
 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Αρ. Πρωτ. Προκήρυξης 11092/25-02-2021 

 

Ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός – «ΔΗΜΗΤΡΑ» προκηρύσσει Συνοπτικό 

Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής, με 

σκοπό την επιλογή αναδόχου για την επέκταση της λειτουργικότητας του 

υφιστάμενου Πληροφοριακού Συστήματος Παρακολούθησης και Διαχείρισης των 

Προγραμμάτων Κατάρτισης των Νέων Αγροτών, συνολικού προϋπολογισμού 

74.400,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.  

 

1. Στοιχεία αναθέτουσας αρχής 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - "ΔΗΜΗΤΡΑ" 
ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ 56-58 & ΝΙΡΒΑΝΑ, ΑΘΗΝΑ, 11145, ΕΛΛΑΔΑ / Κωδικός NUTS: EL303 
Αρμόδιος για πληροφορίες: Αθ. Μπουρλέτσικας 
Τηλέφωνο: +30 2108392000 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: agrocert@otenet.gr 
Διευθύνσεις στο διαδίκτυο: 
Γενική διεύθυνση: http://www.elgo.gr 
Διεύθυνση του προφίλ της αναθέτουσας αρχής: http://www.elgo.gr/index.php/el/ 
 

2. Επικοινωνία 

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν 
πρόσβαση στη διεύθυνση: http://www.promitheus.gov.gr 
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση. Οι 
προσφορές πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση. 
 

3. Τύπος αναθέτουσας αρχής και κύρια δραστηριότητα που ασκεί 

Οργανισμός δημοσίου δικαίου με δραστηριότητα την αγροτική έρευνα, την αγροτική 
επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, την πιστοποίηση και τον έλεγχο γεωργικών 
προϊόντων και τροφίμων καθώς και η προώθηση αυτών. 
 

4. Κωδικοί CPV 

72200000-7 Υπηρεσίες προγραμματισμού λογισμικού και παροχής συμβουλών. 

 

5. Ο κωδικός NUTS για τον κύριο τόπο εκτέλεσης της σύμβασης. 

Κωδικός NUTS: EL303: Κεντρικός Τομέας Αθηνών 
 
6. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης 

Με την παρούσα σύμβαση θα ανατεθεί η επέκταση της λειτουργικότητας του 
υφιστάμενου Πληροφοριακού Συστήματος Παρακολούθησης και Διαχείρισης των 
Προγραμμάτων Κατάρτισης των Νέων Αγροτών. 
 

Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα. 

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών, με 

την προϋπόθεση ότι καλύπτουν πλήρως τις τεχνικές και λοιπές απαιτήσεις 
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της διακήρυξης. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες 

προσφορές που υποβάλλονται για μέρος των απαιτήσεων και των 

υπηρεσιών του διαγωνισμού. 

 

7. Εκτιμώμενη συνολική τάξη μεγέθους της σύμβασης 

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 60.000,00 € (74.400,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 

 

8. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 

 

9. Χρονοδιάγραμμα προμήθειας και διάρκεια της σύμβασης. 

Ο ανάδοχος θα παράσχει τις ζητούμενες υπηρεσίες σε διάστημα εννέα (αρ. 9) μηνών 
από την υπογραφή της σύμβασης. 
 

10. Προϋποθέσεις συμμετοχής 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 

σύμβασης απαιτείται να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το 

αντικείμενο των προς  ανάθεση προμηθειών. Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν, 

απαιτείται και πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξουν την τεχνογνωσία τους και την 

εμπειρία τους στην παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών. 

 

11. Είδος διαδικασίας ανάθεσης 

Συνοπτικός διαγωνισμός άρθρου 117 ν. 4412/2016. 
 

12. Κριτήρια ανάθεσης της σύμβασης 

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με κριτήριο τη βέλτιστη 
σχέση ποιότητας - τιμής. 
  

13. Προθεσμία παραλαβής των προσφορών: Δευτέρα 08/03/2021 και ώρα 

12:00 μ.μ. 

 

14. Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς 

Διάρκεια σε μήνες: 6 (από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού). 
 

15. Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών 

Ημερομηνία: 08/03/2021 
Τοπική ώρα: 12:30 μ.μ. 
 

16. Οι προσφορές συντάσσονται στα ελληνικά. 

 

17. Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες ενστάσεων 

Η Αναθέτουσα Αρχή 
 

18. Η σύμβαση εμπίπτει στη ΣΔΣ. 
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19. Εγγυήσεις 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης: θα καλύπτει το 5% της καθαρής αξίας των υπηρεσιών προ 
ΦΠΑ, που θα κατατεθεί με την υπογραφή της, εφ’ όσον η αξία της σύμβασης 
υπερβαίνει τις 20.000,00 ευρώ προ Φ.Π.Α. 
 

 Για τον Οργανισμό 

 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος 
 
 

Παναγιώτης Ι. Χατζηνικολάου 
MSc Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

& Μηχανικός Υπολογιστών ΕΜΠ 
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