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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
ΘΕΜΑ : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την διαδικασία συλλογής  

Προσφορών για την  προμήθεια και εγκατάσταση μίας τέντας για το φυλάκιο,  

CPV : 45421144-5 «Εργασίες τοποθέτησης τεντών»>>  για την Υγ. Μ. Μονάδα 

Νάουσας του Γ.Ν. Ημαθίας. 
                 

   
ΣΧΕΤ  : α) Νόμος 4412/2016 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας 
               
            

Το Γ. Νοσοκομείο Ημαθίας – Υγ. Μ. Νάουσας καλεί τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές να 

υποβάλλουν  προσφορά για τα είδη του συνημμένου πίνακα, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες 

για την απρόσκοπτη και αδιάλειπτη λειτουργία του Νοσοκομείου Νάουσας. Κριτήριο αξιολόγησης 

είναι  η χαμηλότερη τιμή. 

                 Παρακαλούμε να αποστείλετε  τις προσφορές σας στο Γραφείο Προμηθειών της Υγ. Μ. 

Νάουσας  του Γ.Ν. Ημαθίας , με email, έως την Τρίτη 25-05-2021 και ώρα 11:00πμ .  

Εφόσον τα είδη  παρακολουθούνται  από το Παρατηρητήριο τιμών   (ΦΕΚ 777/Β΄/04-06-2010) της  

Ε.Π.Υ.  καλείστε να προσκομίσετε Υπεύθυνη δήλωση με τις αναγραφόμενες τιμές των ειδών .Η 

υπηρεσία δεν θα δεχτεί οικονομική προσφορά ανώτερη των τιμών που θα αναφέρονται στην 

παραπάνω δήλωση. Εάν  τα εν λόγω είδη  δεν παρακολουθούνται  από το Παρατηρητήριο Τιμών 

,απλώς θα το αναφέρετε στην Υπεύθυνη Δήλωση. 

 
 

                                                                    Ο Αν.Διοικητής 
                                                                        ΓΝ.ΗΜΑΘΙΑΣ ΥΓ.Μ. ΝΑΟΥΣΑΣ 

    
 
 
 
                                                                                                 Δρ. Λυκοστράτης Κων/νος 
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ΣΥΝΟΛΟ 700 

ΦΠΑ 24% 168 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 868 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

   

A/A 

KAE  
ΠΡΟΫ
ΠΟΛ
ΟΓΙΣ
ΜΟΥ                                  ΥΛΙΚΟ 

ΠΟΣΟΤ
ΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝ
Η ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

1 1899 

Τέντα διαστάσεων 5 μέτρων με δύο βραχίονες 

2,75 μέτρων. 

                             

Όλες οι σιδηροκατασκευές θα αποτελούνται: 

από σωλήνα γαλβανιζέ 1/1 / 4 βαρέου τύπου με 

κολώνες και στηθαίο, οι άξονες θα είναι Φ7Ο 

και Φ42γαλβανιζέ βαρέου τύπου, ενισχυμένου 

πάχους 2,2 χιλιοστών, επιδίδοντας στιβαρότητα 

,οι μηχανισμοί και τα κουζινέτα θα είναι με 

ρουλεμάν και όλα τα εξαρτήματα σιδερένια 

γαλβάνιζέ.Λόγω των μεγάλων επιφανειών που 

θα πρέπει να καλυφτούν , τα τεντόπανα πρέπει 

να έχουν ελαστικότητα ,να είναι ελαφριά ,και 

ταυτόχρονα εξαιρετικά ισχυρά χωρίς να 

ξεχειλώνουν Ακόμη οι τέντες θα είναι 

ανοιγόμενες χειροκίνητα με ύφασμα εκρού 

αδιάβροχο. Οι μηχανισμοί και τα εξαρτήματα 

που θα χρησιμοποιηθούν, θα είναι επωνύμων 

ελληνικών εταιριών του χώρου και της 

καλύτερης ποιότητος. 

Στο κόστος της προμήθειας περιλαμβάνονται 

και η τοποθέτηση, όλα τα υλικά, μηχανήματα 

και εργαλεία που θα απαιτηθούν. 

1 700€ 700€ 


