
 

 

Γενικοί όροι-Τεχνικές προδιαγραφές 

Προμήθειας κλιματιστικών τύπου split 

 

1. Η κατηγορία ενεργειακής απόδοσης των κλιματιστικών θα είναι τουλάχιστον 

Α+ στην ψύξη. 

2. Θα είναι τύπου inverter και ψυκτικού μέσου R410 ή νεότερου. 

3. Θα διαθέτουν πιστοποίηση CE  που  θα αναγράφεται σε τεχνικά  εγχειρίδια 

(prospectus) των προσφερόμενων μηχανημάτων του εργοστασίου 

κατασκευής, από τα οποία πρέπει να τεκμηριώνονται και τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά τους. Τα παραπάνω θα περιλαμβάνονται στο φάκελο της 

προσφοράς . 

4. Τα κλιματιστικά θα είναι κατασκευής εύφημου εργοστασίου με παρουσία 

στην ελληνική αγορά τουλάχιστον δέκα χρόνων ενώ θα υπάρχει και 

επίσημος αντιπρόσωπος στην Ελλάδα που θα καλύπτει την εγγύηση και τα 

ανταλλακτικά. 

5. Τα προσφερόμενα μηχανήματα θα πρέπει να συνοδεύονται από οδηγίες 

χρήσης και προφύλαξης στα ελληνικά. 

6. Η εγγύηση κάθε τύπου κλιματιστικού πρέπει να καλύπτει στο ελάχιστο, 

χρονικό διάστημα δύο ετών (2) για την εσωτερική μονάδα και πέντε ετών (5) 

για την εξωτερική . Κατά τη διάρκεια του χρόνου αυτού ο προμηθευτής είναι 

υποχρεωμένος, ύστερα από σχετική ειδοποίηση του Γενικού Νοσοκομείου 

Κομοτηνής, να αντικαταστήσει ολόκληρο το είδος ή εξάρτημα του που έχει 

υποστεί φθορά ή βλάβη και η οποία δεν οφείλεται σε κακή χρήση ή ελλιπή 

συντήρηση του. 

7. Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει οργανωμένο SERVICE για τη 

συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών, εγκαταστάτη ψυκτικό με άδεια 

εξασκήσεως επαγγέλματος, καθώς και επάρκεια ανταλλακτικών για δέκα 

(10) έτη τουλάχιστον. 

8. Η αποδεκτή ισχύς των συσκευών μπορεί να είναι ±5% από την ζητούμενη, 

εφόσον δεν συμπίπτει με αυτή. 

9. Όλες οι οπές διεύλεσης σωληνώσεων, αποχετεύσεων ή καλωδίων που θα 

ανοιχτούν ,θα σφραγίζονται από τον προμηθευτή με τσιμέντο ή άλλο υλικό 

στεγανοποίησης(όχι αφρό πολυουρεθάνης ή σιλικόνη). 

10. Με την κατάθεση προσφοράς δηλώνεται άμεσα ότι έχει λάβει υπ’ όψη τις 

συνθήκες του έργου καθώς και τις όποιες απαιτήσεις από την πλευρά του 

Νοσοκομείου Κομοτηνής (Η-Μ εγκαταστάσεις, τοποθέτηση εσωτερικής-

εξωτερικής μονάδας, σωληνώσεις ,αποξηλώσεις παλαιών κλιματιστικών 

κ.τ.λ. ). 



11. Τα κλιματιστικά θα παραδοθούν καινούργια, αχρησιμοποίητα, στην αρχική 

τους συσκευασία και τοποθετημένα σύμφωνα με τις οδηγίες του 

κατασκευαστή και με πλήρη φορτίο ψυκτικού υγρού που θα ανταποκρίνεται 

στο μήκος των σωληνώσεων. 

12. Τα κλιματιστικά θα μπορούν να λειτουργούν σε θέρμανση αλλά και ψύξη με 

εξωτερική θερμοκρασία τουλάχιστον 10 βαθμούς υπό του μηδενός. 

13. Όλα τα κλιματιστικά ,ανεξαρτήτως ισχύος ,θα πρέπει να διαθέτουν 

λειτουργία “hotel menu” ή άλλο αντίστοιχο για την ρύθμιση του εύρους 

επιλογής θερμοκρασιών . 

   


