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                        ΑΔΑ:  

         Αρ.Πρωτ.: 1631/11.03.22 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

 
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για προμήθεια και τοποθέτηση πυράντοχου ανοιγόμενου εξωτερικού 
κουφώματος για το Γ.Ν. Θήρας» 
ΣΧΕΤ: α. Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας 
           β. Την με Αρ. Πρωτ. 1346/01.03.2022 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Γ.Ν. Θήρας . 
 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Χίλια επτακόσια ευρώ ( 1.700 € ) συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α  

Κριτήριο αξιολόγησης Ημερομηνία δημοσίευσης στο 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

Χαμηλότερη Τιμή 11 Μαρτίου 2022 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

Ανοιχτές προσφορές στο mail: 
supplies@santorini-hospital.gr  και 

στο fax: 2286035459 
18 Μαρτίου 2022 Παρασκευή 13:00 μ.μ. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η συλλογή προσφορών για την προμήθεια και τοποθέτηση πυράντοχου 
ανοιγόμενου εξωτερικού κουφώματος στο Γ.Ν. Θήρας καθώς είναι απαραίτητη η αντικατάσταση του υπάρχοντος. Οι 
αιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές είναι οι κάτωθι: 

Διαστάσεις κουφώματος : 1.40 x 2.15 ( 0.90+0.50) 

Η κάσα είναι γαλβανισμένη στραντζαριστή με πάχος ελάσματος 1,5 – 2mm.  

Τα θυρόφυλλα αποτελούνται από στραντζαριστές λαμαρίνες (γαλβανισμένες) με εσωτερική πλήρωση στο μεταξύ 

τους διάκενο από πετροβάμβακα, και είναι συνολικού πάχους 60-65mm. Η θύρα να έχει μεντεσέδες, κλειδαριές και 

χειρολαβές και μπάρα πανικού από ανοξείδωτο χάλυβα, όλα πιστοποιημένα πυράντοχα μεμονωμένα ή ως ενιαία 
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σύνολα.  Περιμετρικά τα θυρόφυλλα ή η κάσα να έχουν θερμοδιογκούμενη ταινία και κάτω μηχανισμό, για την 

εξασφάλιση της καπνοστεγανώτητας.  

Η θύρα να βαφεί με εποξειδικό χρώμα δύο συστατικών.  

Εγγύηση καλής λειτουργείας 2 έτη.  
 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ : 
 

• Ισχύς Προσφορών: 60 ημέρες κατ’ ελάχιστο. 

• Αποστολή προσφορών: Ανοιχτές προσφορές στο e-mail: supplies@santorini-hospital.gr   ή στο fax: 
2286035459 έως τις 18.03.22  ημέρα  Παρασκευή και ώρα 13:00. 

• Τρόπος Πληρωμής: Με δέσμευση του ποσού από τον ΚΑΕ 14.00.01.80 (Προμήθεια Επίπλων και Σκευών) 
του εγκεκριμένου για το 2022 προϋπολογισμού του Γ.Ν. Θήρας και εντός 60 ημερών από την έκδοση 
τιμολογίου και την οριστική παραλαβή των ειδών.  

• Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον ανάδοχο. 

• Στην υποβληθείσα προσφορά θα πρέπει να υπάρχει ρητή αναφορά ότι συμμορφώνεται πλήρως με τις 
τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης. 

• Η προσφορά θα πρέπει να φέρει σφραγίδα και υπογραφή . 
 

Για ποσά πάνω από 1.500€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας και για ποσά πάνω από 
3.000€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. 

 

 

Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΘΗΡΑΣ 

 

 

 

 
 

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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