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ΩΝΑΣΕΙΟ   ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ  ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ,  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΟΙΚΙΣΚΟΥ ΜΕ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ 

ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
 
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 356, σας προσκαλεί να 
υποβάλετε προσφορά για : 
 
Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση παράδοση σε λειτουργία κλιματισμού/θέρμανσης, με 
τοπικά συστήματα VRV/VRF  με μονάδες διαιρούμενου  τύπου Multi, ενός μονόροφου 
αυτόνομου συγκροτήματος γραφείων , που υπάρχει στον εξώστη του Β ορόφου του ΩΚΚ. 
 
Με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καλούνται οι ενδιαφερόμενες 
κατασκευαστικές εταιρείες με εξειδίκευση στην εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων 
κλιματισμού  να αποστείλουν μέχρι την :  
 
23η Απριλίου 2020 
 
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 πρόσκληση αφορά στην Κατ αποκοπή άνευ επιμέτρησης εργολαβία για την  
 
Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση παράδοση σε λειτουργία κλιματισμού/θέρμανσης, με 
τοπικά συστήματα VRV/VRF  με μονάδες διαιρούμενου  τύπου Multi, ενός μονόροφου 
αυτόνομου συγκροτήματος γραφείων , που υπάρχει στον εξώστη του Β ορόφου του 
ΩΚΚ  δηλαδή όλες τις δαπάνες, υλικά, εργατικά, ασφαλιστικές εισφορές κλπ, για την πλήρη 
μελέτη, ολοκλήρωση και παράδοση σε λειτουργία των αυτόνομων συστημάτων 
κλιματισμού /θέρμανσης που περιγράφονται στο παρόν, συμπεριλαμβανομένης και της 
ηλεκτρολογικής εγκατάστασης για την ηλεκτροδότηση εσωτερικών και εξωτερικών 
μονάδων από υπάρχοντα υποπίνακα του συγκροτήματος, καθώς και η σύνδεση με τα 
επίτοιχα χειριστήρια   
 
Το Αντικείμενο της εργολαβίας περιλαμβάνει : 



 
Η μελέτη κλιματισμού θέρμανσης (οριστική μελέτη, κατασκευαστικά σχέδια, σχέδια as built). 
Συμπεριλαμβάνεται και η μελέτη θερμομόνωσης/ θερμικών απωλειών του κτιρίου. 
 
Η προμήθευση κάθε εξοπλισμού, δικτύων, σωληνώσεων  υλικών, κλπ για την πλήρη 
αποπεράτωση σύμφωνα με τις προδιαγραφές, συμπεριλαμβανομένων και των 
αυτοματισμών και αισθητήρων θερμοκρασίας και υγρασίας. 
 
Το δίκτυο αποχέτευσης συμπυκνωμάτων (προς εξώστες) 
 
Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση με ηλεκτροδότηση από τον υποπίνακα του συγκροτήματος.  
 
Η αποκατάσταση / σφράγιση/ υγρομόνωση όλων των διαπεράσεων  
 
Κάθε μεταφορά,  ανύψωση, λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν θα επιτραπεί η χρήση των 
ανελκυστήρων  
 
Η συνεχής  αποκομιδή άχρηστων, μέχρι τους νόμιμους χώρους ανακύκλωσης  και η 
παράδοση των διαμερισμάτων καθαρών από συσκευασίες και υλικά. 
 
Ο ποιοτικός έλεγχος, και η επίβλεψη εργασιών από διπλωματούχο μηχανολόγο 
 
Η τελική ρύθμιση, ισοστάθμιση του δικτύου κλιματισμού- θέρμανσης με επιτόπου δοκιμές 
και μετρήσεις για την εξακρίβωση της επίτευξης των στόχων/συνθηκών ανέσεως του 
συμφωνητικού. 
 
Η τελική παράδοση σε πλήρη λειτουργία  
 
Η εγγύηση καλής λειτουργίας και η δωρεάν συντήρηση για δύο  έτη από την οριστική 
παραλαβή. 
 
καθώς και τα κατωτέρω καθήκοντα Αναδόχου: 
 
1. Τήρηση των κανονισμών ασφαλείας και των απαιτήσεων προστασίας εργαζομένων. 
2. Παρουσία Τεχνικού ασφαλείας για τις εργασίες της εργολαβίας,  που θα επισκέπτεται το 

έργο όπως ορίζει ο Νόμος. 
 
ΣΥΜΒΑΣΗ 
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. 
 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Η πρόσκληση απευθύνεται σε πιστοποιημένους εργολάβους εγκαταστάτες 
κλιματισμού/θέρμανσης 
 
ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΩΚΚ)  
Είναι το Ν.Π.Ι.Δ. "Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο" που ιδρύθηκε με το Ν. 2012/1992. 
 
2. ΤΕΥΧΗ     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 



Τα τεύχη  της πρόσκλησης είναι τα κατωτέρω και μπορούν να ληφθούν από  την 

ιστοσελίδα/ψηφιακή διεύθυνση  : Τεύχη πρόσκλησης 
 
Πρόκληση υποβολής προσφοράς 
Τεχνική περιγραφή 
Σχέδιο κάτοψης συγκροτήματος 
 
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. 
 
Για την  ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ. 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 
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