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ΑΔΑΜ:    

 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
 

Η εταιρεία «Κτιριακές Υποδομές Ανώνυμη Εταιρεία» προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με 
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση Η/Ζ για 
το υπολογιστικό κέντρο του ΟΣΔΔΥ-ΠΠ στο Ειρηνοδικείο Αθηνών» (CPV : 31121000-0), 
προϋπολογισμού 48.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 24% 11.520,00 €),  Σύνολο: 59.520,00 €, με κριτήριο 

κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. 

 
1.  Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων 

Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2003ΣΕ02050002).  
2.  Η προμήθεια θα πρέπει να εκπληρώνει το περιεχόμενο των Τεχνικών Προδιαγραφών του 

Παραρτήματος ΙI, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Διακήρυξης. 
3.  Συμβατική διάρκεια προμήθειας και εγκατάστασης: εκατόν είκοσι (120) ημέρες από 

την υπογραφή της σύμβασης. 
Επισημαίνεται ότι στο συμβατικό αντικείμενο περιλαμβάνεται περίοδος εγγυημένης λειτουργίας 
της προμήθειας, διάρκειας δύο (2) ετών από την ημερομηνία έκδοσης του πρωτοκόλλου 
παραλαβής, κατά την οποία ο ανάδοχος οφείλει να διατηρεί το Η/Ζ σε πλήρη λειτουργική 
κατάσταση, αναλαμβάνοντας πλήρως την απαραίτητη προληπτική και επισκευαστική 
συντήρηση, συμπεριλαμβανομένων και όλων των απαιτούμενων ανταλλακτικών και 
εξαρτημάτων. 
 

Οι προσφορές των διαγωνιζομένων θα υποβληθούν στο Πρωτόκολλο της «Κτιριακές Υποδομές 
Α.Ε.» (Φαβιέρου 30, Ισόγειο, ΤΚ 10438 – τηλ.: 210.5272486), με καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής τους την Δευτέρα, 18/02/2019 και ώρα 11:00 π.μ., οπότε και θα 
πραγματοποιηθεί η αποσφράγιση των προσφορών από την επιτροπή διενέργειας του 
διαγωνισμού. 
 
Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται σε 
ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.ktyp.gr).  
Ο προσφέρων, με δική του ευθύνη, μπορεί να ενημερώνει με τα στοιχεία του (π.χ. επωνυμία, 
διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός τηλεομοιοτυπίας, e-mail κτλ.) την αναθέτουσα αρχή 
(adepask@ktyp.gr), ώστε να καταστεί δυνατή η ενημέρωσή του σε περίπτωση τυχόν 
διευκρινιστικών ερωτημάτων. 
  
Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές 
με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές παρέχονται από την αναθέτουσα αρχή το αργότερο τρείς 
(3) ημέρες πριν την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.  
 
Αιτήματα παροχής πληροφοριών, που υποβάλλονται εκτός της ανωτέρω προθεσμίας, 
δεν εξετάζονται. 
 

Αθήνα, 01.02.2019 
Ο Διευθύνων Σύμβουλος 
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