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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ - ΕΣΗ∆ΗΣ
ΣΤAΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ (ΣΤΑΣΥ) Α.Ε.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ
Ε∆ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 – ΑΘΗΝΑ 105 52
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΞΙΩΝ ΣΕ ∆ΕΚΑΤΡΙΑ (13) ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ
∆ΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ ΣΥΝΟ∆ΕΥΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ/ΕΦΑΡΜΟΓΗ. (Τ∆-075/21)
Αριθ. Πρωτ.: 13096
Ηµεροµηνία: 10.09.2021

Το αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η εγκατάσταση και λειτουργία
εξο̟λισµού διαχείρισης κατάθεσης αξιών σε δεκατρία (13) σηµεία του δικτύου
της ΣΤΑΣΥ συνοδευόµενου α̟ό κατάλληλο λογισµικό/εφαρµογή. (CPV):
51100000-3.
Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε ̟έντε (5) έτη α̟ό την ηµεροµηνία
υ̟ογραφής της.
Ο διαγωνισµός θα ̟ραγµατο̟οιηθεί µε χρήση της ̟λατφόρµας του Εθνικού
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.), µέσω της
̟ύλης www.promitheus.gov.gr του συστήµατος σύµφωνα µε τα
αναφερόµενα στο Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8.8.2016).
∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της ̟αρούσας σύµβασης
έχουν φυσικά ή νοµικά ̟ρόσω̟α και, σε ̟ερί̟τωση ενώσεων οικονοµικών
φορέων, τα µέλη αυτών, ̟ου είναι εγκατεστηµένα σε:
α) κράτος-µέλος της Ένωσης,
β) κράτος-µέλος του Ευρω̟αϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες ̟ου έχουν υ̟ογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό ̟ου η
υ̟ό ανάθεση δηµόσια σύµβαση καλύ̟τεται α̟ό 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 ̟ου δεν εµ̟ί̟τουν στην ̟ερί̟τωση γ΄ της ̟αρούσας
̟αραγράφου και έχουν συνάψει διµερείς ή ̟ολυµερείς συµφωνίες µε την
Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων.
Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων, συµ̟εριλαµβανοµένων και των
̟ροσωρινών συµ̟ράξεων, δεν α̟αιτείται να ̟εριβληθούν συγκεκριµένη
νοµική µορφή για την υ̟οβολή ̟ροσφοράς. Η ΣΤΑΣΥ µ̟ορεί να α̟αιτήσει
α̟ό τις ενώσεις οικονοµικών φορέων ̟ριν την υ̟ογραφή της σύµβασης να
συστήσουν Κοινο̟ραξία µε συµβολαιογραφικό έγγραφο. Περαιτέρω, ισχύουν
τα αναφερόµενα στο άρθρο 96, ν. 4412/2016, ως τρο̟ο̟οιηθέν ισχύει κατά
την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της ̟αρούσας.
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Στις ̟ερι̟τώσεις υ̟οβολής ̟ροσφοράς α̟ό ένωση οικονοµικών φορέων, όλα
τα µέλη της ευθύνονται έναντι της ΣΤΑΣΥ αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε
̟ερί̟τωση ανάθεσης της σύµβασης σε ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί
µέχρι την ̟λήρη εκτέλεση της σύµβασης. Περαιτέρω, ισχύουν τα
αναφερόµενα στο άρθρο 96, ν. 4412/2016, ως τρο̟ο̟οιηθέν ισχύει κατά την
ηµεροµηνία δηµοσίευσης της ̟αρούσας.
Προκειµένου να δοθεί στους διαγωνιζοµένους η δυνατότητα να
διαµορφώσουν ά̟οψη για τις εγκαταστάσεις ̟ριν α̟ό την υ̟οβολή των
̟ροσφορών τους θα διοργανωθεί α̟ό την ΣΤΑΣΥ ε̟ίσκεψη στους χώρους
αυτούς την 17η.09.2021, και ώρα 10.00.
Οι διαγωνιζόµενοι θα ̟ρέ̟ει να δηλώσουν δικαίωµα συµµετοχής στην
ε̟ίσκεψη αυτή α̟οστέλλοντας µήνυµα στο δικτυακό τό̟ο του διαγωνισµού
µέσω της ∆ιαδικτυακής ̟ύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. το
αργότερο µία (1) εργάσιµη ηµέρα ̟ριν α̟ό την ε̟ίσκεψη.
Τα αιτήµατα ̟αροχής διευκρινίσεων υ̟οβάλλονται ηλεκτρονικά, το
αργότερο εννέα (9) ηµέρες ̟ριν την καταληκτική ηµεροµηνία υ̟οβολής
̟ροσφορών και α̟αντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τό̟ο του διαγωνισµού
µέσω της ∆ιαδικτυακής ̟ύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.
Το ̟λήρες κείµενο της ∆ιακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ), στη διαδικτυακή ̟ύλη του
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.http://www.promitheus.gov.gr, και στην ιστοσελίδα της ΣΤΑΣΥ
www.stasy.gr.
Οι ̟ροσφορές υ̟οβάλλονται α̟ό τους ενδιαφερόµενους ηλεκτρονικά, µέσω
της διαδικτυακής ̟ύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ.
Η καταληκτική ηµεροµηνία ̟αραλαβής των ̟ροσφορών είναι η 29η.09.2021
και ώρα 11.00.
Η ηλεκτρονική α̟οσφράγιση των (υ̟ό)φακέλων «∆ικαιολογητικά
Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά» και «Οικονοµική Προσφορά» θα γίνει την
04η.10.2021 και ώρα 11.00.
Η γλώσσα σύνταξης των υ̟οβολών είναι η Ελληνική.
Η σύµβαση θα ανατεθεί µε το κριτήριο της ̟λέον συµφέρουσας α̟ό
οικονοµική ά̟οψη ̟ροσφοράς α̟οκλειστικά βάσει τιµής.
Με την υ̟οβολή της ̟ροσφοράς α̟αιτείται η κατάθεση εγγύησης συµµετοχής,
το 2% της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Ο Ανάδοχος θα καταθέσει
Εγγυητική Ε̟ιστολή Καλής Εκτέλεσης ̟οσού ίσου µε το 4% ε̟ί της
εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης.
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Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ανέρχεται στο ̟οσό των τετρακοσίων
εξήντα ̟έντε χιλιάδων Ευρώ (465.000,00 €) συµ̟εριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%
(̟ροϋ̟ολογισµός χωρίς ΦΠΑ: 375.000,00 €).

Νίκος Χαιρέτας
∆ιεθύνων Σύµβουλος
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