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Σας προσκαλούμε να μας υποβάλετε κλειστή οικονομική προσφορά μέχρι  και  την Τετάρτη  19 Σεπτεμβρίου
2018  και ώρα 13:00  στο Πρωτόκολλο του Δήμου Σίφνου, για την παροχή της υπηρεσίας “Προμήθεια και
τοποθέτηση κουφωμάτων”.

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να προχωρήσει στην παροχή της  “Προμήθεια και τοποθέτηση κουφωμάτων” με
την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στα πλαίσια επισκευών και συντηρήσεων ακινήτων του Δήμου.

Για  την  κάλυψη  της  ανωτέρω  υπηρεσίας  έχει  εκδοθεί  το  πρωτογενές  αίτημα  18REQ003154726 από τον
Προϊστάμενο της Τεχνικής υπηρεσίας καθώς και έχει εγκριθεί η διάθεση πίστωσης με τη απόφαση 21/2018
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σίφνου (ΑΔΑ: 6ΨΞ9Ω1Τ-8Η4).
Επίσης έχει γίνει δέσμευση στο οικείο Μητρώο δεσμεύσεων αντίστοιχης πίστωσης  με την ΑΑΥ:163/2018
στον ΚΑ 10.6261 (Συντήρηση επισκευή ακινήτων του Δήμου).

Η προσφορά αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση στο κτίριο του πρώην Δημοτικού Ξενώνα Απολλωνίας:

Πέντε (5) θυρών διαστάσεων  110εκ * 220εκ με ταμπλάδες από κόντρα πλακέ θαλάσσης Α΄ ποιότητας και
υαλοπίνακα στο πάνω τμήμα.
Δύο (2) παραθύρων 130εκ * 100εκ. 
Κάσωμα από ξυλεία νιαγκόν 12εκ*7εκ, ξηραντηρίου φουρνιστά 
Πορτόφυλλα 4,5εκ*12εκ  ξηραντηρίου φουρνιστά
Πόμολα αλουμινίου με διπλά επιστόμια και κλειδαριές .
Υαλοστάσιο διπλό συνολικού πάχους 16 χιλιοστών με κενό 8 χιλιοστών σε ύψος 70 εκατοστών περίπου από
το έδαφος .

Στο κτίριο του Δήμου Σίφνου στο στενό της Απολλωνίας:
Ξύλινη κουπαστή συνολικού μήκους επτά μέτρων με 0,70 εκατοστά ύψος, χωρισμένο σε τέσσερα τμήματα
των 1,70 μέτρων περίπου με ενδιάμεσα κάθετες ξύλινες πήχεις ανα 10 εκατοστά

Θα ακολουθήσει βαφή όλων των επιφανειών με δύο στρώσεις αστάρι Α' ποιότητας και βαφή δύο στρώσεων με
χρώμα εξωτερικού χώρου Α΄ ποιότητας επιλογής του Δήμου Σίφνου.

Οι  εργασίες  αποξήλωσης  και  απομάκρυνσης  των  παλαιών  θυρών,  παραθύρων,  κουφωμάτων,  κουπαστής
καθώς  και  όλα  τα  υλικά  που  θα  χρειαστούν  βαρύνουν  αποκλειστικά  και  μόνο  τον  ανάδοχο  (σιλικόνες,
πηχάκια,βίδες, πρεβάζια κλπ).

Η συνολική δαπάνη της υπηρεσίας για το 2018 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % ανέρχεται στο πόσο των
9.548,00 ευρώ και θα βαρύνει τον Κ.Α. 10.6261 (Συντήρηση , επισκευή ακινήτων του Δήμου) .
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