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ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΔΕΑ-52250 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ  

 

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΤΡ» 

                             

 

 

ΤΕΥΧΟΣ 9 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 

(ΑΔΜΗΕ) Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ή «ΑΔΜΗΕ», προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό 

με ανοιχτή διαδικασία για την ανάδειξη Αναδόχου, ο οποίος θα παρέχει Υπηρεσίες  με αντικείμενο 

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΤΡ», με 

κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάση αποκλειστικά τη 

χαμηλότερη τιμή . 

                             

Αναθέτων Φορέας: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΔΜΗΕ) 

Α.Ε./ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ, οδός Δυρραχίου 89 & Κηφισού, Αθήνα, ΤΚ: 104 43, FΑΧ: 

+30 210 519 2326, www.admie.gr 

 

Λήψη εγγράφων του διαγωνισμού : Τα έγγραφα της Δημοπράτησης/Σύμβασης διατίθενται μέσω 

του συστήματος ηλεκτρονικών διαγωνισμών της εταιρείας cosmoONE. 

 

Κωδικός αριθμός αναφοράς :  

Ονοματολογία CPV: 51611100-9 Υπηρεσίες εγκατάστασης υλικού πληροφορικής και  

                             72253200-5 Υπηρεσίες υποστήριξης συστημάτων πληροφορικής 

  

Προϋπολογισμός:  

Ο προϋπολογισμός του αντικειμένου της σύμβασης ανέρχεται σε εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000,00) 

ευρώ, πλέον ΦΠΑ και δεν αποτελεί ανώτατο όριο προϋπολογισμού.  

Προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης, το συνολικό ύψος του οποίου ανέρχεται στο ποσό των 60.000,00€ 

(ποσοστό 50%). 

 

Συνολικό ποσόν προϋπολογισμού: €180.000,00 (€120.000,00 + €60.00,00) πλέον ΦΠΑ 

 

 

Διάρκεια ισχύος της Σύμβασης: Η χρονική διάρκεια της παρεχόμενης υπηρεσίας είναι  63 μήνες.και 

αναλύεται ως ακολούθως: Διάστημα υλοποίησης τρείς (3) μήνες, διάστημα εγγύησης δώδεκα (12) μήνες 

και διάστημα συντήρησης σαράντα οκτώ (48) μήνες. 

 

http://www.admie.gr/
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Εγγύηση Συμμετοχής:  δύο χιλιάδες τετρακόσια Ευρώ (2.400,00 €)   

 

Α. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό : φυσικά ή νομικά πρόσωπα  και, σε περίπτωση ενώσεων 

οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών που είναι εγκατεστημένα : 

(α) σε ένα κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), ή 

(β)  σε ένα κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή 

(γ)  σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ , στο βαθμό που η υπό 

ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7  και τις 

γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω 

Συμφωνίας, καθώς και  

(δ)  σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις και έχουν συνάψει διμερή 

ή πολυμερή συμφωνία με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 

συμβάσεων . 

      για τα οποία δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73 του ν. 4412/2106 (Α) και τα       

οποία καλύπτουν τα κριτήρια του άρθρου 11 της διακήρυξης: 

2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών 

φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν 

συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η Εταιρεία μπορεί να απαιτήσει από τις 

ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί 

η σύμβαση. 

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 

έναντι της Εταιρείας αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

Β.  Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα  

Β1  Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

Να είναι εγγεγραμμένοι στο αντίστοιχο μητρώο του Βιοτεχνικού ή Εμπορικού ή Βιομηχανικού 

Επιμελητηρίου της χώρας που είναι η έδρα τους. 

Β.2  Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς, εντός των 

πέντε (5) τελευταίων ετών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, 

δυο (2) συστήματα τεχνολογίας OTP. 

 

Γ.  Οικονομική και Χρηματοοικονομική επάρκεια  

Γ.1 Να διαθέτουν κατά τα έτη 2017, 2018, 2019 (ή από τη σύστασή τους, αν αυτή έγινε μέσα 

στην τελευταία τριετία) μέσο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 120.000,00 €. 

Γ.2 Να παρουσιάζουν θετικό συνολικά άθροισμα κερδών – ζημιών, προ φόρων, τόκων και 

αποσβέσεων (EBITDA) και των τυχόν αυξήσεων του μετοχικού τους κεφαλαίου τα έτη 

2017,2018 και 2019, σύμφωνα με τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις τους ή, στην 

περίπτωση που δεν υποχρεώνονται σε δημοσίευσή τους, των επίσημων φορολογικών τους 

στοιχείων.  

Στις περιπτώσεις ένωσης/κοινοπραξίας οικονομικών φορέων , αρκεί το κάθε υπο-κριτήριο Γ να 

καλύπτεται αυτοτελώς από ένα τουλάχιστον μέλος της ένωσης. 
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Η μη ικανοποίηση των ανωτέρω (Α, Β και Γ) κριτηρίων επιλογής αποτελεί λόγο απόρριψης της 

προσφοράς. 

 

 

Λήξη προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 09/08/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 

13:00 

 

Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών:  09/08/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 

 

Κατάθεση εγγράφων : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ, πρωτόκολλο 4ος όροφος, γραφείο 

410, οδός Δυρραχίου 89 & Κηφισού, Αθήνα, ΤΚ: 104 43. 

 

Χρονικό διάστημα Ισχύος προσφορών : Εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες, 

προσμετρούμενες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. 

 

Γλώσσα: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα 

συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική 

γλώσσα. Ειδικά, τα τεχνικά φυλλάδια και άλλα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς μπορεί να είναι στην 

αγγλική γλώσσα. 

 

Αρμόδιο όργανο για προδικαστικές προσφυγές : Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 

(Α.Ε.Π.Π.) Λεωφ. Θηβών 196-198, ΤΚ 182 33, Αγ. Ιωάννης Ρέντη, κτίριο Κεράνης, τηλ. 213 214 1216, 

ηλεκτρονική διεύθυνση : aepp@aepp-procurement.gr. Οι προθεσμίες υποβολής των προσφυγών 

αναφέρονται στο άρθρο 18 της Διακήρυξης. 

 

Τρόπος Πληρωμής  

 

Οι πληρωμές θα καταβάλλονται ως κάτωθι: 

• Με την παράδοση του Εξοπλισμού και Λογισμικού ο Ανάδοχος θα λάβει το 30% του συμβατικού 

τιμήματος πλην του τιμήματος της συντήρησης του εξοπλισμού και λογισμικού. 

• Με την ολοκληρωση της εγκατάστασης του Εξοπλισμού και Λογισμικού ο Ανάδοχος θα λάβει το 

30% του συμβατικού τιμήματος πλην του τιμήματος της συντήρησης του εξοπλισμού και λογισμικού  

• Με την  υπογραφή του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του Έργου θα λάβει 40% του 

συμβατικού τιμήματος πλην του τιμήματος της συντήρησης του Νέου εξοπλισμού και λογισμικού. 

• Η πληρωμή του τιμήματος της 4ετους συντήρησης θα γίνει σε δεκαέξι (16) τριμηνιαίες ισόποσες 

δόσεις. 

mailto:aepp@aepp-procurement.gr



