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ΤΕΥΧΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΓΙΑ ΤO ΕΡΓΟ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΩΦΕΛΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ-ΕΛΟΤ» 
 
ΜΕΡΟΣ Α΄: ΓΕΝΙΚΑ 
 
 
1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΝ 
  
Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» (ΕΠΑΝ) του Υπουργείου 
Ανάπτυξης  εντάσσεται στο Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (Γ΄ ΚΠΣ) 2000-2006 και  
περιλαµβάνει µία δέσµη δράσεων και ενισχύσεων που έχουν ως στρατηγικό στόχο τη 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας και την επίτευξη της 
κοινωνικής και οικονοµικής σύγκλισης της χώρας µας µε τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Το ΕΠΑΝ αρθρώνεται σε εννέα άξονες προτεραιότητας και 36 µέτρα, στα οποία 
εντάσσονται 126 δράσεις που αποτελούν εφαρµογή των πολιτικών στους τοµείς 
παρέµβασης του προγράµµατος. Στο επίκεντρο των δράσεων του ΕΠΑΝ βρίσκεται η 
ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας σε τοµείς όπως νέες τεχνολογίες, η απελευθερωµένη 
αγορά ενέργειας, το περιβάλλον, ο τουρισµός, σε ειδικές κατηγορίες πληθυσµού όπως οι 
νέοι, οι γυναίκες και άτοµα µε ειδικές ανάγκες αλλά και η χρηµατοδότηση δράσεων 
εκσυγχρονισµού των επιχειρήσεων και ιδιαίτερα των µικροµεσαίων επιχειρήσεων στη 
µεταποίηση, στον τουρισµό και στις υπηρεσίες. 
 
Στόχος του άξονα προτεραιότητας 1: Βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, 
στο οποίο περιλαµβάνεται το Μέτρο 1.2 «Εθνικό Σύστηµα Ποιότητας»,  είναι : η 
ολοκλήρωση και ενεργοποίηση του Εθνικού Συστήµατος Ποιότητας στους βασικούς 
τοµείς : Μετρολογία, ∆ιαπίστευση, Πιστοποίηση  και Εποπτεία Αγοράς, ώστε αυτοί 
να αναβαθµιστούν οργανωτικά και λειτουργικά και να ανταποκριθούν στις σύγχρονες 
ανάγκες των επιχειρήσεων και των καταναλωτών της χώρας, για την παροχή 
ολοκληρωµένων υπηρεσιών ποιότητας.  
 
2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΛΟΤ 
 
Η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης Α.Ε.» και το 
διακριτικό τίτλο «ΕΛΟΤ Α.Ε.» ή «ΕΛΟΤ» συστήθηκε µε το Προεδρικό ∆ιάταγµα 155/97 
(ΦΕΚ 131/Α/25.6.1997), µε το οποίο εγκρίθηκε και το καταστατικό της, εποπτεύεται δε 
από τον Υπουργό Ανάπτυξης. 
 
Η Τυποποίηση (εκπόνηση και η διάδοση των ελληνικών προτύπων),  η Πιστοποίηση 
(απονοµή σηµάτων συµµόρφωσης, χορήγηση πιστοποιητικών συµµόρφωσης),  καθώς και 
η διενέργεια εργαστηριακών δοκιµών αποτελούν τις κύριες δραστηριότητές του. 
 
3. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
Η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 
Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο ΕΛΟΤ Α.Ε. ή ΕΛΟΤ, που εδρεύει στην Αθήνα (Αχαρνών 
313) προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισµό µε κριτήριο επιλογής τη συµφερότερη προσφορά 
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για την «Πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση για τις ωφέλειες από την ενεργοποίηση του 
Εθνικού Συστήµατος Ποιότητας-ΕΛΟΤ». 
 
Το συγκεκριµένο έργο αποτελεί διακριτή πράξη που εντάσσεται στο πλαίσιο της δράσης 
1.2.7 «Πληροφόρησης και ευαισθητοποίηση» του Μέτρου 1.2 του ΕΠΑΝ. 
 
Η δράση χρηµατοδοτείται κατά 65% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 35% από εθνική συµµετοχή. 
 
Αποστολή του ΕΤΠΑ είναι η συµβολή στην άµβλυνση των ανισοτήτων, όσον αφορά την 
ανάπτυξη και το βιοτικό επίπεδο µεταξύ των διαφόρων περιφερειών, στη µείωση της 
καθυστέρησης των λιγότερο ευνοηµένων περιφερειών, στη διόρθωση των κυριότερων 
περιφερειακών ανισοτήτων στην Κοινότητα, στην ανάπτυξη και τη διαρθρωτική 
προσαρµογή των αναπτυξιακά καθυστερηµένων περιφερειών καθώς και στην κοινωνική 
και οικονοµική ανασυγκρότηση των περιφερειών. 
 
