«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ
ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΟ ΚΥΤ ΜΟΡΙΑΣ»
Προκήρυξη υπ' αριθμ. 1/2017
1.
ΤΜΧΕΘ)

Αναθέτουσα Αρχή : 98 ΤΑΓΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ (98

2.
Είδος Διαγωνισμού: Συνοπτικός διαγωνισμός με
ενσφράγιστες προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

γραπτές

3.
Αντικείμενο Διαγωνισμού : Παροχή Υπηρεσιών για τη εκτέλεση του
έργου «Συντήρηση Ηλεκτρικού Δικτύου και Μεταφορά Ηλεκτρικού Πίνακα στο ΚΥΤ
ΜΟΡΙΑΣ»
4.
Συνολική εκτιμώμενη αξία: Η εκτιµώµενη
ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων ευρώ (500,00 €) .

δαπάνη

με

Φ.Π.Α.

5.
Κριτήριο κατακύρωσης θα αποτελέσει η χαμηλότερη τιμή, για την
παροχή υπηρεσιών εκτέλεσης του έργου.
6.
Διάρκεια σύμβασης : Η διάρκεια της σύμβασης, η οποία θα
υπογραφεί με το μειοδότη που θα ανακηρυχθεί, θα είναι από την ημέρα
υπογραφής αυτής και μέχρι εκτέλεσης των εργασιών της σύμβασης. Η υπόψη
εκτέλεση εργασιών δεν θα καθυστερήσει πέραν των δεκαπέντε ημερών από την
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
7.

Χρονικές προθεσμίες του διαγωνισμού:

α.
Τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά από τους όρους της
διακήρυξης, να υποβληθούν σε έντυπη µορφή στο 98 ΤΜΧΕΘ (Στρατόπεδο
«ΜΑΡΙΝΕΛΛΗ», Καλλονή Λέσβου ΤΚ 81107). Καταληκτική ημερομηνία υποβολής
των προσφορών η Παρασκευή 17 Νοε 2017 και ώρα 09:00.
β.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα
συγκεντρώσεων του 98 ΤΜΧΕΘ (Στρατόπεδο «ΜΑΡΙΝΕΛΛΗ», Καλλονή Λέσβου
ΤΚ 81107), την Παρασκευή 17 Νοε 2017 και ώρα 10:00.
γ.

Λοιπά όπως καθορίζονται στους γενικούς και ειδικούς όρους.

8.
Εγγυητική επιστολή : Ο μειοδότης είναι υποχρεωµένος μετά την
ανάδειξη του και πριν την υπογραφή της σύμβασης να προσκοµίσει εγγυητική
επιστολή καλής εκτέλεσης της σύµβασης, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους
όρους του διαγωνισμού.
9.
Λοιπές πληροφορίες θα δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
(07:30 έως 14:00), από το 98 ΤΜΧΕΘ, Στρατόπεδο «ΜΑΡΙΝΕΛΛΗ», Καλλονή
Λέσβου ΤΚ 81107, τηλέφωνο 2253022109 (Εσωτ.:2304) ,Υπλγός (ΜΧ) Τόφαλος
Μιχαήλ.
Εκ της Στρατιωτικής Υπηρεσίας
Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται από
το Ταµείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία
Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

