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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
στο πλαίσιο διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης
Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΔΥΟΠΠ, σε εκτέλεση της υπ’ αρ. 41/26-5-2020
Απόφασης Διαχειριστή και της υπ’ αρ. 64326/22-6-2020 σύμφωνης γνώμης της Ειδικής
Υπηρεσίας Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκής
Εδαφικής Συνεργασίας», προσφεύγει στην επανάληψη της διαδικασίας της
διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2α του Ν.4412/2016, χωρίς δημοσίευση
σχετικής προκήρυξης και χωρίς να τροποποιούνται οι αρχικοί όροι της διακήρυξης με ΑΔΑΜ
19PROC005690324 με την οποία διενεργήθηκε ο αρχικός ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός,
για το Τμήμα 1: «Προμήθεια ατομικού εξοπλισμού εθελοντών eOUTLAND»,
εκτιμώμενης αξίας 44.354,84 € πλέον ΦΠΑ 10.645,16 € (νέος Α/Α συστήματος
94451).
Κατόπιν των ανωτέρω ο Διαχειριστής της ΔΥΟΠΠ καλεί τους ενδιαφερόμενους να
καταθέσουν προσφορές για την ανάθεση προμήθειας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Οι προσφορές θα υποβληθούν σύμφωνα με την υπ’ αρ. 76/9-10-2019 διακήρυξη.
Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr, όπου θα αναρτηθεί η παρούσα πρόσκληση καθώς και τα
πλήρη τεύχη του αρχικού διαγωνισμού.
Η πρόσκληση μαζί με την υπ’ αρ. 76/9-10-2019 διακήρυξη ( ΑΔΑΜ 19PROC005690324) θα
αναρτηθούν και στην ιστοσελίδα της ΔΥΟΠΠ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.dyopp.gr.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ
ορίζεται η 6/7/2020 και ώρα 08:00
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 13/7/2020 και ώρα 15:00
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά την 17/7/2020, ημέρα Παρασκευή και
ώρα 10:00 από την Επιτροπή αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών.
Η σύμβαση της προμήθειας χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων (ενάριθμος έργου 2017ΕΠ20860015). Το έργο συγχρηματοδοτείται, σε ποσοστό
85% από το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) και 15% από
εθνικούς πόρους.
Η διάρκεια της σύμβασης είναι τρεις (3) μήνες και αρχίζει με την υπογραφή της.
Το αντικείμενο της σύμβασης αναλύεται διεξοδικά στη 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.
Τα έξοδα των δημοσιεύσεων της περίληψης προκήρυξης του αρχικού διαγωνισμού θα
βαρύνουν τον ανάδοχο προμηθευτή.
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