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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ  

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΩΝ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ 

ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

(CPV: 39155000-3, 39153100-0, 39151100-6, 39121200-8, 39113300-0) 

(Αριθ. Πρωτ. Φ.478.6/66/95553/Α2/10-06-2016) 

 

1. Η Αυτοτελής Διεύθυνση Κτηριακής και Υλικοτεχνικής Υποδομής (Τμήμα Μελέτης και Προμήθειας 

Εξοπλισμού) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.) προκηρύσσει 

ηλεκτρονικό, διεθνή ανοικτό διαγωνισμό σε ΕΥΡΩ με τίτλο: ΄΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΩΝ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΡΕΘΥΜΝΗΣ΄΄ 

προϋπολογισμού δαπάνης ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ 

(258.950,00€) χωρίς ΦΠΑ ή ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΙΚΟΣΙ ΜΙΑΣ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ 

(321.098,00€) με Φ.Π.Α. (24%), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της κοινοτικής οδηγίας 

2004/18/ΕΚ και του ΠΔ 118/2007 και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. 

Η δαπάνη χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και ειδικότερα την ΣΑ Ε044 και 

το έργο με κωδικό 2007ΣΕ04400005 και τίτλο «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ 

ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ». 

 

2. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν: (α) όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, (β) ενώσεις ή 

κοινοπραξίες που υποβάλουν κοινή προσφορά, (γ) συνεταιρισμοί που ασκούν συναφές επάγγελμα 

στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή. 

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς 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). 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους υποψήφιους   ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στη 

παρούσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), 

στο άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21.10.13) «Τεχνικές  λεπτομέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», στο Π.Δ. 

60/07 και συμπληρωματικά στο Π.Δ. 118/07. 

Αναλυτικές και λεπτομερείς οδηγίες  για την εγγραφή στο ηλεκτρονικό σύστημα και τη σύνταξη και 

κατάρτιση του περιεχόμενου του ηλεκτρονικού φακέλου των προσφορών ((υπο)φάκελος   

Δικαιολογητικών Συμμετοχής/Τεχνικής προσφοράς και (υπο)φάκελος Οικονομικής προσφοράς)  καθώς 

και για τη διαδικασία της υποβολής των προσφορών  δίνονται στο αναλυτικό τεύχος της διακήρυξης. 

  

3. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους για εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές 

ημέρες προσμετρούμενες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του 

διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Στο Διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 
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Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από κατάθεση εγγυητικής επιστολής  συμμετοχής, ύψους 

πέντε χιλιάδων εκατόν εβδομήντα εννέα ΕΥΡΩ (5.179,00€). Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον 

επί ένα (1) μήνα μετά την λήξη του χρόνου των προσφορών, που απαιτείται από τη διακήρυξη. 

 

4. Λεπτομέρειες για τον τρόπο ηλεκτρονικής αποσφράγισης, αξιολόγησης των προσφορών, την επιλογή 

και ανάδειξη του αναδόχου, τη κατακύρωση του διαγωνισμού, τα απαραίτητα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης και τη σύναψη και τους όρους της σύμβασης δίνονται στο αναλυτικό τεύχος της 

διακήρυξης. 

Για την υποβολή προσφυγών ισχύουν τα αναγραφόμενα στο Άρθρο 7 του Παραρτήματος Β΄ του 

αναλυτικού τεύχους της διακήρυξης. 

 

5. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Τετάρτη 27 Ιουλίου 2016 και ώρα 15:00.  

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 

προσφοράς στο Σύστημα  

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί με 

χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 

συστήματος, την Τρίτη 2 Αυγούστου 2016 και ώρα 10:30 π.μ.. 

 

6. Το αναλυτικό τεύχος της διακήρυξης μαζί με τα συνημμένα Παραρτήματα της, που αποτελούν 

αναπόσπαστα μέρη αυτής, είναι αναρτημένο και διατίθεται από την ηλεκτρονική διεύθυνση 

www.minedu.gov.gr (στη κατηγορία: προκηρύξεις/διαγωνισμοί/υποτροφίες) καθώς και από την 

διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.. 

Διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης παρέχονται από τα γραφεία 2114 και 2119 της 

Αυτοτελούς Διεύθυνσης Κτηριακής και Υλικοτεχνικής Υποδομής  (κτήριο Κεντρικής Υπηρεσίας του 

ΥΠ.Π.Ε.Θ., Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, 2ος όροφος)  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 

(τηλ: 2103442428 και 2103442956, FAX: 2103442943). 

Διευκρινήσεις, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στον δικτυακό 

τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο αναλυτικό τεύχος της διακήρυξης. 

Η Ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης είναι η Παρασκευή 17 Ιουνίου 2016. 

 

 

 

Ο Γενικός Γραμματέας του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

 

     

                Ιωάννης Δ. Παντής 

 

 

http://www.minedu.gov.gr/
www.promitheus.gov.gr%20
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