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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η ∆ηµόσια Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων Α.Ε. (∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.)
που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Τσόχα, αριθµ.5, τηλ. 210-8701600 µε βάση την
υπ΄αριθµ. 3682/377/26.06.2013 απόφαση του ∆.Σ. της ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.,
προκηρύσσει δηµόσιο διαγωνισµό (ανοιχτή διαδικασία) µε κριτήριο κατακύρωσης τη
χαµηλότερη τιµή για την επιλογή αναδόχου του έργου παροχής υπηρεσιών τακτικού
καθαρισµού και προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να συµµετάσχουν στο διαγωνισµό
αυτό για την ανάδειξη µειοδότη για το έργο παροχής υπηρεσιών του τακτικού
καθαρισµού των γραφείων της ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. για είκοσι τέσσερις µήνες ,
προϋπολογισµού 25.000 € µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.
Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η παροχή υπηρεσιών τακτικού καθαρισµού του
ισογείου και των ορόφων 2ος – 5ος του κτιρίου, όπου στεγάζεται η ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. επί
της οδού Τσόχα, αριθµ. 5
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής την 18/07/2013 ηµέρα
Πέµπτη και ώρα 12.00 π.µ. (ώρα επίδοσης των Προσφορών) στην έδρα της
∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε., οδός Τσόχα αριθµ. 5, 115 21 Αθήνα, τηλ. 210-8701600
Προσφορές που θα κατατεθούν µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, δεν
αποσφραγίζονται και επιστρέφονται ως εκπρόθεσµες.
Προσφορές µπορούν να αποσταλούν, στο Πρωτόκολλο της ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. µε
οποιοδήποτε τρόπο (ταχυδροµικά ή µέσω εταιρειών διακίνησης εντύπων) µε την
απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι θα πρέπει να περιέλθουν σ' αυτήν µέχρι την
ηµεροµηνία και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισµού. Οι προσφορές αυτές
παραλαµβάνονται µε απόδειξη.
Στο διαγωνισµό µπορούν να συµµετέχουν όσοι αποδεδειγµένα δραστηριοποιούνται
µε το αντικείµενο του Παρόντος διαγωνισµού.
Τα στοιχεία του διαγωνισµού διατίθενται στους ενδιαφεροµένους κατά τις εργάσιµες
ηµέρες και ώρες στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής (Τσόχα αριθµ.5- 2ος όροφος).
Επίσης, η διακήρυξη είναι διαθέσιµη και στο δικτυακό κόµβο της Αναθέτουσας Αρχής
www.depanom.gr
Η προκήρυξη του διαγωνισµού θα αποσταλεί και στον ελληνικό τύπο.
Τα έξοδα δηµοσίευσης των ανακοινώσεων βαρύνουν τη ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε
Αθήνα 09.07.2013
ΓΙΑ ΤΗ ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.
O ∆ιευθύνων Σύµβουλος
Ιωάννης Φωτάκης

