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ΕΘΝ ΙΚΟ

ΓΕΝΙΚΗ  ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ Ι Ε Υ Θ Υ Ν ΣΗ

Ηρ. Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
∆ΙΕΘΝΗ

ΘΕΜΑ: «Ηλεκτροµηχανολογικές εργασίες
Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου

 
1. Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

/2007, για την ανάδειξη µειοδότη
ρες των κτηρίων του Ιδρύµατος
συνολικού προϋπολογισµού 299.505,00 

2. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί

παραδόσεως προσφορών) στα

λυτεχνείου, στον 1ο όροφο του

πολη Ζωγράφου. 
Οι ενδιαφερόµενοι θα παραλαµβάνουν

Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς

την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόµενοι

που ανέρχεται σε δέκα (10) ευρώ

τεχνειούπολης Ζωγράφου, εκτός

δαπάνη και επιµέλεια. Η Υπηρεσία

ενδιαφερόµενος πρέπει να ελέγξει

Το Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς

Υπηρεσιών, στον 1Ο όροφο του

και την Τετάρτη 13/2/2013, κατά

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2107721904, 
λος για επικοινωνία κ. Άγγελος Κερασιώτης

3. Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί

Ηµεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά

συντηρητών που υποβάλλουν

όπως αναλυτικά φαίνεται στην ∆ιακήρυξη

4. Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό

14.975,25 € και ισχύος τουλάχιστον

προσφοράς.  
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών

διαγωνισµού. 
5. Το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις

ΣΕ04600000.  
6. Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας

 

ΕΣΩΤ. ∆ΙΑΝΟΜΗ: 
1. ∆.Τ.Υ. 
2. ∆.Σ.Ε. Ο αναπλ
 

 

ΕΘΝ ΙΚΟ   ΜΕΤΣΟΒ ΙΟ   ΠΟΛΥΤΕΧΝΕ ΙΟ
ΓΕΝΙΚΗ  ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆ Ι Ε Υ Θ Υ Ν ΣΗ   Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ω Ν  Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν
Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη, Ζωγράφου 15780, � 2107721904  

Ζωγράφου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚHΡYΞΗΣ 
∆ΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ηλεκτροµηχανολογικές εργασίες στους ανελκυστήρες των κτηρίων του
Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου & Πατησιών 42 Αθήνα, προϋπολογισµού

Πολυτεχνείο, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισµό, σύµφωνα
ανάδειξη µειοδότη για : «Ηλεκτροµηχανολογικές εργασίες στους

του Ιδρύµατος», (µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη
προϋπολογισµού 299.505,00 € (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π Α

διενεργηθεί στις 19/2/2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα
προσφορών) στα γραφεία της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

όροφο του κτηρίου ∆ιοίκησης, οδός Ηρώων Πολυτεχνείου

θα παραλαµβάνουν (σε έντυπη µορφή) τα τεύχη δηµοπράτησης

Οικονοµικής Προσφοράς που απαιτείται για τη συµµετοχή τους στο

τευχών, οι ενδιαφερόµενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής

) ευρώ, στο κατάστηµα Γραµµικό που βρίσκεται

Ζωγράφου, εκτός αν αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών

επιµέλεια Η Υπηρεσία δεν έχει ευθύνη για την πληρότητα των

πρέπει να ελέγξει για αυτό. 
Οικονοµικής Προσφοράς, θα διατίθεται από τα γραφεία της ∆ιεύθυνσης

όροφο του κτηρίου ∆ιοίκησης στην Πολυτεχνειούπολη

κατά τις εργάσιµες ηµέρες 09:00-14:00.  
τηλέφωνα 2107721904, FAX επικοινωνίας 2107721893, 

Άγγελος Κερασιώτης. 
γίνονται δεκτοί: 

αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, συνεταιρισµοί, ενώσεις

υποβάλλουν κοινή προσφορά, ή κοινοπραξίες προµηθευτών

φαίνεται στην ∆ιακήρυξη. 
στο διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής

ισχύος τουλάχιστον 1 µήνα, µετά την ηµέρα λήξης του χρόνου

των προσφορών είναι έξι (6) µήνες από την εποµένη της

χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων

δηµοπρασίας θα εγκριθεί από το Πρυτανικό Συµβούλιο του

Ακριβές  αντίγραφο  
Ο αναπλ. προϊστ. Τµήµ. ∆ιεκ/σης 

Ο

Σίµος Ε
Καθηγητής

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕ ΙΟ  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν  
2107721904  � 2107721983 

Ζωγράφου, 18/12/2012 

Αρ. πρωτ. 27904 

των κτηρίων του Ιδρύµατος» στη 
λογισµού 299.505,00 €. 

διαγωνισµό σύµφωνα µε το Π.∆. 118/ 
Ηλεκτροµηχανολογικές εργασίες στους ανελκυστή-

την χαµηλότερη προσφορά) 
του Φ.Π.Α.) 
και ώρα 10:00 π.µ. (λήξη 

Τεχνικών Υπηρεσιών του Ε.Μ. Πο-
χνείου 9, Πολυτεχνειού-

τεύχη δηµοπράτησης και το 
συµµετοχή τους στο διαγωνισµό. Για 

δαπάνη αναπαραγωγής τους, 
που βρίσκεται εντός της Πολυ-

αναπαραγωγή των τευχών µε δική τους 
πληρότητα των τευχών, αλλά ο 

γραφεία της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου µέχρι 

 2107721893, αρµόδιος υπάλλη-

συνεταιρισµοί ενώσεις προµηθευτών-
κοινοπραξίες προµηθευτών-συντηρητών, 

εγγυητικής επιστολής ύψους 
λήξης του χρόνου ισχύος της 

εποµένη της διενέργειας του 

∆ηµοσίων Επενδύσεων ΣΑΕ1960 

Συµβούλιο του Ε.Μ.Π. 

Ο Πρύτανης 
 
 
 
 

Σίµος Ε. Σιµόπουλος 
Καθηγητής ΕΜΠ 

ΑΔΑ: Β4ΜΥ46ΨΖΣ4-ΘΡΠ


