
 

 
 

Αθήνα, 21-10-2021 
Αρ. Πρωτ.: 55092 

 

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ANOIKTOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ - ΔΗΜΗΤΡΑ 
 

Προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού και 
λογισμικού που εντάσσεται στο Υποέργο 3 της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5021283 και τίτλο «Αναβάθμιση πλαισίου και 
διαδικασιών παροχής υπηρεσιών προς την αγροτική επιχειρηματικότητα»», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει  βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν. 4412/2016. 

 

1. Αναθέτουσα Αρχή: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – «ΔΗΜΗΤΡΑ» 
 Διεύθυνση: Κουρτίδου 56-58 & Νιρβάνα, 11145 Αθήνα 
 Τηλέφωνο: 2108392000 

2. Τίτλος: «Προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού που εντάσσεται στο Υποέργο 3 της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 
5021283 και τίτλο «Αναβάθμιση πλαισίου και διαδικασιών παροχής υπηρεσιών προς την αγροτική 
επιχειρηματικότητα»» 

3. Προμήθειες - εκτιμώμενη αξία: Μελέτη, ανάπτυξη και εγκατάσταση πληροφοριακών συστημάτων και 
εξοπλισμού πληροφορικής και παροχή σχετικών υπηρεσιών υποστήριξης εκτιμώμενης αξίας 757.200,00 € πλέον 
ΦΠΑ 24%. – CPV 48000000-8, 30200000-1, 72250000-2 

4. Η προκήρυξη αφορά Δημόσια Σύμβαση Προμηθειών 
5. Περιγραφή – αντικείμενο της σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η: 

- Μελέτη και υλοποίηση ενιαίου πληροφοριακού συστήματος Πιστοποιήσεων και Ελέγχου (ΔιΠΕ) 
- Μελέτη και υλοποίηση Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων (Σ.Η.Δ.Ε), 
- Μελέτη και υλοποίηση συστήματος Επιχειρηματικής Ευφυΐας (BI), αφενός για την υποστήριξη του 
πληροφοριακού συστήματος Πιστοποιήσεων και Ελέγχου και αφετέρου για την αναβάθμιση του πληροφοριακού 
συστήματος Artemis 
- Μελέτη και υλοποίηση Διαχειριστικού Πληροφοριακού Συστήματος για τον ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ 
- Παροχή υπηρεσιών διασύνδεσης με υπάρχουσες εφαρμογές του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ για την ανταλλαγή δεδομένων 
και διασφάλιση πλήρους διαλειτουργικότητας μεταξύ των επιμέρους συστημάτων εντός του Οργανισμού, 
- Παροχή υπηρεσιών για τη διασφάλιση λειτουργίας με την υφιστάμενη τεχνολογική υποδομή ή επισήμανση 
απαραίτητων μεταβολών, 
- Παροχή υπηρεσιών για τη διασφάλιση ομαλής μετάπτωσης δεδομένων και εισαγωγή δεδομένων των 
υπαρχουσών εφαρμογών, 
- Εκπαίδευση και μεταφορά τεχνογνωσίας στους διαχειριστές και χειριστές των συστημάτων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. 
- Τεχνική υποστήριξη. 
- Παροχή υπηρεσιών προσαρμογής εφαρμογών on-site. 
- Προμήθεια εξοπλισμού (hardware) 

6. Κατανομή σε τμήματα: ΟΧΙ 
7. Συνολικός προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης: 757.200,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 

181.728,00 € Φ.Π.Α. (24%) (938.928,00 € συνολικός προϋπολογισμός  



ΑΔΑ: Ω3ΔΟΟΞ3Μ-Φ0Ρ



 

8. Διάρκεια σύμβασης: Από την υπογραφή της σύμβασης και για 24 Μήνες με δικαίωμα προαίρεσης της 
αναθέτουσας αρχής για παράταση της διάρκειας της σύμβασης για επιπλέον 24 μήνες (συνολική διάρκεια σε 
περίπτωση που ασκηθεί το δικαίωμα προαίρεσης 48 μήνες). 

9. 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 7.770,00 €. 

10. Βασικοί όροι χρηματοδότησης: Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από τον τακτικό προϋπολογισμό του 
Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – «ΔΗΜΗΤΡΑ» με σχετική πίστωση του προϋπολογισμού των οικονομικών 
ετών 2021, 2022, 2023, 2024 και 2025. 

11. 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 ) 

12. 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.  

13. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: Παρασκευή 22/10/2021 και ώρα 12:00 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 22/11/2021 και ώρα 14:00 

14. Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική. 
15. Χρόνος ισχύος των προσφορών: Δώδεκα (12) μήνες 
16. Δικαίωμα συμμετοχής: Φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις οικονομικών 

φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 
17. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές 
18. 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)» 

19. Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες, καθώς και οι χώροι παράδοσης περιλαμβάνονται στην διακήρυξη 
του διαγωνισμού. 

20. Ημερομηνία αποστολής στην ΕΕΕΕ: 21/10/2021 
 

 
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ 

 

 
Παναγιώτης Ι. Χατζηνικολάου 

MSc Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

& Μηχανικός Υπολογιστών ΕΜΠ 

http://www.promitheus.gov.gr/
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