ΠΡΟΜΗΘΕΙΕ Ε.Κ.Α.Β.
Παράρτημα: EKAB Θεςςαλονίκησ

Ημερομηνία

29/11/2012

ΕΝΟΣΗΣΑ Α΄
ΣΟΙΧΕΙΑ
ΕΝΣΟΛΗ/
ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
(όνομα είδοσ ή
υπηρεςίασ)

ΣΕΛΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΠΟΒΟΛΗ
ΠΡΟΦΟΡΩΝ

ΠΙΘΑΝΗ
ΔΑΠΑΝΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ
ΑΡΜΟΔΙΟ ΤΠΑΛΛΗΛΟ –
ΣΗΛΕΦΩΝΟ – FAX
e-mail
Επιτροπή αγοράσ
Κα Παράςχου Βαςιλικι
Σθλ.: 2310397157
Fax.: 2310344747
Email:ekpekab@yahoo.gr

ΕΡΓΑΙΑ/

733/
29/11/2012

1 .Βάψιμο εςωτερικά
ενόσ κτιρίου 100 τ.μ. με
πλαςτικό τθν πλαϊνι
τοιχοποιία και
υδρόχρωμα το ταβάνι.
2. Βάψιμο με
λαδομπογιά 13
εςωτερικϊν πορτϊν και 9
ςωμάτων καλοριφζρ .

Αναλυτικά οι εργαςίεσ
ςτθν τεχνικι ζκκεςθ που
επιςυνάπτεται .

Κα Αλεξοποφλου Ουρανία
Σθλ.:2310397137
Fax.Q2310347310
Email:misthodosia.ekab2@gmail
.com

06/11/2012

2200,00 Ευρϊ
Με το ΦΠΑ
23%(περιλαμβ
άνει τθν
εργαςία και
ότι υλικά
χρειαςτοφν)

Κο Χατηθμιχαθλίδθ Απόςτολ
Σθλ.: 2310397113
Fax.: 2310344747
Email:ekpekab@yahoo.gr

Γραφείο Προμηθειών
Χάνδροσ Άγγελοσ
Ιωαννίδου Πετροφλα
Σθλ. 2310 397114-115

Αποθηκάριοσ
ΓΙΑΝΝΗ ΧΑΡΙΛΑΟ.
Σθλ. 2310 397 134
Fax : 2310347310

Κα Παράςχου Βαςιλικι
Σθλ.: 2310397157
Fax.: 2310344747
Email:ekpekab@yahoo.gr

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕ Ε.Κ.Α.Β.
Παράρτημα: EKAB Θεςςαλονίκησ

Ημερομηνία

29/11/2012

ΕΝΟΣΗΣΑ Β΄
ΣΟΙΧΕΙΑ
ΕΝΣΟΛΗ/
ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
(όνομα είδοσ ή
υπηρεςίασ)

ΣΕΛΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΠΟΒΟΛΗ
ΠΡΟΦΟΡΩΝ

ΠΙΘΑΝΗ
ΔΑΠΑΝΗ

Επιτροπή αγοράσ
Κα Παράςχου Βαςιλικι
Σθλ.: 2310397157
Fax.: 2310344747
Email:ekpekab@yahoo.gr

ΕΡΓΑΙΑ/

734
29/11/2012

1 .Αποψίλωςθ ενόσ
κερμοςίφωνου ,ενόσ
νιπτιρα ,μίασ κουηίνασ
2.καταςκευι τοίχου από
γυψοςανίδασ
διαςτάςεων 130Χ290
3.Αποκατάςταςθ με γρο
μπετό ενόσ κομματιοφ
πατϊματοσ 0,80Χ0,80
4.Καταςκευι και
τοποκζτθςθ ενόσ
επίπλου κουηίνασ με όλα
τα εξαρτιματα-βρφςθ
,βανάκια .ςπιράλ κλπ.
,και ςφνδεςθ με τα
δίκτυα .
5. τοποκζτθςθ πάνω
από τον πάγκο κουηίνασ
1 τ.μ. πλακίδια
6.Αφαίρεςθ 2 εκ. από το
Κάτω μζροσ 13
εςωτερικϊν πορτϊν .

