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Α.Π.:  ΠΙΛ/2019/31         Βόλος, 2/4/2019 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

για την  «Προμήθεια & εγκατάσταση περγοτέντας και τέντας κασετίνας στο κτίριο                                    

του ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ στην Γ.Καρτάλη 48 στο Βόλο» 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου και την έγκριση δαπάνης από τον Διευθυντή ΚΕΘΕΑ με 

Α.Π. ΑΕΔ-ΠΙΛ-2019/23 και αριθμό ΚΗΜΔΗΣ 19REQ004553663. 

Το ΝΠΙΔ Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) σας απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

για την  «Προμήθεια & εγκατάσταση περγοτέντας και τέντας κασετίνας στο κτίριο του ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ στην 

Γ.Καρτάλη 48 στο Βόλο», σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους της παρούσας, τις Τεχνικές Προδιαγραφές περγοτέντας 

και τέντας κασετίνας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α και την Οικονομική Προσφορά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. 

Γενικοί Όροι 

Περιγραφή είδους  Προμήθεια & εγκατάσταση περγοτέντας και τέντας κασετίνας 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη / 

Σχετικές εγκρίσεις 

9.274,20 € (χωρίς Φ.Π.Α.),     

11.500,00 € (συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 24%)  

CPV :   39522120-4 

ΚΑΕ: 14-09-000000 

Απόφ. Ανάληψης Υποχρέωσης  ΑΔΑ: 6ΕΣΜΟΡ9Υ-Π22 

Σύνταξη προσφοράς Οι  προσφορές  πρέπει να περιέχουν τα εξής:  

1. Τεκμηρίωση του τρόπου ικανοποίησης όλων των προϋποθέσεων και 

απαιτήσεων που παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A’ της παρούσης 

(ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΓΟΤΕΝΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΝΤΑΣ 

ΚΑΣΕΤΙΝΑΣ  συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το νόμιμο 

εκπρόσωπο).  

2. Συμπληρωμένο το συνημμένο ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’) της παρούσης και υπογεγραμμένο από τον νόμιμο 

εκπρόσωπο. 

3. Όλα τα απαραίτητα prospectus, αναλυτικές τεχνικές περιγραφές , οδηγίες 

συντήρησης, κατάλληλα σχήματα, εικόνες, φωτογραφίες, πιστοποιητικά, 

δικαιολογητικά και ότι άλλο τεκμηριωτικό στοιχείο διαθέτει που 

αποδεικνύει τη συμμόρφωση των προσφερόμενων ειδών με τις 

απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών.  

4. Τα ΜΟΤΕΡ  των δυο  ηλεκτροκινούμενων τεντών  με τα τηλεχειριστήριά 

τους  θα πρέπει να φέρουν την ένδειξη CE. 

Η κατασκευή τους θα συμφωνεί με τις οδηγίες των Ευρωπαϊκών 

κανονισμών που ισχύουν για την ασφάλεια & προστασία του 

μηχανολογικού εξοπλισμού. Επίσης θα είναι  γνωστού εργοστασίου και 

θα είναι εξασφαλισμένη η εύρεση ανταλλακτικών για επτά (7) 

τουλάχιστον χρόνια. 

Τεχνικές προδιαγραφές  Όπως ορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’. 

Κριτήριο κατακύρωσης  Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει τιμής. 

Κατακύρωση αποτελεσμάτων  Μετά την κατακύρωση των αποτελεσμάτων ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει 

εντός δέκα πέντε (15) εργασίμων ημερών για την υπογραφή της σύμβασης 
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ανάθεσης της προμήθειας και εγκατάστασης των υλικών αφού έχει προηγουμένως 

προσκομίσει:  α) αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας τα 

οποία να είναι σε ισχύ (πρωτότυπα ή ευκρινή αντίγραφα) β) απόσπασμα ποινικού 

μητρώου και γ) Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου. 

Ισχύς προσφορών  Οι προσφορές πρέπει να ισχύουν τουλάχιστον τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες 

μετά την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς. 