Η πράξη αυτή θα συµβάλει σηµαντικά στην επίτευξη των στόχων του Μέτρου 1.2, ήτοι: 
 

♦ Τη σύγκλιση της εθνικής υποδοµής ποιότητας µε εκείνη της ευρωπαϊκής. 
♦ Τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και της ανάπτυξης της 

εθνικής οικονοµίας µέσω της αναβάθµισης της ποιότητας των ελληνικών 
προϊόντων και υπηρεσιών. 

♦ Την αύξηση των εξαγωγών και την ενίσχυση της αξιοπιστίας των ελληνικών 
προϊόντων και υπηρεσιών. 

♦ Την ενίσχυση της θέσης της χώρας µας στον τοµέα της παροχής υπηρεσιών 
ποιότητας σε διεθνές επίπεδο και ιδιαίτερα στην ευρύτερη περιοχή. 

♦ Την προστασία του καταναλωτή. 
♦ Την ενίσχυση του ανταγωνισµού. 

 
4. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  
 
4.1. Ο ΕΛΟΤ ΑΕ προκηρύσσει δηµόσιο ανοιχτό διαγωνισµό µε κριτήριο ανάθεσης την 
πλέον συµφέρουσα οικονοµικώς (σχέση ποιότητας / τιµής) προσφορά για την 
«Πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση για τις ωφέλειες από την ενεργοποίηση του Εθνικού 
Συστήµατος Ποιότητας-ΕΛΟΤ». Το αντικείµενο του  έργου του Αναδόχου,  αφορά στην 
παροχή υπηρεσιών προς την Αναθέτουσα Αρχή (ΕΛΟΤ) αναφορικά µε τον προσδιορισµό - 
εξειδίκευση της στρατηγικής πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης και την εφαρµογή του 
επικοινωνιακού σχεδίου δράσης, σχετικά µε τις δραστηριότητες  Τυποποίησης του ΕΛΟΤ,  
για χρονικό διάστηµα από την υπογραφή της σύµβασης µέχρι 31/12/2008. 
 
Αναλυτικότερα ο ανάδοχος αναλαµβάνει την παροχή υπηρεσιών προς τον ΕΛΟΤ 
σχετικά µε  : 

1. τον προσδιορισµό της Στρατηγικής πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης του 
ΕΛΟΤ, σύµφωνα µε τους στόχους του προγράµµατος και την ευρύτερη πολιτική 
επικοινωνίας του Γ΄ ΚΠΣ και σε συνδυασµό µε την επικοινωνιακή πολιτική του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος  ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, 

2. την κατάρτιση Ολοκληρωµένου Προγράµµατος Πληροφόρησης και 
Ευαισθητοποίησης για την υλοποίηση της στρατηγικής, το οποίο θα 
επικαιροποιείται κάθε έξι µήνες, 
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3. το σχεδιασµό και την υλοποίηση των Ενεργειών που περιλαµβάνονται  στο 
ολοκληρωµένο Πρόγραµµα πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης, 

4. την παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών υποστήριξης στον ΕΛΟΤ και την 
οργάνωση και λειτουργία Γραφείου ∆ηµοσιότητας, για την επίτευξη των 
γενικών και ειδικών στόχων της στρατηγικής πληροφόρησης και 
ευαισθητοποίησης. 

 
4.1.1 Προσδιορισµός Στρατηγικής Πληροφόρησης και Ευαισθητοποίησης  
 
Κατά τον προσδιορισµό της Στρατηγικής πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης, θα πρέπει 
να αναδειχθούν µε σαφήνεια και πληρότητα: 
♦   οι κεντρικοί παράµετροι του προγράµµατος δηµοσιότητας του ΕΛΟΤ και οι 

επικοινωνιακοί στόχοι και προτεραιότητες που πρέπει να τεθούν (θεµατικά, χρονικά, 
χωροταξικά), 

♦ η συνέργεια των ενεργειών δηµοσιότητας του ΕΛΟΤ µε τις ενέργειες δηµοσιότητας 
που υλοποιούνται κεντρικά για το ΕΠΑΝ 

Ειδικότερα, η στρατηγική πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης πρέπει να περιλαµβάνει: 
♦ ∆ιερεύνηση και αποτύπωση της υπάρχουσας σηµερινής κατάστασης και θέσης έτσι 

ώστε να µπορεί να εκτιµηθεί το επικοινωνιακό κεφάλαιο για να διαµορφωθεί το 
Ολοκληρωµένο Πρόγραµµα Πληροφόρησης και Ευαισθητοποίησης , 

♦ Σχεδιασµό της στρατηγικής και των κατευθύνσεων καθώς και τοποθέτησή τους σε 
σύστηµα αξιών, 

♦ ∆ιερεύνηση και αποτύπωση εναλλακτικών δυνατοτήτων και τεκµηρίωση της 
αποτελεσµατικότητάς τους, λαµβάνοντας υπόψη την υφιστάµενη κατάσταση και τις 
απαιτήσεις για να προσεγγισθούν οι οµάδες-στόχοι, 

