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ΠΡΟ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Θέμα: Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος σποβολής οικονομικής προζθοράς για ηην
προμήθεια «ΠΡΟΣΑΣΕΤΣΘΚΩΝ ΕΞΑΡΣΗΜΑΣΩΝ ΓΘΑ ΣΟΤ ΣΟΘΥΟΤ ΚΑΘ ΓΩΝΘΕ »
για ηις ανάγκες ηοσ Γ.Ν. Καρπενηζίοσ. Προϋπολογιζμός δαπάνης : 4.300€ με ΦΠΑ

Σν Γ. Ν. Καξπελεζίνπ ,ζαο θαιεί λα ππνβάιεηε νηθνλνκηθή πξνζθνξά γηα ηελ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΠΡΟΣΑΣΕΤΣΙΚΩΝ ΕΞΑΡΣΗΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΙΧΟΤ ΚΑΙ ΓΩΝΙΕ », έσο ηελ TΔΣΑΡΣΗ 4-8-2019 καη
ώξα 14:30 μμ.
Οη ελδηαθεξόκελνη ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ ζθξαγηζκέλε πξνζθνξά ζην Πξσηόθνιιν ηνπ Γεληθνύ
Ννζνθνκείνπ Καξπελεζίνπ κέρξη ηελ Σεηάξηε 4 ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ 2019 θαη ώξα 14:30.
Κξηηήξην γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζύκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά
απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο (ρακειόηεξε ηηκή αλά είδνο).
Καιεί ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο , λα απνζηείινπλ ηελ νηθνλνκηθή ηνπο πξνζθνξά Σεηάξηε 4
ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ 2019 (ζε θιεηζηό θάθειν) µε ππνγξαθή θαη ζθξαγίδα ηνπο, όπνπ ζα αλαγξάθεηαη µε
θεθαιαία γξάκκαηα:


«ΠΡΟΦΟΡΑ» , απεπζείαο πξνο ζην Γξαθείν Πξσηνθόιινπ έσο ηελ Σεηάξηε 4
ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ 2019.

Η πξνκήζεηα ζα αλαηεζεί ζύκθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016, Π.∆. 80/2016.
Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα ην ζύλνιν ηεο αηηνπκέλεο πνζόηεηαο απηώλ.
Παξαθαιείζζε λα ζπκκεηάζρεηε ζηε δηαδηθαζία κόλν θαη εθόζνλ έρεηε εηνηκνπαξάδνην πιηθό θαη
άκεζε παξάδνζε.
Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ : ηνπιάρηζηνλ ηεζζάξσλ (1) κελώλ.
Η παξάδνζε ησλ εηδώλ ζα γίλεηαη ζην ηκήκα θαη ζηνλ ρώξν πνπ ζα ππνδεηθλύεηαη από ην
Ννζνθνκείν κε έμνδα θαη επζύλε ηνπ Πξνκεζεπηή, ύζηεξα από απνζηνιή έγγξαθνπ αηηήκαηνο, ην
αξγόηεξν εληόο (3) εξγάζηκσλ εκεξώλ από ηελ ιήςε ηνπ αηηήκαηνο.

ΠΕΡΘΓΡΑΦΗ ΚΑΘ ΖΗΣΟΤΜΕΝΗ ΠΟΟΣΗΣΑ:
ΟΜΑΔΑ Α΄

Α/Α

1

Περιγραθή Είδοσς

Φάρειπ ποξρςαρίαπ ςξίυωμ
(βιδωςέπ ) από τύλξ
ποξρςαρίαπ ρκληοξύ PVCU,πλάςξσπ 30cm ,πάυξσπ
2mm με ρύρςημα ρςήοινηπ
πξσ θα πεοιλαμβάμει
ρκελεςό αλξσμιμίξσ και
καςάλληλεπ απξλήνειπ.

Μον.
Μεηρ.

Ποζόηηηα

ΜΕΣΡΑ

130

ΜΕΣΡΑ

80

ΚΙΛΑ

ΚΑΣ¨ΕΚΣΙΜΗΗ

ΜΕΣΡΑ

30

Η πξρόςηςα ςωμ
απξλήνεωμ θα γίμει κας¨
εκςίμηρη με βάρη ςα
ρσμξλικά μέςοα
ποξρςαρίαπ
Φάζεηο πξνζηαζίαο ηνίρσλ (θνιιεηέο) από θύιν
2

πξνζηαζίαο ζθιεξνύ PVC-U πιάηνπο 30cm. Η Φάζα ζα
ζηεξίδεηαη κε θόια απεπζείαο πάλσ ζηνλ ηνίρν

3

4

Κόια γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ
αλσηέξσ πξνζηαηεπηηθώλ
θαζώλ

Γσλία πξνζηαζίαο (θνιιεηή) από θύιν πξνζηαζίαο
ζθιεξνύ pvc-u πάρνπο 2mm δηαζηάζεσλ 70 ρ70

ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ ΤΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ :

4.300 €

Γηνηθεηήο
ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καξπελεζίνπ

Κνπηαιηαλόο ηαύξνο

