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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ         

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                       

  

  Πειραιάς, 24-08-

2021 

  Αρ. Πρωτ. 7503 

 ………………                   

Ταχ. Δ/νση : Κ. Παλαιολόγου 15 

τ.κ.               : 185 35 ΠΕΙΡΑΙΑΣ      

τηλ.              : 210 4198 251-261               

telefax        : 210 4297 917 

email           : oikonomiko@oikosnautou.gr 

Αρμόδιοι για πληροφορίες: Ευτυχία Ευφραιμίδου, Κατερίνα 

Βασιλείου 

 Α/Α Διακ. 04/2021 

                                                                                                                                                     

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ 

ΝΑΥΤΟΥ» (MIS 5049901) 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 2014-2020» 

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 04, 05, 06 (ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ: ΕΤΠΑ)  

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: 

Αναθέτουσα αρχή: ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ 

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ν.Π.Δ.Δ. 

Στοιχεία επικοινωνίας: [αναφέρονται ανωτέρω] 

2. Προϋπολογισμός: Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε εκατόν πενήντα ένα 
χιλιάδες επτακόσια ογδόντα ευρώ (151.780,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (Π/Υ χωρίς 
ΦΠΑ: 122.403,23 €). 

3. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη 
διεύθυνση διαδικτύου http://www.promitheus.gov.gr µε Συστηµικό Αύξοντα Αριθµό στην 
πλατφόρµα ΕΣΗ∆ΗΣ: 138216. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων 
της σύμβασης στις ιστοσελίδες http://www.oikosnautou.gr, https://diavgeia.gov.gr/f/oikosnautou.  

4. Κωδικός CPV: 72500000-0 «Υπηρεσίες πληροφορικής»  
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5. Κωδικός NUTS: EL307 Πειραιάς  

6. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών.  

7. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές. 

8. Χρόνος παράδοσης υλικών: [Δεν αφορά] 

9. Διάρκεια σύμβασης: Δέκα (10) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

10. Προϋποθέσεις συμμετοχής: 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: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) 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  

δ) 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. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Στις 
περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

11. Εγγυήσεις συμμετοχής: 1) Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 
σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής ποσοστού 2% επί του Π/Υ (άνευ ΦΠΑ), ήτοι στο  ποσό  δύο χιλιάδες 
τετρακόσια σαράντα οκτώ ευρώ και έξι λεπτά (2.448,06 €). Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών 
φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις 
όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 2) 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 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, 
ήτοι τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα έξι ευρώ και δεκατρία λεπτά (4.896,13 €) και 
κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

12. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των υπηρεσιών (η σύμβαση 
δεν υποδιαιρείται σε τμήματα). 

13. Κριτήριο ανάθεσης: Ηλεκτρονική Ανοικτή Διαδικασία κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής. 

14. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη 
διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.4412/2016, την 16/9/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30 π.μ. Η ημερομηνία έναρξης υποβολής 
προσφορών είναι 24/8/2021 και η ώρα έναρξης είναι αμέσως μετά την δημοσίευση του 
διαγωνισμού στην Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Η ημερομηνία λήξης 
υποβολής προσφορών είναι η 10/9/2021, ημέρα Παρασκευή και η ώρα λήξης 23:59:59.  
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15. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς 
για διάστημα δέκα (10) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

16. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική 

17. Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Κωδ. ΣΑ Ε4891. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει 
την με Κ.Α. : 9363 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 του Φορέα. Η 
παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 
(αριθ. ενάριθ. έργου 2020ΣΕ48910001). Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 2: «Ανάπτυξη 
Ψηφιακών Υπηρεσιών» της Πράξης: «Απλοποίηση και ηλεκτρονικοποίηση υπηρεσιών του Οίκου 
Ναύτου» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 
2014-2020» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 151.139/412-A/26-3-2020 του Υπουργού 
Επικρατείας και έχει λάβει κωδικό MIS 5049901 και την υπ’ αριθμ. 500/29-3-2021 1η τροποποίηση 
αυτής (ΑΔΑ: ΡΨΕΒ46ΜΠΥΓ-ΤΔΚ). Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. 

18. Προδικαστικές προσφυγές:  Στοιχεία αρμόδιου φορέα για τις διαδικασίες προσφυγής : Αρχή 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών  (ΑΕΠΠ) 

Διεύθυνση : Λεωφ.Θηβών 198, Αγ.Ιωάννης Ρέντης, κτίριο Κεράνης, Αθήνα 

Τηλέφωνο : +30 2132141216 

Ε-mail : aepp@aepp-procurement.gr 

Διεύθυνση Διαδικτύου : (URL) http ://www.aepp-procurement.gr 

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV 
(άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016, και το υπ’αριθ. 39 Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ) (ΦΕΚ 64/04-05-
2017/τεύχος Α) περί «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)»  

19. Δημοσιεύσεις: Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν 
στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Το πλήρες κείμενο της 
παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  
http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην 
πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 138216. 

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 
https://diavgeia.gov.gr/f/oikosnautou (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο 
διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL):   
http://www.oikosnautou.gr/ και στην ιστοσελίδα της Διαχειριστικής Αρχής ΕΥΔΕ-ΤΠΕ 
http://www.digitalplan.gov.gr/enotita/24/diagonismoi και θα παραμείνει καθ όλη τη διάρκεια 
υποβολής των προσφορών. 

20. ΣΔΣ: Η σύμβαση εμπίπτει στη συμφωνία περί Δημοσίων συμβάσεων η οποία κυρώθηκε από την 
Ελλάδα με το ν. 2513/1997 (Α' 139).                                                  

                                                                                                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                                                                

                                                                                                                      ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ   
EFTYCHIA 
EFFRAIMIDOU
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