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ΘΕΜΑ: Περίληψη Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού
(Διακήρυξη με Α.Π.: Λ.001/271/12773/08.10.2020)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ: 08.10.2020
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΕΑΕ
(www.eeae.gr): 08.10.2020
Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό, για την «Προμήθεια
πληροφοριακού συστήματος και συνδεόμενης βάσης δεδομένων» για την ενίσχυση του Τμήματος
Αδειών και Ελέγχων (ΤΑΕ), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, CPV: 72262000-9 - Υπηρεσίες ανάπτυξης
λογισμικού, προϋπολογισθείσας δαπάνης πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ 24% ήτοι εξήντα δύο χιλιάδες ευρώ (62.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
Η χρηματοδότηση της σύμβασης θα βαρύνει τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας της ΕΕΑΕ.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
α) φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα ή λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και ασκούν επαγγελματική
δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προς ανάθεσης προμήθειας.
β) ενώσεις των ως άνω φυσικών ή νομικών προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
Οι ενώσεις δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την
προσφορά.
Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό οι οικονομικοί φορείς πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια
ποιοτικής επιλογής:
Κριτήρια Επιλογής
α) να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα συναφών προμηθειών και έργων, όπου θα πρέπει να
έχουν εκτελέσει κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας τουλάχιστον μία (1) σύμβαση προμήθειας
παρόμοιου τύπου.
β) να διαθέτουν κατάλληλη οργάνωση, δομή και μέσα, προκειμένου να ανταπεξέλθουν με επιτυχία στις
απαιτήσεις του υπό ανάθεση αντικειμένου του διαγωνισμού.
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γ)
δ)

να είναι εγγεγραμμένοι σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο σχετικό με την άσκηση της
δραστηριότητας που απαιτείται για την εκτέλεση του φυσικού αντικειμένου της παρούσας
διακήρυξης.
να διαθέτουν, ελάχιστο ετήσιο κύκλο εργασιών για τις τρεις τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις, ίσο με
τον προϋπολογισμό της διακήρυξης (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των
τριών διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο κύκλος εργασιών υπολογίζεται για όσες διαχειριστικές χρήσεις
δραστηριοποιείται.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις, πρέπει να
καλύπτονται αθροιστικά από όλα τα μέλη της ένωσης (άρθρο 19 παρ. 2 εδ. γ' ν. 4412/2016).

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος
μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Στον Διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
Η αποσφράγιση των φακέλων με τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τις τεχνικές προσφορές θα
πραγματοποιηθεί την Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2020, ώρα 10:00 π.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της
ΕΕΑΕ, στην Αγία Παρασκευή Αττικής.
Η αναθέτουσα αρχή θα προσκαλέσει τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς, των οποίων οι τεχνικές
προσφορές θα κριθούν αποδεκτές, να προσέλθουν σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα για την αποσφράγιση
των οικονομικών προσφορών.
Οι προσφορές θα πρέπει να αποσταλούν μέχρι τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2020, ώρα 14:00 μ.μ., με
ευθύνη του Προσφέροντος Οικονομικού Φορέα, στο Τμήμα Οικονομικού & Προμηθειών της ΕΕΑΕ με
οποιονδήποτε τρόπο, αυτοπροσώπως, ταχυδρομικώς ή με courier με συστημένη επιστολή και θα
παραλάβουν Αριθμό Πρωτοκόλλου από το Πρωτόκολλο της ΕΕΑΕ.
Η διακήρυξη του παρόντος συνοπτικού διαγωνισμού διατίθεται στον διαδικτυακό τόπο της www.eeae.gr,
καθώς και στη διαδικτυακή πύλη του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων
(www.promitheus.gov.gr).
Σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται εγγράφως (E-mail: maria.zappa@eeae.gr.), το
αργότερο 6 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται εγγράφως.
Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται με άλλο τρόπο δεν εξετάζονται.
Οι απαντήσεις επί των ερωτήσεων και διευκρινήσεων που θα υποβάλλονται, θα αναρτώνται στον
διαδικτυακό ιστότοπο της ΕΕΑΕ στο αντίστοιχο πεδίο της διακήρυξης και των ανακοινώσεων.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διακήρυξη οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην
ΕΕΑΕ, τηλ.: 210 6506806, E-mail: maria.zappa@eeae.gr
Απαιτούμενες εγγυήσεις: (κατά περίπτωση)
- O ανάδοχος οφείλει να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, το ποσό
της οποίας, σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016, αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής
αξίας, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει υποχρεωτικά
όσα ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 72, του Ν.4412/2016. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης
επιστρέφεται μετά την οριστική (ποιοτική και ποσοτική) παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης.
Η Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική
και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης.
- Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει Εγγυητική Επιστολή καλής λειτουργίας της σύμβασης,
το ποσό της οποίας, σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016, αντιστοιχεί σε ποσοστό 2,5% της συνολικής
συμβατικής αξίας, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
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Η Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης και καλής λειτουργίας εκδίδεται από αναγνωρισμένο
Τραπεζικό Ιδρύμα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της ΕΕ ή του
ΕΟΧ και έχουν το δικαίωμα αυτό, σύμφωνη με τα υποδείγματα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ VΙ της
αναλυτικής διακήρυξης του διαγωνισμού ή σύμφωνη με υπόδειγμα πιστωτικού ιδρύματος ή άλλων
νομικών προσώπων που έχουν το δικαίωμα αυτό, εφόσον περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστο τα
αναφερόμενα στοιχεία στην παράγραφο 2.1.5. της διακήρυξης.

Ο Πρόεδρος της ΕΕΑΕ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΟΥΣΙΑΔΑΣ
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