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ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΤΡΗΞΗ
«ΗΥΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΦΩΣΙΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ ΕΚΔΗΛΩΕΩΝ»

Ξ Ονόεδνμξ ηεξ Δ.Ε.Ι.ΟΞ.Α Δ. Δνάμαξ έπμκηαξ οπόρε:
-ηηξ δηαηάλεηξ ημο Μ.4412/2016 θαη ηηξ ηνμπμπμίεζεξ ημο θαη
-ηεκ με ανηζμ. 72/2019 απόθαζε ημο Δ.Ρ. ηεξ Δ.Ε.Ι.ΟΞ..Α. (ΑΔΑ:ΩΓ98ΞΚΞ-6ΣΠ)
με ηεκ μπμία εγθνίκμκηαη μη όνμη δεμμπνάηεζεξ, πνμθενύζζεη Ακμηθηό Δηαγςκηζμό με
ζθναγηζμέκεξ πνμζθμνέξ, ζύμθςκα με ημ οπόδεηγμα ηεξ Επηπείνεζεξ θαη με θνηηήνημ
θαηαθύνςζεξ ηε παμειόηενε ηημή γηα ηε πανμπή ηεξ οπενεζίαξ «ΗΤΗΘΙΗ ΙΑΘ ΦΩΘΡΘΙΗ
ΙΑΚΣΥΗ ΕΙΔΗΚΩΡΕΩΜ Δ.Ε.Ι.ΟΞ..Α. ΔΗΛΞΣ ΔΠΑΛΑΡ ΕΞΣΡ 2019»,ζοκμιηθμύ
πνμϋπμιμγηζμμύ 112.350,00€ ζομπενηιαμβακμμέκμο Φ.Ο.Α.
Η εθηέιεζε ηεξ οπενεζίαξ αθμνά ημ πνμκηθό δηάζηεμα από ηεκ εμενμμεκία οπμγναθήξ ηεξ
ζύμβαζεξ έςξ 07/01/2020.
Ξ Δηαγςκηζμόξ ζα πναγμαημπμηεζεί με πνήζε ηεξ πιαηθόνμαξ ημο Εζκηθμύ Ροζηήμαημξ
Ηιεθηνμκηθώκ

Δεμμζίςκ

Ρομβάζεςκ

(ΕΡΗΔΗΡ)

μέζς

ηεξ

δηαδηθηοαθήξ

πύιεξ

(www.promitheus.gov.gr) ημο ζοζηήμαημξ, από ηεκ ανμόδηα Επηηνμπή με θαηαιεθηηθή
εμενμμεκία οπμβμιήξ ηςκ πνμζθμνώκ από ηεκ 15/05/2019 θαη ώνα 17.00μ.μ
Δεθημί ζημκ Δηαγςκηζμό γίκμκηαη θοζηθά ε κμμηθά πνόζςπα ηεξ εμεδαπήξ ή ηεξ αιιμδαπήξ,
ζοκεηαηνηζμμί, εκώζεηξ πνμζώπςκ πμο οπμβάιιμοκ θμηκή πνμζθμνά, θμηκμπναλίεξ πμο
αζπμιμύκηαη με ηε μίζζςζε ΗΤΗΘΙΩΜ ΙΑΘ ΦΩΘΡΘΙΩΜ ΡΣΡΗΛΑΩΜ, γεγμκόηςκ
πμο απμδεηθκύεηαη με ηε πνμζθόμηζε πηζημπμηεηηθμύ εγγναθήξ ζημ μηθείμ επημειεηήνημ ή ηεκ
πνμζθόμηζε βεβαίςζεξ από ημκ επμπηεύμκηα θμνέα θαηά πενίπηςζε, από ημ μπμίμ πνμθύπηεη
ε εγγναθή ημο οπμρεθίμο ακάδμπμο ζε αοηό θαη ημ εηδηθό επάγγειμά ημο.
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Γηα ηε ζομμεημπή ζημ δηαγςκηζμό, μη εκδηαθενόμεκμη μηθμκμμηθμί θμνείξ απαηηείηαη κα
δηαζέημοκ ρεθηαθή οπμγναθή, πμνεγμύμεκε από πηζημπμηεμέκε ανπή πανμπήξ ρεθηαθήξ
οπμγναθήξ θαη κα εγγναθμύκ ζημ ειεθηνμκηθό ζύζηεμα (Ε.Ρ.Η.ΔΗ.Ρ.- Δηαδηθηοαθή πύιε
www.promitheus.gov.gr).
Η εγγύεζε ζομμεημπήξ μνίδεηαη με εγγοεηηθή επηζημιή από ακαγκςνηζμέκε νάπεδα ε
γναμμάηημ ημο αμείμ Οαναθαηαζεθώκ θαη Δακείςκ γηα πμζό ίζμ με ημ 2% ημο εθηημμύμεκμο
πνμϋπμιμγηζμμύ, με ζομπενηιαμβακμμέκεξ ηεξ δαπάκεξ ημο Φ.Ο.Α.
Οιενμθμνίεξ ακαθμνηθά με ηεκ πανμύζα πνμθήνολε θαηά ηηξ ενγάζημεξ μένεξ θαη ώνεξ,
ανμόδημξ οπάιιειμξ θ. Ζαπμοκίδμο Λειπμμέκε ηει. 2521048306 email: info@dekpota.gr.

Ξ πνόεδνμξ
ηεξ Δ.Ε.Ι.Ο.Ξ..Α
Γεώνγημξ Υαννάξ
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