♦ Κατάρτιση συστήµατος µετρήσιµων στόχων-δεικτών που διακρίνονται από σαφήνεια 
και εφικτότητα στη µέτρηση, για την διαρκή αποτίµηση της αποτελεσµατικότητας της 
στρατηγικής πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης, 

♦ Ενίσχυση της συνολικής επικοινωνιακής «εταιρικής ταυτότητας» του ΕΛΟΤ µε 
προσδιορισµό των στρατηγικών επικοινωνιακών χαρακτηριστικών του Προγράµµατος  
συµπεριλαµβανοµένων εφαρµογών σε οπτικά στοιχεία, στοιχεία εικόνας και 
ταυτότητας, σχεδιαστικά στοιχεία, δηµιουργικές εφαρµογές σε γραφική ύλη, έντυπα, 
κεντρικά µηνύµατα του Προγράµµατος καθώς και άλλα επικοινωνιακά εργαλεία, 

♦ διασφάλιση ενιαίας εταιρικής ταυτότητας σε όλα τα µέσα επικοινωνίας που αξιοποιεί ο 
ΕΛΟΤ.  

Στο πλαίσιο κατάρτισης της στρατηγικής θα πρέπει να καταγραφούν και να ληφθούν υπ’ 
όψη οι καλές πρακτικές υλοποίησης παρόµοιων έργων από άλλα Επιχειρησιακά 
Προγράµµατα στην Ελλάδα και άλλους οργανισµούς τυποποίησης χωρών– µελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τονίζεται ότι ο σχεδιασµός θα πρέπει να βρίσκεται σε συνάφεια 
πέραν των στόχων του ΕΠΑΝ και µε τους στόχους και δράσεις της Ευρωπαϊκής πολιτικής 
για την ανταγωνιστικότητα. 
 
4.1.2 Κατάρτιση Ολοκληρωµένου Προγράµµατος Πληροφόρησης και 
Ευαισθητοποίησης  
 
Για την επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης, θα 
καταρτιστεί, εξειδικευτεί και εφαρµοστεί ένα Ολοκληρωµένο Πρόγραµµα 
Πληροφόρησης και Ευαισθητοποίησης, κατανεµηµένο χρονικά από ενάρξεως µέχρι τη 
λήξη του έργου και κοστολογηµένου, µε τεκµηριωµένη την αποτελεσµατικότητα των 
προτάσεων σε σχέση µε τις οµάδες κοινού - στόχο (target groups). 
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Το Ολοκληρωµένο Πρόγραµµα Πληροφόρησης και Ευαισθητοποίησης, θα πρέπει να 
περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστο: 
♦ προσδιορισµό του κοινού-στόχου για κάθε ενέργεια και επιλογή του επικοινωνιακού 

µέσου το οποίο παρουσιάζει τη µέγιστη διείσδυση σε κάθε κατηγορία κοινού-στόχου, 
♦ περιγραφή των ενεργειών πληροφόρησης, προώθησης, δηµοσιότητας, διαφηµιστικής 

προβολής στα ΜΜΕ, και λοιπών ενεργειών , καθώς και άλλες ενέργειες οι οποίες δεν 
αναφέρονται αλλά πιθανόν να προκύψουν από την εξέλιξη του Προγράµµατος και των 
έργων όπως και από ενδεχόµενη εξέλιξη στα διαθέσιµα µέσα προβολής και 
επικοινωνίας, 

♦ σε ότι αφορά τις ενέργειες δηµοσιότητας και διαφηµιστικής προβολής στα ΜΜΕ, 
αναλυτικό media plan µε αναφορά στην περιγραφή και τον αριθµό των συµµετοχών  
στα ηλεκτρονικά ΜΜΕ, καθώς και τον αριθµό,  είδος και  µέγεθος των καταχωρίσεων 
στα έντυπα ΜΜΕ (ηµερήσιος και περιοδικός, αθηναϊκός και επαρχιακός τύπος), 

♦ κατανοµή στις διάφορες κατηγορίες ΜΜΕ (τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπα) σύµφωνα 
µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 4 Π∆ 261/97, 

♦ αναφορά του υλικού προώθησης που  θα είναι διαθέσιµο, εκτός από την ελληνική και 
στην αγγλική γλώσσα, 

♦ αναφορά στους τρόπους διάθεσης και τα σηµεία διανοµής του υλικού, 
♦ τεκµηρίωση της χρηστικότητας των προτεινόµενων δράσεων, 
♦ προσδιορισµό των απαιτούµενων χρονικών διαστηµάτων για την προετοιµασία και 

υλοποίηση των δράσεων επικοινωνίας, 
♦ σαφή και αναλυτική περιγραφή των µεθόδων και εργαλείων που θα χρησιµοποιηθούν 

για την προσέγγιση των target groups. 
 
