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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και
Διοικητικών Υπηρεσιών
Διεύθυνση Προμηθειών & Διοικητικής Μέριμνας
Τμήμα Διαγωνισμών & Συμβάσεων
Πληροφορίες: Μαρία Μπουρδανιώτη
 210 909 8458
Ε-mail: m.bourdanioti@mindigital.gr

Θέμα: «Προκήρυξη διεθνούς, ηλεκτρονικού, ανοικτού, διαγωνισμού για τη σύναψη μεικτής σύμβασης
υπηρεσιών και προμήθειας για: «Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Δημοσιονομικών Ελέγχων
ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Δημοσιονομικών Ελέγχων, ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Προμήθεια
Αδειών Χρήσης και έτοιμου λογισμικού για το ΥΠΟΕΡΓΟ 1»
Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης προκηρύσσει διεθνή, ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισμό, με
σφραγισμένες προσφορές, για τη σύναψη μεικτής σύμβασης υπηρεσιών και προμήθειας για:
Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Δημοσιονομικών Ελέγχων, ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Πληροφοριακό Σύστημα
Διαχείρισης Δημοσιονομικών Ελέγχων, ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Προμήθεια Αδειών Χρήσης και έτοιμου
λογισμικού για το ΥΠΟΕΡΓΟ 1» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης εξακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων
τετρακοσίων ογδόντα έξι ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών (656.486,84€), συμπεριλαμβανομένου
του ΦΠΑ.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος σε κανονική
προθεσμία, τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης της
σύμβασης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για δημοσίευση, κατά την ημερομηνία και
ώρα που ορίζεται παρακάτω, στην Ελληνική γλώσσα, και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην
56902/215/19.05.2017 (ΦΕΚ 1924/Β/02.06.2017) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)».
Ειδικότερα:
1. Αναθέτουσα αρχή: Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Διεύθυνση Προμηθειών και Διοικητικής
Μέριμνας, Τμήμα Διαγωνισμών και Συμβάσεων
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2. Ταχυδρομική Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής: Φραγκούδη 11 και Αλ. Πάντου, ΤΚ 10163, Καλλιθέα
Αττικής
3. Κωδικός NUTS: EL304
4. Τηλέφωνο: 210 909 8458
5. Εmail: m.bourdanioti@mindigital.gr
6. Διεύθυνση Διαδικτύου: www.mindigital.gr και www.gsis.gr
7. Πληροφορίες: Μετά την διάθεση του τεύχους της διακήρυξης, αιτήματα παροχής διευκρινίσεων
υποβάλλονται ηλεκτρονικά, όπως περιγράφεται αναλυτικά στο τεύχος της διακήρυξης, το αργότερο δέκα
πέντε (15) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα
στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού, μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
8. Διάθεση τεύχους διακήρυξης: Ιστότοποι του Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνηση www.mindigital.gr
και της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκηση www.gsis.gr , ΔΙΑΥΓΕΙΑ (η
περίληψη της διακήρυξης), διαδικτυακές πύλες Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr και Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
www.promitheus.gov.gr με συστημικό αριθμό α/α 133210
9. Τύπος Αναθέτουσας Αρχής: Υπουργείο το οποίο ανήκει στην Κεντρική Κυβέρνηση.
10.Κύρια Δραστηριότητας Αναθέτουσας Αρχής: Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες και ειδικότερα ο
σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η παραγωγική λειτουργία και η αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και
Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στις υπηρεσίες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου
Οικονομικών και της Δημόσιας Διοίκησης.
11. Κωδικοί CPV: 72.21.21.00-0 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού και για συγκεκριμένου κλάδους»,
80.53.31.00-0 «Υπηρεσίες εκπαίδευσης στον τομέα της πληροφορική» και 48.00.00.00-8 «Πακέτα
λογισμικού και συστήματα πληροφορικής»
12. Κωδικός NUTS για τον κύριο τόπο εκτέλεσης των υπηρεσιών: EL304
13. Περιγραφή της Δημόσιας Σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η υλοποίηση Πληροφοριακού
Συστήματος Διαχείρισης Δημοσιονομικών Ελέγχων, ήτοι η ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος για την
ενιαία υποστήριξη των ελεγκτικών αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών, τόσο της Γενικής Διεύθυνσης
Δημοσιονομικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε), όσο και της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμενων
Προγραμμάτων (Γ.Δ.Ε.Σ.Π.) της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου
Οικονομικών.
Αποτελείται από τις εξής κατηγορίες υπηρεσιών:
•
Ανάλυση απαιτήσεων – Μελέτη Εφαρμογής
•
Προμήθεια απαιτούμενων αδειών λογισμικού
•
Υλοποίηση απαιτούμενων εφαρμογών
•
Εγκατάσταση και θέση του συστήματος σε δοκιμαστική λειτουργία
•
Τηλεκπαίδευση χρηστών και διαχειριστών συστήματος
•
Δοκιμαστική λειτουργία του συστήματος
•
Υποστήριξη κατά την παραγωγική λειτουργία του συστήματος
•
Παροχή εγγυημένου επιπέδου υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης κατά τη διάρκεια της παραγωγικής
λειτουργίας του Έργου μέχρι την οριστική παραλαβή του.
•
Παροχή εγγυημένου επιπέδου υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης κατά τη διάρκεια της περιόδου
εγγύησης..
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Παροχή εγγυημένου επιπέδου υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης κατά τη διάρκεια της περιόδου
συντήρησης (εφόσον διασφαλιστούν οι απαιτούμενες πιστώσεις, σύμφωνα με το προβλεπόμενο
δικαίωμα προαίρεσης της σύμβασης).
14. Είδος Διαδικασίας: Διεθνής, ηλεκτρονικός, ανοιχτός διαγωνισμός σύμφωνα με την διαδικασία του
άρθρου 27 του ν. 4412/2016.
15: Είδος Σύμβασης: Μεικτή σύμβαση υπηρεσιών και προμήθειας.
16.Υποδιαίρεση σε Τμήματα: Όχι. Η παρούσα σύμβαση αποτελείται από ένα (1) τμήμα και
συγκεκριμένα:

