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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:247523-2021:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Ορεστιάδα: Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού πολυμέσων
2021/S 094-247523

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

Επίσημη επωνυμία: Δήμος Ορεστιάδας
Ταχ. διεύθυνση: Βασιλέως Κωνσταντίνου 9 - 11
Πόλη: Ορεστιάδα
Κωδικός NUTS: EL511 Έβρος / Evros
Ταχ. κωδικός: 682 00
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Δήμος Ορεστιάδας
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: i.christou@orestiada.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2552350364
Φαξ:  +30 2552350399
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.orestiada.gr

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη 
διεύθυνση: www.eprocurement.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης

I.5) Κύρια δραστηριότητα
Άλλες δραστηριότητες: Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
Υπηρεσίες δημιουργίας εφαρμογών πολυμέσων και προμήθεια εξοπλισμού για τη λειτουργία εφαρμογών 
πολυμέσων, για τον εκθεσιακό χώρο «Καραθεοδωρή» στη Ν. Βύσσα, στο πλαίσιο υλοποίησης τού έργου 
«GreeTHIS».
Αριθμός αναφοράς: 7743

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
72212520 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού πολυμέσων

II.1.3) Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
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II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Υπηρεσίες δημιουργίας εφαρμογών πολυμέσων και προμήθεια εξοπλισμού για τη λειτουργία εφαρμογών 
πολυμέσων, για τον εκθεσιακό χώρο «Καραθεοδωρή» στη Ν. Βύσσα, στο πλαίσιο υλοποίησης τού έργου 
«GreeTHIS».

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 61 862.90 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

II.2) Περιγραφή

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
30200000 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL511 Έβρος / Evros
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Βύσσα.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
2) Ενδεικτικός προϋπολογισμός
Α/Α - Είδος προμήθειας - Τεμ. - Τιμή μονάδας - Σύνολο:
Εφαρμογές
1) εφαρμογή 1: Διαδραστικά πορτραίτα της οικογένειας Καραθεοδωρή 1 11.317,10 11.317,10
2) εφαρμογή 2: Το έργο του Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή 1 11.317,10 11.317,10
3) εφαρμογή 3: Ο διαδραστικός κόσμος των Μαθηματικών 1 3.075,10 3.075,10
4) εφαρμογή 4: Τα αρχεία των Καραθεοδωρή 1 7.014,20 7.014,20
5) εφαρμογή 5: «Γίνετε μέλος της οικογένειας» 1 6.006,20 6.006,20
6) εφαρμογή 6: Δικτυακός τόπος - μέσα κοινωνικής δικτύωσης και on line βίντεο 1 3.004,17 3.004,17
Συνολικό κόστος εφαρμογών: 41.733,87
Εξοπλισμός
7) βιντεοπροβολέας: 10 1.100,00 11.000,00
8) υπολογιστές με οθόνη αφής: 11 510,00 5.610,00
9) ειδική βαφή επιφάνειας προβολής: 1 1.879,03 1.879,03
10) ηχητικό σύστημα: 1 350,00 350,00
11) τάμπλετ: 3 160,00 480
12) οθόνη 32”: 3 180,00 540,00
13) βάση στήριξης τάμπλετ: 3 10,00 30,00
14) βάση στήριξης οθόνης 32”: 3 80,00 240,00
Συνολικό κόστος εξοπλισμού: 20.129,03
Συνολικό κόστος εφαρμογών και εξοπλισμού: 61.862,90
ΦΠΑ 24 %: 14.847,10
Γενικό σύνολο: 76.710,00

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 61 862.90 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Λήξη: 31/12/2021
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Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής

III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την 
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
2.2.4) Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
2.2.4.1) Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, απαιτείται 
να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα, συναφή με το αντικείμενο τής προμήθειας.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα, που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής 
τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του 
Ν.4412/2016.
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
(Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη Σ.Δ.Σ. ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση, σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή 
εμπορικά μητρώα.
Οι εγκατεστημένοι στην ΕΛΛΑΔΑ οικονομικοί φορείς, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή 
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
2.2.5) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Όσον αφορά στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να δηλώνουν ότι διαθέτουν / παρέχουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών των 
τριών (3) τελευταίων ετών, ίσο με το ποσό του συνολικού προϋπολογισμού της διακήρυξης.

