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Αθήνα 25.02.2015 
 Αρ. Πρωτ. 2796   

 
Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού Συμφωνία Πλαίσιο, 
για ένα έτος, με τρείς οικονομικούς φορείς για την Προμήθεια του είδους: 
«θρανίων μεταλλικών για την κάλυψη των αναγκών των σχολείων της χώρας, 
προϋπολογισμού επτακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (750.000€) πλέον Φ.Π.Α. 
23%, με ελάχιστη προσφερόμενη ποσότητα είκοσι μία χιλιάδες πεντακόσια 
τεμάχια (21.500), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή» 
 

Για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 

 

ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

 

1. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. (οδός: Φαβιέρου 30, ΤΚ 10438, Αθήνα, τηλ.: 

2105272555, FAX: 2105272553) 

2. Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης εκείνο της «αποκλειστικά χαμηλότερης 

τιμής», όπως ορίζεται στο άρθρο 53 παρ. 1 (β) της οδηγίας 2004/18/ΕΚ και 

σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 11 παρ. 2γ της αναλυτικής 

προκήρυξης.  

α) Τόπος παράδοσης ειδών: οι αποθήκες της Αναθέτουσας Αρχής που βρίσκονται 

στον Ασπρόπυργο στη θέση Δύο Πεύκα. 

β) Αφορά στην προμήθεια θρανίων μεταλλικών για την κάλυψη των αναγκών των 

σχολείων της χώρας, με ελάχιστη προσφερόμενη ποσότητα είκοσι μία χιλιάδες 

πεντακόσια τεμάχια (21.500) 

γ) Προϋπολογισμός 922.500€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%) 

3. Συνολικός χρόνος παράδοσης των ειδών: ένα έτος 

4. Οι Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. θα απαντούν σε συμπληρωματικές πληροφορίες ή 

διευκρινίσεις σχετικά με τη διακήρυξη του διαγωνισμού έως και την έκτη (6) ημέρα 

πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.  

5. α) Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών ορίζεται η 16η Απριλίου 2015 

ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00πμ  

β) Φορέας διαγωνισμού: ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε., Φαβιέρου 30, ΤΚ 10438 Αθήνα, 

Διαδικτυακή πύλη διενέργειας διαγωνισμού: www.promitheus.gov.gr      

γ) Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική 

6. Πρόσωπα που επιτρέπεται να παρίστανται κατά την αποσφράγιση των προσφορών 

είναι οι υποψήφιοι και οι νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους 

7. Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού από εγγύηση 

συμμετοχής, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 2% της 

προϋπολογισθείσας δαπάνης με Φ.Π.Α. 

Η Εγγυητική Επιστολή θα απευθύνεται στην εταιρεία ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. 

8. Η Σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από την εταιρεία ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. 

(Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων &  Δάνειο Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων) 
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9. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους για εκατόν ογδόντα (180) 

τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες προσφερόμενες από την επόμενη ημέρα της 

καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών 

10. Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ευρώ (€) και σε τυχόν υποδιαίρεση αυτού έως δύο 

δεκαδικά ψηφία, για παράδοση του εμπορεύματος ελεύθερου μέχρι και εντός των 

αποθηκών που βρίσκονται στον Ασπρόπυργο στη θέση Δύο Πεύκα. 

11. Εφόσον σύμφωνα με το ΜΕΡΟΣ Β της διακήρυξης απαιτείται κατάθεση δείγματος θα 

ισχύουν τα αναφερόμενα στα άρθρα 11 παρ. 3 και 4 και 36 του Κ.Π.Δ. 118/2007 

(ΦΕΚ 150/Α’/10.07.2007)  

12. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά μέσω του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) 

13. Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης 25 Φεβρουαρίου 2015. 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της  
 
 

Ηρακλής Κ. Δρούλιας 