Αναπροσαρμογή τιμήματος  Δεν προβλέπεται 

Εναλλακτικές προσφορές  Δεν προβλέπονται  

Προθεσμία παραλαβής 

προσφορών /Αποσφράγιση 

προσφορών  

 Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν τις προσφορές τους με οποιονδήποτε  

τρόπο  στο Πρωτόκολλο του ΚΕΘΕΑ-ΠΙΛΟΤΟΣ στο Βόλο Μεταμορφώσεως 27 ΤΚ 

38333 ,  ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@kethea-pilotos.gr,  

το αργότερο μέχρι την 16/4/2019, ημέρα Τρίτη, και ώρα 11 π.μ.Η Επιτροπή 

διατηρεί το δικαίωμα κατά την επεξεργασία των προσφορών της παρούσας να 

καλέσει τους προσφέροντες για παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων που σε 

καμία περίπτωση δεν θα διαφοροποιούν την αρχική προσφορά τους. 

Εγγύηση  Τα ΜΟΤΕΡ  των δυο  ηλεκτροκινούμενων τεντών  με τα τηλεχειριστήριά τους, θα 

συνοδεύονται από εγγύηση του εργοστασίου κατασκευής ή του επίσημου 

αντιπροσώπου τουλάχιστον πέντε  (5) ετών 

Χρόνος / τόπος παραλαβής 

και εγκατάστασης των ειδών   

(30)  ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης στο κτίριο του Κληροδοτήματος 

ΣΤΡΕΦΤΑΡΗ του  ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ  στο Βόλο με έξοδα μεταφοράς του 

Αναδόχου.             

Τρόπος πληρωμής  Εντός (60) ημερών από την παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών, με κατάθεση σε 

τραπεζικό λογαριασμό. Ο Ανάδοχος υποχρεούται για την εξόφληση των τιμολογίων 

να προσκομίσει αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας τα οποία 

να είναι σε ισχύ (πρωτότυπα ή ευκρινή αντίγραφα). 

Κρατήσεις στο καθαρό ποσό  Παρακράτηση 2% υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (άρθρο 3, Ν.3580/2007),  
φόρος εισοδήματος (άρθρο 64,  Ν.4172/2013), κράτηση 0,06% Υπέρ της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και κράτηση 0,06% Υπέρ της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.  

Πληροφορίες  Τηλέφωνο: 24210 36404 

Όνομα Υπεύθυνης: Χατζησταματίου Αναστασία 

Ματαίωση της διαδικασίας     Το ΚΕΘΕΑ διατηρεί το δικαίωμα της ακύρωσης, ή/και αναβολής, ή/και διακοπής, 

ή/και επανάληψης με τροποποίηση ή μη των όρων και τεχνικών προδιαγραφών 

ή/και ματαίωσης της διαδικασίας, χωρίς οι συμμετέχοντες να έχουν δικαίωμα 

αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο. 

Υποκατάσταση αναδόχου Ο Ανάδοχος απαγορεύεται να υποκατασταθεί από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο 

σχετικά με τις υποχρεώσεις που θα αναλάβει εξ αφορμής της παρούσας, καθώς 

επίσης απαγορεύεται η εκχώρηση δικαιωμάτων άνευ της ρητής και έγγραφης 

αδείας του Φορέα. 

Νομοθεσία  Για ότι δεν προβλέπεται από τους όρους της παρούσας εφαρμόζονται οι περί 

προμηθειών του Δημοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά. 

Ο Διευθυντής ΚΕΘΕΑ 

 

 

      Γκιτάκος Βασίλειος 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ:  

Α’: Τεχνικές προδιαγραφές περγοτέντας και τέντας κασετίνας 

Β’: Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς    

mailto:info@kethea-pilotos.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ    Α’ 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΓΟΤΕΝΤΑΣ & ΤΕΝΤΑΣ ΚΑΣΕΤΙΝΑΣ 

  

 
Α)  ΠΕΡΓΟΤΕΝΤΑ  ενδεικτικού τύπου PERGO IDEAL ΜΗΚΟΥΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 8,00μ. και ΠΛΑΤΟΥΣ 3,60μ. (κατά 
μέσον όρο) – ΙΔΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  - ως εις σχέδια Μελέτης ΠΛΗΡΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΟΥΜΕΝΗ  (με τηλεχειριστήριο) 
 
ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ : 
 
1) Επαρκή από πλευράς αντοχής , βοηθητική ξύλινη κατασκευή στήριξης μήκους 8,00μ. & ύψους  όσο απαιτείται 
ώστε να δημιουργηθεί σωστή κλίση - ίδιας διατομής  (0,12 μ.* 0,12μ.) με αυτήν της  υποκείμενης υφιστάμενης ξύλινης 
πέργολας   επάνω στην όποια θα στηριχτεί. 
 
