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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας 
ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  
Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας 

 
Γραμματεία 

 
                                                                                         Αθήνα, 27.12.2018 

                                                                                    Αρ. πρωτ. 3714 
 

Προκήρυξη (Περίληψη) της με αρ. πρωτ. 3713/27.12.2018 Διακήρυξης Σύμβασης Προμήθειας 

Επιστημονικού Εξοπλισμού του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων 

Έρευνας)  

Με Ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ Άνω των Ορίων  

 

Επωνυμία και Διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής : Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας 
Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Λόφος Νυμφών, Θησείο, Τ.Κ.: 11810, Αθήνα, τηλέφωνο 
επικοινωνίας: 2103490164, fax: 2103490180, email: g.drakat@noa.gr 
Είδος Σύμβασης : Σύμβαση προμηθειών.   

CPV : 38293000-5 (Σεισμολογικός εξοπλισμός) | 38200000-7 (Γεωλογικά και Γεωφυσικά Όργανα) | 
48900000-7 (Διάφορα Πακέτα Λογισμικού και Συστήματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών | 48326000-9 
(Πακέτα Λογισμικού Χαρτογράφησης) | 30214000-2 (Σταθμοί Εργασίας) | 30231000-7 (Οθόνες και 
Κονσόλες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών) | 48821000-9 (Εξυπηρετητές Δικτύου) | 30234000-8 (Μέσα 
αποθήκευσης) | 32420000-3 (Εξοπλισμός δικτύου)/ 32510000-1 (Σύστημα ασύρματης 
τηλεπικοινωνίας) | 48000000-8 (Πακέτα Λογισμικού και Συστήματα Πληροφορικής)  

Διάρκεια της σύμβασης : Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία 
υπογραφής της. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση (όπου απαιτείται) 
επιστημονικού εξοπλισμού.  
 
Χρόνος παράδοσης υλικών : Ο/Οι ανάδοχος/οι υποχρεούνται να παραδώσουν το σύνολο των ειδών 
εκάστου τμήματος, εντός  δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 
 
Προϋπολογισμός  : Η συνολική εκτιμώμενη αξία της Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων 
ενενήντα χιλιάδων διακοσίων ευρώ (490.200€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ή αλλιώς τριακοσίων 
ενενήντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων είκοσι δύο ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτών (395.322,58€) 
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πλέον ΦΠΑ 24% ποσού ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα επτά ευρώ και σαράντα 
δύο λεπτών (94.877,42€). 
 
Τρόπος χρηματοδότησης : Φορέας χρηματοδότησης της Σύμβασης που θα υπογραφεί με την 
ολοκλήρωση του παρόντος διαγωνισμού είναι η ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, Κωδ. ΣΑ Ε1451.  

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο Υποέργο Νο 2 «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Δ1 ΕΑΑ» της Πράξης: 
«HELPOS – Ελληνικό Σύστημα Παρατήρησης Λιθόσφαιρας» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» με βάση την απόφαση 
ένταξης με αρ. πρωτ. 5537/1668/A2 του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και έχει λάβει κωδικό 
MIS 5002697. Η παρούσα Σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ (αριθ. εναρίθμου έργου 
2017ΣΕ14510044). 
 
Εγγυήσεις : Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης απαιτείται η κατάθεση εγγύησης 
συμμετοχής από τους προσφέροντες. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό εκδίδεται σύμφωνα με 
το Άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 και υπέρ του συμμετέχοντος, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε 
ποσοστό ύψους 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης του διαγωνισμού (χωρίς ΦΠΑ) ή 
σε ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης (χωρίς ΦΠΑ) του/των είδους/ων για το/τα 
οποίο/α υποβάλλεται προσφορά. 

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 (ΕΟΧ), 

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. 

ΙΙ) Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η Αναθέτουσα 
Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν 
συγκεκριμένη νομική μορφή εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή αυτής της 
νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της Σύμβασης. 

ΙΙΙ) Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 
ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 
 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη 
αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και έχουν εγγραφεί στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. – 
Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr ).  
 
Είδος διαδικασίας : Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός άνω των ορίων  
 
Κριτήρια ανάθεσης : Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από 
οικονομικής άποψης προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιμής συνολικά ή ανά τμήμα.  
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Tόπος υποβολής προσφορών του διαγωνισμού : Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του 
ηλεκτρονικού συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. (ηλεκτρονική υποβολή),  
 
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο ηλεκτρονικό Σύστημα Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. : στις 
27/12/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 μ.μ. της αυτής ημερομηνίας.  
 
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών : στις 29/01/2019, ημέρα Τρίτη και 
ώρα 14.00μ.μ. της αυτής ημερομηνίας.  
 
Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών στο ηλεκτρονικό Σύστημα Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. : στις 
04/02/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00π.μ. της αυτής ημερομηνίας.  
 
Γλώσσα σύνταξης προσφορών : Ελληνική.  
   
Χρόνος ισχύος των προσφορών  : Έξι (6) μήνες από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του 
διαγωνισμού, αυτής συμπεριλαμβανομένης.  
  
Εναλλακτικές Προσφορές : Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.  
 
Ημερομηνία αποστολής Προκήρυξης της παρούσας σύμβασης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης : στις 27/12/2018 
   
Ημερομηνία ανάρτησης της Διακήρυξης στην επίσημη ιστοσελίδα  του Εθνικού Αστεροσκοπείου 
Αθηνών (http://www.noa.gr) : στις 27/12/2018 
 
Ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας περίληψης Διακήρυξης στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (πρόγραμμα Διαύγεια) : στις 27/12/2018 
 
Ημερομηνία ανάρτησης της Διακήρυξης στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://eprocurement.gov.gr 
[Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) : στις 27/12/2018 
 
Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση (ανάρτηση) στην διαδικτυακή πύλη του ηλεκτρονικού 
συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. : στις 27/12/2018. 
 
Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία : Προσφορές υποβάλλονται είτε α) για το σύνολο των 
προκηρυχθέντων τμημάτων είτε β) για ένα ή περισσότερα τμήματα αλλά για το σύνολο των ειδών 
κάθε τμήματος.  
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω του περιβάλλοντος 
της «Επικοινωνίας», το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.  
 

Ο Διευθυντής του ΕΑΑ  

και Πρόεδρος του ΔΣ 

  

  

 

  

Καθ. Εμμανουήλ Πλειώνης 
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