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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ Θρανία (1000 τεμ. Νο3, 2000 τεμ. Νο4, 1000 τεμ. Γ-Λ), καθίσματα 
(2000 τεμ. Νο3, 2000 τεμ. Νο4, 3000 τεμ. Γ-Λ), ανταλλακτικά (2000 πινακίδες θρανίων, 

500 έδρες καθίσματος Δημοτικού, 500 πλάτες καθίσματος Δημοτικού, 1000 έδρες 
καθίσματος Γ-Λ, 1000  πλάτες καθίσματος Γ-Λ)  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
1. Η εταιρεία ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε., προκηρύσσει διεθνή δημόσιο ηλεκτρονικό 
διαγωνισμό (ανοικτή διαδικασία) με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για 
την ανάδειξη αναδόχου για την: «Προμήθεια Θρανία (1000 τεμ. Νο3, 2000 τεμ. Νο4, 
1000 τεμ. Γ-Λ), καθίσματα (2000 τεμ. Νο3, 2000 τεμ. Νο4, 3000 τεμ. Γ-Λ), 
ανταλλακτικά (2000 πινακίδες θρανίων, 500 έδρες καθίσματος Δημοτικού, 500 
πλάτες καθίσματος Δημοτικού, 1000 έδρες καθίσματος Γ-Λ, 1000  πλάτες 
καθίσματος Γ-Λ)» προϋπολογισμού 331.000,00 ΕΥΡΩ πλέον (Φ.Π.Α. 24%) 79.440,00 
ΕΥΡΩ, ήτοι συνολικά 410.440,00  ΕΥΡΩ.  
Οι προσφορές θα πρέπει να περιλαμβάνουν υποχρεωτικά το σύνολο των ειδών του 
εξοπλισμού. Η προμήθεια του εξοπλισμού χρηματοδοτείται από το ΕΤΕπ 3  
2. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr. 
3. Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: 11-09-2017, ημέρα 
Δευτέρα, ώρα 11:00 πμ. 
4. Ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών: 09-10-2017, ημέρα Δευτέρα, 
ώρα 15:00 πμ. 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή στις 
13-10-2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00.  
5. Ο χρόνος ισχύος των Προσφορών είναι δώδεκα (12) μήνες από την επομένη της 
ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 
6. Η προμήθεια  του εξοπλισμού θα ολοκληρωθεί εντός εκατόν ογδόντα (180) 
ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 
7. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ορίζεται σε 2% επί του προϋπολογισμού της 
προμήθειας, (εκτός του αναλογούντος  Φ.Π.Α.), ήτοι ποσού 6.620,00 € και πρέπει να 
έχει χρονική ισχύ μεγαλύτερη κατά τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες μετά τον χρόνο 
λήξης ισχύος της Προσφοράς.  
8. Στον παρόντα διαγωνισμό έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, καθώς 
και οι λοιπές διατάξεις που αναφέρονται στο προοίμιο της Διακήρυξης, όπως ισχύουν. 
9. Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή από την 
ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.ktyp.gr) και μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με συστημικό Α/Α: 42918 
10. Η Περίληψη της Διακήρυξης έχει αποσταλεί στην Επίσημη Εφημερίδα των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων την …09.2017 και αναρτήθηκε στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. στις 
…09.2017. 
11. Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας περίληψης διακήρυξης στον Ελληνικό τύπο 
βαρύνουν τον ανάδοχο. 

                                                        Αθήνα, ……………..2017 

          Για την εταιρεία ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.      

      Ο Διευθύνων Σύμβουλος  

                                                      Βασίλειος Καραγιάννης                                                       
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