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Αριθμ. πρωτ.ΤΠ7/ 5827
«Περίληψη της Νο 86 /2015 Προκήρυξης του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για
την ανάδειξη ανάδοχου προμηθευτή για την Προμήθεια Υλικών και κατάλληλη
ενσωμάτωση τους για την επισκευή και την εσωτερική αναδιαμόρφωση των υπόγειων
χώρων του κτιρίου της Κεντρικής Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, επί της οδού
Λ.Συγγρού 83»
Η Κεντρική Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με γραπτές
σφραγισμένες προσφορές, σε Ευρώ, για την ανάδειξη αναδόχου προμηθευτή για την Προμήθεια Υλικών
και κατάλληλη ενσωμάτωση τους για την επισκευή και την εσωτερική αναδιαμόρφωση των υπόγειων
χώρων (Κωδικός CPV:44100000-1), του κτιρίου της Κεντρικής Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, επί της
οδού Λ.Συγγρού 83.
Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη για τον ανωτέρω διαγωνισμό ανέρχεται στο ποσό των τριάντα
πέντε χιλιάδων Ευρώ ( 35.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α..
Το έργο χρηματοδοτείται από τις εγκεκριμένες πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του ΚΑΕ 1311 του
Ειδ. Φορέα 43-640 του έτους 2015.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 26/10/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών
της Κεντρικής Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, επί της οδού Λ. Συγγρού 83, Αθήνα.
Eγγύηση συμμετοχής δεν απαιτείται.
Η κατακύρωση θα γίνει στην χαμηλότερη προσφερθείσα συνολική τιμή, εφ’όσον πληρούνται όλες οι
προϋποθέσεις της Διακήρυξης.
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή Ενώσεις φυσικών ή/και νομικών
προσώπων, αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες και σωματεία.
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλουν προσφορές, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στην παρούσα προκήρυξη το αργότερο μέχρι την 26/10/2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00
π.μ. στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και
ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.
Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών/υπηρεσιών.
Οι υποβαλλόμενες στο διαγωνισμό αυτό προσφορές, ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για 120
ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό δύνανται να παραλαμβάνουν το τεύχος της
Προκήρυξης: 1) από την έδρα της Κεντρικής Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής (Συγγρού 83, Αθήνα, τηλ.2109285120, φαξ 210-9233119), αδαπάνως κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες 09:00 π.μ. με 17:00 μ.μ.,
2) από τη σχετική ανάρτηση στους ακόλουθους διαδικτυακούς τόπους των: www.diavgeia.gov.gr ,
www.eprocurement.gov.gr. , www.firstreception.gov.gr.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους του Διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
απευθύνονται στο Γραφείο Προμηθειών της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής
(Υπεύθυνος υπάλληλος: Γιώργος Κασάπης-τηλ.:210 9285123, Fax : 210 9233119).
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