Το Ολοκληρωµένο Πρόγραµµα Πληροφόρησης και Ευαισθητοποίησης τελεί υπό την 
έγκριση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  του ΕΛΟΤ και εφαρµόζεται σταδιακά µε προτάσεις 
εξειδίκευσης σε επίπεδο ενεργειών. Το Πρόγραµµα Πληροφόρησης και Ευαισθητοποίησης 
θα ανανεώνεται – επικαιροποιείται ανά εξάµηνο λαµβάνοντας υπόψη την αποτίµηση και 
την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων της επικοινωνίας και τις τρέχουσες διεθνείς και 
εθνικές εξελίξεις στον τοµέα της ποιότητας. Κατά την επικαιροποίηση αυτή είναι πιθανό 
να προκύψει η ανάγκη υλοποίησης και άλλων ενεργειών που δεν ήταν δυνατόν να 
προβλεφθούν κατά τη χρονική στιγµή έναρξης του έργου, καθώς συναρτώνται είτε µε 
τεχνολογικές εξελίξεις στον τοµέα των µέσων προβολής, προώθησης και διαφήµισης, ή 
εξαρτώνται από µελλοντικές εξελίξεις στον τοµέα της τυποποίησης, που θα προκύπτουν 
κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου. 
Στο Ολοκληρωµένο Πρόγραµµα Πληροφόρησης και Ευαισθητοποίησης (ΟΠΠΕ) και για 
κάθε επιµέρους ενέργεια επικοινωνίας που περιλαµβάνεται σε αυτό θα περιγράφεται, µε 
ποσοτικοποιηµένα κριτήρια, τι θεωρείται επιτυχία της κάθε ενέργειας. Μετά την 
ολοκλήρωση της εκάστοτε ενέργειας θα γίνεται αποτίµηση των αποτελεσµάτων και θα 
συγκρίνονται µε τους τεθέντες στόχους. 
Το Ολοκληρωµένο Πρόγραµµα Πληροφόρησης και Ευαισθητοποίησης θα περιλαµβάνει 
τεχνικές που αξιοποιούν πλήρως τις νέες τεχνολογίες της επικοινωνίας και της 
πληροφόρησης. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το νέο Portal του ΕΛΟΤ πρέπει να προβλεφθούν 
διαδικασίες συγκέντρωσης ειδήσεων και γεγονότων που σχετίζονται µε την τυποποίηση 
και γενικότερα την ποιότητα σε ελληνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, καθώς και 
στελέχη του που θα είναι επιφορτισµένα µε την τακτική και περιοδική ανανέωση του 
Portal του ΕΛΟΤ µε την αντίστοιχη ειδησεογραφία και πληροφόρηση.  
Κατά την κατάρτιση  και υλοποίηση του  Ολοκληρωµένου Προγράµµατος Πληροφόρησης 
και Ευαισθητοποίησης, θα πρέπει να τηρηθούν οι παρακάτω προϋποθέσεις: 
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♦Η καθαρότητα και των στόχων  
♦Η οµοιογένεια και η συνέργεια των προτεινοµένων ενεργειών, 
♦Η χρήση σταθερών εικαστικών και ρητορικών στοιχείων και µηνυµάτων, 
♦Η συµπληρωµατικότητα και η εναρµόνιση µε αντίστοιχες ενέργειες του ολοκληρωµένου 

προγράµµατος επικοινωνίας του ΕΠΑΝ 
♦Το υλικό που θα παραχθεί να είναι εύληπτο και όταν είναι εφικτό φιλικό  
♦Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην επικοινωνία και την πληροφόρηση 

(∆ιαδίκτυο, ηλεκτρονικά fora, κλπ.), 
♦Η αξιοποίηση καλών πρακτικών υλοποίησης παρόµοιων έργων από άλλους οργανισµούς 

τυποποίησης κρατών- µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
4.1.3 Σχεδιασµός και υλοποίηση των ενεργειών Πληροφόρησης και 
Ευαισθητοποίησης  
 
