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ΘΕΜΑ: Περίληψη της με αρ. πρωτ. οικ. 1240/15.01.2021 αναλυτικής διακήρυξης του Ανοικτού 

Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με θέμα την Προμήθεια Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης 

Εγγράφων, Πρωτοκόλλου, Ψηφιακών υπογραφών και  Υποθέσεων της Εθνικής Αρχής 

Διαφάνειας. 

 

H Εθνική Αρχή Διαφάνειας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό σε Ευρώ με κριτήριο 

την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την βέλτιστη σχέσης 

ποιότητας – τιμής για την προμήθεια Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων, 

Πρωτοκόλλου, Ψηφιακών υπογραφών και Υποθέσεων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας με α.α 

Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ. 104895. 

 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Σύμβαση προμήθειας αγαθών. 

 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 

δημοσίων συμβάσεων (CPV):  

 48613000-8: Σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων,  

 72260000-5: Υπηρεσίες σχετιζόμενες με λογισμικά,  
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 30230000-0: Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 87.000,00 € εκτός Φ.Π.Α. 24% ή 107.880,00 €  

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 

. 

Το έργο συγχρηματοδοτείται ως προς την προμήθεια του συστήματος από το Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα»- ΕΠ ΜΔΤ, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και με χρήση της ρήτρας ευελιξίας για 

δαπάνες που εμπίπτουν στο πεδίο ενισχύσεων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής 

Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα ιδίως στο Ν. 4314/2014. 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Εσωτερικών (κωδικός 

Φορέα: 1610100, κωδικός Ειδικού Φορέα: 1013110) , με εγγραφή στη συλλογική απόφαση με 

κωδικό ΣΑ Ε 4151. και κωδικό ενάριθμο της πράξης 2020ΣΕ41510001 

Η παρούσα σύμβαση είναι το Υποέργο Νο. 2 της Πράξης: «Ενέργειες Άμεσης Ενίσχυσης της 

Επιχειρησιακής Ικανότητας της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας», η οποία εντάχθηκε στο ΕΠ ΜΔΤ 2014-

2020 με την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 1345/05.08.2020 (ΑΔΑ: 6Κ2446ΜΤΛΠ-275) της 

Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ του Υπουργείου Ανάπτυξης & 

Επενδύσεων και έχει λάβει κωδικό MIS 5063757. 

Οι Υπηρεσίες συντήρησης μετά την προσφερόμενη εγγύηση και έως τη λήξη της ΠΕΣ 

χρηματοδοτούνται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, Α.Λ.Ε. 24.20.38.9001 του Ειδικού Φορέα 

1007-803-0000000, βάσει της με αρ. πρωτ. οικ. 370/07.01.2021 (ΑΔΑ:6Π3Σ46ΜΙ0Φ-ΘΦΘ) 

απόφασης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης. 

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΧΟΥΝ:  

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. 

Αποκλείονται από την διαδικασία ανάθεσης όσοι εμπίπτουν στους λόγους αποκλεισμού των παρ 

1, 2 και 4 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν.4412/2016. Οι ενώσεις προσώπων 
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αποκλείονται σε περίπτωση που ένα τουλάχιστον μέλος τους εμπίπτει σε έναν εκ των ως άνω 

λόγων αποκλεισμού. 

 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: Για την έγκυρη 

συμμετοχή στην διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 

συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς εγγυητική επιστολή που καλύπτει το 2% της 

προϋπολογισθείσας αξίας της σύμβασης.   

Επιπλέον, απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% 

επί της αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της 

σύμβασης, καθώς και εγγυητική καλής λειτουργίας μετά την οριστική παραλαβή του 

αντικειμένου αυτής.  

Στο Διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές για το σύνολο ή μέρος της 

προκηρυσσόμενης προμήθειας. 

 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) 

απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής 

ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. – Διαδικτυακή 

πύλη www.promitheus.gov.gr). 

 

Η αξιολόγηση του Διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ στις 08/02/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00.  

 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr  του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, μέχρι τις 02/02/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00.  

 

Η Αρχή παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι 

ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων 

πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό 

φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που 

ορίζεται για την υποβολή των προσφορών,  

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. Η διάρκεια της παράτασης 

είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των αλλαγών. Όταν οι 

πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 

κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται από την Αρχή να παρατείνει τις προθεσμίες. 
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Τα έγγραφα της διακήρυξης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 

πρόσβαση στον ιστότοπο της αναθέτουσας αρχής στη διεύθυνση www.aead.gr, στην ενότητα 

προκηρύξεις, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.eprocurement.gov.gr, καθώς και στην διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr  του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να ζητούν συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το 

περιεχόμενο του διαγωνισμού, ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr  του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, μέχρι τις 25/01/2020, ημέρα Δευτέρα.  

 

 

 

                                                                                                                       Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

 

 

 

                                                                                      ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΙΝΗΣ 
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