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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
υποβολής προσφοράς παροχής υπηρεσιών για ηλεκτρολογικές εργασίες με προμήθεια
ηλεκτρολογικού υλικού σε μισθωμένα διαμερίσματα στην πόλη της Τρίπολη, στο
πλαίσιο του Έργου «ESTIA II: Rental Accommodation scheme for asylum seekers in
Tripoli (ESTIA II: Πρόγραμμα στέγασης αιτούντων άσυλο στην Τρίπολη)», της
Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, με τη χρηματοδότηση της DG
HOME.
Η Πάρνωνας Α.Ε. προκειμένου να προβεί σε ηλεκτρολογικές εργασίες με προμήθεια
ηλεκτρολογικού υλικού σε έξι (6) μισθωμένα διαμερίσματα στην πόλη της Τρίπολης, στο
πλαίσιο του Έργου «ESTIA II: Rental accommodation scheme for asylum seekers in Tripoli
(ESTIA II: Πρόγραμμα στέγασης αιτούντων άσυλο στην Τρίπολη)», της Ύπατης Αρμοστείας του
ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, σε συνεργασία με το Δήμο Τρίπολης, με τη χρηματοδότηση της DG
HOME, καλεί οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται
σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και στο εμπόριο ηλεκτρολογικού υλικού να υποβάλει οικονομική
προσφορά.
Οι προσφορές που θα κατατεθούν, οφείλουν κατ’ ελάχιστο να πληρούν τα παρακάτω:
1. Έλεγχος ηλεκτρολογικού πίνακα
2. Επισκευή μπαλαντέζας πλυντηρίου και στερέωση τεσσάρων (4) εσωτερικών πριζών
3. Επισκευή φωτιστικού κουζίνας
4. Επισκευή δύο (2) πριζών σουκο και καλωδίων πρίζας
5. Επισκευή απορροφητήρα
6. Προμήθεια και τοποθέτηση ρελέ ασφαλείας τύπου ΕΝΕΧΤ
7. Προμήθεια και τοποθέτηση ασφάλειας θερμοσίφωνα τύπου SIEMENS 20A
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8. Επισκευή τεσσάρων (4) πριζών και διακοπτών
Οι ενδιαφερόμενοι που ικανοποιούν τις παραπάνω προϋποθέσεις καλούνται να υποβάλλουν
οικονομική προσφορά έως την Τετάρτη 20/11/2020 και ώρα 16:00, ως εξής:

- Στα γραφεία του Παραρτήματος της Πάρνωνας Α.Ε., στη Διεύθυνση Αλ. Σούτσου 2Α, Τ.Κ.
22132, Τρίπολη Αρκαδίας, καθημερινά και ώρες 08:00 – 16:00 μ.μ.

- Ταχυδρομικώς στη Διεύθυνση: Παράρτημα Πάρνωνας Α.Ε., Αλ. Σούτσου 2Α, Τ.Κ. 22132,
Τρίπολη Αρκαδίας.

- Με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στις διευθύνσεις amanitara@parnonas.gr και
dlagou@parnonas-estia.gr στις οποίες επισυνάπτεται (υπογεγραμμένο) το αρχείο της
οικονομικής προσφοράς, ψηφιακά σαρωμένο (σε μορφή pdf ή jpg).
Ισχύς Προσφοράς:
Για ένα (1) μήνα από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Στις προσφορές που θα
κατατεθούν θα πρέπει να αναγράφεται ο χρόνος ισχύς τους.
Διαδικασία Ανάθεσης:
Απευθείας Ανάθεση με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, βάσει τιμής, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι απαιτήσεις, όπως περιγράφονται
παραπάνω.
Ανώτατο ποσό προσφοράς:
Ανώτατο ποσό της προσφοράς για το σύνολο της διαδικασίας, ορίζεται το ποσό των 300,00€
μη

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Όσες

προσφορές

υποβληθούν

ταχυδρομικά,

θα

θεωρηθούν

εμπρόθεσμες

μόνο

αν

παραληφθούν και πρωτοκολληθούν μέχρι την ως άνω ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής
τους. Προσφορές που παραδίδονται στην εταιρεία μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα
είναι εκπρόθεσμες και απορρίπτονται αυτοδίκαια.
Πληροφορίες:
Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με την πρόσκληση θα παρέχονται από την κα Αγγελική
Μανιταρά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλ. 27570 22807-8 και στο email:
amanitara@parnonas.gr.
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Για την Πάρνωνας Α.Ε.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Μαρίνης Μπερέτσος
Δασολόγος/ Περιβαλλοντολόγος ΑΠΘ

"Το πρόγραμμα με τίτλο ESTIA II: Rental Accommodation scheme for asylum seekers in Tripoli
(ESTIA II: Πρόγραμμα στέγασης αιτούντων άσυλο στην Τρίπολη), μεταξύ της Ύπατης Αρμοστείας
του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες και της Αναπτυξιακής Πάρνωνα, σε συνεργασία με το Δήμο Τρίπολης
και με τη χρηματοδότηση της DG HOME (DIRECTORATE-GENERAL MIGRATION AND HOME AFFAIRS
- Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων).
"Αυτό το έγγραφο καλύπτει δράσεις ανθρωπιστικής βοήθειας που πραγματοποιούνται με την
οικονομική βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις που εκφράζονται εδώ δεν θα πρέπει να
θεωρηθεί, με κανένα τρόπο, πως αντανακλούν την επίσημη άποψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι υπεύθυνη για την όποια χρήση των πληροφοριών που εδώ
περιέχονται."

[3]

