
                  

 

 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ITE/ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Οδός Σταδίου, Πλατάνι, 265 04, Πάτρα 
Πληροφορίες :  Σωτήρης Σιώκας
Τηλέφωνο :  +30 2610965300
FAX :  +30 2610990987
Email :  siokas@iceht.forth.gr
Ιστοχώρος :  www.forth

 Ηλεκτρονικός
για τη σύναψη σύμβασης για τα τμήματα: 
και επίπλων αμφιθεάτρου”
και Δ “Προμήθεια και τοποθέτηση κινούμενου χωρίσματος στο εστιατόριο
του Υποέργου 3: «Προμήθεια καθισμάτων και μοκέτας του αμφιθεάτρου και των 
τραπεζοκαθισμάτων του εστιατορίου»της πράξης «ΝΕΑ ΚΤΗΡΙΑ ΙΤΕ/ΕΙΧΗΜΥΘ».

Κριτήριο αξιολόγησης: Συμφερότερη προσφορά
Προϋπολογισθείσα δαπάνη
Δύο Λεπτά (108.560,22Ευρώ
Είκοσι Εννέα ευρώ και Επτά 

Η διαπραγμάτευση  θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικο
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη. 

  ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

-Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης  στην  Υπηρεσία  Επίσημων  Εκδόσεων  των  
Ευρωπαϊκών  Κοινοτήτων :
-Ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης σε Ελληνικές Εφημερίδες
-Ημερομηνία αποστολής δημοσίευσης της προκήρυξης στο ΦΕΚ : 
-Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΚΗΜΔ
-Ημερομηνία ανάρτησης  της προκήρυξης στο 
-Ημερομηνία ανάρτησης της προκήρυξης στη «Διαύγεια» :

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ, Ε.Π. «Δυτικής Ελλάδας 
Ιονίων Νήσων 2007-2013», άξονας προτεραιότητας «04
Επιχειρηματικότητα Δυτικής Ελλάδας».

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ 
ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr, του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

             

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
/ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 

Ταχ. Δ/νση: Οδός Σταδίου, Πλατάνι, 265 04, Πάτρα  
:  Σωτήρης Σιώκας 
:  +30 2610965300 

2610990987 
siokas@iceht.forth.gr 

forth.gr  
Aριθ.Πρωτ.Διακήρυξης:

  Ηράκλειο
                     

Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με διαπραγμάτευση
τη σύναψη σύμβασης για τα τμήματα:  Α “Προμήθεια και τοποθέτηση καθισμάτων 

και επίπλων αμφιθεάτρου”,  Β “Προμήθεια και τοποθέτηση μοκέτας αμφιθεάτρου
Προμήθεια και τοποθέτηση κινούμενου χωρίσματος στο εστιατόριο

«Προμήθεια καθισμάτων και μοκέτας του αμφιθεάτρου και των 
τραπεζοκαθισμάτων του εστιατορίου»της πράξης «ΝΕΑ ΚΤΗΡΙΑ ΙΤΕ/ΕΙΧΗΜΥΘ».

Συμφερότερη προσφορά. 
Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Εκατόν Οκτώ Χιλιάδες Πεντακόσια Εξήντα 

Ευρώ) πλέον ΦΠΑ και  Εκατόν Τριάντα Τρείς Χιλιάδες 
πτά Λεπτά  (133.529,07Ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής 

www.promitheus.gov.gr του συστήματος. 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της 
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική 

που ορίζει η παρούσα διακήρυξη.  

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ          ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

αποστολής της προκήρυξης  στην  Υπηρεσία  Επίσημων  Εκδόσεων  των  
: 30/11/2015 

δημοσίευσης της προκήρυξης σε Ελληνικές Εφημερίδες : 
δημοσίευσης της προκήρυξης στο ΦΕΚ : 30/11

δημοσίευσης στο ΚΗΜΔΗΣ : 30/11/2015 
ανάρτησης  της προκήρυξης στο site του ΙΤΕ : 30/11/2015

Ημερομηνία ανάρτησης της προκήρυξης στη «Διαύγεια» : 30/11/2015 

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ, Ε.Π. «Δυτικής Ελλάδας Πελοποννήσου
2013», άξονας προτεραιότητας «04-Ψηφιακή Σύγκλιση και

Επιχειρηματικότητα Δυτικής Ελλάδας». 

