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ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αρ. Διακήρυξης: 4/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στην Πάτρα (Κωδικός Nuts: EL632), προκήρυξε
Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό (άνω των ορίων) με «Συνδρομές και προμήθεια Εντύπων και Ηλεκτρονικών
Περιοδικών, Ηλεκτρονικών Βιβλίων και Βάσεων Δεδομένων για τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης του Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου» (ΚΩΔΙΚΟΙ CPV: 79980000-7, 22113000-5, 22212000-9, 72320000-4 ) και κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.
21/2018 Διακήρυξη και με αριθμ. πρωτ. ΤΟ-4456/14-12-2018.
Ο διαγωνισμός απέβη άγονος για τα είδη με Α/Α 11, 35, 42, 45 και 60 (ΚΩΔΙΚΟΙ

CPV:

79980000-7,

22212000-9, 72320000-4) της ως άνω Διακήρυξης καθώς δεν κατατέθηκε καμία αποδεκτή προσφορά.
Για τα παραπάνω είδη του Διαγωνισμού, αποφασίστηκε στην υπ’ αριθμ. 443/04-10-2019 (Θέμα 4ο, Υποθέμα 9ο)
(ΑΔΑΜ: 19REQ005688370) συνεδρίαση της Δ.Ε. του ΕΑΠ η συνέχιση του διαγωνισμού με προσφυγή στην
διαδικασία της διαπραγμάτευσης σύμφωνα με την περίπτωση β) της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Ν.
4412/2016, κατόπιν της σύμφωνης γνώμης της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Αρ. Απόφασης
Δ 97/2019).
Για τον λόγο αυτό, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τους όρους συμμετοχής όπως αυτοί καθορίζονται
στην υπ’ αριθμ. 21/2018 Διακήρυξη, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους στην διαδικασία της
διαπραγμάτευσης υποβάλλοντας ηλεκτρονικά τα κάτωθι:
1) Νομίμως συμπληρωμένο και ψηφιακά υπογεγραμμένο το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης
(Προμήθειας) (ΕΕΕΣ), τα άρθρα 79 και 79Α του Ν. 4412/2016, καθώς και το παράρτημα της παρούσης.
2) Οποιοδήποτε επίσημο αποδεικτικό στοιχείο και νομιμοποιητικό έγγραφο από τα οποία θα αποδεικνύεται
το δικαίωμα δέσμευσης με την υπογραφή τους και μόνον κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας των Ο.Ε., Ε.Ε. ΙΚΕ, Α.Ε.
και Ε.Π.Ε. των εκάστοτε εξουσιοδοτουμένων προσώπων.
3) Τεχνική προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 5.2 της υπ’ αριθμ. 21/2018 Διακήρυξης,
4) Οικονομική προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 6 της υπ’ αριθμ. 21/2018 Διακήρυξης για τα είδη όπως
περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:
GRIGORIOS TZOLAS

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
GRIGORIOS TZOLAS
Ημερομηνία: 2019.10.14
14:39:16 EEST
Αιτία: ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β – ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ
ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ(€)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ
ΜΕ ΦΠΑ(€)

A/
A

ΤΙΤΛΟΣ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ

ISSN

ΕΙΔΟΣ

ΕΚΔΟΤΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙ
Σ

11

Francais dans le
Monde &
Francophonies du Sud
& Internet, Francais
dans le monde*

0015-9395

ΕΝΤΥΠΟ &
ΗΛ.
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

Francais dans le
monde

Ανανέωση
(ετήσια
συνδρομή)

125,66

7,54

133,20

35

Les cahiers de
l'ASDIFLE*

1159- 604X

ΕΝΤΥΠΟ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

Association De
Didactique Du
Français
Langue
Étrangère

Ανανέωση
(ετήσια
συνδρομή)

34,27

2,06

36,33

42

FREMDSPRACHE
DEUTSCH - ONLINE
SINGLE USER

2194-1823

ΗΛ.
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

Erich Scmidt
Verlag

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

22,45

5,39

27,84

45

ZIELSPRACHE
DEUTSCH*

0341-5864

ΕΝΤΥΠΟ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

Stauffenburg
Verlag

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

51,41

3,08

54,49

Φ.Π.Α. (€)

* 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 της έντυπης μορφής.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ – ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
A/
A

60

ΤΙΤΛΟΣ ΒΑΣΗΣ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Thomson Reuters
Eikon with
Datastream

ΕΚΔΟΤΗΣ

Thomson
Reuters

EIΔΟΣ

Ανανέωση
(ετήσια
συνδρομή)

ΜΟΡΦΗ

Internet

ΑΔΕΙΑ
ΧΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Τέσσερις (4)
Ανεξάρτητες
Άδειες
Πρόσβασης

1

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ
ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α. (€)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ
ΜΕ Φ.Π.Α.
(€)

20.170,08

25.010,90

20.403,87

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ (6%, 24%)

