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ΠΕΡΙΛΗΨΗ της ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Δημόσιας Σύμβασης με αριθ. 3578/ΓΕ/2022
Το κείμενο της περίληψης Δ/ξης έχει ως εξής:
1.
Tο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων επαναπροκηρύσσει
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για
την ανάθεση Νομικών Υπηρεσιών προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, με αριθ. Δ/ξης 3578/ΓΕ/2022, προϋπολογισθείσας δαπάνης: #74.000,00# Ευρώ
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (κωδικός CPV: ) 79140000-7.
2.
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών νομικής υποστήριξης προς
το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε θέματα, ιδίως, προμηθειών και
διαχείρισης ακίνητης περιουσίας. Παραδοτέα του έργου είναι οι επί μέρους εργασίες που
θα ανατεθούν (σχέδια ατομικών ή κανονιστικών πράξεων, γνωμοδοτήσεις κλπ.), καθώς και
τέσσερις (4) Τριμηνιαίες Εκθέσεις πεπραγμένων, οι οποίες θα αφορούν τις εργασίες που
υλοποιήθηκαν εντός εκάστου τριμήνου αναφοράς, αρχής γενομένης από την υπογραφή της
σύμβασης. Η κάθε Τριμηνιαία Έκθεση θα παραδίδεται στην Δ/νση Προμηθειών, Διαχείρισης
Υλικού και Υποδομών του ΥΠΑΑΤ εντός χρονικού διαστήματος 10 εργάσιμων ημερών από τη
λήξη του κάθε τριμήνου αναφοράς. Η υποβολή των ανωτέρω παραδοτέων θα
πραγματοποιείται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.
3.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, με αύξοντα αριθμό : 159756. Οι προσφορές από τους οικονομικούς
φορείς υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ανωτέρω διαδικτυακής πύλης στην Ελληνική
γλώσσα.
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4.
Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών
του διαγωνισμού:
20/05/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μέσω ΕΣΗΔΗΣ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση
των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών ήτοι 26/05/2022 και ώρα 11:00.
5.
Εγγύηση Συμμετοχής: Η οποία θα καλύπτει το 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης
χωρίς Φ.Π.Α.
6.

Τόπος Παράδοσης : Αθήνα.

7.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για (6) έξι μήνες από
την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών του διαγωνισμού.
8.
Τα ειδικά στοιχεία που απαιτούνται ως τεχνικές προδιαγραφές αναγράφονται στην
αριθ. 3578/ΓΕ/2022 Διακήρυξη.
9.

Αντιπροσφορές και Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές.

10.
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του
Τακτικού Προϋπολογισμού, Ειδικός Φορέας 1029-501-0000000, Α.Λ.Ε. 2420901001.
11.
Η πληρωμή θα γίνει σύμφωνα με όσα ορίζονται στην αριθ. 3578/ΓΕ/2022
Διακήρυξη.
12.

Ημερομηνία ανάρτησης στο ΕΣΗΔΗΣ : 05/05/2022 ημέρα Πέμπτη .

13.

Ημερομηνία ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ : 05/05/2022 ημέρα Πέμπτη.

14.

Η αριθ. 3578/ΓΕ/2022 διακήρυξη θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του
ΥΠ.Α.Α.Τ: www.minagric.gr & η περίληψή της (προκήρυξη) και στην ιστοσελίδα
www.diavgeia.gov.gr

Αθήνα 05/05/2022
Ο Υπηρεσιακός Γραμματέας του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Δρ. Τσαγκαλίδης Δημήτριος

