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Αθήνα,  18 .10.2018 
Αρ. Πρωτ.: 14026  

ΑΔΑ:   
 
 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
 

Η εταιρεία «Κτιριακές Υποδομές A.E.» προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την «Προμήθεια πρόσθετου εξοπλισμού δύο 
ακροατηρίων στο Ισόγειο και στο Β’ Όροφο του Δικαστικού Μεγάρου Κέρκυρας, 
κατόπιν νέας διαμόρφωσης - επέκτασης», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 54.780,00 € πλέον 
Φ.Π.Α. 
 
 

1.  Η σχετική δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων – ΣΑΕ 
1999ΣΕ02050004  

 

2.  Ο Κατάλογος Ειδών και Ποσοτήτων δημοπρατούμενου εξοπλισμού και η Τεχνική Περιγραφή και 
Σχέδια που αφορού στην Κατασκευή και Εγκατάσταση του εξοπλισμού, περιλαμβάνονται στο 
Παράρτημα ΙI, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Διακήρυξης. Τα 
προσφερόμενα είδη θα πρέπει να εκπληρώνουν τις απαιτήσεις της Τεχνικής Περιγραφής του  
Παραρτήματος ΙI. 

 

3.  Χρόνος παράδοσης: Η παράδοση των ειδών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε χρονικό 
διάστημα εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.  

 
Οι προσφορές των διαγωνιζομένων θα υποβληθούν στο Πρωτόκολλο της «Κτιριακές Υποδομές 

Α.Ε.» (Φαβιέρου 30, Ισόγειο, ΤΚ 10438 – τηλ.: 210.5272566) με καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής τους τη Δευτέρα, 05.11.2018 και ώρα 10:00 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 
(fdepas@ktyp.gr), ώστε να καταστεί δυνατή η ενημέρωσή του σε περίπτωση τυχόν διευκρινιστικών 
ερωτημάτων. 
 
Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές 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.  
 
 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος 
 
 
 

Ιωάννης Β. Χαρωνίτης 

http://www.ktyp.gr/
ΑΔΑ: ΨΛΡ2ΟΞΧΔ-ΡΨ3
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