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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ∆ΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ & ∆ΙΑΧ. ΥΛΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Ταχ. ∆/νση
: Χαρ. Τρικούπη 182
Τ.Κ.
: 101-78 Αθήνα
Πληροφορίες : Θ. Λύχνος
Τηλέφωνο
E-mail
ΘΕΜΑ:

Αθήνα, 30 Νοεµβρίου 2015

Αρ. Πρωτ.:∆ΠΥ∆Υ/οικ. 72267/5795/ΚΑΕ 1699

: 213 1523 715
: thlichnos@ggde.gr
«Προµήθεια - κατασκευή εντοιχισµένης βιβλιοθήκης - ντουλάπας».

Η ∆ιεύθυνση Προµηθειών, Υποδοµών και ∆ιαχείρισης Υλικού του Υπουργείου Υποδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων θα προβεί, για κάλυψη αναγκών της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών, σε
ανάθεση προµήθειας - κατασκευής εντοιχισµένης βιβλιοθήκης - ντουλάπας εξωτερικών διαστάσεων
7,20mΧ2,90m, µε µελαµίνη πάχους 18 cm. Η πρόσοψη θα φέρει ανοιγόµενα µελαµινικά πορτάκια που
ανά δύο θα αποκρύπτουν εσωτερικό κουτί που θα φέρει ενδιάµεσο ράφι. Οι πόρτες θα είναι
υψίκορµες ανοιγόµενες. Η εν λόγω προµήθεια και κατασκευή θα γίνει, σύµφωνα µε τα ακόλουθα
πληροφοριακά στοιχεία:
ΜΟΝΑ∆Α ΦΟΡΕΑ

:

∆ιεύθυνση Προµηθειών, Υποδοµών και ∆ιαχείρισης Υλικού

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

:

Μία (1) βιβλιοθήκη - ντουλάπα

ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

:

4.650,00 €

Φ.Π.Α.

:

23%

ΝΟΜΙΣΜΑ

:

Ευρώ (€)

Προµήθεια - κατασκευή βιβλιοθήκης - ντουλάπας
εξωτερικών διαστάσεων 7,20mΧ2,90m, µε µελαµίνη
πάχους 18 cm, για κάλυψη αναγκών της Γ.Γ.Υ. του
:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι. Η πρόσοψη θα φέρει ανοιγόµενα µελαµινικά
πορτάκια που ανά δύο θα αποκρύπτουν εσωτερικό κουτί
που θα φέρει ενδιάµεσο ράφι. Οι πόρτες θα είναι
υψίκορµες ανοιγόµενες.
Τετάρτη 9 ∆εκεµβρίου 2015, στο Κεντρικό Πρωτόκολλο
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
: του Υπ.Υ.Με.∆ι. (Αναστάσεως 2, 101 91 - Παπάγου) εντός
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
κλειστού φακέλου, που θα συνοδεύεται µε επιστολή
κατάθεσης προσφοράς, η οποία θα πρωτοκολλείται.
CPVS
: 45422100-2
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ ΦΟΡΕΑ : ΦΟΡΕΑΣ: 39-110/Κ.Α.Ε.: 1699
Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί: α) στους δικτυακούς
ΚΑΝΟΝΕΣ
τόπους της Αναθέτουσας Αρχή www.yme.gov.gr και www.
:
∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ
ggde.gr και β)στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων
Συµβάσεων (Κ.Η.Μ.∆Η.Σ.) eprocurement.gov.gr.
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ
1.
Τµήµα ∆ιαγωνισµών και Συµβάσεων (2)
2.
Χρονολογικό Αρχείο
Γ. ΤΑΣΙΟΛΑΜΠΡΟΣ

