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Αριθµ.Πρωτ: 4275 Βαθ. Προτερ/τας

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΣΗΤΕΙΑ

Ταχ.∆/νση: Καπετάν Γιάννη Παπαδάκη 3
Ξεροκαµάρες 723 00 ΣΗΤΕΙΑ
Πληροφορίες: Γραφείο Προµηθειών
ΠΡΟΣ:
℡ Τηλέφωνο: 28433 40360
 Fax:
 E–mail:

28430 25352
promithies@ghsitia.gr

Θέµα: Επείγουσα έρευνα αγοράς για την προµήθεια µιας νέας αντλίας λυµάτων .
Σχετ :

1. Η υπ’ αριθµ. 842 ΕΗ∆ απόφαση του ∆.Σ. του Γ.Ν. Λασιθίου & Γ.Ν- Κ.Υ.
Νεαπόλεως <<∆ιαλυνάκειο>> .

2. Η υπ’ αριθµ. 95/17-12-2014 απόφαση για έρευνα αγοράς της Αν. ∆ιοικήτριας
της αποκεντρωµένη οργανικής µονάδας Σητείας του Γ.Ν. Λασιθίου.

3. Η υπ’ αριθµ. 4255/16-12-2014 εισήγηση του προϊστάµενου της Τεχνικής
Υπηρεσίας.

Παρακαλούµε να µας στείλετε τεχνική και οικονοµική προσφορά µέχρι την
Παρασκευή 19-12-2014 και ώρα 14.00 µ.µ. µε τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:
•

Υποβρύχια αντλία λυµάτων µε πτερωτή ενός καναλιού (non clog)

•

Σώµα αντλίας και ηλεκτροκινητήρα από χυτοσίδηρο (βαρέως τύπου)

•

Χαρακτηριστικά ηλεκτροκινητήρα: ισχύς 1,5 KW ( 2 HP), τριφασικός 400V/50Hz

•

Στόµιο κατάθλιψης 3’’

•

Η αντλία θα πρέπει να συνοδεύεται µε αντίστοιχο εξάρτηµα γωνίας ( bend)
1

•

∆υνατότητα διέλευσης στερεών τουλάχιστον 4 εκ.

•

Ονοµαστική παροχή (ελάχιστες τιµές µε ανοχή 10%):
30 m3 / h (500 lt/min) για µανοµετρικό 6 m
3

18 m / h (300 lt/min) για µανοµετρικό 10 m
•

Συµµόρφωση µε τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές της ΕΕ και πιστοποίηση CE

•

Επώνυµη εταιρία κατασκευής και παροχή εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον
ενός έτους, µε δυνατότητα άµεσης αντικατάστασης εντός δυο εργάσιµων ηµερών
σε περίπτωση βλάβης εντός της εγγύησης.

•

Μέγιστος χρόνος παράδοσης από την παραγγελία : τρεις εργάσιµες ηµέρες
Οι προσφορές θα πρέπει να συνοδεύονται από τον τύπο και τα βασικά τεχνικά
χαρακτηριστικά του µηχανήµατος, καθώς και τους όρους και τη διάρκεια εγγύησης.

Ο ∆/κός ∆/ντής
α/α Η Προϊσταµένη Ανθρώπινου
∆υναµικού-Γραµµατείας
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