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                                                     ΑΔΑ:  

         Αρ.Πρωτ.: 3894 / 13.7.21 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

 
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια πέντε ρυθμιστών στροφών (INVERTER) για τους 
ηλεκτροκινητήρες ανεμιστήρων των κεντρικών κλιματιστικών μονάδων, τεσσάρων ηλεκτρικών ενεργοποιητών 
σφαιρικής βάνας για τις κεντρικές κλιματιστικές μονάδες και δέκα θερμοστάτες AERMEK WMT10 για FANCOIL  
οροφής για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας» 
ΣΧΕΤ: α. Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας 
           β. Την με Αρ. Πρωτ. 3832/09.07.2021 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Γ.Ν. Θήρας . 
 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Τρεις χιλιάδες ευρώ ( 3.000 € ) συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α  

Κριτήριο αξιολόγησης Ημερομηνία δημοσίευσης στο 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

Χαμηλότερη Τιμή  13 Ιουλίου 2021 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

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

στο fax: 2286035459 
19 Ιουλίου 2021 Δευτέρα 13:00 μ.μ. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η συλλογή προσφορών για την προμήθεια:  

• πέντε (5) ρυθμιστών στροφών (inverter), σαν ανταλλακτικό, των κεντρικών κλιματιστικών μονάδων του 
Γενικού Νοσοκομείου Θήρας, του κατασκευαστικού οίκου LS Industrial Systems ( LG ) : 
2 τεμάχιο SV015IG5A – 4  50Hz 2850 στροφών και 1,5KW   
2 τεμάχιο SV008IG5A - 4  50Hz 1390 στροφών και 0,55KW  
1 τεμάχιο SV004IG5A – 4 50Hz 1390 στροφών και 0,37KW 

 

• τεσσάρων (4) ηλεκτρικών ενεργοποιητών σφαιρικής βάνας με τεχνικά χαρακτηριστικά: Ηλεκτρική οδήγηση 
με ανοσολογική διαχείριση ( AC/DC of 24V ). Σήμα ανατροφοδότησης για τη θέση της βάνας ( DC2 – 10V ), 
max 0.5A με ακρίβεια +- 5%. Μηχανική ένδειξη θέσης. Κατηγορία προστασίας IP54. Χειροκίνητος χειρισμός ( 
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παράκαμψη της ηλεκτρικής οδήγησης ) με εξαγωνικό κατσαβίδι ( κλειδί ) Ηλεκτρική σύνδεση με καλώδιο 1 
m, 5x0.75 mm2. Ονομαστική ηλεκτρική ισχύς 3W. Δύναμη ενεργοποιητή 500Ν.  
Τύπος ενεργοποιητή BELIMO LV24A-SR-TRC. 

• δέκα (10) θερμοστατών AERMEK WMT10 ΓΙΑ FANCOIL  ΟΡΟΦΗΣ 
 
 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ : 
 

• Ισχύς Προσφορών: 60 ημέρες κατ’ ελάχιστο. 

• Αποστολή προσφορών: Ανοιχτές προσφορές στο e-mail: supplies@santorini-hospital.gr   ή στο fax: 
2286035459 έως τις 19.7.21  ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 13:00. 

• Τρόπος Πληρωμής: Με δέσμευση του ποσού από τον ΚΑΕ 62.07.01.80  (Επισκευές και Συντηρήσεις Κτιρίων) 
του εγκεκριμένου για το 2021 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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