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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το Ν.Π.Δ.Δ ΠΥΣΥ Κεντρικής Μακεδονίας  Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής 
Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) διενεργεί Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων για την ανάδειξη 
αναδόχου με αντικείμενο: «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των ανελκυστήρων στα 
ιδιόκτητα και μισθωμένα κτήρια όπου στεγάζονται οι Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, αρμοδιότητας της 
Π.Υ.Σ.Υ. Κεντρικής Μακεδονίας του e-ΕΦΚΑ για χρονικό διάστημα από 1-1-2022 έως 31-12-2022, με 
μονομερές δικαίωμα του e-ΕΦΚΑ παράτασης έως 14-10-2023.
Αριθμός Πρωτ. Διακήρυξης: 386243/4-10-2021.
CPV: 50750000-7 -  «Υπηρεσίες Συντήρησης Ανελκυστήρων».  

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr 
(Συστημικός Αριθμός: 140296

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των #106.640,00€# συμπ/νου ΦΠΑ 24% 
(Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: #86.000,00€) και αναλύεται ως εξής:
Α)  Παροχή υπηρεσιών για χρονική διάρκεια από 1-1-2022  έως 31-12-2022  ποσού 47.220,00 € πλέον 
ΦΠΑ 
Β)  Δικαίωμα προαίρεσης των υπηρεσιών έως  14-10-2023 ποσού  38.780,00  € πλέον ΦΠΑ.
Δικαίωμα Συμμετοχής: Το δικαίωμα και οι προϋποθέσεις συμμετοχής αναφέρονται αναλυτικά στο 
κείμενο της διακήρυξης.
Γλώσσα: Ελληνική
Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται  τμηματικά μετά την παραλαβή των εργασιών  (αναφέρεται 
αναλυτικά στο κείμενο της διακήρυξης).
Η διάρκεια  σύμβασης :  Aπό 1-1-2022 έως 31-12-2022, με μονομερές δικαίωμα του e-ΕΦΚΑ 
παράτασης έως 14-10-2023.
Χρόνος ισχύος προσφορών: εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του 
διαγωνισμού όπως αναλυτικά αναφέρεται στην Διακήρυξη.
Οι  προσφορές θα υποβληθούν για ένα ή και για τα δύο τμήματα-ομάδες, όπως αναλυτικά 
αναφέρεται στην Διακήρυξη.
Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν 
ηλεκτρονικά τις προσφορές τους μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ 
το αργότερο μέχρι 19-10-2021  ημέρα Τρίτη  και ώρα 14.00. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής 
ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
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Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης/παραλαβής έντυπων προσφορών: εντός τριών (3) 
εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. 
Χρόνος και τόπος αποσφράγισης των προσφορών: H ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών 
μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ προσφορών θα γίνει τρεις ημέρες μετά της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής των προσφορών ήτοι 22-10-2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ., 
μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο  σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.
Τα πλήρη έγγραφα της Διακήρυξης καθώς και τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες/διευκρινήσεις 
διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ καθώς 
και στον διαδικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ: www.efka.gov.gr

Πληροφορίες δίδονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από το  Τμήμα Συντονισμού και Υποστήριξης 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΤΗΣ ΠΥΣΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
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