
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ 

 
 
Ηράκλειο,         10-03-2017 
Αρ. Πρωτ:        1180/Φ70 

 
 

ΠΡΟΣ:  α. Εφηµερίδα «Πατρίδα»  

             β. Εφηµερίδα «Γενική ∆ηµοπρασιών» 
             γ. Εφηµερίδα «Η Ναυτεµπορική» 
             δ. ∆ήµο Ηρακλείου 
             ε. Επιµελητήριο Ηρακλείου 
     στ. Θυροκόλληση 

  

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
To Τ.Ε.Ι. Κρήτης, σύµφωνα µε την µε αρ. 146/03-03-2017  Θέµα 2ο, Απόφαση της 

Συνέλευσης του, διενεργεί ∆ιεθνή Ηλεκτρονικό Ανοικτό ∆ιαγωνισµό άνω των ορίων, µε 

αριθµό διακήρυξης 1178/Φ70/10-03-2017, για την ανάδειξη αναδόχου για την 

παροχή υπηρεσιών φύλαξης των κτιρίων και εγκαταστάσεων του Τ.Ε.Ι. Κρήτης 
στο Ηράκλειο και των τµηµάτων του που βρίσκονται στα Χανιά, στο Ρέθυµνο, 
στον Άγιο Νικόλαο και στη Σητεία. 

                                                    ( cpv 79713000-5) 

GR 431, GR 432, GR 433, GR434  

 
Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του συστήµατος. 
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι την καταληκτική 
ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στη διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε 
ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), 
στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές 
λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», και το Ν.4412/2016(Α΄147).  
 
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:  
Η ∆ιαδικτυακή πύλη  www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ 
ΕΣΗ∆ΗΣ: 15/03/2017 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ: 10/03/2017 
 
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ώρα ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:  
20/04/2017 και ώρα 17:00               
 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
  25/04/2017 και ώρα 10:00               
 
ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ: ∆ιεθνής Ανοικτός Ηλεκτρονικός ∆ιαγωνισµός άνω των ορίων µε 



 

  

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο 

βάσει τιµής. 

Γλώσσα του διαγωνισµού είναι η Ελληνική και νόµισµα προσφοράς το Ευρώ. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των 
κτιρίων και εγκαταστάσεων του Τ.Ε.Ι. Κρήτης στο Ηράκλειο και των τµηµάτων 
του που βρίσκονται στα Χανιά, στο Ρέθυµνο, στον Άγιο Νικόλαο και στη Σητεία. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ο προϋπολογισµός του διαγωνισµού ανέρχεται στο ποσό των 
217.741,94€ πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι 270.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου του 
Φ.Π.Α 24%, και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του ΚΑΕ 0892 του ΤΕΙ Κρήτης των ετών 
2017- 2018.  
 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Από 01/09/2017 έως 31/08/2018. 
 
ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Οι προσφορές θα ισχύουν και θα δεσµεύουν τους υποψήφιους 
αναδόχους επί έξι (6) µήνες από την επόµενη ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού. Η 
ισχύς της προσφοράς παρατείνεται υποχρεωτικά, εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα 
αρχή πριν τη λήξη της, για χρονικό διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο από τη διακήρυξη. 
 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: 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.∆Η.Σ. 
- ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr). 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ- ΠΑΡΟΧΗ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν τα τεύχη της ∆ιακήρυξης  από τη διαδικτυακή 
Πύλη του Εθνικού Συστήµατος ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) πύλη  
www.promitheus.gov.gr, όπως επίσης και από τον ιστότοπο του ΤΕΙ Κρήτης: 
www.teicrete.gr. (στη κατηγορία: Γρήγοροι σύνδεσµοι-Προκηρύξεις-Ενεργείς 
Προκηρύξεις). Πληροφορίες θα δίνονται στα τηλέφωνα 2810379307 κα. ∆αµιανάκη 
Μαρία, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ 

     

 

    ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ 


