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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Πρόεδρος της  Περιφερειακής Εταιρείας Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου Α.Ε. επαναπροκηρύσσει
Ηλεκτρονικό  Ανοικτό  Διαγωνισμό  μέσω  ΕΣΗΔΗΣ,  με  κριτήριο  ανάθεσης  την  πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,  βάσει  βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής για
την  εκτέλεση  της  προμήθειας  με  τίτλο «Προμήθεια,  Εγκατάσταση  και  Συντήρηση
Φασματοφωτόμετρου Μάζας με Επαγωγικά Συζευγμένο Πλάσμα Αργού (ICP-MS)»  η
οποία χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους της Περιφερειακής Εταιρείας Ανάπτυξης Βορείου
Αιγαίου Α.Ε. 
Ο  συνολικός  εκτιμώμενος  προϋπολογισμός  της  σύμβασης  ανέρχεται  στο  ποσό  των εκατόν
εβδομήντα  πέντε  χιλιάδων  ευρώ  (€175.000,00) συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ  17%
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: €149.572,65, ΦΠΑ 17% : €25.427,35).
Ο  διαγωνισμός  θα  πραγματοποιηθεί  με  χρήση  της  πλατφόρμας  του  Εθνικού  Συστήματος
Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)  μέσω  της  διαδικτυακής  πύλης
www.promitheus.gov.gr .  Η  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  των  προσφορών  είναι  η
27/12/2021,  ημέρα  Δευτέρα και  ώρα  10:00.  Μετά  την  παρέλευση  της  παραπάνω
καταληκτικής  ημερομηνίας  και  ώρας  δεν υπάρχει  η  δυνατότητα  υποβολής  προσφοράς  στο
Σύστημα. 
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσας
δαπάνης,  ήτοι   δύο χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα ενός  ευρώ  και  σαράντα πέντε λεπτών
(€2.991,45), και πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος
των προσφορών. 
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οι συνεταιρισμοί που
ασκούν νόμιμα δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού και είναι
εγγεγραμμένοι στα οικεία επιμελητήρια.
Για  την  συμμετοχή  στο  διαγωνισμό  οι  ενδιαφερόμενοι  υποψήφιοι  ανάδοχοι  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)
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών θα είναι τουλάχιστον  έξι (6) μήνες από την επόμενη της
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. 
Περισσότερα  στοιχεία  και  πληροφορίες  για  τη  διακήρυξη  δίνονται  από  την  Περιφερειακή
Εταιρεία Ανάπτυξη Βορείου Αιγαίου Α.Ε. (αρμόδιος υπάλληλος: Κονιαρέλλης Δημήτρης,  τηλ.:
2251029570,  φαξ:  2251041463).  Το  πλήρες  τεύχος  της  διακήρυξης  θα  αναρτηθεί  στη



διαδικτυακή πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Εταιρείας Ανάπτυξης Βορείου
Αιγαίου Α.Ε. 
Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης και τυχόν επαναληπτικής της βαρύνουν τον
ανάδοχο του έργου.
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