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
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2.2.6) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, ο 
υποψήφιος ανάδοχος απαιτείται:
α) να διαθέτει τεκμηριωμένα αποδεδειγμένη επαγγελματική ικανότητα και τεχνογνωσία στην υλοποίηση του 
αντικειμένου τού έργου και ειδικότερα:
— ανάπτυξη εφαρμογών εμβαπτισμένης πραγματικότητας
Ως σύστημα εμβαπτισμένη πραγματικότητας ορίζεται η διάταξη πολλαπλών οθονών προβολής, τοποθετημένων 
τουλάχιστον σε 3 από τις 6 έδρες ενός ορθογώνιου παραλληλεπίπεδου, καλύπτοντας το οπτικό πεδίο μιας 
ολιγομελούς ομάδας θεατών και δημιουργώντας τους την αίσθηση ότι βρίσκονται σε έναν διαφορετικό χώρο.
Ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, με ποινή αποκλεισμού, αποτελεί η επιτυχής ολοκλήρωση από μέρους του 
υποψήφιου αναδόχου αντίστοιχων εφαρμογών σε 2 ή περισσότερα έργα αντίστοιχα του προκηρυσσόμενου. 
Συγκεκριμένα, απαιτείται να έχει ολοκληρώσει με επιτυχία:
— την ανάπτυξη τουλάχιστον 2 έργων εφαρμογών πολυμέσων εμβαπτισμένης πραγματικότητας, με 
ανθρώπινους ή ανθρωπόμορφους χαρακτήρες στη μετάδοση τού πληροφοριακού περιεχομένου προς τους 
χρήστες. Τα έργα αυτά πρέπει να παρουσιαστούν αναλυτικά, με κείμενο τεχνικής περιγραφής και φωτογραφικό 
υλικό των εφαρμογών και της εγκατάστασής τους·
β) να διαθέτει ανθρώπινο δυναμικό και πόρους ικανούς και αξιόπιστους, για να φέρει σε πέρας επιτυχώς τις 
απαιτήσεις του έργου σε όρους απαιτούμενης εξειδίκευσης, επαγγελματικών προσόντων και εμπειρίας.
Συγκεκριμένα, απαιτείται να διατεθεί ομάδα έργου, που απαρτίζεται κατ’ ελάχιστον από μέλη με τις παρακάτω 
ελάχιστες ειδικότητες, επαγγελματικά προσόντα και επαγγελματική εμπειρία:
— ηλεκτρολόγος μηχανικός, απόφοιτος Πολυτεχνικής Σχολής, υπεύθυνος για την ανάπτυξη των εφαρμογών και 
της εγκατάσταση του εξοπλισμού και των εφαρμογών,
— ειδικός οπτικοακουστικών μέσων, απόφοιτος Τμήματος Κινηματογράφου, υπεύθυνος για την 
κινηματογράφηση, σκηνοθεσία και ψηφιοποίηση του υλικού.
Τα προαναφερόμενα μέλη της ομάδας έργου πρέπει να διαθέτουν:
i) σχετικό με την ειδικότητά τους τίτλο σπουδών ανώτατου πανεπιστημιακού ιδρύματος·
ii) εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους, σχετική με εφαρμογές εμβαπτισμένης πραγματικότητας.
Τα μέλη της ομάδας έργου, υπεύθυνος - συντονιστής του έργου, στελέχη και εξωτερικοί́ συνεργάτες της 
ομάδας έργου υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση, με την οποία αποδέχονται ότι θα απασχοληθούν στο έργο 
σύμφωνα με τη θέση τους στο οργανωτικό σχήμα που περιγράφεται, και ότι υπάρχει συμφωνία συνεργασίας για 
όλη την προβλεπόμενη διάρκεια του παρόντος έργου και αποδέχονται τους όρους του παρόντος διαγωνισμού. 
Ο υπεύθυνος του έργου και τα στελέχη δηλώνουν ότι σε περίπτωση αποχώρησής τους από την εταιρεία ή 
λύσης της συνεργασίας τους, οφείλουν να ενημερώσουν τον Ανάδοχο και την αναθέτουσα αρχή τουλάχιστον 30 
ημέρες πριν. Στο διάστημα αυτό παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες τους. Σε περίπτωση αποχώρησης, η θέση θα 
καλυφθεί από στέλεχος αντίστοιχων προσόντων, το οποίο θα προταθεί για αντικατάσταση στην Α.Α., η οποία θα 
εκφράσει προηγουμένως σχετική σύμφωνη γνώμη.
Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να συμπληρώσει το αντίστοιχο πεδίο του Ε.Ε.Ε.Σ. και να καταθέσει και 
πίνακα προσωπικού, από τον οποίο να βεβαιώνεται η υπαλληλική σχέση των μελών της ομάδας έργου·
γ) λόγω της τεχνικής φύσης και της καινοτομίας των ζητούμενων εφαρμογών, οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει 
να αναπτύξουν δείγμα (demo) εφαρμογής, το οποίο θα πρέπει να συμπεριλάβουν, με ποινή αποκλεισμού, 
στην τεχνική τους προσφορά, ως εκτελέσιμο αρχείο, σε CD. Συγκεκριμένα, απαιτείται η ανάπτυξη demo των 
εφαρμογών «Διαδραστικά πορτραίτα της οικογένειας Καραθεοδωρή», «Τα αρχεία των Καραθεοδωρή» και 
«Γίνετε μέλος της οικογένειας». Για τη διευκόλυνση της αξιολόγησης των δειγμάτων, οι υποψήφιοι ανάδοχοι 
οφείλουν να συμπεριλάβουν video επίδειξης της λειτουργίας της εφαρμογής σε κατάλληλο εξοπλισμό, για την 
καλύτερη αξιολόγηση τής τεχνικής επάρκειάς τους.

