.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Η οικονομική προσφορά της συμμετέχουσας εταιρείας, στην οποία κατατίθενται τα οικονομικά
στοιχεία της προσφοράς, διαμορφωμένα ως εξής:
α. Οι προσφερόμενες τιμές θα δίνονται σε ευρώ (EURO) και θα αναγράφονται
αριθμητικώς και ολογράφως. Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής
αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως.
β. Στην προσφορά θα αναγράφεται το ποσοστό Φ.Π.Α, επί τοις εκατό στο οποίο
υπάγεται η συγκεκριμένη προμήθεια και θα βαρύνει το Νοσοκομείο.
γ. Ισχύει ότι οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον ανάδοχο μέχρι την
ολοκλήρωση της σύμβασης. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιμών της προσφοράς
και οποιαδήποτε αξίωση του αναδόχου πέραν του προσφερόμενου αντίτιμου μέχρι την οριστική
παραλαβή της προμήθειας και την αποπληρωμή της.
Οι συμμετέχοντες στην διαδικασία του διαγωνισμού υποχρεούνται στην οικονομική τους
προσφορά (σε χωριστή στήλη) να αναγράψουν τις τιμές του ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ και τον
Α/Α κατά την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς. Σε περίπτωση που το είδος δεν
παρακολουθείται από το ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ αυτό θα δηλώνεται σε υπεύθυνη δήλωση.
Προσφορές ανώτερες του ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ», κατατίθενται όσα αφορούν τα
έγγραφα και δικαιολογητικά του άρθ. 80 του Ν. 4412/2016 και περιλαμβάνουν αναλυτικότερα:
α.
Απόσπασμα ποινικού μητρώου, ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται
από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της
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χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες
πριν από την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με τελεσίδικη
καταδικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθ. 73 του Ν. 4412/2016,
για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της
επαγγελματικής τους δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της
απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας
χρεωκοπίας.
Το απόσπασμα αφορά στους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης
ευθύνης (Ε.Π.Ε.), των Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και των προσωπικών
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και στον πρόεδρο, τον διευθύνοντα σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) και τους συνεταιρισμούς,
Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
β. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, και είναι σε ισχύ κατά
το χρόνο υποβολής του ή που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του,
από το οποίο να προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον
αφορά την καταβολή Φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). Σε
περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά της περίπτωσης (2) εκδίδονται
με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας,
από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων προσκομίζεται
αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε.
Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής
ασφάλισης προσκομίζεται πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-EΦKA.
Παράλληλα κατατίθεται υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική
απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών τους όσον αφορά
στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό
του οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 74 του ν. 4412/2016.
Σχετικά με τα έγγραφα αποδεικτικά μέσα του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016, οι ένορκες
βεβαιώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την
υποβολή τους και οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της
πρόσκλησης.
Οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να έχουν αληθές και ακριβές περιεχόμενο, άλλως επιφέρουν
κυρώσεις και να φέρουν υπογραφή μετά την έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης (ήτοι η
ημερομηνία της παρούσας πρόσκλησης).
Κάθε προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4412/2016 όπως αυτός
τροποποιήθηκε και ισχύει, στην Ελληνική Γλώσσα και υποβάλλεται μέσα σε σφραγισμένο
φάκελο, σε δύο (2) αντίγραφα, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς:
α.
η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα,
β.
η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής (ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί τη
διαδικασία),
γ.
ο τίτλος της σύμβασης (το αντικείμενο της προμήθειας),
δ.
η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών),
ε.
τα στοιχεία του οικονομικού φορέα (αποστολέας).
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς της διαγωνιστικής διαδικασίας ορίζεται η
Παρασκευή 05-08-2022 και ώρα 12:00 μ.μ κατά την οποία θα διενεργηθεί και η αποσφράγιση
των προσφορών από την αρμόδια επιτροπή.
Οι τεχνικές προδιαγραφές του υπό προμήθεια είδους, επισυνάπτονται στο τέλος της παρούσας.
Πρόσβαση στα έγγραφα: Η Πρόσκληση είναι αναρτημένη στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο ΚΗΜΔΗΣ,
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Η προσφορά θα απευθύνεται στο γραφείο προμηθειών του Γ.Ν. Κεφαλληνίας.
Προσφορά που θα υπερβαίνει την προϋπολογιζόμενη δαπάνη θα απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
• Χρόνος ισχύος προσφορών: Εκατόν είκοσι (120) ημέρες.
• Ο προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις.
• Το κόστος μεταφοράς, παράδοσης του είδους βαρύνει τον Ανάδοχο.
• Επί της προσφοράς σας να αναγράφετε & τον χρόνο παράδοσης του υλικού.
Για ό,τι δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα, ισχύουν οι περί προμηθειών «ΝΟΜΟΙ-ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ».
Παρακαλώ όπως αποστείλετε την προσφορά
σας στην κάτωθι διεύθυνση: ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ, ΟΔΟΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ , ΤΚ.28100 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΤΙΝΗΣ
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΕΡΟΨΥΚΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Κατάλληλη για ψύξη (12/7 C)
Και θέρμανση 40-45 C
Συνολικής ισχύος 60-75 kw
1.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ψύξη
Ισχύς 60-75 kw
Ηλεκτρική ισχύς 20-30 kw
Ρεύμα 33-37 Α
ΕΕR ≥2.88
Θερμοκρασία επιστροφής νερού 12 c
Θερμοκρασία προσαγωγής νερού 7 c
Θερμοκρασιακό διαφορικό 5 C
Παροχή νερού ≥ 10 m3/h
SEER ≥ 4.6 (12 C/7C)

