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           ΠΡΟ:  

                                                                                                          ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

                                                                                                  
ΘΕΜΑ: Τποβολή προζθορών για ηην προμήθεια και ηοποθέηηζη θερμανηικών ζηοιτείων ΚΚΜ, ζε διάθορα 

ημήμαηα ηοσ Νοζοκομείοσ (α/α .09.18). 

αο γλσξίδνπκε, όηη ην Ννζνθνκείν επηζπκεί ηελ πξνκήζεηα ησλ πιηθώλ κε ηηο απαηηνύκελεο εξγαζίεο, 
προϋπολογιζηικής δαπάνης 2.294,00 € με ηο ΦΠΑ, όπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα: 

ΔΕΛΣΙΟ ΑΙΣΗΜΑΣΟ ΑΝΑΘΕΗ ΕΡΓΑΙΑ Ε ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ ΤΝΕΡΓΕΙΟ 

ΤΝΟΠΣΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΡΓΑΙΑ 

: Προμήθεια και ηοποθέηηζη θερμανηικών ζηοιτείων ΚΚΜ 

ΥΩΡΟ/ΣΜΗΜΑ : Δηάθνξα. 

ΠΟΟΣΗΣΑ : 2 ΣΕΜ. 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ 
ΤΛΙΚΑ 

  

1. 
Θεξκαληηθό ζηνηρείν θεληξηθήο θιηκαηηζηηθήο κνλάδαο 45.1, απόδνζεο 51.300 Kcal/h, 
ζεηξέο ζηνηρείνπ/ θύθισκα : 2R/S/12, είζνδνο - έμνδνο λεξνύ Φ=1 1/4', δηαζηάζεσλ θπηίνπ 
ΚΚΜ 1,00mΥ1,0m. (1ΣΕΜ) 

2. 
Θεξκαληηθό ζηνηρείν θεληξηθήο θιηκαηηζηηθήο κνλάδαο ΠΚ-2, απόδνζεο 44.663 Kcal/h, 
ζεηξέο ζηνηρείνπ/ θύθισκα : 2R/S/12, είζνδνο - έμνδνο λεξνύ Φ=1 1/4', δηαζηάζεσλ θπηίνπ 
ΚΚΜ 1,00mΥ0,95m. (1ΣΕΜ) 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΕ 
ΕΡΓΑΙΕ 

: 

1. 
Αθαίξεζε ππαξρόλησλ ηξύπησλ ζηνηρείσλ (ζπκπεξηιακβάλνληαη όιεο νη απαηηνύκελεο 
εξγαζίεο θνπήο ζσιελώζεσλ, θνπήο θπηίσλ ΚΚΜ θαη γεληθά όηη απαηηείηαη γηα ηελ 
αθαίξεζε). 

2. 

Σνπνζέηεζε λέσλ ζεξκαληηθώλ ζηνηρείσλ (ζπκπεξηιακβάλνληαη όιεο νη απαηηνύκελεο 
εξγαζίεο επαλέλσζεο ζσιελώζεσλ, απνθαηάζηαζεο κνλώζεσλ, απνθαηάζηαζεο θπηίσλ 
ΚΚΜ θαη γεληθά όηη απαηηείηαη γηα ηελ ζσζηή ηνπνζέηεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ζεξκαληηθώλ 
ζηνηρείσλ). 

3. Επηκειήο θαζαξηζκόο θαη απνθνκηδή αρξήζησλ. 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ : 

1. Εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο  ≥ 5 εηώλ. 

2. 
Έγγξαθε βεβαίσζε γηα θάζε ζεξκαληηθό ζηνηρείν από ην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο, ησλ 
ηερληθώλ ηνπ ραξαθηεξηζηηθώλ.    

3. 
Οη ελδηαθεξόκελνη, πξηλ ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο, ζα πξέπεη λα ιάβνπλ γλώζε ησλ επί 
ηόπνπ ζπλζεθώλ. 

 

Ωο 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 18ης Οκηωβρίοσ 2018. 
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    ηελ πξνζθεξόκελε ηηκή ζα ζπκπεξηιακβάλεηαη ην ζπλνιηθό θόζηνο ηεο πξνκήζεηαο (πιηθά θαη εξγαζία) τωρίς 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. Αγγειόπνπιν Παλαγηώηε - Σει. 2313 32.3104.           

                                                                                  

                                                                                     Η ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 
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