
 

 

 

 

Γραθείο Προμηθειών              ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ                                                                                           

Πιεξ:   Μ. Μαξθνύιε                                                                               Θεζ/λίθε,            10/12/2018                                                    
Tει.: 2313 32.3115, fax: 2313 32.3969                                                   

 Ηιεθηξ. Γ/λζε: pr.papageorgiou@gmail.com                                         Αξ. Πξση.:            58.349 

   
                                                                                                                                                                                                                                                                                       

           ΠΡΟ:  

                                                                                                          ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

                                                                                                  
ΘΕΜΑ: Τποβολή προζθορών για ηην προμήθεια και ανηικαηάζηαζη ηριών κσκλοθορηηών, ζηο Τδροζηάζιο ηοσ 

Νοζοκομείοσ (α/α .16.18). 

αο γλσξίδνπκε, όηη ην Ννζνθνκείν επηζπκεί ηελ πξνκήζεηα ησλ πιηθώλ κε ηηο απαηηνύκελεο εξγαζίεο, 
προϋπολογιζηικής δαπάνης 4.836,00 € με ηο ΦΠΑ, όπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα: 

ΔΕΛΣΙΟ ΑΙΣΗΜΑΣΟ ΑΝΑΘΕΗ ΕΡΓΑΙΑ Ε ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ ΤΝΕΡΓΕΙΟ 

ΤΝΟΠΣΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΡΓΑΙΑ 

: Πξνκήζεηα θαη αληηθαηάζηαζε ηξηώλ θπθινθνξεηώλ. 

ΥΩΡΟ/ΣΜΗΜΑ : Τδξνζηάζην. 

ΠΟΟΣΗΣΑ : 3ΣΔΜ. 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ 
ΤΛΙΚΑ 

: 

1. Αληιία ηύπνπ, WILO IPL 50/130 - 2,2/2 (1 ηεκ). 

2. Αληιία ηύπνπ, WILO IPL 50/120 - 1,5/2 (2 ηεκ). 

3. 
Πεξηιακβάλνληαη όια ηα απαξαίηεηα πιηθά θαη κηθξνϋιηθά ειεθηξνινγηθήο θαη πδξαπιηθήο 
ζύλδεζεο . 

4. Βάλα CIMBERIO (1ηεκ 2 1/2' θαη 2ηεκ 2'') 

5. Αληεπίζηξνθν GESTRA, ηύπνπ δίζθνπ ( 1ηεκ 2 1/2' θαη 2ηεκ 2'') 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΕ 
ΕΡΓΑΙΕ 

: 

1. 
Απνζύλδεζε θαη αθαίξεζε  ηξηώλ θπθινθνξεηώλ, ελόο ηύπνπ WILO S65/15 θαη δύν ηύπνπ 
WILO S50/10, κε θσδηθνύο 2.1, 3.1 θαη 4.1. 

2. Σνπνζέηεζε ησλ ηξηώλ λέσλ αληιηώλ θαη ησλ πιηθώλ κε α/α 3, 4, 5. 

3. Απνθαηάζηαζε ζαζξώλ ηκεκάησλ ζσιελώζεσλ, βαθώλ θαη κνλώζεσλ. 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

  1. Παξάδνζε ησλ ηξηώλ λέσλ αληιηώλ ζε πιήξε ιεηηνπξγία. 

: 2. Δγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο  ≥ 10 εηώλ. 
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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 19ης Δεκεμβρίοσ 2018. 

    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 ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 
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