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       ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση  εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
 
 

Το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης προτίθεται να προβεί, στην 
κάτωθι υπηρεσία, με τη διαδικασία της  συλλογής προσφορών: 
 

 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ και ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ΕΠΤΑ(7)  ΨΥΚΤΩΝ του 

ΓΝΠΠ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.300,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

 
 

 Πέντε (5) ψύκτες της εταιρείας COWAY τύπου CHP-8800  

 
Ο ψύκτης νερού COWAY, φέρει τέσσερα διαφορετικά φίλτρα, για την 

συγκράτηση διαφόρων επιβλαβών ουσιών. Τα φίλτρα αυτά είναι τα 

ακόλουθα:  

 Φίλτρο ιζήματος (sentiment filter),  
 Φίλτρο προ-άνθρακα (pre-carbon filter),  
 Φίλτρο μετα-άνθρακα (post-carbon filter),  

 Μεμβράνη UF 
 

Οι εργασίες συντήρησης των εν λόγω ψυκτών αφορούν σε: 

 Αντικατάσταση και ξέβγαλμα των τεσσάρων (4) φίλτρων  
 Εργασίες καθαρισμού και απολύμανσης των δεξαμενών (ζεστού, 

κρύου) και όλου του κυκλώματος,  

 Καθαρισμός φλοτέρ 
 Καθαρισμός βρυσών (ζεστού, κρύου) 

 Αντικατάσταση στα σωληνάκια του κυκλώματος φίλτρανσης 
 Έλεγχος καλής λειτουργίας 

 
 

 Δύο (2) ψύκτες της εταιρείας PURE WATER TECHNOLOGY 

τύπου PW1M 
 



Ο ψύκτης νερού PURE WATER TECHNOLOGY, φέρει τρία (3) διαφορετικά 
φίλτρα. Τα φίλτρα αυτά είναι τα ακόλουθα:  

 
 Φίλτρο ιζήματος (sentiment filter),  

 Φίλτρο άνθρακα (carbon filter),  
 Φίλτρο lead & cyst 

 

 Οι εργασίες συντήρησης των εν λόγω ψυκτών αφορούν σε : 
 

 Αντικατάσταση και ξέβγαλμα των τριών (3) φίλτρων  
 Καθαρισμός & απολύμανση στομίου εξαγωγής νερού (ζεστού, 

κρύου) 

 Αντικατάσταση στα σωληνάκια του κυκλώματος φίλτρανσης 
 Έλεγχος καλής λειτουργίας  

 
 
Ελάχιστες Απαιτήσεις 

 
Οι  εργασίες συντήρησης θα γίνουν στους χώρους του νοσοκομείου όπου 

είναι τοποθετημένοι οι ψύκτες, ενώ τα ανταλλακτικά και αναλώσιμα που θα 

τοποθετηθούν θα πρέπει να είναι απολύτως συμβατά με τους παραπάνω 

τύπους ψυκτών, το δε κόστος αυτών θα περιλαμβάνεται στην προσφορά 

των υποψηφίων. Ο υποψήφιος συντηρητής υποχρεούται μετά την 

ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης να υποβάλλει στην τεχνική 

υπηρεσία του νοσοκομείου τα σχετικά πιστοποιητικά αυτών καθώς και 

έντυπο στο οποίο θα πιστοποιεί την καλή εκτέλεση των εργασιών 

συντήρησης. 

 

Πληροφορίες επί τεχνικών θεμάτων : Κον Κουντούρη Θεόδωρο, τηλ. 

213 2052 575.  
 

 
Το παραπάνω είδος πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των 

Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρει σήμανση CE. 

Οι τιμές των προσφερομένων υλικών, δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες 

ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν), του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ. Οι 

οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά ανωτέρω 

παραδεκτές τιμές απορρίπτονται. (Εγκύκλιος ΕΠΥ 2269/19.3.2012 ΑΔΑ: 

Β445Θ-ΩΩΒ) 

 

 



Οι προσφορές δύναται να αποστέλλονται στο Γρ. Προμηθειών, μέσω  email  

promitheion@paidon-pentelis.gr, 

 μέχρι  την ΠΕΜΠΤΗ , 25  Φεβρουαρίου και μέχρι τις 11:00     

 

                      
Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά από τη δημοσίευση του 

παρόντος. 
 
 

 
 

                                                                               
 
 

                                                                            
                                                       Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 

 
 
                                                                  ΕΥΣΤΑΘΙΑ  ΚΑΤΟΙΚΟΥ 
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