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Παπάγου, 15 ∆εκεµβρίου 2015
Αριθµ. πρωτ. 76877/6150

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ
ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πρωτογενές αίτηµα για την προµήθεια και τοποθέτηση µόνιµων διαχωριστικών (panels)
στο επί της συµβολής των οδών Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε – Παπάγου κτήριο του
Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης των
στεγαζόµενων Υπηρεσιών.

Η ∆ιεύθυνση Προµηθειών, Υποδοµών & ∆ιαχείρισης Υλικού του ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι., στο πλαίσιο
αναδιάρθρωσης των στεγαζόµενων Υπηρεσιών, θα προβεί στην προµήθεια και τοποθέτηση µόνιµων
διαχωριστικών (panels) στο επί της συµβολής των οδών Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε – Παπάγου κτήριο του
Υπουργείου, σύµφωνα µε τα ακόλουθα πληροφοριακά στοιχεία:
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΧΩΡΙΣ Φ.ΠΑ
Φ.Π.Α.
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΡΓΟΥ
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ

CPV:
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ

∆ιεύθυνση Προµηθειών, Υποδοµών και ∆ιαχείρισης Υλικού
7.000,00 €
23%
Η χαµηλότερη τιµή προσφοράς
Προµήθεια και τοποθέτηση µόνιµων διαχωριστικών (panels), ως εξής:
1) Προµήθεια και τοποθέτηση διαχωριστικών panels τύπου Sandwich, ολικού
πάχους 85mm, αποτελούµενα από λαµαρίνα γαλβανιζέ, µε εξωτερική
πλαστικοποίηση PVC και ορυκτοβάµβακα πυκνότητας 150 Kg/m3,
εσωτερικά. Τα panels θα εκτείνονται από το δάπεδο ως την υπάρχουσα
οροφή.
2) Προµήθεια και τοποθέτηση σταθερών υαλοπινάκων, µε µεταλλικό πλαίσιο,
ηλεκτροστατικά βαµµένο και γυαλί Securit πάχους 10mm, διαστάσεων
(πλάτος Χ ύψος) 1100Χ1000 mm.
3) Προµήθεια και τοποθέτηση πορτών διαστάσεων 2170Χ1000 mm, µε
φύλλο ξύλινο επενδεδυµένο µε φορµάικα χρώµατος µπλε, µε µεταλλικό
κάσωµα ηλεκτροστατικά βαµµένο, ανοξείδωτους µεντεσέδες. Οι πόρτες θα
φέρουν επίσης µεταλλική κλειδαριά µε αφαλό.
Τα παραπάνω θα προµηθευτούν και τοποθετηθούν στους εν λόγω χώρους
ως ακολούθως.
Ισόγειο: θα πραγµατοποιηθεί ένα χώρισµα µε panels στο ισόγειο, µε πόρτα
και παράθυρα για διαµόρφωση γραφείων. Στο µέσα χώρισµα θα
κατασκευασθεί γραφείο προϊσταµένου
1ος όροφος: θα πραγµατοποιηθεί ένα χώρισµα µε panels στον πρώτο
όροφο, µε πόρτα και παράθυρα για τη διαµόρφωση γραφείων εκεί.
45259000-7 (Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων)
Είκοσι (20) ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµεροµηνία υπογραφής της
σύµβασης

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΜΟΥ
Τακτικός Προϋπολογισµός, Ειδικός Φορέας 39/110, Κ.Α.Ε. 0851 «Αµοιβές
ΦΟΡΕΑ
για συντήρηση και επισκευή κτηρίων γενικά»
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Τετάρτη 23 ∆εκεµβρίου 2015
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Τον ανάδοχο θα βαρύνουν: α) ο νόµιµος φόρος εισοδήµατος στο καθαρό
ποσό της αξίας των τιµολογίων και β) κράτηση 0,10% υπέρ Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ.
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
(πλέον τέλος χαρτοσήµου 3% επί της κράτησης και 20% εισφοράς υπέρ
Ο.Γ.Α. επ’ αυτού)
Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί: α) στους δικτυακούς τόπους της
ΚΑΝΟΝΕΣ
Αναθέτουσας Αρχής www.yme.gov.gr και www.ggde.gr και β) στο Κεντρικό
∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ
Ηλεκτρονικό
Μητρώο
∆ηµοσίων
Συµβάσεων
(Κ.Η.Μ.∆Η.Σ)
www.eprocurement.gov.gr
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Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ:
Χρονολογικό Αρχείο

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΣΙΟΛΑΜΠΡΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΜΑΓ∆Α ΜΑΚΡΗ

