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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Συνοπτικού Διαγωνισμού για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ

ΔΟΜΗΣ SocialNetwork Αττική»
Προϋπολογισμός: 74.000,00 € (με Φ.Π.Α.)
(Με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προφορά με βάση την βέλτιστη σχέση
ποιότητας - τιμής)

1.

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
Επωνυμία
Ταχυδρομική διεύθυνση
Πόλη
Ταχυδρομικός Κωδικός
Χώρα
Κωδικός ΝUTS
Τηλέφωνο
Φαξ
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Αρμόδιος για πληροφορίες
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής
Λεωφόρου Συγγρού 15 -17
Αθηνά
11743
Ελλάδα
EL30
213-2063629
210 -6910060
a.galiatsatou@patt.gov.gr
Αγγελική Γαλιατσάτου
http://www.ptapatt.gr

Στοιχεία Επικοινωνίας
α)Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην
διεύθυνση (URL): http://www.ptapatt.gr
β) Η σχετική προκήρυξη διατίθεται ατελώς από την αναθέτουσα αρχή (Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής,
Λεωφόρος Συγγρού 15 – 17, 2ος όροφος, 11743 Αθήνα, τηλ. 213-2063629).

2.

Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση
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Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με εφαρμογή του άρθρου 117 του ν. 4412/16, που αναφέρεται στους συνοπτικούς
διαγωνισμούς.
Χρηματοδότηση της σύμβασης
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο. 1 της Πράξης «Δομή υποστήριξης δράσεων κοινωνικής συνοχής και
αναπτυξιακής παρέμβασης – SocialNetwork Αττική» με κ.α: 2017ΕΠ08510118 και κωδικό ΟΠΣ 5017272 του Ε.Π.
«Αττική» 2014-2020.
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Αττικής , Κωδ. ΣΑ ΕΠ085.1 Η δαπάνη για
την παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από
εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.
3. Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης
Ο διαγωνισμός αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε παραγωγική λειτουργία ενός διαδικτυακού
πληροφοριακού συστήματος υποστήριξης της Dομής Social Network Αττική για τις ανάγκες του Περιφερειακού
Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής, όπως ειδικότερα περιγράφεται στην υπ’ αριθ. 02/2018 μελέτη του Τμήματος
Επιστημονικοτεχνικής Υποστήριξης & Υλοποίησης Προγραμμάτων του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης
Αττικής η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας διακήρυξης.
Τα είδη της προμήθειας κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων
(CPV): 48000000-8, 72261000-2
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρεις (3) μήνες.
Η αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης περιγράφεται στην υπ’
αριθ.02/2018 Μελέτη - Τεχνικών Προδιαγραφών του Τμήματος Επιστημονικοτεχνικής Υποστήριξης & Υλοποίησης
Προγραμμάτων Του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 59.677,42€ πλέον ΦΠΑ (ΦΠΑ 24%: 14.322,58€)..
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της συμφερότερης προσφορά, με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας τιμής, η οποία θα προκύψει από την συσχέτιση της βαθμολόγησης της τεχνικής προσφοράς και της αντίστοιχης
οικονομικής του κάθε υποψηφίου αναδόχου.
Η τεχνική προσφορά βαθμολογείται με συντελεστή βαρύτητας 85% και η οικονομική προσφορά με συντελεστή
15%.
4. Ημερομηνία Διενέργειας διαγωνισμού
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 20/08/2018 και ώρα 13:00
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην έδρα του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής, Λεωφόρος Συγγρού 15 –
17, 2ος όροφος, 11743 Αθήνα, τηλ. 213-2063629), την 20η του μηνός Αυγούστου ημέρα Δευτέρα του
έτους 2018, ενώπιον της επιτροπής διενέργειας / αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων
προμηθειών, η οποία θα συνεδριάσει στην αίθουσα διαγωνισμών, που βρίσκεται στον 2ο όροφο του κτιρίου. Η
ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 13:30 στις 20/08/2018.
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5. Δημοσιότητα
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του
άρθρου 2 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ112/Α/13-7-2010), για την «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο
“Πρόγραμμα Διαύγεια”, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr .
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην
διεύθυνση (URL): http://www.ptapatt.gr/
6. Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:
Η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.
o Τεχνικές Προδιαγραφές (Μελέτη - Παράρτημα Ι)
o Υποδείγματα Οικονομικής Προσφορών (Παράρτημα ΙΙ)
o Υποδείγματα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης (Παράρτημα ΙΙI)
o Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ – Παράρτημα IV)
o Το Σχέδιο της Σύμβασης (Παράρτημα V)
o Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις
προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά.
7.
Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα της επίσημης ιστοσελίδας του Περιφερειακού Ταμείου
Ανάπτυξης Αττικής στην διεύθυνση (URL): http://www.ptapatt.gr/
8. Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
9. Εγγυήσεις
Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης
- Ο προσφέρων, στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της σύμβασης, υποχρεούται να καταθέσει, πριν ή κατά την
υπογραφή της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό πέντε επί τοις
εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α.
10. Δικαίωμα συμμετοχής
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.),
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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 και
δραστηριοποιούνται στον τομέα ανάπτυξης λογισμικού για Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και διαθέτουν
την αντίστοιχη εμπειρία.
11. Εγγύηση συμμετοχής
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, δεν απαιτείται να κατατεθεί από
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής.
12. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
Ο ανάδοχος δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση της σύμβασης εν όλω ή εν μέρει υπεργολάβους.
13. Κριτήρια Ανάθεσης
Κριτήριο κατακύρωσης του έργου είναι η συμφερότερη προσφορά, με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής,
η οποία θα προκύψει από την συσχέτιση της βαθμολόγησης της τεχνικής προσφοράς και της αντίστοιχης
οικονομικής του κάθε υποψηφίου αναδόχου.
Η τεχνική προσφορά βαθμολογείται με συντελεστή βαρύτητας 85% και η οικονομική προσφορά με συντελεστή
15%.
Κριτήρια αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών
Τα κριτήρια αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών οργανώνονται σε δύο ομάδες, με συγκεκριμένους συντελεστές
βαρύτητας και παρουσιάζονται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα, ο οποίος περιλαμβάνει επίσης και τους
συντελεστές βαρύτητας κάθε κριτηρίου, σε συνολικό άθροισμα 100.
A.
Α.1
Α.2
Α.3
Β.
Β.1
Β.2
Β.3

