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ΑΡΜΟΔΙΟ ΟΡΓΑΝΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 
ΤΟΥ ΚΕ.ΜΕ.Α.

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Προμήθεια υλικών δημιουργίας και φύλαξης εφεδρικών 
δεδομένων

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΙΝΑΙ Η ΠΛΕΟΝ 
ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ 
ΤΙΜΗΣ / ΑΝΑ ΥΠΟΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 27 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00.

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Δικαιολογητικά Συμμετοχής και 

Τεχνικής Προσφοράς  
 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 2.4 ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΝΑΙ

ΑΔΑ: ΨΩΣΦΟΡ9Δ-9ΘΜ
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ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ / ΑΝΑ 
ΥΠΟΕΙΔΟΣ 

Υποείδος Α’  / CPV: 30233130-1 34.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.
Υποείδος Β’ / CPV:  30237000-9 11.250,00€ πλέον Φ.Π.Α.

CPV Α  30233130-1/ Μονάδες αποθήκευσης μαγνητικού δίσκου
Β 30237000-9/ Μέρη, εξαρτήματα και προμήθειες 
υπολογιστών

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως 17/01/2020 ημέρα 
Παρασκευή  και ώρα 17:00, η Αναθέτουσα Αρχή παρέχει σε 
όλους του προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία 
σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με 
τα έγγραφα της σύμβασης το αργότερο στις 23/01/2020 
ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00. 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 

 

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 
σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση 
ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι 
εγκατεστημένα σε: 

α  κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β  κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου Ε.Ο.Χ. , 

γ  τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο 
βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από 
τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του 
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω 
Συμφωνίας, καθώς και  

δ  σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της 
παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή 
πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, 

για τα οποία δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 
2.2.2 και τα οποία πληρούν τα κριτήρια των άρθρων 2.2.3, 2.2.4 
και 2.2.5 της Διακήρυξης.
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 
 

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να 
υποβάλλουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένους φακέλους 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 1.5 «Προθεσμία 
παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού» και 2.4.2 
«Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών» της υπ’ αριθμ. 
15099-ξ’ Διακήρυξης.

 
ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 

 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική 
γλώσσα. 

Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία 
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από 
επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα 
αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η 
Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 
1497/1984 Α΄188 . Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα 
μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική 
γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις 
διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο 
αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.  

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα 
ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική 
γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 
εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που 
κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 Α΄188 .Ειδικά, τα αλλοδαπά 
ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο 
αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από 
πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει 
συνταχθεί το έγγραφο. 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά 
ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται 
και σε αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από 
μετάφραση στην ελληνική. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και 
μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά 
στην ελληνική γλώσσα. 

 
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 
 

H ισχύς των προσφορών που θα κατατεθούν για το Συνοπτικό 
Διαγωνισμό  θα πρέπει να είναι τουλάχιστον διακόσες  πενήντα 
250  ημέρες. 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης. Οι οικονομικοί 
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ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

φορείς επιτρέπεται να καταθέσουν προσφορά για μέρος των 
ειδών του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι Δηλαδή για το σύνολο των 
ειδών που ζητείται σε κάθε υποείδος του Παραρτήματος Ι . 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 15099- νθ’

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ  
 

10 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Παρασκευή 

 

Ο Συντάκτης Ο Υπεύθυνος της Δράσης Ο Διευθυντής του ΚΕ.ΜΕ.Α.

 

 

Δημήτριος Πρασσάκης Παντελής Μιχάλης Ιωάννης Καραγεωργόπουλος
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