2. Θέρμανση
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ισχύς 65-80 kw
Ηλεκτρική ισχύς 18-30 kw
Ρεύμα 30-37 Α
COP ≥3.27
Θερμοκρασία επιστροφής νερού 40 c
Θερμοκρασία προσαγωγής νερού 45 c
Θερμοκρασιακό διαφορικό 5 C
Παροχή νερού ≥ 11 m3/h
SEER ≥ 4.6 (12 C/7C)
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης (35C) A++
SCOP ≥3.9

3.
•
•
•
•
•
•

Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά μονάδας
Ψυκτικό υγρό r410 ή r32
Να διαθέτει τεχνολογία inverter
Να διαθέτει δύο συμπιεστές περιστροφικού τύπου
Να διαθέτει δύο ψυκτικά κυκλώματα
Να διαθέτουν τουλάχιστον δύο ανεμιστήρες αξονικού τύπου
Παροχή αέρα ανεμιστήρων ≥ 24000 m3/h

4. Τμήμα συμπιεστών
•
•
•
•

Δύο συμπιεστές τύπου scroll
Ψυκτικό υγρό R32 ή R410
Τεχνολογίας inverter
Δύο κυκλώματα
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Οι συμπιεστές θα είναι περιστροφικού ερμητικού τύπου βελτιστοποιημένοι για
λειτουργία με ψυκτικό μέσο R 32 ή r410 και κινητήρα με διατάξεις για πλήρη
προστασία έναντι σε υψηλές θερμοκρασίες και υπερτροφοδοσία ρεύματος. Κάθε
συμπιεστής θα είναι εξοπλισμένος με θερμαντήρα λαδιού έτσι ώστε να εξασφαλίζεται
η μη αραίωση του ελαίου από το ψυκτικό μέσο όταν η μονάδα δεν λειτουργεί. Κάθε
συμπιεστής θα στηρίζεται σε ελαστικούς αποσβεστήρες για πιο αθόρυβη λειτουργία.
5. Τμήμα ανεμιστήρων
Ηλεκτρικοί αξονικοί ανεμιστήρες με προστασία IP54, με εξωτερικό ρότορα και
συμπιεσμένα μεταλλικά πτερύγια. Στεγασμένα σε αεροδυναμικά καλύμματα με γρίλια
προστασίας.
Κινητήρες με ενσωματωμένη θερμική προστασία.
6. Προστασία
Η μονάδα θα τοποθετηθεί στο δώμα της παθολογικής κλινικής. Λόγω της παρουσίας
θάλασσας σε σχετικά κοντινή απόσταση και λόγω των υψηλών ποσοστών υγρασίας
που επικρατούν στο νησί, το εξωτερικό περίβλημα της μονάδας θα πρέπει να αντέχει
σε δυσμενείς περιβαλλοντικές συνθήκες.
7. Πιστοποιήσεις
Η μονάδα θα είναι συμβατή με τις παρακάτω οδηγίες και τροπολογίες τους:
- Machinery Directive 2006/42/EC.
- EMC 89/336/EEC + 2004/108/EC.
- Low Voltage Directive 2006/95/EC.
- Pressure Equipment Directive 97/23/EC. Model A1.
-TÜV
- Eurovent certification according to the program LCP/A/P/R
8. Ηλεκτρονικό χειριστήριο
Πλήρες ηλεκτρονικό χειριστήριο με πληκτρολόγιο και εύχρηστο μενού με οθόνη
υγρών κρυστάλλων επιτρέποντας την επισκόπηση της λειτουργίας της μονάδας και