14.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Συμφωνία με ουσιώδη τεχνικά χαρακτηριστικά
Κάλυψη διαλειτουργικότητας, ευχρηστίας, προσβασιμότητας
Ποιότητα, καταλληλότητα, διαχείρισης του έργου
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ
Καταλληλότητα των προσόντων και της εμπειρίας των στελεχών της
Ομάδας Εργασίας στα οποία ανατίθεται η εκτέλεση της Υπηρεσίας.
Εκπαίδευση προσωπικού - επίδειξη λειτουργίας ομοειδούς έργου
Χρόνος παράδοσης
ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ %
55%
25%
15%
15%
45%
15%
10%
20%
100%

Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης
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Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή
προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο .
15. Ενστάσεις
Ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως:
α. κατά των πράξεων της αναθέτουσας αρχής, (απόφαση κατακύρωσης και λοιπές εκτελεστές αποφάσεις). Η
προθεσμία άσκησης της ένστασης είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλομένης πράξης στον
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.
β. κατά της διακήρυξης. Η ένσταση υποβάλλεται σε ημερομηνία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού
διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα
άρθρα 127 και 221 του Ν.4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας
τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.
16 Χρόνος Υλοποίησης
Ο ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει την παράδοση, εγκατάσταση και θέση σε παραγωγική λειτουργία του
διαδικτυακού πληροφοριακού συστήματος υποστήριξης εργασιών της Δομής Social Network Αττική για τις
ανάγκες του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής εντός συνολικού χρόνου τριών (3) μηνών από την
υπογραφή της συμβάσεως.
17. Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας
Η ζητούμενη Περίοδος Εγγύησης (δωρεάν συντήρησης) είναι ένα (1) έτος από την Οριστική Παραλαβή του Έργου.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης, καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου
Εγγύησης Καλής Λειτουργίας.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΤΟΥ ΠΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
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