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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΙΤΒ) για την 
«Προμήθεια Κουκετών» 

Αρ. Πρωτ. : 423 ΧΕΝΙΑ/ 25-08-2017 
 
 
Α) Τεχνικές Προδιαγραφές 
 
Οι υποψήφιοι θα πρέπει οπωσδήποτε να λάβουν υπ’ όψιν τους τα εξής: 

1. Η ποσότητα των ειδών είναι ενδεικτική και δύναται να τροποποιηθεί αναλόγως των 
αναγκών του έργου  

2. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι δύνανται να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της προμήθειας. 
Σε κάθε περίπτωση όμως, θα πρέπει η Προσφορά τους και τo είδος που θα συμπεριλάβουν 
σε αυτήν να είναι σύμφωνα με τους πίνακα που ακολουθεί. 

3. Θα πρέπει να δίδεται επί ποινή αποκλεισμού, η τιμή μονάδος του είδους.  
4. Οι υποψήφιοι προμηθευτές θα πρέπει να λάβουν υπ’ όψιν τους ότι είναι δυνατόν το ύψος 

της προμήθειας να κυμαίνεται από το 20% μέχρι και το 100% της ποσότητας, κατ’ 
επιλογήν της ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ.  

Ακολουθούν οι αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών. 
 
ΤΜΗΜΑ Α’ : ΚΟΥΚΕΤΕΣ & ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ 
 

α/α Είδος Προδιαγραφές Είδους Ενδεικτική 
Ποσότητα 

1. Κουκέτα Κουκέτα με μεταλλικό σκελετό, βαρέως τύπου για 
ανοχή σε βάρος, μαύρη, κατάλληλη για διαστάσεις 
στρώματος 190cm x 90cm, Δυνατότητα 
μετατροπής της κουκέτας σε δύο μονά κρεβάτια. Η 
κουκέτα να διαθέτει μεταλλική σκάλα και 
προστατευτικά καγκελάκια στο πάνω κρεβάτι.  

700 τεμάχια 

 
 
 
Β) Αποδεκτοί Τρόποι Συσκευασίας για τη μεταφορά 
 
Ο κάθε υποψήφιος προμηθευτής θα πρέπει με σαφήνεια να δηλώνει τον τρόπο συσκευασίας του 
προσφερόμενου είδους. Η συσκευασία του είδους της προμήθειας θα πρέπει να φέρει κατ’ 
ελάχιστον τα κάτωθι χαρακτηριστικά: 

1. Η συσκευασία του είδους θα πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να επιτρέπει την επιβεβαίωση του 
υλικού (τεμαχίου) κατά την παραλαβή της προμήθειας, προκειμένου για την καταμέτρηση 
αυτής.  

2. Η συσκευασία του είδους (τεμαχίου) θα πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να αποτραπεί τυχόν 
καταστροφή (γρατζουνιά, στράβωμα των μεταλλικών τεμαχίων που θα καθιστά αδύνατη την 
σύνθεση των κουκετών). 

3. Η συσκευασία κάθε είδους (τεμαχίου που συνθέτει την κουκέτα)  θα πρέπει να περιλαμβάνει 
τα παρελκόμενα εξαρτήματα/ανταλλακτικά ( πχ. Βίδες, παξιμάδια, ροδέλες)  που ενδεχομένως 
θα χρειαστούν ως προς την συναρμολόγηση των κουκετών.  

 
 


