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Σητεία 30-10-2012
Αναρτητέα στο διαδίκτυο

Πληροφορίες : Χρυσουλάκη Κωνσταντίνα
℡Τηλέφωνο: 28433 40360
Fax:
28430 25352
E-mail:
promithies@ghsitia.gr

ΘΕΜΑ: Έρευνα αγοράς για άµεση εκτέλεση εργασιών µόνωσης των κτιριακών
εγκαταστάσεων του Νοσοκοµείου.
Παρακαλούµε να µας στείλετε οικονοµική προσφορά µέχρι την Τρίτη 06-11-2012 και
ώρα 12.00 π.µ. για τις παρακάτω εργασίες.
Α) Στεγανώσεις αρµών, πάνελ, υαλοπινάκων και µεταλλικών κατασκευών
Κτίρια κλινικών και Εξωτερικών Ιατρείων
1) Φρεσκάρισµα µόνωσης αρµών στο δώµα του Αξονικού Τοµογράφου και του
Φαρµακείου
2) Επάλειψη µε στεγανωτικό βερνίκι (HYPERDESMO) στους φεγγίτες του
διαδρόµου του Εφηµερείου και του διαδρόµου του ΤΕΠ
3) Μόνωση αρµού διαστολής στο δώµα του Γυναικολογικού Εξωτερικού
Ιατρείου (διάδροµος Ε.Ι. – ΤΕΠ)
4) Μόνωση αρµών στο µπαλκονάκι του Εφηµερείου ∆4
5) Στεγάνωση αρµών πλακιδίων λουτρών Εφηµερείου ∆3, ∆4, ∆5 Κτίρια
∆ιοικητικών Υπηρεσιών
6) Μόνωση σοβατεπί και αρµών στο διάδροµο του Αιθρίου, τη σκάλα
και το προαύλιο της Βιβλιοθήκης
7) Τοποθέτηση ασφαλτοταινίας στις µεταλλικές υδρορροές του υπόστεγου
στον προθάλαµο του Λογιστηρίου
8) Επάλειψη µε στεγανωτικό βερνίκι (HYPERDESMO) στα τζάµια του
υπόστεγου του διαδρόµου του Αιθρίου
9) Μόνωση αρµού διαστολής στο δώµα του Γραφείου Προϊσταµένης
Προσωπικού
10) Στεγάνωση πάνελ σάντουιτς στο δώµα του Γραφείου Προϊσταµένης
Προσωπικού
Για τις παραπάνω εργασίες να δοθούν τιµές προσφοράς κατ’ αποκοπή, µετά από
την ακριβή υπόδειξη των εργασιών στους προσφέροντες από την Τεχνική
Υπηρεσία. Στις τιµές προσφοράς να συµπεριλαµβάνονται τα κατά περίπτωση
απαραίτητα υλικά και αναλώσιµα.
Β) Αποκατάσταση µονώσεων σε ανεστραµµένο δώµα µε ασφαλτόπανο
Τοπική αποκατάσταση διαρροών (επισκευή ασφαλτόπανου):
1) ∆ώµα γραφείου αδελφών Παιδιατρικής Κλινικής
2) ∆ώµα διαδρόµου Χ/Γ Κλινικής
3) ∆ώµα Λογιστηρίου
4) ∆ώµα Γραµµατείας

Οι εργασίες αποκατάστασης περιλαµβάνουν την προσωρινή αποµάκρυνση καθώς
και την επανατοποθέτηση των υλικών της υφιστάµενης θερµοµόνωσης
(θερµοµονωτικές πλάκες, γεωύφασµα και σκύρα) στα δώµατα µετά την επισκευή
του ασφαλτόπανου. Στις τιµές προσφοράς να συµπεριλαµβάνονται τα κατά
περίπτωση απαραίτητα υλικά και αναλώσιµα. Για τις εργασίες αυτές να δοθούν
τιµές προσφοράς ανά τετραγωνικό µέτρο (€/τµ).
Η προϋπολογισµένη δαπάνη για την αιτούµενη προµήθεια ανέρχεται µέχρι του
ποσού των 4.000 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ (ΚΑΕ 0863). Το τελικό ποσό της
δαπάνης θα προσδιοριστεί µετά από την επιµέτρηση των εργασιών Β.

Γραφείο προµηθειών
Γ.Ν-.Κ.Υ. Σητείας

