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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: «την
προμήθεια, μεταφορά, συναρμολόγηση και τοποθέτηση ραφιών τύπου dexion στα κτίρια που στεγάζονται
Υπηρεσίες του e - ΕΦΚΑ, αρμοδιότητας της Π.Υ.Σ.Υ. Κεντρικής Μακεδονίας»
Αριθμός Πρωτ. Διακήρυξης: 462255/15-11-2021
39131100-0: «Ράφια αρχειοθέτησης»  

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: 141046
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο τακτικός προϋπολογισμός του e-Ε.Φ.Κ.Α.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του ποσού των 40.500,00 €   ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% ή 50.220,00  € ευρώ 
συμπ/νου ΦΠΑ 24% θα βαρύνει τον ΚΑΕ 1423 του Προϋπολογισμού Εξόδων του e-Ε.Φ.Κ.Α. του 
οικονομικών έτους 2022.
Δικαίωμα Συμμετοχής: Το δικαίωμα και οι προϋποθέσεις συμμετοχής αναφέρονται αναλυτικά στο κείμενο
της διακήρυξης.
Γλώσσα: Ελληνική
Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της διακήρυξης και
μετά την ποσοτική  και  ποιοτική  παραλαβή  που  θα προβούν οι  αρμόδιες  επιτροπές  παραλαβών που θα
οριστούν για το σκοπό αυτό.
Η διάρκεια  σύμβασης:  εντός (40) σαράντα εργάσιμων ημερών αρχής γενομένης από την επομένη της
ημερομηνίας της υπογραφής της σύμβασης.
Χρόνος  ισχύος  προσφορών:  εκατόν  ογδόντα  (180)  ημέρες  από  την  επόμενη  της  διενέργειας  του
διαγωνισμού όπως αναλυτικά αναφέρεται στην Διακήρυξη.
Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλουν προσφορά για ένα (1), για περισσότερα ή και για τα οκτώ (8)

τμήματα  που επιθυμούν  όπως αυτά διαμορφώνονται  και  αποτυπώνονται  στου συν/νους στην παρούσα

ΠΙΝΑΚΕΣ  με  την προϋπόθεση  ότι  οι  προσφρόμενες  υπηρεσίες  πληρούν τις  Τεχνικές  Προδιαγραφές του

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ της παρούσης.

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
25/11/2021  ημέρα Πέμπτη  και ώρα 14.00. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και
ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης/παραλαβής έντυπων προσφορών:  έως την ημέρα και  ώρα
αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα στην αναθέτουσα αρχή
σε κλειστό/ούς φάκελο/ους.
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Χρόνος και  τόπος αποσφράγισης των προσφορών:  H ηλεκτρονική  αποσφράγιση των προσφορών
μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ προσφορών θα στις  01/12/2021 ημέρα Τετάρτη 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 
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