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ΠΡΟΣ
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος .

Το Γενικό Νοσοκομείο Λακω νίας - Νοσηλευτική Μονάδα Μολάων ττροτίθεται να ττροβεί σε πρόσκληση εκδήλωση
ενδιαφέροντος για την ανάθεση εργασιών μέτρησης καυσαερίων λέβητα - καυστήρα. Η διαδικασία γίνεται σύμφωνα με τα
κατωτέρω σχετικά:
1.

ΦΕΚ 2654/Β /09-11-2011

2.

Π.Δ. 362/2001 φ Ε Κ 245/Α /22-10-2001

3.

Την υπ.αριθμ.19π/1-8-2018 απόφαση του Δ.Σ.(θέμα 17°)

Σύμφωνα με τα ανω τέρω σχετικά 1 & 2, επιβάλλεται η διενέργεια μετρήσεων καυσαερίων μια φορά το μήνα
από 15 Οκτωβρίου κάθε έτους μέχρι 30 Απριλίου του επόμενου έτους, καθώς και η καταχώρησή τους σε σχετικό
βιβλίο μετρήσεων. Η παραπάνω ερνασίες μπορούν να νίνουν μόνο από τεχνικό που διαθέτει σχετική

άδεια.
Ουδείς άλλος επιτρέπεται να εκτελεί τις εργασίες συντήρησης - ρύθμισης, με συνυπευθυνότητα του υπευθύνου
της εγκατάστασης. Μετά από κάθε μέτρηση, ο συντηρητής υποχρεούται να συμπληρώνει με επιμέλεια, ακρίβεια
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και πληρότητα και να υπογράφει το φύλλο συντήρησης και να το παραδίδει ( το πρω τότυπο ) στον υπεύθυνο της
εγκατάστασης.
Ο συντηρητής υποχρεούται στο φύλλο συντήρησης να αναφέρει ενδεχόμενα προβλήματα, δυσλειτουργίες ή
ελλείψεις που επηρεάζουν την αποδοτική και ασφαλή λειτουργία του συστήματος καυστήρα -λέβητα καπνοδόχου (συμπεριλαμβανομένω ν και προβλημάτω ν ή ελλείψεω ν στο χώρο του λεβητοστασίου). Προτείνει
επίσης και ενδεδειγμένες κατά την άποψή του λύσεις, στον υπεύθυνο της εγκατάστασης.
Ο λέβητας τελεί υπό εγγύηση μέχρι 10/7/2020 από την εταιρεία εγκατάστασης του.

_____________ Περιγραφή Έργου - Περιγραφή Λέβητα_____________
Χαρακτηριστικά λέβητα της Νοσηλευτικής Μονάδας Μ ολάων
Τύπος λέβητα: ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ THERM O STAHL
ΤΥΠΟΥ ENERSAVE ΕΝ 930 (800.000 KCAL/H) ΜΕ ΔΙΒΑΘΜ ΙΟ
ΠΙΝΑΚΑ
Τύπος καυστήρα: Δ ΙΒ Α Θ Μ ΙΟ Σ ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
RIELLO ΤΥΠΟΥ RL 130 t.l. (Μ Α Κ Ρ ΙΑ Μ Π Ο ΥΚΑ )
Είδος καυσίμου : πετρέλαιο_______________________________________
1. Μηνιαία ρύθμιση ή μέτρηση καυσαερίω ν - έλεγχος και
καταχώρηση σε ειδικό βιβλίο για διάρκεια έξι μηνώ ν (
Νοέμβριος - Δεκέμβριος - Ιανουάριος - Φ εβρουάριος Μ άρτιος και Α π ρ ίλ ιο ς) .
2. Εργασίες προληπτικού ελέγχου και συντήρησης του
καυστήρα(εφάπαξ)
Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 1.085,00€ συμπερ/νου του ΦΠΑ

Yπ^ύθuvoc επικοινωνίοκ via τεχνικά θέματα : Τσορομώκος Δημήτριος 27323-60150
Μετά την ολοκλήρωση τω ν εργασιών, ο συντηρητής υποχρεούται να συμπληρώνει με επιμέλεια, ακρίβεια και
πληρότητα και να υπογράφει το φύλλο συντήρησης και να το παραδίδει ( το πρωτότυπο ) στον υπεύθυνο της
εγκατάστασης.
Ο συντηρητής υποχρεούται στο φύλλο συντήρησης να αναφέρει ενδεχόμενα προβλήματα, δυσλειτουργίες ή
ελλείψεις που επηρεάζουν την αποδοτική και ασφαλή λειτουργία του συστήματος. Προτείνει επίσης και
ενδεδειγμένες κατά την άποψή του λύσεις, στον υπεύθυνο της εγκατάστασης.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ, ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:
1.

Ο α/α αριθμός και η Τιμή του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ.
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2.

Να αναφέρετε εξωτερικά στην προσφορά σας τον Αριθμό πρωτοκόλλου του Αιτήματος μας (Θα τον βρείτε
κάτω από την ημερομηνία).

3.

Να αναφέρετε την χρονική διάρκεια ισχύος της προσφορά σας.

4.

Οι προσφορές που είναι εκπρόθεσμες δεν α ξιο λογούντα ι.

5.

Το κριτήριο κατακύρω σης είναι η χαμηλότερη τιμή .

6. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν προσφορές σε κλειστό φάκελο σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση, το αργότερο μέχρι τις 15/10/2018, και ώρα 11:00 π.μ. στη
Γραμματεία - Πρωτόκολλο της Νοσηλευτικής Μονάδας Μολάων.
7.

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλω σης ενδιαφέροντος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του
Νοσοκομείου Λακω νίας w w w .hosplak.gr.

Για το Γοαωείο Ποουπθειών
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Γενικού

