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ΠΡΟΣ : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
ΚΟΙΝ: ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η Υπηρεσία μας προτίθεται να προβεί στην ανάθεση έργου που αφορά τον μηνιαίο έλεγχο και συντήρηση
πλυντηρίου δίσκων μάρκας ELECTROLUX TYPE WT90ERB για ένα έτος στο Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας Ν.Μ.
Σπάρτης.
Για το σκοπό αυτό παρατίθενται αναλυτικά οι υποχρεώσεις του αναδόχου οι οποίες έχουν ως κάτωθι :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Σωστή λειτουργία συστήματος πλύσης
Σωστή λειτουργία συστήματος ξεβγάλματος
Σωστή λειτουργία στεγνώματος
Σωστή λειτουργία δοσομετρικών αντλιών απορρυπαντικού/στεγνωτικού
Έλεγχος προβλεπόμενων θερμοκρασιών
Σωστή λειτουργία συστήματος μεταφοράς κανίστρων
Σωστή λειτουργία αυτοματισμών.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη του ανωτέρου έργου θα ανέλθει στο ποσό των χιλίων επτακοσίων ευρώ (1.700,00€)
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. και έχει εγκριθεί με απόφαση δέσμευσης πίστωσης 171/25-062019 ΑΔΑ ΩΛΤΓ46907Η-1ΟΡ.
Εργασίες και ανταλλακτικά που προκύπτουν από έκτακτες βλάβες ή κατά τον μηνιαίο έλεγχο δεν επιβαρύνουν τον
ανάδοχο.
1. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν προσφορές σε κλειστό φάκελο σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση, το αργότερο μέχρι τις 06-08-2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ.
σε κλειστό φάκελο στη Γραμματεία – Πρωτόκολλο της Ν. Μ. Σπάρτης. ) όπου θα αναφέρεται και η χρονική
διάρκεια ισχύος της προσφοράς (τουλάχιστον 90 ημέρες).
2. Οι προσφορές που κατατίθενται με αποστολή e-mail & fax δεν αξιολογούνται
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3. Το κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή.
4. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει την επιτόπια επισκόπηση του αντικειμένου από τον
ενδιαφερόμενο ώστε να αποκλειστεί η εκ των υστέρων επίκληση πρόσθετων αναγκών.
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γενικού Νοσοκομείου
Λακωνίας www.hosplak.gr. και στο http://www.eprocurement.gov.gr.
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