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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΜΕΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΑΒ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ
ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νςθ
: Μαβίλθ 33 Ρουρνάρι Ρυλαίασ
Ταχ. Κϊδικασ
: 555 35
Ρλθροφορίεσ
: Ρ. Σιαγκοφρθ
Τθλζφωνο
: 2313 326614
Fax
: 2310 347310
E-mail
: p.siagkouri@ekab.gr

Θεςςαλονίκη, 29 Νοεμβρίου 2019
ΕΞΩ 51/2019

ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ
Το Εκνικό Κζντρο Άμεςθσ Βοικειασ - Ραράρτθμα Θεςςαλονίκθσ, κατόπιν του υπϋ αρικμ. ΑΕ 515/05-11-19
Αιτιματοσ προμικειασ, καλεί τουσ ενδιαφερόμενουσ να υποβάλουν προςφορζσ για τθν προμικεια των
παρακάτω υλικϊν ι/και υπθρεςιϊν
Ανακζτουςα Αρχι
Διεφκυνςθ Διαβίβαςθσ Ρροςφορϊν

Θμερομθνία, Ϊρα και Τόποσ Αποςφράγιςθσ των
Ρροςφορϊν
Ρροκεςμία Ραραλαβισ Ρροςφορϊν
Αρμόδιο Πργανο Αποςφράγιςθσ Ρροςφορϊν

Ρεριγραφι του Φυςικοφ Αντικειμζνου

Εκτιμϊμενθ Συνολικι Τάξθ Μεγζκουσ τθσ Σφμβαςθσ
Είδοσ Διαδικαςίασ
Ρθγι Χρθματοδότθςθσ - ΚΑΕ
ΑΔΑ Απόφαςθσ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ
Αναπροςαρμογι Τιμιματοσ
Απαιτοφμενεσ Εγγυιςεισ
Τεχνικά Χαρακτθριςτικά

Εκνικό Κζντρο Άμεςθσ Βοικειασ
Ραράρτθμα Θεςςαλονίκθσ
Επιτροπι Ζρευνασ και Αγοράσ Λοιποφ Υλικοφ
– Ραράρτθμα Θεςςαλονίκθσ
Μαβίλθ 33 Ρουρνάρι Ρυλαίασ 555 35
Ζωσ Τρίτθ 10 Δεκεμβρίου 2019 10.00 π.μ.
Κτιριο Διοίκθςθσ
Ζωσ 10 Δεκεμβρίου 2019 Ϊρα 10.00
Αρμόδια Επιτροπι
Ευκυμία Γιαμοφρογλου
Τθλ. 2313 326 684
Email. e.giamouroglo@ekab.gr
Ελζνθ Χατηθπατςζλθ
τθλ. 2313 326 617
Email. f.tsiosta@ekab.gr
Καπαγιαννίδθσ Ιωάννθσ
τθλ.2313 326 621
Email. i.kapagiannidis@ekab.gr
ΕΓΑΣΙΕΣΑΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ -ΚΤΙΙΑΚΩΝ
ΦΘΟΩΝ ΣΤΟ ΦΥΛΑΚΙΟ, ΣΤΘΝ ΡΟΣΟΨΘ ΤΟΥ ΚΤΙΙΟΥ
ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ ΚΑΙ ΣΕ ΔΥΟ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ,
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΘΝ ΕΡΙΣΥΝΑΡΤΟΜΕΝΘ ΤΕΧΝΙΚΘ
ΡΕΙΓΑΦΘ ΡΟΥ ΕΚΝΑΙ ΑΝΑΡΟΣΡΑΣΤΟ ΤΜΘΜΑ ΤΟΥ
ΑΙΤΘΜΑΤΟΣ
3.100,00 € Συμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ
Συνοπτικόσ Διαγωνιςμόσ
Ρροχπολογιςμόσ ΕΚΑΒ – ΚΑΕ 863
6ΜΙ0Ο1Ρ-ΙΛΓ
Πχι
Πχι
Ρεριγραφι
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Κριτιριο Ανάκεςθσ
Δυνατότθτα Υποβολισ Ρροςφοράσ για Ζνα ι
Ρεριςςότερα Τμιματα τθσ Σφμβαςθσ
Υποβολι Εναλλακτικϊν Ρροςφορϊν
Διάρκεια Ιςχφοσ Ρροςφορϊν
Κωδικόσ/οι CPV
Διάρκεια Σφμβαςθσ
Γλϊςςα Σφνταξθσ των Ρροςφορϊν

