
 

 

 

 

  

 

                                                                     

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

 

ΘΕΜΑ:  «ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ 

R407F ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ» 

 

Σχετ.: η υπ’ αριθμ. 6/05-03-19 και με αριθμό πρωτ. 7158/12-03-19 Απόφαση Δ.Σ., με 

ΑΔΑ ΩΞΑ14690ΒΓ-2ΜΩ, σχετικά με την έγκριση προμήθειας 

 

 

Παρακαλείσθε να καταθέσετε κλειστή προσφορά σας, στο Γραφείο Προμηθειών του 

Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας, για την προμήθεια ψυκτικού μέσου R407F για το δίκτυο 

ψυκτικών θαλάμων Μαγειρείων του Νοσοκομείου, έως την Παρασκευή, 05/04/19 και ώρα 11:00 

π.μ. (στο τέλος της παρούσης αναφέρονται τα προς προμήθεια είδη). 

Αναθέτουσα αρχή: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 

Είδος Διαγωνισμού: Διαδικασία Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

Κριτήριο κατακύρωσης: Χαμηλότερη τιμή 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 3.224€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% 

Παρακαλούμε όπως στην προσφορά σας να αναφέρονται: 

1) Ο α/α αριθμός, κωδικός και η Τιμή Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε.Π.Υ. Εάν το είδος δεν 

παρακολουθείται στο Παρατηρητήριο Τιμών, παρακαλούμε να αναφέρετε ότι δεν 

παρακολουθείται.   

2) Η χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς σας. 

3) Η δυνατότητα παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών, εντός 20 εργάσιμων ημερών. 

4) Τα προσφερόμενα είδη, πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και 

Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE/IVD 

Σημειώνεται ότι αν κριθεί απαραίτητο, το Νοσοκομείο μας διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει 

προσκόμιση πιστοποιητικών και δειγμάτων των ζητουμένων ειδών. 

Η μειοδότρια Εταιρεία θα προσκομίσει στο Γραφείο Προμηθειών, μαζί με την 

συναπτόμενη Σύμβαση και Ποινικό Μητρώο καθώς και Φορολογική, Ασφαλιστική 

Ενημερότητα. 

Στην προμήθεια συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα μεταφοράς. Η προμήθεια θα 

κατακυρωθεί στον προσφέροντα που μειοδοτεί συνολικά και στα δύο ζητούμενα είδη. Κατά 

συνέπεια η προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει χωριστά τιμές γι’ αυτά τα ζητούμενα είδη: 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 
 
      Καβάλα, 29/03/19 
      Αριθ. Πρωτ.: 8803 
 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 
 

4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας & Θράκης   
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ   

Υποδιεύθυνση Οικονομικού 
 

 
 

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:         Άγιος Σίλας   
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ:   65 500 Καβάλα  Προς: 

ΠΛΗΡΟΦ.:             Γ. Βαλασιάδης  ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ και 
ΚΑΘΕ  

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:        2513501654  
 FAX:                     2513501910  



 

 

 

 

 

 

1) Εξήντα (60) κιλά ψυκτικού μέσου R407F και 

2) Μία (1) φιάλη αποθήκευσης ψυκτικού μέσου των εξήντα (60) κιλών 
 

 

 

 

 

 

 

 

      Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

      ΤΟΥ Γ. Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 

 

 

      ΚΑΡΑΣΑΒΒΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ R407F ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΤΩΝ 

ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 
 

1. Ψυκτικό μέσο R407F (HydroFluoroCarbon -  μείγμα από R32, R125 και R134Α) για την πλήρωση του δικτύου ψυκτικού 
μέσου των ψυκτικών θαλάμων των μαγειρείων. 

2.  Επαναπληρούμενη φιάλη 60 κιλών που θα παραμείνηει στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας και θα φέρει ταινία ασφαλείας 
στη στρόφιγγα ώστε να μην είναι δυνατή η αποσφράγισή της.  

3. Το ζητούμενο ψυκτικό μέσο θα παραληφθεί επί ποινή αποκλεισμού σε επαναπληρούμενη φιάλη  κατάλληλη για τη 
μεταφορά και αποθήκευση R407F και σύμφωνες με τη σχετική εγχώρια και ευρωπαϊκή νομοθεσία.  

4. H φιάλη θα είναι κατασκευασμένη και πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 13322-1, όπως ισχύει σήμερα και θα 
πρέπει να είναι καινούρια, σε καλή κατάσταση, βαμμένη, χωρίς οξειδώσεις, χωρίς κτυπήματα και να είναι πιστοποιημένη για 
τουλάχιστον 7 χρόνια από την ημερομηνία παράδοσης στο νοσοκομείο. 

5. Ο προμηθευτής υποχρεούται να τοποθετεί στη φιάλη αυτοκόλλητο στο οποίο θα αναγράφονται τα παρακάτω 
χαρακτηριστικά:  

 επωνυμία ψυκτικού μέσου (R407F) 

 Το εργοστάσιο παραγωγής ψυκτικού μέσου 

 Η επωνυμία της μονάδας εμφιάλωσης 

 Ο αριθμός παρτίδας παραγωγής του ψυκτικού μέσου 

 Η χώρα προέλευσης του ψυκτικού μέσου 

6. Η προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα: 

 Τεχνικά Χαρακτηριστικά προϊόντος (τεχνικό φυλλάδιο στην ελληνική γλώσσα) 

 Φύλλο δεδομένων ασφαλείας του προϊόντος (MSDS στην ελληνική γλώσσα) 

 Επίσημη άδεια εμφιάλωσης αερίων του εμφιαλωτηρίου που πρόκειται να κάνει την εμφιάλωση- αναγόμωση των 
φιαλών 

 Υπεύθυνη Δήλωση (Ν.1599/1986 με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής) υποψηφίου προμηθευτή εκ της 
οποίας να προκύπτει ότι το προσφερόμενο προϊόν είναι R407F και εμπίπτει στις διατάξεις του Κανονισμού 
842/2006. 

 Υπεύθυνη δήλωση (Ν.1599/1986 με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής) του προσφέροντος στην οποία να 
αναφέρονται ο παρασκευαστής ή οι παρασκευαστές του ψυκτικού μέσου. 

7. Με την παράδοση του ψυκτικού μέσου R 407F, ο ανάδοχος θα καταθέτει παραστατικά (τιμολόγια αγοράς, μεταφορικά 
έγγραφα κλπ.) από τα οποία θα προκύπτει ότι η παραδιδόμενη ποσότητα του ψυκτικού μέσου προέρχεται από τους 
προμηθευτές που αναφέρονται στην αντίστοιχη Υπεύθυνη Δήλωση του. 

8. Για κάθε παρτίδα παραγωγής που συμπεριλαμβάνεται στην παράδοση, θα προσκομίζεται πιστοποιητικό ανάλυσης 
(Certificate of analysis). 

9. Αν το ψυκτικό μέσο προκαλέσει βλάβες λόγω κακής ποιότητας στις εγκαταστάσεις των ψυκτικών θαλάμων των μαγειρείων 
του Νοσοκομείου, τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει, άμεσα με δικές του δαπάνες, τις βλάβες με ταυτόχρονη 
επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος υπέρ του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας. 

 
         Καβάλα, 05-02-2019     

  
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

                                                                                                            Βικτωρίου Χαράλαμπος 
 

 


