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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ
7η Τ. ΠΕ. ΚΡΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΥΑΝΙΧΝ
‘Ο ΑΓΙΟ ΓΕΧΡΓΙΟ’

Σμήμα : Προμηθειών
Γραθείο Διατείριζης Παγίων
Πληροθορίες: Κοσνδοσράκης Νικόλαος
& Αγγελάκης Κωνζηανηίνος
Σηλέθωνα: 28213-42301 & 28213-42221
Email:nkoundourakis@chaniahospital.gr
ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΚΑΛΤΦΗ ΕΚΣΑΚΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ»

Ππομήθεια & εγκαηάζηαζη ηεζζάπων (4) κλιμαηιζηικών
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 ΣΔΑΡΧΝ ΑΤΣΟΝΟΜΧΝ ΚΛΗΜΑΣΗΣΗΚΧΝ 12.000 BTU/Ζ ΓΗΑ
ΣΖΝ ΚΑΛΤΦΖ ΑΝΑΓΚΧΝ ΣΟΤ Γ. Ν. ΥΑΝΗΧΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΕΟΜΔΝΖ ΓΑΠΑΝΖ: 2.200 € ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ ΣΟΤ Φ.Π.Α.
ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ
Μεηά από έιεγρν πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ νη ςπθηηθνί ηεο Τερληθήο Υπεξεζίαο
ζε ζπλέρεηα πξνθνξηθώλ αηηεκάησλ ηνπ Γξαθείνπ Δηαρείξηζεο Υιηθνύ, ηνπ
Πξνζσπηθνύ Αζθαιείαο θαη ηνπ Τκήκαηνο Δηαηξνθήο, δηαπηζηώζεθε όηη ηα απηόλνκα
θιηκαηηζηηθά κεραλήκαηα πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζηνπο ρώξνπο πνπ αθνινπζνύλ
παξνπζηάδνπλ κε επηζθεπάζηκεο βιάβεο θαη ζα πξέπεη λα αληηθαηαζηαζνύλ:
1) Γπαθείο Αποθήκηρ Γιασείπιζηρ Τλικού
2) Φςλάκιο Κενηπικήρ Πύληρ
3) Υώπορ μικπού πλςνηηπίος (ζκεςών) Μαγειπείων
Η ιεηηνπξγία απηόλνκνπ θιηκαηηζηηθνύ ζηνπο ρώξνπο απηνύο θξίλεηαη αλαγθαία
γηα ηελ ύπαξμε θαηάιιεισλ ζπλζεθώλ εξγαζίαο γηα ην πξνζσπηθό, ηδηαίηεξα ελόςεη

ηεο ζεξηλήο πεξηόδνπ, θαζώο δελ ππνζηεξίδνληαη από ηνλ θεληξηθό θιηκαηηζκό ηνπ
Ννζνθνκείνπ.
Καηόπηλ απηνςίαο πνπ πξαγκαηνπνηήζακε ζε ζπλέρεηα ζρεηηθνύ αηηήκαηνο
από ην Τκήκα Εμσηεξηθώλ Ιαηξείσλ, θξίλεηαη επίζεο αλαγθαία ε ηνπνζέηεζε ελόο
λένπ απηόλνκνπ θιηκαηηζηηθνύ ζην ρώξν ηεο Γπαμμαηείαρ ηων Σακηικών
Δξωηεπικών Ηαηπείων, ν νπνίνο επίζεο δελ θαιύπηεηαη επαξθώο από ηνλ θεληξηθό
θιηκαηηζκό.
Σύκθσλα κε ηα αλσηέξσ, θξίλεηαη ζθόπηκε ε πξνκήζεηα ηεζζάπων (4) νέων
αςηόνομων κλιμαηιζηικών μησανημάηων γηα ηνπο ρώξνπο ηνπ Γ.Ν. Φαλίσλ πνπ
πξναλαθέξζεθαλ, κε ηα αθόινπζα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά:


Απηόλνκν θιηκαηηζηηθό δηαηξνύκελνπ ηύπνπ κε επηηνίρηα ηνπνζέηεζε ηεο
εζσηεξηθήο κνλάδαο



