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Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ  

Το  Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας Φύλαξης, 
Επιτήρησης της Ασφάλειας και Περιπολίας των κτιρίων και ανοιχτών Θεάτρων του Κρατικού 
Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης 107.110,35€ με  
Φ.Π.A. 24%, συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος προαίρεσης συνολικού προϋπολογισμού 
14.039,10€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. (CPV: 79713000-5). 
Δεν γίνεται αποδεκτή η υποβολή προσφοράς για μέρος των ζητουμένων υπηρεσιών.  
O διαγωνισμός Θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του Συστήματος. 

Υποβολή προσφορών-Αποσφράγιση-Τόπος-χρόνος-γλώσσα 
1)  ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ Σ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ : 

 Η Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
2) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ                                           

ΕΣΗΔΗΣ: 14/08/2020 
3) ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ώρα ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 2η Σεπτεμβρίου 

2020 ώρα    10:00 π.μ. 
4) Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική. 
5) Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τρεις (3) εργάσιμες 

ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δηλαδή 
στις 8/09/2020, και ώρα 10:00 π.μ. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την προσφορά εγγύηση συμμετοχής που 
εκδίδεται υπέρ τον συμμετέχοντος, ποσού 1.500 €. 

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν.3861/10,και στον ελληνικό τύπο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 66 του 
Ν.442/2016. Ολόκληρη η διακήρυξη Θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gon.gr του ΕΣΗΔΗΣ, Θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Δημοσίων Συμβάσεων τον άρθρου 11 τον Ν.4013111 και στην ιστοσελίδα του ΚΘΒΕ 
www.ntng.gr 
Αιτήματα για την παροχή πληροφοριών υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην αναθέτουσα αρχή, 
στο δικτυακό τόπο τον διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, 
τον Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Τα αιτήματα αυτά υποβάλλονται από πιστοποιημένους οικονομικούς φορείς 
και φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 
Αρμόδιος υπάλληλος: Φ. Χατζηνάσιου, τηλ: 2315 200082, fax: 2310 223339, email: 
f.chatzinasiou@ntng.gr  

                                                                                                               Η Πρόεδρος του ΔΣ του ΚΘΒΕ 

                                                                                                        Γιαννούλα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου                                                               
                                                  

16 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gon.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
mailto:petridou@kalamaria.gτ.

