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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 10 Ιουλίου 2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:
ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΚΕ.ΜΕ.Α.)
Δ/νση: Π. Κανελλοπούλου 4, 101 77, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 7710805
Fax: 210 7481995
Διαδικτυακός τόπος: www.kemea.gr
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του ν. 4412/16
και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
τιμής.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - 48000000-8 / Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 13.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.

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

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (2014-2020)
Δράση συγχρηματοδοτούμενη σε ποσοστό 75% από κοινοτικούς πόρους και 25% από Εθνικούς πόρους που θα βαρύνει τις
πιστώσεις του υπ’ αριθ. 2016ΣΕ05020013 Έργου της ΣΑΕ 050/2 με τίτλο «Στοχευμένες Δράσεις για την Αύξηση της Προστασίας
των Εθνικά Χαρακτηρισμένων Ευρωπαϊκών Υποδομών Ζωτικής Σημασία»
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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.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (2014-2020)
Δράση συγχρηματοδοτούμενη σε ποσοστό 75% από κοινοτικούς πόρους και 25% από Εθνικούς πόρους που θα βαρύνει τις
πιστώσεις του υπ’ αριθ. 2016ΣΕ05020013 Έργου της ΣΑΕ 050/2 με τίτλο «Στοχευμένες Δράσεις για την Αύξηση της Προστασίας
των Εθνικά Χαρακτηρισμένων Ευρωπαϊκών Υποδομών Ζωτικής Σημασία»
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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. 1278/8/4-οθ’
Διακήρυξης, το αργότερο μέχρι τις 26 Ιουλίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00.
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Στις 26 Ιουλίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, στις εγκαταστάσεις της Αναθέτουσας Αρχής,
σύμφωνα με τη Διακήρυξη.

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.
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ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (2014-2020)
Δράση συγχρηματοδοτούμενη σε ποσοστό 75% από κοινοτικούς πόρους και 25% από Εθνικούς πόρους που θα βαρύνει τις
πιστώσεις του υπ’ αριθ. 2016ΣΕ05020013 Έργου της ΣΑΕ 050/2 με τίτλο «Στοχευμένες Δράσεις για την Αύξηση της Προστασίας
των Εθνικά Χαρακτηρισμένων Ευρωπαϊκών Υποδομών Ζωτικής Σημασία»
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ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

H ισχύς των προσφορών που θα κατατεθούν για το Συνοπτικό Διαγωνισμό
τουλάχιστον διακόσες πενήντα (250) ημέρες.

θα πρέπει να είναι

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για την παροχή τυχόν διευκρινήσεων, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνούν με το αρμόδιο
τμήμα της Αναθέτουσας Αρχής στέλνοντας e-mail (στην ηλεκτρονική διεύθυνση: d.prassakis@kemearesearch.gr) περιγράφοντας/εξειδικεύοντας επακριβώς την ερώτηση/πληροφορία στην οποία επιθυμούν
να λάβουν απάντηση το αργότερο έως και τη Τετάρτη 17 Ιουλίου 2019 και ώρα 11:00.
Οι τυχόν διευκρινήσεις θα αναρτηθούν, το αργότερο, την Δευτέρα 22 Ιουλίου και ώρα 11:00
συγκεντρωτικά για το σύνολο των ερωτημάτων/πληροφοριών στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής,
στη διεύθυνση (URL) : (www.kemea.gr). Παράλληλα θα αποστέλλονται και προσωπικά στην ηλεκτρονική
διεύθυνση του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα που ζήτησε την διευκρίνηση.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης.
Οι οικονομικοί φορείς επιτρέπεται να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο των ειδών του
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι CPV 48000000-8 / Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής.

Για το ΚΕ.ΜΕ.Α.
Ο Διευθυντής
Παναγιώτης Τρυφιάτης
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