Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου

Στο Ηράκλειο σήμερα Παρασκευή 4/2/2019 οι Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου,
που εδρεύουν στο Ηράκλειο Κρήτης, οδός Αρχιμήδους 1 και Ικάρου με ΑΦΜ 090034085 Α'
Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ Γρηγόρη Αβραάμ, Αντιπρόεδρο της
Διοικητικής Επιτροπής, με βάση τις αποφάσεις: αρ. πράξης 8, 20/7/2018 και αρ πράξης 9,
27/9/2018 προκηρύσσουν διαγωνισμό για την ανάδειξη εργολάβου ο οποίος θα αναλάβει
εργασίες ανακαίνισης της αίθουσας 9 των Τεχνικών σχολών, συνολικού εμβαδού 170 τμ, επί
του ακινήτου των Σχολών στην οδό Αρχιμήδους 1 και Ικάρου.
Η ανακαίνιση του χώρου θα πραγματοποιηθεί με τις προδιαγραφές όπως προβλέπεται στο
επισυναπτόμενο τεχνικό δελτίο.
Ο Χρόνος ολοκλήρωσης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους 2 ημερολογιακούς μήνες με
χρόνο έναρξης το Μάρτιο του 2019.
Οι προτάσεις θα πρέπει να κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελο που θα αναγράφει την
επωνυμία στα γραφεία των τεχνικών Σχολών στην οδό Κορωναίου 9, στο Ηράκλειο μέχρι και
την Δευτέρα 4/2/2019 και ώρα 12.00.

μονάδα μέτρησης
Πατάρι
Αποξήλωση του υφιστάμενου μεταλλικού παταριού και της μεταλικής σκάλας.
Δημιουρργία νεας μεταλικής εξωτερικής Σκάλας με πλατύσκαλο και σκέπαστρο
στην ανατολική πλευρά
Πόρτα αλουμινένια για την είσοδο στο πάταρι από την ανατολική πλευρα μονόφυλη και διαμόρφωση
εισόδου

τιμή μονάδας

μονάδες

σύνολο €

Κατ' αποκοπή
Κατ' αποκοπή
ΤΕΜ

1

Δημιουργία παταριού με εμβαδόν 50,00 m2 (7,2 x 6,8 x 2,7) ως χώρου γραφείων - meeting room, δυο
ανεξάρτητων διαμερισμάτων,με υφισταμενα έπιπλα γραφείου, τροποποίηση 14 ξύλινων ανοιχτών βιβλιοθηκών
σε φοριαμούς με κλειδαριές και εγκατάσταση τους στο πατάρι και ένα νέο τραπέζι συνεδριάσεων

Κατ' αποκοπή

Πέτσωμα παταριού με MDF 30 mm και να έχει μελαμίνη η κατω πλευράς του παταριού ώστε είναι εμφανίσιμα
από την αίθουσα

τ.μ

50,00

Τοίχος χώρισμα παταριού προς τη μεριά της σκηνής με ξηρά δόμηση (διπλή) και μόνωση

τ.μ

20,00

Βαφή τοίχων παταριού με αστάρωμα και δύο χέρια πλαστικό από αναγνωρισμένη ελληνική εταιρεία, σε
αποχρώσεις επιλογής μας και αποκαταστάσεις υγρασιών
Ηλεκτρολογική εγκατάσταση, φωτισμός ασθενή ρευματα και πρίζες με διακόπτες στο πατάρι,

τ.μ

170,00

Κατ' αποκοπή
τ.μ

55,00

Διαμόρφωση ισογείου χώρου υποδοχής βόρειας εισόδου
Αποξήλωση της υφιστάμενης ψευδοροφής και αποθήκευση υλικών

Κατ' αποκοπή

1

Διαμόρφωση χώρου εισόδου υποδοχής με χώρο παράθεσης μπουφέ για τις εκδηλώσεις με παροχές
ρευματος κάτω από το πατάρι

Κατ' αποκοπή

1

Διαμόρφωση χώρου εισόδου υποδοχής γραμματεία για τις εκδηλώσεις με διαμόρφωση «πάσου»
γραμματείας και εγγραφών
Πόρτα εισόδου αλουμινένια δίφυλη βόρεια της αίθουσας και αντικατάσταση ξύλινης πόρτας

Κατ' αποκοπή
ΤΕΜ

1
1

Ηλεκτρολογική εγκατάσταση ανακατασκευη υφιστάμενης εγκατάστασης και συμπλήρωσης με νέα όπου
χρειαστεί. Η εγκατάσταση θα περιλαμβάνει γραμμές και τοποθέτηση φωτιστικών οροφής, πρίζες ισχύος και
ασθενή περιμετρικά της αίθουσας, καλωδίωση ηχητικού συστήματος, συστήματος συναγερμού πυρανίχνευσης, και κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης και γραμμή για projectora και wifi. Rack τερματισμού και
ελεγχου ασθενών, 22U, με 4 ράφια

