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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  

 

 

Λαμία        06-03-2023  

5η Υγειονομική Περιφέρεια 

Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας 
 

Αρ. Πρωτ.: Β/  22624 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ    

      Ταχ. Δ/νση: Παπασιοπούλου τέρμα 
   ΠΡΟΣ:  

Διεύθυνση: Τμήμα Προμηθειών   

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

Πληροφορίες: Γαλανοπούλου Σωτηρία  

Τηλέφωνο: 2231354577  

 

 Email :                sgalanopoulou@hosplam.gr 

Θέμα:Θέμα:Θέμα:Θέμα:            Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την  «Αναβάθμιση-Παραμετροποίηση 

του ψυκτικού θαλάμου του φαρμακείου  του Γ.Ν. Λαμίας» CPV: 50730000-1 

ενδεικτικού  προϋπολογισμού  4.677,42 € χωρίς Φ.Π.Α ,  ήτοι  5.800,00€ 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24% . 

 

 
Σχετ:     1) Τον  Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει{του Ν.4497/2017,αρθ.107 (ΦΕΚ Α' 171/13-11-2017), του Ν. 4605/2019,αρθ.43 (ΦΕΚ 

52/τ. Α'/1-4-2019), του Ν.4608/2019, αρ.33 (ΦΕΚ 66/τ.Α’/25-04-2019),  του Ν.4609/2019, 

αρθ.56  (ΦΕΚ 67/τ.Α’/03-05-2019) και του Ν.4782/2021 (ΦΕΚ Α’36/09-03-2021) περί 

τροποποιήσεων του ν.4412/2016. 

           2) Τo με πρωτ. Β/22624/22-11-2022 αίτημα της Υποδιεύθυνσης Τεχνικού για την 

«Αναβάθμιση-Παραμετροποίηση του ψυκτικού θαλάμου του φαρμακείου  του Γ.Ν. 

Λαμίας» . 

          3) Το  με  αριθμ. πρωτ. Β/250/02-01-2023   ΑΔΑ 93ΦΗ4690ΒΜ-ΜΥ9  ΑΔΑΜ 22REQ011748401 

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης που καταχωρήθηκε με  α/α:  250 στο Βιβλίο Εγκρίσεων 

και Εντολών Πληρωμής  οικονομικού έτους 2023,  Κ.Α.Ε.  7123.01  . 

 

              Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών σας καλούμε όπως καταθέσετε οικονομική προσφορά 

για την παρακάτω υπηρεσία: 

 

Α.Α 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ   

ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ ΜΕ 

ΦΠΑ 

1 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ 

ΤΟΥ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΤΟΥ 

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 

1 4.677,42 € 4.677,42 € 5.800,00 € 

  

   ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ-ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΤΟΥ 

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ 

               ΓΕΝΙΚΑ:  

O Ανάδοχος θα πρέπει να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες τροποποιήσεις προκειμένου να 

δημιουργηθούν  δύο ανεξάρτητα κυκλώματα ψύξης στον υπάρχον Ψυκτικό Θάλαμο του Φαρμακείου. 
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               ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ ΤΑ ΕΞΗΣ: 

1. Να τοποθετήσει αεροψυκτήρα οροφής και σύνδεση αυτού στο ψυκτικό δίκτυο. 

2. Να εγκαταστήσει ηλεκτρολογική σύνδεση και υδραυλική σύνδεση συμπυκνωμάτων στον θάλαμο με 

κατασκευή ανεξάρτητου δικτύου σωληνώσεων χαλκού, για σύνδεση με το 1ο μηχάνημα 5,5hp που 

βρίσκεται εξωτερικά του Φαρμακείου. 

3. Να προβεί σε διαχωρισμό ψυκτικού δικτύου και ανάθεση στο 2ο ψυκτικό μηχάνημα το υπάρχων 

στοιχείο θαλάμου και όπου είναι δυνατόν να πραγματοποιήσει αντικατάσταση κολλήσεων καλάι με 

οξυγονοσυγκόλληση με χρήση χαλκοκόλλησης πιστοποιημένης για αποφυγή μελλοντικών διαρροών. 

4. Να τοποθετήσει ένα πίνακα έξω από τον θάλαμο για έλεγχο αεροψυκτήρων θαλάμου, αντιστάσεων 

αποψύξεως ,φωτισμού και τερματοδιακόπτη πόρτας. 

5. Να τοποθετήσει 2ο πίνακα στο χώρο των ψυκτικών μηχανημάτων για έλεγχο των 2 ανεξάρτητων 

ψυκτικών μηχανημάτων και αποστολή τυχών βλάβης στον επάνω πίνακα. 

6. Απαιτούμενη λειτουργία είναι να δουλεύουν και τα 2 ανεξάρτητα ψυκτικά κυκλώματα σε κυκλική 

λειτουργία με plc ώστε να φθείρονται ομοιόμορφα και σε περίπτωση αστοχίας του ενός να γίνεται 

άμεσα αντιληπτή μέσω ένδειξης (alarm) είτε τοπικά είτε επαφής που θα συνδέεται με το σύστημα 

BMSτης Τεχνικής Υπηρεσίας, για την έγκαιρη επισκευή εφεδρικού μηχανήματος, με παράλληλη 

λειτουργία του άλλου μηχανήματος προς αποφυγή τερματισμού τις ψύξης. 