Ολνκαζηηθή ςπθηηθή ηζρύο 12.000 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 45 dB(A)
γηα ηελ εζσηεξηθή κνλάδα)



Εηδηθά αληηβαθηεξηδηαθά/ αληηαιιεξγηθά θίιηξα

Σημειώσεις
1) Οη πξνζθνξέο ζα πξέπεη νπσζδήπνηε λα ζπλνδεύνληαη από ηα ηερληθά
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κεραλήκαηνο θαη ηε δηάξθεηα ηεο παξερόκελεο εγγύεζεο θαιήο
ιεηηνπξγίαο.

2) Σηις ηιμές προζθοράς θα πρέπει να περιλαμβάνεηαι η ηοποθέηηζη ηων
κλιμαηιζηικών, ηα οποία θα πρέπει να παραδοθούν ζε καλή και αζθαλή λειηοσργία.
Εηδηθόηεξα:
α) Γπαθείο Αποθήκηρ Γιασείπιζηρ Τλικού: απεγθαηάζηαζε ηνπ παιηνύ
κεραλήκαηνο, ηππηθή εγθαηάζηαζε («κέζα-έμσ») κε επίηνηρε ηνπνζέηεζε ηεο
εμσηεξηθήο κνλάδαο ζε θαηάιιειε βάζε.
β) Φςλάκιο Κενηπικήρ Πύληρ: απεγθαηάζηαζε ηνπ παιηνύ κεραλήκαηνο,
ηππηθή εγθαηάζηαζε («κέζα-έμσ») κε επίηνηρε ηνπνζέηεζε ηεο εμσηεξηθήο
κνλάδαο ζε θαηάιιειε βάζε.

γ) Μαγειπεία (σώπορ μικπού πλςνηηπίος ζκεςών): απεγθαηάζηαζε ηνπ
παιηνύ κεραλήκαηνο, ρξήζε ησλ πθηζηάκελσλ ζσιελώζεσλ ςπθηηθνύ
ξεπζηνύ (5/8΄΄ -3/8΄΄) θαη ησλ πθηζηάκελσλ θαισδηώζεσλ εζσηεξηθήοεμσηεξηθήο κνλάδαο, επίηνηρε ηνπνζέηεζε ηεο εμσηεξηθήο κνλάδαο ζε
θαηάιιειε βάζε.
δ) Γπαμμαηεία Σακηικών Δξωηεπικών Ηαηπείων: ηνπνζέηεζε λένπ
κεραλήκαηνο κε ζπλνιηθό κήθνο ζσιελώζεσλ πεξίπνπ 5κ., κε επίηνηρε
ηνπνζέηεζε ηεο εμσηεξηθήο κνλάδαο ζε θαηάιιειε βάζε.
Η γξακκή παξνρήο ειεθηξηθήο ηξνθνδνζίαο ζα είλαη δηαζέζηκε ζην ζεκείν
ηνπνζέηεζεο ηεο εζσηεξηθήο κνλάδαο γηα όια ηα κεραλήκαηα.
Οη πξνζθέξνληεο κπνξνύλ λα επηζθεθζνύλ ην ρώξν εγθαηάζηαζεο ηνπ
κεραλήκαηνο, εθόζνλ ην επηζπκνύλ, θαηόπηλ ζπλελλόεζεο κε ηελ Τερληθή Υπεξεζία.

3)

Ο Αλ. Πξντζηάκελνο Τκήκαηνο Τερληθνύ
Κσλζηαληίλνο Αγγειάθεο
Ηιεθηξνιόγνο - Μεραληθόο

ΖΜΔΡΑ - ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ / ΧΡΑ ΛΖΞΖ ΠΡΟΘΔΜΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ

ΣΔΣΑΡΣΖ 31/5/2017 & ΧΡΑ 10:00
ΓΙ
ΑΠΟ ΣΗΝ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΠΑΓΙΧΝ Γ. Ν. ΥΑΝΙΧΝ

ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

