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       ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Ενδιαφέροντος 

 

 

Το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης προτίθεται να προβεί στηνκάτωθι 

υπηρεσία, με τη διαδικασία της  συλλογής προσφορών: 

 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΟΡΟΦΗΣ ΣΕ ΙΑΤΡΕΙΟ του 1ου ΟΡΟΦΟΥ  

(διαστάσεων 3,20m x 4,50m) 
 

            ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.200,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

 

Περιγραφή ζημίας: 

Αποκολλήσεις  κομματιών τούβλων και σκυροδέματος της οροφής και πτώση τους 

επάνω  στην τοποθετημένη ψευδοροφή ορυκτών ινών. 

Περιγραφή εργασιών :  

1) Μετακίνηση επίπλων και μηχανημάτων εκτός του ιατρείου  

2) Απεγκατάσταση ολόκληρου του συστήματος ορυκτών ινών – φωτιστικών 

σωμάτων από την οροφή 

3)  Αποξήλωση σαθρών-χαλαρών τούβλων και κομματιών σκυροδέματος  όπου 

αυτό απαιτείται.  

4) Επιμελής καθαρισμός από σκουριά εκτεθειμένων τεμαχίων σιδηρού  οπλισμού 

5) Επάλειψη εκτεθειμένων τεμαχίων σιδηρού οπλισμού με αντιοξειδωτικό  υλικό 

6) Τοποθέτηση μεταλλικού πλέγματος στην οροφή (κοτετσόσυρμα) για  την 

αποφυγή νέων πτώσεων επάνω στο σύστημα  ορυκτών ινών 

7) Τοποθέτηση νέου μεταλλικού σκελετού συστήματος ορυκτών ινών και  

επανατοποθέτηση πλακών ορυκτής ίνας 

8)  Επανατοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων 



9)  Καθαρισμός χώρου και επανατοποθέτηση επίπλων και μηχανημάτων  στο 

ιατρείο. 

 

Ελάχιστες Απαιτήσεις 

Οι εργασίες αναμένεται να λάβουν χώρα κατά τη διάρκεια του Σ/Κ, ενώ η 

παράδοση του χώρου θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, 

σε πλήρη λειτουργία, αφού προηγηθεί έλεγχος από την Τεχνική Υπηρεσία. 

Επισημαίνεται ότι, πριν την κατάθεση της προσφοράς, οι ενδιαφερόμενοι 

οφείλουν να διενεργήσουν αυτοψία στο χώρο του ιατρείου της Διεύθυνσης 

Ορθοπεδικής Κλινικής στον 1ο όροφο  και να παραλάβουν από την Τεχνική 

Υπηρεσία βεβαίωση ότι επισκεφθήκανε τον χώρο.   

 

Πληροφορίες επί τεχνικών θεμάτων : Κον Κουντούρη Θεόδωρο, τηλ. 213 

2052 575.  

 
Το παραπάνω είδος πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και 

Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρει σήμανση CE. 

 

Οι τιμές των προσφερομένων υλικών, δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες 

ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν), του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ. Οι 

οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά ανωτέρω παραδεκτές 

τιμές απορρίπτονται. (Εγκύκλιος ΕΠΥ 2269/19.3.2012 ΑΔΑ: Β445Θ-ΩΩΒ) 

 
Οι προσφορές δύναται να αποστέλλονται στο Γρ. Προμηθειών, μέσω email  

promitheion@paidon-pentelis.gr, 

 μέχρι  την ΠΕΜΠΤΗ, 25 Φεβρουαρίου και μέχρι τις 11:00     

                  

Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά από τη δημοσίευση του παρόντος. 

 

 

 

 

                                                                               

              Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 

 

 

                                                                                ΕΥΣΤΑΘΙΑ  ΚΑΤΟΙΚΟΥ                                                                 
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