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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Ταχ. Δ/νση
Τ.Κ.
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
e-mail
ΘΕΜΑ:

:
:
:
:
:

Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
101-91 Παπάγου
Σ. Λαζαρίδης
213 1308361
s.lazaridis@yme.gov.gr

Αθήνα, 5 Απριλίου 2016
Αριθ. Πρωτ. Οικ. 24071/1869

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Εκτέλεση εργασιών αναδιαμόρφωσης γραφείων σε διάφορους ορόφους του επί της
συμβολής των οδών Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε – Παπάγου, κτηρίου του Υπουργείου
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Η Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού του Υπουργείου Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων (ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.), θα προβεί σε ανάθεση του έργου της αναδιαμόρφωσης
γραφείων σε διάφορους ορόφους του επί της συμβολής των οδών Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε –
Παπάγου, κτηρίου του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, σύμφωνα με τα ακόλουθα
πληροφοριακά στοιχεία:
ΜΟΝΑΔΑ ΦΟΡΕΑ:

Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού

ΠΟΣΟΤΗΤΑ:

Κατ’ αποκοπή

ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.:

7.200,00 € περίπου

Φ.Π.Α.:

23%
Ευρώ (€)
1. Αποξήλωση χωρισμάτων 1ου ορόφου, αποτελούμενα από
διαχωριστικά με σκελετό, μονώσεις με φύλλα υαλοβάμβακα, φύλλα
ξύλινων επενδύσεων, κάσσες και ξύλινες θύρες. Μεταφορά και
απόρριψη των αποξηλωθέντων υλικών.

ΝΟΜΙΣΜΑ:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ:

2. Αποξήλωση χωρισμάτων 2ου ορόφου από μεταλλικά πάνελ με
μόνωση πετροβάμβακα μετά του αντίστοιχου μεταλλικού σκελετού,
αποξήλωση μεταλλική κάσσας και ξύλινης θύρας. Στερέωση του
υπολοίπου τμήματος των χωρισμάτων. Μεταφορά και απόρριψη των
αποξηλωθέντων υλικών.
3. Εργασίες διαμόρφωσης γραφείων 6ου ορόφου περιλαμβάνοντας την
αποξήλωση ξύλινης θύρας με την αντίστοιχη μεταλλική κάσα, κλείσιμο
του ανοίγματος με ειδική προσαρμογή διαχωριστικού πάνελ τύπου
σάντουιτς αποτελούμενα από λαμαρίνα γαλβανισμένη με εξωτερική
πλαστικοποίηση και εσωτερικά πετροβάμβακα ίδιου πάχους με τα
υπάρχοντα.
Προμήθεια και τοποθέτηση διαχωριστικού πάνελ τύπου σάντουιτς
αποτελούμενα από λαμαρίνα με εξωτερική πλαστικοποίηση pvc και
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εσωτερικά
πετροβάμβακα αναλόγου

πάχους με τα υπάρχοντα. Τα
πάνελ θα εκτείνονται από το δάπεδο ως την υπάρχουσα ψευδοροφή.
Διάνοιξη δύο ανοιγμάτων στα διαχωριστικά του διαδρόμου για την
τοποθέτηση δύο θυρών με φύλλο επενδεδυμένο με φορμάικα χρώματος
μπλέ με το αντίστοιχο κάσωμα ηλεκτροστατικά βαμμένο πλήρης με
κλειδαριές και πόμολα.
4. Εργασίες διαχωρισμού γραφείων 1ου ορόφου περιλαμβάνοντας την
προμήθεια και κατασκευή διαχωριστικού αποτελούμενου από διπλή
γυψοσανίδα εκατέρωθεν μετά του αντιστοίχου μεταλλικού σκελετού, με
εσωτερική πλήρωση φύλλων πετροβάμβακα. Θύρα με φύλλο
επενδεδυμένο με φορμάικα με το αντίστοιχο κάσωμα ηλεκτροστατικά
βαμμένο πλήρης με κλειδαριά και πόμολο.
Παράθυρο με υαλοπίνακα με κάσσα αλουμινίου και περσίδα αλουμινίου
πάχους 25mm. Βαφή του διαμορφούμενου χωρίσματος και από τις δύο
πλευρές με ακρυλικά χρώματα μετά από την σχετική προεργασία και
σπατουλάρισμα της επιφάνειας.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜ/ΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Τρίτη 12-04-2016, ώρα 14:30

CPV:

45259000-7 (Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ
ΦΟΡΕΑ:

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

ΚΑΝΟΝΕΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

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 Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ)
www.eprocurement.gov.gr

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΣΙΟΛΑΜΠΡΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Χρονολογικό Αρχείο
2. Σ. Λαζαρίδης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Μ. ΜΑΚΡΗ

