ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια και τοποθέτηση ανεμοφρακτών για το
κυλικείο του Πολυχώρου Λιπασμάτων (περιοχή Κράκαρης)
Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης II Κερατσινίου – Δραπετσώνας Α.Ε. ΟΤΑ πρόκειται να προβεί
στην προμήθεια και τοποθέτηση ανεμοφρακτών για την κάλυψη των αναγκών του
κυλικείου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων (τοποθεσία Κράκαρης).
Το κριτήριο της επιλογής θα είναι η συμφερότερη τιμή στο σύνολο των ειδών και εργασιών
που περιγράφονται, εφόσον πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσης. Προσφορά
που θα δίνεται για μέρος της παρούσης δεν θα γίνεται αποδεκτή.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η προμήθεια και τοποθέτηση ανεμοφρακτών πλησίον του κυλικείου Λιπασμάτων (περιοχή
Κράκαρης) κρίνεται αναγκαία και απαραίτητη λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών
(ιδιαίτερα σφοδρός αέρας, βροχή κλπ), που επικρατούν στην περιοχή «Κράκαρης»
ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες. Σκοπός της προμήθειας είναι η βελτίωση της
λειτουργικότητας του κυλικείου, η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, η προστασία
των εγκαταστάσεων, η προστασία των επισκεπτών και των εργαζομένων.
Η κατασκευή θα είναι από σίδερο ή αλουμινίου σε πλαίσια με τζάμι και θα τοποθετηθεί
παραπλεύρως του κυλικείου και περιμετρικά της τεντοπεργκολας. Τα πλαίσια θα
τοποθετηθούν πάνω σε βάσεις δαπέδου, ώστε να υπάρχει δυνατότητα
αποσυναρμολόγησης και μετακίνησης.
Τα πλαίσια θα έχουν διαστάσεις: 40mmΦ*53,5mmΠ. Ο χρωματισμός θα είναι εκρού με
βαφή κατάλληλη για εξωτερικούς χώρους. Τα τζάμια θα είναι αυξημένης αντοχής τύπου
τρίπλεξ, τουλάχιστον 3+3 mm .
Διαστάσεις και ποσότητες πλαισίων με τζάμι:
1590Π * 1500Υ (6Τεμ).
1775Π * 1500Υ (2Τεμ).
1740Π * 1500Υ (2Τεμ).
1175Π * 1500Υ (2Τεμ).
1775Π * 1500Υ (2Τεμ).
1745Π * 1500Υ (2Τεμ).
1175Π * 1500Υ (2Τεμ).
Ο προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίσει αντίστοιχα πιστοποιητικά C.E3.
Ο προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίσει εγγύηση για την ανθεκτικότητα και
την αντοχή πλαισίων και των κατασκευαστικών αρμών.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Η προσφορά θ’ αφορά στην προμήθεια και στην τοποθέτηση των υλικών, όπως
περιγράφονται στην παρούσα, καθώς και κάθε άλλου υλικού ή εργασίας (μεταφορά κλπ)
που θα χρειαστεί για την υλοποίηση της τοποθέτησης των υλικών. Η τιμή θ’ αναγράφεται
πλέον ΦΠΑ, φόρων ή κάθε είδους τυχόν κρατήσεων και επιβαρύνσεων.
Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση παράδοσης και τοποθέτησης των υλικών εντός τριάντα
(30) ημερών από την υπογραφή του συμφωνητικού.
Η πληρωμή θα γίνει επί πιστώσει.

Οι προσφορές δύναται να κατατεθούν έως τις 30/11/2020 και ώρα 2μμ. Οι προσφορές
κατατίθενται αυτοπροσώπως στην έδρα της εταιρείας Πάρκο Ανδρέα Παπανδρέου
(Σελεπίτσαρι) καθημερινά Δευτέρα – Παρασκευή 10πμ-2μμ. Οι προσφορές δύναται να
σταλούν ταχυδρομικά με συστημένο φάκελο στην Διεύθυνση: ΚΔΒΜ2 Κερατσινίου –
Δραπετσώνας ΑΕ ΟΤΑ, Πάρκο Α. Παπανδρέου, Θέση Σελεπίτσαρι ΤΚ 187 57.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΣΥΡΑΚΟΥ

