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ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ελαιοχρωματισμό όλων
των χώρων του Βρεφοκομείου, του γραφείου προμηθειών και ανακαίνιση του
w.c του αύλιου χώρου του Ιδρύματος», συνολικού κόστους 5.520,00 €.
Το ∆ηµοτικό Βρεφοκοµείο Θεσσαλονίκης «Ο Αγ. Στυλιανός», σύµφωνα µε
το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 για απευθείας αναθέσεις προτίθεται να
πραγματοποιήσει σύµφωνα µε την υπ. αριθµ. 240/2017 απόφαση ∆.Σ., για
ελαιοχρωματισμό όλων των χώρων του Βρεφοκομείου, του γραφείου προμηθειών και
ανακαίνιση του W.C του αύλιου χώρου του Ιδρύματος, με την πλέον συμφέρουσα
από οικονομικής άποψης προσφοράς αποκλειστικά βάση τιμής.
Συγκεκριμένα, θα βαφούν τέσσερις αίθουσες, ο διάδρομος, η κουζίνα και το
μπάνιο του Βρεφοκομείου, όπως και το γραφείο προμηθειών. Οι τοίχοι θα
στοκαριστούν (όπου απαιτείται) και θα βαφούν με αντιμικροβιακό αντιμουχλικό
πλαστικό χρώμα Α’ ποιότητας vitex eco. Παράλληλα, τα κασώματα όλων των
εσωτερικών κουφωμάτων του βρεφοκομείου θα τριφτούν, θα στοκαριστούν και θα
βαφούν με ριπολίνη Α’ ποιότητας ΒΙΒΕΧΡΩΜ.
Επίσης, στο W.C που βρίσκεται στον αύλιο χώρο του Ιδρύματος, θα
αντικατασταθεί η υφιστάμενη λεκάνη (τούρκικη) με νέα πορσελάνινη ιδίου τύπου, οι
τοιχοποιίες θα ξυθούν, θα στοκαριστούν και θα βαφούν με πλαστικό χρώμα Α’
ποιότητας ΒΙΒΕΧΡΩΜ και το ξύλινο κούφωμα θα στοκαριστεί και θα βαφεί με
ριπολίνη Α’ ποιότητας ΒΙΒΕΧΡΩΜ σε απόχρωση ίδια με τις παράπλευρες τουαλέτες.
Τέλος, στα πλαίσια της ανακαίνισης χρειάζεται να αποξηλωθούν όλα τα
πλακίδια και να επανατοποθετηθούν νέα.
Το κόστος των παραπάνω αναλύεται ως εξής:

Ποσότητα

Τύπος

Περιγραφή αντικειμένου

Συνολικό κόστος με ΦΠΑ 24%

Εργασία ελαιοχρωματισμού όλων
των χώρων του βρεφοκομείου

1

εργασία

1

εργασία

1

εργασία

(τέσσερεις αίθουσες, τον
διάδρομο, την κουζίνα, το
μπάνιο) και του γραφείου
προμηθειών (μαζί με τα υλικά)

3.968,00 €

Εργασία ανακαίνισης του W.C του
αύλιου χώρου (μαζί με τα υλικά)
Εργασία αποξήλωσης πλακιδίων
και επανατοποθέτηση νέων (και
υλικά)
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

558,00 €
994,00 €
5.520,00 €

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν μέχρι την 20/10/2017 στο γραφείο
Προμηθειών του Ιδρύµατος, οδός 28ης Οκτωβρίου 99, Θεσσαλονίκη
Αρµόδιος υπάλληλος για την παραλαβή των προσφορών είναι η κα. Αργυρώ
Χαμουργιωτάκη, η οποία θα δίνει και πληροφορίες στα τηλ 2310-941777 µε
εσωτερικό 21. Η παραπάνω πρόσκληση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί και στην
ιστοσελίδα του ∆ηµοτικού Βρεφοκοµείου, agstyl1@otenet.gr σύµφωνα µε τον
ισχύοντα νόµο 4412/2016.

Η Πρόεδρος του ∆.Σ

Γναρδέλλη Μελποµένη

