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ΘΕΜΑ: Τποβολή πποζθοπών για ηην ππομήθεια και ανηικαηάζηαζη δύο (2) “καμένων” αξονικών ανεμιζηήπων ζηο 

σώπο ηος Τποζηαθμού Μέζηρ & Υαμηλήρ Σάζηρ και ενόρ (1) “καμένος” αξονικού ανεμιζηήπα ζηο σώπο ηων 
ανηλιών κενού ηος Νοζοκομείος (α/α .05.18). 

αο γλσξίδνπκε, όηη ην Ννζνθνκείν επηζπκεί ηελ πξνκήζεηα ησλ πιηθώλ κε ηηο απαηηνύκελεο εξγαζίεο, 
πποϋπολογιζηικήρ δαπάνηρ 2.170,00 € με ηο ΦΠΑ, όπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα: 

ΔΕΛΣΙΟ ΑΙΣΗΜΑΣΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΕΡΓΑΙΑ Ε ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ ΤΝΕΡΓΕΙΟ 

ΤΝΟΠΣΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΡΓΑΙΑ 

: 
Πξνκήζεηα θαη αληηθαηάζηαζε δύν (2) ''θακέλσλ'' αμνληθώλ αλεκηζηήξσλ ζηνλ ρώξν ηνπ 
Τπνζηαζκνύ Μέζεο & Υακειήο Σάζεο θαη ελόο (1) ''θακέλνπ'' αμνληθνύ αλεκηζηήξα ζην ρώξν 
ησλ αληιηώλ θελνύ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

ΥΩΡΟ/ΣΜΗΜΑ : Τπνζηαζκόο (ΜΣ3 & Γ.Π.Υ.Σ.) - Κέληξα Ιαηξηθώλ Αεξίσλ 

ΠΟΟΣΗΣΑ : Σξία (3) ηεκάρηα.  

ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ 
ΤΛΙΚΑ 

: 

1. Αμνληθόο αλεκηζηήξαο ηύπνπ HCFB/4-400/H κνλνθαζηθόο 230V (1ηεμ.) 

2. Αμνληθόο αλεκηζηήξαο ηύπνπ HCFB/4-560/H κνλνθαζηθόο 230V (1ηεμ.) 

3. Αμνληθόο αλεκηζηήξαο ηύπνπ HCFT/4-630/H ηξηθαζηθόο 400V (1ηεμ.) 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΕ 
ΕΡΓΑΙΕ  

: 

1. Απνμήισζε - απνζύλδεζε παιαηώλ ''θακέλσλ'' αλεκηζηήξσλ. 

2. Σνπνζέηεζε θαη ζύλδεζε ησλ ''λέσλ'' αλεκηζηήξσλ. 

3. Δνθηκέο ιεηηνπξγίαο - παξάδνζε. 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ : 

1. 
Οη ελδηαθεξόκελνη, πξηλ ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο, ζα πξέπεη λα ιάβνπλ γλώζε ησλ επί 
ηόπνπ ζπλζεθώλ. 

2. 
Η πξνζθνξά ζα ζπλνδεύεηαη από ηα ηερληθά θπιιάδηα θαη ηα πηζηνπνηεηηθά, πνπ 
εθδίδνληαη από ηνλ θαηαζθεπαζηή ή θαη ηνλ πξνκεζεπηή θαη αθνξνύλ ζηνπο 
πξνζθεξόκελνπο αλεκηζηήξεο. 

3. 
Οη αλεκηζηήξεο ζα θαιύπηνληαη από εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 
ελόο (1) έηνπο.  

4. Οη εξγαζίεο ζα εθηεινύληαη ππό ηελ επίβιεςε ησλ ζηειερώλ ηεο Σ.Τ. ηνπ Ννζνθνκείνπ. 
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Χο εθ ηνύηνπ, παξαθαινύκε όπσο απνζηείιεηε ηελ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζαο, ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν (ζα πξέπεη 
λα αλαγξάθνληαη επθξηλώο ν ηίηινο θαη ν α/α ηνπ δηαγσληζκνύ), ζην Γξαθείν Πξνκεζεηώλ ηνπ Ννζνθνκείνπ έσο ηελ ώξα 15:00 
ηεο 25ηρ Ιοςνίος 2018. 

    ηελ πξνζθεξόκελε ηηκή ζα ζπκπεξηιακβάλεηαη ην ζπλνιηθό θόζηνο ηεο πξνκήζεηαο (πιηθά θαη εξγαζία) σωπίρ ην ΦΠΑ. ηελ 
πξν ΦΠΑ ζπλνιηθή αμία ζα γίλνπλ νη λόκηκεο θξαηήζεηο ύςνπο 2,12432%. 

    Οη ελδηαθεξόκελνη, γηα νπνηεζδήπνηε δηεπθξηλίζεηο επί ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη ζηνλ θ. 
Παπαληθνιάνπ Αζηέξην - Σει. 2313 32.3105.  
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