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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά
βάσει μόνο τιμής
Με την με αριθμ. 37/15-5-2019 απόφαση ο Διαχειριστής της ΔΥΟΠΠ (Αναθέτουσα Αρχή) προκηρύσσει
ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως
προσφορά βάσει μόνο τιμής, και με αντικείμενο την «Προμήθεια εξοπλισμού εθελοντών και ηλεκτρονικού
εξοπλισμού eOUTLAND», στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου eOUTLAND του διακρατικού Προγράμματος
Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020.
NUTS έδρας αναθέτουσας Αρχής: EL522
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV) :
•

[30200000-1]-Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες

•

[35112000-2]-Εξοπλισμός διάσωσης και κινδύνου

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, τα
δε κατά περίπτωση έντυπα έγγραφα υποβάλλονται στα γραφεία του ΔΥΟΠΠ και στην ανωτέρω διεύθυνση.
Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: 17-5-2019
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 20-5-2019 και ώρα 7:00 π.μ.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 12-6-2019 και ώρα 15:00 μ.μ.

Προϋπολογισμός του έργου: Εκατόν δεκατρείς χιλιάδες, εννιακόσια είκοσι τρία ευρώ και τριάντα εννέα
λεπτά (€113.923,39) πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι σύνολο εκατόν σαράντα μία χιλιάδες, διακόσια είκοσι πέντε
Ευρώ (€141.265,00), και θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό της Αναθέτουσας Αρχής ως εξής:
Προμήθεια εξοπλισμού εθελοντών eOUTLAND
• ΤΜΗΜΑ 1: «Προμήθεια ατομικού εξοπλισμού εθελοντών eOUTLAND», εκτιμώμενης αξίας 44.354,84 €
πλέον ΦΠΑ 10.645,16 € (Κ.Α. 14.09.00.0001).
• ΤΜΗΜΑ 2: «Προμήθεια εξοπλισμού πεδίου εθελοντών eOUTLAND», εκτιμώμενης αξίας 29.032,26 €
πλέον ΦΠΑ 6.967,74 € (Κ.Α. 14.09.00.0002).
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ΤΜΗΜΑ 3: «Προμήθεια εξοπλισμού πρώτων βοηθειών εθελοντών eOUTLAND», εκτιμώμενης αξίας
7.258,06 € πλέον ΦΠΑ 1.741,94 € (Κ.Α. 14.09.00.0003).
Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού eOUTLAND
• ΤΜΗΜΑ 4: «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού eOUTLAND», εκτιμώμενης αξίας 33.278,23 € πλέον
ΦΠΑ 7.986,77 € (Κ.Α. 14.09.00.0004).
•

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
(ενάριθμος έργου 2017ΕΠ20860015).
Η διάρκεια της σύμβασης είναι τρεις (3) μήνες και αρχίζει με την υπογραφή της.
Το έργο συγχρηματοδοτείται, σε ποσοστό 85% από το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ)
και 15% από εθνικούς πόρους.
Το αντικείμενο της σύμβασης αναλύεται διεξοδικά στην αναλυτική διακήρυξη.
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και,
σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που έχουν τα επαγγελματικά προσόντα, την
τεχνογνωσία και την εμπειρία για την άρτια εκτέλεση της σύμβασης τα οποία δραστηριοποιούνται στο
αντικείμενο της παρούσας, όπως αναφέρονται στην αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού.
Επιτρέπονται μερικές προσφορές. Οι συμμετέχοντες μπορούν να καταθέσουν προσφορά είτε για ένα τμήμα
είτε για συνδυασμό τμημάτων είτε και για όλα τα τμήματα, αλλά όχι για μέρος τους.
Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, το ύψος της οποίας
ορίζεται σε ποσοστό 2% της προϋπολογισθείσης δαπάνης, εκτός Φ.Π.Α. και αντιστοιχεί στο ποσό των:
•

οκτακοσίων ογδόντα επτά ευρώ και δέκα λεπτών (887,10 €) για το Τμήμα 1: «Προμήθεια ατομικού
εξοπλισμού εθελοντών eOUTLAND»

•

πεντακοσίων ογδόντα ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών (580,65 €) για το Τμήμα 2: «Προμήθεια εξοπλισμού
πεδίου εθελοντών eOUTLAND»

•

εκατό σαράντα πέντε ευρώ και δεκαέξι λεπτών (145,16 €) για το Τμήμα 3: «Προμήθεια εξοπλισμού πρώτων
βοηθειών εθελοντών eOUTLAND»

•

εξακοσίων εξήντα πέντε ευρώ και πενήντα έξι λεπτών (665,56 €) για το Τμήμα 4: «Προμήθεια ηλεκτρονικού
εξοπλισμού eOUTLAND» και

•

δύο χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα οκτώ ευρώ και σαράντα επτά λεπτών (2.278,47 €) για όλα τα τμήματα

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ
τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες, μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.
Οι προσφορές θα υποβληθούν σύμφωνα με την αναλυτική διακήρυξη.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να
περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Αν όμως η ένωσή τους καταστεί
ανάδοχος της σύμβασης τότε απαιτείται να συστήσουν Κοινοπραξία σύμφωνα με τα οριζόμενα στην οικεία
νομοθεσία.

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΔΥΟΠΠ
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