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Περίληψη Προκήρυξης  Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρικών 

πινάκων και ηλεκτρολογικού υλικού για την αναβάθμιση υφιστάμενων πινάκων στο ΕΙΕ 

 

 

Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ) ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει Συνοπτικό

Διαγωνισμό σε Ευρώ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει τιμής για την «Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρικών πινάκων και 

ηλεκτρολογικού υλικού για την αναβάθμιση υφιστάμενων πινάκων»,  CPV 31211100-9 , 

31681410-0 προϋπολογισθείσας δαπάνης είκοσι έξι χιλιάδων ευρώ (26.000,00€) πλέον του Φ.Π.Α.  

 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του 

άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/

(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΔΙΑΥΓΕΙΑ). 

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη 

διεύθυνση (URL):   http//www.eie.gr   

Οι υποψήφιοι προμηθευτές καλούνται να υποβάλουν τις προσφορές τους (ταχυδρομικά ή 

αυτοπροσώπως), στη διεύθυνση Λεωφ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, 116 35 Αθήνα, 4
ος

 όροφος, , 

Γραμματεία ΕΙΕ, υπόψη Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, έως την Πέμπτη  2/8/2018,  και ώρα 

15:00 με την ένδειξη «Για την Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρικών πινάκων και 

ηλεκτρολογικού υλικού για την αναβάθμιση υφιστάμενων πινάκων». Η προσφορά θα πρέπει να 

ισχύει τουλάχιστον για τέσσερις (4) μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

 

Ο διαγωνισμός διενεργείται στις 30/8/2018 και ώρα 12:00, στην διεύθυνση Λεωφ. Βασιλέως

Κωνσταντίνου 48, 116 35 Αθήνα. 

 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να ζητήσουν γραπτώς (με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο) συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας, το 

αργότερο μέχρι τις 26 Ιουλίου 2018 και ώρα 15:00. 

 

 

Ο Διευθυντής και Πρόεδρος του Δ.Σ. 

του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών 

 

 

 

Δρ. Βασίλειος Γρηγορίου 
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