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ΘΕΜΑ: Τποβολή πποζθοπών για ηον καθαπιζμό πύπγυν τύξηρ καηαζκεςήρ ΜΙΣΑ, ηύπος PME 4104 E K12, ζηη 

μονάδα .Η.Θ.Τ.Α. ηος Νοζοκομείος (α/α .06.18). 

αο γλσξίδνπκε, όηη ην Ννζνθνκείν επηζπκεί ηελ πξνκήζεηα ησλ πιηθώλ κε ηηο απαηηνύκελεο εξγαζίεο, 
πποϋπολογιζηικήρ δαπάνηρ 2.914,00 € με ηο ΦΠΑ, όπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα: 

ΔΕΛΣΙΟ ΑΙΣΗΜΑΣΟ ΑΝΑΘΕΗ ΕΡΓΑΙΑ Ε ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ ΤΝΕΡΓΕΙΟ 

ΤΝΟΠΣΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΡΓΑΙΑ 

: 
Καζαξηζκόο πύξγσλ ςύμεο θαηαζθεπήο ΜΙΣΑ, ηύπνπ PME 4104 E K12 ζηελ κνλάδα .Η.Θ.Τ.Α. 
ηνπ Ννζνθνκείνπ.  

ΥΩΡΟ/ΣΜΗΜΑ : Μνλάδα .Η.Θ.Τ.Α. 

ΠΟΟΣΗΣΑ : Δύν (2) ηεκάρηα.  

ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΕ 
ΕΡΓΑΙΕ  

: 1. 

Καζαξηζκόο δύν (2) πύξγσλ ςύμεο, δειαδή, πδξνβνιή κε ρξήζε αληιίαο πςειήο πίεζεο, 
αθαίξεζε επηθαζήκελσλ αιάησλ από ηηο παξεηέο, από ηνλ ππζκέλα θαζώο επίζεο θαη 
από ηνπο ςεθαζηήξεο ησλ δύν πύξγσλ. Επίζεο ζα γίλεη αθαίξεζε όισλ ησλ 
κηθξνζσκαηηδίσλ από ην εζσηεξηθό ησλ πύξγσλ θαη ζα γίλεη έιεγρνο θαη θαζαξηζκόο ηνπ 
θίιηξνπ ηεο αληιίαο ζην δίθηπν ςύθηε απνξξόθεζεο – πύξγνη ςύμεο.  

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ : 

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

2. 
Με ην πέξαο ησλ εξγαζηώλ ζα παξέρεηαη εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ πύξγσλ 
δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κελώλ.  

3. Οη εξγαζίεο ζα εθηεινύληαη ππό ηελ επίβιεςε ησλ ζηειερώλ ηεο Σ.Τ. ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

 

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 06ηρ Αςγούζηος 2018. 

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

 

mailto:pr.papageorgiou@gmail.com


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