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∆ιονύσου & Μυρσίνης
145 62, Κηφισιά
Πρόσκληση Ενδιαφέροντος
Η Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Κηφισιάς, βάσει του Ν.4412/2016 αρ. 118, αρ. 120 παρ.3,
γνωστοποιεί στους οικονοµικούς παράγοντες, την έναρξη διαδικασιών απευθείας ανάθεσης προµήθειας και τοποθέτηση
ου
οκτώ τεµαχίων µηχανισµών επαναφοράς θυρών του 2 Γυµνασίου Κηφισιάς και του Αναξαγόρειου Λυκείου Νέας
Ερυθραίας, σύµφωνα µε την παρακάτω περιγραφή.
Η παρούσα τεχνική έκθεση συντάσσεται κατόπιν αιτήµατος εκ της ∆ιεύθυνσης του 2ου Γυµνασίου Κηφισιάς επί των Οδών
Πατρών Όθωνος και Σουλίου της ∆ηµοτικής Ενότητας Κηφισιάς όπως και του Αναξαγορείου Λυκείου Ερυθραίας επί της
οδού Ν. Καζαντζάκη 29 της ∆ηµοτικής Ενότητας Νέας Ερυθραίας του ∆ήµου Κηφισιάς και αφορά σε ανάγκη επισκευής
των µηχανισµών επαναφοράς σε οκτώ (8) συνολικά εξωτερικές θύρες των διδακτηρίων.
Συγκεκριµένα, απαιτείται η αντικατάσταση των υφιστάµενων µηχανισµών µε νέους κατάλληλους για την χρήση και
ενίσχυση των θυρών στα σηµεία στήριξης, στις τέσσερις (4) κύριες θύρες εισόδου/εξόδου στο Ισόγειου του Λυκείου
ου
Ερυθραίας όπως και σε τέσσερις (4) θύρες αιθουσών στον αύλειο χώρο του 2 Γυµνασίου Κηφισιάς. Όπως
διαπιστώθηκε, οι υπάρχοντες µηχανισµοί έχουν φθαρεί πιθανότατα λόγω έντονης χρήσης και παλαιότητας και κρίθηκε
απαραίτητη η αντικατάστασή τους προκειµένου να αποτραπεί ο κίνδυνος τραυµατισµού των µαθητών κατά την διέλευσή
τους από τους χώρους.
Αναλυτικότερα, θα πρέπει να πραγµατοποιηθούν οι ακόλουθες εργασίες:
1. Αποξήλωση των υφιστάµενων µηχανισµών των θυρών.
2. Ενίσχυση των σηµείων στήριξης των µεντεσέδων της θύρας και των σηµείων όπου θα βιδωθεί ο µηχανισµός
επαναφοράς µε πρόσθετη λάµα. Οι πρόσθετες ενισχύσεις θα τοποθετηθούν µε ηλεκτροσυγκόλληση.
3. Προµήθεια οκτώ (8) τεµαχίων µηχανισµών επαναφοράς µε µπράτσο κατάλληλους για βαριά χρήση, την
διάσταση και το βάρος των θυρών όπως και των είσοδο ΑΜΕΑ (ενδεικτικού τύπου DORMA TS 73), σε
ΛΕΥΚΗ ΑΠΟΧΡΩΣΗ.
4. Τοποθέτηση των µηχανισµών στις θέσεις που θα υποδειχθούν από τους ∆ιευθυντές κατά τρόπο απόλυτα
ασφαλή και στέρεο.
Η κατασκευή στο σύνολό της θα είναι κατάλληλη για καθηµερινή και βαριά χρήση, ενώ παράλληλα θα είναι
αρίστης ποιότητας και θα καλύπτει όλες τις προαναφερόµενες προδιαγραφές. Όλα τα τεµάχια που θα τοποθετηθούν θα
είναι καινούργια, µονοκόµµατα και χωρίς ελαττώµατα Α' διαλογής και θα τοποθετηθούν κατά τρόπο απόλυτα
ασφαλή.
Ο δυνητικός ανάδοχος του έργου υποχρεούται να συνυποβάλλει µε την οικονοµική του προσφορά τα τεχνικά
φυλλάδια για τα είδη που προτίθεται να τοποθετήσει. Μη προσκόµιση των εν λόγω αποτελεί λόγο απόρριψης
της προσφοράς.
Στο τίµηµα περιλαµβάνεται η προµήθεια, η µεταφορά στο χώρο και η τοποθέτηση όλων των στοιχείων που αναφέρονται
καθώς και η αποξήλωση και αποκοµιδή των υφισταµένων.
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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ
ΤΕΜ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ

ΤΙΜΗ

1

Προµήθεια Μηχανισµών
Επαναφοράς Εξωτερικών
Θυρών

8

120,00ευρώ/τεµ

960,00 ευρώ

2

Ενίσχυση στηρίξεων θύρας
και Τοποθέτηση Μηχανισµών

8

80,00 ευρώ/τεµ

640,00 ευρώ

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

1.600,00 ευρώ

ΦΠΑ +24%

384,00 ευρώ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

1.984,00 ευρώ

Ο ανάδοχος του έργου θα αναλάβει την ευθύνη της προµήθειας όλων των απαραίτητων υλικών και µικροϋλικών
και της ορθής εκτέλεσης των εργασιών καθώς και του κόστους εργασίας των απασχολούµενων, λαµβάνοντας

όλα τα κατάλληλα µέσα προστασίας κατά την διάρκεια διεξαγωγής του έργου, έως και την πλήρη αποπεράτωση
του, όπως αυτά καθορίζονται από την παρούσα Τεχνική Έκθεση.
Όλα τα είδη θα είναι πρώτης διαλογής, αµεταχείριστα και θα παραδοθούν µετά τις εργασίες πάκτωσής τους σε
άριστη κατάσταση και λειτουργία.
Επίσης, µετά την ολοκλήρωση και παραλαβή του Έργου ο ανάδοχος θα προσκοµίσει Γραπτή Εγγύηση για τα
υλικά και τις εργασίες που εκτελέστηκαν διάρκειας 2 ετών (εξαιρουµένων πιθανών βλαβών που αποδεδειγµένα
προκληθούν από βανδαλισµούς).
Ο Συντάξας
Κωνσταντίνος Τζώρτσος
Πολιτικός Μηχανικός

Καταλυτική ηµεροµηνία 02/09/2020 (ώρα 15:00)
Οι προσφορές (κλειστές) θα πρέπει κατατεθούν στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής (Εµµ. Μπενάκη 3, Κηφισιά) και θα
παραδίδονται στον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής. Οι προσφορές που αποστέλλονται ταχυδροµικώς θα είναι σε
συστηµένο φάκελο και θα γίνονται δεκτές εφόσον έχουν σταλεί στην καταλυτική ηµεροµηνία. Προσφορές που
αποστέλλονται πέραν της 02-09-2020 δεν θα γίνονται δεκτές.
Τηλ. Επικοινωνίας: 213 2007 193

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
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