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ
ΑΡΜΟΔΙΟ ΤΠΑΛΛΗΛΟ –
ΣΗΛΕΦΩΝΟ – FAX
e-mail

Κα Αλεξοποφλου Ουρανία
Σθλ.:2310397137
Fax.Q2310347310
Email:misthodosia.ekab2@gmail
.com
06/11/2012
1300,00 €
Με το ΦΠΑ
23%(περιλαμβ
άνει τθν
εργαςία και
ότι υλικά
χρειαςτοφν)

Κο Χατηθμιχαθλίδθ Απόςτολ
Σθλ.: 2310397113
Fax.: 2310344747
Email:ekpekab@yahoo.gr

Γραφείο Προμηθειών
Χάνδροσ Άγγελοσ
Ιωαννίδου Πετροφλα
Σθλ. 2310 397114-115
Αποθηκάριοσ

Αναλυτικά οι εργαςίεσ
ςτθν τεχνικι ζκκεςθ που
επιςυνάπτεται.

ΓΙΑΝΝΗ ΧΑΡΙΛΑΟ.
Σθλ. 2310 397 134
Fax : 2310347310

Κα Παράςχου Βαςιλικι
Σθλ.: 2310397157
Fax.: 2310344747
Email:ekpekab@yahoo.gr

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕ Ε.Κ.Α.Β.
Παράρτημα: EKAB Θεςςαλονίκησ

Ημερομηνία

29/11/2012

ΕΝΟΣΗΣΑ Γ΄
ΣΟΙΧΕΙΑ
ΕΝΣΟΛΗ/
ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
(όνομα είδοσ ή
υπηρεςίασ)

ΣΕΛΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΠΟΒΟΛΗ
ΠΡΟΦΟΡΩΝ

ΠΙΘΑΝΗ
ΔΑΠΑΝΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ
ΑΡΜΟΔΙΟ ΤΠΑΛΛΗΛΟ –
ΣΗΛΕΦΩΝΟ – FAX
e-mail
Επιτροπή αγοράσ
Κα Παράςχου Βαςιλικι
Σθλ.: 2310397157
Fax.: 2310344747
Email:ekpekab@yahoo.gr

735
29/11/2012

ΕΡΓΑΙΑ/
1 .Κάλυψθ -επζνδυςθ
πατϊματοσ 93.4 τ.μ. με
πλακίδια και πζραςμα 89
μ. ςοβατεπί

Αναλυτικά οι εργαςίεσ
ςτθν τεχνικι ζκκεςθ που
επιςυνάπτεται .

06/11/2012

2400,00 Ευρϊ
Με το ΦΠΑ
23%(περιλαμβ
άνει τθν
εργαςία και
ότι υλικά
χρειαςτοφν

Κα Αλεξοποφλου Ουρανία
Σθλ.:2310397137
Fax.Q2310347310
Email:misthodosia.ekab2@gmail
.com
Κο Χατηθμιχαθλίδθ Απόςτολ
Σθλ.: 2310397113
Fax.: 2310344747
Email:ekpekab@yahoo.gr

