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ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ./Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.: 3350/144/10.07.2015 με ΑΔΑ: 6ΞΞ646ΨΖΣΠ-7ΜΕ 

 

Το ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) προκηρύσσει 

Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών φύλαξης 

των κτιριακών εγκαταστάσεων της Φοιτητικής Εστίας Ζωγράφου (Φ.Ε.Ζ.) χρονικής διάρκειας ενός 

(1) έτους από την υπογραφή της σύμβασης. Η συνολική δαπάνη δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 

161.100,00 € μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

 

(Αριθ. Διακήρυξης: 621/24/2015). 
 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα, 

συνεταιρισμοί, κοινοπραξίες και ενώσεις προμηθευτών), απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή 

υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν 

στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) 

ακολουθώντας την σχετική διαδικασία εγγραφής. 
  

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η συμφερότερη τιμή για το σύνολο του έργου, εκ των προσφορών που 

πληρούν τις τεχνικές απαιτήσεις του έργου.  
  

Ο Διαγωνισμός θα γίνει με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). 
 

Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στην πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: 11-09-2015. 
 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών: 30/10/2015 και ώρα: 17:00 μ.μ.  
 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ημερομηνία: 06-11-2015, ημέρα 

Παρασκευή και ώρα: 12:30 μ.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της 

Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση 

δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. 
 

 Να δημοσιευθεί στο Φ.Ε.Κ. την 04/09/2015 (ΚΑ.Δ.: 79893). 

 Να δημοσιευθεί (την 05/09/2015) από μία (1) φορά στις εφημερίδες: 

 α) ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 

 β) ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 

 γ) ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ 

 Η παρούσα περιληπτική προκήρυξη να αναρτηθεί και στο: www.inedivim.gr  

 Τα τιμολόγια των εφημερίδων θα εξοφληθούν από τη Δ.Ο.Υ./Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 
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