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Θεσσαλονίκη 12-06-2018

Τμήμα Τεχνική Υπηρεσία

Αρ. Πρωτ.: 9262

Τηλ: 2313304410
Fax: 2310438953
e-mail: techniki@agpavlos.gr
Έρευνα αγοράς που αφορά την βελτίωση της αντικεραυνικής προστασίας του
Νοσοκομείου
Προκειμένου να καλυφθούν έκτακτες ανάγκες, το ΓΝΘ Άγιος Παύλος πρόκειται να προβεί στην
βελτίωση της αντικεραυνικής προστασίας του Νοσοκομείου, μαζί με τα υλικά που θα χρειαστούν,
τα οποία αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, για αυτήν, με τη διαδικασία της δημοσίευσης
στο διαδίκτυο και τη συλλογή προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, η οποία δεν μπορεί να
υπερβαίνει το τρέχον Παρατηρητήριο Τιμών της Ε.Π.Υ Ν.3846/2010 άρθρο 24.
Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των διεθνών &
Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE. Στις προσφορές
θα πρέπει να αναφέρονται απαραίτητα οι αριθμοί Μητρώου του Παρατηρητηρίου με τους
οποίους αντιστοιχίζονται τα αιτούμενα υλικά εάν υπάρχουν. Οι προμηθευτές θα πρέπει να
αναφέρουν τον χρόνο παράδοσης. Στην προσφορά πρέπει να αναγράφεται ξεχωριστά το κόστος
της εργασίας και η αξία των υλικών χωρίς Φ.Π.Α..

Οι εργασίες που απαιτούνται για την βελτίωση της είναι οι εξής:
1.

Αντικατάσταση κεφαλής συστήματος αλεξικέραυνου.

2.

Βελτίωση του υπάρχοντος απαγωγού καθόδου.

3.

Εγκατάσταση δεύτερου απαγωγού καθόδου και γείωσης.

4.

Αντικατάσταση ιστού (προαιρετικά).

5.

Τοποθέτηση μετρητή κεραυνοπτώσεων (προαιρετικά).
ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΥΛΙΚΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Κεφαλή αλεξικέραυνου ακτίνας προστασίας έως 1 ΤΕΜΑΧΙΟ
110μ
Καλώδιο πολύκλωνο χάλκινο διαμέτρου 50mm2
με τα κατάλληλα στηρίγματα

40 ΜΕΤΡΑ

Ιστός 5μ θερμογαλβανισμένος ανακλυνώμενος
από 3 inch σε 1inch (προεραιτικά)

1 ΤΕΜΑΧΙΟ

Αναλογικός μετρητής κεραυνοπτώσεων
(προαιρετικά)

1 ΤΕΜΑΧΙΟ

Μικροϋλικά συνδέσεων, στήριξης κ.τ.λ

1 ΣΕΤ

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές στο γραφείο Τεχνικής Υπηρεσίας μέσω fax, e-mail ή
ταχυδρομικώς. Η ημερομηνία και ώρα παράδοσης θα προκύπτουν από την ημερομηνία
εκτύπωσης του fax (για προσφορές που κατατίθενται με τηλεομοιοτυπία) και για προσφορές
που κατατίθενται μέσω ταχυδρομείου, από την ημερομηνία και ώρα κατάθεσης της
προσφοράς που θα αναφέρει το αποδεικτικό επίδοσης του φακέλου. Οι προσφορές που θα
προσκομίζονται ιδιοχείρως θα κατατίθενται προηγουμένως στην υπηρεσία πρωτοκόλλου
του Νοσοκομείου. Οι προσφορές που θα κατατίθενται στην υπηρεσία πέρα της
καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες.

Καταληκτική ημερομηνία : 22-06-2018
Καταληκτική ώρα : 15:00

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΠΑΤΕΡΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

