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                         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ, 127, ΑΘΗΝΑ 

ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ 11 521 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 210 64 12 
410- 420 

FAX: 210 6412429, E-MAIL:  

 

ΑΘΗΝΑ,  09/03/2020 

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 23278 

 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  2/2020 

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

CPV 48000000-8 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (Βασιλίσσης Σοφίας 127, 

11521 Αθήνα), Τηλέφωνο: 210 64 12 410 - 420, Fax: 210 6412429, E-Mail: info@elidek.gr, 

ιστοσελίδα: www.elidek.gr. 

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Συνοπτικός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά  βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).  

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: αντικείμενο της σύμβασης είναι: 1) η προμήθεια Συστήματος 

Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου, Ηλεκτρονικής Διαχείρισης  Εγγράφων και Ψηφιακών 

Υπογραφών και η μηχανογραφική συντήρηση και υποστήριξη του ανωτέρω 

συστήματος  για το έτος 2020, 2) η προμήθεια πέντε (5) πακέτων λογισμικών 

 

mailto:info@elidek.gr
http://www.elidek.gr/
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 
εικοσιενός χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα δύο ευρώ (21.582,00 ευρώ) μη 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.). Η δαπάνη για τη σύμβαση 
βαρύνει την σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του έργου με τίτλο «Ελληνικό Ίδρυμα 
Έρευνας και Καινοτομίας» (κωδ. 2016ΣΕ01320007) του οικονομικού έτους 2020 του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον 
συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς,  αποκλειστικά βάσει τιμής . 
 
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΙΔΩΝ: Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα είδη που 
αποτελούν αντικείμενο της προμήθειας  στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής ως ακολούθως:  
- Για τα είδη/τμήματα 1,2,3,4 και 5 ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε 30 ημερολογιακές ημέρες 
από την υπογραφή της σύμβασης. 
- Για το είδος/τμήμα 6 ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε 70 ημερολογιακές ημέρες από την 
υπογραφή της σύμβασης. 
 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ 
Εγγύηση συμμετοχής : Δεν απαιτείται στην παρούσα Διακήρυξη. 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης : Ο ανάδοχος καταθέτει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, 
σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 2 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε 
ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α.  
 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:  

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: 

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. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών 

συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή 

προσφοράς.  

 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 

ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.   

 

ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης θα είναι διαθέσιμο στην 

ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής www.elidek.gr. 
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ΑΔΑ: Ω81346Μ77Γ-ΩΦΗ



3 
                                                     

 

 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Δευτέρα 23/03/2020 και ώρα 

15:00 μ.μ. Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν και με courier ή ταχυδρομείο, αλλά πρέπει 

να έχουν φτάσει στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας έως την ανωτέρω ημέρα και ώρα. 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Τρίτη 24/03/2020 και ώρα 11:00 π.μ. στο 

ΕΛΙΔΕΚ (Κτήριο 1). 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν 

συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των 

εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η 

ελληνική έκδοση. 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν 

τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας 

του διαγωνισμού. Προσφορά, η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω 

προβλεπόμενο απορρίπτεται.  

 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ: Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ: Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε 

βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων της παραγράφου 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα 

εκπτώτου - Κυρώσεις), καθώς και κατ’ εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή 

για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε 

ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους 

γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις 

επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο 

όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β’ και δ’ της 

παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) 

ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της 

απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν 

κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν 

απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. 

Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να 

οριστικοποιηθεί. 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ :Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν 

στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  
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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 

http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη 

διεύθυνση (URL) :   www.elidek.gr  Νέα-Διαγωνισμοί Προμηθειών 

 

 

Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας 
  
 

 
Δρ. Νεκτάριος Νασίκας 

Διευθυντής 
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