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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Το ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ) , Ν.Π.Ι.Δ , οδός Αχαρνών 417 &
Κοκκινάκη –Αθήνα προσκαλεί τα ενδιαφερόμενα γραφεία μηχανικών δεκαετούς αποδεδειγμένης εμπειρίας
(Όχι ΕΔΕ) για εργασίες ως κατωτέρω έχοντας τα οριζόμενα προσόντα ως ΓΣΥ, να αποστείλουν με Courier
ή καταθέσουν κλειστό φάκελο με δικαιολογητικά και οικονομική προσφορά (επί εντύπου σφραγισμένου)
που θα προμηθευτούν οι ενδιαφερόμενοι μαζί με τα τεύχη από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ/ΔΕΜ&ΤΥ μετά από
αποστολή μέσω Fax σχετικής αίτησης των με πλήρη στοιχεία των, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων και την Τεχνική Περιγραφή για τις :Εργασίες επικαιροποίησης μελετών –
τευχών και ρύθμισης τμήματος του Φ.Ο του κτιριακού συγκροτήματος της Φ.Ε Σπάρτης, με κατ΄ αποκοπή
τίμημα και διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας σύμφωνα με την Απόφ. 2995/130/13-03-15 Δ.Σ/
ΙΝΕΔΙΒΙΜ . Προϋπολογισμός δαπάνης εργασιών Ευρώ 20.000(συμπερ/νων των πάσης φύσεως εξόδων αμοιβών) πλέον ΦΠΑ. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την συμμετοχή καθορίζονται σαφώς στην
προαναφερόμενη ΓΣΥ , οι δε προς εκτέλεση εργασίες στην Τεχνική Περιγραφή. Συνολική προθεσμία
εκτέλεσης των εργασιών ορίζονται οι (45) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης,
τμηματικά ως ορίζεται στην ΓΣΥ . Εγγυητική Συμμετοχής επί αποκλεισμώ στην διαδικασία ποσού 500
Ευρώ αναγνωρισμένης Τράπεζας ή ΤΣΜΕΔΕ ή Τ.Π.& Δ, η οποία θα επιστραφεί μετά την κατακύρωση της
διαδικασίας.
Το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς και τα Συμβατικά Τεύχη με οδηγίες θα αποστέλλονται εντός
κλειστού φακέλου άμεσα στους ενδιαφερόμενους μέσω Courier δαπάνες των, μόνον μετά από σχετική
αίτηση των με τα πλήρη στοιχεία των προς το ΙΝΕΔΙΒΙΜ/ Δ.Ε.Μ-Τ.Υ μέσω Fax η οποία και θα
πρωτοκολλάται υπηρεσιακά.
Tα απαιτούμενα δικαιολογητικά ως καθορίζονται από τους Γενικούς Όρους και η Οικονομική Προσφορά
(εντός κλειστού υποφακέλου) θα αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους ταχυδρομικά η μέσω Courier,
εντός σφραγισμένου φακέλου στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ/ΔΕΜ-Τ.Υ με την ένδειξη ( υπόψιν επιτροπής
Διαγωνισμού των εργασιών του θέματος) με εντολή λήψης αριθμού πρωτοκόλλου, εντός (5) ημερών από
δημοσίευσης της παρούσας σε εφημερίδα του Νομού και στο Siteτου φορέα. Λήξη υποβολής φακέλων
δικαιολογητικών- προσφορών στο πρωτόκολλο του ΙΝΕΔΙΒΙΜ η ώρα 15.00 της τελευταίας ημέρας.
Στην συνέχεια θα ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι τηλεφ/κα για την ημερομηνία ανοίγματος των φακέλων
δικαιολογητικών-οικονομ. προσφορών από την επιτροπή, προκειμένου να παρασταθούν όσοι ενδιαφέρονται.
Για σχετικές πληροφορίες και διευκρινίσεις, επικοινωνία με υπεύθυνο μηχανικό
κο Παν. Αλεξανδρή Π.Μ – τηλ. 2131314679 & 6932-347009 – Fax: 2131314678 .
Αθήνα 28 / 7 / 2015
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