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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
1
Η
 ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ 

«Γ.Ν.Α  Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-
ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» 
Ν.Π.∆.∆ 

                ΑΘΗΝΑ,24/08/2016  
ΑΡ. ΠΡΩΤ: 11/07/612/24993 

  
  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜ∆ΗΣ-∆ΙΑΥΓΕΙΑ &ΣΤΟ 
SITE ΤΟΥ ΝΟΣ/ΜΕΙΟΥ    

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΥΠΟ∆/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Πληροφορίες: ΣΤ.ΤΖΑΡΤΖΟΥ 
Ταχ. ∆/νση: Υψηλάντου 45-47 
Ταχ. Κώδικας: 106 76 
Τηλέφωνο: 2132041633 
Fax: 213 2041838 

  
 

  

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η 
Το «Γ.Ν.Α.  Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» 
προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό  ∆ιαγωνισµό Νο ( 242/2016) για την ανάδειξη 
αναδόχου για την «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΨΥΚΤΗ INTERCLIMA 
ΣΤΟΝ 11

ΟΝ
 ΟΡΟΦΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΧΕΠΑ- ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ (Μ.Μ.Μ.Ο.) » 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: € 6.000,00 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ  
Οι  προσφορές  θα υποβάλλονται στην πιο πάνω ταχυδροµική διεύθυνση, ύστερα από προθεσµία 
12 ηµερών από την δηµοσίευση της παρούσης στο ΚΗΜ∆ΗΣ σε σφραγισµένο φάκελο 
πρωτότυπα &  αντίγραφα ως ακολούθως: Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, µε την ένδειξη 
«τεχνική προσφορά» τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς, µε την ένδειξη «οικονοµική 
προσφορά». Η αποσφράγιση όλων των φακέλων θα πραγµατοποιηθεί σε µία δηµόσια 
συνεδρίαση από ειδική τριµελή επιτροπή. 
Οι προσφορές  θα είναι καθαρογραµµένες  χωρίς κενά, ξέσµατα και διορθώσεις και θα 
κατατεθούν έως 05/092016 ηµέρα ∆ΕΥΤΕΡΑ και ώρα 11:30 στο πρωτόκολλο της Γραµµατείας 
του Νοσοκοµείου (Αρ. 317) 
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί την 05/09/2016, ηµέρα  ∆ΕΥΤΕΡΑ και ώρα 12:00 µ.µ. 
Η κάλυψη της δαπάνης θα γίνει από τον Τακτικό Προϋπολογισµό του Νοσοκοµείου 
Κ.Α.Ε.0879 και οι όροι πληρωµής καθορίζονται στη σχετική διακήρυξη. 
Για πληροφορίες σχετικά µε την Τεχνική Περιγραφή στο τηλ: 213 204 5959  
Για περισσότερες πληροφορίες-διευκρινήσεις, µπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα: 213 
2041633 και fax: 2132041838  τις εργάσιµες µέρες και ώρα 10:00-14:00.   

ΑΠΟΦΑΣΗ ∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ:   2016 1159    Α∆Α: 7∆ΩΣ4690ΩΧ-∆29 

 
 
  

Η ∆ΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 

«ΓΝΑ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ  ΑΘΗΝΩΝ-
ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» 

Π.ΓΚΟΥΛΑΚΗ – ΜΗΤΣΑΚΗ  
Θεωρήθηκε για την ακρίβεια  

Η Προϊσταµένη της Γραµµατείας 

 

 

Ηµεροµηνία:  

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΥΚΤΗ INTERCLIMA ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ ΜΥΕΛΟΥ ΟΣΤΩΝ ΣΤΟΝ 11o  ΟΡΟΦΟ Κτ. 
ΑΧΕΠΑ 
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 • Αποξήλωση υπάρχουσας µεταλλικής πέργολας και επαναστήριξη των 
σωληνώσεων που στηρίζονταν πάνω της. 

• Αποξήλωση και τεµαχισµός υπάρχοντος ψύκτη, που είναι εκτός 
λειτουργίας, µε µηχανικά µέσα και µεταφορά του σε θέση που θα υποδείξει το 

Νοσοκοµείο. 

• Αποξήλωση δοχείου αδρανείας και κυκλοφορητή και µεταφορά τους σε 
θέση που θα υποδείξει το Νοσοκοµείο. 

• Επιµελής σχεδιασµός επιµήκυνσης της υπάρχουσας βάσης για λόγους 
στατικής επάρκειας µε ιδιαίτερη προσοχή να µην υπάρξουν σηµεία που θα 

τρυπήσουν την υπάρχουσα υγροµόνωση. Έγκριση του σχεδίου της βάσης 
από την Τ. Υπηρεσία. 

• Κατασκευή της νέας βάσης, βαφή µε δύο χέρια αντισκωριακό και τέλος 
µε λαδοµπογιά. 

• Τοποθέτηση του ψύκτη INTERCLIMA, από τα παλιά Χειρουργεία, του 

δοχείου διαστολής και του κυκλοφορητή στη νέα βάση. 

• Υδραυλική εγκατάσταση και σύνδεση µε την Κλιµατιστική Μονάδα. 

Συµπεριλαµβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά ( φίλτρα, βάνες, αντεπίστροφα, 

αντικραδασµίκα, διαστολικά, µανόµετρα, θερµόµετρα, ασφαλιστικά ) που 

µπορεί να χρειάζονται. 

• Ηλεκτρικές συνδέσεις µεταξύ ψύκτη και περιφερειακών του 

(κυκλοφορητής, flow switch κλπ.) 

• Έλεγχος και ηλεκτρική εγκατάσταση παροχικού καλωδίου στον ψύκτη. 

• Μόνωση υδραυλικών γραµµών. 

• Θέση σε λειτουργία του ψύκτη.        

 

 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ 

� Γραφείο ∆ιοίκησης 
� Τµήµα Πληροφορικής (internet) 

� ∆/νση Τεχνικής Υπηρεσίας 
� Γραφείο Προµηθειών (2) 
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