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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ
Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης
Τμήμα Οργάνωσης και Προμηθειών
Πανεπιστημίου 25, 10564 Αθήνα
Πληρ. Ελ. Βαρελά
Τηλ.: 210 3338911
e-mail: e.varela@minfin.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ,
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ

ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ.)
(ΣΕ ΕΥΡΩ)
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:
Η ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ του Υπουργείου Οικονομικών,
Πανεπιστήμιου 25-27, ΤΚ 10 64, Αθήνα (τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 3338911, e-mail:
e.varela@minfin.gr).
ANTIKEIMENO ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ / ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ:
Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης προκηρύσσει τη διενέργεια Ανοιχτού,
Διεθνούς, Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο για το έργο:
«Παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας, δημοσιότητας, πληροφόρησης και προβολής για την
υποστήριξη της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης».
C.P.V.:








79340000-9 : Υπηρεσίες διαφήμισης και μάρκετινγκ
79341100-7 : Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαφήμισης
79341200-8 : Υπηρεσίες διαχείρισης διαφημίσεων
79341400-0 : Υπηρεσίες διαφημιστικής εκστρατείας
79416100-4 : Υπηρεσίες διαχείρισης θεμάτων που αφορούν τις δημόσιες σχέσεις
79952000-2 : Υπηρεσίες εκδηλώσεων
79950000-8 : Υπηρεσίες διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του υποψηφίου, η οποία συνεπάγεται την
πλήρη αποδοχή εκ μέρους του των όρων της παρούσας διακήρυξης.
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Το αντικείμενο της παρούσας συμφωνίας-πλαίσιο δεν υποδιαιρείται σε τμήματα λόγω της
σχετικότητας, της συμπληρωματικότητας και της αλληλεξάρτησης μεταξύ των ζητούμενων
υπηρεσιών.Προσφορές γίνονται αποδεκτές μόνον για το σύνολο των ζητούμενων ομάδων
υπηρεσιών.
ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ –
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Η ισχύς της σύμβασης που θα συναφθεί θα είναι διάρκειας τριών (3)
ετών.
Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό του 1.800.000,00€ πλέον του
αναλογούντος ΦΠΑ (24%), με δικαίωμα προαίρεσης ύψους 540.000€ πλέον του
αναλογούντος ΦΠΑ.
Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί, ως δικαίωμα προαίρεσης, τη δυνατότητα με μονομερή
δήλωσή της, κατά την απόλυτη κρίση της και ανάλογα με τις ανάγκες της, να τροποποιήσει
τον προϋπολογισμό της συμφωνίας-πλαίσιο, λόγω τροποποίησης/επαύξησης των
ζητούμενων υπηρεσιών, υπό τους όρους της μεταξύ τους συμφωνίας-πλαίσιο και κατά τη
διάρκεια αυτής, κατά ποσοστό έως 30% της εκτιμώμενης αξίας της συμφωνίας-πλαίσιο.
Κατόπιν αυτών, η συνολική μέγιστη εκτιμώμενη αξία της παρούσας συμφωνίας-πλαίσιο,
συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος προαίρεσης, διαμορφώνεται κατ’ ανώτατο όριο
στο ποσό των δύο εκατομμυρίων τριακοσίων σαράντα χιλιάδων Ευρώ (1.800.000 +540.000
=2.340.000€), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου
δικαιώματος προαίρεσης και ΦΠΑ: δύο εκατομμύρια εννιακόσιες μία χιλιάδες εξακόσια
Ευρώ (2.340.000 + 561.600 = 2.901.600.€).
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας συμφωνίας-πλαίσιο και των συμβάσεων που
βασίζονται σε αυτή (“εκτελεστικές συμβάσεις”) είναι η Αναθέτουσα Αρχή, με πόρους που
προέρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η χρηματοδότηση της
παρούσας συμφωνίας-πλαίσιο είναι εγγεγραμμένη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
με αρ. ΣΑΤΑ: 051 (ΑΔΑ: Ψ44946ΜΤΛΡ-ΧΚΑ).
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Η συμφωνία-πλαίσιο θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον
συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας –
τιμής, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο άρθρο 5.1.1 της διακήρυξης.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Ο διαγωνισμός θα
διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 με χρήση της
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω
της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, όπου έλαβε Συστημικό
Αριθμό: 157628.
Η διακήρυξη θα αναρτηθεί παράλληλα και στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΕΙΔΙΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ (URL): www.greece20.gov.gr και στο
ΚΗΜΔΗΣ.
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Προκήρυξη του Διαγωνισμού αποστέλλεται με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στην
Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Αρ. Αναφοράς: ENOTICESECAS_n007vj2v/2022-039969).
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρούνται στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) (ΑΔΑΜ: 22PROC010242084 2022-03-21).
Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης, όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της
παραγράφου 3 του άρθρου 76 του Ν. 4727/2020, αναρτάται στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, στην Ελληνική Γλώσσα, σε
ηλεκτρονικό φάκελο.
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται στη διακήρυξη η 18/04/2022
και ώρα 13:00.
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα
υποβολής προσφορών στο Σύστημα.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της
Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της
διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100
του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:


Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική
Προσφορά», την 19/04/2022 και ώρα 11.00.



Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο συνημμένο Τεύχος
Διακήρυξης και στα παραρτήματα αυτού.
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης συμφωνίαςπλαίσιο δεν απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής από τους προσφέροντες.
ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Οι προσφορές θα ισχύουν και θα δεσμεύουν τους οικονομικούς
φορείς, για δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής
προσφορών.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΤΖΟΥΦΑΣ
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