
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

(ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ)
Αθήνα   17/9/2014

Προκήρυξη υπ' Αριθ.   1  4/14

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ
ΕΡΓΟ

«Οικονομοτεχνική Μελέτη Διαπίστωσης Βιωσιμότητας των Μετοχικών
Ταμείων Στρατού (ΜΤΣ), Ναυτικού (ΜΤΝ) και Αεροπορίας (ΜΤΑ) και των υπό

αυτών Φορέων - Ειδικών Λογαριασμών/Κλάδων»

1.  Επωνυμία,  διεύθυνση,  αριθμός  τηλεφώνου  και  τηλεομοιοτυπίας,
ηλεκτρονική  διεύθυνση  Αναθέτουσας  Αρχής:  Ελληνικό  Δημόσιο  –  Υπουργείο
Εθνικής Άμυνας, Μεσογείων 227-231, Αθήνα, Τ.Κ. 154 51, τηλ.: 2107466212, φαξ:
210746 6103, e-mail: prom@mil.gr.

2.    Επιλεγείς  τρόπος  σύναψης  της  σύμβασης: Ανοικτή  Ηλεκτρονική
Διαδικασία.

3.   Τύπος της σύμβασης: Σύμβαση παροχής υπηρεσιών.

4.  Τόπος παροχής των υπηρεσιών: Αθήνα

5.   Δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών:
- Προϋπολογισμός της Σύμβασης: 100.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. κατ’ ανώτατο όριο
κατ’ ανώτατο όριο 
-  Η  Σύμβαση  δεν  σχετίζεται  με  Σχέδιο  ή  Πρόγραμμα  χρηματοδοτούμενο  από  τα
κοινοτικά ταμεία.
- Η Σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.

- Δεν πρόκειται για επαναλαμβανόμενη σύμβαση.

CPV: 71241000-9 

- Nα διευκρινίζεται κατά πόσο η εκτέλεση της υπηρεσίας επιφυλάσσεται,
βάσει  νομοθετικών,  κανονιστικών  ή  διοικητικών  διατάξεων,  σε  μια
συγκεκριμένη  επαγγελματική  κατηγορία.  Μνεία  των  εν  λόγω  νομοθετικών,
κανονιστικών  ή  διοικητικών  διατάξεων:  Στο  Διαγωνισμό  δικαιούνται  να
συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα αυτοτελώς ή σε σύμπραξη ή κοινοπραξία
που θα συσταθεί  ή  έχει  συσταθεί,  εφόσον  ασκούν συναφή δραστηριότητα με το
αντικείμενο της υπηρεσίας.

6.  Προθεσμία ολοκλήρωσης των υπηρεσιών ή διάρκεια της σύμβασης
υπηρεσιών. Ει δυνατόν προθεσμία έναρξης παροχής των υπηρεσιών: Τρεις (3)
μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

7. Αποδοχή  ή  απαγόρευση  υποβολής  εναλλακτικών  προσφορών:
Απαγόρευση υποβολής εναλλακτικών προσφορών.
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8.   Στην περίπτωση των ανοικτών διαδικασιών:

      α.  Ονομασία,  διεύθυνση,  αριθμός  τηλεφώνου  και  τηλεομοιοτυπίας,
καθώς και ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας, από την οποία μπορούν να
ζητούνται  η συγγραφή υποχρεώσεων και  τα συμπληρωματικά έγγραφα της
σύμβασης:  Στο  δικτυακό  τόπο  του  διαγωνισμού  στη  Διαδικτυακή  πύλη
www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ και μόνο ηλεκτρονικά εντός των προθεσμιών
που καθορίζονται από το Π.Δ. 118/07 

     β. Κατά περίπτωση, προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αυτών: 26-
9-2014  ή  κατά  περίπτωση σύμφωνα με  τις  ημερομηνίες  του  άρθρου  10  του  ΠΔ
118/07 .

     γ. Κατά  περίπτωση,  το  κόστος  και  οι  όροι  πληρωμής  για  τη
χορήγηση των εν λόγω εγγράφων: Οι ενδιαφερόμενοι παραλαμβάνουν τα τεύχη
δημοπράτησης  με  την  καταβολή  ποσού  €  20,00   ή/και   ηλεκτρονικά  από  τη
Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr

9.  α.  Καταληκτική  ημερομηνία  για  την  ηλεκτρονική  παραλαβή  των
προσφορών  ή  ενδεικτικών  προσφορών  στην  περίπτωση  υλοποίησης
δυναμικού  συστήματος  αγορών  (ανοικτές  διαδικασίες):  20-10-2014,  ημέρα:
Δευτέρα, ώρα: 15:00.             

      β.   Ηλεκτρονική  Διεύθυνση,  στην οποία  πρέπει  να  υποβάλλονται:
www.promitheus.gov.gr.