25.262,76

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους ενδιαφερόμενους μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α Συστήματος 80303) μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, που
ορίζει η παρούσα πρόσκληση. Διευκρινίσεις και απαντήσεις των ερωτημάτων που θα προκύψουν θα παρέχονται
μόνο μέσω της προβλεπόμενης διαδικασίας του ΕΣΗΔΗΣ.
Επισημαίνεται ότι οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα ως άνω
δικαιολογητικά με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με
οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η
προσφορά ή η αίτηση συμμετοχής συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι, στη χώρα
προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι, στη χώρα προέλευσης δεν είναι
υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων
συμβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής.
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Για την τελική επιλογή του αναδόχου κριτήριο είναι μόνο η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), ανά είδος.
Το Ε.Α.Π. διατηρεί τη δυνατότητα να αναθέσει τη σύμβαση βάσει των αρχικών προσφορών χωρίς να προβεί σε
διεξαγωγή διαπραγματεύσεων.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση κατακύρωσης οι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν Εγγυητική Επιστολή
Καλής Εκτέλεσης σύμφωνα με το άρθρο 7, παρ. 7.3 της υπ’ αριθμ. 21/2018 Διακήρυξης καθώς και τα επιμέρους
δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 9 της υπ’ αριθμ. 21/2018 Διακήρυξης, εφόσον αυτά ζητηθούν.
Η σύμβαση που θα υπογραφεί τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της και θα έχει διάρκεια έως και
την 31-12-2019. Για την παράδοση και την διάρκεια ισχύος των συνδρομών ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 19
της υπ. αρ. 21/2018 διακήρυξης.
Η πληρωμή της αξίας των ειδών/υπηρεσιών θα πραγματοποιείται με την οριστική παράδοση τους και την
προηγούμενη ποιοτική και ποσοτική παραλαβή τους
Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών είναι 13.11.2019 και ώρα 15:00 μ.μ.
Η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είναι 14.11.2019 και ώρα 10.00 π.μ.
Ημερομηνία αποστολής της Πρόσκλησης στην Ε.Ε.Ε.Κ.: 11/10/2019.
Η Πρόσκληση θα αναρτηθεί στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ, του ΚΗΜΔΗΣ και του ΔΙΑΥΓΕΙΑ στις
14/10/2019.
Ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης στον Ελληνικό Τύπο: 18/10/2019.
Η παραλαβή της αρχικής διακήρυξης, καθώς και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους της διακήρυξης
και των επί μέρους παραρτημάτων, δίδονται από το Γραφείο Προμηθειών του ΕΑΠ κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες, ήτοι από την Πάροδο Αριστοτέλους 18 - Περιβόλα Πατρών (Κτίριο Β, Α’ όροφος, Νότια Πτέρυγα), ΤΚ
26335 ΠΑΤΡΑ, τηλ 2610 367659/210 9097243, από Δευτέρα έως και Παρασκευή και από ώρα 08.00 π.μ. έως
15.00 μ.μ. και στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: www.eap.gr, www.promitheus.gov.gr.
Πληροφορίες σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές δίνονται από την κ. Κοτσώνη Στέλλα στο τηλ. 2610 367819, email: skotsoni@eap.gr

Ο Αντιπρόεδρος Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του ΕΑΠ

Αν. Καθηγητής, Κωνσταντίνος Καραμάνης
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Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Προμήθειας) (Ε.Ε.Ε.Σ.)

Οδηγίες συμπλήρωσης του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Εγγράφου Σύμβασης (Προμήθειας)
Για την σύνταξη ή/και συμπλήρωση του απαιτούμενου eΕΕΕΣ, οι συμμετέχοντες
προτείνεται να χρησιμοποιήσουν το αναρτημένο από τον αναθέτοντα επικουρικό
αρχείο XML, προκειμένου να εκμεταλλευτούν τη νέα ηλεκτρονική υπηρεσία
Promitheus ESPDint που αφορά στη σύνταξη και διαχείριση του Ευρωπαϊκού
Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ – ESPD) και να παράξουν την απάντηση τους
σε μορφή αρχείου PDF, το οποίο και αποθηκεύουν, αρχικά, τοπικά στον ηλεκτρονικό
υπολογιστή τους. Σημειώνεται το εξής: Το αρχείο PDF παράγεται έμμεσα από την
υπηρεσία Promitheus ESPDint επιλέγοντας το κουμπί «Εξαγωγή (PDF)».
Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως της ύπαρξης επικουρικού αρχείου xml στον
χώρο του Διαγωνισμού, οι συμμετέχοντες μπορούν να προσφεύγουν απ’ ευθείας
στην

ηλεκτρονική

υπηρεσία

Promitheus

ESPDint

(https://espdint.eprocurement.gov.gr) να δημιουργούν το EΕΕΣ, να συμπληρώνουν
με ευθύνη τους όλα τα δεδομένα που αφορούν τον διαγωνισμό και αναφέρονται στην
διακήρυξη, να συμπληρώνουν τις σχετικές απαντήσεις και να το εκτυπώνουν σε
μορφή pdf προκειμένου να το υπογράψουν ψηφιακά και να το υποβάλλουν στον
διαγωνισμό.
Επισημαίνεται ότι οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν το πεδίο «α: Γενική ένδειξη
για όλα τα κριτήρια επιλογής» του «Μέρους IV: Κριτήρια Επιλογής» χωρίς να
υποχρεούνται να συμπληρώσουν τις ενότητες Α, Β, Γ ή Δ του Μέρους IV.
Περισσότερες λεπτομέρειες, πληροφορίες και οδηγίες θα βρείτε στο νέο σχετικό
μενού «Promitheus ESPDint – ηλεκτρονικές υπηρεσίες eΕΕΕΣ/eΤΕΥΔ» της
διαδικτυακής πύλης http://www.promitheus.gov.gr της Γενικής Γραμματείας
Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.
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