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ΠΔΡΙΛΗΠΣΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΗ 2070/98/24.06.2014 

ΑΓΑ 7A2Θ46ΨΖΣΠ-9ΘΠ 

Το ΙΓΡΤΜΑ ΝΔΟΛΑΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ, πποκηπύζζει Δημόζιο Ανοικηό 

Διαγωνιζμό με κπιηήπιο ηην σαμηλόηεπη ηιμή, για ηην επιλογή αναδότοσ σπηρεζιών, προεηοιμαζίας 

και παραζκεσής γεσμάηων, για ηην ενίζσςζη πποζωπικού μαγειπείος – εζηιαηοπίος ηηρ Φ.Δ. 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. για ηο σπονικό διάζηημα από 01/09/2014 – 30/06/2015,  με δικαίωμα παπάηαζηρ 

δέκα (10) ημεπών, με ηην διαδικαζία ηος καηεπείγονηορ, όπωρ αναλςηικά αποηςπώνεηαι ζηη 

ζςνημμένη ηεσνική πεπιγπαθή ηος έπγος. Σηα ανωηέπω σπονικά διαζηήμαηα δεν 

ζςμπεπιλαμβάνονηαι οι ημέπερ ηων διακοπών Χπιζηοςγέννων και ηος Πάζσα, ζύμθωνα με ηο Π.Δ. 

387/29-09-1983. Το πποζωπικό πος θα απαζσοληθεί καηανέμεηαι ζε δσο  (2) μαγείποςρ και οκηώ  

(8) επγάηερ. Η ζςνολική δαπάνη δεν θα ςπεπβαίνει ηο ποζό ηων 176.498,35 € μη 

ζςμπεπιλαμβανομένος Φ.Π.Α. 

 (Απιθ. Διακήπςξηρ: 5/02-07-2014) 

Σο ανηικείμενο ηης ζύμβαζης αθορά σπηρεζίες ποσ περιλαμβάνονηαι ζηο παράρηημα ΙΙΒ ηης 

οδηγίας 2004/18 (Π.Γ. 60/2007). 

 Κριηήριο καηακύρωζης είναι η σαμηλόηεπη ηιμή για ηο ζύνολο ηος έπγος, εκ ηων 

πποζθοπών πος πληπούν ηιρ ηεσνικέρ απαιηήζειρ ηος έπγος.  

 Ο Διαγωνιζμόρ θα γίνει ζηα κενηπικά γπαθεία ηος Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. ζηιρ 22-07-2014 
ημέπα Σπίτη   και ώπα 13:00 μ.μ., Ασαπνών 417 και Κοκκινάκη, (είζοδορ από Κοκκινάκη), 
2ορ όποθορ, Γπαθείο 204 ( ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ ) . 
Τεύση διακήπςξηρ μποπούν να παίπνοςν οι ενδιαθεπόμενοι κάθε μέπα εκηόρ Σαββάηος και 
Κςπιακήρ  από ηα Κενηπικά γπαθεία ηος  Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. πληποθοπίερ ζηα ηηλέθωνα: 213-
1314568 (-69-70-71-72-73-74-75-77). 
(Σιμή Σεύσοςρ Γιακήπςξηρ 50,00 €). 

 Να δημοζιεςθεί ζηο Φ.Ε.Κ. ηην 04/07/2014 

Να  δημοζιεςθεί (ζηιρ 07/07/2014) από μία (1) θοπά ζηιρ εθημεπίδερ: 

α) ΝΑΤΣΔΜΠΟΡΙΚΗ  

β) ΔΞΠΡΔ 

γ) ΠΡΩΪΝΟ ΛΟΓΟ  

 Η παπούζα πεπιληπηική πποκήπςξη να αναπηηθεί ζηο www.inedivim.gr 

 Τα ηιμολόγια ηων εθημεπίδων θα εξοθληθούν από ηην Γ.Ο.Τ./Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. 

  

       Ο ΓΙΔΤΘΤΝΩΝ  ΤΜΒΟΤΛΟ 
          ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΜΑΝΟΤΡΗ 

  

 

 

 

 


