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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:481578-2019:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Πάτρα: Υπηρεσίες συνδρομών
2019/S 198-481578
Προκήρυξη σύμβασης
Υπηρεσίες
Legal Basis:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1)
Επωνυμία και διευθύνσεις
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Πάροδος Αριστοτέλους 18
Πάτρα
263 35
ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Αθανάσιος Πουλακίδας
Τηλέφωνο: +30 2109097243
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: apoulakidas@eap.gr
Φαξ: +30 2610367105
Κωδικός NUTS: EL632
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.eap.gr
I.2)

Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες

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 η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:
www.promitheus.gov.gr

I.4)

Είδος της αναθέτουσας αρχής
Άλλο είδος: Ν.Π.Δ.Δ.

I.5)

Κύρια δραστηριότητα
Εκπαίδευση

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1)
Εύρος της σύμβασης
II.1.1)

Τίτλος:
Συνδρομές και προμήθεια εντύπων και ηλεκτρονικών περιοδικών, ηλεκτρονικών βιβλίων και βάσεων
δεδομένων, για τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.
Αριθμός αναφοράς: 4/2019

II.1.2)

Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
79980000
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II.1.3)

Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες

II.1.4)

Σύντομη περιγραφή:
Ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση, σύμφωνα με την περίπτωση β) της παραγράφου 2 του άρθρου
26 του Ν. 4412/2016, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., σχετικά με τον ανοικτό ηλεκτρονικό
διαγωνισμό (άνω των ορίων), με τίτλο: «Συνδρομές και προμήθεια εντύπων και ηλεκτρονικών περιοδικών,
ηλεκτρονικών βιβλίων και βάσεων δεδομένων, για τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης του Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου».

II.1.5)

Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 20 403.87 EUR

II.1.6)

Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για μέγιστο αριθμό τμημάτων: 2
Μέγιστος αριθμός τμημάτων που μπορούν να ανατεθούν σε έναν προσφέροντα: 2

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
Κατηγορία Β: Έντυπα και ηλεκτρονικά περιοδικά.
Αριθμός τμήματος: 1

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
22212000

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL632
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Πάτρα.

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Περιλαμβάνονται οι κάτωθι τίτλοι έντυπων - ηλεκτρονικών περιοδικών:
1) Francais dans le Monde & Francophonies du Sud & Internet, Francais dans le monde, έντυπο και ηλ.
περιοδικό, ανανέωση (ετήσια συνδρομή)·
2) Les cahiers de l'ASDIFLE* έντυπο περιοδικό, ανανέωση (ετήσια συνδρομή)·
3) Fremdsprache Deutsch - Online Single User ηλ. περιοδικό, προμήθεια·
4) Zielsprache Deutsch* έντυπο περιοδικό, προμήθεια.
* Στους συγκεκριμένους τίτλους, ο Φ.Π.Α. είναι 6 %, καθώς είτε είναι μόνο έντυπη μορφή είτε έντυπη και
ηλεκτρονική, που η ηλεκτρονική μορφή προσφέρεται δωρεάν στους συνδρομητές τής έντυπης μορφής.

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 233.79 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Λήξη: 31/12/2019
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Σύμφωνα με το άρθρο 29 της υπ' αριθμ. 21/2018 διακήρυξης.
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II.2.9)

Πληροφορίες σχετικά με τα όρια ως προς τον αριθμό των υποψηφίων που θα προσκληθούν

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.2.12)

Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

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:
όχι

II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες
Η κατακύρωση για τα είδη της κατηγορίας θα γίνει ανά είδος (τίτλο περιοδικού), σύμφωνα με το τεύχος της υπ'
αριθμ. 21/2018 διακήρυξης και της σχετικής πρόσκλησης.

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
Κατηγορία Γ: Βάσεις δεδομένων.
Αριθμός τμήματος: 2

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
72320000

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL632
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Πάτρα.

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Περιλαμβάνεται ο κάτωθι τίτλος βάσης δεδομένων:
Thomson Reuters Eikon with Datastream Ανανέωση (ετήσια συνδρομή): Τέσσερις (4) ανεξάρτητες άδειες
πρόσβασης.

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 20 170.08 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Λήξη: 31/12/2019
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Σύμφωνα με το άρθρο 29 της υπ' αριθμ. 21/2018 διακήρυξης.

II.2.9)

Πληροφορίες σχετικά με τα όρια ως προς τον αριθμό των υποψηφίων που θα προσκληθούν

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.2.12)

Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους
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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:
όχι

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:
Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 21/2018 διακήρυξη.

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.1.5)

Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις

III.2)

Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.1)

Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία

III.2.2)

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 21/2018 διακήρυξη.

III.2.3)

Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1)
Περιγραφή
IV.1.1)

Είδος διαδικασίας
Ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση

IV.1.3)

Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

IV.1.4)

Πληροφορίες σχετικά με τη μείωση του αριθμού των λύσεων ή των προσφορών κατά τη διάρκεια της
διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου

IV.1.5)

Πληροφορίες σχετικά με διαπραγμάτευση
Η αναθέτουσα αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αναθέσει τη σύμβαση βάσει των αρχικών προσφορών
χωρίς να προβεί σε διεξαγωγή διαπραγματεύσεων

IV.1.6)

Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό

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.2.1)

Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2018/S 241-550657

IV.2.2)

Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 13/11/2019
Τοπική ώρα: 15:00

IV.2.3)

Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους
επιλεγέντες υποψηφίους
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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
Η προσφορά πρέπει να ισχύει μέχρι: 15/05/2020

IV.2.7)

Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
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Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1)
Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.2)

Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας

VI.3)

Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4)

Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1)

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Λεωφόρος Θηβών 196 - 198
Άγ. Ιωάννης Ρέντης Αττικής
182 33
ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο: +30 2132141227
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr
Φαξ: +30 2132141229

VI.4.2)

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης

VI.4.3)

Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Σύμφωνα με το άρθρο 34 της υπ' αριθμ. 21/2018 διακήρυξης.

VI.4.4)

Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Πάροδος Αριστοτέλους 18
Πάτρα
263 35
ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο: +30 2610367659 / 2109097243
Φαξ: +30 2610367105
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.eap.gr

VI.5)

Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
11/10/2019
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