
  

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Ηλεκτρονικού Ανοικτού (Διεθνούς) Άνω των Ορίων Διαγωνισμού για το Έργο 

«Πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης των ελέγχων της αγοράς για την πάταξη του παραεμπορίου 

ΟΠΣ ΔΙ.Μ.Ε.Α» 

 
Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Νίκης 5-7, Αθήνα, 10180) προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό 

(Διεθνή) Άνω των Ορίων Διαγωνισμό για το Έργο «Πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης των ελέγχων της 

αγοράς για την πάταξη του παραεμπορίου ΟΠΣ ΔΙ.ΜΕ.Α» με προϋπολογισμό επτακόσιες εβδομήντα 

εννέα χιλιάδες ογδόντα πέντε (779.085,00) ευρώ, μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. (CPV 72000000-5, 

72246000-1, 72266000-7, 72222300-0, 72262000-9).  

Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ) (Καραγιώργη Σερβίας 6, Αθήνα, 

10562,  +30 210 3274400, tender@hraf.gr) αποτελεί τη Διενεργούσα τον Διαγωνισμό Αρχή σύμφωνα με 

το άρθρο 5Β του Ν. 3986/2011 και ενεργεί κατ’ εντολή, για λογαριασμό και στο όνομα του δικαιούχου 

του Προγράμματος «Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων», εκτελώντας όλες τις απαιτούμενες και 

προβλεπόμενες ενέργειες των αρμοδιοτήτων της αναθέτουσας αρχής. 

Το φυσικό αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει την εκπόνηση μελέτης εφαρμογής του 

πληροφοριακού συστήματος ΟΠΣ ΔΙ.ΜΕ.Α. και των απαιτούμενων διαλειτουργικοτήτων του, την 

ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος ΟΠΣ ΔΙ.ΜΕ.Α. και των απαιτούμενων διαλειτουργικοτήτων, 

καθώς και την εγκατάσταση και λειτουργία του ΟΠΣ ΔΙ.ΜΕ.Α. στο περιβάλλον του Κυβερνητικού νέφους 

(G-Cloud), την εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης των τεχνικών προδιαγραφών του απαιτούμενου 

ελεγκτικού εξοπλισμού (tablets/κινητών, pc σταθμών εργασίας, φορητών συσκευών τερματικού (PDAs) 

με ενσωματωμένο θερμικό εκτυπωτή για τον επιτόπιο έλεγχο, κλπ.) και των ελάχιστων απαιτήσεων για 

τη διασύνδεσή του απαιτούμενου ελεγκτικού εξοπλισμού με το ΟΠΣ ΔΙ.ΜΕ.Α. 

1. Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της Διενεργούσας Αρχής, στη διεύθυνση 

(URL): https://hradf.com. Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν 

στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Τα έγγραφα της σύμβασης της 

παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας 

σύμβασης στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 161087 και αναρτήθηκαν στη 

Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

2. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 16.06.2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00. 
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3. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr  του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την 16.06.2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00. Τυχόν έντυπη 

υποβολή πραγματοποιείται στην έδρα του ΤΑΙΠΕΔ (Καραγιώργη Σερβίας 6, ΤΚ 10562). Η αποσφράγιση 

των προσφορών θα διενεργηθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, 

ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική 

Προσφορά», την 20.06.2022 και ώρα 12:00. 

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία 

και ώρα που θα ορίσει το ΤΑΙΠΕΔ. 

4. Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται 

να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι 

εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από 

τα επαγγελματικά μητρώα ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να 

ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 

4412/2016. Εφόσον οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη 

συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής 

τους, το Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ.  μπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη 

του εν λόγω οργανισμού ή να τους καλέσει να προβούν σε ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου 

σχετικά με την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων 

εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που 

προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν 

συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 

συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά μητρώα. Οι 

εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο 

επαγγελματικό μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την υπό 

ανάθεση υπηρεσία. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής, σύμφωνα με το 

αντίστοιχο υπόδειγμα στο Παράρτημα VIII της Διακήρυξης, το ποσό της οποίας θα πρέπει να καλύπτει 

σε ευρώ (€) ποσοστό 2% του προϋπολογισμού της σύμβασης, μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, ήτοι 

ποσό ύψους δέκα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα ενός ευρώ και εβδομήντα λεπτών (€15.581,70), 
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ισχύος τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών μετά από τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς της 

παραγράφου 2.4.5 της Διακήρυξης, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής  

θα απευθύνεται προς το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. 

6. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας 

υποβολής προσφορών του διαγωνισμού.  

7. Το Έργο χρηματοδοτείται με πόρους που προέρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, 

στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0». » με τη 

χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU. 

8. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της 

Σύμβασης.  

9. Προδικαστικές προσφυγές: Η προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα 

άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του 

τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω 

της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, 

επιλέγοντας την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και 

Υπηρεσίες. Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 

προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 4412/2016.  

10. Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 

βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής (Άρθρο 86 Ν.4412/2016). 

 

Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΙΔΗΣ 
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