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΦΠΑ 24%
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΧΩΡΙΣ
ΜΟΝΟΕΤΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΦΠΑ ΜΟΝΟΕΤΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΜΕ
ΜΟΝΟΕΤΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΧΩΡΙΣ
ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΦΠΑ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΥΠΟΕΡΓΟ
2:
ΥΠΟΕΡΓΟ
1:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ
ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑ
ΚΑΙ
ΕΤΟΙΜΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ
ΕΛΕΓΧΩΝ
ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1
330.960,40 €

47.200,22 €

378.160,62 €

79.430,50 €

11.328,05 €

90.758,55 €

58.528,27 €

468.919,17 €

3.776,02 €

30.252,85 €

6.354,44 €

906,24 €

7.260,68 €

32.831,27 €

4.682,26 €

37.513,53 €

132.384,15 €

18.880,10 €

151.264,25 €

410.390,90 €
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ
ΦΠΑ
26.476,83 €

ΦΠΑ
ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ

31.772,20 €
4.531,22 €
36.303,42 €
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΜΕ
ΦΠΑ
ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
164.156,35 €
23.411,32 €
187.567,67 €
Συνολικός εκτιμώμενος προϋπολογισμός της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ:
529.424,87 €
Συνολικό ΦΠΑ της σύμβασης:
127.061,97 €
Συνολικός εκτιμώμενος προϋπολογισμός της σύμβασης με ΦΠΑ:
656.486,84 €

17. Υπηρεσίες για τις οποίες υποβάλλεται προσφορά: Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των
ζητουμένων υπηρεσιών και ειδών του τμήματος και όχι για μέρος αυτών.
18. Εναλλακτικές Προσφορές: Δεν επιτρέπονται.

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
ΠΡΑΞΗ «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης
Δημοσιονομικών Ελέγχων» ΚΩΔ. ΟΠΣ 5001237

