
 

 

 

 

 

Γραθείο Προμηθειών                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Πιεξ:   Μ. Μαξθνύιε                                                                               Θεζ/λίθε,            12/09/2018                                                    
Tει.: 2313 32.3115, fax: 2313 32.3969  

 Ηιεθηξ. Δ/λζε: pr.papageorgiou@gmail.com                                         Αξ. Πξση.:           41.382 
                                                                                                                                         

                                                                                                                                     ΠΡΟ:  

                                                                                                                    ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

                                                                                                    

ΘΕΜΑ: Υπνβνιή πξνζθνξώλ γηα ηελ εηήζια ζσνηήρηζη και εκκίνηζη ηοσ υύκηη ηης .Η.Θ.Τ.Α., CARRIER 16LI, ζηη 
μονάδα  .Η.Θ.Τ.Α. ηοσ Νοζοκομείοσ (α/α Μ.13.18). 

Σαο γλσξίδνπκε όηη ην Ννζνθνκείν, πξνθεηκέλνπ λα αλαδείμεη αλάδνρν, γηα ηελ αλαθεξόκελε ζην ζέκα ζπληήξεζε 

θαη εθθίλεζε ηνπ ςύθηε, προϋπολογιζηικής δαπάνης 5.952,00 € με ηο Φ.Π.Α., πξαγκαηνπνηεί ζπιινγή πξνζθνξώλ. 

Ο αλάδνρνο ζα πξνθύςεη σο o κεηνδόηεο γηα ην ζύλνιν ησλ απαηηνύκελσλ εξγαζηώλ θαη πιηθώλ ηνπ παξαθάησ 
πίλαθα: 

ΔΕΛΣΙΟ ΑΙΣΗΜΑΣΟ ΑΝΑΘΕΗ ΕΡΓΑΙΑ Ε ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ ΤΝΕΡΓΕΙΟ 

ΤΝΟΠΣΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΡΓΑΙΑ 

: Εηήζηα ζπληήξεζε θαη εθθίλεζε ηνπ ςύθηε ηεο Σ.Η.Θ.Υ.Α, CARRIER 16LI. 

ΥΩΡΟ/ΣΜΗΜΑ : Σ.Η.Θ.Υ.Α 

ΠΟΟΣΗΣΑ : 1 ΤΕΜ. 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΕ 
ΕΡΓΑΙΕ 

: 1. 
Εηήζηα ζπληήξεζε θαη εθθίλεζε ηνπ ςύθηε απνξξόθεζεο ηεο ΣΗΘΥΑ, CARRIER 16LI , 
έιεγρνο όισλ ησλ ζπζηεκάησλ, έιεγρνο ηνπ δηαιύκαηνο βξσκηνύρνπ ιηζίνπ βάζε ηηο 
πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ 
ΤΛΙΚΑ 

: 

1. Πεξηιακβάλνληαη όια ηα πιηθά πνπ ζα απαηηεζνύλ γηα πξνιεπηηθή ζπληήξεζε θαη  start up. 

2. Δνθηκή ιεηηνπξγίαο - ξπζκίζεηο - παξάδνζε. 

3. 
Επηκειήο θαζαξηζκόο ρώξνπ θαη απνθνκηδή αρξήζησλ, απνθαηάζηαζε ηπρόλ νηθνδνκηθώλ 
θζνξώλ. 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
  
: 

1. Εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο  ≥ 1 έηνπο. 

2. 
Οη ελδηαθεξόκελνη, πξηλ ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο, ζα πξέπεη λα ιάβνπλ γλώζε ησλ επί ηόπνπ 
ζπλζεθώλ. 

 
Ειδικόηερα: 

1) Η πξνζθεξόκελε ηηκή γηα ηηο σο άλσ πεξηγξαθόκελεο εξγαζίεο κε ηα απαηηνύκελα πιηθά ζα πεξηιακβάλεη ηελ αμία ησλ 

θάζε θύζεο βνεζεηηθώλ πιηθώλ, ηηο κεηαθνξέο θαη θνξηνεθθνξηώζεηο ησλ πιηθώλ, ηηο επί ηνπ ηηκνινγίνπ θξαηήζεηο, 

θαζώο θαη θάζε άιιε ζπλαθή επηβάξπλζε (εθηόο ηνπ ΦΠΑ). Οη ηηκέο πξνζθνξάο είλαη δεζκεπηηθέο κέρξη θαη ηελ 

νξηζηηθή παξαιαβή ησλ εξγαζηώλ από αξκόδηα επηηξνπή ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