              

                 ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ: 

1. Θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση από τον ΕΟΠΠΕΠ. 

2. Θα πρέπει να έχει άδεια εργοδηγού ψυκτικού, διότι επιβάλλεται υποχρεωτικά σύμφωνα με την 

νομοθεσία για εργασίες σε ψυκτικά μηχανήματα. 

3. Θα συνοδεύεται από κάθε τι απαραίτητο και θα παραδοθεί σε πλήρη και κανονική λειτουργία μετά 

από επίδειξη στους χρήστες. 

4. Η παραλαβή και η πιστοποίηση καλής λειτουργίας θα γίνει από αρμόδια επιτροπή η οποία θα συστηθεί 

από το Γ.Ν. Λαμίας μετά από δεκαήμερη (10 ημέρες) λειτουργία του, οι ημέρες νοούνται εργάσιμες. 

5. Θα παραδοθούν στην Τεχνική Υπηρεσία εγχειρίδιο χρήσης στην ελληνική γλώσσα καθώς και όλα τα 

κατασκευαστικά σχέδια της εγκατάστασης. 

6. Όλα τα σχέδια, εγχειρίδια και prospectus θα κατατεθούν και σε ηλεκτρονική μορφή σε ψηφιακό δίσκο 

(cd ή dvd) σε δύο (2) αντίγραφα. 

7. Για όλα τα εξαρτήματα που θα εγκαταστήσει ο Ανάδοχος  είναι υποχρεωμένος να παράσχει 2 χρόνια 

εγγύησης       

      

     Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών καλούμε όλους τους ενδιαφερομένους, να υποβάλλουν με 

οποιοδήποτε τρόπο, σε σφραγισμένο φάκελο τις προσφορές τους στη Γραμματεία Πρωτοκόλλου του 

Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ , Παπασιοπούλου τέρμα, Λαμία, Τ.Κ. 35100, αναγράφοντας , 

Προς το Τμήμα Προμηθειών «Προσφορά για την Αναβάθμιση-Παραμετροποίηση του ψυκτικού 

θαλάμου του φαρμακείου  του Γ.Ν. Λαμίας συνολικού προϋπολογισμού 5.800,00€, με Φ.Π.Α.»  

 

Στοιχεία υποψηφίου (Επωνυμία. Δ/νση, Τηλέφωνο, e-mail, Α.Φ.Μ.) 
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Σημείωση: Οι προσφορές θα παραλαμβάνονται έως την 10-03-2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 

14:30μ.μ.  από το Τμήμα Πρωτοκόλλου ειδάλλως δεν θα γίνονται δεκτές. Για τις προσφορές αυτές η 

ημερομηνία υποβολής προκύπτει είτε από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου είτε από το αποδεικτικό 

παράδοσης στην εταιρεία ταχυμεταφοράς. Προσφορές μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν γίνονται 

δεκτές.  

 

Μέσα στον κύριο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά 

στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:  

 Τα δικαιολογητικά συμμετοχής, σε πρωτότυπη μορφή τοποθετούνται σε χωριστό 

σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ».  

 Τα οικονομικά στοιχεία, σε πρωτότυπη μορφή, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο 

φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».  

 

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής είναι τα ακόλουθα : 

1. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α’ 75) ΄, όπως εκάστοτε ισχύει στην 

οποία θα δηλώνεται ότι: 

   • Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος της οποίας έλαβαν γνώση και αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα και 

συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της υπό ανάθεση σύμβασης, 

όπως ορίζονται. 

  

2. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου τελευταίου τριμήνου 

 

3. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα της εταιρείας σε ισχύ. 

Σε περιπτώσεις εταιρειών Ε.Ε. και Ο.Ε. οι ανωτέρω ενημερότητες αφορούν και τον/τους 

νόμιμο/ους εκπρόσωπο/ους. 

 

Επισημαίνεται ότι:    

 το προσφερόμενο είδος/υπηρεσία  θα πρέπει να είναι  εντός των τεχνικών 

προδιαγραφών  

 υποβολή προσφοράς στη παρούσα πρόσκληση, συνεπάγεται αποδοχή του συνόλου των 

όρων που αναγράφονται σε αυτή. 

 για όσα δεν αναφέρονται λεπτομερώς στην παρούσα πρόσκληση, ισχύουν οι διατάξεις 

της κείμενης Νομοθεσίας περί προμηθειών Ν.4412/2016 και των τροποποιήσεων  . 

 Η συνολική τιμή συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α δεν μπορεί να υπερβεί τον 

προϋπολογισμό. 

 Κριτήριο κατακύρωσης πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά βάσει της τιμής στο σύνολο των ειδών.  
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Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει στις 13/03/2023 ημέρα Δευτέρα και 

ώρα 10:00 π.μ. 

 

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα είναι αναρτημένη στο 

διαδίκτυο(URL):www.dypethessaly.gr/προμήθειες και www.hosplam.gr 

 

      

 

      

 

 

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ   

 

            ΑΝΔΡΕΑΣ Ι. ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ 
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