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Αθήνα, 7 Ιουνίου 2018
Α.Π.: 7311

ΠΡΟΣ : Κάθε ενδιαφερόμενο

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για συμμετοχή σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την επιλογή
αναδόχου του έργου «Συσκευασία και μεταφορά με κάθε πρόσφορο μέσο, στο εσωτερικό, του πάσης
φύσεως υλικού του ΕΟΤ, για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών» (Τμήμα 2 της υπ΄ αριθ. 4019/22-032018 διακήρυξης), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη
βάσει τιμής.
AΠΟΦΑΣΗ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΕΟΤ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Α.Ν. 1565/50, όπως κυρώθηκε με τον Ν.1624/51 και με τις μεταγενέστερες
τροποποιήσεις όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν. 2160/1993 (ΦΕΚ 118/Α/19.7.1993) «Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες
διατάξεις», του Ν.3270/2004 άρθρο 4 (Φ.Ε.Κ. 187/Α/11.10.2004) «Αρμοδιότητες Υπουργείου
Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα Τουρισμού», του Ν. 3756/2009 άρθρο 37 (Φ.Ε.Κ.
53/Α/31.03.2009), και το κεφάλαιο Β’ του Ν. 3878/2010/ΦΕΚ 161/Α/20.09.2010 με θέμα «Ρυθμίσεις
θεμάτων Υπουργείου Πολιτισμού & Τουρισμού» και ειδικότερα τα άρθρα 6,7,8 και 9, όπως ισχύουν.
3. Το ΠΔ 343/2001 (ΦΕΚ 231/Α/11-10-2001) «Οργανισμός διάρθρωσης Υπηρεσιών Ελληνικού
Οργανισμού Τουρισμού» και ειδικότερα το άρθρο 13γ που αναφέρονται οι αρμοδιότητες του
Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας, Προμηθειών & Βιβλιοθήκης της Διεύθυνσης Διοικητικού.
4. Το ΠΔ 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α/04-11-2016) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου ….,
ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού…».
5. Το ΠΔ 124/2016 (ΦΕΚ 209/Α/05-11-2016) «Αποδοχή παραίτησης Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών και το ΠΔ 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α/05-11-2016) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». Την υπ’ αριθ. 10170/12-06-2017 απόφαση της
Υπουργού Τουρισμού (ΦΕΚ 284/ΥΟΔΔ/15-06-2017) περί διορισμού Γενικού Γραμματέα ΕΟΤ, με την
οποία τροποποιείται η υπ’ αριθ. 22857/06-11-2015 ΚΥΑ (ΦΕΚ 793/ΥΟΔΔ/06-11-2015).
6. Την υπ’ αριθ. 28/21-06-2017 (ΦΕΚ 2202/Β/28-06-2017) απόφαση ΔΣ ΕΟΤ περί μεταβίβασης
αρμοδιοτήτων από το ΔΣ/ΕΟΤ στον Γενικό Γραμματέα του ΕΟΤ, όπως τροποποιήθηκε και
συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθ. 14/31-01-2018 απόφαση ΔΣ/ΕΟΤ (ΦΕΚ 540/Β/16-02-2018).
7. Την υπ’ αριθ. 15601/22-12-2017 (ΦΕΚ 4791/Β/29-12-2017) απόφαση Γενικού Γραμματέα ΕΟΤ περί
ορισμού αναπληρωτή του.
8. Το N. 4270 (ΦΕΚ 143/Α/28-6-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοίκητων οργάνων στο διαδίκτυο
‘Πρόγραμμα Διαύγεια’».
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10.Το Ν. 4013/2011 «περί σύστασης Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 204/Α/15-09- 2011), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
11. Την υπ’ αριθ. 5143/05-12-2014 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 3335/Β/11-12-2014) «Καθορισμός του
τρόπου υπολογισμού, της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης υπέρ της
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 4 του
Ν. 4013/2011 (Α΄ 204) όπως ισχύει».
12. Το ΠΔ 39/2017 (ΦΕΚ 64/Α/04-05-2017) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιος
της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών».
13. Την υπ’ αριθ. 1191/14-03-2017 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 969/Β/22-03-2017) «Καθορισμός του
χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06%
υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών
εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 350 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147)».
14. Το Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του ΠΔ 318/1992 (Α΄161)
και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1.
15. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
16. Το Ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως
των άρθρων 7 και 13 έως 15.
17. Το Ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα».
18. Το ΠΔ 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία».
19. Το ΠΔ 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
20. Την με αρ. ΥΑ 57654/23-05-2017 (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και
διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) του
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
21. Την με αρ. ΥΑ 56902/215/02-06-2017 (Β’ 1924) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)».
22. Την υπ’ αριθ 411/12-01-2018 (ΑΔΑΜ: 18REQ002553015) α.α. 18 Βιβλίου Εγκρίσεων και Εντολών
Πληρωμής ΕΟΤ) απόφαση δέσμευσης πίστωσης ποσού 50.000,00 € έτους 2018, από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό ΕΟΤ, κ.α.ε. 0824.00.
