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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΤΟΥ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙ∆ΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ
Η Σιβιτανίδειος ∆ηµόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελµάτων ενδιαφέρεται για την επιλογή Αναδόχου µε
τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την προµήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων στο
εργαστήριο Αισθητικής που χρησιµοποιείται για τις ανάγκες του Εργαστηριακού Κέντρου και του ΙΕΚ
της Σιβιτανιδείου Σχολής..
Σε αυτό το πλαίσιο καλούνται οι εταιρείες που ασχολούνται µε την εµπορία –τοποθέτηση πλακιδίων
να υποβάλουν σχετικές προσφορές σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές που προτάθηκαν µε το
αριθµ. πρωτ. 13579/11-10-2016 έγγραφο του Τµήµατος Συντήρησης Εγκαταστάσεων και εγκρίθηκαν
από την αρ. 224/8-12-2016 απόφαση της Ε.Ε. της Σχολής για την πλακόστρωση του εργαστηρίου
Αισθητικής.
Η δαπάνη θα είναι έως του ποσού των 5.632,66 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. Η πληρωµή της
αξίας των ειδών θα γίνει βάσει τιµολογίου του αναδόχου επί πιστώσει, σε βάρος των πιστώσεων του
Προϋπολογισµού ∆ηµοσίων Επενδύσεων Σιβιτανιδείου Ιδρύµατος Οικονοµικού έτους 2017 «Κωδικός έργου ∆ηµοσίων Επενδύσεων:2014ΣΕ54400000-ΚΑΕ 9349».
Τεχνικές προδιαγραφές και ποσότητα ειδών:
CPV:
44113100-6 Υλικά πλακόστρωσης
Για την κάλυψη του αιτήµατος απαιτούνται οι εργασίες αποξήλωσης του πλαστικού δαπέδου,
προσεκτικής αποξήλωσης ενός χωρίσµατος αλουµινίου, καθαίρεσης τµήµατος του δαπέδου

για την καλύτερη επιπεδοποίησή του, επίστρωσης όλων των δαπέδων µε κεραµικά πλακίδια
διάστασης 40Χ40 κατηγορίας Group 4 µε κόλα πλακιδίων και διαµόρφωσης περιθωρίων
(σοβατεπιά) από τα ίδια κεραµικά πλακίδια.
Η συνολική επιφάνεια προς διαµόρφωση και πλακόστρωση είναι 140 τετραγωνικά µέτρα.

Εργασίες
Αποξήλωση
πλαστικού δαπέδου
Προσεκτική
αποξήλωση
χωρίσµατος
αλουµινίου
Καθαίρεση στρώσεων
δαπέδου από
σκυρόδεµα
Προµήθεια και
επίστρωση δαπέδων
µε κεραµικά πλακίδια
40Χ40 Group 4
Περιθώρια Σοβατεπιά από
κεραµικά πλακίδια

Άρθρο

Μονάδα
Μέτρησης

Ποσότητα

ΝΑΟΙΚ 22.60

µ2

140,00

ΝΑΟΙΚ 22.45

µ2

18,20

ΝΑΟΙΚ 22.20.01

µ2

13,40

NAOIK 73.33.03

µ2

140,00

ΝΑΟΙΚ 73.35

µ

66,00

Χρόνος υλοποίησης:
Ο εκτιµώµενος χρόνος για την τοποθέτηση εκτιµάται σε 45 ηµέρες.

Πίνακας Οικονοµικής προσφοράς

Εργασίες
Αποξήλωση
πλαστικού δαπέδου
Προσεκτική
αποξήλωση
χωρίσµατος
αλουµινίου
Καθαίρεση στρώσεων
δαπέδου από
σκυρόδεµα
Προµήθεια και
επίστρωση δαπέδων

Άρθρο

Μονάδα
Μέτρησης

Ποσότητα

ΝΑΟΙΚ 22.60

µ2

140,00

ΝΑΟΙΚ 22.45

µ2

18,20

ΝΑΟΙΚ 22.20.01

µ2

13,40

NAOIK 73.33.03

µ2

140,00

Τιµή
Μονάδος

Αξία

µε κεραµικά πλακίδια
40Χ40 Group 4
Περιθώρια Σοβατεπιά από
κεραµικά πλακίδια

ΝΑΟΙΚ 73.35

µ

66,00
Σύνολο
ΦΠΑ 24%
Γενικό Σύνολο

∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Η παρούσα πρόσκληση γίνεται στα πλαίσια έρευνας αγοράς για επιλογή αναδόχου που α) θα πληροί
τις ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές και β) θα προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή για το σύνολο των
ειδών. Στην προσφορά θα περιγράφονται µε σαφήνεια τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ειδών, το
κόστος τους ανά

µονάδα χωρίς ΦΠΑ και το τελικό σύνολο συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. Η

αξιολόγηση του αποδεκτού των προσφορών θα γίνει από την επιτροπή που έχει οριστεί µε την µε αρ.
πρωτ. 2209/20-2-2017 (Α∆Α: 6ΨΓΙ469ΒΨ1-ΩΨΣ) Απόφαση του Γενικού ∆ιευθυντή της Σχολής
της Σιβιτανιδείου Σχολής σε συνεργασία µε το Τµήµα Συντήρησης εγκαταστάσεων.

Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει διευκρινίσεις και πρόσθετη πληροφόρηση, εφόσον το
κρίνει αναγκαίο. Η επιτροπή δεσµεύεται να διασφαλίσει την εµπιστευτικότητα των προτάσεων.
Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να επικοινωνήσει για σχετικές πληροφορίες µε τα τηλέφωνα 2104857719
(Τµήµα προµηθειών και διαχείρισης υλικού) και 2104857607 (Τµήµα Συντήρησης Εγκαταστάσεων). Οι
προσφορές θα κατατεθούν στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Ιδρύµατος (γρ. 122) ή θα αποσταλούν µε

ταχυδροµείο στη διεύθυνση diaxirish@sivitanidios.edu.gr µέχρι και την Τρίτη 24-5-2016.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ

ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΘΑΚΗ

Εσωτερική διανοµή:
Τµήµα προσωπικού
(για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Ιδρύµατος)

ηλεκτρονικό

