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           ΠΡΟ:  

                                                                                                          ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

                                                                                                  
ΘΕΜΑ: Τποβοιή προζθορώλ γηα εργαζίες κεταληθού θαζαρηζκού ζηαζερώλ επηθαζήζεωλ θαη τεκηθό θαζαρηζκό 

ηωλ σδροζαιάκωλ, ηωλ ηρηώλ (3) ιεβήηωλ ζέρκαλζες δεζηώλ λερώλ θιηκαηηζκού, ζηο Λεβεηοζηάζηο ηοσ 
Νοζοθοκείοσ (α/α .11.19). 

αο γλσξίδνπκε, όηη ην Ννζνθνκείν επηζπκεί ηελ πξνκήζεηα ησλ πιηθώλ κε ηηο απαηηνύκελεο εξγαζίεο, 
προϋποιογηζηηθής δαπάλες 6.820,00 € κε ηολ ΦΠΑ, όπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα: 

ΔΕΛΣΙΟ ΑΙΣΗΜΑΣΟ ΑΝΑΘΕΗ ΕΡΓΑΙΑ Ε ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ ΤΝΕΡΓΕΙΟ 

ΤΝΟΠΣΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΡΓΑΙΑ 

: 

Δξγαζίεο κεραληθνύ θαζαξηζκνύ ζηαζεξώλ επηθαζήζεσλ θαη Υεκηθόο θαζαξηζκόο ησλ 
πδξνζαιάκσλ, ησλ ηξηώλ (3) ιεβήησλ ζέξκαλζεο δεζηώλ λεξώλ θιηκαηηζκνύ. Αλαιπηηθά: ελόο 
(1) ιέβεηα θαηαζθεπήο ΘΔΡΜΟΩΛ ζεξκηθήο  ηζρύνο 4.652 KW, ελόο (1) ιέβεηα θαηαζθεπήο 
ΑΡΣΔΜΗ ζεξκηθήο ηζρύνο 2.100 KW θαη ελόο (1) ιέβεηα θαηαζθεπήο ΑΡΣΔΜΗ ζεξκηθήο 

ηζρύνο 3.500 KW. 

ΥΩΡΟ/ΣΜΗΜΑ : ΛΔΒΗΣΟΣΑΙΟ 

ΠΟΟΣΗΣΑ : 3 ΣΔΜ 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ 
ΤΛΙΚΑ 

: 1. 
Όια ηα απαηηνύκελα εξγαιεία, πιηθά θαη ρεκηθά δηαιύκαηα πνπ απαηηνύληαη γηα ηνλ 
νινθιεξσκέλν ρεκηθό θαζαξηζκό ησλ ηξηώλ (3) ιεβήησλ. 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΕ 
ΕΡΓΑΙΕ 

: 

1. 
Αζθαιήο απνκόλσζε ηνπ θάζε ιέβεηα από ην θεληξηθό δίθηπν ησλ λεξώλ ηνπ 
θιηκαηηζκνύ. 

2. 
Σνπνζέηεζε εηδηθώλ θιαληδώλ γηα ηελ ζύλδεζή ηνπο κε ηηο αληιίεο πξνζαγσγήο θαη 
επηζηξνθήο ησλ δηαιπκάησλ πνπ ζα απαηηεζνύλ γηα ην ρεκηθό θαζαξηζκό. 

3. 
Γεληθόο κεραληθόο θαζαξηζκόο - μέπιπκα ησλ πδξνζαιάκσλ από ζηεξεέο επηθαζίζεηο 
ιάζπεο θαη ζθνπξηέο. 

4. 
ηνρεπκέλνο ρεκηθόο θαζαξηζκόο ησλ αιάησλ, κε βάζε ηα πεξηνδηθά δείγκαηα πνπ ζα 
παίξλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρεκηθνύ θαζαξηζκνύ, γηα απνθπγή βιάβεο ησλ 
ζσιελώζεσλ (ηνύκπα). 

5. 
Καζαξηζκόο-μέπιπκα ησλ πδξνζαιάκσλ κεηά ην πέξαο ησλ ρεκηθώλ θαζαξηζκώλ, 
εμνπδεηέξσζε ησλ ιηκλαδόλησλ ρεκηθώλ θαη ξύζκηζε ηνπ λεξνύ ηνπ ιέβεηα ζε νπδέηεξν 
pH=7. Δπίζεο αληηθαηάζηαζε ησλ παξεκβπζκάησλ όπνπ απαηηνύληαη ζηηο ζπλδέζεηο. 

6. Παξάδνζε κεηά από δνθηκή ζε πιήξε ιεηηνπξγία, γηα έιεγρν ηπρόλ δηαξξνώλ. 
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ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ : 

1. 
Οη εξγαζίεο ζα εθηεινύληαη κε ηε ζεηξά πνπ ζα ππνδείμεη ε Σερληθή Τπεξεζία, ππό ηελ 
επίβιεςε ησλ αξκόδησλ ζηειερώλ ηεο. Δίλαη πηζαλόλ νξηζκέλεο από απηέο λα 
εθηειεζηνύλ εθηόο θαλνληθνύ νθηαώξνπ. 

2. 
Μεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηώλ ζα εθδνζεί αλαθνξά θαιήο εθηέιεζεο έξγνπ ρεκηθνύ 
θαζαξηζκνύ ησλ ηξηώλ ιεβήησλ, όπνπ ζα αλαθέξεηαη αλαιπηηθά ε δηαδηθαζία θαη ε 
ζεηξά ησλ εξγαζηώλ πνπ εθαξκόζηεθαλ. 

3. Δγγύεζε ηνπιάρηζηνλ δύν (2) εηώλ γηα ην ζύλνιν ησλ εξγαζηώλ. 

 

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 12ες Νοεκβρίοσ 2019. 

    ηελ πξνζθεξόκελε ηηκή ζα ζπκπεξηιακβάλεηαη ην ζπλνιηθό θόζηνο ηεο πξνκήζεηαο (πιηθά θαη εξγαζία) τωρίς ηνλ 
ΦΠΑ. ηελ πξν ΦΠΑ ζπλνιηθή αμία ζα γίλνπλ νη λόκηκεο θξαηήζεηο ύςνπο 2,13468%. 

 Υξόλνο παξάδνζεο: ην αξγόηεξν ζε δέθα πέληε (15) εκεροιογηαθές εκέρες από ηελ αλάζεζε ηες προκήζεηας ζηνλ 
αλάδνρν. 

    Οη ελδηαθεξόκελνη, γηα νπνηεζδήπνηε δηεπθξηλίζεηο επί ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη ζηνλ 
θ. ηαζηαξίδε Ισάλλε - Σει. 2313 32.3308.           

                                                                                  

                                                                                     Η ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 
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