ΗΜ/ΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

, του 
 
3/12/2015 
και ώρα 08:00 

 
4/12
και ώρα

 

  

ριθ.Πρωτ.Διακήρυξης: (ΤΥ)753 
Ηράκλειο 30/11/2015 

διαπραγμάτευση 
και τοποθέτηση καθισμάτων 

Προμήθεια και τοποθέτηση μοκέτας αμφιθεάτρου” 
Προμήθεια και τοποθέτηση κινούμενου χωρίσματος στο εστιατόριο”  

«Προμήθεια καθισμάτων και μοκέτας του αμφιθεάτρου και των 
τραπεζοκαθισμάτων του εστιατορίου»της πράξης «ΝΕΑ ΚΤΗΡΙΑ ΙΤΕ/ΕΙΧΗΜΥΘ». 

ξήντα Ευρώ και Είκοσι 
ρείς Χιλιάδες Πεντακόσια 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  

θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής 

νομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της 
, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική 

ΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

αποστολής της προκήρυξης  στην  Υπηρεσία  Επίσημων  Εκδόσεων  των  

: 01/12/2015 
11/2015 

2015 
 

Πελοποννήσου, 
Ψηφιακή Σύγκλιση και 

  

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

12/2015  
και ώρα 17:00 

ΑΔΑ: 7Ζ7Ξ469ΗΚΥ-5ΗΞ



                  

 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας 
(ΙΤΕ-ΙΕΧΜΗ) του και (στο εξής: η Αναθέτουσα Αρχή)

1. τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις 
διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ (ΦΕΚ 64 Α΄2007),
2. τον Κανονισμό Προμηθειών του Ιδρύματος Τεχνολογίας & Έρευνας Υπουργική 
Απόφαση υπ΄ αριθμό 5263(ΦΟΡ)559/19
3. τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 Κανονισμός Προμηθειών, συμπληρωματικά 
εφαρμοζομένων (ΦΕΚ150 Α΄2007),
4. τις διατάξεις του  άρθρου
(ΦΕΚ 19 Α’1995) 
5. τις διατάξεις τις παρ.10 του άρθρου 28 του ν.4314/2014
έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 
2014-2020,ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012  στο ελληνικό 
3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις
6. τις διατάξεις του ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις» (ΦΕΚ120 A΄2013 ),
7. το άρθρο 157 του ν.  4281/2014 (ΦΕΚ 160΄ Α 2014),
8. τις διατάξεις του  ν.3886/2010 (ΦΕΚ 173
9. Την με αριθ. πρωτ.6669/21.09.2015
ΙΤΕ/ΕΙΧΗΜΥΘ» με κωδικό  
Ελλάδα – Πελοπόννησος –

10. Την με αριθμό πρακτικού
προκήρυξης  διαγωνισμού,

11. Τη με αριθμ.πρωτ.
την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή,

12. Τη με αριθμό απόφαση
εγκρίνεται το υπ΄αριθ. 
Διαγωνισμού, 

13. Τη με αριθμό 317/20
εγκρίνεται το υπ΄αριθ. 1
Διαγωνισμού και αποφασίζεται η 

14. Τη με αριθμό 318/21.11.2015 απόφαση του Δ.Σ. του ΙΤΕ με την οποία
εισήγηση της Επιτροπής διενέργειας
διαδικασία διαπραγμάτευσης
ουσιωδώς οι όροι της αρχικής 

Την προσφυγή στη διαδικασία 
χωρίς να τροποποιούνται οι αρχικοί 
(ΤΥ)367/07.08.2015 του Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για 
«Προμήθεια καθισμάτων και μοκέτας του αμφιθεάτρου και των τραπεζοκαθισμάτων του 
εστιατορίου» της πράξης «ΝΕΑ ΚΤΗΡΙΑ ΙΤΕ/ΕΙΧΗΜΥΘ»
Α  «Προμήθεια και τοποθέτηση 
ΕΣΗΔΗΣ 14854, Τμήμα Β 
αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 14898 