Γραφείο Προμηθειών
Χάνδροσ Άγγελοσ
Ιωαννίδου Πετροφλα
Σθλ. 2310 397114-115

Αποθηκάριοσ
ΓΙΑΝΝΗ ΧΑΡΙΛΑΟ.
Σθλ. 2310 397 134
Fax : 2310347310

Κα Παράςχου Βαςιλικι
Σθλ.: 2310397157
Fax.: 2310344747
Email:ekpekab@yahoo.gr

ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ
ΘΕΜΑ : «Εργαςίεσ επιςκευισ, ανακαταςκευισ και ςυντιρθςθσ του χϊρου όπου ςτεγάηεται ο τομζασ
ΕΚΑΒ Ημακίασ ςτθν Βζροια »
Οι εργαςίεσ αφοροφν τρείσ ξεχωριςτζσ ενότθτεσ:
Α/ Ενότητα
Βάψιμο του εςωτερικοφ χϊρου του κτιρίου εμβαδοφ 100 τ.μ. αφοφ προθγουμζνωσ γίνει θ κατάλλθλθ
προεργαςία - ςοβάτιςμα, ςτοκάριςμα, τρίψιμο, αςτάρωμα. Η πλαϊνι τοιχοποιία, εμβαδοφ 310 τ.μ. κα
βαφτεί με πλαςτικό οικολογικό χρϊμα Α/ ποιότθτοσ και θ οροφι 93,4 τ.μ. με υδρόχρωμα.
Επί πλζον κα βαφτοφν με λαδομπογιά 13 εςωτερικζσ πόρτεσ και 9 ςϊματα καλοριφζρ.
Β/ Ενότητα
1) Αποψίλωςθ ενόσ κερμοςίφωνου, ενόσ νιπτιρα, μιασ ντουηιζρασ και ενόσ επίπλου κουηίνασ από
μελαμίνθ 2 μζτρων πάνω - κάτω, με τάπωμα των παροχϊν νεροφ.
2) Καταςκευι τοίχου 130χ290 εκ. με ςκελετό - ςτρωτιρεσ και ορκοςτάτεσ – από γαλβανιηζ
μορφοςωλινεσ και επικάλυψθ γυψοςανίδα
3) Αποκατάςταςθ του χϊρου που καταλαμβάνει θ αποψιλωμζνθ ντουηιζρα 80χ80 εκ. με γρο μπετόν.
4) Καταςκευι και τοποκζτθςθ ενόσ επίπλου κουηίνα με μικοσ κάτω ντουλάπια 1 μζτρου και πάνω
ντουλάπια 2 μζτρα. Η κουηίνα αυτι κα γίνει από πλαϊνά μελαμίνθ 16 χιλ. πορτάκια βακελίτθ, πάγκο
μικουσ ενόσ μζτρου εξ’ ολοκλιρου ανοξείδωτο, με μία γοφρνα και το υπόλοιπο μαξιλάρι. Θα τοποκετθκεί
μια βρφςθ δφο παροχϊν, χρθματικισ αξίασ 30 ευρϊ περίπου και με όλα τα υλικά που κα χρειαςτοφν-2
βανάκια, 2 ςπιράλ και ενόσ ςυςτιματοσ αποχζτευςθσ με ςιφόνι – κα γίνει θ ςφνδεςθ με το δίκτυο
φδρευςθσ και αποχζτευςθσ.
5) Σοποκζτθςθ πάνω από τον πάγκο τθσ κουηίνασ ςε 1 τ.μ πλακίδια λευκοφ χρϊματοσ, χρθματικισ
αξίασ 10 ευρϊ περίπου.
6) Αφαίρεςθ – κόψιμο 2 εκ. από το κάτω μζροσ των 13 εςωτερικϊν πορτϊν.
Γ) Ενότητα
α) Κάλυψθ-επζνδυςθ του πατϊματοσ με πλακίδια. Η κάλυψθ κα γίνει ςε 93,4 τ.μ πατϊματοσ με
ςοβατεπί ςε 89 μ. Σο υφιςτάμενο πάτωμα είναι από μωςαϊκό και θ τοποκζτθςθ κα γίνει με κόλλα
πλακιδίων πρϊτθσ ποιότθτοσ, αφοφ προθγουμζνωσ γίνει το κατάλλθλο αςτάρωμα. Η χρθματικι αξία
αγοράσ των πλακιδίων να είναι περίπου 10 ευρϊ το τετραγωνικό μζτρο και θ ποιότθτα αντοχισ Group 5
για πατϊματα.
Με το τζλοσ των εργαςιϊν κα γίνει απομάκρυνςθ των μπαηϊν από τον ανάδοχο και πλιρθ κακαριςμό
του χϊρου, ο οποίοσ κα παραδοκεί ζτοιμοσ προσ χριςθ.
Η εργαςία και όλα τα υλικά κα περιλαμβάνονται ενιαία ςτθν τιμι προςφοράσ του ενδιαφερόμενου. Σα
τιμολόγια θα είναι παροχήσ υπηρεςιών, κα περιλαμβάνουν όλα τα υλικά που κα χρειαςτοφν και κα
πλθρωκοφν μετρθτοίσ με το τζλοσ των εργαςιϊν αφοφ γίνουν οι νόμιμεσ κρατιςεισ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Α.Ε 733

