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Η Διοίκηση της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Μακεδονίας) προκειμένου να προχωρήσει στην
προμήθεια υλικών και ανάθεση των υπηρεσιών αποκατάστασης της υγρομόνωσης του δώματος του
ΠΕΔΥ Κέντρου Υγείας Διαβατών αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ., προσκαλεί όσους δραστηριοποιούνται στον
χώρο και ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά στην Διοίκηση της 3ης Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας),
Αριστοτέλους 16, Τ.Κ. 546 23, Θεσσαλονίκη.
Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με τις αρίθμ. 19644/6-6-2016 (ΑΔΑ: ΨΛΟΙΟΡΕΠ-9Η9),
21498/22-6-2016 (ΑΔΑ: Ω1ΖΠΟΡΕΠ-Γ1Ζ), 19643/6-6-2016 (ΑΔΑ: 6ΤΛ8ΟΡΕΠ-111) & 21499/22-6-2016
(ΑΔΑ: Ψ07ΤΟΡΕΠ-ΗΗ0) αναλήψεις υποχρέωσης και δεσμεύσεις πίστωσης συνολικού ποσού 8.283,2 €.
Οι προσφορές θα συνταχθούν σύμφωνα με τους συνημμένους ειδικούς όρους.
Γλώσσα :Ελληνική
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών 25-10-2016 και ώρα 10:00 π.μ. στο Τμήμα Προμηθειών
της Διοίκησης της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Μακεδονίας) (Αριστοτέλους 16, Τ.Κ. 546 23,
Θεσσαλονίκη).
Πληροφορίες θα δίνονται καθημερινά από 07:30 έως 14:30 από το Τμήμα Προμηθειών της Διοίκησης της
3ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Μακεδονίας),

οδός Αριστοτέλους 16, Τ.Κ. 546 23, Θεσσαλονίκη

2313320537, 2313320584 και από την Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας της 3

ης

ΥΠΕ, Μόδη 9, Τηλ.

2313305227 & 220.

Ο Διοικητής της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας

Γιώργος Κ. Κίρκος



ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ (ΕΚΤΑΣΗΣ 600 Τ.Μ.) ΤΟΥ ΠΕΔΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΒΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 3ης ΥΠΕ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ 8.283,2 € ΜΕ Φ.Π.Α.
Οι προσφορές θα κατατεθούν, το αργότερο μέχρι την τρίτη 25/10/2016 και ώρα 10:00 στο
Γραφείο Προμηθειών, σε ένα αντίτυπο και θα ισχύουν για 60 ημέρες.
Τα προς προμήθεια είδη καθώς και οι προς εκτέλεση εργασίες, με προϋπολογισμό ανά είδος,
έχουν ως εξής:
1. Αποκατάσταση της υφιστάμενης υγρομόνωσης (ασφαλτόπανου) με την απομάκρυνση
των αποκολλημένων και φθαρμένων υφιστάμενων επιφανειών ασφαλτόπανου και την
τοποθέτηση και συγκόλληση νέου ελαστομερούς ασφαλτόπανου με την επάνω πλευρά
επικαλυμμένη με ορυκτή ψηφίδα και βάρους τουλάχιστον 4,5 kg/m2. Σε όλες τις απολήξεις
(τελειώματα) στις κάθετες επιφάνειες (περιμετρικά στηθαία, εξωτερικοί τοίχοι, κλπ.) το
ασφαλτόπανο θα ανέρχεται σε ύψος τουλάχιστον 20cm, ενώ τα ασφαλτόπανα θα
επικαλύπτονται τουλάχιστον κατά 10 cm. Προϋπολογισμός δαπάνης για την προμήθεια
ασφαλτόπανου, ασφαλτικού ασταριού και μικροϋλικών (μαστίχης, φυλλοσυλλεκτών, κλπ.)
3.900,00 € χωρίς ΦΠΑ (6,50€ x 600m2). Προϋπολογισμός για την αποξήλωση του
φθαρμένου ασφαλτόπανου και την αποκομιδή των μπάζων, καθώς και την τοποθέτηση
του νέου ασφαλτόπανου (εργατικά) για την υγρομόνωση των δωμάτων του κτιρίου του
Κ.Υ. Διαβατών (επιφάνειας 600 περίπου τ.μ.) 2.400,00 € χωρίς ΦΠΑ (4€ x 600m2). Για
τις παραπάνω εργασίες υγρομόνωσης απαιτείται τουλάχιστον 10 έτη εγγύηση.
2. Επισκευή επιχρισμάτων σε θέσεις (στηθαία δωμάτων, τοίχοι) όπου παρατηρήθηκε
αποσάρθρωση και μερική αποκόλλησή τους, απαιτείται η προμήθεια και εφαρμογή
έτοιμου σοβά. Προϋπολογισμός 280,00 € χωρίς ΦΠΑ για τα υλικά και 100,00 € χωρίς
ΦΠΑ για την εργασία.

