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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Το ΝΠΙΔ με την επωνυμία Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας
(Σ.Ε.Φ.) προσκαλεί με την παρούσα κάθε ενδιαφερόμενη εταιρεία,
όπως προσέλθει στη Γραμματεία του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας
από τη δημοσίευση της παρούσης έως και την Παρασκευή 29-32019 και ώρα 10.00 π.μ. για να καταθέσει κλειστή προσφορά που
θα αφορά σε «Ασφάλιση του αεροφερόμενου κελύφους του
δυτικού περιβάλλοντα χώρου του Σ.Ε.Φ. για πάσης φύσεως
ζημιές, ολικές και μερικές, όπως φωτιά, φυσική καταστροφή,
κακόβουλη ενέργεια, πολιτική-αθλητική βία» του ανωτέρω
φορέα. Συγκεκριμένα:
1. Το κέλυφος είναι 1.300 τ.μ.
2. Κτίριο: Αθλητικός χώρος προπονήσεων.
3. Η αξία του κελύφους ανέχεται στα 350.000,00 ευρώ.
4. Ο χώρος συμπεριλαμβάνει 4 μπασκέτες, 2 τραπέζια
γραμματείας, 2 φιλέ για βόλεϊ, 4 ηλεκτρονικούς πίνακες,
14 πυροσβεστήρες (σύνολο αξίας 10.000 ευρώ).

5. Υπάρχει περίφραξη και παράλληλα φυλάσσεται από
εταιρεία security από τις 14.00 μ.μ. έως τις 07.00 π.μ. με
φυσικά ή τεχνικά μέσα (κάμερες).
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν φάκελο με
κλειστή προσφορά στον οποίο θα εμπεριέχεται αναλυτική
περιγραφή παροχών. Λόγω της ιδιαιτερότητας

του έργου

προτείνεται στον κάθε ενδιαφερόμενο κατόπιν συνεννόησής του με
τη Διεύθυνση Οικονομικού και συγκεκριμένα με τον Προϊστάμενο
του Τμήματος Προμηθειών κύριο Δ. Χατζηχρήστο, να προβεί σε
επιτόπια αυτοψία του χώρου.
H επιτροπή αξιολόγησης και αποσφράγισης των προσφορών
θα συγκληθεί την Παρασκευή 29-3-2019 και ώρα 11.00 π.μ. στην
αίθουσα συνεδριάσεων του ΔΣ του Σ.Ε.Φ. για να επιλέξει τον
μειοδότη.
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Πληροφορίες θα δίνονται από τη Διεύθυνση Οικονομικού
και
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Τμήματος

Προμηθειών κύριο Δ. Χατζηχρήστο (2104893387).
Ο Πρόεδρος του ΔΣ
Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας
Νικόλαος Λύτρας
Εσωτερική διανομή:
Δ/νσεις
Διαύγεια
Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας

