
Περίληψη Προκήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το έργο
«e-Quality: Νέες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Ποιότητας»

Διακήρυξη Αριθμ 3713-11/Απόφ. Δ.Σ. ΕΛΟΤ 61-10/2010-11-22
1. Αναθέτουσα Αρχή
ΕΛΟΤ Α.Ε. «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.» Κηφισού 50,  Τ.Κ.121 33 Αθήνα, Τηλ: 210 2120312,  Τηλεομοιοτυπία: 210 2120325, 
http:// www.elot.gr
2. Τύπος σύμβασης – ταξινόμηση
72212900-8 Διάφορες υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού και συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών 
3. Προϋπολογισμός του έργου - χρηματοδότηση:
Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου σαράντα έξι χιλιάδων εκατόν πενήντα ενός Ευρώ και ενενήντα λεπτών, € 
1.046.151,90 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 850.530,00 - ΦΠΑ (23%): € 195.621,90). 
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς πόρους (ΠΔΕ) σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο.
Οι δαπάνες του Έργου θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), και συγκεκριμένα τους κωδικούς έργων: ΣΑΕ 0259 και ΣΑΕ 0254 
4. Περιγραφή του αντικειμένου του έργου 
Το προς ανάθεση έργο περιλαμβάνει την επέκταση των υφιστάμενων υποδομών πληροφορικής και του ήδη υπάρχοντος Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού 
Συστήματος μέσω της ανάπτυξης νέων εφαρμογών -πληροφοριακών υποσυστημάτων, για την παροχή νέων Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Ποιότητας 
τόσο προς τους Πολίτες όσο και προς τις Επιχειρήσεις με τις οποίες συναλλάσσεται ο Οργανισμός στο πλαίσιο της λειτουργίας του.
Το έργο αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων πληροφορικής (εξοπλισμού – συστημικού λογισμικού), στην ανάπτυξη εφαρμογών, στην 
εκπαίδευση του προσωπικού, και στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης έναρξης λειτουργίας (δοκιμαστική – Πιλοτική λειτουργία).
5. Τόπος Παροχής Υπηρεσιών 
Tα γραφεία της ΕΛΟΤ Α.Ε.
6. Χρόνος υλοποίησης του έργου 
Το έργο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε είκοσι δύο (22) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
7. Προσφορά για μέρος - Εναλλακτικές προσφορές
Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των ζητουμένων. Δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που υποβάλλονται 
για μέρος του Έργου.
8. Διάθεση της προκήρυξης – πληροφορίες
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν δωρεάν την προκήρυξη από την έδρα της ΕΛΟΤ Α.Ε. «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.» 
Οικονομική Διεύθυνση, Τμήμα Προμηθειών, κα Ανταράκη Γ., Κηφισού 50,  Τ.Κ.121 33 Περιστέρι Αττικής, Τηλ: 210 2120312,  Τηλεομοιοτυπία: 210 
2120325, e-mail: gpa@elot.gr όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες και να απευθύνονται σε αυτήν για τυχόν πρόσθετες πληροφορίες. Προς διευκόλυνση 
των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του ιστότοπου του ΕΛΟΤ στη διεύθυνση http://
www.elot.gr. Ο ΕΛΟΤ Α.Ε., αν και καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίσει την πληρότητα και ορθότητα των εγγράφων και πληροφοριών που 
δημοσιεύονται στον ιστότοπό του, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εγγυηθεί την ορθότητα, πληρότητα και την ακρίβεια αυτών.
9. Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών 
Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν από τους συμμετέχοντες ή από το νόμιμο εκπρόσωπό τους στα γραφεία της ΕΛΟΤ Α.Ε., Γραφείο Πρωτοκόλλου 
στο ισόγειο, Κηφισού 50, Τ.Κ. 121 33, Περιστέρι Αττικής, μέχρι την 07/11/2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 πμ. 
Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, οι προσφορές παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται 
στον ΕΛΟΤ Α.Ε. μέχρι την προηγουμένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. 
Δε θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν 
έφθασαν στον ΕΛΟΤ Α.Ε. έγκαιρα. 
Ο ΕΛΟΤ Α.Ε. ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή της Προσφοράς ή για το περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν.
