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Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2016

Αριθ. Πρωτ. Οικ. 12528/966

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ
ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Εκτέλεση εργασιών, µετά των απαραίτητων υλικών, για την αναδιαµόρφωση τριών (3)
γραφείων στον 6ο όροφο και ενός (1) γραφείου στο ισόγειο του επί της συµβολής των οδών
Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε – Παπάγου, κτηρίου του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και
∆ικτύων.

Η ∆ιεύθυνση Προµηθειών, Υποδοµών και ∆ιαχείρισης Υλικού του Υπουργείου Υποδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων (ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι.), θα προβεί σε ανάθεση του έργου της αναδιαµόρφωσης
τριών (3) γραφείων στον 6ο όροφο και ενός (1) γραφείου στο ισόγειο του επί της συµβολής των
οδών Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε – Παπάγου, κτηρίου του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και
∆ικτύων, σύµφωνα µε τα ακόλουθα πληροφοριακά στοιχεία:
ΜΟΝΑ∆Α ΦΟΡΕΑ:

∆ιεύθυνση Προµηθειών, Υποδοµών και ∆ιαχείρισης Υλικού

ΠΟΣΟΤΗΤΑ:

Κατ’ αποκοπή

ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.:

17.073,00 €

Φ.Π.Α.:

23%
Ευρώ (€)
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.

ΝΟΜΙΣΜΑ:

2. Προµήθεια και τοποθέτηση σταθερού υαλοπίνακα, µε µεταλλικό
πλαίσιο, ηλεκτροστατικά βαµµένο και γυαλί Securit πάχους 10mm,
διαστάσεων (πλάτος Χ ύψος) 1100Χ1000mm.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ:

3. Προµήθεια και τοποθέτηση πορτών διαστάσεων 2170Χ1000mm, µε
φύλλο ξύλινο επενδεδυµένο µε φορµάικα χρώµατος µπλε, µε µεταλλικό
κάσωµα ηλεκτροστατικά βαµµένο, ανοξείδωτους µεντεσέδες. Οι πόρτες
θα φέρουν επίσης µεταλλική κλειδαριά µε αφαλό.
Θα τοποθετηθούν ως ακολούθως:
Ισόγειο, γραφείο 107: θα πραγµατοποιηθούν έξι (6) χωρίσµατα
γραφείων µε δύο (2) παράθυρα έκαστο
6ος όροφος, γραφείο 602: θα πραγµατοποιηθεί ένα (1) χώρισµα (και ένα

γωνιακό χώρισµα) µε Panels, ένα (1) παράθυρο και δύο (2) πόρτες µε
Panels.
Θα αποξηλωθούν
δύο (2) υπάρχοντα Panels για να
τοποθετηθεί στη θέση τους πόρτα.

16REQ003867482 2016-02-22
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜ/ΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Παρασκευή 26-02-2016, ώρα 14:30

CPV:

45259000-7 (Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων)

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ
ΦΟΡΕΑ:

Τακτικός Προϋπολογισµός, Φορέας 39/110 και Κ.Α.Ε. 0851 «Αµοιβές για
συντήρηση και επισκευή κτηρίων γενικά», οικονοµικού έτους 2016.

ΚΑΝΟΝΕΣ
∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί: α) στους δικτυακούς τόπους
της Αναθέτουσας Αρχής www.yme.gov.gr και www.ggde.gr και β) στο
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Κ.Η.Μ.∆Η.Σ)
www.eprocurement.gov.gr

Το υπ’ αριθµ. πρωτ. 8447/691/08-02-2016 πρωτογενές αίτηµα, που αναρτήθηκε στο Κ.Η.Μ.∆Η.Σ. µε
αριθµό 16REQ003792972 2016-02-09, ανακαλείται.

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΣΙΟΛΑΜΠΡΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ
Χρονολογικό Αρχείο
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΜΑΓ∆Α ΜΑΚΡΗ

