
         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Άρτα  23-2-16 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ                                     Αριθμ  3264 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
6

Η
 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ 
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ΘΕΜΑ :<<ΚΑΤΑΘΕΣΗ  ΚΛΕΙΣΤΩΝ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ  ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ >. 
 
            
 Παρακαλούμε όπως αποστείλετε οικονομικές προσφορές  μέχρι της  26-2-16  ημέρα  Παρασκευή  και ώρα 
14.00  στο Γραφείο Προμηθειών- Διαχείριση    του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας για την προμήθεια των παρακάτω 
υλικών  για την κάλυψη των τρεχουσων αναγκών  των Τμημάτων του Γ.Ν. Άρτας     
 
-1) Ένα  δοχείο διαστολής 1000 λίτρων και πίεσης λειτουργίας έως 6 bar για αντικατάσταση στο λεβητοστάσιο λόγω 
που το υπάρχον βγήκε εκτός λειτουργίας . 
  
2) Μια ηλεκτροκίνητη διβάθμια  φυγοκεντρική αντλία ( JOKEY PUMB) για αντικατάσταση λόγω βλάβης στο 
πυροσβεστικό συγκρότημα του Νοσοκομείου.   
Τεχνικά χαρακτηριστικά αντλίας και ηλεκτροκινητήρα  : 
 
-Φυγοκεντρική, διβάθμια με ενσωματωμένο ηλεκτροκινητήρα (MONOBLOCK), οριζόντιας διάταξης. 
 
-Σώμα από λεπτόκοκκο φαιό χυτοσίδηρο GG22 
 
-Διατομή εισόδου- εξόδου 1 ½’’ -1’’ 
 
 
-Aσύγχρονος, τριφασικός 400V -50Hz, ισχύος 4 KW-5,5 ΗP  και μέγιστη πίεση  λειτουργίας 8,5  bar παροχής από 2 
εως 9 lit/s.                          
   
3)Τέσσερα  (4 ) τεμάχια πυροσβεστικές φωλιές υδροδοτικού  δικτύου για αντικατάσταση στον 
εξωτερικό περιβάλλοντα χώρο των υπαρχουσών που έχουν διαβρωθεί(σαπίσει). Οι πυροσβεστικές 
φωλιές θα αποτελούνται από σιδερένιο ερμάριο για επίτοιχη εγκατάσταση με πόρτα η οποία θα 
στηρίζεται σε μεντεσέδες ασφαλείας και θα φέρει χειρολαβή. Θα είνα ι διαστάσεων τουλάχιστον 
60x70x18, θα είναι από λαμαρίνα DKP πάχους τουλάχιστον 0,80 mm, θα φέρνει βαφή φούρνου 
εσωτερικά και εξωτερικά με αντισκωριακή  προστασία, θα είναι χρώμα κόκκινο.  
  
 
4) Δεκα 10 τεμ. DAL  υψηλής πιέσεως  ( φλουσόμετρα  εξωτερικά)  .   
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ,ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΤΑΛΟΥΝ ΕΙΝΑΙ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ) : 
 

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 
 

Στις  ημέρα 29-2-15- Δευτέρα   και ώρα 10:30 π.μ και ώρα 10:30 π.μ θα διενεργηθεί ,η αξιολόγηση των οικονομικών  
προσφορών . 
 
 

                           
 
                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                         Ο ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣ  
 
                                                                                       ΚΟΚΛΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 
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