
 

 

 

 
             

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Γραφείο Προμηθειών                                                                                              
Πλθρ:  Κ.Τιμιάδου                                                                                       Θεςςαλονίκθ,     03/04/2020 
Tθλ.: 2313 32.3119, fax: 2313 32.3969                                                              Αρ. Πρωτ.:14350               
Ηλεκτρ. Δ/νςθ: pr.papageorgiou@gmail.com 
           ΠΡΟ:  

                                                                                                          ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ  

 
ΘΕΜΑ: Τποβολή προςφορών για προμήθεια απόλυτων φίλτρων κλιματιςμοφ, κατά τισ τακτικζσ 

ςυντηρήςεισ των κλιματιςτικών εγκαταςτάςεων ςε διάφορα ςημεία του Νοςοκομείου, για περίοδο 

δφο (2) ετών με τιμζσ μονάδασ, προχπολογιςμοφ 40.000,00 € χωρίσ Φ.Π.Α. (α/α .01.20). 

 

Ζχοντασ υπόψθ τθν υπ. αρικμ. 559/11.03.2020(Θ.9Ο) απόφαςθ του Δ.Σ. του Νοςοκομείου, ςασ 

γνωρίηουμε ότι το Νοςοκομείο επικυμεί τθν προμικεια των παρακάτω τφπων απόλυτων φίλτρων 

(HEPAFILTERS), κλάςθσ Η14-EU14 κατά ΕΝ 1822, που προορίηονται για τθν κάλυψθ των αναγκϊν των 

κλιματιςτικϊν του εγκαταςτάςεων για περίοδο δφο (2) ετϊν: 

Α/Α ΣΤΠΟ - ΔΙΑΣΑΕΙ [mm] 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

*τεμ.+ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ 
ΣΙΜΗ ΣΕΜΑΧΙΟΤ                   

*€ προ ΦΠΑ+ 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ 

ΔΑΠΑΝΗ                                          
*€ προ ΦΠΑ+ 

1 «Α» - 610 Χ 1220 Χ 69(Υ)mm 94 198,00  18.612,00 

2 «Β» - 610 Χ 610 Χ 69(Υ)mm 196  106,00 20.776,00  

3 «Γ» - 525 Χ 525 Χ 104(Υ)mm 8 76,50 612,00  

 
ΤΝΟΛΟ  298 

 
 40.000,00 

     
ΣΕΧΝΙΚΟΙ & ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Τα προςφερόμενα απόλυτα φίλτρα κα διακζτουν διθκθτικό μζςο από fiberglass και κα είναι κλάςθσ 

Η14-EU14 κατά ΕΝ 1822 (κατακράτθςθ ςωματιδίων 99,999 % ςτα 0,3 μm ι ΜPPS 99,995 %). 

2. Κάκε φίλτρο πρζπει να ζχει πλαίςιο από ανοδειϊμενο αλουμίνιο και να φζρει προςτατευτικά 

πλζγματα από γαλβανιςμζνο χάλυβα, βαμμζνο εποξειδικά ςε λευκό χρϊμα, ςτισ πλευρζσ εξόδου-ειςόδου 

του αζρα και ειδικό λάςτιχο (gasket) πολυουρεκάνθσ ςτθν μία πλευρά, για τθν καλφτερθ ςτεγανοποίθςθ 

του.  

3. Από τθν ςυνολικι ποςότθτα κάκε είδουσ το Νοςοκομείο κα προμθκεφεται από τον μειοδότθ 

ανάδοχο/χορθγθτι, με τμθματικζσ παραδόςεισ ανάλογα με τισ ανάγκεσ του, τισ ποςότθτεσ που χρειάηεται, 
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οι οποίεσ δεν μπορεί να είναι μικρότερεσ των 30 φίλτρων.Τα παραδιδόμενα είδθ κα τιμολογοφνται με τισ 

τιμζσ μονάδασ που κα προκφψουν από τον διαγωνιςμό. Κάκε απόλυτο φίλτρο κα ςυνοδεφεται, κατά τθν 

παράδοςθ, από το δικό του πιςτοποιθτικό μετριςεων και SCANTEST.       

4. Οι πλθρωμζσ κα γίνονται επίςθσ τμθματικά, μετά από κάκε τμθματικι παράδοςθ και αφοφ 

πραγματοποιθκεί θ παραλαβι των φίλτρων από επιτροπι υπαλλιλων του Νοςοκομείου. 

5.    Η εξόφλθςθ του παραςτατικοφ που κα εκδίδει κάκε φορά ο ανάδοχοσ – χορθγθτισ κα γίνεται ςε 

χρονικό διάςτθμα 2-3 μθνϊν από τθν ζκδοςι του. 

5.1.Σε κάκε πλθρωμι παρακρατείται φόροσ ειςοδιματοσ, κατά τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του Κ.Φ.Δ.  