Κατ' αποκοπή

1

Προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος συναγερμού (Συναγερμός – 8 ζωνών, σειρήνα έσω έξω, ανιχνευτής
κίνησης και καπνού, μαγνητικές επαφές στα κουφώματα, φωτιζόμενη οθόνη και πληκτρολόγιο, κάμερες
παρακολούθησης) - 2 πυροσβεστήρων, μικροφωνικής εγκατάστασης (Κονσόλα ήχου (16 καναλιών) 4
μουσικών οργάνων στη σκηνή και συνεδριακού 4 θέσεων, 4 μικρόφωνα βάσης και 2 ασύρματα μικρόφωνα, 8
ηχεία για την καλυψη της αιθουσας ηχητικά με καλώδιο όδευσης για έλεγχο ήχου από τη σκηνή στην κονσόλα
στο βοηθητικό δωμάτιο )

Κατ' αποκοπή

τοποθέτηση φωτιστικών
Αγορά και τοποθέτηση laminate δαπέδου παταριού
Έκδοση άδειας μικρής κλίμακας από Υπηρεσία Δόμησης Δήμου Ηρακλείου

Προμήθεια 4 φωτιστικών ασφαλείας (ένα στο πατάρι)
Μεταφορά - ψύξης θέρμανσης και εξαερισμού, & service υφιστάμενων A/C
Διάνοιξη νέας πόρτας εξόδου (σε πέτρινο τοίχο πλάτους 0,50 m) στη δυτική πλευρά της αίθουσας και αγορά
και εγκατάσταση αλουμινένιας πόρτας εξόδου

ΤΕΜ
Κατ'αποκοπή

Τροποποίηση πόρτας τζαμαρίας ανατολικής πλευράς σε είσοδο μηκους 110εκ

Κατ'αποκοπή
Κατ'αποκοπή

Αποξήλωση κάθε είδους επιχρισμάτων (όπως για ανάδειξη πετρόχτιστων) – αρμολόγηση –
αδιαβροχοποίηση, στον ανατολικό τοίχο, σε ύψος μέχρι και 2,7μ καθώς επίσης και στο νότιο τοίχο πίσω από
τη σκηνή σε όλη την επιφάνεια,

Κατ' αποκοπή

βαφή των τοίχων 2 χέρια με πλαστικό και αστάρωμα, από αναγνωρισμένη ελληνική εταιρεία, σε αποχρώσεις
επιλογής μας

Aντικατάσταση πόρτας βοηθητικού χώρου ανατολικού τοίχου με ξύλινη
Απομάκρυνση προϊόντων αποξηλώσεων επιχρισμάτων και άλλων αντιστοιχων υλικών από τις
εργασίες, παταριού, τοίχων από διάνοιξη πορτών κ.λ.π. μπάζων που θα προκύψουν μέχρι τέλους του έργου
με χρήση κάδων
Δημιουργία μουσειακών προθηκών για την έκθεση οργάνων, 0,8 x 1,3m με κρυστάλινη πρόσοψη που
ανοιγει προς τα πάνω

4
4

τ.μ

600

ΤΕΜ

1

Κατ' αποκοπή
ΤΕΜ
τ.μ

7
168,00

Γυψοσανίδες για την καλυψη της όδευσης των καλωδίων ρευματων και κλιματισμού, από ύψος 2,7μ μέχρι την
οροφή στον ανατολικό τοίχο

τ.μ

58,00

Χώρος σκηνής
Δημιουργία χώρου παρουσιάσεων -σκηνής - (6,6 x 2,8m) Απέναντι από την είσοδο, στο βάθος της αίθουσαςυπερυψωμένος κατά 0,80 m με δύο σκαλάκια εκατέρωθεν (από 3 πατήματα – 4 ύψη), (υπερύψωση ξύλινη με
δάπεδο από ΜDFαθόρυβη

τ.μ

18,50

Τοποθέτηση δάπεδου τύπου “laminate” στην Εξέδρα

τ.μ

22,00

Ηχομόνωση ταράτσας (168τμ)

Μετακινούμενο έδρανο σκηνής με 6 θέσεις

Κατ' αποκοπή

Βοηθητικός χώρος ανατολικά της αίθουσας
Δημιουργία μεταφραστικής καμπίνας στο βοηθητικό χώρο δυτικά της αίθουσας, με οθόνη που βλεπει τη
σκηνή, ήχο εντός καμπίνας, και κονσόλα μικροφώνου.
Αποκατάσταση υγρασιών του χώρου και βάψιμο με αστάρι και δύο χέρια μπογιά από αναγνωρισμένη
ελληνική εταιρεία, σε αποχρώσεις επιλογής μας
Επίβλεψη έργου
Ένσημα
Απρόβλεπτα

τ.μ

65,00

