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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
 

Η Δ.Τ.Ε & Υ.Ε/Τ.Τ.Υ  του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος  (ΕΚΕΦΕ «Δ») 
στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο «Κτιριακή Αναβάθμιση ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» («NSCR 
DEMOKRITOS INFRASTRUCTURE EXPANSION PROJECT») του ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» », Ε 12380, 

προσκαλεί τους κάτωθι προμηθευτές να υποβάλλουν προσφορά για την  εκπόνηση : «Μελέτη για 
το DATA CENTER», σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του Παραρτήματος Α που 
επισυνάπτονται : 

 
1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1: Lamda Hellix - Σάκης Αμαξόπουλος. 

2. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2: : LDK CONSULTANTS - Γιάννης Πολιτίδης. 

 
Η Προμήθεια κατατάσσεται σε CPV: 71335000-5. Το συνολικό προϋπολογιζόμενο ποσό της 
δαπάνης ανέρχεται στα  24.800,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

 
Γίνονται δεκτές προσφορές οι οποίες καλύπτουν  το σύνολο των προδιαγραφών (επισυνάπτονται).  
Η προμήθεια θα ανατεθεί στον προσφέροντα με την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει 

χαμηλότερης τιμής. Κάθε προσφορά θα πρέπει να ισχύει για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 3 
μηνών από την υποβολή της. 
 

Οι προσφορές υποβάλλονται έως και 5 ημέρες μετά την ανάρτηση της παρούσας 
πρόσκλησης στο ΚΗΜΔΗΣ και κατατίθενται σε σφραγισμένο φάκελο ταχυδρομικώς, στην 
παρακάτω διεύθυνση : 

ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»  
Τμήμα Γραμματείας (Κεντρικό Πρωτόκολλο) 
Δ.Τ.Ε & Υ.Ε/Τ.Τ.Υ - Πατριάρχου Γρηγορίου Ε’ & Νεαπόλεως 27, Τ.Κ. 153 41  Αγία Παρασκευή 

Αττικής 
 
 

 





                   

Στο φάκελο της προσφοράς, πρέπει να αναφέρεται η ένδειξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την υπ’ αριθμ. 

400/2022-1 Πρόσκληση. 
 
Ως απόδειξη της μη ύπαρξης λόγων αποκλεισμού, των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 (όπως 

ισχύει), οι συμμετέχοντες θα πρέπει να καταθέσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά μαζί με την 
προσφορά τους : 

• Απόσπασμα ποινικού μητρώου των διαχειριστών (για ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ & ΕΕ) και των μελών Δ.Σ. και 
Διευθύνοντα Συμβούλου (για Α.Ε.) 

• Ασφαλιστική ενημερότητα  

• Φορολογική Ενημερότητα  

• Πιστοποιητικό νόμιμης εκπροσώπησης 

• Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου 
 
Η συμμετοχή στην διαδικασία μπορεί να οδηγήσει σε σύναψη σύμβασης απευθείας ανάθεσης 

μελέτης. 
 
 

Πληροφορίες δίνονται από τη Γραμματεία της Δ.Τ.Ε. & Υ.Ε. στο e-mail: 
grammateia.dte@dat.demokritos.gr  καθώς και από τον Προϊστάμενο της Δ.Τ.Ε. & Υ.Ε., κ. Αγγελή 
Ζήσιμο, στο e-mail: azis@dat.demokritos.gr 
 

 
 
 

 
Ο Δ/ντής ΕΚΕΦΕ «Δ» 
   & Πρόεδρος Δ.Σ. 

 
 
 

 
   Δρ. Γ. Νούνεσης 
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