
 

     ΘΕΜΑ: «Παροχή Διευκρινήσεων σχετικά με το Υποέργο1 ‘’ Διακήρυξη 13/2015 για την ‘’Προμήθεια 

& Εγκατάσταση Συστημάτων Ηλιακών Συλλεκτών Κενού και Μετρητικού Εξοπλισμού για την πλήρη 

κάλυψη των αναγκών σε ΖΝΧ, ηλιακή ψύξη με ψύκτη απορρόφησης και υποβοήθηση της θέρμανσης 

με την υπολειπόμενη θερμική ενέργεια του Γενικού Νοσοκομείου «Μαμάτσειο - Μποδοσάκειο» στη 

Δυτική  Μακεδονία»» 

     ΣΧΕΤ:   Το από  23.02.2016 έγγραφό σας 

Σε απάντηση του ανωτέρου σχετικού σημειώνουμε τα ακόλουθα: 

1. ΄Όπως προκύπτει από τη διακήρυξη, οι προδιαγραφές είναι δεσμευτικές. Έχει ήδη απαντηθεί 

σε ανάλογο ερώτημα ότι είναι αποδεκτοί και οι συλλέκτες τύπου θερμοσωλήνα (heat pipes) 

καθώς και οι συλλέκτες τύπου U. 

2. Εφόσον το καταστατικό της εταιρίας έχει υποβληθεί στο Γ.Ε.Μ.Η. γίνεται αποδεκτό αρκεί να 

φέρει ψηφιακή υπογραφή από το Γ.Ε.Μ.Η.  

3. Πιστοποιητικό Ποιότητας κατά ISO 9001:2008 ή ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς 

εδρεύοντες σε άλλα κράτη μέλη, θα πρέπει να διαθέτουν οι κατασκευαστές του τελικού 

προϊόντος ή αντιπρόσωποι τους ή οι προμηθευτές από τους οποίους θα προμηθευτεί τα τελικά 

προϊόντα ο προσφέρων, εφόσον αυτοί είναι διαφορετικά φυσικά ή νομικά πρόσωπα μεταξύ 

τους. 

4.1. Η απαίτηση ύπαρξης δομής με συνεργείο (εδάφιο 8.2.2 της παραγράφου 8 της ενότητα Α2) 

για την τεχνική υποστήριξη του ψύκτη απορρόφησης μπορεί να καλυφθεί είτε από τον 

προσφέροντα είτε από τον κατασκευαστή είτε από τον εξουσιοδοτημένο γι’ αυτό (τεχνική 

υποστήριξη) αντιπρόσωπο του κατασκευαστή του ψύκτη απορρόφησης, εφόσον αυτοί είναι 

διαφορετικά φυσικά ή νομικά πρόσωπα μεταξύ τους.  

 

 

                           
 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Πτολεμαΐδα    :  25.02.2016 
3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

(ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) 

    Αριθμ.Πρωτ.  :   2849 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
«ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ» - «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» 

  

     ΦΟΡΕΑΣ : Ν. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ   
   
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣ: ΓΕΩΡΥΘΜΙΚΗ ΑΤΕ 
 ΤΜΗΜΑ : Οικονομικό  Αγ. Δημητρίου 170 
 ΓΡΑΦΕΙΟ : Προμηθειών  17341 Αγ. Δημήτριος 
 Ταχ. Δ/νση : Θέση Κουρί   
 Πληροφορίες: Βασιλική Γρίβα   

 Τηλέφωνο 2463351309  
/ FAX : 2463022782 

  

 E-mail : prometh@οtenet.gr   
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4.2. Σύμφωνα με το Π.Δ.60/2007, ο προσφέρων μπορεί να κάνει χρήση είτε του άρθρου 45 παρ. 

2 είτε του άρθρου 46 παρ. 3, είτε και των δύο, σύμφωνα με την οικονομική επάρκεια ή/και 

την τεχνική ικανότητα που διαθέτει και τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής που θέτει η 

διακήρυξη. 

 

       5.      Ο  τίτλος του έργου αναγράφεται  στη διακήρυξη 

 

 

                                                                                                             Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  

    κ.α.α 

  
                                                                                                      ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΙΝΑΣ 

                                                                                                           Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας 
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