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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ
12/ 2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η Περιφέρεια Αττικής – Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής, μετά από την υπ’ αριθμ. 2795/2020
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: ΩΜΜ67Λ7-ΕΜΓ).
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, κάτω των ορίων, για την επιλογή αναδλόχου για την «Παροχή
υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής του μηχανογραφικού εξοπλισμού (Εκτυπωτές-ΦωτοτυπικάΠολυμηχανήματα) και αντικατάσταση αναλωσίμων της Π.Ε.Α.Α, των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, καθώς και του 1ου & 2ου Κ.Ε.Σ.Υ Ανατολικής
Αττικής, για δύο (2) έτη (9.000.000 σελίδες)» συνολικού προϋπολογισμού 180.000,00€
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (145.161,29€ χωρίς ΦΠΑ), όπως αναλυτικά περιγράφεται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ), που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Διακήρυξης,
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής σε
ευρώ, για το σύνολο των εργασιών, με την προϋπόθεση η προσφορά να μην υπερβαίνει την
προϋπολογισθείσα δαπάνη και καλύπτονται οι όροι της παρούσας Διακήρυξης.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα
διακήρυξη, στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 15
της Υ.Α. 56902/215/19-05-2017 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (ΦΕΚ 1924/Β/2-6-2017) και στο Ν.
4412/2016, όπως ισχύει.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 25 -01 -2021.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 08-02-2021 και ώρα 15:00
Ημερομηνία και ώρα διενέργειας διαγωνισμού (ημερομηνία αποσφράγισης): 12-02-2021 και ώρα 10:00
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής των προσφορών δεν υπάρχει η
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
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Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Καταχωρήθηκε επίσης και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:
http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό: 104119.
Όλοι οι όροι του διαγωνισμού και οι σχετικές λεπτομέρειες αναφέρονται στη Διακήρυξη η οποία
διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Αττικής στη διεύθυνση
http://www.patt.gov.gr.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
Σύμφωνα με το αρ. 25 του Ν. 4412/2016, υποψήφιοι ή προσφέροντες και σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη
αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε:
α. κράτος – μέλος της Ένωσης,
β. κράτος –μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ),
γ. τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παρατήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού
με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ. 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 και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να
υποβάλλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν
κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση, εφ όσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την
ικανοποιητική εκτέλεση της Σύμβασης.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγύηση συμμετοχής ύψους 2% επί της προϋπολογισθείσας
δαπάνης προ Φ.Π.α, ήτοι 2.903,23€ ισχύος τουλάχιστον για 30 ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος των
προσφορών.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για χρονικό διάστημα δέκα (10) μηνών, που
υπολογίζεται από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν
ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να
εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr.
Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες από την Υπηρεσία (αρμόδια υπάλληλος Ε. Nάστου, τηλ. επικοινωνίας 213 2005158, 213 2005155). Ως
προς τις τεχνικές προδιαγραφές των εργασιών, διευκρινίσεις παρέχονται από τον αρμόδιο υπάλληλο Μ.
Κατσαράκη του Τμήματος Πληροφορικής Π.Ε.Α.Α, τηλ. επικοινωνίας: 213-2005125.
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