Τμήμα IV: Διαδικασία
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IV.1) Περιγραφή

IV.1.1) Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3) Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 16/06/2021
Τοπική ώρα: 15:00

IV.2.3) Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους 
επιλεγέντες υποψηφίους

IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 23/06/2021
Τοπική ώρα: 11:00

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198, Άγιος Ιωάννης Ρέντης
Πόλη: Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 182 33
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο:  +30 2132141216

VI.4.2) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
Επίσημη επωνυμία: Δήμος Ορεστιάδας
Πόλη: Ορεστιάδα
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή 
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη τής αναθέτουσας αρχής, κατά 
παράβαση τής νομοθεσίας τής Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει 
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προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Α.Ε.Π.Π., κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας 
αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι:
α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, 
αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν, αν χρησιμοποιήθηκαν 
άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως·
γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη —πραγματική ή τεκμαιρόμενη— γνώση της πράξης, που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) 
ημέρες από την επομένη της συντέλεσης τής προσβαλλόμενης παράλειψης (άρθρο 361 του Ν.4412/2016).
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» 
και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου portable document format (pdf), το 
οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, με χρήση 
εγκεκριμένων πιστοποιητικών.
Για το παραδεκτό της άσκησης τής προδικαστικής προσφυγής, κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα 
υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του Ν.4412/2016, στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και το 
άρθρο 7 της με αριθ. 56902/215 Υ.Α..
Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του 
ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή 
ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη τής 
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της Α.Ε.Π.Π. μετά από άσκηση 
προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του Ν.4412/2016. Κατ’ εξαίρεση, δεν κωλύεται η σύναψη της σύμβασης, 
εάν υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι.
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, 
εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας, κατά το άρθρο 366 του Ν.4412/2016.
Οι αναθέτουσες αρχές, μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:
— κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α του 
πρώτου εδαφίου της παρ.1 του άρθ. 365 του Ν.4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του Π.Δ. 
39/2017,
— διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) τα προβλεπόμενα στην περ. β του 
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθ. 365 του Ν.4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του Π.Δ. 
39/2017.
Η Α.Ε.Π.Π. αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών 
ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής, και σε περίπτωση παρέμβασης, των 
ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος, και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η 
οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 20 ημερών από την ημέρα εξέτασης τής προσφυγής.
Η Αρχή επιλαμβάνεται αποκλειστικά θεμάτων που θίγονται με την προσφυγή και δεν μπορεί να ελέγξει, 
παρεμπιπτόντως, όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν στη διενέργεια τής διαδικασίας.

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
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Επίσημη επωνυμία: Δήμος Ορεστιάδας - Τμήμα Προμηθειών
Ταχ. διεύθυνση: Βασιλέως Κωνσταντίνου 9 - 11
Πόλη: Ορεστιάδα
Ταχ. κωδικός: 682 00
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο:  +30 2552350364
Φαξ:  +30 2552350399

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
12/05/2021
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