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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:270566-2022:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Μαρούσι: Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ανάπτυξης
2022/S 098-270566

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

Επίσημη επωνυμία: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Ταχ. διεύθυνση: Γ. Σταυρουλάκη 5
Πόλη: ΜΑΡΟΥΣΙ
Κωδικός NUTS: EL301 Βόρειος Τομέας Αθηνών / Voreios Tomeas Athinon
Ταχ. κωδικός: 15125
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: zlaz@obi.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2106183555
Φαξ:  +30 2106819231
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.obi.gr

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη 
διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από άλλη διεύθυνση:
Επίσημη επωνυμία: www.obi.gr
Ταχ. διεύθυνση: Γ. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ 5
Πόλη: ΜΑΡΟΥΣΙ
Κωδικός NUTS: EL301 Βόρειος Τομέας Αθηνών / Voreios Tomeas Athinon
Ταχ. κωδικός: 15125
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: zlaz@obi.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2106183555
Φαξ:  +30 2106819231
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.obi.gr
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:
www.promitheus.gov.gr
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Άλλο είδος: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
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I.5) Κύρια δραστηριότητα
Άλλες δραστηριότητες: ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΠΑΑΤΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΟΦΥΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗ 
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
73220000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ανάπτυξης

II.1.3) Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Η Σύμβαση έχει ως αντικείμενο την ενίσχυση των υπηρεσιών που το κράτος παρέχει στις επιχειρήσεις, με 
έμφαση στις νεοφυείς και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αντικείμενό της είναι η παροχή υποστήριξης από τον 
ΟΒΙ προς τις νεοφυείς και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και ιδιαίτερα σε αυτές που προσανατολίζονται στην 
καινοτομία, στην κατοχύρωση ευρεσιτεχνίας, η οποία νομικά κατοχυρώνει την τεχνική ή άλλη πνευματική τους 
ιδιοκτησία.Το αντικείμενο της Σύμβασης χωρίζεται σε 3 τμήματα (lots):
Τμ 1:Διεξαγωγή μελετών (Αναφορές Ευρεσιτεχνίας - Landscape Reports) για την υποστήριξης της ευρεσιτεχνίας
Τμ 2:Υποστήριξη της Υπηρεσίας στην παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης και υποστήριξης ευρεσιτεχνίας
Τμ 3:Ενέργειες δημοσιότητας

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 898 874.19 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για όλα τα τμήματα
Μέγιστος αριθμός τμημάτων που μπορούν να ανατεθούν σε έναν προσφέροντα: 3

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Τμήμα Α (Ενέργεια 1) Μελέτες (Αναφορές Ευρεσιτεχνίας - Landscape Reports) για την υποστήριξης της 
ευρεσιτεχνίας
Αριθμός τμήματος: 1

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
73220000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ανάπτυξης

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL301 Βόρειος Τομέας Αθηνών / Voreios Tomeas Athinon
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Ο τόπος παροχής των υπηρεσιών θα είναι η έδρα του αναδόχου και η έδρα της Αναθέτουσας αλλά και σε όποια 
άλλα σημεία προκύψουν από τις απαιτήσεις του Έργου.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο του Τμήματος Α είναι η εκπόνηση «αναφορών ευρεσιτεχνίας» σε έξι τομείς τεχνολογικής και 
βιομηχανικής δραστηριότητας που φαίνεται να αποτελούν τα νέα και αναδυόμενα πεδία δραστηριοποίησης 
των οικονομικών φορέων διεθνώς. Οι αναφορές αυτές, με τις ειδικές και ποσοτικές πληροφορίες, και τη 
συνακόλουθη ανάλυση που θα παράσχουν, θα αποτελέσουν σημαντικά εργαλεία χάραξης στρατηγικής τόσο 
στους οικονομικούς φορείς όσο και, κατ’ εξοχήν, σε θεσμικούς φορείς διαμόρφωσης τεχνολογικής πολιτικής της 
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Χώρας. Οι τομείς τεχνολογικής και βιομηχανικής δραστηριότητας για τους οποίους θα συνταχθούν οι «Αναφορές 
Ευρεσιτεχνίας», και τα αντίστοιχα παραδοτέα του Τμήματος Α’ είναι τα εξής:
• Έξυπνα Ηλεκτρικά Δίκτυα (Smart Grids)
• Βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης σε Κτίρια
• Μέσα Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας Οχημάτων
• Εναλλακτικές Μορφές Ενέργειας από Θαλασσίους Πόρους
• Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Ιnternet of things)
• Βιολογικά Συστήματα για τη Βιώσιμη Παραγωγή Τροφίμων (Agriscience)

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 760 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας 
αρχής μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της 
διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου 
σύμφωνα με το 6.2 της Διακήρυξης

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και 
από εθνικούς πόρους.Περιλαμβάνεται στο Υπ 1 της Πράξης «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
ΝΕΟΦΥΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ» 
με MIS 5104584, η οποία έχει ενταχθεί στο ΕΠ«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 
2014-2020"

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Τμήμα Β (Ενέργεια 2) Υποστήριξη της Υπηρεσίας στην παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης και υποστήριξης 
ευρεσιτεχνίας
Αριθμός τμήματος: 2

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
72224000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης έργων

