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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

«Προμήθεια εξοπλισμού κουζίνας» 
 

1. Αντικείμενο του διαγωνισμού: Η επιλογή αναδόχου για το έργο «Προμήθεια εξοπλισμού κουζίνας». 

2. Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV): Τμήμα Α: «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παρασκευαστηρίου κουζίνας»: 
39221000-7 (Εξοπλισμός μαγειρείου), Τμήμα Β: «Προμήθεια και εγκατάσταση ψυκτικών μηχανημάτων»: 
42513000-5 (Εξοπλισμός ψύξης και κατάψυξης)  

3. Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας – Κεντρική Διεύθυνση (ΚΔ - ΙΤΕ), Δ/νση: Ν. Πλαστήρα 
100, Βασιλικά Βουτών, 70013, Ηράκλειο, Ελλάδα, Τηλ.: +30 2810 39-1570, FAX: +30 2810 391579, E-mail: 
xarkoutsakis@admin.forth.gr 

4. Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 160.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Η σύμβαση υποδιαιρείται σε 
δύο τμήματα, εκτιμώμενης αξίας (χωρίς ΦΠΑ): Τμήμα Α: 105.000,00€, Τμήμα Β: 24.032,26€.  

5. Χρηματοδότηση του έργου: To έργο περιλαμβάνεται στην Πράξη «ENISA – Επιχορήγηση Ιδρύματος Έρευνας 
και Τεχνολογίας (ΙΤΕ) για την ανέγερση κτιρίου στο Ηράκλειο Κρήτης προς στέγαση του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού για την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών», ΥΕ10 «Εξοπλισμός κουζίνας», MIS 381308, που 
χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ, έχει ενταχθεί στο ΕΠΑνΕ, (Κωδ. ΠΔΕ:2012ΣΕ01380019) και έχει χαρακτηρισθεί 
ως ημιτελής (63657/EYΘΥ 441/6.6.2017 «Παρακολούθηση ημιτελών πράξεων των Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2007-2013» 
της ΓΓ ΔΕ και ΕΣΠΑ). 

6. Τόπος παράδοσης: Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Ηράκλειο Κρήτης 
7. Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε ενδιαφερόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση / κοινοπραξία αυτών 

που ασκούν δραστηριότητες σύμφωνα με το προκηρυσσόμενο έργο.  
8. Κριτήρια αξιολόγησης προσφορών και κατακύρωσης: H πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά με βάση την τιμή. 
9. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν προσφορές για ένα ή περισσότερα ή όλα τα τμήματα, όπως ορίζει η 

∆ιακήρυξη. 
10. Εναλλακτικές προσφορές: δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 
11. Διάρκεια της σύμβασης: τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 
12. Τροποποίηση της σύμβασης: Η αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της σύμβαση, χωρίς 

νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132, ν. 
4412/2016). 

13. Τα έγγραφα του διαγωνισμού και συμπληρωματικές πληροφορίες/διευκρινήσεις διατίθενται:  
α) ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του ΙΤΕ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
https://www.forth.gr/index_main.php?c=45&l=g και τη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ 
www.promitheus.gov.gr
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β) από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Τμήμα Προμηθειών, Δ/νση: Ν. Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών, 
70013, Ηράκλειο, Ελλάδα, +30 2810 39-1515, -16, -72, FAX: +30 2810 391555, E-mail: 
procurement@admin.forth.gr όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

14. Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο ΕΣΗΔΗΣ στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr. 
15. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 08/10/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00. 
16. Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης: Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά από 

την αρμόδια Επιτροπή της Αναθέτουσας Αρχής και τα αρμόδια πιστοποιημένα όργανα με την χρήση της  
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 12/10/2018, ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 10:00. 

17. Εγγυήσεις: απαιτούνται οι ακόλουθες: Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, εγγυητική επιστολή συμμετοχής 

ύψους: Τμήμα Α: 2.100,00 €), Τμήμα Β: 480,65 €. Με την υπογραφή της σύμβασης, εγγυητική επιστολή καλής 

εκτέλεσης των όρων της σύμβασης ποσού που θα αντιστοιχεί στο 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς 

ΦΠΑ. Με την καταβολή του τιμήματος, εγγύηση καλής λειτουργίας ύψους Τμήμα Α: 4.000,00€, Τμήμα Β: 

1.000,00€ 

18. Παράδοση: Σύμφωνα µε τα οριζόμενα στη ∆ιακήρυξη. 

19. Βασικοί τρόποι πληρωμής: Σύμφωνα µε τα οριζόμενα στη ∆ιακήρυξη. 

20. Κατ’ ελάχιστον πληροφοριακά στοιχεία και διατυπώσεις σχετικά με την κατάσταση του κάθε υποψηφίου 

που θα απαιτηθούν για την αξιολόγηση: Όπως αναφέρονται στη Διακήρυξη 

21. Περίοδος κατά την οποία ο υποψήφιος δεσμεύεται από την προσφορά του: πέντε (5) μήνες. 

22. Γλώσσα του ∆ιαγωνισμού: Ελληνική. 
23. Ημερομηνία δημοσίευσης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: 08/09/2018, 

αρ προκήρυξης 2018/S 173-391959,  
24. Ημερομηνία ανάρτησης στο KHΜΔΗΣ, στη «Διαύγεια», στην ιστοσελίδα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

www.promitheus.gov.gr, στο site του ΙΤΕ και αποστολής στον ελληνικό τύπο: 10/09/2018. 

25. Ισχύουσα νομοθεσία: Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με: το άρθρο 27 και 36 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 

147 Α΄) και τους όρους της διακήρυξης. 

26. Η Αναθέτουσα Αρχή, εφόσον συντρέχει λόγος διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της διαδικασίας σ’ 
οποιοδήποτε χρονικό σημείο μέχρι την κατακύρωση, χωρίς αυτό να γεννά οποιοδήποτε δικαίωμα στους 
συμμετέχοντες. 

 

Για το ΙΤΕ 

 

 

Ν. Ταβερναράκης 

Πρόεδρος ΔΣ ΙΤΕ και Διευθυντής ΚΔ - ΙΤΕ 
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