
                                                           

               ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ                                               

     ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ   

                  (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ 

 
Ηράκλειο,         25-04-2018 
Αρ. Πρωτ:           2345/Φ70 

 
 

ΠΡΟΣ:  α. Εφηµερίδα «Νέα Κρήτη»  

              β. Εφηµερίδα «Χανιώτικα Νέα» 
              γ. ∆ήµο Ηρακλείου 
              δ. Επιµελητήριο Ηρακλείου 
      

  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Το ΤΕΙ Κρήτης σύµφωνα µε τη µε αρ. 182/29-03-2018  Θέµα 7ο Απόφαση της 

Συγκλήτου του, διενεργεί ∆ιεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό ∆ιαγωνισµό άνω των ορίων, 

µε αριθµό διακήρυξης  2344/Φ70/25-04-2018, για την ανάδειξη αναδόχου παροχής 

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

  

Κωδικός ΝUTS GR 431, GR 432, GR 433, GR434 

cpv 50700000-2, 50711000-2 

 

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).  
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ 
ΕΣΗ∆ΗΣ: 26/04/2018 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ: 25/04/2018 
 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ώρα ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:  
29/05/2018 και ώρα 20:00               
 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
04/06/2018 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. 

ΑΔΑ: 6ΑΕΧ4691Ο3-ΒΒΩ



 

  

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των υπηρεσιών. 
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης των 
ηλεκτρολογικών και οικοδοµικών 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: Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των 

εξακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ  (632.400,00€) 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ: 510.000,00€   
ΦΠΑ : 122.400,00).  
 

Ο εκτιµώµενος προϋπολογισµός του δικαιώµατος προαίρεσης (παράτασης) ανέρχεται στο 

ποσό των τριακοσίων δέκα έξι χιλιάδων διακοσίων ευρώ (316.200,00€) συµπερ. 

του ΦΠΑ 24% (προϋπολογισµός δικαιώµατος προαίρεσης χωρίς ΦΠΑ: 

255.000,00€,ΦΠΑ:61.200,00€). 

Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος προαίρεσης 
ανέρχεται στο ποσό των εννιακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων ευρώ 
(948.600,00 €) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισµός δικαιώµατος 
προαίρεσης χωρίς ΦΠΑ: 765.000,00€, ΦΠΑ :183.600,00€). 
 

Η δαπάνη για την εν λόγω σύµβαση θα βαρύνει τις Πιστώσεις του Προγράµµατος 
∆ηµοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου  µε ΣΑΕ 543 Κ.Ε. 2014ΣΕ54300005) 
 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε είκοσι τέσσερις µήνες (24) 

από την υπογραφή της, µε δικαίωµα προαίρεσης (παράτασης) για ένα επιπλέον 
έτος µε µονοµερή παράταση από την Αναθέτουσα Αρχή, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στη 

∆ιακήρυξη. 
 

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Οι προσφορές θα ισχύουν και θα δεσµεύουν τους υποψήφιους 
αναδόχους επί (8) οκτώ 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 :(URL): https://www.teicrete.gr/el/news/proclamations. 
 
 Πληροφορίες θα δίνονται στα τηλέφωνα 2810379307 κα. ∆αµιανάκη Μαρία, και 
2810379347 κος Κουτρούλης, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 
 

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ 

   

  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ 

    ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

ΑΔΑ: 6ΑΕΧ4691Ο3-ΒΒΩ
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