ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Αριθ. Πρωτ.: 1206
Ημερομηνία: 12/09/2019
Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού κάτω των ορίων
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής για την
Επιλογή αναδόχου του Υποέργου 4 «Δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων σε συμβατική και
εναλλακτική μορφή» στο πλαίσιο του Έργου «Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας»
ενταγμένου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,
Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με κωδ. MIS:5000817

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), ενεργώντας ως Αναθέτουσα
Αρχή,
προκηρύσσει
Ηλεκτρονικό
Ανοικτό
Διαγωνισμό
κάτω
των
ορίων
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής για την Επιλογή αναδόχου του Υποέργου 4
«Δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων σε συμβατική και εναλλακτική μορφή» στο πλαίσιο του
Έργου «Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας» ενταγμένου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με κωδ.
MIS:5000817
Το έργο αφορά υπηρεσίες εκτύπωσης και συναφείς υπηρεσίες Ονοματολογία CPV:
CPV:79800000-2.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ €€191.350,00
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (6% και 24% € 29.366,58)
Αναλυτικά:
€ 56.000,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (6%), € 52.830,19 άνευ ΦΠΑ. ΦΠΑ 6% € 3.169,81
€ 135.350,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%), € 109.153,23 άνευ ΦΠΑ. ΦΠΑ 24% €
26.196,77
Το ποσό αυτό είναι το ανώτερο όριο για την υποβολή προσφορών.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, επί ποινή αποκλεισμού απαιτείται εγγυητική επιστολή
συμμετοχής, ποσού: 3.239,67 Ευρώ. (τρεις χιλιάδες διακόσια τριάντα εννέα ευρώ και
εξήντα επτά λεπτά).
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 2/10/2019 και ώρα 16:00
μ.μ.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 3η /10/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα
10:00 π.μ.
Προσφορές υποβάλλονται μόνο για το σύνολο του Υποέργου.
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Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για δώδεκα (12)
μήνες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
Οι προσφορές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάση βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής.
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή
νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που
είναι εγκατεστημένα σε:
1) κράτος-μέλος της Ένωσης,
2) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
3) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό
ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις
γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω
Συμφωνίας, καθώς και
4)
σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου
και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών
συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή
προσφοράς. Μπορεί να ζητηθεί όμως να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή εφόσον
τους ανατεθεί η σύμβαση.
3.
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα
μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης, ορίζεται είκοσι πέντε (25) μήνες από την
ημερομηνία υπογραφής της και λήγει με την παραλαβή και του τελευταίου παραδοτέου.
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα
με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5%
επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της
σύμβασης.
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη
σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή
παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή
ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής,
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά
του.
Η παράδοση του έργου θα γίνει στην έδρα της Ε.Σ.ΑμεΑ, στην Ηλιούπολη Αττικής οδός Ελ.
Βενιζέλου 236.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους
μέσω του ΠΔΕ.
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Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) 19PROC005553185 2019-09-12
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε και στη διαδικτυακή πύλη του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό: 79521
Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής, στη
διεύθυνση (URL): www.esaea.gr και στην Ιστοσελίδα της Πράξης, στη διεύθυνση (URL)
www.paratiritirioanapirias.gr

Ηλιούπολη,12.09.2019
Ο Πρόεδρος Ε.Σ.Α.μεΑ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από IOANNIS VARDAKASTANIS
Ημερομηνία: 2019.09.12 16:16:56 EEST
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