[2] 

             

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας -Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής
(στο εξής: η Αναθέτουσα Αρχή) έχοντας υπόψη: 

διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις 
διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ (ΦΕΚ 64 Α΄2007), 

τον Κανονισμό Προμηθειών του Ιδρύματος Τεχνολογίας & Έρευνας Υπουργική 
Απόφαση υπ΄ αριθμό 5263(ΦΟΡ)559/19-7-2000 (ΦΕΚ 897 Β΄2000),  

τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 Κανονισμός Προμηθειών, συμπληρωματικά 
εφαρμοζομένων (ΦΕΚ150 Α΄2007), 

άρθρου 2 παρ.13 Ι του ν. 2286/1995 Προμήθειες Δημ

τις διατάξεις τις παρ.10 του άρθρου 28 του ν.4314/2014 για τη διαχείριση, τον 
έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 

2020,ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012  στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 

05 (Α 297) και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 265 Α'2014), 
τις διατάξεις του ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις» (ΦΕΚ120 A΄2013 ), 
το άρθρο 157 του ν.  4281/2014 (ΦΕΚ 160΄ Α 2014), 
τις διατάξεις του  ν.3886/2010 (ΦΕΚ 173 Α΄2010), 

6669/21.09.2015 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «ΝΕΑ ΚΤΗΡΙΑ 
ΙΤΕ/ΕΙΧΗΜΥΘ» με κωδικό  MIS 296375 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική 

– Ιόνιοι Νήσοι», 

πρακτικού 294/20-5/19.7.2014 απόφαση Δ.Σ. του ΙΤΕ έγκρισης 
προκήρυξης  διαγωνισμού, 

Τη με αριθμ.πρωτ. 2394/11.06.2015 προέγκριση τευχών δημοπράτησης από 
την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή, 

απόφαση 315/20-5/19.10.2015 του Δ.Σ. του ΙΤΕ με την οποία 
νεται το υπ΄αριθ. 1/24.9.2015 Πρακτικό της επιτροπής διενέργειας

317/20-5/13.11.2015 απόφαση του Δ.Σ. του ΙΤΕ με το οποίο 
1/12.11.2015 Πρακτικό της Επιτροπής Προσφυγών του 

και αποφασίζεται η ματαίωση του διαγωνισμού,  

318/21.11.2015 απόφαση του Δ.Σ. του ΙΤΕ με την οποία
διενέργειας του διαγωνισμού αποφασίζεται η 

διαπραγμάτευσης με δημοσίευση προκήρυξης και χωρίς να τροποποιούνται 
της αρχικής προκήρυξης.  

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
Την προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης με δημοσίευση σχετικής
χωρίς να τροποποιούνται οι αρχικοί όροι της προκήρυξης  

του Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για 
Προμήθεια καθισμάτων και μοκέτας του αμφιθεάτρου και των τραπεζοκαθισμάτων του 

της πράξης «ΝΕΑ ΚΤΗΡΙΑ ΙΤΕ/ΕΙΧΗΜΥΘ» και συγκεκριμένα για τα
και τοποθέτηση καθισμάτων και επίπλων αμφιθεάτρου
Τμήμα Β   «Προμήθεια και τοποθέτηση μοκέτας αμφιθεάτρου

 και Τμήμα Δ «Προμήθεια και τοποθέτηση κινούμενου 

 

Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής 

διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις 

τον Κανονισμό Προμηθειών του Ιδρύματος Τεχνολογίας & Έρευνας Υπουργική 

τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 Κανονισμός Προμηθειών, συμπληρωματικά 

Δημόσιου Τομέα 

τη διαχείριση, τον 
έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 

2020,ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
δίκαιο, τροποποίηση του ν. 

τις διατάξεις του ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Πράξης «ΝΕΑ ΚΤΗΡΙΑ 
296375 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική 

Δ.Σ. του ΙΤΕ έγκρισης 

προέγκριση τευχών δημοπράτησης από 

Δ.Σ. του ΙΤΕ με την οποία 
διενέργειας του 

του Δ.Σ. του ΙΤΕ με το οποίο 
Πρακτικό της Επιτροπής Προσφυγών του 

318/21.11.2015 απόφαση του Δ.Σ. του ΙΤΕ με την οποία μετά από 
η προσφυγή στη 

και χωρίς να τροποποιούνται 

με δημοσίευση σχετικής προκήρυξης και 
 με Aριθ. Πρωτ. 

του Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το Υποέργο 3 
Προμήθεια καθισμάτων και μοκέτας του αμφιθεάτρου και των τραπεζοκαθισμάτων του 

και συγκεκριμένα για τα: Τμήμα 
καθισμάτων και επίπλων αμφιθεάτρου» με αριθμό 

Προμήθεια και τοποθέτηση μοκέτας αμφιθεάτρου» με 
Προμήθεια και τοποθέτηση κινούμενου 

ΑΔΑ: 7Ζ7Ξ469ΗΚΥ-5ΗΞ



                  

 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

χωρίσματος στο εστιατόριο
και 25 α του π.δ.60/ 2007 

τους ενδιαφερομένους οικονομικούς
επιλογή αναδόχου για το 
επίπλων αμφιθεάτρου», Τμήμα Β 
αμφιθεάτρου” και Τμήμα Δ “
εστιατόριο”  του Υποέργο
και των τραπεζοκαθισμάτων του εστιατορίου» της πράξης «ΝΕΑ ΚΤΗΡΙΑ 
ΙΤΕ/ΕΙΧΗΜΥΘ»,  χωρίς την 
367/07.08.2015 του Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την 
καθισμάτων και μοκέτας του αμφιθεάτρου και των τραπεζοκαθισμάτων του εστιατορίου της 
πράξης «ΝΕΑ ΚΤΗΡΙΑ ΙΤΕ/ΕΙΧΗΜΥΘ» τμήμα Α
αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 14898, και  τμήμα Δ με αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 
την συμφερότερη προσφορά.
 

Τμήμα ειδών 
προς 

προμήθεια 

Κωδικός 
αριθμός 

είδους CPV 
ανά ομάδα 

Α.Προμήθεια 
και 
τοποθέτηση 
καθισμάτων 
και επίπλων 
αμφιθεάτρου  

39150000 
(διάφορα 

έπιπλα και 
εξοπλισμός) 

Β.Προμήθεια 
και 
τοποθέτηση 
μοκέτας 
αμφιθεάτρου 

39531000 

(χαλιά) 

Δ. Προμήθεια 
και 
τοποθέτηση 
κινούμενου 
χωρίσματος 
στο 
εστιατόριο 

44112300-1 
(διαχωριστικά 

στοιχεία) 

Σύνολο έργου 

ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Φυσικά και νομικά πρόσωπα και ενώσεις πρόσωπων όπως αναφέρονται στο 
της  υπ΄αριθ. Πρωτ. (ΤΥ) 367/ 07.08.2015
ΕΣΗΔΗΣ 14854, 14898 και 14902

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς 
τμήμα, ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης 
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

χωρίσματος στο εστιατόριο» με αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 14902  σύμφωνα με τ
του π.δ.60/ 2007 και  

Προσκαλεί 
οικονομικούς φορείς  σε συμμετοχή στην διαπραγμάτευση

λογή αναδόχου για το Τμήμα Α   «Προμήθεια και τοποθέτηση καθισμάτων και 
», Τμήμα Β “Προμήθεια και τοποθέτηση μοκέτας 

Τμήμα Δ “Προμήθεια και τοποθέτηση κινούμενου χωρίσματος στο 
Υποέργου 3: «Προμήθεια καθισμάτων και μοκέτας του αμφιθεάτρου 

και των τραπεζοκαθισμάτων του εστιατορίου» της πράξης «ΝΕΑ ΚΤΗΡΙΑ 
χωρίς την τροποποίηση των όρων της με Aριθ. Πρωτ.Διακήρυξης: (ΤΥ) 

του Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την 
καθισμάτων και μοκέτας του αμφιθεάτρου και των τραπεζοκαθισμάτων του εστιατορίου της 

ΚΤΗΡΙΑ ΙΤΕ/ΕΙΧΗΜΥΘ» τμήμα Α με αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 14854, 
αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 14898, και  τμήμα Δ με αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 14902 με κριτήριο κατακύρωσης 
την συμφερότερη προσφορά. 

