19REQ004943578 2019-05-14
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Ημερομηνία : 14-05-2019

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αρ. Πρωτοκ. : 5241

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Υποδιεύθυνση Τεχνικού, Τμήμα Τεχνικού
Πληροφορίες : Η. Πλειώτας, Τηλ. 27310 : 93212 , Φαξ : 27310 - 93195 , email : texnikh@hospspa.gr

- ΤΗΛ. 2731093364 – FAX. 27

ΠΡΟΣ : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
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ΘΕΜΑ : «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»
Η υπηρεσία μας για την εαρινή περίοδο προτίθεται να προβεί στην προληπτική συντήρηση
των κλιματιστικών μηχανημάτων & fan coil - σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1α ,
2α και 3α του άρθρου 3 του Ν. 1122/17.06.2008 (τεύχος Β) - για την καλή και εύρυθμη
λειτουργία τους καθώς και για την υγιεινή των εργαζομένων, νοσηλευομένων, επισκεπτών
στους κάτωθι χώρους :
 Γ.Ν. Λακωνίας (Ν.Μ.Σπάρτης): διακόσια τριάντα πέντε (235) τεμάχια ,
{ 176 ΤΕΜ.: 8.500-17.999 B.T.U/H} , { 55 ΤΕΜ.: 18.000-24.000 B.T.U/H}
& { 4 ΤΕΜ.: 24.001-36.000 B.T.U/H}
 Ξενώνας Υάκινθος (Ψυχαργώς): δεκαπέντε (15) τεμάχια ,
{ 14 ΤΕΜ.: 8.500-17.999 B.T.U/H} & { 1 ΤΕΜ.: 18.000-24.000 B.T.U/H}
Σύνολο : Διακόσια Πενήντα (250) τεμάχια.
1. Η προληπτική συντήρηση διενεργείται από τους έχοντες το προς τούτο δικαίωμα και
πραγματοποιείται υποχρεωτικά στα στοιχεία της εγκατάστασης που βρίσκονται τόσο
στους εσωτερικούς όσο και στους εξωτερικούς χώρους των κτιρίων, ενδεικτικά
αναφέρεται : ο χημικός καθαρισμός του εξατμιστή (στοιχείου), χημικός καθαρισμός του
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ανεμιστήρα (στοιχείου), καθαρισμός φίλτρων, ξέβγαλμα με ατμοκαθαριστή, έλεγχος
διαρροών του ψυκτικού κυκλώματος καθώς και η αποκατάσταση τυχόν βλάβης. Σε κάθε
περίπτωση λαμβάνονται υπόψη οι οδηγίες των κατασκευαστών των κλιματιστικών
μηχανημάτων.
2. Για την προληπτική συντήρηση των κλιματιστικών μηχανημάτων και fan coil θα
χρησιμοποιηθεί

πιστοποιημένο

κατά

I.S.O

χημικό

καθαρισμού

και

χημικό

απολυμαντικό, το οποίο θα είναι κατάλληλο για την απομάκρυνση του μύκητα των
λεγεωνάριων, σε διαφορετική περίπτωση θα αποκλείονται και δεν θα αξιολογούνται από
την επιτροπή.
3. Η πρόσφορα σε ευρώ θα είναι ανά τεμάχιο ανεξαρτήτως μεγέθους B.T.U/H.
4. Ως κριτήριο ανάθεσης του έργου - μεταξύ των προσφορών που θα υποβληθούν και οι
οποίες τηρούν τις προϋποθέσεις που ζητούνται - είναι η χαμηλότερη προσφερόμενη
τιμή.
5. Ο προϋπολογισμός του ανωτέρου έργου θα ανέλθει στο ποσό των έξι χιλιάδων διακοσίων
ευρώ (6.200,00 €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α 24 % .
Το έτος 2019 ο προϋπολογισμός θα βαρύνει με το ποσό των 6.200,00 € σύμφωνα με τον
Α.Δ.Α : ΩΕΩΔ46907Η-ΣΝΩ , 139/10.05.2019 .
6. Η τελική δαπάνη θα καθοριστεί επακριβώς σύμφωνα με τα τεμάχια συντήρησης και
μετά την παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή.
7. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την οικονομική τους προσφορά σε κλειστό
φάκελο στην Γραμματεία του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας (Ν.Μ. Σπάρτης) με την
ένδειξη «Ετήσια Συντήρηση Κλιματιστικών Μηχανημάτων & Fan Coil» μέχρι και τις
21-05-2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 μ.μ όπου θα αναφέρεται και η χρονική
διάρκεια ισχύος της προσφοράς (τουλάχιστον 90 ημέρες).
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