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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ
ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:
«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ»
1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε., Μυλλέρου 73
73-77, 10436, Αθήνα,
Ελλάδα,
Τηλέφωνο +30 213 1320600, Φαξ +30 210 5214666, www.eetaa.gr, e-mail: info@eetaa.gr
info
2. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:
«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ»
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ».
3. ΚΩΔΙΚΟΣ CPV:
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου
δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 79500000
79500000-9
9 (Υπηρεσίες υποστήριξης γραφείου).
4. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υποστηρικτικών διοικητικών υπηρεσιών στην Γενική
Γραμματεία Ιθαγένειας. Ειδικότερα, η παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο και την ταξινόμηση των
φακέλων αιτούντων αλλοδαπών και την ψηφιοποίηση των διαδικασιών και των αρχ
αρχείων των εν
λόγω υπηρεσιών. Ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να διαθέσει τουλάχιστον τριάντα (30) άτομα,
στην Κεντρική Διεύθυνση Ιθαγένειας και στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Ιθαγένειας (α) Αθηνών, (β)
Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής και (γ) Θεσσαλονίκης, από τα οποία τα είκοσι (20) θα είναι
Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και τα δέκα (10) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ). Στόχος
είναι η αντιμετώπιση του σημαντικού προβλήματος της υποστελέχωσης των Υπηρεσιών Ιθαγένειας,
οι οποίες είναι επιβαρυμένες με την π
πλειοψηφία
λειοψηφία των αιτήσεων κτήσης της Ελληνικής Ιθαγένειας, με
απώτερο σκοπό να επιταχυνθούν οι διαδικασίες τακτοποίησης του σημαντικού τους αρχείου.
5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
Η διάρκεια του έργου ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
6. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ
ΕΥΧΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση στην διεύθυνση (URL
URL): μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus
promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, καθώς και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής ((http://www.eetaa
eetaa.gr).
7. ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
09/10/2020 και ώρα 23:59.
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8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
16/10/2020 και ώρα 14:00
9. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ:
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 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
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς καθώς δεν θα
υποχρεούνται ούτε κατά την υλοποίηση της σύμβασης.
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
10. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που
ανέρχεται στο ποσό των οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000,00€), η οποία αντιστοιχεί στο 2% της
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (400.000,00€).
11. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.Ε.: 6190 σχετική πίστωση του
προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2020 και 2021 του Φορέα.
12. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ:
Δεν επιτρέπονται
13. ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Ελληνικά.
14. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα
οκτώ (8) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
15. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη
προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
16. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ:
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 496.000,00 € συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 400.00,00 €, ΦΠΑ: 96.000,00 €).
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17. ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ:
Στοιχεία αρμόδιου φορέα για τις διαδικασίες προσφυγής: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (ΑΕΠΠ)
Διεύθυνση : Λεωφ. Θηβών 198, Αγ. Ιωάννης Ρέντης, κτίριο Κεράνης, Αθήνα.
Τηλέφωνο : +30 2132141216
Ε-mail : aepp@aepp-procurement.gr
Διεύθυνση Διαδικτύου : (URL) http ://www.aepp-procurement.gr
18. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕΕΕ & ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:
07/09/2020, 2020/S 177-426411

ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
SPYRIDON SPYRIDON
Ημερομηνία: 2020.09.15 11:21:07
EEST

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
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