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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΠΑΝΙΑ - ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ
Επισκευή στους χώρους των μπάνιων των αποδυτηρίων της
μικρής πισίνας. Τα υπάρχοντα μπάνια θα συντηρηθούν ή θα
αντικατασταθούν όπου απαιτείται
ώστε να παραδοθούν πλήρως λειτουργικά.
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 4 ΕΙΣΟΔΩΝ
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ.
ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ
Ο καθαρισμός επιφάνειας από ξένα υλικά-χρώματαεπιχρίσματα θα πραγματοποιηθεί με συρματόβουρτσα
προσαρμοσμένη σε γωνιακό ηλεκτρικό
τροχό. Σε επιφάνειες που θα γίνουν οι τοπικές επισκευές και
σε επιφάνεια μεγαλύτερη του 10% της επιφάνειας επισκευής.
Η τοπική καθαίρεση των επιχρισμάτων , όπου απαιτείται, με
διατήρηση του οπλισμού θα γίνει με χρήση ηλεκτροσφύρας
ισχύος από 1000W έως 1500W και
βάρους 4 εώς 8kg αντίστοιχα με κοπτικό άκρο συνήθους
μορφής(βελόνι) για να μην προξενηθεί βλάβη στους
οπλισμούς. Ο έλεγχος για τα κομμάτια που
απαιτείται καθαίρεση θα γίνει με χρήση κρουσίμετρου, ώστε
να μην υπάρχει πιθανότητα να μην καθαιρεθούν σαθρά ή
δυνητικά σαθρά κομμάτια επιχρισμάτων και σκυροδέματος.
Ο καθαρισμός της επιφάνειας του χάλυβα όπου απαιτείται θα
γίνει με χρήση συρματόβουρτσας με χαλύβδινα σύρματα
προσαρμοσμένης σε γωνιακό ηλεκτρικό τροχό.
Η κεφαλή της βούρτσας έχει σύρματα διαμέτρου 1mm
περίπου και ικανή ελαστικότητα για να μην παραμορφώνονται
από την χρήση.

ΜΟΝ.
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΔΑΠΑΝΗΣ

Η εργασία θεωρείται ολοκληρωμένη όταν έχει καθαριστεί
πλήρως η επιφάνεια του χάλυβα και ο χάλυβας έχει αποκτήσει
μεταλλική όψη.
Προετοιμασία επιφάνειας προκειμένου σε αυτή να προστεθεί
νέα στρώση, υλικού. Η εκτράχυνση της επιφάνειας γίνεται σε
βάθος 0,2mm έως και 0,5mm
που αποσκοπεί στην αύξηση της ειδικής επιφάνειας και στην
αύξηση της συνάφειας της υπάρχουσας επιφάνειας με τη νέα
στρώση. Αυτή θα γίνει με χρήση σμυριδοτροχού τύπου
«καμπάνας» προσαρμοσμένου σε γωνιακό τροχό.
αναστολέα διάβρωσης σιδήρου .
Αποκατάσταση των αποξηλωμένων επιφανειών με
ινοπλισμένα επισκευαστικά
κονιάματα και/ή εφαρμογή επιχρίσματος
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
Αρχικά γίνονται μετρήσεις της υγρασίας της επιφάνειας με
χρήση υγρόμετρου και θερμοκάμερας για να είναι σίγουρο ότι
οι επιφάνειες είναι κατάλληλες για χρωματισμό.
Τρίψιμο για λείανση και εξομάλυνση των προς βαφή
επιφανειών
Καθαρισμός από σκόνη συνολικά σε όλες τις επιφάνειες
Εν συνεχεία πραγματοποιείται στην επιφάνεια εφαρμογή
ακρυλικού, ασταριού ιδανικό για πορώδεις επιφάνειες και
στερεά ορυκτά υποστρώματα.
Είναι υλικό άοσμο , μεγάλης διείσδυσης με το οποίο
ισχυροποιείται το υπόστρωμα.
Ακολουθεί ο χρωματισμός της επιφάνειας σε χρώμα λευκό,
δύο επιστρώσεων , πλαστικού χρώματος μεγάλης
ανθεκτικότητας & προσφύσεως στην τοιχοποιία
οικολογικό χωρίς διαλύτες το ποίο παρέχει προστασία από την
υγρασία και τη μούχλα.
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠA 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχει εκδοθεί :
α) η υπ’ αριθ. 209/2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Προέδρου.
β) βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την
ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο
οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α Β-169 / 18-5-2020
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για τα ανωτέρω ΑΜΕΣΑ.
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των
παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω
δικαιολογητικά:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου.
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), η
υποχρέωση αφορά τους διαχειριστές,
αβ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση αφορά τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Πιστοποίηση καταβολής φορολογικών υποχρεώσεων ( Φορολογική ενημερότητα είσπραξης χρημάτων από
Φορείς Γενικής Κυβέρνησης ή κατάσταση οφειλών σε ρύθμιση και οφειλών εκτός ρύθμισης από Προσωποποιημένη
πληροφόρηση TAXIS NET).
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα ΕΦΚΑ περί καταβολής ασφαλιστικών εισφορών σε φορείς Κύριας Ασφάλισης (άρθρο
80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

Ο Διευθυντής
Φώτιος Μ. Γκούνης
ΠΕ/Α΄

2822,58
677,42
3500,00