Θα πρέπει να σχεδιαστούν και υλοποιηθούν στο σύνολό τους, οι ενέργειες που 
περιλαµβάνονται στο Ολοκληρωµένο Πρόγραµµα Πληροφόρησης και Ευαισθητοποίησης. 
Οι προβλεπόµενες ενέργειες θα πρέπει να προσαρµόζονται στο ειδικό κοινό-στόχο τόσο 
ως προς το µήνυµα όσο και ως προς την επικοινωνιακή προσέγγιση. 
Μέρος του υλικού επικοινωνίας που θα παραχθεί θα πρέπει να είναι διαθέσιµο και στην 
αγγλική γλώσσα. 
Κάθε ενέργεια πρέπει περιγράφεται αναλυτικά ως προς το περιεχόµενο, το χρόνο, τον 
τόπο και τον τρόπο υλοποίησης και τα χαρακτηριστικά/ προδιαγραφές της ενέργειες (π.χ. 
προσκεκληµένοι σε εκδήλωση, αναµενόµενοι επισκέπτες, δοµή εκδήλωσης, απαιτούµενος 
εξοπλισµός, συµπληρωµατικές ενέργειες προώθησης της εκδήλωσης κλπ. κλπ.).  
Ο σχεδιασµός του υλικού προώθησης, η έκδοση, παραγωγή διανοµή και συγγραφή, η 
επιµέλεια, µετάφραση των κειµένων, η προετοιµασία των µηνυµάτων, η δηµιουργία video,  
η πραγµατοποίηση της διαφηµιστικής προβολής κλπ. βαρύνουν την εταιρεία που θα 
παράσχει τις υπηρεσίες αυτές στον ΕΛΟΤ και τελούν υπό την εποπτεία και έγκριση του 
διοικητικού συµβουλίου ή του αρµόδιου οργάνου που θα εξουσιοδοτηθεί ειδικά. 
Το Σχέδιο ∆ράσεων Επικοινωνίας, το οποίο θα υλοποιηθεί µέχρι  31/12/2008 εφαρµόζεται 
σταδιακά µε την υποβολή προτάσεων εξειδίκευσής του από τον Ανάδοχο και έγκριση σε 
οριστικό και τελικό στάδιο από την Αναθέτουσα Αρχή. Ως κατηγορίες ενεργειών 
αναφέρονται ενδεικτικά: 
1. Ενέργειες πληροφόρησης 
♦ Σχεδιασµός, επιµέλεια έκδοσης, αναπαραγωγή, διάχυση και διανοµή: εκδόσεις υλικού 

ενηµέρωσης σε έντυπη µορφή (π.χ. δηµοσιεύσεις, φυλλάδια, ενηµερωτικά δελτία, 
επιστολές, προσκλήσεις, αφίσες κ.α.) καθώς και σε ηλεκτρονική µορφή (π.χ. CD). 

♦ ∆ηµοσιοποιήσεις – ανακοινώσεις – προσκλήσεις στον τύπο 
♦ Σχεδιασµός και υλοποίηση ενηµερωτικών δράσεων. 
Σε όλα τα παραπάνω νοούνται όλες οι φάσεις υλοποίησης του επικοινωνιακού υλικού 
(δηλ. συγγραφή και επιµέλεια κειµένων, δηµιουργικό, επιµέλεια παραγωγής), έως το 
τελικό προϊόν συµπεριλαµβανοµένης και της διάχυσης και διανοµής του. 
2. Ενέργειες δηµοσιότητας και διαφηµιστικής προβολής στα ΜΜΕ (τύπος, 

ραδιόφωνο, τηλεόραση και νέα µέσα)  
♦ Τύπος (Εφηµερίδες – Περιοδικά) γενικού καθώς και κλαδικού / επαγγελµατικού         

ενδιαφέροντος 
 ∆ιαφηµιστικές καταχωρήσεις 
 Αφιερώµατα – αρθογραφία – συνεντεύξεις κλπ. 
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♦ Ραδιόφωνο 

Συµµετοχή σε εκποµπές διαλόγου 
♦ Τηλεόραση 

 Συµµετοχή σε εκποµπές διαλόγου 
♦ Νέα Μέσα 

Αξιοποίηση του ∆ιαδικτύου είτε διαφηµιστικά είτε για δηµιουργία εκδηλώσεων 
Επικοινωνιακή αξιοποίηση του νέου  Portal  

Για τις ενέργειες της συγκεκριµένης κατηγορίας θα υποβληθεί στο πλαίσιο του 
Ολοκληρωµένου Προγράµµατος Επικοινωνίας, τεκµηριωµένη αναλυτική πρόταση (Media 
Plan) συµπεριλαµβανοµένου και του κόστους, του χρόνου, των µέσων κλπ. Σε κάθε 
περιοδική επικαιροποίηση του Ολοκληρωµένου Προγράµµατος Επικοινωνίας, το Media 
Plan τίθεται υπό την έγκριση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  του ΕΛΟΤ. 
Στις ενέργειες αυτές η εταιρεία παροχής υπηρεσιών που θα επιλεγεί θα καλύψει όλες τις 
φάσεις έως και τη διάχυση του τελικού προϊόντος (δηλ. συγγραφή κειµένου καταχώρισης,  
παραγωγή µακετών, αγορά διαφηµιστικού χώρου/χρόνου, υλοποίηση κλπ.). 
Σηµειώνεται ότι η κατανοµή του ποσοστού της προϋπολογισθείσης δαπάνης  µεταξύ των 
διαφόρων κατηγοριών Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης (ΜΜΕ), θα επιµεριστεί υποχρεωτικά 
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο  άρθρο 4 Π∆ 261/97.  
3. Ενέργειες προώθησης 
♦ Εκδηλώσεις: 

 Οργάνωση εκδηλώσεων προβολής και προώθησης των δράσεων του ΕΛΟΤ σε 
πόλεις της Ελλάδος.  

