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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ “κάτω των ορίων” για την ανάθεση “ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ”, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής. 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών για την ανάλυση των διαθέσιμων 
δεδομένων των δημοσίων συμβάσεων της χώρας με τη χρήση αναδυόμενων τεχνολογιών 
τεχνητής νοημοσύνης και η πιλοτική διερεύνηση των ωφελειών και της νέας γνώσης που μπορεί 
να προκύψει. Επιχειρησιακοί στόχοι είναι η χαρτογράφηση της αγοράς των δημοσίων 
συμβάσεων, η διερεύνηση εντοπισμού του φαινομένου της κατάτμησης και η διερεύνηση γενικής 
ανίχνευσης προτύπων. 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 
δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 

1) 72212460-1 “Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού αναλυτικού, επιστημονικού, μαθηματικού ή 
προβλέψεων” 

2) 72316000-3 “Υπηρεσίες ανάλυσης δεδομένων” 

3) 79311400-1 “Υπηρεσίες οικονομικών ερευνών”. 

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 50.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24% 
ποσού 12.000,00€, ήτοι η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 62.000,00€.  

Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα, είναι «κάτω των ορίων» και εμπίπτει στις 
διατάξεις του Βιβλίου Ι του ν. 4412/2016. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως 
άνω συστήματος (αρ. 155656) με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 
Παρασκευή 04.03.2022 και ώρα 15:00. 

Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο 
διαγωνισμό, το ύψος της οποίας πρέπει να ανέρχεται στο 2% της εκτιμώμενης αξίας προ Φ.Π.Α., 
ήτοι 1.000,00€. Η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή 
εκδίδεται ηλεκτρονικά, θα πρέπει να προσκομιστεί, με ευθύνη του οικονομικού φορέα, το 
αργότερο πριν την Τετάρτη, 09.03.2022 και ώρα 10.00π.μ., ημερομηνία και ώρα 
αποσφράγισης των προσφορών.  

http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: 67ΦΣΟΞΤΒ-Υ4Ν



 

 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, το ύψος της 
οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% της εκτιμώμενης αξίας προ Φ.Π.Α., ήτοι 2.000,00€, και η οποία 
κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού. 

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr, στην οποία υποβάλλονται ηλεκτρονικά τυχόν αιτήματα των 
συμμετεχόντων οικονομικών φορέων. 

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Αρχή, καθημερινά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες, τηλ. 2132124700, e-mail: tp@eaadhsy.gr. 
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