τηντροποποίηση της λειτουργίας μέσω μενού λειτουργιών με επιλογή γλώσσας
(ελληνικά –αγγλικά) στη μονάδα. Το χειριστήριο θα περιλαμβάνει και ενσωματωμένο
ρολόι.
Το χειριστήριο θα προσφέρει προηγμένες λειτουργίες και αλγόριθμους.
Οι διαγνωστικοί έλεγχοι θα περιλαμβάνουν μια πλήρη λίστα σφαλμάτων με
λειτουργίες «μαύρου- κουτιού» και καταγραφής σφαλμάτων για εκτεταμένη ανάλυση
λειτουργίας της μονάδας.Ο απομακρυσμένος έλεγχος θα μπορεί να επιτευχθεί με
εξωτερικές συσκευές ή με την ενσωμάτωση σε συστήματα ελέγχου άλλων
κατασκευαστών με την χρήση των πιο διαδεδομένων πρωτόκολλων επικοινωνίας
όπως ModBus, Bacnet, Bacnet-over-IP, Echelon και LonWorks.
ΓΕΝΙΚΑ
•
•
•
•

Συνολικά το κόστος των εργασιών μεταφοράς και εγκατάστασης (υδραυλικής,
ηλεκτρολογικής φύσης) θα βαρύνουν τον Ανάδοχο.
H αντλία θερμότητας θα τοποθετηθεί στο δώμα της παθολογικής κλινικής (θα
χρειαστεί γερανοφόρο όχημα) 12-13 μέτρα ύψος.
Ο προσφέρων θα πρέπει να δηλώσει εγγράφως στην προσφορά του την
επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο
προϊόν και το τόπο εγκατάστασης αυτής.
Ο προσφέρων θα πρέπει να δηλώσει εγγράφως ότι η εκκίνηση των αντλιών
θερμότητας θα γίνει από εξουσιοδοτημένο τεχνικό συνεργείο του οίκου
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•

•

•
•
•

κατασκευής και το κόστος θα συμπεριλαμβάνεται στην προσφορά του και θα
παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία.
Ο προσφέρων θα πρέπει να προσκομίσει έγγραφη βεβαίωση εγγύησης
τουλάχιστον δύο ετών, του κατασκευαστή. (οποιαδήποτε βλάβη προκύψει
λόγω ελαττωματικών ηλεκτρομηχανικών ή ηλεκτρονικών εξαρτημάτων, σε
αυτό το χρονικό διάστημα, η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να την επισκευάσει).
Οι διαγωνιζόμενοι θα καταθέσουν στο διαγωνισμό πλήρη σειρά τεχνικών
καταλόγων του κατασκευαστή της αντλίας θερμότητας που θα περιλαμβάνουν
έντυπες τεχνικές πληροφορίες και τεχνικά χαρακτηριστικά (αγγλική και
ελληνική γλώσσα).
Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεωτικά θα καταθέσουν στο διαγωνισμό επίσημο
επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Πιστοποιητικού κατά ISO 9001:2015 και CE και
ISO14001:2004.
Απαραίτητη η κατάθεση φύλλου συμμόρφωσης σε σχέση με τις ανωτέρω
τεχνικές προδιαγραφές.
Ο ταχύτερος χρόνος παράδοσης των μονάδων θα συνεκτιμηθεί.

