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                                          στο     κτ  ί  ρ  ι  ο   επί της οδού   Σταδίου   αρ.  29  

Το έργο αφορά στη διενέργεια εργασιών για τον προσδιορισμό, την καταγραφή και
τον  έλεγχο  των  βλαβών  στα  υπόγεια  του  κτιρίου  επί  της  οδού  Σταδίου  αρ.29.
Το προϋπολογιζόμενο κόστος ύψους 1.000,00 € εγκρίνεται στην με αρ. ΑΔΑ: ΒΛΩΜΟΡΕ1-
ΧΗΓ απόφαση δέσμευσης δαπάνης του Τομέα Υγ/κών / ΕΤΑΑ. 

Παρακαλούμε,  αφού  μελετήσετε  το  συνημμένο  έντυπο  οικονομικής  προσφοράς,
να το συμπληρώσετε και να το υποβάλετε στο γραφείο πρωτοκόλλου του ΕΤΑΑ στην οδό
Μάρνη 22, 10433 Αθήνα,  μέσα  σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο, το αργότερο  μέχρι την
29η - 10 – 2013.

Οι φάκελοι προσφορών θα παραληφθούν από το τεχνικό γραφείο και θα ανοιχτούν
την 30η - 10 - 2013 από τους μηχανικούς του τεχνικού γραφείου Κωνσταντίνο Κονδύλη και
Σουλτάνα Χανικιάν.

Ο  χρόνος πληρωμής  από την υπηρεσία είναι  περίπου δύο μήνες από την έκδοση
του τιμολογίου και στην τιμή περιλαμβάνονται κρατήσεις 3% ΜΤΠΥ και 2,4% χαρτόσημο
επί κρατήσεων ΜΤΠΥ.

 Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

Ε.Τ.Α.Α.

Κ. ΣΤΕΛΛΑΚΗ

                                   



ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ  

ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΥΛΙΚΩΝ
                                          στο     κτ  ί  ρ  ι  ο   επί της οδού   Σταδίου   αρ.  29  

1. Γενική Περιγραφή

Στις περιμετρικές  τοιχοποιίες  των υπογείων του  κτιρίου,  επί  της  οδού
Σταδίου  αρ.29,  εμφανίζονται  εκτεταμένες  υγρασίες,  οι  οποίες  οφείλονται  σε
βλάβες διαρροής. Για την  αντιμετώπισή του προβλήματος και τον εντοπισμό
των βλαβών, η  υπηρεσία  προτίθεται  να  ελέγξει  το  εσωτερικό  δίκτυο
σωληνώσεων  και  συγκεκριμένα  εντός  του  τυφλού  φωταγωγού  πλησίον  της
μεσοτοιχίας, όπως περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή.

Η ολοκλήρωση του έργου περιλαμβάνει δύο φάσεις, (α) τις καθαιρέσεις
των  τοίχων  για  την  αποκάλυψη  του  χώρου  εντός  του  φωταγωγού  και  την
καταγραφή των  υφιστάμενων βλαβών, και (β) την αποκατάσταση – εκτέλεση
των απαιτούμενων υδραυλικών και άλλων εργασιών.

2. Τεχνική Περιγραφή

Η παρούσα προσφορά αφορά την πρώτη φάση του έργου, που έχει σκοπό
να  διαπιστώσει  αναλυτικά  τις  βλάβες  και  να  συμπληρώσει  λεπτομερώς  το
πλάνο εργασιών της δεύτερης φάσης.

• Καθαιρέσεις τοιχοποιίας τυφλού φωταγωγού
        στο 1ο και 2ο υπόγειο, διαστάσεων 1,50 m x 3,80 m (ανά επίπεδο)
• Απομάκρυνση των υλικών καθαίρεσης από το κτίριο
        και μεταφορά σε κατάλληλο χώρο
• Έλεγχος όλων των σωληνώσεων (ύδρευσης, αποχέτευσης και 
        πυρόσβεσης), που βρίσκονται στο φωταγωγό 

3. Οικονομική Προσφορά

Το κόστος εργασιών, που αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή,  είναι       
1.000,00 € (κατ΄ αποκοπή)   

Η  συνολική  τιμή  του  έργου  ανέρχεται  σε χίλια  ευρώ  (1.000,00 €)
συμπεριλαμβανομένων όλων των κρατήσεων πλέον ΦΠΑ 23%

Ο υπογράφων ...........................................................................  έλαβα γνώση
των ειδικών συνθηκών του ανωτέρω έργου, τις οποίες και αποδέχομαι. 

      Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ   
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