5.2.Επιπλζον κα επιβάλλονται οι παρακάτω κρατιςεισ επί τθσ κακαρισ αξίασ του τιμολογίου:  

α) 2,00% υπζρ Κεφαλαίου Κοινωνικισ & Ανκρωπιςτικισ Αντίλθψθσ του Υπουργείου Υγείασ 

 (Ν.3580/2007 – άρκρο 3 – εδ. ε’ – περ. εε’). 

β) 0,07% υπζρ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων (Ν.4013/2011 & Ν.4605/2019).  

γ) 0,06% υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν (ΑΕΠΠ). 

Στισ κρατήςεισ των δφο τελευταίων εδαφίων υπολογίηεται επιπλζον τζλοσ χαρτοςήμου εκ ποςοςτοφ 3% και 

ειςφορά υπζρ Ο.Γ.Α. εκ του ποςοςτοφ 20% επί του τζλουσ χαρτοςήμου.  

5.3.Για κάκε πλθρωμι είναι απαραίτθτθ θ προςκόμιςθ πιςτοποιθτικϊν φορολογικισ και αςφαλιςτικισ 

ενθμερότθτασ.   

6. Η ςυνολικι ποςότθτα κάκε είδουσ μπορεί να μεταβλθκεί κατά ±30%, ανάλογα με τισ ανάγκεσ που κα 

προκφψουν κατά τθν διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ. 

7. Κάκε προςφορά –επί ποινι απόρριψθσ- πρζπει να ςυνοδεφεται από: 

7.1. Εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ φψουσ 800 €, ιτοι 2% επί τθσ ςυνολικά προχπολογιηόμενθσ δαπάνθσ, 

χωρίσ το ΦΠΑ. Η εγγυθτικι επιςτολι αυτι επιςτρζφεται ςτουσ μεν υπόλοιπουσ διαγωνιηόμενουσ μετά τθν 

υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ανάκεςθσ, ςτον δε ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ 

εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

7.2. Πιςτοποιθτικό υγιεινισ (hygiene   certificate) των προςφερόμενων φίλτρων κατά ISO 846. 

7.3. Πιςτοποιιςεισ του καταςκευαςτι κατά ISO 9001:2015 και  ISO 14001:2015 ι ιςοδφναμεσ. 

7.4. Υπεφκυνθ διλωςθ του καταςκευαςτι ότι τα προςφερόμενα απόλυτα φίλτρα είναι ςφμφωνα προσ τισ 

οδθγίεσ Η-Μ εγκαταςτάςεων τθσ ΔΤΥ του Υπ. Υγείασ, οι οποίεσ ζχουν εγκρικεί με τθν Υ.Α. ΔΥ8/Β/οικ. 

49727/26.04.2020.  

8. Πριν τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ – χορθγθτισ κα πρζπει να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά 

κατακφρωςθσ του άρκρου 80 του Ν.4412/2016, φςτερα από πρόςκλθςθ του Νοςοκομείου. 

9. Ο ανάδοχοσ – χορθγθτισ κα κατακζςει, κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, εγγυθτικι επιςτολι καλισ 

εκτζλεςθσ αυτισ, φψουσ 5% επί τθσ ςυνολικισ προ ΦΠΑ τεκμαρτισ αξίασ τθσ, για τθν διετι διάρκειά τθσ. Η 

εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ κα πρζπει να ζχει τουλάχιςτον διετι ιςχφ και επιςτρζφεται μετά τθν 

λιξθ τθσ ςφμβαςθσ. 





10. Διευκρινίηεται ότι κα γίνουν δεκτζσ προςφορζσ που κα περιλαμβάνουν όλουσ τουσ τφπουσ των 

ηθτοφμενων απόλυτων φίλτρων και ότι θ κατακφρωςθ κα γίνει ςτον διαγωνιηόμενο με τθν χαμθλότερθ 

ςυνολική προχπολογιηόμενθ δαπάνθ διετίασ. 

Παρακαλοφμε όπωσ αποςτείλετε τθν τεχνικι και οικονομικι προςφορά ςασ, μαηί με τα δικαιολογθτικά που 

προβλζπονται ωσ άνω, ςε ςφραγιςμζνο φάκελο (κα πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ ο τίτλοσ και ο α/α του 

διαγωνιςμοφ), ςτο Γραφείο Προμθκειϊν του Νοςοκομείου ζωσ τθν ϊρα 15:00 τθσ 14ησ Απριλίου 2020. 

Στθν προςφερόμενθ τιμι κα ςυμπεριλαμβάνεται το ςυνολικό κόςτοσ τθσ προμικειασ (των υλικϊν) χωρίσ το 

ΦΠΑ.  

Οι ενδιαφερόμενοι, για οποιεςδιποτε διευκρινίςεισ επί των τεχνικϊν προδιαγραφϊν μποροφν να 

απευκφνονται ςτουσ κ.κ. Αγγελόπουλο Παναγιϊτθ (τθλ. 2313 323104) και Σιαςιαρίδθ Ιωάννθ (τθλ. 2313 

323308). 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟ  ΣΟΤ  Δ   

 

 

AΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                                       ΜΙΧΑΗΛ   ΚΑΡΑΒΙΩΣΗ 

 




