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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αγ. Ι. Ρέντης, αριθμ. πρωτ. 46011/23.09.2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 01/2022
Η Ο.ΣΥ. Α.Ε. προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας
δαπάνης 82.500,00€ (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), για την προμήθεια Ηλεκτρονικών

Υπολογιστών (Mini Tower), για την κάλυψη των αναγκών της Ο.ΣΥ. Α.Ε..
1.

Αναθέτων Φορέας: Ο.ΣΥ. Α.Ε. – ΑΦΜ: 094382949 , Παρνασσού 6, 18233 Αγ. Ι. Ρέντης, NUTS EL30.
Πληροφορίες: Διεύθυνση Προμηθειών – Τμήμα Δημόσιων Διαγωνισμών, τηλ..: 210 4270722,
2104270693, 2104270649 Φαξ.: 2104907861. e-mail: tmefodiasmou1@osy.gr, tmefodiasmou@osy.gr
& dieuthpromitheion@osy.gr , Διεύθυνση διαδικτύου www.osy.gr

2.

Κύρια δραστηριότητα: Αστικοί σιδηρόδρομοι, τραμ, τρόλεϊ ή λεωφορεία.

Περιγραφή ανάθεσης: CPV [30213300-8]- Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Αντικείμενο της
σύμβασης είναι η προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών (Mini Tower) κάλυψη των αναγκών της Ο.ΣΥ. Α.Ε.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 82.500,00€, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
(ήτοι 19.800,00€). Η εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ανέρχεται στο ποσό των
102.300,00€. Το ανωτέρω ποσό αναφέρεται στην προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Mini

Tower). Στη

σύμβαση περιλαμβάνεται δικαίωμα προαίρεσης, με μονομερή δήλωση του

Αναθέτοντος Φορέα ως αναλύθηκε ανωτέρω, έως 15% στην περίπτωση κατακύρωσης μεγαλύτερης
ποσότητας, καθώς επίσης και δικαίωμα περιορισμού έως 50% στην περίπτωση κατακύρωσης
μικρότερης ποσότητας. Το συγκεκριμένο δικαίωμα δύναται να ασκηθεί καθ’ όλη την διάρκεια της
σύμβασης εφόσον το κατακυρωθέν ποσό δεν ξεπερνά την προϋπολογισθείσα δαπάνη. Προσφορές
υποβάλλονται για το σύνολο της προμήθειας του είδους όπως περιγράφεται στο σχετικό Παράρτημα
της παρούσας, αποκλειόμενης κάθε προσφοράς που θα αναφέρεται σε μέρος αυτής. Η σύμβαση θα
ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά

βάσει της τιμής.
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3.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της διακήρυξης. Επί πλέον, για την ανάθεση της σύμβασης, θα χρησιμοποιηθεί ο
ηλεκτρονικός πλειστηριασμός με βάση την τιμή.

4.

Κριτήριο κατακύρωσης: Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει στον προμηθευτή που θα
προσφέρει, εντός της εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας δαπάνης (82.500,00€), τους περισσότερους
Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές (Mini Tower), οι οποίοι θα πρέπει να καλύπτουν πλήρως όλες
τις τεχνικές απαιτήσεις

5.

Δυνατότητα προσφοράς για μέρος των ζητούμενων υπηρεσιών: Προσφορές υποβάλλονται για
το σύνολο της προμήθειας, αποκλειόμενης κάθε προσφοράς που θα αναφέρεται σε μέρος αυτής.

6.

Απαγόρευση εναλλακτικών προσφορών: Δεν θα γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

7.

Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται μέχρι την οριστική παραλαβή του
υπό προμήθεια είδους που θα αφορά στο σύνολο της προσφερθεί σας ποσότητας

8.

Λήψη του τεύχους του διαγωνισμού: Το πλήρες τεύχος της διακήρυξης και συμπληρωματικά
έγγραφα διατίθενται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή: www.promitheus.gov.gr και www.osy.gr.

9.

Ηλεκτρονική διάθεση εγγράφων-Διευκρινίσεις: Αναφέρεται αναλυτικά στη διακήρυξη.

10. Λήξη Προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2022 και
ώρα 11.00πμ.
11. Ταχυδρομική διεύθυνση κατάθεσης εγγράφων: Ο.ΣΥ. Α.Ε., Παρνασσού 6, Αγ. Ι. Ρέντης, 18233,
Κεντρική Γραμματεία, Ισόγειο.
12. Γλώσσα: Αναφέρεται αναλυτικά στη διακήρυξη.
13. Προϋποθέσεις συμμετοχής στο Διαγωνισμό: Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι
οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται
τουλάχιστον από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από πάροχο
υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην
απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφούν

Παρνασσού 6, 182 33 Αγ. Ι. Ρέντης – Τηλ.: 210 4270710, 210 4270711, 210 4270693, 210 4270649, 210 4270722
Fax: 210 4907861, www.osy.gr – e-mail: dieuthpromitheion@ethel.gr
Σελίδα 2 από 3

Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου

Μπορείτε να ελέγξετε την ισχύ του εγγράφου
σκανάροντας το QR code ή εισάγοντας τον κωδικό
στο docs.gov.gr/validate
Κωδικός εγγράφου: BUNezOtj3iTBaZXbBe_L-Q

Σελίδα: 2/3

ΑΔΑ: 6Ο1ΕΟΚΩ0-ΚΑΔ

22PROC011318300 2022-09-28

στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 259 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις
του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες.
14. Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών: Θα γίνει την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2022 και
ώρα 11:00πμ.
15. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας
σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),

εγγυητική

επιστολή συμμετοχής, που αντιστοιχεί στο 2% του αθροίσματος του συνολικού προϋπολογισμού μη
συνυπολογιζόμενων των δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης. Σχετικό υπόδειγμα
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV, της παρούσης
16. Πληρωμή Τιμήματος: Αναφέρεται αναλυτικά στη Διακήρυξη.
17. Νομική μορφή οικονομικού φορέα: Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και
των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την
υποβολή προσφοράς. Ο αναθέτων φορέας μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων
να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.
18. Κριτήρια επιλογής: Όπως αναφέρονται στη Διακήρυξη και στα Παραρτήματα αυτής
19. Χρόνος ισχύος της προσφοράς του συμμετέχοντος: 365 ημερών / 12 μηνών από την επόμενη
ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
20.

Τυχόν ενστάσεις/προσφυγές κατά της διακήρυξης του Διαγωνισμού: Αναφέρονται στη
διακήρυξη.

21. Το πλήρες τεύχος της διακήρυξης δημοσιεύτηκε στο ΕΣΗΔΗΣ και στο ΚΗΜΔΗΣ.
Στέφανος Αγιάσογλου
Διευθύνων Σύμβουλος
Για την ακρίβεια
Η Προϊσταμένη Τμήματος Κεντρικής
Γραμματείας
Αικατερίνη Πουραΐμη
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