      γ.    Γλώσσα  ή  γλώσσες  στις  οποίες  πρέπει  να  συντάσσονται:
Ελληνική (EL)

10.   Στην περίπτωση των ανοικτών διαδικασιών:

α. Πρόσωπα  στα  οποία  επιτρέπεται  να  παρίστανται  στην
αποσφράγιση  των  προσφορών: Η  αποσφράγιση  των  προσφορών
πραγματοποιείται  με  ανοικτή  ηλεκτρονική  διαδικασία  με  δυνατότητα
παρακολούθησης των νομίμων εκπροσώπων των υποψηφίων που έχουν καταθέσει
προσφορές .

β. Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης των προσφορών:  24-
10-2014, ημέρα: Παρασκευή,  ώρα: 11:00 και ηλεκτρονικά από τη Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr

11.  Κατά περίπτωση, απαιτούμενες εγγυήσεις: Εγγυητική επιστολή ύψους
χίλια  εξακόσια  είκοσι  έξι  ευρώ  και  δύο  λεπτά  (1626,02€)  για  τη  συμμετοχή  στο
διαγωνισμό,  εγγυητική  επιστολή  καλής  εκτέλεσης  ίση  με  το  5% του  οικονομικού
αντικειμένου της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ.

12. Βασικοί  όροι  χρηματοδότησης  και  πληρωμής  ή/και  αναφορά  των
σχετικών κανονιστικών διατάξεων: Η υλοποίηση των υπηρεσιών του έργου θα
πραγματοποιηθεί με χρηματοδότηση από προϋπολογισμό ΚΥ ΥΠΕΘΑ.

ΑΔΑ: ΒΣΘΗ6-ΒΞΖ



13.    Ενδεχομένως, νομική μορφή, την οποία θα πρέπει να περιβληθεί μια
κοινοπραξία  οικονομικών  φορέων,  στην  οποία  κατακυρώνεται  η  σύμβαση:
Αλληλέγγυα  και  εις  ολόκληρο  ευθύνη  έναντι  του  ΥΠΕΘΑ  για  την  εκτέλεση  του
αντικειμένου της σύμβασης. Σύσταση κοινοπραξίας.         

14.   Κριτήρια  επιλογής  και  πληροφορίες  σχετικά  με  την  προσωπική
κατάσταση του οικονομικού φορέα, πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι
απαραίτητες για την αξιολόγηση των ελαχίστων ορίων του οικονομικού και
τεχνικού  χαρακτήρα  που  θα  πρέπει  να  πληροί  ο  οικονομικός  φορέας.
Ελάχιστο  επίπεδο  ή  ελάχιστα  επίπεδα  ικανοτήτων  που  ενδεχομένως
απαιτούνται: Ακολουθούν  τις  διατάξεις  της  Οδηγίας  2004/18/  ΕΚ  και
συμπεριλαμβάνονται λεπτομερώς στο Τεύχος της Διακήρυξης. 

15.   Χρονικό διάστημα, κατά το οποίο ο προσφέρων δεσμεύεται από την
προσφορά  του  (ανοικτές  διαδικασίες):  Εκατόν  είκοσι  (120)  μέρες  από  την
επόμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνία υποβολής προσφορών.

16.  Κριτήρια  τα  οποία  θα  χρησιμοποιηθούν  για  την  ανάθεση  της
σύμβασης: Η χαμηλότερη τιμή. 

17. Επωνυμία και διεύθυνση του αρμοδίου οργάνου για τις διαδικασίες
προσφυγής και, κατά περίπτωση διαμεσολάβησης. Διευκρινίσεις όσον αφορά
τις  προθεσμίες  υποβολής  των  προσφυγών  ή,  ενδεχομένως,  επωνυμία,
διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας καθώς και η ηλεκτρονική
διεύθυνση της υπηρεσίας από την οποία μπορούν να λαμβάνονται αυτές οι
πληροφορίες: ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ ΥΠΕΘΑ, Μεσογείων 229-231, Αθήνα, Τ.Κ. 154 51, τηλ.:
2107466212, φαξ: 210 7466103
- Δεν εφαρμόζονται διαδικασίες διαμεσολάβησης.
- Προθεσμίες: Π.Δ. 118/07

18.   Ημερομηνία αποστολής της Προκήρυξης στην Υπηρεσία Επίσημων
Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: Δεν δημοσιεύεται.

19.    Διευκρίνιση  εάν η σύμβαση καλύπτεται  ή  όχι  από τη συμφωνία:
Καλύπτεται.

20. Τα  έξοδα  δημοσίευσης  της  παρούσας  προκήρυξης  βαρύνουν  τον
Ανάδοχο.

Αθήνα, 17 -9 -2014

Ακριβές Αντίγραφο

Επγός (Ο) Σ.Δανιήλ
ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ/Τμ. Προμηθειών

Υπτγος (Ο) Ζαχαρίας Πρασσάκης 
Διευθυντής ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ
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