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής
Ένωσης

ΑΔΑ: 6Θ2Β46ΜΤΛΠ-752

21PROC008683851 2021-05-31

19. Προϋπολογισμός σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ: Τριακόσιες εβδομήντα οχτώ χιλιάδες εκατόν εξήντα ευρώ
και εξήντα δύο λεπτά (378.160,62€)
20. Προϋπολογισμός σύμβασης με ΦΠΑ: Τετρακόσιες εξήντα οχτώ χιλιάδες εννιακόσια δέκα εννιά ευρώ
και δέκα εφτά λεπτά (468.919,17€)
21. Δικαίωμα προαίρεσης σύμβασης: Ναι, το οποίο αφορά σε υπηρεσίες συντήρησης έως και πέντε (5)
έτη μετά την λήξη της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας.
Επισημαίνεται ακόμη ότι, η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί
να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά
ποσοστό στα εκατό και ως εξής: ποσοστό 15% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό
50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας.
22. Προϋπολογισμός δικαιώματος προαίρεσης, χωρίς ΦΠΑ: Τριάντα χιλιάδες διακόσια πενήντα δύο
ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά (30.252,85€) για μονοετή συντήρηση, και εκατόν πενήντα μία χιλιάδες
διακόσια εξήντα τέσσερα ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά (151.264,25€) για την συντήρηση πενταετίας.
23. Προϋπολογισμός δικαιώματος προαίρεσης, με ΦΠΑ: Τριάντα εφτά χιλιάδες πεντακόσια δέκα τρία
ευρώ και πενήντα τρία λεπτά (37.513,53€) για μονοετή συντήρηση, και εκατόν ογδόντα εφτά χιλιάδες
πεντακόσια εξήντα εφτά ευρώ και εξήντα επτά λεπτά (187.567,67€) για την συντήρηση πενταετίας.
24. Συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ: Πεντακόσιες είκοσι εννιά χιλιάδες
τετρακόσια είκοσι τέσσερα ευρώ και ογδόντα επτά λεπτά (529.424,87€)
25. Συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης, με ΦΠΑ: Εξακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες τετρακόσια
ογδόντα έξι ευρώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά (656.486,84€)
26. Χρηματοδότηση: Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. Οι δαπάνες της παρούσας σύμβασης θα
βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα τον κωδικό πράξης MIS/ (ΟΠΣ)
5001237 και κωδικό ενάριθμου ΣΑΕ:2020ΣΕ46310011. Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας
σύμβασης είναι το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κωδ. ΣΑΕ 463/1.
Η δαπάνη των υπηρεσιών συντήρησης (δικαίωμα προαίρεσης) θα βαρύνει, μετά από την απαραίτητη
έγκριση των πιστώσεων, τον Τακτικό Προϋπολογισμό Εξόδων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Οι τρόποι πληρωμής περιγράφονται αναλυτικά στο τεύχος της Διακήρυξης.
27. Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά
βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κριτηρίων που περιγράφονται
αναλυτικά στο τεύχος της Διακήρυξης.
28. Διάρκεια Σύμβασης: Δεκαοχτώ μήνες (18) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης.
Η Μέγιστη διάρκεια της σύμβασης υπολογίζεται ως το άθροισμα του χρόνου υλοποίησης και του χρόνου
που θα απαιτηθεί για την παραλαβή των ενδιάμεσων φάσεων και της οριστικής παραλαβής με βάση τη
διαδικασία επανυποβολής παραδοτέων που ορίζεται στη διακήρυξη.
29. Χρονοδιάγραμμα Σύμβασης: Αναλυτική παρουσίαση του χρονοδιαγράμματος της σύμβασης και των
παραδοτέων αυτής γίνεται στην παράγραφο 2 (Χρονοδιάγραμμα και φάσεις έργου) του Παραρτήματος Ι
του τεύχους της διακήρυξης.
30. Δικαίωμα συμμετοχής: Φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα, ενώσεις οικονομικών φορέων, σύμφωνα
με το οριζόμενα στο τεύχος της διακήρυξης.
31. Εγγυήσεις συμμετοχής: Απαιτείται εγγύηση συμμετοχής ύψους εφτά χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα
τριών ευρώ και είκοσι ενός λεπτών (7.563,21€) η οποία πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον τριάντα (30)
ημέρες μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς των υποψήφιων οικονομικών φορέων.
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32. Λόγοι αποκλεισμού: Τέλεση ποινικών αδικημάτων της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016,
αθέτηση υποχρεώσεων καταβολής φόρων, εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και παραβάσεις εργατικής
νομοθεσίας σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, οικονομικοί φορείς που τελούν σε
μία από τις καταστάσεις που περιγράφονται στην παρ. 4 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, και
περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει επιβληθεί στον οικονομικό φορέα ποινή αποκλεισμού από τη
συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
33. Κριτήρια Επιλογής: Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να πληρούν τα κάτωθι κριτήρια
επιλογής:
Α)Άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας συναφή με το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης.
Β) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια η οποία συνίσταται σε:
Β1) Μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών, για τις τρεις (3) τελευταίες οικονομικές χρήσεις, ίσο ή
μεγαλύτερο του 100% του εκτιμώμενου προϋπολογισμού, χωρίς ΦΠΑ, της Διακήρυξης, ήτοι ίσο ή
μεγαλύτερο των 378.160,62€.
Β2) Μέσο «ειδικό» ετήσιο κύκλο εργασιών, στον τομέα των δραστηριοτήτων που αποτελεί αντικείμενο
της παρούσας σύμβασης, για τις τρεις (3) τελευταίες οικονομικές χρήσεις ως ανωτέρω, ίσο ή μεγαλύτερο
του 20% του εκτιμώμενου προϋπολογισμού, χωρίς ΦΠΑ, της παρούσας Διακήρυξης, ήτοι ίσο ή
μεγαλύτερο των 75.632,12€.
Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας, δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών
