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Σμήμα : Προμηθειών
Γραθείο Γιατείριζης Παγίων
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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΦΗ ΣΗ ΑΝΑΡΣΗΗ 3/4/2017
ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΚΑΛΤΦΗ ΕΚΣΑΚΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ ΓΙΑ
ΣΗΝ Μ.Ε.Ν.Ν. ΒΑΗ ΣΗ ΑΡ. 24 ΑΠΟΦ. 11νπΠΡΚ/24-3-2017 »
Παρακαλούμε, ζηείληε μας οικονομική - ηετνική προζθορά με e-mail για πιθανή προμήθεια ηοσ
παρακάηω είδοσς από ηην εηαιρεία ζας, (αναθέρονηας ηετνικά ταρακηηριζηικά, μάρκα – μονηέλο,
θωηογραθία από εργοζηαζιακό προζπέκηοσς, ημερομηνία παράδοζης, ηρόπο πληρωμής, κ.η.λ.).
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ & ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ Δ ΠΛΗΡΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΔΝΟ (1) ΜΔΙΚΣΗ
ΟΞΤΓΟΝΟΤ – ΑΔΡΑ ΣΗΝ ΜΟΝΑΓΑ ΔΝΣΑΣΙΚΗ ΝΟΗΛΔΙΑ ΝΔΟΓΝΩΝ (Μ.Δ.Ν.Ν.)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 4.000 ΔΤΡΩ ΤΜΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ ΣΟΤ ΦΠΑ
ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΜΕΙΚΣΗ ΟΞΤΓΟΝΟΤ – ΑΕΡΑ
1. Να απνδίδεη κείγκα νμπγόλνπ – αέξα ξπζκηδόκελν από 21 -100% νμπγόλνπ κε κεγάιε
αθξίβεηα.
2. Να ιεηηνπξγεί κε πίεζε ηξνθνδνζίαο αεξίσλ 50 psi (3,4 bar) θαη λα έρεη ελζσκαησκέλν
ζύζηεκα αθνπζηηθνύ ζπλαγεξκνύ γηα ηελ πεξίπησζε πηώζεο ή δηαθνξάο κεηαμύ ησλ αεξηώλ
θαηά ±2%, ππό ζηαζεξή ξνή εμόδνπ.
3. Να έρεη κηα θύξηα έμνδν κείγκαηνο θαη ηνπιάρηζηνλ κηα δεπηεξεύνπζα γηα ζύλδεζε κε
ξνόκεηξν.
4. Η ζπζθεπή λα ζπλνδεύεηαη από α) ζσιήλεο πςειήο πίεζεο (Ο2 θαη ηαηξηθνύ αέξα) θαηάιιεινπο
γηα ηηο επηηνίρηεο παξνρέο ηνπ ηκήκαηνο, β) ξνόκεηξα θαη πνηήξηα πγξνπνίεζεο νμπγόλνπ
ώζηε λα είλαη άκεζα ιεηηνπξγηθή.
5. Να δηαζέηεη πδαηνπαγίδα εηζόδνπ πεπηεζκέλνπ αέξα γηα πξνζηαζία από πγξαζία κέρξη 0,1
micron, θαζώο θαη θίιηξν εηζόδνπ νμπγόλνπ κέρξη 7 micron.
6. Να έρεη ζύζηεκα αλάξηεζεο ζε δηάθνξνπο ηύπνπο κεραλεκάησλ ή rail.
7. Να ζπλνδεύεηαη από ηα απαξαίηεηα πηζηνπνηεηηθά έγγξαθα.
8. Να παξέρεηαη , κε ππεύζπλε δήισζε, εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα δπν ρξόληα ηνπιάρηζηνλ.
9. Να αλαθέξνληαη κε ζαθήλεηα όιεο νη δεηνύκελεο πξνδηαγξαθέο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ζην
θύιιν ζπκκόξθσζεο, έλα πξνο έλα, κε ηηο αληίζηνηρεο παξαπνκπέο ζηα prospectus ηα
επίζεκα έγγξαθα ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο. Σνλίδεηαη όηη θαηαθαηηθή απάληεζε ρσξίο ηελ
αληίζηνηρε παξαπνκπή δελ ζα ιακβάλεηαη ππ’ όςηλ.
10. Να ζπλνδεύεηαη από ηερληθά εγρεηξίδηα, νδεγίεο ρξήζεο θαζώο θαη ζπληήξεζεο ζηα Ειιεληθά,
ζπκθώλα κε ην λόκν (Ν.2955/01)
11. Να παξέρεηαη service θαη αληαιιαθηηθά γηα 10 ρξόληα ηνπιάρηζηνλ.
12. Να θαζνξίδνληαη ζαθώο νη ρξόλνη θαζώο θαη ην είδνο ηεο ζπληήξεζεο:




Από ηνλ Υξήζηε
Από ηελ Καηαζθεπάζηξηα Εηαηξεία.

13. Να αλαθέξνληαη κε ζαθήλεηα, ζηελ νηθνλνκηθή πξόζθνξα, νη ηηκέο ησλ αλαιώζηκσλ πιηθώλ
πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ ιεηηνπξγηθή εηνηκόηεηα ηνπ κείθηε αλά έηνο.
14. Η Εηαηξεία ζα πξέπεη λα αλαιάβεη ηελ ππνρξέσζε εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνύ ζηε ρξήζε
ηνπ κεραλήκαηνο.

ΗΜΔΡΑ - ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ / ΩΡΑ ΛΗΞΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
ΠΔΜΠΣΗ 20/4/2017 & ΩΡΑ 13:30
ΑΠΟ ΣΗΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΑΓΙΩΝ
ΚΟΤΝΓΟΤΡΑΚΗ ΝΙΚΟ
ΠΔ Γ/ΚΟΤ – Λ/ΚΟΤ

