ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ
«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΣΕ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ»
Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης «Ευ Ζην», με έδρα την Αθήνα, πρόκειται να
πραγματοποιήσει την ακόλουθη δραστηριότητα: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΣΕ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ». Στα
πλαίσια ανάπτυξης της δράσης, ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης «Ευ Ζην», πρόκειται να προβεί
στην προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση του κυλικείου «ΧΑΡΑ» στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής.
Αναλυτικότερα, η προμήθεια αφορά σε Εξοπλισμό με τα εξής Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

a/a

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΟΣΟΣΤΗΤΑ
ΤΕΜΑΧΙΩΝ

1

Επιδαπέδια θερμαινόμενη βιτρίνα BAIN MARIE, χωρητικότητας 6
GN 1/1, με ανοικτό αποθηκευτικό χώρο πίσω με ράφι.

1

2

Επιδαπέδια Βιτρίνα θερμαινόμενη 2 επιπέδων (πάτος και 1
κρυστάλλινο ράφι) με ανοικτό αποθηκευτικό χώρο πίσω με
ράφι.

1

3

Επιδαπέδια Βιτρίνα συντήρησης 2 επιπέδων (πάτος και 1
κρυστάλλινο ράφι) με ψυχώμενο αποθηκευτικό χώρο πίσω.

1

4

Πάγκος εργασίας ΙΝΟΧ με μία λάντζα-βρύση και λεκάνη
παγοκύβων, με μόνωση και καπάκι, με συρτάρι καφέ και αμπάρι
απορριμμάτων, με θέση για ψυγείο MINI BAR και κλειστό
αποθηκευτικό χώρο. Διαστάσεις 3,50x70x90.

1

5

Ψυγείο MINI BAR χωρητικότητας 68lt.

1

Διευκρινήσεις Εξοπλισμού




Ο εξοπλισμός θα πρέπει είναι καινούργιος και αμεταχείριστος
Στον εξοπλισμό δεν επιθυμείται επένδυση.
Οι βιτρίνες πρέπει να είναι ισοϋψείς, επίπεδες χωρίς κοίλες επιφάνειες και το συνολικό μήκος τους να μην
ξεπερνά τα 5,10m.

Οι προσφορές θα πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ να περιλαμβάνουν






Αναλυτική περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών
Τις απαραίτητες προδιαγραφές και σήματα καταλληλότητας CE
Αναλυτική περιγραφή του συνολικού κόστους (καθαρή αξία , ΦΠΑ)
Τρόπος Πληρωμής
Χρονοδιάγραμμα και οι όρους παράδοσης

Πληροφορίες θα παρέχονται στα γραφεία του ΚοιΣΠΕ «Ευ Ζην» (Κανάρη 1 & Γούναρη 40, Αγ. Ι. Ρέντης) και στο
τηλέφωνο 210 5988697, καθημερινά, 13:00 – 15:00, από την κυρία Πατσούρη.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τις προσφορές τους, το αργότερο έως την Παρασκευή 18 Ιανουαρίου
2019, στα γραφεία του ΚοιΣΠΕ, Κανάρη 1 & Γούναρη 40, Αγ. Ι. Ρέντης, καθημερινά 13:00-15:00.
Η δημοσίευση της παρούσας δεν δημιουργεί δεσμεύσεις ή ευθύνη του ΚοιΣΠΕ «Ευ Ζην» έναντι των
ενδιαφερομένων που θα καταθέσουν τις προσφορές, ενώ ο ΚοιΣΠΕ διατηρεί τη διακριτική ευχέρεια να επιλέξει
οποιαδήποτε προσφορά, την οποία θα κρίνει ως καταλληλότερη και συμφερότερη να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του
έργου. Επίσης, ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός «Ευ Ζην» διατηρεί το δικαίωμα να αγοράσει μέρος του εξοπλισμού που
περιγράφεται στην παρούσα προκήρυξη.
2/1/2019
Αθήνα

Η Πρόεδρος του ΔΣ και Νόμιμη Εκπρόσωπος
Πελαγία Νικολάου