αναφερόμενων ανωτέρω οικονομικών ετών, τότε ο μέσος ετήσιος εργασιών και ο μέσος ετήσιος κύκλος
σε εκτέλεση υπηρεσιών παρόμοιων, αναφέρεται για όσα οικονομικά έτη δραστηριοποιείται.
Γ) Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα η οποία συνίσταται στα εξής:
Γ1) κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών (3) ετών, να έχουν υλοποιήσει ή να έχουν συμμετάσχει, ως
μέλη ένωσης, επιτυχώς στην ολοκλήρωση μίας (1) ή περισσοτέρων συμβάσεων αντιστοίχων με το
αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης, στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα της Ε.Ε. Το κριτήριο αυτό
περιγράφεται αναλυτικά στο τεύχος της διακήρυξης.
Γ2) να διαθέτουν ανθρώπινο δυναμικό και πόρους ικανούς και αξιόπιστους για να φέρει εις πέρας
επιτυχώς τις απαιτήσεις της παρούσας σύμβασης, σε όρους απαιτούμενης εξειδίκευσης, επαγγελματικών
προσόντων και εμπειρίας. Το κριτήριο αυτό περιγράφεται αναλυτικά στο τεύχος της διακήρυξης.
Γ3) Μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό και αριθμό στελεχών της επιχείρησης κατά την
τελευταία τριετία το οποίο ανέρχεται σε δέκα (10) άτομα.
Γ4) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή
υπεργολαβίας.
Δ) Πρότυπα διασφάλισης Ποιότητας και ειδικότερα να διαθέτουν πρότυπο πιστοποίησης συστημάτων
διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2008 ή ισοδύναμο.
34. Στήριξη στην Ικανότητα Τρίτων: Ναι, όσον αφορά τα κριτήρια Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής
Επάρκειας καθώς και τα κριτήρια σχετικά με την Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα
35. Αποδεικτικά Μέσα: Τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά για την απόδειξη αφενός της μη
συνδρομής των λόγω αποκλεισμού και αφετέρου της πλήρωσης των κριτηρίων επιλογής περιγράφονται
αναλυτικά στο τεύχος της διακήρυξης.
36. Ημερομηνία αποστολής της παρούσας στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 28 Μαΐου
2021
37. Ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.: 31 Μαΐου 2021
38. Ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ: 31 Μαΐου 2021
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39. Χρονική διάρκεια ισχύος προσφορών: Τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημέρες από την επομένη της
διενέργειας του διαγωνισμού.
40. Τόπος υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών: Ηλεκτρονική κατάθεση προσφορών στη διαδικτυακή
πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ στο διαγωνισμό με συστημικό αριθμό α/α 133210.
41. Τόπος κατάθεσης προσφορών: Τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται να
προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999
''Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας'', όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του ν.
4250/2014 (ενδεικτικά αναφέρονται η εγγυητική επιστολή συμμετοχής και πιστοποιητικά που έχουν
εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή τους φορείς),θα πρέπει να προσκομίζονται και σε έντυπη μορφή εντός
τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή τους εντός φακέλου, στο πρωτόκολλο της
αρμόδιας Δ/νσης που διενεργεί το διαγωνισμό, ήτοι στην Δ/νση Προμηθειών και Διοικητικής Μέριμνας,
Φραγκούδη 11 & Αλεξ. Πάντου, Αθήνα με την ένδειξη «ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΘΕΙ».
42. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 05 Ιουλίου 2021, Δευτέρα και ώρα 17:00μμ,
43. Ημερομηνία και τόπος ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: 09 Ιουλίου 2021, Παρασκευή και
ώρα 10:00πμ, μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., ήτοι τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών, στα γραφεία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
44. Πρόσωπα τα οποία επιτρέπεται να παρίστανται κατά την αποσφράγιση: Ο Πρόεδρος και τα μέλη
της επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού
45. Γλώσσα Διαγωνισμού: Ελληνική
46. Αρμόδιο Όργανό εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
(Α.Ε.Π.Π.), Λεωφόρος Θηβών 196-198, Αγ. Ι. Ρέντης, 18233, Κτήριο Κεράνης, Τηλ: 2132141216, Τηλ.
Πρωτοκόλλου: 2132141227, Email: aepp@aepp-procurement.gr
47. Προθεσμία και Διαδικασία Υποβολής Προσφυγών:
α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως,
(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά
προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη
δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε
(15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
ME ENTOΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
Ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων
Δημόσιας Διοίκησης
Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος
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Εσωτερική Διανομή:
- Γρ. Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης
- Γρ. κ. Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης
-Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγικής Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Οικονομικού
Τομέα και Δημόσιας Διοίκησης
- Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών
-Διεύθυνση Υποστήριξης Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημοσιονομικού Τομέα
-Αυτοτελές Τμήμα Στρατηγικής, Προγραμματισμού & Διαχείρισης ‘Έργων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ
-Τμήμα Β – Υποστήριξης Λειτουργίας Δημοσιονομικών Ελέγχων
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