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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ 

για την «Συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του ΙΤΕ/ ΙΕΧΜΗ» 

1. Αντικείμενο του διαγωνισμού:  Υπηρεσίες «Συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του ΙΤΕ/ ΙΕΧΜΗ»
2. Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων 

(CPV): [50710000-5] - Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων 
κτιρίου

3. Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Δ/νση: Ν. Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών, 70013, Ηράκλειο, 
Κρήτη, Ελλάδα, Τηλ.: +30 2810391515, -1516, -1572, -1235, E-mail: procurement@admin.forth.gr

4. Συνολικός προϋπολογισμός έργου:  Αρχική μονοετής σύμβαση: Είκοσι Χιλιάδες Εκατό Εξήντα Ένα Ευρώ και Είκοσι 
Εννέα Λεπτά  (20.161,29 €) πλέον Φ.Π.Α. 24 % (ποσό με Φ.Π.Α.: 25.000,00 €, ΦΠΑ: 4.838,71  €).
Δικαίωμα προαίρεσης για ένα επιπλέον έτος: Είκοσι Χιλιάδες Εκατό Εξήντα Ένα Ευρώ και Είκοσι Εννέα Λεπτά 
(20.161,29 €) πλέον Φ.Π.Α. 24 % (ποσό με Φ.Π.Α. 25.000,00 €, ΦΠΑ: 4.838,71  €).
Σύνολο (1+1έτη): Σαράντα Χιλιάδες Τριακόσια Είκοσι Δύο Ευρώ και Πενήντα Οκτώ Λεπτών (40.322,58€) πλέον Φ.Π.Α. 
24 % (ποσό με Φ.Π.Α.: 50.000,00 €, ΦΠΑ 9.677,42 €).

5. Χρηματοδότηση του έργου: Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τα ιδιωτικά έσοδα του Τακτικού 
προϋπολογισμού του ΙΕΧΜΗ/ΙΤΕ.

6. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης: 1300014525,ΑΔΑ 6Β5Γ469ΗΚΥ-ΦΜΑ & 87286/30.08.22 με ΑΔΑ 6Γ08469ΗΚΥ-Π8Ρ

7. Τόπος παροχής υπηρεσιών: Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, στις εγκαταστάσεις του ΙΕΧΜΗ, Οδός Σταδίου, 
Πλατάνι Τ.Κ. 26504, Πάτρα, Ελλάδα, NUTS 632.

8. Δικαίωμα συμμετοχής: Έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οι ενώσεις προσώπων και, σε περίπτωση ενώσεων 
οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η 
υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του 
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν 
στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε 
θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων και ασκούν δραστηριότητες σύμφωνα με το προκηρυσσόμενο 
έργο.

9. Κριτήρια αξιολόγησης προσφορών και ανάθεσης: Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας 
από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής.

10.  Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν προσφορές μόνον για το σύνολο των υπηρεσιών, όπως ορίζει η Διακήρυξη..
11.  Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
12. Διάρκεια της σύμβασης: Ένα  (1) έτος  από την υπογραφή της σύμβασης με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) 

επιπλέον έτος το οποίο δύναται να ενεργοποιηθεί κατόπιν έγκρισης από το ΔΣ του ΙΤΕ.
13.  Τροποποίηση της σύμβασης. Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα 

διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412.  Η 
Αναθέτουσα διατηρεί δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) έτος.

14.  Τα έγγραφα του διαγωνισμού και συμπληρωματικές πληροφορίες/διευκρινίσεις διατίθενται από:
α. ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του ΙΤΕ http://www.forth.gr/Προκηρύξεις-διαγωνισμοί και του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

http://www.iceht.forth.gr/announcements-gr.html και την διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr 
β. από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Τμήμα Προμηθειών, Δ/νση: Ν. Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών, 70013, 

Κτήριο ΚΕΕΚ, Α’ όροφος, Α201 & 202, Ηράκλειο, Ελλάδα, +30 2810 39-1515, -1516, -1572, -1235, E-mail: 
procurement@admin.forth.gr , όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
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15.  Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο ΕΣΗΔΗΣ στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, 
Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 164044

16.  Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 10/11/2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00
17.  Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης προσφορών. 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 την 16/11/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 
09:00.

18.  Εγγυήσεις: απαιτούνται οι ακόλουθες: Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, εγγυητική επιστολή συμμετοχής 
ύψους 403,22Ευρώ. Με την υπογραφή της σύμβασης, εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της 
σύμβασης το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ.

19.  Παράδοση: Σύμφωνα µε τα οριζόμενα στη ∆ιακήρυξη
20.  Βασικοί τρόποι πληρωμής: Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη
21.  Κατ’ ελάχιστον πληροφοριακά στοιχεία και διατυπώσεις σχετικά με την κατάσταση του κάθε υποψηφίου που θα 

απαιτηθούν για την αξιολόγηση: Όπως αναφέρονται στη διακήρυξη.
22.  Περίοδος κατά την οποία ο υποψήφιος δεσμεύεται από την προσφορά του: έξι (6) μήνες
23.  Γλώσσα του Διαγωνισμού: Ελληνική
24.  Ημερομηνία ανάρτησης στο KHΜΔΗΣ, στη «Διαύγεια», στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr, στην ιστοσελίδα 

του ΙΤΕ και αποστολής στον ελληνικό τύπο: 26/10/2022
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 Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας 
Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής (ITE/IEXMH) 

Β. Μπουργανός 
Διευθυντής ITE/IEXMH 
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