H Ρλζον Συμφζρουςα από Οικονομικι Άποψθ Ρροςφορά
Βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ
Πχι
Πχι
6 Μινεσ
50700000-2
Με τθν παραλαβι των υλικϊν/υπθρεςιϊν
Ελλθνικι

Οι προςφορζσ υποβάλλονται:
1. ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ςτον οποίο πρζπει να αναγράφονται:
α) θ λζξθ Ρροςφορά, β) θ επωνυμία τθσ ανακζτουςασ αρχισ, γ) Ο ΑΕ προμικειασ, δ) θ καταλθκτικι
θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, ε) τα ςτοιχεία του οικονομικοφ φορζα.
2. με θλεκτρονικά μζςα
Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα:
α) Τεχνικι Ρροςφορά, Οικονομικι Ρροςφορά.
Τα ζξοδα μεταφοράσ επιβαρφνουν τον οικονομικό φορζα. Ο Ρρομθκευτισ επιβαρφνεται με τισ νόμιμεσ
κρατιςεισ.
Ο χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν/υπθρεςιϊν δεν πρζπει να ξεπερνά τισ ςαράντα (40) μζρεσ από τθν
θμερομθνία κατακφρωςθσ ι ενθμζρωςθσ.
Επιςθμαίνεται ότι, θ κατακφρωςθ μπορεί να γίνει για ολόκλθρθ τθν ποςότθτα, για μεγαλφτερθ ςε
ποςοςτό ζωσ 30 % ι για μικρότερθ ςε ποςοςτό ζωσ 50 %.

Η Διευθφντρια του ΕΚΑΒ Θεςςαλονίκησ

Χριςτίνα Καραμπελίδου
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ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΟΣΦΕΟΝΤΟΣ
Θμερομθνία:
Επωνυμία:
Διεφκυνςθ:
Τθλ.
FAX
Email
ΠΡΟ: ΕΚΑΒ – Παράρτημα Θεςςαλονίκησ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ για το αίτθμα προμικειασ με Αρικμό Εντολισ 515/05-11-19
Σφμφωνα με το παραπάνω αίτθμα προμικειασ και τθ πρόςκλθςθ ενδιαφζροντόσ του, ςασ προςφζρουμε
τα παρακάτω είδθ με τουσ κατωτζρω οικονομικοφσ όρουσ.
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΟΣΗΣΑ

ΣΕΜΑΧΙΑ
1

ΣΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟ

ΤΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ
ΧΩΡΙ
ΦΠΑ

ΦΠΑ

ΤΝΟΛΙΚ
Η ΑΞΙΑ
ΜΕ ΦΠΑ

ΕΓΑΣΙΕΣΑΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ -ΚΤΙΙΑΚΩΝ ΦΘΟΩΝ
ΣΤΟ ΦΥΛΑΚΙΟ, ΣΤΘΝ ΡΟΣΟΨΘ ΤΟΥ
ΚΤΙΙΟΥ ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ ΚΑΙ ΣΕ
ΔΥΟ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ,
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΘΝ
ΕΡΙΣΥΝΑΡΤΟΜΕΝΘ ΤΕΧΝΙΚΘ
ΡΕΙΓΑΦΘ ΡΟΥ ΕΚΝΑΙ
ΑΝΑΡΟΣΡΑΣΤΟ ΤΜΘΜΑ ΤΟΥ
ΑΙΤΘΜΑΤΟΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ

