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                                                             ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

  ΔΚΓΗΛΩΗ       ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ 
 

Σν  ΙΓΡΤΜΑ  ΝΔΟΛΑΙΑ  & ΓΙΑ ΒΙΟΤ  ΜΑΘΗΗ (Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ) , Ν.Π.Ι.Γ , νδόο  Αραξλώλ  417 & 

Κνθθηλάθε –Αζήλα  πξνζθαιεί ηνπο ελδηαθεξόκελνπο  ΔΓΔ κεραληθνύο- Σερληθέο Δηαηξίεο  ή  εκπεηξ. ΔΓΔ γηα  

έξγα  νηθνδνκηθά έρνληαο ηα ηππηθά πξνζόληα θαη αλάινγε εκπεηξία, λα θαηαζέζνπλ ηαρπδξνκηθά  θάθειν κε 

δηθαηνινγεηηθά  θαη νηθνλνκηθή πξνζθνξά (εληόο θιεηζηνύ θαθέινπ επί εληύπνπ ζθξαγηζκέλνπ πνπ ζα 

πξνκεζεπηνύλ νη ελδηαθεξόκελνη καδί κε ηα ηεύρε ηνπ δηαγσληζκνύ από ην Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ/ΓΔΜ&ΣΤ ) κεηά από 

ζρεηηθή αίηεζε ησλ, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηνπο Γεληθνύο Όξνπο θαη ηελ Σερληθή Πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ :  

Δθηέιεζε εξγαζηώλ   απνθαηάζηαζεο  ηκήκαηνο  ζηέγεο- επηζθεπήο  εγθαηαζηάζεσλ  θαη πιήξνπο 

αλαθαηαζθεπήο ρώξσλ πγηεηλήο εζηηαηνξίνπ,  ηνπ  θηηξηαθνύ ζπγθξνηήκαηνο ηεο  Μ.Δ  Πεληαιόθνπ κε θαη΄ 

απνθνπή ηίκεκα θαη  δηελέξγεηα  Π.Μ.Γ.  Πξνϋπνινγηζκόο εξγαζηώλ  Δπξώ  32.000(ζπκπεξ/λσλ  Γ.Δ +Δ.Ο=18%)  

πιένλ  ΦΠΑ. Σα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά  γηα ηελ ζπκκεηνρή  θαζνξίδνληαη ζαθώο ζηνπο 

πξναλαθεξόκελνπο Γεληθνύο  Όξνπο, νη δε πξνο εθηέιεζε  εξγαζίεο ζηελ Σερληθή Πεξηγξαθή. Πξνζεζκία 

εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ νξίδνληαη νη (50) εκέξεο από ηελ ππνγξαθή ηεο ύκβαζεο. Δγγπεηηθή πκκεηνρήο επί 

απνθιεηζκώ ζηνλ  Π.Μ.Γ  πνζνύ  1.000 Δυρώ αλαγλσξηζκέλεο Σξάπεδαο ή  ΣΜΔΓΔ ή Σακείνπ 

Παξαθαηαζεθώλ & Γαλείσλ, ε νπνία ζα επηζηξαθεί κεηά ηελ θαηαθύξσζε ηνπ ΠΜΓ .    

Σα έληππα ησλ Οηθνλνκηθώλ  Πξνζθνξώλ θαη ηα πκβαηηθά Σεύρε ζα απνζηέιινληαη ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο  

κέζσ Courier κεηά  από ζρεηηθή αίηεζε ησλ  πξνο ην ΙΝΔΓΙΒΙΜ/ Γ.Δ.Μ-Σ.Τ  κε πιήξε ζηνηρεία ησλ κέζσ Fax .   

Tα  απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά σο θαζνξίδνληαη από ηνπο Γεληθνύο Όξνπο θαη ε Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά (εληόο 

θιεηζηνύ ππνθαθέινπ) κεηά ησλ απαξαηηήησλ κεραλνζήκσλ  ζα  απνζηέιινληαη  ηαρπδξνκηθά ( ζπζηεκέλνο 

Φάθεινο)  ε κέζσ Courier, εληόο  ζθξαγηζκέλνπ  θαθέινπ  ζην  Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ/ΓΔΜ-Σ.Τ  ( Τπόςηλ  επηηξνπήο  

Γηαγσληζκνύ ηνπ σο άλσ έξγνπ) κε εληνιή ιήςεο αξηζκνύ  πξσηνθόιινπ, εληόο  (5) εκεξώλ από δεκνζίεπζε 

ηεο παξνύζαο ζηελ εθεκεξίδα ηνπ Ννκνύ. Λήμε ππνβνιήο  θαθέισλ δηθαηνινγεηηθώλ- πξνζθνξώλ  ζην 

πξσηόθνιιν ηνπ ΙΝΔΓΙΒΙΜ ε  ώξα 15.00 ηεο ηειεπηαίαο εκέξαο. ηελ ζπλέρεηα ζα ελεκεξσζνύλ νη 

ελδηαθεξόκελνη ηειεθ/θα γηα ηελ εκεξνκελία  αλνίγκαηνο  ησλ θαθέισλ -νηθνλνκηθώλ  πξνζθνξώλ  από ηελ 

επηηξνπή πξνθεηκέλνπ λα παξαζηαζνύλ όζνη ελδηαθέξνληαη.  

Γηα   ζρεηηθέο  πιεξνθνξίεο  θαη  ηερληθά  ζηνηρεία,  επηθνηλσλία   κε   ππεύζπλν  κεραληθό   

θν   Παλ.  Αιεμαλδξή  Π.Μ – ηει. 2131314679 &  6932-347009 – Fax: 2131314678 . 
 

*Η Παξνύζα ζα Γεκνζηεπηεί ζε Ννκαξρηαθή  Δθεκεξίδα  * 

 

                
                                                                                                                                                  Αζήλα  6 / 5 / 2015 

Η   Γηεπζύληξηα  Δ.Μ & Σ.Τ        

       
 

     Πεξζεθόλε     Καξβέιε        

                                                                                                                           Ο   Γηεπζύλσλ    ύκβνπινο  
                 

                                                                                                                                                        Παλαγηώηεο     Μαλνύξεο 

 

 


