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(Aξ. Πξση: 376/28-2-2013) 

 

1. Αλαζέηνπζα Αξρή 

ΝΠΙΓ “Οξγαληζκφο Αζθάιηζεο Δμαγσγηθψλ Πηζηψζεσλ” (ΟΑΔΠ),  

Παλεπηζηεκίνπ 57, Σ.Κ 105 64 - ΑΘΗΝΑ. 

Σειέθσλν : +30(210)33.100.17 - 20. Fax : +30(210)32.44.074 

http://www.oaep.gr , Email: ECMS@oaep.gr  

2. Σίηινο πνπ δόζεθε ζηε ζύκβαζε από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή 

«Ψεθηαθέο Τπεξεζίεο ΟΑΔΠ». 

3. Καηεγνξία θαη Αληηθείκελν ηεο ύκβαζεο 

Αληηθείκελν ηνπ Γηαγσληζκνχ είλαη ε επηινγή Αλαδφρνπ γηα ην Έξγν, φπσο απηφ πεξηγξάθεηαη 
ζην Α΄ ΜΔΡΟ ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ.  

Σαμηλφκεζε θαηά CPV: 

 72.00.00.00-5 Τπεξεζίεο ηερλνινγίαο ησλ πιεξνθνξηψλ: παξνρή ζπκβνπιψλ, αλάπηπμε 
ινγηζκηθνχ, Γηαδίθηπν θαη ππνζηήξημε (ΚΤΡΙΟ ΛΔΞΙΛΟΓΙΟ) 

 48.00.00.00-8 Παθέηα Λνγηζκηθνχ θαη πζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο (ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟ 
ΛΔΞΙΛΟΓΙΟ) 

 30.23.73.00-2 Πξνκήζεηεο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ (ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟ ΛΔΞΙΛΟΓΙΟ) 

 32.41.00.00-0 Σνπηθφ Γίθηπν (ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟ ΛΔΞΙΛΟΓΙΟ). 

4. πλνιηθή πνζόηεηα ή έθηαζε 

Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ Έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 783.000,00 Εσρώ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 23%. 

5. Σόπνο Παξνρήο ησλ Τπεξεζηώλ 

Οη εγθαηαζηάζεηο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη εηδηθφηεξα  

 Σα Κεληξηθά Γξαθεία ηνπ ΟΑΔΠ: ΑΘΗΝΑ, Παλεπηζηεκίνπ 57, Σ.Κ 105 64 

http://www.oaep.gr/
mailto:ECMS@oaep.gr


 

 

 Σν Τπνθαηάζηεκα ηνπ ΟΑΔΠ: ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, Πνιπηερλείνπ 51 & Β. Οπγθψ, Σ.Κ 546 25 

θαζψο θαη ζηα εθάζηνηε ζεκεία εληφο ηεο Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο πνπ ζα ππνδεηρζνχλ απφ ηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή. 

6. Γηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο ή πξνζεζκία νινθιήξσζεο ηεο παξνρήο ησλ 

ππεξεζηώλ 

20 μήνες απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

7. Δίδνο δηαδηθαζίαο:   

Γηεζλήο Αλνηθηφο  δηαγσληζκφο. 

8. Κξηηήξηα αλάζεζεο: 

Η πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα πνπ 
αλαθέξνληαη ζηε δηαθήξπμε. 

9. Γηάζεζε έγγξαθσλ ζηνηρείσλ ηνπ δηαγσληζκνύ 

Κάζε ελδηαθεξφκελνο κπνξεί λα παξαιακβάλεη ηε δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ απφ ηελ έδξα ηνπ 
ΟΑΔΠ Παλεπηζηεκίνπ 57, Σ.Κ 105 64 - ΑΘΗΝΑ, Σειέθσλν: +30(210)33.100.17 - 20. Fax : 
+30(210)32.44.074.  

Σν πιήξεο θείκελν ηεο Γηαθήξπμεο δηαηίζεηαη θαη κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ ζηε δηεχζπλζε 
http://www.oaep.gr ζε ειεθηξνληθή κνξθή.  

Οη ππνςήθηνη κπνξνχλ λα δεηήζνπλ ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ή δηεπθξηλίζεηο γηα ην 
πεξηερφκελν ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ έσο ηελ 08/04/2013, εκέξα Γεπηέξα. Η δηαθήξπμε 
δηαηίζεηαη δσξεάλ. 

10.Γηθαίσκα πκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκό 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή Δλψζεηο θπζηθψλ ή/θαη 
λνκηθψλ πξνζψπσλ, φπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηε Β.2.1 παξάγξαθν ηεο δηαθήξπμεο. Ο 
ππνςήθηνο αλάδνρνο δελ ππνρξενχηαη λα πεξηβιεζεί ζε ηδηαίηεξε λνκηθή κνξθή, νχηε θαηά ηε 
θάζε ππνβνιήο πξνζθνξάο νχηε ζηελ πεξίπησζε πνπ ηνπ αλαηεζεί ην Έξγν. 