2) Η παξάδνζε ησλ αλσηέξσ εξγαζηώλ ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί ην αξγόηεξν ζε δέκα πένηε (15) ημερολογιακές 

ημέρες από ηην ανάθεζη ηης προμήθειας ζηνλ αλάδνρν. 
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3) Με ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο, ν αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα θαηαζέζεη ζην Ννζνθνκείν εγγπεηηθή επηζηνιή 

θαιήο εθηέιεζεο ησλ ζπκβαηηθώλ ηνπ ππνρξεώζεσλ, ε νπνία ζα θαιύπηεη πνζό ίζν κε πνζνζηό 5% επί ηεο 

ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ην ΦΠΑ γηα ρξνληθό δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ ίζν κε ηνλ ρξόλν ηεο απαηηνύκελεο 

εγγύεζεο γηα ηηο αλσηέξσ εξγαζίεο εηήζηαο ζπληήξεζεο θαη εθθίλεζεο ηνπ ςύθηε (ηνπιάρηζηνλ 1 έηνο από ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο).  

4) Η πιεξσκή ηνπ αλαδόρνπ ζα γίλεη κε βάζε λόκηκα παξαζηαηηθά (ηηκνιόγηα ή/θαη ΤΠΥ), πνπ ζα εθδνζνύλ κεηά ηελ 

πηζηνπνίεζε θαη ηελ παξαιαβή ησλ αλσηέξσ εξγαζηώλ από επηηξνπή ππαιιήισλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, εληόο ην πνιύ 

ηεηξακήλνπ έσο εμακήλνπ από ηελ έθδνζε ηνπ παξαζηαηηθνύ. Σε θάζε πιεξσκή παξαθξαηείηαη θόξνο εηζνδήκαηνο, 

θαηά ηα πξνβιεπόκελα από ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Φ.Δ. Επηπιένλ επηβάιινληαη νη παξαθάησ θξαηήζεηο επί ηεο θαζαξήο 

αμίαο ηνπ ηηκνινγίνπ: 

 2,00% ππέξ Κεθαιαίνπ Κνηλσληθήο & Αλζξσπηζηηθήο Αληίιεςεο ηνπ Υπνπξγείνπ Υγείαο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγύεο (Ν.3580/2007 – άξζξν 3 – εδ. ε΄ - πεξ. εε΄). 

 0,06% ππέξ ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Δεκνζίσλ Σπκβάζεσλ (Ν.4013/2011). Σην πνζό ηεο θξάηεζεο απηήο 

επηβάιιεηαη θαη ηέινο ραξηνζήκνπ 3% πιένλ εηζθνξά 20% ππέξ ΟΓΑ επί ηνπ ηέινπο ραξηνζήκνπ. 

 0,06% ππέξ ηεο Αξρήο Εμέηαζεο Πξνδηθαζηηθώλ Πξνζθπγώλ (Α.Ε.Π.Π.). Σην πνζό ηεο θξάηεζεο απηήο 

επηβάιιεηαη θαη ηέινο ραξηνζήκνπ 3% πιένλ εηζθνξά 20% ππέξ ΟΓΑ επί ηνπ ηέινπο ραξηνζήκνπ.  

      Ο ΦΠΑ βαξύλεη ην Ννζνθνκείν. 

5) Γηα θάζε πιεξσκή είλαη απαξαίηεηε ε πξνζθόκηζε πηζηνπνηεηηθώλ θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο. 

6) Οη ελδηαθεξόκελνη πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπο, κπνξνύλ λα ιάβνπλ γλώζε ησλ επί ηόπνπ ζπλζεθώλ θαηά 

ηηο εξγάζηκεο κέξεο θαη ώξεο, θαηόπηλ ζπλελλόεζεο κε ηνλ ππεύζπλν θ. Αγγελόποσλο Παναγιώηη, ηειέθσλν 

επηθνηλσλίαο 2313-32.3104, κε ηνλ νπνίν κπνξνύλ επίζεο λα επηθνηλσλνύλ γηα όιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο. 

Παρακαλούμε όπφς καηαθέζαηε ηην Σετνική και Οικονομική ζας προζθορά, εληόο ζθξαγηζκέλνπ θαθέινπ, ζηνλ 

νπνίν ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλώο ν ηίηινο θαη ν α/α ηνπ δηαγσληζκνύ, ζηο Γραθείο Προμηθειών ηοσ 

Νοζοκομείοσ έφς ηελ ώξα 15.00 ηης 26ης επηεμβρίοσ 2018.                 

                   

  

                                                                                          Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ 

 

 

                                                                                          Υρσζούλα αμυφνίδοσ                                                                                           

      

 


