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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       
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ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Αρίθμ.  3 / 2018 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

κάτω των Ορίων, για την ανάθεση του έργου:   
«Υπηρεσίες Επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου»  

 
 
Το Γ. Ν. Ζακύνθου έχοντας υπόψη τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», την υπ’ αρίθμ.  17/8-
10-2018  θέμα  5ον (ΑΔΑ:  ΨΣ9Δ4690ΒΞ-ΖΝΙ) απόφαση του Δ.Σ. του  Γ.Ν.Ζ., έγκρισης διενέργειας 
διαγωνισμών, βάση του εγκεκριμένου Προϋπολογισμού του Γ.Ν.Ζ.  και την έκθεση ανάληψης  δαπάνης: 
0/1152, 838/0, ΑΔΑ: Ψ7ΙΖ4690ΒΞ-3ΣΖ, Ποσού: 100,00 € (για το 2018) 

 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
Την διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού  

κάτω των Ορίων, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάθεση του έργου:   
«Υπηρεσίες Επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου»  

 (CPV 50710000-5) (Κωδ. NUTS GR221), για κάλυψη αναγκών του  Γ. Ν. Ζ για (1) έτος.  
Προϋπολ.  δαπάνης  227,000.00 € συμπ. ΦΠΑ 24%  ,που θα  βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του 

Νοσοκομείου (KAE 0439)  , με κριτήριο κατακύρωσης  την  χαμηλότερη τιμή.  
Γίνονται δεκτές  προσφορές που θα υποβληθούν μόνο για  το σύνολο του υπό ανάθεση έργου. 
Απαιτείται  εγγύηση συμμετοχής αξίας 3.661,29 € (2% επί της προϋπ. δαπάνης προ  ΦΠΑ)  
Χρόνος ισχύος προσφορών (240) ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 
προσφορών του διαγωνισμού, στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ.  
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην  πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.  
Τόπος κατάθεσης των προσφορών: στη πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, www.promitheus.gov.gr  
Προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: από 9/11/2018, ώρα 8:00 π.μ.  
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με καταληκτική ημερομηνία  τις 28/11/2018,  ώρα 15:00 μ.μ.  
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστημα.  
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών (δικαιολογητικά συμμετοχής και τεχνική προσφορά)  από την 
αρμόδια επιτροπή, θα γίνει  τις 11/12/2018, ώρα  11.00 π.μ.  
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Υποψήφιοι ανάδοχοι, 
συμμετέχοντες) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή 
παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή 
πύλη www.promitheus.gov.gr). 
Ημερ. αποστολής της  παρούσας περίληψης στον τοπικό  Τύπο  από 2/11/2018.  
Η διακήρυξη στην οποία περιλαμβάνονται όροι συμμετοχής και προδιαγραφές θα είναι αναρτημένη στην 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ΚΗΜΔΗΣ  και ΕΣΗΔΗΣ από 2/11/2018. 
 

                                              Η  ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ   
                                         ΔΕΣΠΟΙΝΑ Κ. ΤΣΑΡΙΔΟΥ  
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