Ο προςφζρων
(Yπογραφι, ςφραγίδα εταιρείασ)
(Ονοματεπϊνυμο, Ιδιότθτα ςτθν εταιρεία)
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ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΓΑΣΙΩΝ ΑΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ ΦΘΟΩΝ ΣΤΟ ΦΥΛΑΚΙΟ, ΣΤΘΝ ΡΟΣΟΨΘ ΤΟΥ ΚΤΙΙΟΥ ΕΚΑΒ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ ΚΑΙ ΣΕ ΔΥΟ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ
Οι εργαςίεσ που πρζπει να εκτελεςτοφν για τθν αποκατάςταςθ των φκορϊν ςτο φυλάκιο ςτθν πρόςοψθ του
κτιρίου Διοίκθςθσ ΕΚΑΒ και ςε δυο αίκουςεσ διδαςκαλίασ είναι οι εξισ:
ΦΥΛΑΚΙΟ
1) Κακαίρεςθ όλων των ςακρϊν επιχριςμάτων των εξωτερικϊν και εςωτερικϊν όψεων ςτο φυλάκιο του
ΕΚΑΒ. Ιδιαίτερα, λόγω του φαινομζνου τθσ ανοδικισ υγραςίασ από το ζδαφοσ ςτο φυλάκιο, κα πρζπει να
κακαιρεκεί όλο το επίχριςμα ςτθν εξωτερικι όψθ του φυλακίου περιμετρικά και μζχρι του φψουσ τθσ
ποδιάσ του παρακφρου.
2) Θα αποξεςκοφν όλα τα ςκαςμζνα χρϊματα, εξωτερικά και εςωτερικά, και κα αποκαταςτακοφν οι
αποξεςκείςεσ επιφάνειεσ με ακρυλικό ςτόκο
3) Θα γίνει αποκατάςταςθ των κακαιρεμζνων επιχριςμάτων γενικά με ζτοιμο κονίαμα επιχριςμάτων. Ειδικά,
ςτο τμιμα του φυλακίου όπου κα γίνει θ κακαίρεςθ μζχρι το φψοσ τθσ ποδιάσ κα πρζπει, για να
περιοριςτεί το φαινόμενο τθσ ςακροποίθςθσ του επιχρίςματοσ(ςοβά) και του χρϊματοσ, να ακολουκθκεί
θ παρακάτω διαδικαςία:
 Θα κακαριςτεί επιμελϊσ θ επιφάνεια και κα πλυκεί με νερό
 Στθν κακαρι επιφάνεια κα εφαρμοςτεί τςιμεντοειδζσ ρθτινοφχο επαλειφόμενο υλικό για αρνθτικζσ
πιζςεισ (δφο ςτρϊςεισ)
 Θα εφαρμοςτεί επί του επαλειφόμενου υλικοφ μία ςτρϊςθ (πεταχτό) από ζτοιμο ρθτινοφχο κονίαμα
επιχριςμάτων και επ’ αυτοφ κα τοποκετθκεί πλαςτικό πλζγμα επιχριςμάτων για τθν ςυγκράτθςθ του
επιχρίςματοσ.
 Αφοφ ςτεγνϊςει θ πρϊτθ ςτρϊςθ του επιχρίςματοσ κα εφαρμοςτεί θ δεφτερθ και τελικι ςτρϊςθ από το
ίδιο υλικό.
4) Αφοφ ςτεγνϊςουν όλα τα ςτοκαρίςματα και τα επιχρίςματα εξωτερικά κα αςταρωκεί όλθ θ εξωτερικι
επιφάνεια του φυλακίου με αςτάρι διαλφτου, ςε μία ςτρϊςθ και κα ακολουκιςει θ βαφι των εξωτερικϊν
επιφανειϊν με δφο ςτρϊςεισ ακρυλικοφ 100% τςιμεντοχρϊματοσ. Συνολικι εξωτερικι επιφάνεια για