11.Σξόπνο, ηόπνο, ρξόλνο θαη γιώζζα ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ 

Η πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ ζηελ έδξα ηνπ ΟΑΔΠ ιήγεη ηελ 26/04/2013, εκέξα 
Παξαζθεπή θαη ψξα 11:30. Οη πξνζθνξέο ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

12.Ηκεξνκελία, ώξα θαη ηόπνο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξώλ 

Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ έδξα ηνπ ΟΑΔΠ ηελ εκέξα πνπ ιήγεη 
ε πξνζεζκία ππνβνιήο ηνπο, δειαδή ηελ 26/04/2013, εκέξα Παξαζθεπή θαη ψξα 12:00. Καηά 
ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ επηηξέπεηαη λα παξίζηαληαη νη δηαγσληδφκελνη ή νη λνκίκσο 
εμνπζηνδνηεκέλνη εθπξφζσπνί ηνπο. 

13.Απαηηνύκελεο εγγπήζεηο 

Πνζνζηφ 5% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Έξγνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 23%) ζχκθσλα κε 
ηα ζρεηηθά αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν Β.2.7 ηεο δηαθήξπμεο. πγθεθξηκέλα ην χςνο ηεο 
Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο πκκεηνρήο είλαη ηξηάληα ελλέα ρηιηάδεο εθαηφλ πελήληα Δπξψ, (€ 
39.150,00). 

http://www.oaep.gr/


 

 

14.Βαζηθνί όξνη ρξεκαηνδόηεζεο θαη πιεξσκώλ 

Οη πιεξσκέο πξνο ηνλ αλάδνρν ζα γίλνπλ ζχκθσλα κε ηα ζρεηηθά αλαθεξφκελα ζηελ 
παξάγξαθν Β.5.2 ηεο δηαθήξπμεο. 

15.Ννκηθή κνξθή Αλαδόρνπ 

Όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηε Β.2.1 παξάγξαθν ηεο Γηαθήξπμεο. 

16.Καη' ειάρηζηνλ πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία θαη δηαηππώζεηο ζρεηηθά κε ηελ 

θαηάζηαζε ηνπ θάζε ππνςήθηνπ, πνπ ζα απαηηεζνύλ γηα ηελ αμηνιόγεζε 

Αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηε παξάγξαθν Β.2.6 ηεο Γηαθήξπμεο. 

17.Απαγόξεπζε ελαιιαθηηθώλ πξνζθνξώλ 

Γε γίλνληαη δεθηέο ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο. 

18.Γηαρσξηζκόο ηνπ έξγνπ ζε ηκήκαηα 

Δπηηξέπνληαη πξνζθνξέο κφλν γηα ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ. Πξνζθνξέο γηα κέξνο ηνπ έξγνπ 
απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

19.Διάρηζηε απαηηνύκελε ρξνληθή δηάξθεηα ηζρύνο ηεο πξνζθνξάο:   

Όπσο νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν Β.3.3 ηεο δηαθήξπμεο. 

20.Λνηπά πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία 

Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΔΠΑ 2007-2013 (Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο 
θαη θαηά Δζληθνί Πφξνη) έσο ην πνζφ ησλ 200.000€, ελψ ε ππφινηπε δαπάλε θαιχπηεηαη απφ 
ίδηνπο πφξνπο ηνπ ΟΑΔΠ. 

21.Ηκεξνκελία δεκνζίεπζεο πξνθαηαξθηηθήο ελεκεξσηηθήο αλαθνίλσζεο 

Γελ ππήξμε πξνθαηαξθηηθή αλαθνίλσζε. 

22.Ηκεξνκελία απνζηνιήο ηεο πξνθήξπμεο 

ηάιζεθε ζηελ Τπεξεζία Δπηζήκσλ Δθδφζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηηο 27/02/2013. 

23.Ηκεξνκελία παξαιαβήο ηεο πξνθήξπμεο από ηελ Τπεξεζία Δπηζήκσλ 

Δθδόζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

Παξειήθζε ζηηο 27/02/2013. 

24.Κάιπςε ηεο ζύκβαζεο 

Η ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηε ζπκθσλία πεξί Γεκνζίσλ πκβάζεσλ. 

 

 

Αθήνα, 28/02/2013 

 

Καη’ εμνπζηνδόηεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

 

Ο Γεληθόο Γηεπζπληήο 

 

Βαζίιεηνο Λάδαξεο 


