
 

 

 

 

Γραθείο Προμηθειών              ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ                                                                                           

Πιεξ:   Μ. Μαξθνύιε                                                                               Θεζ/λίθε,            02/04/2019                                                    
Tει.: 2313 32.3115, fax: 2313 32.3969                                                   

 Ηιεθηξ. Δ/λζε: pr.papageorgiou@gmail.com                                         Αξ. Πξση.:            15.485 

   
                                                                                                                                                                                                                                                                                       

           ΠΡΟ:  

                                                                                                          ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

                                                                                                  
ΘΕΜΑ: Τποβολή προζθορών για ηην προμήθεια και ηοποθέηηζη μπάρας ελέγτοσ κσκλοθορίας οτημάηων, ζηον 

περιβάλλονηα τώρο ζηο Ελικοδρόμιο ηοσ Νοζοκομείοσ (α/α .03.19). 

αο γλσξίδνπκε, όηη ην Ννζνθνκείν επηζπκεί ηελ πξνκήζεηα ησλ πιηθώλ κε ηηο απαηηνύκελεο εξγαζίεο, 
προϋπολογιζηικής δαπάνης 3.100,00 € με ηο ΦΠΑ, όπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα: 

ΤΝΟΠΣΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΡΓΑΙΑ 

: Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε κπάξαο ειέγρνπ θπθινθνξίαο νρεκάησλ. 

ΥΩΡΟ/ΣΜΗΜΑ : Πεξηβάιισλ ρώξνο - Ειηθνδξόκην. 

ΠΟΟΣΗΣΑ : 1 ηεκ 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΤΛΙΚΑ : 

1. Μεραληζκόο κπάξαο κε θνληάξη κήθνπο 5 - 6 κέηξσλ. 

2. 
Ηιεθηξνληθόο πίλαθαο ειέγρνπ (είζνδνο ειεγρόκελε κε ηειερεηξηζηήξηα, έμνδνο 
ειεύζεξε κε ρσξεηηθό πεδίν).  

3. Φσηνθύηηαξα αζθαιείαο (1 δεύγνο). 

4. Κνισλάθη ζηήξημεο θνληαξηνύ θαη θσηνθύηηαξνπ αζθαιείαο (1 ηεκ). 

5. Πνκπόο ηειερεηξηζκνύ (4 ηεκ). 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΕ 
ΕΡΓΑΙΕ  

: 

1. Σνπνζέηεζε κπάξαο θαη ζύλδεζε κε ειεθηξηθή παξνρή. 

2. Καηαζθεπή ρσξεηηθνύ πεδίνπ θαη ζύλδεζε απηνύ κε ηνλ πίλαθα ειέγρνπ. 

3. Ρπζκίζεηο, ζπλδέζεηο, δνθηκέο θαη παξάδνζε ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία. 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ : 

1. 
Η απαηηνύκελε ειεθηξηθή παξνρή (230 V) ζα θαηαζθεπαζηεί από ην Ννζνθνκείν, 
όιεο νη ππόινηπεο θαισδηώζεηο (γηα ρσξεηηθό πεδίν θαη θσηνθύηηαξα) ζα 
θαηαζθεπαζηνύλ από ηνλ αλάδνρν. 

2. 

Σα πξνζθεξόκελα είδε ζα ζπλνδεύνληαη από εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο 
ηνπιάρηζηνλ δύν (2) εηώλ θαη ζα δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθό ή δήισζε ζπκκόξθσζεο 
(declaration of conformity) CE, γηα ηελ ζπκθσλία ησλ πξνζθεξόκελσλ εηδώλ πξνο 
ηηο ηζρύνπζεο νδεγίεο ηεο Ε.Ε. 

3. 
Οη ελδηαθεξόκελνη, πξηλ ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο, ζα πξέπεη λα ιάβνπλ γλώζε 
ησλ επί ηόπνπ ζπλζεθώλ. 
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Ωο εθ ηνύηνπ, παξαθαινύκε όπσο απνζηείιεηε ηελ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζαο, ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν (ζα 
πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλώο ν ηίηινο θαη ν α/α ηνπ δηαγσληζκνύ), ζην Γξαθείν Πξνκεζεηώλ ηνπ Ννζνθνκείνπ έσο 
ηελ ώξα 15:00 ηεο 15ης Απριλίοσ 2019. 

    ηελ πξνζθεξόκελε ηηκή ζα ζπκπεξηιακβάλεηαη ην ζπλνιηθό θόζηνο ηεο πξνκήζεηαο (πιηθά θαη εξγαζία) τωρίς ην ΦΠΑ. 
ηελ πξν ΦΠΑ ζπλνιηθή αμία ζα γίλνπλ νη λόκηκεο θξαηήζεηο ύςνπο 2,12432%. 

    Οη ελδηαθεξόκελνη, γηα νπνηεζδήπνηε δηεπθξηλίζεηο επί ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη ζηνλ 
θ. Παπαληθνιάνπ Αζηέξην - Σει. 2313 32.3105.           
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