
                  ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

 ΑΔΑ:  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                         Καζηορηά, 22/08/2014  

Τ.ΠΕ.  ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ                                              Αρηζκ. Πρωη.: 6661  

ΚΑΣΟΡΙΑ 
 

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ     

Σατ.Δ/νζη : Μασριφηίζζης                  

Σατ.Κώδικας : 52 100 Καζηοριά                  

Πληροθορίες : Σολιάδοσ Ελεσθερία             

Σηλέθφνο : 24673 50621             

  

ΘΕΜΑ :     «Πρόζκληζη για σποβολή προζθοράς για ηην ανάθεζη σπηρεζιών ζσνηήρηζης     

                   Ανελκσζηήρφν» 

ΥΕΣ.:      Η αρηζκ. 155/Γ/13.08.2014 απόθαζε ηοσ Γ.Σ. ηοσ Νοζοθοκείοσ Καζηορηάς 

  

Το Γεληθό Νοζοθοκείο Καζηορηάς, ύζηερα από ηελ αρηζκ.  155/Γ/13.08.2014 απόθαζε ηοσ 

Γ.Σ., προζθαιεί ηοσς ελδηαθερόκελοσς λα σποβάιοσλ έγγραθε  προζθορά ζε ζθραγηζκέλο 

θάθειο γηα ηελ αλάζεζε σπερεζηώλ σνηήρηζης Ανελκσζηήρφν γηα έλα έηος ζηο Γεληθό 

Νοζοθοκείο Καζηορηάς, προϋποιογηζκού 5.800 €, ζσν Φ.Π.Α.  

Η ζσγθεθρηκέλε παροτή σπερεζηώλ αθορά ζηελ αληηκεηώπηζε βιαβώλ, ζσληερήζεης, 

ηροποποηήζεης, αλαβαζκίζεης, εηήζηα πηζηοποίεζε (ΦΔΚ 2604/22-12-2008) θαη επαλειέγτοσ αλ 

απαηηεζεί, ποσ αθορούλ ηοσς παραθάηω αλειθσζηήρες: 

α/α Αλειθσζηήρας  Ιζτύος KW Σηάζεωλ 

1 Υδρασιηθός αζζελοθόρος 14 αηόκωλ 12 2 

2 Υδρασιηθός αζζελοθόρος 17 αηόκωλ 35 3 

3 Υδρασιηθός προζώπωλ 8 αηόκωλ 12 3 

4 Υδρασιηθός θορηίωλ κηθρός 9.5 2 

5 Υδρασιηθός θορηίωλ κηθρός 9.5 2 

Θα γίλεηαη ε απαραίηεηε εηήζηα ζσληήρεζε ηωλ αλειθσζηήρωλ ζύκθωλα κε ηα πρόησπα 

ηοσ ΔΛΟΤ ή ηης αληίζηοητες οδεγίες ηοσ ΥΒΔΤ θαη ζύκθωλα κε ηελ Αρ. Απ. 18173/30.8.1988 

ΦΔΚ 664/Β/9.9.1988.  

Η θάζε είδοσς ελέργεηα, επέκβαζε ή θροληίδα ποσ είλαη απαραίηεηε θαη αλαγθαία γηα ηελ 

εθπιήρωζε ηοσ ζθοπού γηα ηολ οποίο θαηαρηίδεηαη ε ζύκβαζε ε οποία θα έτει ιζτύ μέτρι να 

προκύυει ζύμβαζη από ηον διαγφνιζμό ποσ θα διενεργήζει ηο Νοζοκομείο Καζηοριάς .   

Ο ζσληερεηής αλειθσζηήρωλ πρέπεη λα είλαη ζηελ δηάζεζε ηοσ Νοζοθοκείοσ γηα όιο ηο 

24ώρο, γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηωλ αλωηέρω εργαζηώλ ζηο Νοζοθοκείο Καζηορηάς. 
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Ο προϋπολογιζμός ηοσ εηήζιοσ κόζηοσς παροτής σπηρεζιών ζσνηηρηηή 

ανελκσζηήρφν, ζσμπεριλαμβανομένοσ ηοσ κόζηοσς έκδοζης εηήζιφν πιζηοποιήζεφν (ΦΕΚ 

2604/22-12-2008) και επανελέγτοσ αν απαιηηθεί, είναι 5.800 ζσν Φ.Π.Α.    

 Οη προζθορές ηωλ ελδηαθεροκέλωλ ζα πρέπεη λα θαηαηεζούλ κέτρη  ηελ Παραζκεσή   

29/08/2013, 12:00 κ.κ. ζηο Γραθείο Προκεζεηώλ ηοσ Γεληθού Νοζοθοκείοσ, (ζηο ηζόγεηο ηοσ 

θηηρίοσ Γηοηθεηηθώλ Υπερεζηώλ), οπόηε θαη ζα αποζθραγηζζούλ οη θαηαηηζέκελες προζθορές. 

Ο θάθειος ηες προζθοράς ζα πρέπεη λα περηιακβάλεη: 

 α) άδεηα ζσληήρεζες αλειθσζηήρωλ, Γ εηδηθόηεηας (ΦΔΚ 281/08-03-2002 Τεύτος Β) θαη   

 β) ηελ οηθολοκηθή  προζθορά. 

 

 

 

Ο Γηοηθεηής   

 

 

Ορθαλός Γεώργηος 
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