2) Η στήριξη του συρόμενου πανιού PVC  με τυπωμένο BLOCK OUT , θα γίνεται   , σε    τρεις   βασικούς 
οδηγούς  αλουμινίου διατομής 0,085μ. * 0,13μ.  και μήκους περίπου 3,60μ. 
   
3) Το πανί PVC  θα στερεώνεται  στους τρεις οδηγούς αλουμινίου  μέσω   επτά     βεργών  ανά περίπου  0,50 μ. 
,παράλληλες του άξονα,   διατομής 0,056μ.* 0,044μ. ,  μήκους 8,00μ. και η μπροστινή  και η πίσω βέργα , θα έχουν 
διατομή 0,084μ. *0,054 μ. και θα λειτουργούν ως ΑΝΤΙΒΑΡΑ. 
 
4) Η βοηθητική ξύλινη κατασκευή θα επεκτείνεται προς την πίσω μεριά κ θα στερεώνεται με ξύλινη κολώνα 
επάνω σε  ιδιοκατασκευή  γαλβανιζέ βάση ,  στο  δάπεδο της αυλής , ώστε να δημιουργείται  στεγασμένος χώρος 
περίπου 8,00*3,60μ. 
 
5) Επίσης  θα "κλείνει" με σταθερό ξύλινο τελάρο  καλυμμένο με PVC ,προς τον ακάλυπτο της πολυκατοικίας 
ύψους  περίπου 0,70μ. Προς την ίδια πλευρά θα υπάρχει υδρορροή αλουμινίου , για αποχέτευση  όμβριων προς την 
αυλή του ΚΕΘΕΑ κι όχι προς τον ακάλυπτο της πολυκατοικίας. 
 
6) Προκειμένου   η  νέα περγοτέντα , να "κλείσει"  στα  "τριγωνικά  σόκορα"  δεξιά- αριστερά, θα κατασκευαστούν 
δυο σταθερά τρίγωνα   : 

μπροστά κ πίσω , καθώς και σε όλο το μήκος των 8,00 μ.  θα τοποθετηθεί  στέγαστρο-κάλυμμα   διατομής αλουμινίου  
περίπου 40 εκ. , για πλήρη στεγανότητα μεταξύ του άξονα –βεργών στήριξης πανιού. 
 
7) Τοποθέτηση  καθέτου πανιού στην πλευρά εισόδου (μπροστά)  με ψηφιακή εκτύπωση με δυνατότητα εισόδου 
στον σκεπασμένο χώρο. 
 
8) Τοποθέτηση δυο καθέτων  σε σχήμα γωνίας  ζελατίνων στην πίσω πλευρά για το κλείσιμο της γωνίας (έως 
την μικρή πίσω σκάλα) - με δυνατότητα εισόδου στον σκεπασμένο χώρο, 
 
 9) ΤΟ ΠΑΝΙ ΤΗΣ ΠΕΡΓΟΤΕΝΤΑΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ,ΜΕ ΤΥΠΩΜΕΝΟ PVC BLOCK OUT 
 
10) Όλη η κατασκευή θα είναι αλουμινίου λευκή RAL 1013 , πλην των βοηθητικών ξύλινων κατασκευών. 

 

Β)  ΤΕΝΤΑ –ΚΑΣΕΤΙΝΑ 

1) Τοποθέτηση στον πλαϊνό διάδρομο της αυλής -πλαϊνή είσοδος- επί του  πέτρινου τοίχου του κτηρίου  μιας 
τέντας -  κασετίνα,  τετράγωνη ενδεικτικού τύπου shadelab τηλεχειριζόμενη πλήρως ηλεκτροκίνητη,  η στερέωση θα 
γίνει με προσοχή ώστε να μην τραυματιστεί ο τοίχος του κτηρίου, χρώματος κασετίνας κ πανιού  γκρίζο,  μήκους  
3,45μ. , με βραχίονα περίπου 2,50μ. 
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Γ)  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

Όλων των υλικών   και αναγκαίων μικρουλικών στήριξης - στερέωσης καθώς και των εξαρτημάτων φινιρίσματος των 
δυο ιδιοκατασκευών αλουμινίου . 

Δ)  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Όλων των  ηλεκτρικών μηχανισμών (μοτέρ) κύλισης  των τεντών , πλήρως εγκατεστημένα με τα δυο τηλεχειριστήρια. 