Ζθτείτε θ υποβολι οικονομικισ προςφοράσ για τα παρακάτω αναφερόμενα είδθ/εργαςίεσ,
ςυμπλθρϊνοντασ ανάλογα τισ ςτιλεσ του παρόντοσ εντφπου ι ςε δικι ςασ φόρμα, που κα πρζπει να
αποςταλεί είτε ταχυδρομικά ςτθ διεφκυνςθ : ΕΚΑΒ / υπ’ όψθ επιτροπισ αγοράσ υλικοφ, Μαβίλη 33, 555
35 Πυλαία Θεςςαλονίκη, είτε να τθν προςκομίςετε ςε κλειςτό φάκελο ςτθν Γραμματεία του ΕΚΑΒ
Θεςςαλονίκθσ, ι θλεκτρονικά με e-mail.
ε περίπτωςθ ανάκεςθσ τθσ εκτζλεςθσ τθσ προςφοράσ από τθν εταιρεία ςασ, κα πρζπει να
γνωρίηετε ότι το τιμολόγιο εκδίδεται «μετρθτισ »εφόςον γίνουν οι νόμιμεσ κρατιςεισ, θ δε πλθρωμι του,
γίνεται άμεςα .
Για κάκε είδουσ επιπλζον πλθροφορία μπορείτε να απευκφνεςτε ςτο Γρ. Προμθκειϊν, τθλ. : 2310397-114, 397-115 fax. 2310344-747

Α/Α

1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΤ

ΣΕΛΙΚΟ ΤΝΟΛΟ

Παρατθριςεισ

1..Βάψιμο εςωτερικά ενόσ κτιρίου 100 τ.μ.
με πλαςτικό τθν πλαϊνι τοιχοποιία και
υδρόχρωμα το ταβάνι.
2. Βάψιμο με λαδομπογιά 13 εςωτερικϊν
πορτϊν και 9 ςωμάτων καλοριφζρ .

ΠΡΟΟΧΗ !!! Η ΠΡΟΦΟΡΑ Α ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΧΤΕΙ ΓΙΑ ΣΟΤΛΑΧΙΣΟΝ 4 ΜΗΝΕ

ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΦΡΑΓΙΔΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ

Θεςςαλονίκθ …………………..2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Α.Ε 734

Ζθτείτε θ υποβολι οικονομικισ προςφοράσ για τα παρακάτω αναφερόμενα είδθ/εργαςίεσ,
ςυμπλθρϊνοντασ ανάλογα τισ ςτιλεσ του παρόντοσ εντφπου ι ςε δικι ςασ φόρμα, που κα πρζπει να
αποςταλεί είτε ταχυδρομικά ςτθ διεφκυνςθ : ΕΚΑΒ / υπ’ όψθ επιτροπισ αγοράσ υλικοφ, Μαβίλη 33, 555
35 Πυλαία Θεςςαλονίκη, είτε να τθν προςκομίςετε ςε κλειςτό φάκελο ςτθν Γραμματεία του ΕΚΑΒ
Θεςςαλονίκθσ, ι θλεκτρονικά με e-mail.
ε περίπτωςθ ανάκεςθσ τθσ εκτζλεςθσ τθσ προςφοράσ από τθν εταιρεία ςασ, κα πρζπει να
γνωρίηετε ότι το τιμολόγιο εκδίδεται «μετρθτισ »εφόςον γίνουν οι νόμιμεσ κρατιςεισ, θ δε πλθρωμι του,
γίνεται άμεςα .
Γ
είδουσ επιπλζον πλθροφορία μπορείτε να απευκφνεςτε ςτο Γρ. Προμθκειϊν, τθλ. : 2310-397-114, 397-115
fax. 2310344-747