βάψιμο 35 τετ.μζτρα
5) Εςωτερικά του φυλακίου κα γίνουν τα απαιτοφμενα ςτοκαρίςματα και κα ακολουκιςει βαφι όλων των
/
εςωτερικϊν επιφανειϊν με πλαςτικό οικολογικό χρϊμα Α ποιότθτασ ςε δφο ςτρϊςεισ. Συνολικι
εςωτερικι κάκετθ επιφάνεια για βάψιμο 34 τετ. μζτρα και οροφι-ταβάνι 14 τετ. μζτρα
6) Ρεριμετρικά του φυλακίου και ςε φψοσ 10 εκ. από το δάπεδο κα ανοιχκοφν λοξζσ οπζσ Φ16 ανά 20 εκ. για
τθν παρεμπόδιςθ τθσ ανιοφςθσ υγραςίασ.
7) Θα τοποκετθκεί τεμάχιο μαρμάρου διαςτάςεων 20Χ80 εκ. ςτο κατωκάςι τθσ πόρτασ ειςόδου φυλακίου
για τθν αποφυγι ειςροισ βρόχινων υδάτων.
ΡΟΣΟΨΘ ΚΤΙΙΟΥ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ
1) Στον υπαίκριο χϊρο τθσ ειςόδου του κτιρίου και ςτον τοίχο αριςτερά τθσ ειςόδου κακϊσ και ςτα τζςςερα
υποςτυλϊματα, κα αποκαταςτακοφν τα ςακρά επιχρίςματα, κα αςταρωκοφν τα ςθμεία αποκατάςταςθσ
και κα χρωματιςτοφν όλεσ οι επιφάνειεσ που αποτελοφν ενιαίο τμιμα με τα επιχρίςματα, με ακρυλικό
100% τςιμεντόχρωμα.
2) Θα αποκαταςτακεί θ ςτιριξθ και θ ςτεγανότθτα των υπαρχόντων μαρμάρινων ςοβατεπιϊν ςτα παραπάνω
τμιματα του τοίχου. Συνολικι εξωτερικι επιφάνεια για βάψιμο 76 τετ. μζτρα
ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
1) Σε δφο αίκουςεσ διδαςκαλίασ του ΙΕΚ ΕΚΑΒ Θεςςαλονίκθσ κα γίνει απόξεςθ όλα τα ςκαςμζνα χρϊματα
και κα αποκαταςτακοφν οι αποξεςκείςεσ επιφάνειεσ με ακρυλικό ςτόκο
2) κα αςταρωκοφν τα ςθμεία αποκατάςταςθσ και κα χρωματιςτοφν όλεσ οι επιφάνειεσ με ζγχρωμο πλαςτικό
/
οικολογικό χρϊμα Α ποιότθτασ ςε δφο ςτρϊςεισ. Συνολικι εςωτερικι κάκετθ επιφάνεια για βάψιμο 135
τετ. μζτρα
ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

4

19PROC005938957 2019-11-29

Ο Ρροχπολογιςμόσ των εργαςιϊν, ςυμπεριλαμβανομζνου και όλων των υλικϊν που κα χρειαςτοφν,
υπολογίηεται μετά από ζρευνα αγοράσ ςτα δφο χιλιάδεσ πεντακόςια ευρϊ (2500€) πλζον του ΦΡΑ 24%
Θ απομάκρυνςθ των μπαηϊν και θ παράδοςθ των χϊρων εργαςιϊν πλιρωσ κακαροί κα είναι ευκφνθ του
ανάδοχου.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΤΗΙΩΤΗΙΟΣ ΔΘΜΘΤΙΟΣ
ΜΘΧ/ΓΟΣ ΜΘΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
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