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Αθήνα, 07/10/2020
Αρ. Πρωτ.: 52090
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ANOIKTOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ - ΔΗΜΗΤΡΑ
Προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρονικών
υπολογιστών και λογισμικού εφαρμογών γραφείου για τις ανάγκες υλοποίησης προγραμμάτων κατάρτισης νέων
αγροτών», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
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Αναθέτουσα Αρχή: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – «ΔΗΜΗΤΡΑ»
Διεύθυνση: Κουρτίδου 56-58 & Νιρβάνα, 11145 Αθήνα
Τηλέφωνο: 2108392000
Τίτλος: «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικού εφαρμογών γραφείου για τις ανάγκες
υλοποίησης προγραμμάτων κατάρτισης νέων αγροτών»
Προμήθεια - εκτιμώμενη αξία: Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικού εφαρμογών γραφείου
για τις ανάγκες υλοποίησης προγραμμάτων κατάρτισης νέων αγροτών εκτιμώμενης αξίας 176.490,54 €
πλέον ΦΠΑ. – CPV 30200000-1, 48000000-8
Η προκήρυξη αφορά Δημόσια Σύμβαση Προμήθειας
Περιγραφή – αντικείμενο της σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια διακοσίων σαράντα
εννέα (αρ. 249) ηλεκτρονικών υπολογιστών (η/υ) ως εξής: α) εκατόν είκοσι τεσσάρων (αρ. 124) επιτραπέζιων
ηλεκτρονικών υπολογιστών (desktop) και β) εκατόν είκοσι πέντε (125) φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών
(laptop) με τους οποίους θα εξοπλιστούν οι δομές κατάρτισης και η Κεντρική Υπηρεσία του Οργανισμού.
Επιπλέον, προβλέπεται επίσης προμήθεια αντίστοιχων σε αριθμό (249) αδειών για ακαδημαϊκή χρήση
λογισμικού εφαρμογών γραφείου. Ο προμηθευόμενος εξοπλισμός και το λογισμικό πρόκειται να κατανεμηθεί
σε δομές κατάρτισης και στην Κεντρική Υπηρεσία του Οργανισμού.
Κατανομή σε τμήματα: ΟΧΙ
Συνολικός προϋπολογισμός: 176.490,54 € χωρίς Φ.Π.Α. 24.182,82 € Φ.Π.Α.
200.673,36 € συνολικός προϋπολογισμός
Διάρκεια σύμβασης: Από την υπογραφή της σύμβασης και για 6 Μήνες
Απαιτούμενες εγγυήσεις: Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από
Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό σε ευρώ (€), το ύψος της οποίας πρέπει να ανέρχεται στο 2%
του προϋπολογισμού προ Φ.Π.Α. ήτοι 3.529,82 €.
Βασικοί όροι χρηματοδότησης: Η απαιτούμενη συνολική δαπάνη 200.673,36 € θα βαρύνει τις πιστώσεις του
τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – «Δήμητρα».

Διάθεση εγγράφων – στοιχείων του διαγωνισμού: Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα
βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ και συγκεκριμένα στη διεύθυνση:
http://www.elgo.gr όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση καθώς και στο
Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.( www.promitheus.gov.gr )
Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί
ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών:
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Πέμπτη 08/10/2020 και ώρα 12:00 μ.μ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Παρασκευή
23/10/2020 και ώρα 14:00.
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Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.
Χρόνος ισχύος των προσφορών: Δώδεκα (12) μήνες
Δικαίωμα συμμετοχής: Φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις οικονομικών
φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές
Ενστάσεις – προδικαστικές προσφυγές: Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι
οποίες εκδίδονται ή συντελούνται από την αναθέτουσα αρχή στο πλαίσιο διαγωνιστικής διαδικασίας
διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016 και του Π.Δ 39/17
«Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (ΑΕΠΠ)»
Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες, καθώς και οι χώροι παράδοσης περιλαμβάνονται στην διακήρυξη
του διαγωνισμού.
Ημερομηνία αποστολής στο ΚΗΜΔΗΣ: 07/10/2020.
Συστημικός Αριθμός διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 100545.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Παναγιώτης Ι. Χατζηνικολάου
MSc Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
& Μηχανικός Υπολογιστών ΕΜΠ
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