 Υλοποίηση Συνεδρίων, Ηµερίδων, Εκδηλώσεων για τα ∆ιεθνή Όργανα 
Τυποποίησης στην Ελλάδα  

♦ Ειδικές κατά περίπτωση προωθητικές ενέργειες: 
♦ Υποστήριξη της κατάρτισης διευθυνσιολογίων, της ανάπτυξης µηχανισµού και της 

διενέργειας περιοδικών και µαζικών αποστολών (µέσω ταχυδροµείου και 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου κλπ.). 

Για την υλοποίηση όλων των ανωτέρω ενεργειών ο Ανάδοχος θα υποβάλει για κάθε 
ενέργεια - και ανεξάρτητα αν υλοποιείται από τον ίδιο ή από τρίτους (Υπεργολάβους) 
αναλυτικά πρόταση για το περιεχόµενο, το στόχο, το χρόνο, τις προδιαγραφές, τον τόπο 
και τον τρόπο υλοποίησης, το κόστος, καθώς και την αναµενόµενη αποτελεσµατικότητα 
της προτεινόµενης ενέργειας µετρούµενη µε ποσοτικοποιηµένα κριτήρια (όπου αυτό 
καθίσταται δυνατό).  
Το  υλικό σε ότι αφορά στο δηµιουργικό – για συγκεκριµένα είδη δαπανών - χρεώνεται µε 
βάση τιµοκατάλογο εργασιών, που υποβάλλεται στην «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 
Για τα είδη δαπανών δηµιουργικού που δεν περιλαµβάνονται στον ως άνω τιµοκατάλογο 
και που θα χρειασθεί κατά την εκτέλεση του έργου να πραγµατοποιηθούν από τον 
ανάδοχο, το κόστος θα προκύπτει ύστερα από σχετική πρόταση του Αναδόχου και 
αποδοχή της από την Αναθέτουσα Αρχή. 
Στην περίπτωση που η ενέργεια πραγµατοποιείται από τρίτους, η αµοιβή του Αναδόχου θα 
υπολογίζεται ως ποσοστό στο τελικό κόστος υλοποίησης της σχετικής ενέργειας. 
Η εκπόνηση της Στρατηγικής πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης και του Σχεδίου 
∆ράσεων Επικοινωνίας αποτελούν µέρος του αντικειµένου του Αναδόχου που δεν 
αµείβεται ξεχωριστά και καλύπτεται από την αµοιβή του, η οποία υπολογίζεται κατά τη 
φάση σχεδιασµού και υλοποίησης των επιµέρους ενεργειών που περιλαµβάνονται στο 
Σχέδιο ∆ράσεων και εγκρίνονται κάθε φορά από την Αναθέτουσα Αρχή. 
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4.1.4 Συµβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης του ΕΛΟΤ για την επίτευξη των 
στόχων της στρατηγικής Πληροφόρησης και Ευαισθητοποίησης 
Για τη συµβουλευτική υποστήριξη, θα διατεθούν σε τακτική βάση συγκεκριµένος αριθµός 
ατόµων που θα προταθεί από την εταιρεία που θα υλοποιήσει το έργο. 
1. Υπηρεσίες Υποστήριξης του ΕΛΟΤ 

♦ Υποστήριξη του ΕΛΟΤ για την οργάνωση και διεξαγωγή συνεδριάσεων των 
διεθνών οργάνων τυποποίησης, συνεδρίων, ηµερίδων καθώς και των απαραίτητων 
ενεργειών που τις συνοδεύουν (οργάνωση συναντήσεων, εξασφάλιση χώρων, 
διάθεση προσωπικού και µέσων, διερµηνείες, γραµµατειακή κάλυψη, κλπ), 

♦ Υποστήριξη του ΕΛΟΤ σχετικά µε την παρακολούθηση και την τήρηση των 
υποχρεώσεων για την Πληροφόρηση και ∆ηµοσιότητα στις πράξεις που υλοποιεί, 

2. Προτάσεις οργάνωσης και λειτουργίας Γραφείου Τύπου: 
♦ Οργανωµένη και συστηµατοποιηµένη επικοινωνία µε δηµοσιογράφους, 
♦ ∆ηµιουργία και διαρκής ανανέωση βάσης δεδοµένων  δηµοσιογράφων (συντάκτες 

πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, οικονοµικού ρεπορτάζ, επιχειρηµατικού 
ρεπορτάζ κλπ.), 

♦ Σύνταξη, αποστολή και παρακολούθηση (follow up) ανακοινώσεων και ∆ελτίων 
Τύπου, 

♦ Τακτικά briefings σε αρµόδιους συντάκτες (ανάλογα µε τη θεµατολογία -
επιχειρηµατικές, θεµατικές ειδήσεις), 

♦ Υποδοχή αιτηµάτων δηµοσιογράφων και διαχείρισή τους, συντονισµός 
καθηµερινής ενηµέρωσης, 

