
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. Αναθέτουσα Αρχή 

ΝΠΙΔ «Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων» (ΟΑΕΠ), 

Ελ. Βενιζέλου 57, Τ.Κ 105 64 – ΑΘΗΝΑ 

Τηλέφωνο : +30 (211) 99.66.200 Fax : +30 (210) 32.44.074 

http://www.oaep.gr, E- mail: info@oaep.gr 

2. Τίτλος που δόθηκε στη σύμβαση από την Αναθέτουσα Αρχή 

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΟΑΕΠ (2022)».  

3. Κατηγορία και Αντικείμενο της Σύμβασης 

Σύμβαση Παροχής Γενικών Υπηρεσιών με αντικείμενο την παροχή από τον Ανάδοχο 

επιχειρηματικής πληροφόρησης με τη μορφή εμπορικών δελτίων με ελάχιστο 

απαιτούμενο περιεχόμενο που θα περιλαμβάνει διαθέσιμα εμπορικά και οικονομικά 

στοιχεία επιχειρήσεων και την παροχή υπηρεσιών αξιολόγησης πιστωτικού κινδύνου 

για τις επιχειρήσεις αυτές. Ο αριθμός εμπορικών δελτίων που υποχρεούται να 

παράσχει ο Ανάδοχος ανέρχεται σε δύο χιλιάδες (2.000) και εφόσον ασκηθούν τα 

δικαιώματα προαίρεσης σε έως επιπλέον δύο χιλιάδες (2.000). 

Κωδικός CPV: 79311400-1 Υπηρεσίες οικονομικών ερευνών. 

4. Συνολική ποσότητα ή έκταση 

Ο προϋπολογισμός του Έργου εκτιμάται στο ποσό των εκατόν ογδόντα χιλιάδων 

ευρώ (€ 180.000,00), πλέον ΦΠΑ ποσού ευρώ σαράντα τριών χιλιάδων διακοσίων 

ευρώ (43.200,00€), το οποίο αναλύεται σε α) 90.000,00€ που αντιστοιχεί στην 

εκτιμώμενη συμβατική αξία για 2.000 εμπορικά δελτία, β) α’ δικαίωμα προαίρεσης 

ποσού 45.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. για 1.000 εμπορικά δελτία και  γ) β’ δικαίωμα 

προαίρεσης ποσού 45.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. για τα επιπλέον 1.000 εμπορικά δελτία. 

5. Τόπος Παροχής των Υπηρεσιών  

Οι εγκαταστάσεις της Αναθέτουσας Αρχής και ειδικότερα τα Κεντρικά Γραφεία του 

ΟΑΕΠ: ΑΘΗΝΑ, Ελ. Βενιζέλου 57, Τ.Κ 105 64. 

6. Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία ολοκλήρωσης της παροχής των υπηρεσιών 

Δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης ή έως εξαντλήσεως των 

προαγορασμένων εμπορικών δελτίων (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων 

προαίρεσης εφόσον ασκηθούν). 

7. Είδος διαδικασίας 

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός.  

8. Κριτήρια ανάθεσης 
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής μόνο. 

9. Διάθεση εγγράφων του διαγωνισμού 
Το πλήρες τεύχος της Διακήρυξης ή και συμπληρωματικά έγγραφα διατίθενται μόνο 
σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου στην δικτυακή πύλη του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων. www.promitheus.gov.gr 

10.  Δικαίωμα  Συμμετοχής στο Διαγωνισμό 
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Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις φυσικών ή /και 

νομικών προσώπων καθώς και συνεταιρισμοί, ημεδαπά ή αλλοδαπά. Κατά τα λοιπά, 

οι συμμετέχοντες πρέπει να πληρούν τους όρους συμμετοχής και υποβολής 

προσφορών που καθορίζονται στο Κεφάλαιο 2 της Διακήρυξης. Οι βασικοί όροι 

συμμετοχής προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία. Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής 

υποψηφίων δεν τίθενται. 

11. Νομική μορφή Αναδόχου 

Όπως αναλυτικά αναφέρεται στη Διακήρυξη. 

12. Κριτήρια Αξιολόγησης 

Αναλυτική παράθεσή τους στη Διακήρυξη. 

13. Τρόπος, τόπος, χρόνος και γλώσσα υποβολής των προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr  του ΕΣΗΔΗΣ. Η προθεσμία υποβολής λήγει την 2/12/2021 

και ώρα 13:00 μ.μ. Οι προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. 

14. Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης προσφορών 

06/12/2021, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 13:00 μμ. 

15. Απαιτούμενες εγγυήσεις 

Εγγύηση συμμετοχής ύψους τριών χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (3.600,00€), ήτοι 2% 

του προϋπολογισμού του έργου και διάρκειας τουλάχιστον τεσσάρων μηνών. 

16. Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμών 

Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του ΟΑΕΠ, όπως ενεκρίθη με την 

υπ΄αριθμ 807/21.10.2021 Απόφαση του ΔΣ του ΟΑΕΠ (ΑΔΑ: 698Ν469ΗΞ0-ΩΓΧ, 

ΑΔΑΜ: 21REQ009421302) 

Στον ανάδοχο καταβάλλεται το 100% της συμβατικής αξίας εντός δεκαπέντε 

ημερών (15) μετά την οριστική παραλαβή εκάστου τμήματος των παρεχόμενων 

υπηρεσιών που αφορά η αντίστοιχη πληρωμή. 

17. Απαγόρευση εναλλακτικών προσφορών 

Δε γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 

18. Διαχωρισμός της υπηρεσίας σε τμήματα 

Επιτρέπονται προσφορές μόνο για το σύνολο του έργου. Προσφορές για μέρος του 

έργου απορρίπτονται  ως απαράδεκτες. 

19. Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς 

Εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

20. Ημερομηνία δημοσίευσης προκαταρκτικής ενημερωτικής ανακοίνωσης 

Δεν υπήρξε προκαταρκτική ανακοίνωση. 

21. Κάλυψη της σύμβασης 

Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων. 

 

Αθήνα,  17/11/2021 

 

Κατ’ εξουσιοδότηση  του Διοικητικού Συμβουλίου 

Ο Γενικός Διευθυντής 

Γρηγόριος Σταματόπουλος 
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