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ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ  ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΥΟ 
ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ 500KVA ΜΕΤΑ ΤΗΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ 

  
1. ΓΕΝΙΚΑ 
  
Η ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.  έχοντας αναλάβει εκ μέρους του ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ  ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. 
ΩΝΑΣΗΣ" (αποκλειστικού   δωρητή βάσει του Νόμου 4565/2018) την διοικητική και οικονομική μέριμνα 
για την ανέγερση και τον εξοπλισμό του Ωνάσειου Εθνικού Μεταμοσχευτικού Κέντρου (ΩΕΜΕΚ), Λεωφ. 
Συγγρού 357, σας προσκαλεί να υποβάλετε προσφορά για : 
  
Μελέτη, προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση, ποιοτικό έλεγχο, πιστοποίηση, αδειοδότηση, 
παράδοση σε πλήρη λειτουργία της εγκατάστασης ΔΥΟ (2) καινούργιων ηλεκτροπαραγωγών 
ζευγών  500KVA , που θα εγκατασταθούν στο Ωνάσειο Εθνικό Μεταμοσχευτικό Κέντρο (ΩΕΜΕΚ) μετά 
της ηλεκτρολογικής εγκατάστασής των και όλων των παρελκομένων και υπηρεσιών που 
περιγράφονται στα τεύχη και στα σχέδια της Σύμβασης. 

  
Με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καλούνται οι ενδιαφερόμενες εταιρείες με 
εξειδίκευση στην προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση ανελκυστήρων  
μέχρι την :  
  
27η Απριλίου 2020 
  
να αποστείλουν σε έντυπη καθώς και σε επεξεργάσιμη ψηφιακή μορφή  Κατ αποκοπή άνευ 
επιμέτρησης προσφορά για την ανάληψη της ως άνω Εργολαβίας σύμφωνα  με τα τεύχη, σχέδια και 
προδιαγραφές που συνοδεύουν την πρόσκληση. 
  



2. ΟΡΙΣΜΟΙ  

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 
1.      Εργολαβία   

  
Η παρούσα Εργολαβία αφορά στην μελέτη κατασκευής, προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση, 
ποιοτικό έλεγχο, πιστοποίηση, αδειοδότηση, παράδοση σε πλήρη λειτουργία  πενταετούς 
εγγύησης καλής λειτουργίας και δωρεάν συντήρησης της εγκατάστασης ΔΥΟ  (2) 
καινούργιων ηλεκτροπαραγωγών ζευγών (Η/Ζ) κλειστού τύπου (κατασιγασμένων), 500KVA 
πετρελαίου με δυνατότητα πολυήμερης συνεχούς (PRIME) λειτουργίας, που θα 
εγκατασταθούν στο Ωνάσειο Εθνικό Μεταμοσχευτικό Κέντρο (ΩΕΜΕΚ) μετά της 
ηλεκτρολογικής εγκατάστασής των και όλων των παρελκομένων και υπηρεσιών που 
περιγράφονται στην  Σύμβαση και τα τεύχη που την απαρτίζουν,  Είναι η σύμβαση για την κατ 
αποκοπή άνευ επιμέτρησης ανάθεση της Εργολαβίας που  θα υπογραφεί μεταξύ του 
επιτυχόντα προσφέροντα και  της ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 
  
Η Σύμβαση υπόκειται στο Ελληνικό ιδιωτικό δίκαιο και σύμφωνα με τον Ν 4464/2020 (άρθρο 
22) απαλλάσσεται  από το ΦΠΑ για τα τιμολόγια που αφορούν στη δωρεά του ν.4565/2018. 
  

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Η πρόσκληση απευθύνεται σε προμηθευτές και  εγκαταστάτες και συντηρητές 
Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών που είναι  αναγνωρισμένοι από του μητρικούς οίκους 
κατασκευαστών ανελκυστήρων.  

  

ΤΕΥΧΗ     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 
      Τα τεύχη  της πρόσκλησης  μπορούν να ληφθούν από  την ιστοσελίδα /ψηφιακή διεύθυνση  : 
      https://asofin-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/npv_asofin_eu/EiperppOMzNAqYsjYoFwJfkB6NnUoJUwdT62zrLmY3f
FHA?e=b9nc7a 
 και είναι τα κατωτέρω: 

https://asofin-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/npv_asofin_eu/EiperppOMzNAqYsjYoFwJfkB6NnUoJUwdT62zrLmY3fFHA?e=b9nc7a
https://asofin-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/npv_asofin_eu/EiperppOMzNAqYsjYoFwJfkB6NnUoJUwdT62zrLmY3fFHA?e=b9nc7a
https://asofin-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/npv_asofin_eu/EiperppOMzNAqYsjYoFwJfkB6NnUoJUwdT62zrLmY3fFHA?e=b9nc7a


 

3.  ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κυρία Νίκη 
Πανοπούλου στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:  
oemekergon@onassis.org και τηλέφωνο 210 94 98 360 
  
Κανείς άλλος εκτός από την ΑΡΙΟΝΑ  (π.χ. μελετητής, σύμβουλος, μηχανικός, ιατρός, διευθυντής ή 
αντιπρόσωπος ΩΚΚ)  δεν είναι εξουσιοδοτημένος  να παρέχει πρόσθετες τεχνικές πληροφορίες/ 
διευκρινίσεις . 
  
Οιεσδήποτε πληροφορίες, διευκρινήσεις, εντολές και λοιπά προφορικά ή γραπτά στοιχεία, δεδομένα ή 
σχέδια που προήλθαν από επικοινωνία με τους Μελετητές ή τους συμβούλους του Εργοδότη, προ της 
δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης σε προσφορά, ή/και κατά την διάρκεια της διαδικασίας 
υποβολής, δεν δεσμεύουν ή περιορίζουν την ΑΡΙΟΝΑ  ή το ΩΚΚ. 
  

4. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  
  
Η προθεσμία για την υποβολή των δικαιολογητικών λήγει την  
27η Απριλίου 2020 
  
μέχρι  ώρα 14.00μμ  στα γραφεία ΑΡΙΟΝΑ:  

  
ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ 
Ζεφύρου 8 . Π. Φάληρο                                                                                                            
τηλ 210 94 98 160 
fax  210  94 98 199 
  
                
Για την  ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ 
  
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΡΓΟΥ 
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