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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. O Δήμος Ανατολικής Σάμου, ως αναθέτουσα αρχή προκηρύσσει ανοιχτή διαδικασία για την επιλογή
αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΣΑΜΟΥ» που θα
διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Η σύμβαση κατατάσσεται στους παρακάτω Κωδικούς
του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : - Πακέτα λογισμικού βιβλιοθηκών (48160000) - Υπηρεσίες
δεδομένων (72300000) – Πακέτα λογισμικού ασφάλειας δεδομένων (48730000) – Εξοπλισμός ηλεκτρονικών
υπολογιστών (30230000).
2. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 195.300 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) και
αναλύεται ως εξής :

α/α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΙΜΗ €

1

Ολοκληρωμένο λογισμικό βιβλιοθήκης

40.000 €

2

Εξοπλισμός πληροφορικής

18.000 €

3

Εξοπλισμός RFID

30.000 €

4

Υπηρεσίες μετάπτωσης υπηρεσιών και εφαρμογών βιβλιοθήκης

14.500 €

5

Λοιπές υπηρεσίες

55.000 €

ΣΥΝΟΛΟ

157.500 €

ΦΠΑ 24%

37.800 €

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 24%

195.300 €

2. Χρηματοδότηση : Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Ε.Π. Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020» Άξονας
Προτεραιότητας «Άμεση ανάσχεση της συρρίκνωσης της παραγωγικής/επιχειρηματικής δραστηριότητας,
ενδυνάμωση της ελκυστικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των νησιών της Περιφέρειας,
ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αύξηση της περιφερειακής προστιθέμενης αξίας, με αιχμή την
καινοτομία», Κωδ. ΣΑΕ 0881. Η δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει την με Κ.A : 61.7341.0001 σχετική
πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 του Φορέα .
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στην Πράξη : «Πολιτιστικός και Εκπαιδευτικός Κόμβος Σάμου» η οποία έχει
ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020» με βάση την με αριθμ. . Οικ 1002 / 19-42019 (ΑΔΑ ΩΓΩΦ7ΛΩ-ΧΞ7) απόφαση ένταξης Περιφερειάρχη Β. Αιγαίου και έχει λάβει κωδικό MIS 5032698. Η
παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ (αριθ. ενάριθ. Έργου 2019ΕΠ08810014).
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3. Παραλαβή εγγράφων σύμβασης – Επικοινωνία : Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν
ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης από τη Δευτέρα 1/6/2020 στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο
χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου
Σάμου (www.islandofsamos.gr).
Πληροφορίες παρέχονται από το Δήμο Ανατολικής Σάμου στο τηλέφωνο 2273353150 αρμόδια υπάλληλος κ.
Καζάκου Αγγέλα, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (fax επικοινωνίας: 2273024401).
4. Υποβολή προσφορών : Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 92693), μέχρι και την Τρίτη 23 / 6 /
2020 και ώρα 15.00, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον
ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». Η
ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 25/6/2020 και ώρα 10:00.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριμένη
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο
πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος
περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β
1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ-Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.
5. Κριτήριο ανάθεσης : Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.
6. Δικαιούμενοι συμμετοχής : 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.
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να
ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης
7. Εγγύηση συμμετοχής : Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης,
κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής,
που ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων εκατό πενήντα ευρώ (3.150 €).
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής εκδίδεται υπέρ του διενεργούντος το διαγωνισμό φορέα, ήτοι του ΔΗΜΟΥ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ.
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.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος
της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 23/1/2021, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η
αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη
λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
8. Χρόνος ισχύος προσφορών : Οι προσφορές ισχύουν για διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία
υποβολής των προσφορών.
9. Προθεσμία περάτωσης της υπηρεσίας : Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται σε
δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
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10. Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής : Ενώπιον της «Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών» (Α.Ε.Π.Π.).
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της
προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα
αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν
άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15)
ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ
στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή»
και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το
οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση
εγκεκριμένων πιστοποιητικών
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα
υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο
άρθρο 7 της με αρ. 56902/215 Υ.Α..
11. Προσφορές : Γίνονται δεκτές προσφορές μόνο για το σύνολο του συμβατικού αντικειμένου. Εναλλακτικές
προσφορές, καθώς και αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.
12. Χορήγηση προκαταβολής : Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο κατά τους όρους του
αρ. 72 και 187 του Ν, 4412/2016.
Δεν προβλέπεται η χορήγηση πριμ.
13. Κατακύρωση δημοπρασίας : Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή
του Δήμου Ανατολικής Σάμου.
14. Γλώσσα σύνταξης προσφορών : Η Ελληνική γλώσσα.

Σάμος, 26 / 5 / 2020
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ

ΜΗΤΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
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