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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
1. Το Υπουργείο Εσωτερικών προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για «Υπηρεσία υλοποίησης
νέας λειτουργικότητας εντός του πληροφοριακού συστήματος «Μητρώο Πολιτών» του
ΥΠ.ΕΣ. (τ. Εσωτερικών)».
2. Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 40.000,00 €, πλέον ΦΠΑ
24% ήτοι στο ποσό των 49.600,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
3. Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με την διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου
117 του ν.4412/2016, όπως ισχύει, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
4. Στον διαγωνισμό δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι φορείς του άρθρου 25 του ν.4412/2016.
5. Απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.
6. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές και απορρίπτονται.
7. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται σε εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την επομένη
της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.
8. Ο συνοπτικός διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του ΥΠ.ΕΣ., Σταδίου 31, 4ος όροφος,
στην Αθήνα, την Παρασκευή 23/07/2021 και ώρα 11:00 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας
Επιτροπής Διαγωνισμού. Ως ημέρα και ώρα λήξης υποβολής προσφορών στο πρωτόκολλο του
ΥΠ.ΕΣ. (Σταδίου 27 & Δραγατσανίου 2, 1ος όροφος, είσοδος επί της Δραγατσανίου 2) ορίζεται η
Πέμπτη 22/07/2021 και ώρα 15:00, ενώ η κατάθεση προσφορών στην Επιτροπή
Διαγωνισμού την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού θα γίνεται από ώρας 10:30 έως 11:00
π.μ., μετά την οποία αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης των προσφορών.
9. Η διακήρυξη με τα παραρτήματά της έχει αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ 21PROC008910415)
καθώς και στην ιστοσελίδα του ΥΠ.ΕΣ. www.ypes.gr.
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