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                        ΑΔΑ:  

         Αρ.Πρωτ. : 3296/15-06-2020 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

 
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προληπτική συντήρηση έξι (6) αντλιών όγκου 707V του 
κατασκευαστικού οίκου Codan Argus του Γ.Ν. Θήρας , έως 31/12/2020 » 
ΣΧΕΤ: α. Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας  
           β. Την με Αρ. Πρωτ. 3221/10.06.2020 εισήγηση του Τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Γ.Ν. Θήρας . 
 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Δύο χιλιάδες ευρώ ( 2.000,00 € ) συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α  

Κριτήριο αξιολόγησης Ημερομηνία δημοσίευσης στο 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

Χαμηλότερη Τιμή 15 Ιουνίου 2020 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

Ανοιχτές προσφορές στο mail: 
pdrosos@santorini-hospital.gr  και 

στο fax: 2286035459 
22 Ιουνίου 2020 Δευτέρα 13:00 μ.μ. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η συλλογή προσφορών για τον έλεγχο και την προληπτική συντήρηση έξι (6) 

αντλιών όγκου 707V του κατασκευαστικού οίκου Codan Argus. 

 

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου και περιλαμβάνουν: 

1. Αποσυναρμολόγηση. 

2. Αντικατάσταση των κάτωθι ανταλλακτικών: 

 

Περιγραφή Τεμάχια 

Μπαταρία 12 V 6 

  

 

3. Βαθμονόμηση. 

4. Γενικός έλεγχος καλής λειτουργίας. 
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Στο τέλος των εργασιών ο ανάδοχος θα παραδώσει έκθεση αποτελεσμάτων των μετρήσεων και τυχόν παρατηρήσεις 

καθώς επίσης και όλα τα έντυπα συντηρήσεων, ελέγχων, μετρήσεων και δοκιμών. 

 

Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της συντήρησης διαπιστωθούν βλάβες ή δυσλειτουργία, που η αποκατάστασή 

τους απαιτεί την αντικατάσταση επιπλέον ανταλλακτικών, η ανάδοχος εταιρεία θα γνωστοποιήσει το σχετικό κόστος 

επισκευής με επιστολή προς το νοσοκομείο. 

 

Η ανάδοχος εταιρεία θα πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικά/βεβαιώσεις αντιπροσώπου του κατασκευαστικού 

οίκου, που να διασφαλίζουν ότι: 

• Είναι πλήρως εξουσιοδοτημένη να συντηρεί και να υποστηρίζει τεχνικά τα προϊόντα τους, 

• Διαθέτει εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό, που μπορεί να αναλάβει τη διαδικασία προληπτικού ελέγχου, 

συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών 

• Εισάγει και διανέμει τα γνήσια ανταλλακτικά/υλικά του κατασκευαστικού οίκου. 

 

Οι εργασίες ελέγχου καλής λειτουργίας και προληπτικής συντήρησης, εσωτερικού καθαρισμού, ρυθμίσεων, όπως 

επίσης και κάθε άλλη εργασία που απαιτείται για τη διατήρηση των αντλιών σε άριστη λειτουργική κατάσταση, θα 

γίνουν σύμφωνα με τις οδηγίες και τις προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου. 

 
 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ : 
 

• Ισχύς Προσφορών: 60 ημέρες κατ’ ελάχιστο. 

• Αποστολή προσφορών: Ανοιχτές προσφορές στο mail: pdrosos@santorini-hospital.gr  ή στο fax: 
2286035459  έως τις  22.06.2020  ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 13:00. 

• Τρόπος Πληρωμής: Με δέσμευση του ποσού από τον ΚΑΕ 62.07.27.80 ( Επισκευές και Συντηρήσεις 
Μηχανημάτων ) του εγκεκριμένου για το 2020 προϋπολογισμού του Γ.Ν. Θήρας και εντός 60 ημερών από 
την έκδοση τιμολογίου και την οριστική παραλαβή των ειδών.  

• Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον ανάδοχο. 
• Στην υποβληθείσα προσφορά θα πρέπει να υπάρχει ρητή αναφορά ότι συμμορφώνεται πλήρως με τις τεχνικές 

προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης. 

• Η προσφορά θα πρέπει να φέρει σφραγίδα και υπογραφή . 

Για ποσά πάνω από 1.500€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας και για ποσά πάνω από 
3.000€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. 

 

 

Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΘΗΡΑΣ 

 

 

 

 
 

ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
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