23. Την υπ’ αριθ. 414/12-01-2018 (ΑΔΑΜ: 18REQ002553096) α.α. 19 Βιβλίου Εγκρίσεων και Εντολών
Πληρωμής ΕΟΤ) απόφαση δέσμευσης πίστωσης ποσού 20.000,00 € έτους 2018, από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό ΕΟΤ, κ.α.ε. 0824.00.
24. Την υπ΄ αριθ. 3/1η Συν./17-01-2018 απόφαση ΔΣ ΕΟΤ, περί διενέργειας διαγωνισμού για το έργο
συσκευασίας και μεταφοράς του πάσης φύσεως υλικού του ΕΟΤ.
25. Την υπ’ αριθ. 1089/23-01-2018 (με συστημικό αριθμό 52399,1) διακήρυξη δημόσιου ανοικτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Συσκευασία και μεταφορά με
κάθε πρόσφορο μέσο, στο εξωτερικό και στο εσωτερικό, του πάσης φύσεως υλικού του ΕΟΤ, για
χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά
από οικονομική άποψη βάσει τιμής.
26. Την υπ΄ αριθ. 3299/07-03-2018 Απόφαση Γενικού Γραμματέα ΕΟΤ με την οποία κηρύσσεται άγονος ο
ως άνω διαγωνισμός, λόγω μη υποβολής προσφορών.
27. Το από 16-03-2018 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Δ/νσης Έρευνας Αγοράς & Διαφήμισης
με το οποίο αιτείται την επαναπροκήρυξη του παραπάνω διαγωνισμού.
28. Την υπ’ αριθ. 4019/22-03-2018 (με συστημικό αριθμό 55878) διακήρυξη δημόσιου ανοικτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Συσκευασία και μεταφορά με
κάθε πρόσφορο μέσο, στο εξωτερικό και στο εσωτερικό, του πάσης φύσεως υλικού του ΕΟΤ, για
χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά
από οικονομική άποψη βάσει τιμής, ανά τμήμα.
29. Το από 26-04-2018 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Δ/νσης Έρευνας Αγοράς & Διαφήμισης
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για συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας ως προς το Τμήμα 2 (συσκευασία και μεταφορά υλικού
ΕΟΤ στο εσωτερικό), του παραπάνω διαγωνισμού.
30. Την με αριθ. πρωτ. 5814/04-05-2018 Έγκριση Α΄ & Β΄ σταδίων δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου/ων του έργου: «Συσκευασία και μεταφορά με κάθε
πρόσφορο μέσο, στο εξωτερικό και στο εσωτερικό, του πάσης φύσεως υλικού του ΕΟΤ, για χρονικό
διάστημα δώδεκα (12) μηνών», ανάδειξης προσωρινού αναδόχου, του Τμήματος 1 (συσκευασία και
μεταφορά υλικού ΕΟΤ στο εξωτερικό) και κήρυξης άγονου του Τμήματος 2.
31. Την υπ΄ αριθ. 47/Συν. 8η/230-05-2018 απόφαση ΔΣ ΕΟΤ.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Ο ΕΟΤ καλεί τους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία με
διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Συσκευασία
και μεταφορά με κάθε πρόσφορο μέσο, στο εσωτερικό, του πάσης φύσεως υλικού του ΕΟΤ, για χρονικό
διάστημα δώδεκα (12) μηνών» (Τμήμα 2 της υπ’ αριθ. 4019/22-03-2018 διακήρυξης ΕΟΤ) όπως
προσδιορίζεται κάτωθι:
1. Αναθέτουσα Αρχή: Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού – Διεύθυνση Διοικητικού – Αν. Τσόχα 7,
115 21Αθήνα,– Πληροφορίες: Ε-Κ Μητσάκη – Δ. Βούρτσης, Τηλέφωνο: 210 87 07 095, 87 07
744,Τηλεομοιοτυπία : 210- 64 66 214, Ηλεκτρονική δ/νση: promitheieseot@gnto.gr. Διεύθυνση
διαδικτύου: www.gnto.gov.gr.
2. Λήψη των εγγράφων του διαγωνισμού: Τα έγγραφα της σύμβασης διατίθενται μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
3. Τύπος - Κύρια δραστηριότητα Αναθέτουσας Αρχής: ΝΠΔΔ – Τουρισμός.
4. Κωδικός αριθμός αναφοράς CPV: 60000000-8 Υπηρεσίες μεταφορών (εκτός από μεταφορά
αποβλήτων).
5. Τόπος παροχής υπηρεσιών: Σύμφωνα με τους όρους της υπ΄ αριθ. 4019/22-03-2018 διακήρυξης.
6. Κατηγορία, περιγραφή υπηρεσιών: Συσκευασία και μεταφορά με κάθε πρόσφορο μέσο, στο
εσωτερικό, του πάσης φύσεως υλικού του ΕΟΤ.
7. Κριτήριο κατακύρωσης : H πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη βάσει τιμής.
