
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Α∆Α: ΩΧΣ7469ΗΗ7-ΘΚΩ             

TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ∆ΑΝΕΙΩΝ                        Αθήνα,  11-10-2019 

             Κεντρική Υπηρεσία                                          Αριθµ. Πρωτ: (0)99729_19 

      Ακαδηµίας 40 - 10174   ΑΘΗΝΑ 

      ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 

      Τµήµα Προµηθειών  

       

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 

∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ  ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 32 Ν. 4412/2016» 

 

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΑΝΕΙΩΝ 

 

Έχοντας υπόψη: 

- Το άρθρο 32 παρ. 2 παρ. α του ν. 4412/2016 όπως ισχύει, 

- Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 1199/1981 και του Π.∆. 95/1996 

«Οργανισµός του Τ. Π. & ∆ανείων», 

- Τις διατάξεις του κεφαλαίου Α΄ (άρθρα 1 έως 4) του Ν. 3965/2011 (Φ.Ε.Κ. 

113/τ. Α΄/1/18-2011) που αφορούν στην αναµόρφωση του πλαισίου 

λειτουργίας του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων,  

- Το µε αρ. 3697/2/26-9-2019 (Α∆Α : ΩΞΤΣ469ΗΗ7-ΘΧΚ) απόσπασµα 

πρακτικού του ∆.Σ. του Τ.Π. και ∆ανείων, µε το οποίο αποφασίστηκε η 

προσφυγή στη διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη 

δηµοσίευση, κατόπιν κήρυξης διαγωνισµού ως άγονου και εξουσιοδοτήθηκε ο 

Πρόεδρος του ∆.Σ. για την υπογραφή της παρούσας πρόσκλησης 

 

ΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 

 Την έναρξη της διαδικασίας διαπραγµάτευσης χωρίς δηµοσίευση προκήρυξης του 
άρθρου 32 παρ. 2 περ. α. του ν. 4412/2016 όπως ισχύει και χωρίς τροποποίηση των 
όρων της µε αρ. πρωτ. (0)81339_19/6-8-2019 διακήρυξης 
(Α∆ΑΜ:19REQ005239664), για την υποβολή προσφορών κάθε ενδιαφερόµενου 
οικονοµικού φορέα, για την παροχή υπηρεσιών εκκαθάρισης συναλλαγών µέσω 
καρτών µε ταυτόχρονη παροχή του απαιτούµενου εξοπλισµού (συσκευών POS) και 
υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για ένα έτος, κατόπιν άγονου διαγωνισµού (CPV: 
66172000-6 Υπηρεσίες επεξεργασίας χρηµατοπιστωτικών συναλλαγών και γραφείων 
συµψηφισµού). 
 
Ο προϋπολογισµός των ως άνω υπηρεσιών είναι ενενήντα δύο χιλιάδες ευρώ 
(92.000,00) πλέον Φ.Π.Α. ήτοι εκατόν δεκατέσσερις χιλιάδες ογδόντα ευρώ 
(114.080,00) περιλαµβανοµένου Φ.Π.Α. , το κριτήριο κατακύρωσης είναι η 
πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής και θα βαρύνει 
τον ΚΑΕ 0439 ΛΟΙΠΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙ∆ΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ οικονοµικών ετών 2019, 2020 του Τ.Π. και ∆ανείων. 
 
Η υποβολή των προσφορών από τους ενδιαφερόµενους οικονοµικούς φορείς θα γίνει 
µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας του ΕΣΗ∆ΗΣ έως την  24η Οκτωβρίου ηµέρα 
Πέµπτη και ώρα 15.00 µ.µ.          
 



 
Η παραλαβή των εγγράφων της σύµβασης που δεν µπορούν να υποβληθούν 
ηλεκτρονικά καθώς και των εγγυητικών συµµετοχής θα γίνεται από το Κεντρικό 
Πρωτόκολλο του Τ.Π. και ∆ανείων, Ακαδηµίας 40, έως την   30η Οκτωβρίου, 
ηµέρα Τετάρτη και ώρα 14.30 µ.µ.                        . 
 
Η διαπραγµάτευση θα γίνει την 31η Οκτωβρίου 2019 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 11π.µ. 
από την επιτροπή που έχει οριστεί µε το µε αρ.  3697/2/26-9-2019 απόσπασµα 
πρακτικού του ∆.Σ. του Τ.Π. και ∆ανείων. 
 
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι τεχνικές προδιαγραφές και οι όροι της µε αρ. πρωτ. 
((0)81339_19/6-8-2019 διακήρυξης (Α∆ΑΜ:19REQ005239664).   
        
 
                                                               ΓΙΑ ΤΟ  ΤΟ Τ.Π. ΚΑΙ ∆ΑΝΕΙΩΝ 
 
                                                                      Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 
 
                                                                 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΛΑΜΙΤΗΣ 
     

  

 

 

 

 

 

                                        

 
                   

 
 

 
 

 
 


