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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ

Χαλκίδα, 22/02/2013
Αρ. Πρωτ. 2338/840
AΡ.ΑΠ: 135/18-02-2013 Oικον.
Επιτροπής.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η

Περιφερειακή

Ενότητα

Εύβοιας

–

∆/νση

∆ιοικητικού-Οικονοµικού

προκηρύσσει Πρόχειρο ∆ιαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο
κατακύρωσης την χαµηλότερη οικονοµική προσφορά

για την ανάδειξη µειοδότη

καθαρισµού των χώρων των Υπηρεσιών της Π.Ε Εύβοιας του ΚΕ∆∆Υ και των
∆/νσεων Α/θµιας και Β/θµιας Εκ/σης.
Η προϋπολογιζόµενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των εξήντα έξι χιλιάδων
ευρώ (66.000,00 €) συµπερ. του ΦΠΑ για το παράρτηµα Α (Υπηρεσίες
Χαλκίδας, Κεντρικής και Βόρειας Εύβοιας) και στο ποσό των επτά χιλιάδων
οκτακοσίων ευρώ (7.800,00 €) συµπερ. του ΦΠΑ για το παράρτηµα Β (
Yπηρεσίες της Νότιας Εύβοιας), και θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισµό της
Περιφερειακής

Ενότητας Εύβοιας στο φορέα 02073 Κ.Α.Ε. 0875. ∆ίνεται το

δικαίωµα υποβολής προσφοράς είτε για δύο παραρτήµατα (Α', Β', )της διακήρυξης
είτε για το καθένα χωριστά.. Η χρονική διάρκεια της σύµβασης είναι ένα έτος.
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί την ∆ευτέρα 11 Μαρτίου 2013 και ώρα 11.00
πµ στην ∆/νση ∆ιοκητικού Οικονοµικού Λεωφ. Χαινά 93 Χαλκίδα (3ος όροφος) –
Τµήµα

Προµηθειών.Οι

προσφορές

διενέργειας του διαγωνισµού

κατατίθενται

µέχρι

και

την

και ώρα 11.00 π.µ στη Γραµµατεία

ηµεροµηνία
της ∆/νσης

∆ιοικητικού-Οικονοµικού στο ισόγειο του Μεγάρου της Περιφερειακής Ενότητας
Εύβοιας οδός Χαινά 93 στην Χαλκίδα.
H εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό πρέπει να καλύπτει το 5%
της συνολικής προυπολογισθείσας δαπάνης του έργου , συµπεριλαµβανοµένου
Φ.Π.Α. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για κάποιο από τα παραρτήµατα
, προσκοµίζεται εγγυητική ίση µε το 5% επί της προυπολογιζόµενης δαπάνης
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του συγκεκριµένου παραρτήµατος µε Φ.Π.Α.. Η παρούσα θα αναρτηθεί στις

ιστοσελίδες www.pste.gov.gr και www.naevias.gr

ενώ περίληψή της θα

δηµοσιευτεί στις εφηµερίδες:
◘ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
◘«ΠΑΝΕΥΒΟΪΚΟ ΒΗΜΑ» και
Πληροφορίες και προκηρύξεις θα δίνοντσι από τη ∆/νση ∆ιοικητικού –Οικονοµικού
τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στα τηλέφωνα 2221353725-53726 κα Συρµακέζη
κα Καρλατήρα.
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ΑΘΑΝ. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