 

Ε) ΥΛΙΚΑ:  

 Το  ύφασμα -πανί – της  ηλεκτρικής περγοτέντας αλουμίνιου,  θα είναι με τυπωμένο PVC block  out, βάρους 
680grm/m2 

 Όλες οι διατομές αλουμινίου της περγοτέντας , καθώς και της υδροροής θα είναι με RAL αλουμίνιου 
1013(λευκό) διαστάσεων  , ως εις σχέδια  Μελέτης. 

 Οι κάθετες ζελατίνες για το κλείσιμο της γωνίας μέχρι την  πίσω σκάλα θα είναι διαφανείς . 

 Το σταθερό ξύλινο τελάρο προς την πλευρά της πολυκατοικίας θα «κλείνει» με  PVC 8.00X0.70μ. 

 Τα δυο  σταθερά τρίγωνα στη περγοτέντα θα κλείνουν με διαφανή ζελατίνα. 

 Σκέπαστρο- κάλυμμα   μήκους περίπου 40 εκ. , διατομής αλουμινίου σε όλο το μήκος των 8,00 μ. για πλήρη 
στεγάνωση της περγοτέντας . 

 Το κάθετο πανί στην είσοδο  θα είναι με ψηφιακή εκτύπωση . 

 Το ύφασμα στη τέντα κασετίνα του πλαϊνού διαδρόμου της αυλής, θα είναι  ενδεικτικού τύπου SHADELAB 
Χρώματος   ΓΚΡΙ,  ΜΕ ΠΑΝΙ ΓΚΡΙ. 

 Όλα τα υφάσματα θα είναι  πιστοποιημένης  ευρωπαϊκής προέλευσης . 

 Τα ΜΟΤΕΡ  των δυο  ηλεκτροκινούμενων τεντών  με τα τηλεχειριστήριά τους, θα συνοδεύονται από εγγύηση 
του εργοστασίου κατασκευής ή του επίσημου αντιπροσώπου τουλάχιστον πέντε  (5) ετών και θα έχουν 
πιστοποιητικό CE, και η κατασκευή τους θα συμφωνεί με τις οδηγίες των Ευρωπαϊκών κανονισμών που 
ισχύουν για την ασφάλεια & προστασία του μηχανολογικού εξοπλισμού. Επίσης θα είναι  γνωστού 
εργοστασίου και θα είναι εξασφαλισμένη η εύρεση ανταλλακτικών για επτά (7) τουλάχιστον χρόνια. 

 

   Συν.  1) Σχέδια ΚΑΤΟΨΗΣ & ΤΟΜΗΣ 

            2) Τεχνικά δεδομένα διατομών αλουμινίου ενδεικτικού τύπου περγοτέντας «PERGO IDEAL»   

           3)   Ενδεικτική Φωτογραφία  τέντας  -  κασετίνας            

 

Ημερομηνία      Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

 

   Υπογραφή / Σφραγίδα 
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Συν.1 Σχέδια ΚΑΤΟΨΗΣ & ΤΟΜΗΣ 
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Συν.2 Τεχνικά δεδομένα διατομών αλουμινίου ενδεικτικού τύπου περγοτέντας «PERGO IDEAL” 
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Συν.3 Ενδεικτική φωτογραφία τέντας-κασετίνας 
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       ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ    Β’ 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ     

«Προμήθεια & εγκατάσταση περγοτέντας και τέντας κασετίνας στο κτίριο  του ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ 

στην Γ.Καρτάλη 48 στο Βόλο» 

Προϋπολογισμός 9.274,20  € πλέον Φ.Π.Α. 24% 

 

Περιγραφή προμήθειας  Κατ’αποκοπή τίμημα 

Προμήθεια και εγκατάσταση (1) περγοτέντας , όπως περιγράφεται 

αναλυτικά στις Τεχνικές Προδιαγραφές ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.                  € 

Προμήθεια και εγκατάσταση (1) τέντας κασετίνας , όπως περιγράφεται 

αναλυτικά στις Τεχνικές Προδιαγραφές ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.                € 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ                € 

ΦΠΑ (24%)                € 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ                 € 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ : 

…..……………………………………………………………………...……………………………………………………………

………………………………………………………...………………………………………………………………………………

………………………………………………………… 

Η προσφορά ισχύει ………… μέρες.  

Έλαβα γνώση και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας.  

Η κατάθεση οικονομικής προσφοράς σε έντυπο της προσφέρουσας εταιρείας δεν απαλλάσσει από την 

υποχρέωση κατάθεσης  του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’. 

Ημερομηνία      Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

 

 Υπογραφή / Σφραγίδα 


