
ENARJ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ
«ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΩΪΟ»-

-Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
                                                                              

                                     Βα/Πρ.

                    

ΘΕΜΑ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ (ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ – 
ΟΣΜΩΣΗ)
ΣΧΕΤ 

Το Νοσοκομείο Σύρου «Βαρδάκειο & Πρώϊο»
  
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3329/05
2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016,
3. Την ανάγκη για αντικατάσταση τμήματος του παλαιού συστήματος 

επεξεργασίας νερού με καινούργιο σύστημα σύγχρονης τεχνολογίας
Καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να αποστείλει πρόσφορα  για την ανάθεση υπηρεσιών 
εργασιών αντικατάστασης επεξεργασίας του νερού  του Νοσοκομείου. Η διάρκεια 
της σύμβασης θα είναι Δέκα  (10) ημερολογιακές ημέρες. Προϋπολογισμός 4.300,00 
€ συν ΦΠΑ. (Σύνολο: 5.332,00 € με ΦΠΑ)
 
 Ευχαριστούμε και περιμένουμε την απάντησή σας προσφορά έως την Παρασκευή 
24-04-2020 . Η προσφορά μπορεί να υποβληθεί και με email στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση igaviotis@vardakeio.gr. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση είμαστε στην 
διάθεση σας, στο τηλέφωνο 2281360650 & 651.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟ

 Πληροφορίες: Δημήτρης Αγγελόπουλος
 Τηλέφωνο  : 22813-60651
 Fax : 22813-60640
 E-mail : daggelopoulos@vardakeio.gr
 Web site : www.vardakeio.gr

Ερμούπολη: 13/04/2020

ΠΡΟΣ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ

Κοιν.:

 Ταχυδρομική Διεύθυνση: 
 Γ. Παπανδρέου 2
 Ερμούπολη-Σύρος Τ.Κ. 84100 

0000252483

mailto:igaviotis@vardakeio.gr


B. ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Το σύστημα επεξεργασίας νερού είναι μια μονάδα αφαλάτωσης και όσμωσης 
αποτελούμενο από:

1. Φίλτρο σωματιδίων 50lt, με αυτοματοποιημένη ηλεκτρονική κεφαλή 
με ενσωματωμένο μετρητή λίτρων και χρονοδιακόπτη ώστε να κάνει 
αυτοκαθαρισμό του συστήματος, με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα 
σύνδεσής του. Οδηγίες λειτουργίας και εγγύησης στα ελληνικά.

2. Φίλτρο ενεργού άνθρακα 80lt με αυτοματοποιημένη ηλεκτρονική 
κεφαλή και οδηγίες λειτουργίας και εγγύησης στα ελληνικά.

3. Αποσκληρυντής 150lt που να διαθέτει:
a. Ηλεκτρονική πλήρως αυτόματη κεφαλή ρυθμιζόμενη βάση 

χρόνου ή όγκου ή και συνδυασμός και των δύο
b. Οθόνη displayπρογραμματισμού και παρακολούθησης της 

λειτουργίας
c. Δοχείο άλατος 100lt  τουλάχιστον με αυτόματο ρυθμιζόμενο 

πλωτήρα
d. Όλα τα απαιτούμενα εξαρτήματα σύνδεσής του.
e. Τροφοδοτικό ρεύματος κεφαλής
f. Οδηγίες λειτουργίας και εγγύησης στα ελληνικά.

C. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Οι ανωτέρω εργασίες θα εκτελεστούν με μέγιστο συνολικό χρόνο 10 ημερολογιακές 
ημέρες. 
Θα ολοκληρωθούν σε μία φάση, εντός του χρονοδιαγράμματος. 

D. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Προτεινόμενη διαδικασία ανάθεσης  «Απευθείας ανάθεση¨»  αρ. 118 του 
Ν.4412/2016 (εκτιμώμενη αξία σύμβασης μικρότερη ή ίση των 20.000,00 € χωρίς 
ΦΠΑ)

13/04/2020

Ο Διοικητής

ΖΟΥΛΟΥΦΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

Ακριβές Αντίγραφο
Κεντρικό Πρωτόκολλο
ΖΑΡΑΡΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ«ΒΑΡ∆ΑΚΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΩΪΟ»
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