8. Προϋπολογισμός Τμήματος 2: Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, για το ΤΜΗΜΑ 2:
«Συσκευασία και μεταφορά με κάθε πρόσφορο μέσο, στο εσωτερικό, του πάσης φύσεως υλικού
του ΕΟΤ, ανέρχεται στο ποσό των οκτώ χιλιάδων εξήντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα ένα
λεπτών (8.064,51 €) πλέον ΦΠΑ, ήτοι 10.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
9. Απαγόρευση εναλλακτικών προσφορών: Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
10. Χρόνος παράδοσης έργου: Σύμφωνα με τους όρους της της υπ΄ αριθ. 4019/22-03-2018
διακήρυξης.
11. Διάρκεια Έργου: Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ανάρτησή της
στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. Σε περίπτωση που δεν εξαντληθεί το σύνολο της συμβατικής αξίας του έργου
στο ανωτέρω διάστημα, ο ΕΟΤ διατηρεί το δικαίωμα παράτασης της σύμβασης για διάστημα
μέχρι έξι (6) μηνών μετά τη σύμφωνη γνώμη του αναδόχου.
12. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό με Α/Α συστήματος 60655 έχουν όσοι διαθέτουν
ηλεκτρονική υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής
και έχουν εγγραφεί στο ηλεκτρονικό σύστημα Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr και είναι: Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα ή ενώσεις τους και Κοινοπραξίες
ή συμπράξεις, ημεδαπά ή αλλοδαπά, που δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις που δικαιολογούν
αποκλεισμό και τα οποία θα πρέπει να έχουν συναφή προς το έργο της παρούσας εξειδίκευση
και αποδεδειγμένη εμπειρία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 4019/22-03-2018
διακήρυξη.
13. Κατάσταση Προμηθευτή - Ελάχιστες Προϋποθέσεις συμμετοχής: Όπως ορίζεται στη διακήρυξη.
14. Είδος διαδικασίας ανάθεσης: Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.
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15. Κριτήριο ανάθεσης: Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική
άποψη βάσει τιμής όπως αναλυτικά ορίζεται στην διακήρυξη. Η αξιολόγηση και κατάταξη των
οικονομικών προσφορών γίνεται ως προς τον Μέσο Όρο (Μ.Ο.) ανά κιλό της προσφοράς από
δύο κατηγορίες προορισμών.
16. Παροχή διευκρινίσεων: Οι υποψήφιοι μπορούν να αιτηθούν συμπληρωματικές πληροφορίες
ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας διακήρυξης μέχρι και πέντε (5) ημέρες πριν
από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Ο ΕΟΤ θα απαντήσει σε όλες τις
διευκρινίσεις, που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω διαστήματος, το αργότερο τρεις (3) ημέρες
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
17. Λήξη Προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών : Δέκα (10) ημέρες από την ανάρτηση
της παρούσας Πρόσκλησης στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr)
ήτοι 25 Ιουνίου 2018 και ώρα 17:00
18. Κατάθεση εγγράφων: Γενικό Πρωτόκολλο (Ισόγειο) ΕΟΤ, Αν. Τσόχα 7, Αμπελόκηποι, ΤΚ 115 21
Αθήνα.
19. Χρονικό διάστημα ισχύος της προσφοράς του συμμετέχοντος: Εκατόν είκοσι (120) ημέρες από
την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.
20. Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών: Τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών και ώρα 10:00.
21. Γλώσσα: Οι προσφορές πρέπει να συνταχθούν στην ελληνική γλώσσα. Δικαιολογητικά που
εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της Ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη
μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
22. Αρμόδιο όργανο για προδικαστικές προσφυγές: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
(Α.Ε.Π.Π.),Λεωφ. Θηβών 196 - 198, 182 33 Άγ. Ιωάννης Ρέντης, Κτίριο Κεράνης. Τηλέφωνο: 213
214 1216.Ηλεκτρονική δ/νση: aepp@aepp-procurement.gr. Διεύθυνση διαδικτύου: www.aeppprocurement.gr. Οι προθεσμίες υποβολής των προσφυγών αναφέρονται στην υπ’ αριθ.
4019/22-03-2018 διακήρυξη.
23. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής: Δεν απαιτείται.
24. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης : 5% του συμβατικού τιμήματος, εκτός ΦΠΑ.
25. Η σύμβαση εμπίπτει στη ΣΔΣ: Ναι
Η διαπραγμάτευση θα διενεργηθεί βάσει των όρων της υπ’ αριθ. 4019/22-03-2018 διακήρυξης
λαμβάνοντας υπόψη τις τροποποιήσεις που αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση και αφορούν στους
χρόνους παροχής διευκρινίσεων, λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών και εγγυητικής επιστολής
συμμετοχής.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΕΟΤ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΕΓΑΣ
Ακριβές αντίγραφο

Αποδέκτες για κοινοποίηση:
-Γρ. Γεν. Γραμματέα ΕΟΤ
- Δ/νση Έρευνας Αγοράς και Διαφήμισης ΕΟΤ
- Επιτροπή αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών
και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης (Αρ. Πρωτ ΕΟΤ
1757/05-02-2018)
Εσωτερική Διανομή:
- Γραμματεία Δ/νσης
- Αρχείο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας, Προμηθειών & Βιβλιοθήκης
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