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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΦΗ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ
Σν ΝΠΙΓ κε ηελ επσλπκία ΣΑΓΙΟ ΔΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑ πξνθεξύζζεη πξόρεηξν κεηνδνηηθό
δηαγσληζκό κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηε ρακειόηεξε ηηκή ζην
ζύλνιν ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ πνπ ζα αληαπνθξίλεηαη ζηηο δεηνύκελεο ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο, γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο
Α) «Καζαξηζκόο θαη απνκάθξπλζε παληόο είδνο απνξξηκκάησλ θαη
Β) «Καηαζθεπή πεξίθξαμεο ηόζν ηνπ θηεξίνπ (εξγνηαμηαθή) όζν θαη ηνπ πεξηβάιινληα ρώξνπ
πξώελ ελνηθηαδόκελνπ θαηαζηήκαηνο»
ελδεηθηηθνύ

ζπλνιηθνύ

πξνϋπ/ζκνύ

είθνζη

πέληε

ρηιηάδεο

επξώ

(25.000

€

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 23%).
εο

(ρεηηθό: Απόθαζε 8 πλεδξίαζεο Γ .Δ.Φ./10-12-2015)
Οη πξνζθνξέο ζα θαηαηεζνύλ ζηελ αξκόδηα Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνύ αθνύ
πξσηνθνιιεζνύλ ζηε Γξακκαηεία ηνπ ηαδίνπ Δηξήλεο θαη Φηιίαο (Δζλάξρνπ Μαθαξίνπ 1,
πξώηνο όξνθνο) ζηηο 11-4-2016 εκέξα Γεπηέξα, κε ώξα έλαξμεο παξαιαβήο ησλ
πξνζθνξώλ ηελ 10.00 π.κ. θαη ώξα ιήμεο θαηάζεζεο πξνζθνξώλ ηελ 11:00π.κ., ή

ελαιιαθηηθά παξαιαβή κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξόπν (ηαρπδξνκηθά, courier, ζπζηεκέλε
επηζηνιή θιπ) έσο ηελ πξνεγνύκελε εξγάζηκε, δει. ζηηο 8/4/2016 εκέξα Παξαζθεπή θαη
κέρξη ώξα 15.00κ.κ. Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ ζα γίλεη ζηηο 11-4-2016 θαη ώξα 11.30.
ην δηαγσληζκό ζα γίλνληαη δεθηνί: όια ηα θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα, ζπλεηαηξηζκνί θαη
ελώζεηο, θνηλνπξαμίεο πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά θαη εθηεινύλ αληίζηνηρεο ππεξεζίεο
ζρεηηθέο κε ην αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνύ θαη αζθνύλ κέζα ζηελ ρώξα ή έμσ από απηήλ ην
εκπνξηθό, βηνκεραληθό, βηνηερληθό επάγγεικα πνπ είλαη ζρεηηθό κε ην αληηθείκελν ηεο
ππεξεζίαο.
Πιεξνθνξίεο γηα ην δηαγσληζκό ζα παξέρνληαη θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο από ηε
Γ/λζε Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ ηαδίνπ Δηξήλεο θαη Φηιίαο, αξκόδηνο ππάιιεινο:
Θεκηζηνθιήο Καινγεξόπνπινο, ηει: (210)4893363, Fax. 2104893036 ππ’ όςηλ θπξίνπ Θ.
Καινγεξόπνπινπ, e-mail: secretary@sef-stadium.gr, ππ’όςηλ θπξίνπ Θ. Καινγεξόπνπινπ.
Η παξνύζα πεξίιεςε δηαθήξπμεο ζα δεκνζηεπζεί ζε δύν εκεξήζηεο εθεκεξίδεο θαη ζα
αλαξηεζεί ζην Πξόγξακκα «Γηαύγεηα».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ Δ .Ε.Φ.
ΝΙΚΟΛΑΟ ΙΧΑΝΝΙΔΗ