Επίσημη γλώσσα του Διαγωνισμού και της Σύμβασης είναι η ελληνική. Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές των διαγωνιζομένων που θα υποβληθούν 
θα είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα, εκτός από τα τεχνικά φυλλάδια/ εγχειρίδια που μπορεί να είναι στην αγγλική γλώσσα.
10. Χρόνος και τόπος της αποσφράγισης των προσφορών 
Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στα γραφεία της ΕΛΟΤ Α.Ε., Κηφισού 50, Τ.Κ. 121 33, Περιστέρι Αττικής,, στις 07/11/2011, ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ.
Στην αποσφράγιση των προσφορών μπορεί να παρίσταται ο νόμιμος εκπρόσωπος των υποψηφίων αναδόχων ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος τους.
11. Εγγυήσεις συμμετοχής 
Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής της 
οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ (€) ποσοστό 5% του προϋπολογισμού του Έργου (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ). 
Συγκεκριμένα το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής είναι πενήντα δύο χιλιάδες τριακόσια επτά Ευρώ και εξήντα λεπτά, € 52.307,60 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
12. Ισχύς των προσφορών 
Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους για έξι (6) μήνες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 
τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
13. Κριτήρια ανάθεσης 
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης και την ισχύουσα νομοθεσία.
14. Νομική μορφή των διαγωνιζομένων – δικαίωμα συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή Ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων καθώς και Συνεταιρισμοί, που:
 είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή 
 είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή 
 είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου,    
   η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α΄139) υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την Σ.Δ.Σ. – ή 
 είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. ή
 έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του κράτους – μέλους που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. ή της τρίτης χώρας 
που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό 
μιας εκ των ανωτέρω χωρών τα οποία :
-πληρούν τους όρους που καθορίζονται στις παραγράφους  Β.2.2 Δικαιολογητικά   Συμμετοχής και Β.2.5 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής. 
-δεν εμπίπτουν στις απαγορεύσεις του άρθρου 4 του Ν. 3310/05 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 3414/05.
15. Όργανο υποβολής προσφυγών
Αρμόδιο όργανο για την υποβολή προσφυγών σύμφωνα με την απόφαση 17-11/2011-05-20 του Δ.Σ. της ΕΛΟΤ Α.Ε. είναι η Επιτροπή Ενστάσεων. 
16. Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία
Ο ΕΛΟΤ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή επαναλάβει τον Διαγωνισμό σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, ιδίως:
(i)  για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της διαδικασίας, 
(ii)  εάν το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό, 
(iii)  εάν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των Διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού 
ανταγωνισμού, 
(iv)  εάν υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση με το υπό ανάθεση Έργο. 
Σε περίπτωση ματαίωσης του Διαγωνισμού, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δε θα έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο.
17. Δικαιώματα προαίρεσης
Ο ΕΛΟΤ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης του αποτελέσματος του Διαγωνισμού για μέρος του υπό ανάθεση Έργου, όχι όμως λιγότερο του 50% 
επί του φυσικού αντικειμένου. Για κατακύρωση μέρους του φυσικού αντικειμένου κάτω του ποσοστού αυτού, απαιτείται προηγουμένη αποδοχή του 
Αναδόχου. Διευκρινίζεται επίσης ότι ο ΕΛΟΤ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης μεγαλύτερου από το προκηρυχθέν έργο, μέχρι ποσοστού 15% επί 
του φυσικού αντικειμένου, με ανάλογη μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης και αύξηση του συμβατικού τιμήματος. Κατά τη διάρκεια ισχύος 
της Σύμβασης ο ΕΛΟΤ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να αυξήσει μέχρι 50% το συμβατικό έργο, με ανάλογη μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης 
και αύξηση του συμβατικού τιμήματος, εφόσον δεν έγινε χρήση του όρου αυτού στο στάδιο κατακύρωσης, υπό τους όρους του άρθ. 25, παρ. 4 περ. 
β του Π.Δ. 60/2007. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις θα ισχύσει η προσφερθείσα τιμή.
18. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην ΕΕΕΚ:
Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων είναι η 09/09/2011
19. Ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στην ΕΕΕΚ:   14/09/2011

Για τον ΕΛΟΤ
Χρήστος Π. Ζακολίκος
Διευθύνων Σύμβουλος


