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Έρευνα αγοράς που αφορά την προμήθεια ενός αναλυτή καυσαερίων

Προκειμένου να καλυφθούν έκτακτες ανάγκες ,  το ΓΝΘ Άγιος Παύλος πρόκειται  να προβεί

στην προμήθεια ενός αναλυτή καυσαερίων με χαρακτηριστικά και προδιαγραφές που αναφέρονται

στον  πίνακα που  ακολουθεί,  με  τη  διαδικασία  της  δημοσίευσης  στο διαδίκτυο  και  τη  συλλογή

προσφορών με  κριτήριο  τη  χαμηλότερη  τιμή  ,  η  οποία  δεν  μπορεί  να  υπερβαίνει  το   τρέχον

Παρατηρητήριο Τιμών της Ε.Π.Υ Ν.3846/2010 άρθρο 24.

      Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των διεθνών &

Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE. Στις προσφορές

θα πρέπει να αναφέρονται απαραίτητα οι αριθμοί Μητρώου του Παρατηρητηρίου με τους

οποίους αντιστοιχίζονται τα αιτούμενα υλικά. Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν τον

χρόνο παράδοσης.

      Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές στο γραφείο Τεχνικής Υπηρεσίας μέσω fax, e-mail ή

ταχυδρομικώς. Η ημερομηνία και ώρα παράδοσης θα προκύπτουν από την ημερομηνία

εκτύπωσης του fax (για προσφορές που κατατίθενται με τηλεμοιοτυπία) και για προσφορές

που κατίθενται μέσω ταχυδρομείου, από την ημερομηνία και ώρα κατάθεσης της

προσφοράς που θα αναφέρει το αποδεικτικό επίδοσης του φακέλου. Οι προσφορές που θα

προσκομίζονται ιδιοχείρως θα κατατίθενται προηγουμένως στην υπηρεσία πρωτοκόλλου

του Νοσοκομείου. Οι προσφορές που θα κατατίθενται στην υπηρεσία πέρα της

καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες.

Καταληκτική ημερομηνία : 24-09-2020

● Καταληκτική ώρα : 15:00

Οι προσφορές παρακαλούμε να έχουν ισχύ έως 4 μήνες

                                 

Ο αναλυτής καυσαερίων θα πρέπει να καλύπτει τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές:



              Τεχνικές προδιαγραφές αναλυτή καυσαερίων

· Να είναι ψηφιακός, αμεταχείριστος, επαγγελματικού τύπου.
· Να είναι σύμφωνος  με τις διατάξεις της ΦΕΚ 2654Β΄/2011 « Ρύθμιση θεμάτων σχετικών

με τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού»
· Να διαθέτει ενσωματωμένους αισθητήρες και να μετρά:

1. θερμοκρασία καυσαερίων σε  o C 
2. Μονοξείδιο του άνθρακα (ppm)
3. Οξείδια του αζώτου (ppm)
4. Οξυγόνο % (κ.ο)
5. Διοξείδιο του άνθρακα % (κ.ο.) 
6. Εσωτερικός βαθμός απόδοσης %
7. Απώλειες καυσαερίου %

· Οι αισθητήρες να έχουν εγγύηση διάρκειας ζωής τουλάχιστον τέσσερα (4) χρόνια, χωρίς
συμβόλαιο συντήρησης

· Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη υψηλής ανάλυσης και μενού στα Ελληνικά
· Να διαθέτει μνήμη για αποθήκευση των μετρήσεων.
· Να διαθέτει ενσωματωμένους μαγνήτες για γρήγορη σύνδεση με τον καυστήρα/λέβητα.
· Να διαθέτει ισχυρή επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου 
· Να διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα παρακολούθησης των αισθητήρων, το οποίο να

επιβλέπει συνεχώς τη λειτουργικότητά τους.
· Να μπορεί να αναβαθμισθεί.
· Ο αναλυτής καυσαερίων θα πρέπει να περιλαμβάνει φορτιστή, ακροφύσιο καυσαερίων

180 mm, Φ6, εκτυπωτή, τρόμπα αιθάλης για μέτρηση σε σκάλα Bacharach και βαλίτσα
μεταφοράς
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