 
 

Προϋπολογισθείσα 
δαπάνη χωρίς 
ΦΠΑ 

Προϋπολογισθείσα 
δαπάνη 

συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ 23% 

 

95.710,00 117.723,30

 
4.959,22 6.099,84

 
(διαχωριστικά 7.891,00 9.705,93

108 560,22 133.529,0

ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

μικά πρόσωπα και ενώσεις πρόσωπων όπως αναφέρονται στο 
Πρωτ. (ΤΥ) 367/ 07.08.2015 προκήρυξης του διαγωνισμού 
, 14898 και 14902 για κάθε αντίστοιχο τμήμα. 

οικονομικοί φορείς  θα πρέπει να υποβάλλουν την προσφορά 
ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

 

μφωνα με τα άρθρα 24 α  

διαπραγμάτευση   για την 
και τοποθέτηση καθισμάτων και 

και τοποθέτηση μοκέτας 
Προμήθεια και τοποθέτηση κινούμενου χωρίσματος στο 

3: «Προμήθεια καθισμάτων και μοκέτας του αμφιθεάτρου 
και των τραπεζοκαθισμάτων του εστιατορίου» της πράξης «ΝΕΑ ΚΤΗΡΙΑ 

Πρωτ.Διακήρυξης: (ΤΥ) 
του Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια 

καθισμάτων και μοκέτας του αμφιθεάτρου και των τραπεζοκαθισμάτων του εστιατορίου της 
με αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 14854, τμήμα Β με 

με κριτήριο κατακύρωσης 

Προϋπολογισθείσα 

συμπεριλαμβανομένου 

Ποσό 
Εγγυητικής 
επιστολής 

συμμετοχής 

117.723,30 1.914,20 

6.099,84 99,18 

9.705,93 157,82 

,07 2171,20 

μικά πρόσωπα και ενώσεις πρόσωπων όπως αναφέρονται στο άρθρο 7 
προκήρυξης του διαγωνισμού με αριθμό 

θα πρέπει να υποβάλλουν την προσφορά τους ανά 
www.promitheus.gov.gr, του 

ΑΔΑ: 7Ζ7Ξ469ΗΚΥ-5ΗΞ



                  

 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. οπως περιγραφεται
προκήρυξης του διαγωνισμού με αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 14854
αντίστοιχο τμήμα,  μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα 
πρόσκληση.   

Οι προσφορές θα πρέπει να έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα 
Πρωτ. (ΤΥ) 367/ 07.08.2015
14898 και 14902 για κάθε αντίστοιχο τμήμα

Τα δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου
τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική
να προσκομισθούν σε έντυπη μορφή στην Αναθέτουσα
αποσφράγισης του διαγω
εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την
ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: η εγγύηση συμμετοχής,
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες Αρχές ή άλλους 
έχουν  υποβάλλει δικαιολο
με αρ. ΕΣΗΔΗΣ 14854, 148
έντυπη μορφή).  

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η αποσφράγιση των προσφορών  θα
ώρα 15:00.  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η αξιολόγηση των τεχνικών 
υπ΄αριθ. (ΤΥ)367/07.08.2015
14854, 14898 και 14902 για κάθε αντίστοιχο τμήμα

Η επιτροπή δύναται να καλέσει τους υποψηφίους να βελτιώσουν τις οικονομικές 
προσφορές τους υποβάλλοντας νέα οικονομική προσφορά.

Ο ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός υποχρ
μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης, για την 
υπογραφή της σχετικής σύμβασης προσκομίζοντας α) εγγυητική επιστολή
εκτέλεσης της σύμβασης, το ύψος τη
συμβατικού τιμήματος μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. β)
Άρθρου 19 της  υπ. Αριθ 
αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 14854, 14898 και 14902 για κάθε αντίστοιχο τμήμα

 Το αποτελέσματα της διαπραγμάτευσης θα ανακοινωθεί στους υποψηφίους.