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL301 Βόρειος Τομέας Αθηνών / Voreios Tomeas Athinon
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
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Ο τόπος παροχής των υπηρεσιών θα είναι η έδρα του αναδόχου και η έδρα της Αναθέτουσας αλλά και σε όποια 
άλλα σημεία προκύψουν από τις απαιτήσεις του Έργου.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο του Τμήματος Β είναι η οργάνωση και υποστήριξη της παροχής υπηρεσίας υποστήριξης του 
ΟΒΙ προς τις μικρομεσαίες και νεοφυείς επιχειρήσεις για την υποβολή προτάσεως ευρεσιτεχνίας και της 
προετοιμασίας των σχετικών φακέλων, καθώς και της διευρεύνησης της σκοπιμότητας της ενέργειας αυτής. Με 
τον τρόπο αυτόν, οι μικρομεσαίες και νεοφυείς επιχειρήσεις θα ενθαρρυνθούν έμπρακτα στην κατοχύρωση και 
εκμετάλλευση των καινοτομιών τους, και θα ενισχυθεί η στροφή των επιχειρήσεων αυτών προς την καινοτομία. 
Επιπλέον, η διενέργεια «Αναφορών Ευρεσιτεχνίας» από τον ΟΒΙ θα παράσχει σημαντικά εργαλεία για τον 
προσανατολισμό της τεχνολογικής πολιτικής της χώρας αλλά και της στρατηγικής των επιχειρήσεων σε νέους, 
αναδυόμενους τομείς τεχνολογικής και οικονομικής δραστηριότητας.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 992 300.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας 
αρχής μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της 
διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου 
σύμφωνα με το 6.2 της Διακήρυξης.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και 
από εθνικούς πόρους.Περιλαμβάνεται στο Υπ 1 της Πράξης «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
ΝΕΟΦΥΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ» 
με MIS 5104584, η οποία έχει ενταχθεί στο ΕΠ«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 
2014-2020"

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Τμήμα Γ (Ενέργεια 3) Ενέργειες Δημοσιότητας
Αριθμός τμήματος: 3

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
79340000 Υπηρεσίες διαφήμισης και μάρκετινγκ

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
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Κωδικός NUTS: EL301 Βόρειος Τομέας Αθηνών / Voreios Tomeas Athinon
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Ο τόπος παροχής των υπηρεσιών θα είναι η έδρα του αναδόχου και η έδρα της Αναθέτουσας αλλά και σε όποια 
άλλα σημεία προκύψουν από τις απαιτήσεις του Έργου.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Το φυσικό αντικείμενο του Τμήματος αφορά τις ενέργειες δημοσιότητας για το Υποέργο, κατ’ εξοχήν εξυπηρετεί 
τη διάδοση της διαθεσιμότητας της υπηρεσίας αυτής, έτσι ώστε να υπάρξει η μέγιστη εκμετάλλευση και 
απόδοσή της. Εμπεριέχονται ενέργειες δημοσιότητας για την προβολή και διάχυση αποτελεσμάτων αυτής. Στις 
ενέργειες αυτές εντάσσονται η διοργάνωση ημερίδων, οι δημοσιεύσεις στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, η 
δημιουργία και διαχείριση ειδικών λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η δημιουργία προωθητικού 
υλικού π.χ. μικρής διάρκειας οπτικοακουστικό υλικό για διάχυση μέσω κοινωνικής δικτύωσης κ.ά.
Η προβολή της πράξης αναμένεται να είναι ευρεία και να οδηγήσει στην αντίστοιχη εκμετάλλευση των 
παρεχομένων, στο πλαίσιό της, υπηρεσιών που προάγουν την καινοτομία.
Τα χαρακτηριστικά κάθε ενέργειας δημοσιότητας παρουσιάζονται ακολούθως:
Επικοινωνιακός Οδηγός
Εγκατάσταση εργαλείων marketing στο site του Φορέα
Εκδόσεις Έντυπου υλικού
Αφίσες
Δημιουργία προωθητικού υλικού (π.χ. videos και μικρής διάρκειας οπτικοακουστικό υλικό για διάχυση μέσω 
κοινωνικής δικτύωσης)
Δημοσιεύσεις στον τύπο
Internet campaign
Ημερίδες με δυνατότητα livestreaming

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 146 574.19 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 6
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας 
αρχής μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της 
διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου 
σύμφωνα με το 6.2 της Διακήρυξης.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και 
από εθνικούς πόρους.Περιλαμβάνεται στο Υπ 1 της Πράξης «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
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ΝΕΟΦΥΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ» 
με MIS 5104584, η οποία έχει ενταχθεί στο ΕΠ«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 
2014-2020"

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής

III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την 
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
όπως περιγράφεται στο σημείο 2.2.4 "Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας" της 
Διακήρυξης

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Σύμφωνα με τις ενότητες 4, 5 και 6 της Διακήρυξης

III.2.3) Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης
Υποχρέωση αναφοράς των ονοματεπωνύμων και των επαγγελματικών προσόντων του προσωπικού στο οποίο 
ανατίθεται η εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1) Περιγραφή

IV.1.1) Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3) Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 27/06/2022
Τοπική ώρα: 15:00

IV.2.3) Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους 
επιλεγέντες υποψηφίους

IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά

IV.2.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 12 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 01/07/2022
Τοπική ώρα: 11:00
Τόπος:
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Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής 
πύληςwww.promitheus.gov.gr, συμφωνα με το 3.1.1 της Διακήρυξης
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας 
Αρχής, ήτοι η επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης, εφεξής Επιτροπή Διαγωνισμού.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Ενιαία Αρχή Δημόσιων Συμβάσεων (πρώην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών)
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφ.Θηβών 196-198
Πόλη: Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Φαξ:  +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.aepp-procurement.gr

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
όπως περιγράφεται στο 3.4 της Διακήρυξης

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
17/05/2022
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