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ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ 

Το  επιμελητήριο Λασιθίου  προκηρύσσει  ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό,  με κριτήριο ανάθεσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την ανάθεση της κάτωθι
σύμβασης προμήθειας ειδών:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ
ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΟΣ
(€) 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(M2)
ΜΕΡΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ 

ΦΠΑ (24%)
ΓΕΝΙΚΟ

ΣΥΝΟΛΟ 

1

Προμήθεια και εγκατάσταση
ομοιόμορφων επιγραφών -
(Υποέργο 17) στο πλαίσιο
υλοποίησης της πράξης:

«Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου
Δήμου Αγίου Νικολάου»

1.439,66€
108,675 

(115τεμΧ0,945m2)
156.455,20€ 37.549,25€ 194.004,45€

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο Yποέργο του επιμελητηρίου Λασιθίου προϋπολογισμού €321.794,45 στο
πλαίσιο της συνολικής Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Αγίου Νικολάου»», με κωδικό MIS
5033433 και συνολικό προϋπολογισμό  1.530.958,85  €,  με βάση την υπ΄  αριθμ.  πρωτ.  4310/1472/Α3-
28.06.2019 Απόφαση Ένταξης της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του Ε.Τ.Π.Α. και ΤΑ /
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Ανταγωνιστικότητας, Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας.
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης – Ε.Τ.Π.Α.) και από εθνικούς πόρους μέσω του Π.Δ.Ε..

Κωδικός CPV: «39174000»-επιγραφές καταστημάτων και «31523000-8»-φωτεινές επιγραφές & πινακίδες

Διάρκεια του έργου:  Έξι (6)  μήνες  από την υπογραφή της σύμβασης. 

Τόπος Παράδοσης:  Άγιος Νικόλαος Κρήτης

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με ανοιχτή διαδικασία  με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
4412/2016. 

Η διαδικασία ανάθεσης θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων  Συμβάσεων  (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.).  Οι  προσφορές  υποβάλλονται  από  τους  οικονομικούς  φορείς
ηλεκτρονικά, μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος. 

Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι: 17/9/2021, ημέρα Παρασκευή και
ώρα 15:00.

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των ειδών της προμήθειας και το σύνολο
της προκηρυχθείσας ποσότητας.

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
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Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία,  κατατίθεται  από τους συμμετέχοντες  οικονομικούς φορείς,
εγγυητική  επιστολή  συμμετοχής,  ύψους  2%  της  συνολικής  προϋπολογισθείσας  δαπάνης  μη
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ,  που ανέρχεται  στο ποσό  των τριών χιλιάδων εκατό είκοσι εννέα
ευρώ και δέκα λεπτών (€3.129,10).  Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα
(30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του διαγωνιζόμενου

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο
72  παρ.  1  β)  του  ν.  4412/2016,  το  ύψος  της  οποίας  ανέρχεται  σε  ποσοστό  5%  επί  της  αξίας  της
σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Αρμόδιο όργανο για τις διαδικασίες Προσφυγής είναι η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.

Οι  προσφορές  και  τα  περιλαμβανόμενα  σε  αυτές  στοιχεία  συντάσσονται  στην  ελληνική  γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική. 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα εννέα (9)
μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Η  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  των  προσφορών θα  γίνει  από  την  Επιτροπή  Διενέργειας  του
διαγωνισμού, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. την Πέμπτη 23/9/2021 και ώρα 10:00 π.μ. 

Το πλήρες  κείμενο  της  παρούσας  Διακήρυξης  καταχωρήθηκε  στη διαδικτυακή πύλη του  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:
http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 138572

Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να παραλαμβάνουν το σχετικό Τεύχος Διακήρυξης και οποιοδήποτε άλλο

σχετικό με τον Διαγωνισμό έγγραφο, από τη διαδικτυακή σελίδα του ΕΣΗΔΗΣ, καθώς και την ιστοσελίδα

της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): https  ://  www  .  epimlas  .  gr  /  lcci  _  procurments  /  

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς
και  όλες  οι  ανταλλαγές  πληροφοριών,  ιδίως  η  ηλεκτρονική  υποβολή,  εκτελούνται  με  τη  χρήση  της
πλατφόρμας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΕΣΗΔΗΣ),  μέσω  της
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

Για  περισσότερες  πληροφορίες,  οι  ενδιαφερόμενοι  υποψήφιοι  μπορούν  να  απευθύνονται  στην
Αναθέτουσα  Αρχή  (κο.  Ευαγ.  Δουλουφάκη,  τηλ.  2841022231,  φαξ  28410222831,  email:
douloufakis@epimlas.gr) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08.00-14.00 μμ.

Ο Πρόεδρος

Θωμάς Χαριτάκης
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