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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

Αριθμός Διακήρυξης: 6/2018.
Αναθέτουσα Αρχή: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.
NUTS: EL303, Κεντρική Κυβερνητική Αρχή (Κ.Κ.Α.) με κύρια δραστηριότητα την παροχή Γενικών Δημόσιων
Υπηρεσιών.
Αντικείμενο Σύμβασης : Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, σαρωτών, εκτυπωτών, προγραμμάτων και
λοιπών υλικών για τις οργανικές μονάδες της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας, της Γενικής
Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής και της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών
Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
Το συμβατικό αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:
Τμήμα 1ο: Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, σαρωτές, εκτυπωτές και λοιπά υλικά (CPV: 30237300-2, CPV:
30232110-8, CPV: 38520000-6) συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 162.000,00€ συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. 24% (χωρίς Φ.Π.Α.: 130.645,16€), η οποία επιμερίζεται σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της υπ’ αριθ.
6/2018 Διακήρυξης.
Τμήμα 2ο: Λογισμικό εφαρμογών γραφείου (CPV: 48000000-8) συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας
33.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (χωρίς Φ.Π.Α.: 26.612,90€), η οποία επιμερίζεται σύμφωνα
με το Παράρτημα Ι της υπ’ αριθ. 6/2018 Διακήρυξης.
Τμήμα 3ο: Λογισμικό GIS (CPV: 48100000-9) συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 84.000,00€
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (χωρίς Φ.Π.Α.: 67.741,94€), η οποία επιμερίζεται σύμφωνα με το
Παράρτημα Ι της υπ’ αριθ. 6/2018 Διακήρυξης.
Προσφορές γίνονται δεκτές για ένα Τμήμα, για περισσότερα Τμήματα ή για το σύνολο τους με βάση τους
Πίνακες του Παραρτήματος I της υπ’ αριθ. 6/2018 Διακήρυξης.
Κύριος τόπος παράδοσης: NUTS: EL303. Σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Παράρτημα Ι της υπ’ αριθ.6/2018
Διακήρυξης.
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Προϋπολογισμός: 225.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α., 279.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
Διάρκεια Σύμβασης : Από την υπογραφή της σύμβασης και για ένα τρίμηνο και όχι αργότερα από 28
Ιουνίου 2019.
Χρόνος παράδοσης υλικών: Από την υπογραφή της σύμβασης και για ένα τρίμηνο και όχι αργότερα από 28
Ιουνίου 2019.
Πηγή Χρηματοδότησης - Πληρωμή: Τακτικός Προϋπολογισμός της ΑΔΑ. Οι όροι πληρωμής, αναφέρονται
στους ειδικούς όρους της Διακήρυξης (άρθρο 4.1.).
Διαδικασία Διεξαγωγής: Διεθνής Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός άνω των ορίων, με κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης: Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη,
άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., του
Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. www.eprocurement.gov.gr και μέσω της ιστοσελίδας της Α.Δ.Α.: www.apdattikis.gov.gr .
Προδικαστικές προσφυγές κατά της διακήρυξης: Η προδικαστική προσφυγή κατά της διακήρυξης πρέπει
να υποβληθεί σύμφωνα με όσα ορίζονται στο αρ.361 του Ν.4412/2016 και 4 του Π.Δ. 39/2017 μέσα σε
προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο από
την Αναθέτουσα Αρχή αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία. Ειδικότερα για
την άσκηση προσφυγής κατά της διακήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο
δεκαπέντε (15) ημερών από την δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.
Γλώσσα Σύνταξης Προσφορών: Ελληνική.
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 14:00 μ.μ..
Τόπος υποβολής προσφορών: Η διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: www.promitheus.gov.gr.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και τόπος υποβολής τους: Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου
2018 και ώρα 14:00 μμ. Η υποβολή γίνεται μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
www.promitheus.gov.gr . Επισημαίνεται ότι εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία
ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών, οι συμμετέχοντες υποχρεούται επί ποινή αποκλεισμού να
υποβάλουν τα δικαιολογητικά που απαιτείται να υποβληθούν σε έντυπη μορφή επί αποδείξει σε
σφραγισμένο φάκελο στο Τμήμα Γραμματείας και Πληροφόρησης Πολιτών της Α.Δ.Α. στο 1ο όροφο, επί της
οδού Κατεχάκη 56.
Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης διαγωνισμού: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, μέσω της
διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr την Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα
10:00 π.μ. στο 5ο όροφο, επί της οδού Κατεχάκη 56. Επιτρέπεται να παρίστανται οι νόμιμοι εκπρόσωποι
των συμμετεχόντων ή οι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους.
Απαιτούμενες εγγυήσεις: Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ή δελτίο σύστασης αρχικής χρηματικής
εγγυοδοτικής παρακαταθήκης που ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ
(4.500,00€), που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης για το σύνολο των
τμημάτων εκτός Φ.Π.Α..Οι συμμετέχοντες που επιθυμούν να υποβάλουν προσφορά για συγκεκριμένα
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Τμήματα προσκομίζουν εγγυητική επιστολή που αντιστοιχεί στο 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας
δαπάνης του Τμήματος που προσφέρουν εκτός Φ.Π.Α. ήτοι:
για το Τμήμα 1ο : δύο χιλιάδων εξακοσίων δώδεκα ευρώ και ενενήντα λεπτών (2.612,90€),
για το Τμήμα 2ο : πεντακοσίων τριάντα δύο ευρώ και είκοσι έξι λεπτών (532,26€),
για το Τμήμα 3ο: χιλίων τριακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών
(1.354,84€).
Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ή δελτίο σύστασης αρχικής χρηματικής εγγυοδοτικής παρακαταθήκης,
το ύψος των οποίων αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% του συμβατικού τιμήματος μη συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α..
Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν όλοι οι οικονομικοί
φορείς που καλύπτουν τους όρους του άρθρου 25 του ν. 4412/2017 και του άρθρου 1.1.1. της Διακήρυξης.
Λόγοι αποκλεισμού και κριτήρια επιλογής: Σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 73, 74, 75 του ν.
4412/2016 και στους γενικούς και ειδικούς όρους της υπ’ αριθ.6/2018 Διακήρυξης.
Ισχύς προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για
διάστημα 180 ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές: Δε γίνονται δεκτές.
Ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης:
Πέμπτη 9 Αυγούστου 2018 στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Τρίτη 14 Αυγούστου 2018 στο ΚΗΜΔΗΣ, στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΕΣΗΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της Α.Δ.Α..
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