Θεσσαλονίκη 13/11/2013
Αρ.πρωτ.19054

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Προς

Οικονοµικού

ΤΜΗΜΑ: Προµηθειών, ∆ιαχείρισης Υλικού &

Κάθε ενδιαφερόµενο

Αποθηκών
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Λ. Αγγελίδης
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 966968
Θέµα: Αντικατάσταση υγροµόνωσης δύο κτιρίων στην ΕΕΛΘ

Η ΕΥΑΘ ΑΕ προκειµένου να προβεί στην αντικατάσταση της υγροµόνωσης δυο
κτιρίων στην ΕΕΛΘ, όπως περιγράφεται στη συνέχεια .

Προσκαλεί
Κάθε ενδιαφερόµενο να καταθέσει προσφορά, µέχρι την Τέταρτη 27 Νοεµβρίου
2013, και ώρα 14:30 στη ∆ιεύθυνση:
ΕΥΑΘ ΑΕ Τµήµα Προµηθειών (8ος όροφος)
Τσιµισκή 98, 54622 Θεσσαλονίκη
Fax: 2310 283117
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Για την αντικατάσταση της υγροµόνωσης προτείνεται η παρακάτω σειρά εργασιών:
•

Καθαίρεση υφιστάµενης µόνωσης

•

Αποµάκρυνση και απόθεση προϊόντων καθαίρεσης προς φόρτωση

•

Λεπτοµερής καθαρισµός της επιφάνειας του δώµατος από σκόνες, χώµατα
σαθρά υλικά κλπ. και πλύσιµο επιφάνειας

•

Αποκατάσταση των σαθρών σηµείων

•

Αστάρωµα της επιφάνειας µε επάλειψη ασφαλτικού γαλακτώµατος-πίσσα

•

Τοποθέτηση κολυµβητών στις υδρορροές µε στάθµη χαµηλότερη από την
υπόλοιπη επιφάνεια του δώµατος

•

∆ιάστρωση τσιµεντοκονίας ρύσεων µε κατάλληλη κλίση άνω του 1,5%

•

Εφαρµογή πρώτης στρώσης πλαστοµερούς σε όλη την επιφάνεια του
δώµατος, εσωτερικά του περιµετρικού στηθαίου και στη στέψη του στηθαίου

•

Εφαρµογή δεύτερης στρώσης ασφαλτόπανου µε επικάλυψη ορυκτής ψηφίδας
σε όλη την επιφάνεια του δώµατος, εσωτερικά του περιµετρικού στηθαίου και
στη στέψη του στηθαίου.

•

Περιµετρικό σφράγισµα στα τελειώµατα των ασφαλτοπάνων 20cm στους
τοίχους
σπατουλαριστά, µε ειδική ασφαλτική ελαστοµερή µαστίχη, ώστε τα νερά του
τοίχου να µην εισχωρούν µέσα στην µόνωση αλλά να πέφτουν πάνω της .

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επισκέπτονται το χώρο τις εργάσιµες µέρες και ώρες.
Οι προσφορές θα εξεταστούν από την αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης και θα επιλεγεί
ο προµηθευτής µε τη χαµηλότερη προσφερόµενη τιµή, εφόσον πληροί τις
απαιτούµενες τεχνικές προδιαγραφές.
Η πληρωµή θα γίνει σε διάστηµα 60 το πολύ ηµερών από την έκδοση των νοµίµων
παραστατικών και µετά την παραλαβή των εργασιών από την αρµοδίους υπαλλήλους.
Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για επίσκεψη στο χωρο µπορείτε να
απευθυνθείτε στον κ. Κώστα Κωτούλα στο τηλέφωνο: 2310 789897.
Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΥΑΘ.
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