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 ΩΝΑΣΕΙΟ   ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ  ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ 

 

ΜΕΛΕΤΗ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ  ΑΝΩΔΟΜΗΣ 

(ΠΛΗΝ ΙΣΟΓΕΙΟΥ) 

 

2Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 

 

1. ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 

Αναρτάται το συνημμένο κατακόρυφο διάγραμμα σωληνώσεων (στάδιο μελέτης) που πρέπει 
να χρησιμοποιηθεί από τον υποψήφιο Ανάδοχο για την ολοκλήρωση της δικής του μελέτης 
κατασκευής. τεύχη 2ης Εγκυκλίου 

 

2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΚΜ  

Αναρτάται ενδεικτική επιλογή των  ΚΚΜ (CARRIER )  από προηγούμενη αντίστοιχη 
διερεύνηση  που έχει λάβει υπόψη της την τοποθέτηση απόλυτων φίλτρων μέσα στους χώρους 
των χειρουργείων κλπ.  τεύχη 2ης Εγκυκλίου 

Είναι αποδεκτή η υποβολή προσφοράς από άλλους ισοδύναμους κατασκευαστές ΚΚΜ, με 
ισοδύναμα χαρακτηριστικά. 

 

3.  ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

α)Τις σωλήνες τις παραλαμβάνουμε στο δάπεδο του ά ορόφου και τις συνεχίζουμε στην 
ανωδομή? 

Οι σωληνώσεις υπάρχουσας εργολαβίας που έρχονται από κατώτερα επίπεδα  για να 
τροφοδοτήσουν   τις εγκαταστάσεις σε  Α όροφο και ανώτερα επίπεδα , θα παραδοθούν 1,0m 
πάνω από την στάθμη Α ορόφου . 
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β)Ποια η εμπλοκή μας στο ψυχροστάσιο του -3  

Όλη η εγκατάσταση  ψυχροστασίου του επιπέδου -3  θα εκτελεστεί από άλλη εργολαβία 
(συλλέκτες, αντλίες κλπ) 

 

γ) Μονάδα vrf που τροφοδοτεί χώρους πινάκων ορόφων.  

Ο κλιματισμός για  τους ηλεκτρολογικούς πίνακες ορόφων ανωδομής (πλην Ισογείου) αποτελεί 
αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας , με νέες εξωτερικές μονάδες διότι  είναι επιθυμητό να 
υπάρχει αυτονομία και πρόσθετη  ασφάλεια.  Οι ηλεκτρολογικοί πίνακες υπογείων και 
Ισογείου αποτελούν αντικείμενο άλλης εργολαβίας  

 

δ)Στον προηγούμενο διαγωνισμό υπήρχε η μονάδα vrf που τροφοδοτεί χώρους γραφείων 
του ισογείου αλλά και του πρώτου. Αυτή η εξωτερική έχει προμηθευτεί απο τον άλλο 
εργολάβο?   η δική μας εμπλοκή είναι η προμήθεια των FCU στους χώρους  και η σωλήνωση 
μέχρι το shaft?  

Επειδή είναι επιθυμητό να υπάρχει ανεξαρτησία ανά όροφο (βλ σε 29/52 περιγραφής) , στο 
αντικείμενο της εργολαβίας Ανωδομής περιλαμβάνεται απαιτείται η προμήθεια και 
εγκατάσταση της εξωτερικής μονάδας.   για τα γραφεία Α ορόφου  καθώς και οι σωληνώσεις 
και τα FCU του Α ορόφου. 

 

ε) Αποτελεί αντικείμενο της παρούσης εργολαβίας η προμήθεια & εγκατάσταση των 
μηχανημάτων Close Control;  

Τα μηχανήματα Close Control  δεν αποτελούν αντικείμενο της εργολαβίας ανωδομής. 

 

  

 

             ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 
   Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΡΓΟΥ 

 