♦ Παρακολούθηση δηµοσιότητας και καθηµερινή αποδελτίωση και αποστολή/ 
ανάκτηση δηµοσιευµάτων τύπου µε ηλεκτρονικά µέσα (ηλεκτρονικό ταχυδροµείο) 
έως τις 10:30 (α’ φάση) και έως τις 14:00 (β’ φάση), 

♦ ∆εκαπενθήµερη συνοπτική αναφορά αξιολόγησης των δηµοσιευµάτων ανά µέσο, 
ηµεροµηνία κλπ, 

♦ Σύνταξη και αποστολή απολογισµών δηµοσιότητας (ποσοτικά – ποιοτικά στοιχεία 
) σε τριµηνιαία βάση, 

♦ Οργάνωση και διεξαγωγή γευµάτων µε εκπροσώπους του τύπου, 
♦ Υλοποίηση στρατηγικής και επικοινωνίας µε τα ΜΜΕ, 
♦ Σύνταξη Άρθρων, Παρουσιάσεων, 
♦ Υποστήριξη κατά τη διεξαγωγή συνεντεύξεων. 

 
4.1.6 Ο Ανάδοχος καλείται να διαµορφώσει το κατάλληλο οργανωτικό σχήµα ώστε να 
ανταποκριθεί αποτελεσµατικότερα στις απαιτήσεις του έργου. Στο προσωπικό του 
Αναδόχου, εκτός της οµάδας έργου που θα χρησιµοποιηθεί κατά τη διάρκεια υλοποίησης 
του έργου, πρέπει να περιλαµβάνεται ο Επιστηµονικός Υπεύθυνος (ή Κεντρικός 
Υπεύθυνος Εφαρµογής) που θα έχει τον γενικό συντονισµό του έργου. Το προσωπικό του 
Αναδόχου για το έργο πρέπει να διαθέτει γνώση και εµπειρία στο σχεδιασµό, την 
ανάπτυξη, την οργάνωση και την υλοποίηση: 

♦ ολοκληρωµένων επικοινωνιακών προγραµµάτων του µεγέθους και του εύρους του 
παρόντος, 

♦ επικοινωνιακών γεγονότων για το ευρύ κοινό ή κατηγορίες κοινού καθώς και 
εκδηλώσεων οργανωµένου επιστηµονικού και κοινωνικού διαλόγου, όπως 
συνέδρια, ηµερίδες, σεµινάρια, κλπ., 
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♦ εφαρµογών πληροφορικής, σχεδιασµού δικτυακών τόπων και άλλων εφαρµογών 
των νέων τεχνολογιών στην πληροφόρηση και  επικοινωνία καθώς επίσης στην 
παραγωγή και διανοµή έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού, 

♦ δράσεων δηµοσιότητας και προβολής στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης. 
4.1.7 Ο Ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίσει: 

♦ το κατάλληλα εξειδικευµένο ανθρώπινο δυναµικό, 
♦ τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισµό και 
♦ τα προβλεπόµενα διαχειριστικά µέσα  

 
4.2  Αναλυτικό Περιεχόµενο και Χρονοδιάγραµµα των Ενεργειών ∆ηµοσιότητας  
Τα βασικά επικοινωνιακά εργαλεία που θα χρησιµοποιηθούν για την πληροφόρηση και 
ευαισθητοποίηση κατανέµονται σε τρεις δράσεις στην διαφήµιση, στις δηµόσιες σχέσεις 
και στο Direct Marketing. Στον ακόλουθο Πίνακα απεικονίζεται η συσχέτιση των δράσεων 
και των ενεργειών προβολής. 

Πίνακας 1 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 

1. Οργάνωση ηµερίδων ή συνεδρίων ∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 

2. Συµµετοχή σε ειδικές θεµατικές εκθέσεις ∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 

3. Παραγωγή εντύπων ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ 
4. Παραγωγή cd-roms DIRECT MARKETING 
5. ∆ηµοσιεύσεις σε περιοδικά ή και 
εφηµερίδες ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ 

Συγκεκριµένα, οι δράσεις δηµοσιότητας θα υλοποιηθούν σύµφωνα µε τον «κύκλο ζωής» 
της επικοινωνιακής εκστρατείας. Οι τρεις κατηγορίες δράσεων θα παρακολουθούν την 
εκστρατεία αυτή και  θα διανεµηθούν  από το τέλος του 2006 έως και το τέλος του 2008. 
Στον Πίνακα 2 παρουσιάζεται η ενδεικτική ποσοστιαία κατανοµή των διαθέσιµων πόρων 
ανά έτος σε άµεση σχέση µε την εξέλιξη του φυσικού αντικειµένου.  

