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ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ  

ΠΡΟ ΑΝΑΘΔΗ ΔΡΓΟΤ 

ΥΟΛΙΚΗ ΔΣΙΑΗ 

1
ν
/ Σηνηρεία πξνζθαινύληνο Κπξίνπ ηνπ έξγνπ 

Ο ΤΝΓΔΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΑΛΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 

Σσκαηείν δηαρεηξηδόκελν ηελ 

ΔΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΥΟΛΗ EΤΓΔΝΙΟ ΝΣΔΛΑΚΡΟΤΑ 

Οδόο Φιόεο θαη Τξηθάισλ 153 42 Αγ. Παξαζθεπή 

(Α.Φ.Μ. 90035186 – Δ.Ο.Υ. Αγίαο Παξαζθεπήο) 

εθπξνζσπνύκελν λόκηκα από ηελ Γελ. Δηεπζύληξηα ηεο Σρνιήο  

 

2
ν
/ Αληηθείκελν 

Τελ εμαζθάιηζε ησλ γεπκάησλ πεξίπνπ 300 εώο 600 καζεηώλ, 

 γεύκαηα, θαη παξνρή « snack ». 

 

3
ν
/ Πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ θαη παξαιαβή ηνπ θαθέιινπ ππνςεθηόηεηαο 

Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ δηαηππώλεηαη επαθξηβώο ζην Φπιιάδην Εηδηθώλ Όξσλ 

πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ θάθειιν, ηνλ νπνίν νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα παξαιάβνπλ ζηελ 

πξναλαθεξόκελε δηεύζπλζε ηνπ πξνζθαινύληνο 

από 22 Μαρηίοσ 2018 μέτρι 28 Μαρηίοσ 2018 

(Προζοτή, η τολή θα παραμείνει κλειζηή λόγω ηων διακοπών ηοσ Πάζτα, από ηις 30-3  

έως ηις 15-04-2018) κεηαμύ ησλ σξώλ 09:00 και 14:00  

(ζηε παξαπάλσ δηεύζπλζε). 

Εθηόο απν ην Φπιιάδην Εηδηθώλ Όξσλ, ν θάθειινο πεξηιακβάλεη θαη κία πξάμε δέζκεπζεο ηνπ 

ππνςήθηνπ ελδηαθεξόκελνπ. 

 

4
ν
/ Δηθαηνινγεηηθά ππνβαιιόκελα από ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο  

Τα δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία πξέπεη λα ππνβιεζνύλ ζρεηηθά κε ηελ πνηόηεηα θαη ηθαλόηεηα ησλ 

ππνςεθίσλ, ηηο ζπζηάζεηο ηνπο θαη ηα κέζα πνπ δηαζέηνπλ πεξηιακβάλνληαη ζηελ πξάμε δέζκεπζεο πνπ 

πεξηέρεη ν θάθειινο. 

 

5
ν
/ Λήμε πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ ππνςεθηνηήησλ 

Η ιήμε ηεο πξνζεζκίαο θαηάζεζεο ησλ ππνςεθηνηήησλ νξίδεηαη ε 

ΠΑΡΑΚΔΤΗ 04 ΜΑΙΟΤ 2018 και ώρα 14:00. 

Ο θάθειινο ππνςεθηόηεηαο ζα πξέπεη λα θαηαηεζεί, πξίλ ηε ιήμε πξνζεζκίαο, απνθιεηζηηθά θαη κόλνλ 

ζην γξαθείν ηεο Madame SOULIOTIS HELENE- Secrétariat d’intendance, επί απνδείμεη. 

(Παξαθαινύκε λα πάξεηε ξαληεβνύ γηα ηελ θαηάζεζε ησλ ππνςεθηνηήησλ) 

 

6
ν
/ Δεζκεύζεηο 

Τν θαινύλ Σσκαηείν θακία απνιύησο δέζκεπζε αλαιακβάλεη, έλαληη όζσλ ππνβάιινπλ πξνζθνξέο θαη 

δηαηεξεί αθέξαην ην δηθαίσκα απηνύ λα κελ ζεσξήζεη ηθαλνπνηεηηθέο ηηο ππνβιεζείζεο πξνζθνξέο, 

δειώλνληαο όηη όιε ε δηαδηθαζία απέβεη άθαξπε. 

 

7
ν
/ Πιεξνθνξίεο 

Οπνηαδήπνηε πιεξνθνξία – Madame HELENE SOULIOTIS- Tél – 211 300 91 41 


