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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.  

Αθήνα, 22.06.2015 
 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Προκήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για το Υποέργο «Εξοπλισμός 
αποθηκευτικού χώρου, υπολογιστικός και δικτυακός εξοπλισμός για το κέντρο δεδομένων της ΕΔΕΤ στο 
Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.» στο πλαίσιο της Πράξης «Παροχή ψηφιακών υπηρεσιών μέσω της δημιουργίας ενεργειακά 
αποδοτικού κέντρου δεδομένων» 

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
Είδος διαδικασίας: Ανοικτή. 
Κριτήρια ανάθεσης: Η χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με το Τεύχος Προκήρυξης. 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή: αρ. πρωτ. Τεύχους Προκήρυξης: 
5232/ΠΤ/13.05.2015  
Όροι για τη λήψη τεχνικών προδιαγραφών και συμπληρωματικών εγγράφων ή Περιγραφικού εγγράφου 
Προθεσμία για την παραλαβή αιτήσεων για έγγραφα ή για την πρόσβαση σε έγγραφα: 19.06.2015 και ώρα:  
17:00  μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr 
Έγγραφα με πληρωμή: Όχι. 
Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών: 26.06.2015 και ώρα:  17:00  μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr 
Όροι για το άνοιγμα των προσφορών: 02.07.2015 και ώρα: 12:00 μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr  
 
ΤΜΗΜΑ V: ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. 
Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή 
υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο 
ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη: www.promitheus.gov.gr). Οι προσφορές και λοιπά 
αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού, από τους 
εγγεγραμμένους υποψήφιους αναδόχους, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ 
και φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Τα στοιχεία και δικαιολογητικά της προσφοράς που υποβάλλονται ηλεκτρονικά 
προσκομίζονται, κατά περίπτωση, σε έντυπη μορφή εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική 
υποβολή, ήτοι μέχρι την Τετάρτη 01.07.2015 και ώρα 17:00 
 
Το τεύχος προκήρυξης αλλάζει μόνο ως προς την ημερομηνία παραλαβής αιτήσεων για έγγραφα, υποβολής του 
ηλεκτρονικού και εντύπου φακέλου και ανοίγματος προσφορών. 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Ε.Ε: 
19.06.2015 

καθ. Π. Τσανάκας 
 
 

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΕΔΕΤ Α.Ε. 
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