Σε περίπτωση ματαίωσης της διαδικασίας, για οποιαδήποτε 
αποζημίωσης γεννάται στο πρόσωπα των συμμετεχόντων στην 

Η παρούσα πρόσκληση,
διευκρινήσεις επ΄αυτής είναι αναρτημέν
σημείο «Νέα / Προκηρύξεις
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

οπως περιγραφεται στο Άρθρο 12 της υπ’ αριθμ. Πρωτ. (ΤΥ) 367/ 07.08.2015
προκήρυξης του διαγωνισμού με αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 14854, 14898 και 1490

μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα 

Οι προσφορές θα πρέπει να έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ.
Πρωτ. (ΤΥ) 367/ 07.08.2015 προκήρυξη του διαγωνισμού με αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 14854

για κάθε αντίστοιχο τμήμα.  

δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής 
τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται 
να προσκομισθούν σε έντυπη μορφή στην Αναθέτουσα Αρχή μέχρι 

ωνισμού είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν
εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την
ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: η εγγύηση συμμετοχής,
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες Αρχές ή άλλους φορείς

ογητικά στην προηγούμενη διαδικασία (ηλεκτ
898 και 14902) δεν απαιτείται να υποβάλλου

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η αποσφράγιση των προσφορών  θα πραγματοποιηθεί την 8 Δεκεμβρίου 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών θα γίνει σύμφωνα με το
(ΤΥ)367/07.08.2015 προκήρυξης του διαγωνισμού με αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 

, 14898 και 14902 για κάθε αντίστοιχο τμήμα. 

Η επιτροπή δύναται να καλέσει τους υποψηφίους να βελτιώσουν τις οικονομικές 
λοντας νέα οικονομική προσφορά. 

Ο ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός υποχρεούται να προσέλθει 
) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης, για την 

υπογραφή της σχετικής σύμβασης προσκομίζοντας α) εγγυητική επιστολή
εκτέλεσης της σύμβασης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% του συνολικού 
συμβατικού τιμήματος μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. β)  τα δικαιολογητικά το 

της  υπ. Αριθ (ΤΥ) 367/ 07.08.2015 προκήρυξης του διαγωνισμού
14898 και 14902 για κάθε αντίστοιχο τμήμα. 

Το αποτελέσματα της διαπραγμάτευσης θα ανακοινωθεί στους υποψηφίους.

ματαίωσης της διαδικασίας, για οποιαδήποτε αιτία, 
αποζημίωσης γεννάται στο πρόσωπα των συμμετεχόντων στην διαδικασία.

,  η υπ΄αριθ. (ΤΥ)367/07.08.2015  προκήρυξη και οι 
είναι αναρτημένα στον ιστότοπο του ΙΤΕ  www.

ς-Διαγωνισμοί» και στο ΚΗΜΔΣ.  

Για το ΙΤΕ 

Βασίλειος Δουγαλής 

Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. ΙΤΕ 

 

Πρωτ. (ΤΥ) 367/ 07.08.2015 
, 14898 και 14902 για κάθε 

μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα 

οριζόμενα στην αριθμ. 
αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 14854, 

«Δικαιολογητικά συμμετοχής - 
προσφορά και απαιτούνται 

 την ημέρα και ώρα  
είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν 

εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την 
ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: η εγγύηση συμμετοχής, 

ορείς. Οι φορείς που 
τρονικοί διαγωνισμοί 
υν δικαιολογητικά σε 

Δεκεμβρίου 2015 και 

ο άρθρο 17 της 
με αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 

Η επιτροπή δύναται να καλέσει τους υποψηφίους να βελτιώσουν τις οικονομικές 

εούται να προσέλθει 
) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης, για την 

υπογραφή της σχετικής σύμβασης προσκομίζοντας α) εγγυητική επιστολή καλής 
% του συνολικού 

τα δικαιολογητικά το 
προκήρυξης του διαγωνισμού με 

Το αποτελέσματα της διαπραγμάτευσης θα ανακοινωθεί στους υποψηφίους. 

 ουδέν δικαίωμα 
διαδικασία. 

προκήρυξη και οι 
www.forth.gr  στο 

ΑΔΑ: 7Ζ7Ξ469ΗΚΥ-5ΗΞ
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