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ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

ΘΕΜΑ :«Τοποθέτηση εξωτερικών συστημάτων σκίασης (τεντών) για τις ανάγκες
του Β΄ κτιρίου».

Το Νοσοκομείο μας σε υλοποίηση της υπ΄ αριθ. 585/07-04-2020 απόφασης Διοικητή

προτίθεται να προχωρήσει σε εργασίες του θέματος.

Οι  διαγωνιζόμενοι  οφείλουν  να ελέγξουν επιτόπου του έργου  τις  ειδικές  συνθήκες

εκτέλεσης των εργασιών πριν από τη διαμόρφωση και κατάθεση της προσφοράς τους.

Τεχνικές προδιαγραφές συστημάτων σκίασης:

Το πανί- ύφασμα θα είναι:

 100% πολυεστερικό, αδιάβροχο ακόμα και μετά από πολυετή χρήση, αντιμυκητιακό

και αυτοπλενόμενο

 οικολογικό και πλήρως απαλλαγμένο από επιβλαβείς ουσίες 

 παρέχει απόλυτη προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία UV του ηλίου

 έχει ζωντανά χρώματα με υλικά βαφής, μη τοξικά, φιλικά στο περιβάλλον και στον

άνθρωπο, επιλογής του Νοσοκομείου (κατάθεση δειγματολογίου)

 δε θα κρατάει  σκόνη, δε θα ξεχειλώνει,  τα  χρώματα θα παραμένουν ζωηρά και

γενικότερα η εμφάνιση της τέντας θα είναι άριστη και μετά από πολυετή χρήση

 οι ραφές θα είναι ραμμένες με τετραπλή ραφή

 διαθέτει εγγύηση τουλάχιστον 7 έτη

 ISO 9001:2008 σε όλα τα στάδια παραγωγής τεντόπανου



Τα συστήματα σκίασης θα λειτουργούν με ηλεκτρικό μοτέρ και τηλεχειρισμό. Το καλώδιο

του μοτέρ θα καταλήγει μέσα στο κτίριο. Το ηλεκτρικό μοτέρ θα έχει εγγύηση τουλάχιστον

5 έτη.

Οι βραχίονες θα είναι αλουμινίου, βαρέως τύπου με διπλά ελατήρια και λευκού χρώματος

βαμμένοι με ηλεκτροστατική βαφή, με τουλάχιστον 1 χρόνο εγγύηση.

Διευκρινίζεται  ότι  σε  παράθυρα  των  οποίων  είναι  δύσκολη  η  τοποθέτηση  τέντας  θα

τοποθετηθεί  καποτίνα αντίστοιχων προδιαγραφών με τους βραχίονες  και  τα  υφάσματα

που προαναφέρθηκαν.

Όλα τα υλικά, μικροϋλικά που θα απαιτηθούν, στήσιμο σκαλωσιάς, κλπ θα βαρύνουν τον

ανάδοχο.

Ο ανάδοχος θα προκύψει από τη συνολική τιμή για όλη την εργασία τοποθέτησης των

συστημάτων σκίασης μετά υλικών.

 Η εκτέλεση όλων των εργασιών θα γίνεται υπό την επίβλεψη και κατόπιν συνεννόησης με

την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου.

Ο χρόνος παράδοσης του έργου ορίζεται στους 2 μήνες.

Οι  προσφορές  πρέπει  να  κατατεθούν  έως  και  την  Τετάρτη  15-04-2020  στην  Τεχνική

Υπηρεσία του Νοσοκομείου.
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