Α/Α

1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΤ

ΣΕΛΙΚΟ ΤΝΟΛΟ

Παρατθριςεισ

1 .Αποψίλωςθ ενόσ κερμοςίφωνου ,ενόσ
νιπτιρα ,μίασ κουηίνασ
2.καταςκευι τοίχου από γυψοςανίδασ
διαςτάςεων 130Χ290
3.Αποκατάςταςθ με γρο μπετό ενόσ
κομματιοφ πατϊματοσ 0,80Χ0,80
4.Καταςκευι και τοποκζτθςθ ενόσ επίπλου
κουηίνασ με όλα τα εξαρτιματα-βρφςθ
,βανάκια .ςπιράλ κλπ. ,και ςφνδεςθ με τα
δίκτυα .
5. τοποκζτθςθ πάνω από τον πάγκο
κουηίνασ 1 τ.μ. πλακίδια
6.Αφαίρεςθ 2 εκ. από το
Κάτω μζροσ 13 εςωτερικϊν πορτϊν .

ΠΡΟΟΧΗ !!! Η ΠΡΟΦΟΡΑ Α ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΧΤΕΙ ΓΙΑ ΣΟΤΛΑΧΙΣΟΝ 4 ΜΗΝΕ

ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΦΡΑΓΙΔΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ

Θεςςαλονίκθ …………………..2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Α.Ε 735

Ζθτείτε θ υποβολι οικονομικισ προςφοράσ για τα παρακάτω αναφερόμενα είδθ/εργαςίεσ,
ςυμπλθρϊνοντασ ανάλογα τισ ςτιλεσ του παρόντοσ εντφπου ι ςε δικι ςασ φόρμα, που κα πρζπει να
αποςταλεί είτε ταχυδρομικά ςτθ διεφκυνςθ : ΕΚΑΒ / υπ’ όψθ επιτροπισ αγοράσ υλικοφ, Μαβίλη 33, 555
35 Πυλαία Θεςςαλονίκη, είτε να τθν προςκομίςετε ςε κλειςτό φάκελο ςτθν Γραμματεία του ΕΚΑΒ
Θεςςαλονίκθσ, ι θλεκτρονικά με e-mail.
ε περίπτωςθ ανάκεςθσ τθσ εκτζλεςθσ τθσ προςφοράσ από τθν εταιρεία ςασ, κα πρζπει να
γνωρίηετε ότι το τιμολόγιο εκδίδεται «μετρθτισ »εφόςον γίνουν οι νόμιμεσ κρατιςεισ, θ δε πλθρωμι του,
γίνεται άμεςα .
Για κάκε είδουσ επιπλζον πλθροφορία μπορείτε να απευκφνεςτε ςτο Γρ. Προμθκειϊν, τθλ. : 2310397-114, 397-115 fax. 2310344-747

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΤ

1

1 .Κάλυψθ -επζνδυςθ πατϊματοσ 93.4 τ.μ.
με πλακίδια και πζραςμα 89 μ. ςοβατεπί

ΣΕΛΙΚΟ ΤΝΟΛΟ

Παρατθριςεισ

ΠΡΟΟΧΗ !!! Η ΠΡΟΦΟΡΑ Α ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΧΤΕΙ ΓΙΑ ΣΟΤΛΑΧΙΣΟΝ 4 ΜΗΝΕ

ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΦΡΑΓΙΔΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ

Θεςςαλονίκθ …………………..2012

