
 

 
Χανιά, 09/10/2019 
Α.Π. 7213 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ  
ΜΕΛΕΤΩΝ «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 
«ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ»   

 
Ο Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος  

 
Ο Γενικός Διευθυντής διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων με 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει 
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27, 36 και 37 
του Ν. 4412/2016, για την Πράξη «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ», όπως αυτή περιγράφεται στη σχετική μελέτη του ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 
ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ», προϋπολογισμού Διακοσίων 
Ογδόντα  Χιλιάδων Διακοσίων Σαράντα Ευρώ (280.240,00 €), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 226.000,00 ευρώ).  

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του συστήματος, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών την Τετάρτη  13.11.2019. και ώρα 15.00 μμ. 

Ταξινόμηση κατά CPV : 
72262000-9: υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού και συμπληρωματικού 
92500000-6: υπηρεσίες βιβλιοθηκών, αρχείων, μουσείων και άλλες πολιτιστικές υπηρεσίες 
30200000-1: εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες. 

 Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους ενδιαφερόμενους για χρονικό διάστημα δέκα 
(10) μηνών από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 

Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό, που ορίζεται σε 
ποσοστό 2% επί της προϋπολογιζόμενης από την υπηρεσία δαπάνης, μη 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική 
ισχύ τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες μετά τον χρόνο λήξης ισχύος της προσφοράς. 

Παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη διακήρυξη και στα λοιπά τεύχη του 
διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος www.venizelos-foundation.gr και μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  (αρ. συστήματος: 79924). 

ΑΔΑ: ΨΙΡΒ46ΜΞΠΨ-ΡΨΔ



Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Εθνικό 
Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» κατά τις εργάσιμες ημέρες 
(αρμόδιος υπάλληλος: Αργυρώ Βατσάκη, τηλ.: 28210 56008, 51555-6, 54011, e-mail: 
info@venizelos-foundation.gr, avatsaki@venizelos-foundation.gr.  

 
Ο Γενικός Διευθυντής 
Νικόλαος Παπαδάκης 

ΑΔΑ: ΨΙΡΒ46ΜΞΠΨ-ΡΨΔ
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