ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ε.Κ.Α.Β.
Παράρτημα: EKAB Θεσσαλονίκης
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΝΤΟΛΗΣ/
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΕ 720
05/12/13

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
(όνομα είδος ή υπηρεσίας)

Εργασίες αποκατάστασης
ομαλής λειτουργίας κεντρικής
συρόμενης πόρτας των
εγκαταστάσεων του ΕΚΑΒ
Θεσσαλονίκης, όπως
περιγράφονται στην τεχνική
έκθεση.

Ημερομηνία
ΤΕΛΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

11/12/2013

ΠΙΘΑΝΗ
ΔΑΠΑΝΗ

1800 €
(με
ΦΠΑ)

05/12/2013
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ – ΤΗΛΕΦΩΝΟ – FAX
e-mail

Αλεξοπούλου Ουρανία
Τηλ. 2310 397137
Φαξ. 2310 347310
Mail: misthodosia.ekab2@gmail.com

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Για την καλή λειτουργία της κεντρικής συρόµενης πόρτας των εγκαταστάσεων του ΕΚΑΒ απαιτούνται οι κάτωθι εργασίες:
 Εργασίες για την παράπλευρη διέλευση οχηµάτων και συγκεκριµένα θα απαιτηθεί να ξηλωθεί µέρος της περίφραξης και να µπαζωθεί
εκατέρωθέν της έτσι ώστε να είναι εφικτή η διέλευση των αυτοκινήτων όσο διάστηµα διαρκέσουν τα έργα στην κύρια είσοδο.
 Αποξήλωση παλαιού οδηγού ολίσθησης της αυλόπορτας, µήκους 10,5 µέτρων.
 Αποξήλωση ηλεκτρικής µπάρας µε τον µηχανισµό του.
 Αποξήλωση µοτέρ κίνησης.
 Αποξήλωση υπόγειας διέλευσης καλωδίων ρεύµατος.
 Εκσκαφή, για την θεµελίωση του οδηγού πόρτας, ενός ορύγµατος 0,4 Χ 10,5Χ 0,5 µ.. ( Π.Μ.Υ) και για την θεµελίωση του µοτέρ κίνησης
µιας οπής-βάσης
0,4 Χ 0,4 Χ 0,5 µ. ( Π.Μ.Υ)
 Κατασκευή ενός οπλισµένου δοκαριού - ξυλότυπος και οπλισµός από χάλυβα - 0,4 Χ 10,5Χ0,5 µ..
 Τοποθέτηση µέσα και κατά µήκος του δοκαριού µιας σωλήνας Φ 75 από PVC για την διέλευση των καλωδίων του ηλεκτρικού ρεύµατος
 Τοποθέτηση καινούργιου οδηγού πόρτας και σκυροδέτηση του οπλισµένου δοκαριού µαζί µε τον οδηγό.
 Επανατοποθέτηση της ηλεκτρικής µπάρας και του µοτέρ κίνησης και σύνδεσή τους µε το δίκτυο ρεύµατος.
 Αλλαγή κρεµαγιέρας πόρτας, µήκους 5,30 µέτρων και έλεγχος καλής λειτουργίας της πόρτας.
 Αποκατάσταση παραπλευρης διέλευσης και αποµάκρυνσης όλων των µπαζών.
 Έργο παραδοτέο έτοιµο προς χρήση.
Θες/νίκη 5-12-2013
Δημ. Τζιώτζιος
Μηχ. Μηχανικός Τ.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Α.Ε 720
Ζητείτε η υποβολή οικονομικής προσφοράς για τα παρακάτω αναφερόμενα είδη/εργασίες, συμπληρώνοντας
ανάλογα τις στήλες του παρόντος εντύπου ή σε δική σας φόρμα, που θα πρέπει να αποσταλεί είτε ταχυδρομικά στη
διεύθυνση : ΕΚΑΒ / υπ’ όψη επιτροπής αγοράς υλικού, Μαβίλη 33, 555 35 Πυλαία Θεσσαλονίκη, είτε να την
προσκομίσετε σε κλειστό φάκελο στην Γραμματεία του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης, ή ηλεκτρονικά με e-mail.
Σε περίπτωση ανάθεσης της εκτέλεσης της προσφοράς από την εταιρεία σας, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι με την
έκδοση του τιμολόγιου, η πληρωμή γίνεται μετρητοίς, με χρηματικό ένταλμα προπληρωμής.
Για κάθε είδους επιπλέον πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στο Γρ. Προμηθειών, τηλ. : 2310-397-114, 397-115 fax.
2310347-310

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ

Εργασίες αποκατάστασης ομαλής
λειτουργίας κεντρικής συρόμενης
πόρτας των εγκαταστάσεων του
ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης, όπως
περιγράφονται στην τεχνική
έκθεση.
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Θεσσαλονίκη 05/12/2013

ΠΡΟΣΟΧΗ !!!
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙ∆Α ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 4 ΜΗΝΕΣ

