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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ                 
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ
Γενική Δ/νση Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους
Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού
Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
       
         
         Αθήνα,      26/02/2019

         Αριθ. Πρωτ. : 24288 - 
26/02/2019

Ταχ. Δ/νση       
 
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
Email

: Λ. Θηβών 196-198, 
  Αγ. Ι. Ρέντης, 182 33
 : Ε. Αγγελακοπούλου
:213 212 5664,
: promithies@keyd.gov.gr

 

ΘΕΜΑ: «Περίληψη της αριθ.01/2019 διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού της 
Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους/Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού»

Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους/Διεύθυνση Διοικητικού - Οικονομικού/Τμήμα 
Οικονομικής Διαχείρισης προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, με 
σφραγισμένες προσφορές σε ευρώ για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια και 
εγκατάσταση επίπλων γραφείου σε 30 Κέντρα Ενημέρωσης και Υποστήριξης 
Δανειοληπτών (Κ.Ε.Υ.Δ.)», συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας εκατόν σαράντα πέντε 
χιλιάδων και εκατό ευρώ #145.100,00 €# συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (προϋπολογισμός 
χωρίς Φ.Π.Α. #117.016,13 €#, Φ.Π.Α.:#28.083,87 €#) προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες 
των Κέντρων Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών (Κ.Ε.Υ.Δ.). Η Αναθέτουσα Αρχή 
υποδιαιρεί την παρούσα σύμβαση σε πέντε (05) Τμήματα, ως κάτωθι:

ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 
ΑΝΕΥ ΦΠΑ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ

ΤΜΗΜΑ 1: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
(γραφείο, τροχήλατη 

καρέκλα, συρταριέρα)

- 200 γραφεία
- 200 τροχήλατες 
καρέκλες
- 200 συρταριέρες

50.483,87 € 62.600,00 €

ΤΜΗΜΑ 2: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ
130 19.919,35 € 24.700,00 €

ΤΜΗΜΑ 3: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 30 4.596,77 € 5.700,00 €
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ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΤΡΑΠΕΖΙΩΝ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ 4: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ 
ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

320 20.645,16 € 25.600,00 €

ΤΜΗΜΑ 5: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΕΡΜΑΡΙΩΝ
200 21.370,97 € 26.500,00 €

Αριθμός διακήρυξης:01/2019 
CVP:   39130000-2, 39000000-2, 39100000-3, 39141100-3

 Συστημικοί Αριθμοί ΕΣΗΔΗΣ: 

 69824 

 69799 

 69803 

 69816

 69820 

 Δεν έχει δημοσιευθεί προκαταρκτική προκήρυξη. 

 Προϋπολογισμός –Χρηματοδότηση: Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από 
Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Κωδικός ενάριθμου: 
2017ΣΕ41910005- ΣΑ Ε4191).

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 3 της Πράξης  : «Δράσεις ενίσχυσης του 
συντονισμού και της επικοινωνίας των μη εξυπηρετούμενων δανείων» η οποία έχει 
ενταχθεί στους Άξονες Προτεραιότητας «Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση για την 
αύξηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας  του Δημοσίου Τομέα στις 11 
περιφέρειες», «Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση για την αύξηση της αποδοτικότητας και 
αποτελεσματικότητας του Δημοσίου Τομέα στην ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ» & «Διοικητική και 
οργανωτική μεταρρύθμιση για την αύξηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του 
Δημοσίου Τομέα στο ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση του 
Δημοσίου Τομέα» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 588/22-05-2017 
(ΑΔΑ:6450465ΧΙ8-ΛΨΧ) – Ορθή Επανάληψη της 5/7/2017 του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης 
Τομεακών Ε.Π. του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και έχει λάβει κωδικό MIS 5005124. 
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

 Τόπος παράδοσης: Αθήνα, Ζωγράφου, Ηλιούπολη, Αμαρούσιο, Χαλάνδρι, Περιστέρι, 
Γλυφάδα, Καλλιθέα, Αχαρναί, Φυλή, Πειραιάς, Χαλκίδα, Κόρινθος, Εύοσμος Θεσσαλονίκης, 
Θεσσαλονίκη, Παύλος Μελάς Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολη, Καβάλα, Βέροια, Σέρρες, 
Κοζάνη, Ιωάννινα, Λάρισα, Βόλος, Αγρίνιο, Πάτρα, Καλαμάτα, Ρόδος, Ηράκλειο Κρήτης και 
Χανιά.

 Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά προσφορά για τη συνολική 
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ζητούμενη ποσότητα κάθε τμήματος. Επισημαίνεται ότι θα γίνονται δεκτές προσφορές που 
υποβάλλονται για ένα, δύο, τρία, τέσσερα ή όλα τα τμήματα, εφόσον υποβάλλονται με σαφή 
διάκριση ανά τμήμα και καλύπτουν τη ζητούμενη ποσότητα κάθε τμήματος. Ο μέγιστος 
αριθμός τμημάτων που μπορεί να ανατεθεί σε ένα προσφέροντα ορίζεται σε πέντε τμήματα.
 

  Ημερομηνία καταχώρησης στο ΚΗΜΔΗΣ: 26/02/2019.  

 Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής, σύμφωνα με το άρθρο 25, παρ.1 του 
Ν.4412/2016, στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι 
εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του 
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και 
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Τα εν λόγω φυσικά ή νομικά πρόσωπα δεν πρέπει να βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις 
που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3 της διακήρυξης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, 
δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
 
  Χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών: 

Ο ανάδοχος εκάστου τμήματος υποχρεούται να παραδώσει και εγκαταστήσει τον εξοπλισμό 
σταδιακά και εντός ενός (01) μηνός από την έγγραφη ενημέρωση του από την 
Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με το εγκριθέν από αυτή χρονοδιάγραμμα. Η έγγραφη 
ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί μετά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, ανάλογα 
με τις ανάγκες και τον προγραμματισμό της αναθέτουσας αρχής για έκαστο ΚΕΥΔ, και, σε 
κάθε περίπτωση, δεν μπορεί να γίνει μετά την παρέλευση τριών (03) μηνών από την 
υπογραφή αυτής. Η τμηματική παράδοση στα κατά τόπους Κ.Ε.Υ.Δ., θεωρείται αναγκαία 
καθώς συνδέεται με τη διαμόρφωση του χώρου του αντίστοιχου ΚΕΥΔ όπου 
προγραμματίζεται η εγκατάσταση του συγκεκριμένου εξοπλισμού.

 Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών είναι η  29/03/2019 
και ώρα 15.00μ.μ, στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ, η δε διαδικασία ηλεκτρονικής 
αποσφράγισης θα διενεργηθεί την 04/04/2019 και ώρα 11:00 π.μ. στην Ειδική Γραμματεία 
Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Λ.Θηβών 196-198, Τ.Κ.18233, Αγ.Ι.Ρέντης, 6ος όροφος) από 
την αρμόδια Επιτροπή.

 Η προσφορά και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης. 

 Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για 
διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι μέχρι 
και την 04/04/2020. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον 
τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της.

 Γλώσσα προσφορών: η Ελληνική. Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -
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εταιρικά  ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική, χωρίς 
να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική.

 Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται και η κατάθεση τους συνιστά λόγω απόρριψης.
 
 Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, με αιτιολογημένη εισήγησή του, μπορεί να προτείνει την 

κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό. 
Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 15% στην περίπτωση της μεγαλύτερης 
ποσότητας ανά τμήμα ή το 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας.

 Τρόπος Πληρωμής: Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί τμηματικά, βάσει των 
τμηματικών παραδόσεων που προβλέπονται στην διακήρυξη και πιο συγκεκριμένα η 
πληρωμή θα αφορά το 100% της αξίας κάθε παραστατικού μετά την οριστική ποιοτική και 
ποσοτική παραλαβή των προσκομισθέντων ειδών.

 Εγγυητική επιστολή συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της 
παρούσας σύμβασης, οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς (προσφέροντες), καλούνται να 
καταθέσουν μαζί με την προσφορά τους, επί ποινή αποκλεισμού, εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής σε ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας (εκτός ΦΠΑ) του 
κάθε τμήματος. Δεδομένου του γεγονότος ότι η σύμβαση υποδιαιρείται σε Τμήματα και 
υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφορών από τους οικονομικούς φορείς για τη συνολική 
ποσότητα κάθε τμήματος η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσαρμόζεται ως ακολούθως: 
1.009,68 € για το τμήμα 1, 398,39 € για το τμήμα 2, 91,94 € για το τμήμα 3 , 412,90 € για το 
τμήμα 4 & 427,42 € για το τμήμα 5. Σε περίπτωση που κατατεθεί προσφορά για το σύνολο 
των Τμημάτων της εν λόγω σύμβασης, η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα ανέλθει στο 
ποσό των δύο χιλιάδων τριακοσίων σαράντα ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (2.340,32€).

 Προσφυγές: Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η 
συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή 
πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική 
προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας 
αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το 
αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξη της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για 
την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: 
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
 (β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως  
γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που 
βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. 
Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται 
μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. 
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής 
είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης 
παράλειψης.
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας 
«Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά 
περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο 
σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει 
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με 
χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών.
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Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από 
τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 
4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α.. 
Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής 
της προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της 
προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην 
οφειλόμενη ενέργεια. 

 Πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους θα παρέχονται  από το Τμήμα Οικονομικής 
Διαχείρισης της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Λεωφόρος Θηβών 196-
198, Άγιος Ιωάννης Ρέντης, 6ος όροφος, τηλ.2132125664) κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες. Επισημαίνεται ότι η Διακήρυξη θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο της ΕΓΔΙΧ 
(www.keyd.gov.gr), ενώ συστημικά θα είναι διαθέσιμη στη διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

   Ο Ειδικός Τομεακός Γραμματέας

Φώτης Κουρμούσης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
    Ο προϊστάμενος του τμήματος Διοικητικής 

Υποστήριξης, Οργάνωσης & Τεχνικών 
Υπηρεσιών Τομέα Ανάπτυξης

    
 

Κ.Α.Α. 
ΜΠΙΛΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
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