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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

(Περίληψη ∆ιακήρυξης) 

 
1.Ο ΔΟΠΑΦΜΑΗ με διεύθυνση Καλοκαιρινού & Παπαδοπούλου 4 Τ.Κ: 71202, Τηλ.: 281300100 & 2810 

300090, φαξ 2810287600, προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό του άρθρου 27 του Ν.4412/16 

για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΨΥΚΤΩΝ)  ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ  
ΣΤΑΔΙΟΥ με κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει τιμής για το σύνολο της προμήθειας με προϋπόθεση ότι καλύπτονται όλα τα 

τεχνικά χαρακτηριστικά της προμήθειας. Η προσφορά θα δοθεί σε ΕΥΡΩ για το σύνολο της προμήθειας 
όπως αυτά περιγράφονται στα έγγραφα της σύμβασης. 
2.Ο ενδεικτικός Προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 197.160,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 
24% (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 159.000,00 € , ΦΠΑ: 38.160,00 €. Φορέας χρηματοδότησης της 
παρούσας Σύμβασης είναι η  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α 61-

7131.001 σχετική πίστωση του αναμορφωμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017  του ΔΟΠΑΦΜΑΗ. 

3. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.  

 

Αριθμός Συστήματος Ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ :42872 

 Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα 

προκήρυξη , στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4412 /2016 

.Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» . 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ : 

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

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 21-07-2017 και ώρα 15:00.  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 25-07-2017 και ώρα 10:00. 

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

στο Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος 

βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του 

άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας 

του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  

4. 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) ακολουθώντας την σχετική 

διαδικασία εγγραφής. 

5. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 

συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής η οποία καλύπτει το (δύο) 2 

επί τοις % της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α, που για το σύνολο της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 

τριών χιλιάδων εκατόν ογδόντα ευρώ: 3.180,00 €.  

6. Η Διακήρυξη, τα επισυναπτόμενα σε αυτήν τεύχη και η παρούσα προκήρυξη θα καταχωρήθουν στο Κεντρικό 

Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 

www.promitheus.gov.gr, θα καταχωρηθούν στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου, στη διεύθυνση 
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(URL) : www.heraklion.gr στην διαδρομή : Αρχική► Επικαιρότητα► Διακηρύξεις – Δημοπρασίες. Η Διακήρυξη θα 

αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ΔΟΠΑΦΜΑΗ. 

7. Η παρούσα Προκήρυξη θα δημοσιευτεί μία φορά στις οικονομικές εφημερίδες : «Δημοπρασιών & 

Πλειστηριασμών» και «Γενική Δημοπρασιών», στις ημερήσιες εφημερίδες «Πατρίς»  & «Νέα Κρήτη» και στη 

εβδομαδιαία «Άποψη του Νότου», στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της 

Κυβέρνησης, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και θα 

αποσταλεί στα επιμελητήρια .  

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον/ τους ανάδοχο/αναδόχους της προμήθειας. 

 

 

 

   

 
 
 

Ο Συντάκτης 

 

 

 

ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

O πρόεδρος του Δ.Σ του ΔΟΠΑΦΜΑΗ 
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