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Παπάγου, 14 Νοεμβρίου 2018
Αριθμ. Πρωτ.: οικ. 89566/7238
ΠΔΕ

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ

ΘΕΜΑ:

Πρωτογενές αίτημα για τη μελέτη, προμήθεια και τοποθέτηση νέων κατάλληλων
ηχομονωτικών συστημάτων προστασίας για την ηχομόνωση του μηχαλογικού
εξοπλισμού κλιματισμού / εξαερισμού στον εξωτερικό χώρο του κεντρικού
κτιρίου στέγασης του Υ.ΥΠ.ΜΕ.

ΣΧΕΤ:

1. Το υπ. αριθμ. 184877/17/06.07.2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος &
Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής.
2. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 57332/4819/27-07-2018 (ΑΔΑΜ: 18REQ003512774)
πρωτογενές αίτημα της Υπηρεσίας μας.

Σε συνέχεια των ως άνω σχετικών και προκειμένου να αντιμετωπιστεί η υπέρβαση του ορίου
θορύβου από τον μηχανολογικό εξοπλισμό κλιματισμού/εξαερισμού στον εξωτερικό χώρο του
κεντρικού κτιρίου στέγασης του Υ.ΥΠ.ΜΕ., η Διεύθυνση Προμηθειών και Λειτουργικής Μέριμνας
του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών θα προβεί στην ανάθεση για την μελέτη, προμήθεια
και τοποθέτηση νέων κατάλληλων ηχομονωτικών συστημάτων προστασίας.
Η ανάθεση θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τα
ακόλουθα πληροφοριακά στοιχεία:

Αναθέτουσα Αρχή

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

Αντικείμενο

Προμήθεια
ηχομονωτικών

και

τοποθέτηση νέων κατάλληλων
συστημάτων προστασίας για
τη

βέλτιστη μείωση του μεταδιδόμενου θορύβου, στα
προβλεπόμενα όρια με βάση το π.δ. 1180/81, από τα
δύο κλιματιστικά μηχανήματα μάρκας TRANE που
βρίσκονται κοντά στα όρια της ιδιοκτησίας του
ΥΠ.Υ.ΜΕ. επί της οδού Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε.
Θα προηγηθεί μελέτη, από τον Ανάδοχο του έργου, η
οποία θα καθορίσει τον κατάλληλο σχεδιασμό του
ηχομονωτικού συστήματος και τα κατάλληλα
ηχομονωτικά υλικά που πρέπει να χρησιμοποιηθούν
για να επιτευχθεί η απαιτούμενη ηχητική μείωση.
Σελίδα 1 από 2

18REQ004013396 2018-11-15
Κωδικός CPV

45323000-7 (Εργασίες ηχομόνωσης)

Προϋπολογισμός Χωρίς
ΦΠΑ

20.000,00€

Φ.Π.Α. 24%

4.800,00€

Προϋπολογισμός με ΦΠΑ

24.800,00€

Χρηματοδότηση

Π.Δ.Ε., Ε.Ε 2014ΣΕ57100008

Διαδικασία Ανάθεσης

Απευθείας Ανάθεση

Δημοσιότητα

- στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), www.eprocurement.gov.gr
- στους δικτυακούς τόπους της Αναθέτουσας Αρχής
www.yme.gr και www.ggde.gr.

Το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 57332/4819/30-07-2018 (ΑΔΑΜ: 18REQ003502127) πρωτογενές αίτημα της
Υπηρεσίας μας ανακαλείται, καθώς με το παρόν αυξάνεται το φυσικό αντικείμενο της ανάθεσης
και το οικονομικό τίμημα
Επισημαίνουμε ότι για το τρέχον οικονομικό έτος, η αιτούμενη με το παρόν αίτημα υποχρέωση, δεν
υπερβαίνει το χρηματικό όριο της παραγράφου 1 του άρθρου 118 του ν. 4412/2016, σωρευτικά
ανά cpv.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΘ. ΒΟΥΡΔΑΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΕΛ. ΤΑΠΟΥΣΑΝΗ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
- Χρονολογικό Αρχείο
- Τμήμα Α
- Αλ. Ντελή
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