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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
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Γραθείο Διατείριζης Παγίων
Πληροθορίες : Κοσνδοσράκης Νίκος
& Κ. Αγγελάκης

Σηλέθωνο : 28213-42301 & 28213-42221
Email:nkoundourakis@chaniahospital.gr
ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΚΑΛΤΦΗ ΕΚΣΑΚΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ»

Πξνκήζεηα & εγθαηάζηαζε δύν (2) θιηκαηηζηηθώλ γηα ην
Αηκαηνινγηθό εξγαζηήξην (Ιζόγεην)
Παρακαλούμε, ζηείληε μας οικονομική - ηετνική προζθορά με e-mail για
πιθανή προμήθεια & εγκαηάζηαζη ηων παρακάηω ειδών από ηην εηαιρεία ζας,
(αναθέρονηας ηετνικά ταρακηηριζηικά, μάρκα – μονηέλο, θωηογραθία από
εργοζηαζιακό προζπέκηοσς, ημερομηνία παράδοζης, ηρόπο πληρωμής, κ.η.λ.).
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΓΤΟ ΑΤΣΟΝΟΜΩΝ ΚΛΗΜΑΣΗΣΗΚΩΝ
ΓΗΑ ΣΟ ΑΗΜΑΣΟΛΟΓΗΚΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΟΤ Γ.Ν. ΥΑΝΗΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΕΟΜΔΝΖ ΓΑΠΑΝΖ: 2.400 € ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ ΣΟΤ ΦΠΑ

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ
Πξνκήζεηα δπν (2) λέσλ θιηκαηηζηηθώλ κεραλεκάησλ γηα ην Αηκαηνινγηθό
Εξγαζηήξην ηνπ ΓΝ Φαλίσλ κε ηα αθόινπζα ραξαθηεξηζηηθά:


Απηόλνκν θιηκαηηζηηθό δηαηξνύκελνπ ηύπνπ κε επηηνίρηα ηνπνζέηεζε ηεο
εζσηεξηθήο κνλάδαο



Ολνκαζηηθή ςπθηηθή ηζρύο 24.000 BTU/h



Λεηηνπξγίεο ςύμεο/ ζέξκαλζεο



Πιήξσο ηειερεηξηδόκελν



Ελεξγεηαθή θιάζε Α+ ή αλώηεξε ζε ιεηηνπξγία ςύμεο, ηερλνινγία inverter



Χπθηηθό ξεπζηό R410A



Εγγπεκέλν εύξνο ιεηηνπξγίαο ζε ζεξκνθξαζίεο πεξηβάιινληνο (εμσηεξηθή
κνλάδα) από -10o C έσο 43o C



Επώλπκε εηαηξεία θαηαζθεπήο κε αλαγλσξηζκέλε αμηνπηζηία, ειιεληθή
αληηπξνζσπεία θαη παξνρή εγγύεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ δπν (2)
εηώλ γηα ηελ εζσηεξηθή κνλάδα θαη ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εηώλ γηα ηνλ
ζπκπηεζηή



Σπκκόξθσζε κε ηηο ηζρύνπζεο πξνδηαγξαθέο ηεο ΕΕ

Επηπιένλ, είλαη
ραξαθηεξηζηηθά:

επηζπκεηά

εθόζνλ

δηαηίζεληαη

ηα

παξαθάησ

ηερληθά



Φακειή ζηάζκε πίεζεο ζνξύβνπ (θαηά πξνηίκεζε ρακειόηεξε ησλ 54 dB(A)
γηα ηελ εζσηεξηθή κνλάδα)



Εηδηθά αληηβαθηεξηδηαθά/ αληηαιιεξγηθά θίιηξα

Σημειώζειρ
1)
Οη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από ηα ηερληθά
ραξαθηεξηζηηθά ησλ κεραλεκάησλ θαη ηε δηάξθεηα ηεο παξερόκελεο εγγύεζεο θαιήο
ιεηηνπξγίαο.
2)
Σηιρ ηιμέρ πποζθοπάρ θα ππέπει να πεπιλαμβάνεηαι και η ηοποθέηηζη ηυν
κλιμαηιζηικών. Η δηαδξνκή ησλ ζσιελώζεσλ έρεη κήθνο πεξίπνπ δέθα (10) κέηξα
αλά κεράλεκα (διαδπομή καθ’ ύτορ πεπίπος 8μ., οι εξυηεπικέρ μονάδερ θα
ηοποθεηηθούν ζηο δάπεδο ηος αύλειος σώπος εξυηεπικά ηος επγαζηηπίος με ηιρ
καηάλληλερ βάζειρ). Οη γξακκέο παξνρήο ειεθηξηθήο ηξνθνδνζίαο ζα είλαη
δηαζέζηκεο ζηα ζεκεία ηνπνζέηεζεο ησλ εζσηεξηθώλ κνλάδσλ ησλ κεραλεκάησλ.
3)
Οη πξνζθέξνληεο κπνξνύλ λα επηζθεθζνύλ ην ρώξν εγθαηάζηαζεο ησλ
κεραλεκάησλ, εθόζνλ ην επηζπκνύλ, θαηόπηλ ζπλελλόεζεο κε ηελ Τερληθή
Υπεξεζία.
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ / ΩΡΑ ΛΖΞΖ ΠΡΟΘΔΜΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ

ΠΔΜΠΣΖ 16/3/2017 & ΩΡΑ 10:30

ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΠΑΓΙΧΝ

Κοσνδοσράκης Νίκος

Για την Σεχνική Τπηρεσία
Κ. Αγγελάκης