Πίνακας 2 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ  2006 2007 2008 ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ 
1.  Οργάνωση ηµερίδων ή συνεδρίων 3% 7% 2% 12% 
2.  Συµµετοχή σε ειδικές θεµατικές 

εκθέσεις 3% 7% 3% 13% 
3.  Παραγωγή εντύπων  35% 7%          42% 
4.  Παραγωγή cd-roms  8% 4% 12% 
5.  ∆ηµοσιεύσεις σε περιοδικά ή και 

εφηµερίδες 6% 13% 2% 21% 
ΣΥΝΟΛΑ 12% 70%          18% 100% 

Η λογική της επικοινωνιακής εκστρατείας και της κατανοµής των διαθέσιµων πόρων 
έρχεται, όπως αναφέρθηκε, σε άµεση συνάρτηση µε τον «κύκλο ζωής» των δράσεων 
προβολής. Οι διαθέσιµοι πόροι για τη δηµοσιότητα µπορεί να ανέλθουν µέχρι το 85% του 
προϋπολογισµού της παρούσης προκήρυξης. 

Σύµφωνα µε την ανάλυση των δράσεων δηµοσιότητας και την κατανόηση των αναγκών 
της οµάδας στόχου, έχουν επιλεγεί συγκεκριµένες ενέργειες πληροφόρησης και 
ευαισθητοποίησης σε συνάρτηση πάντα µε την καταλληλότητα και αποτελεσµατικότητα 
τους.  
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Η χρήση και επιλογή των επικοινωνιακών εργαλείων θα ακολουθεί την ωρίµανση των 
∆ράσεων και θα κλιµακώνεται ανάλογα, λαµβανοµένου υπόψη του αντίστοιχου κοινού – 
στόχου. Ενδεικτικά αναφέρονται τρεις φάσεις: 

♦ Γενική πληροφόρηση (έντυπα, καταχωρήσεις, κ.ά.)  

♦ Παροχή εξειδικευµένης πληροφόρησης και εκπαίδευσης στη διαχείριση των έργων 
(ηµερίδες, συνέδρια, εκθέσεις, workshops, σεµινάρια, συναντήσεις εργασίας κ.ά.) 

♦ ∆ηµοσιότητα της εξέλιξης και των αποτελεσµάτων των έργων (events, happenings, 
αρθογραφία, συνεντεύξεις, κ.ά.) 

Στόχος είναι κάθε φάση επικοινωνίας να αποτελεί συνέχεια, συµπλήρωση και εξειδίκευση 
της προηγούµενης φάσης. Η πληροφορία, τα µηνύµατα, και τα επικοινωνιακά µέσα, 
εργαλεία και µέθοδοι που θα χρησιµοποιούνται θα εξελίσσονται από απλά κατά την έναρξη 
της επικοινωνίας έως πλέον σύνθετα στις επόµενες φάσεις, προσαρµοζόµενα ανάλογα µε 
το εκτιµώµενο επίπεδο γνώσης και δυνατότητας αξιολόγησης / αξιοποίησης της 
πληροφορίας από τους αποδέκτες της. 
Πιο αναλυτικά, ο προϋπολογισµός για την διάδοση της ωφέλειας από την χρήση της 
τυποποίησης θα κατανεµηθεί στις παρακάτω δράσεις: διαφήµιση, δηµόσιες σχέσεις και 
direct marketing.  

∆ιάγραµµα 1:Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης των ενεργειών δηµοσιότητας 
 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 

2006 2007 2008 

Πραγµατοποίηση 
συνεδρίων και 
ηµερίδων 

   

Συµµετοχή σε ειδικές 
θεµατικές εκθέσεις 

   

∆ηµιουργία και 
εκτύπωση εντύπων 

   

∆ηµιουργία cd-roms    

∆ηµοσιεύσεις στον 
έντυπο τύπο 

   

 
Το παραπάνω χρονοδιάγραµµα δίνει πιο αναλυτικά τις ακόλουθες κατευθύνσεις: 
1. Η διάρκεια της πρώτης ενέργειας δηµοσιότητας «Πραγµατοποίηση συνεδρίων και 

ηµερίδων» θα καλύπτει το  έτος  2006 µέχρι και το τέλος του έτους 2008. Στο 
διάστηµα αυτό θα πραγµατοποιηθούν επιλεκτικά ηµερίδες και συνέδρια ανάλογα µε 
την επικαιρότητα, διεθνή, ευρωπαϊκή και εθνική. 

2.      Η διάρκεια της δεύτερης ενέργειας «Συµµετοχή σε ειδικές θεµατικές εκθέσεις» θα 
ξεκινάει από το τέλος του έτους 2006 µέχρι και το τέλος του έτους 2008. Κατά την 
διάρκεια αυτής της χρονικής περιόδου θα γίνεται µια επιλογή των θεµατικών 
διαθέσιµων εκθέσεων που υλοποιούνται στην χώρα και θα δηλώνεται συµµετοχή, σε 
άµεση συνάρτηση πάντα µε τον διαθέσιµο προϋπολογισµό. 
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3. Η διάρκεια της τρίτης ενέργειας «∆ηµιουργία και εκτύπωση εντύπων» επίσης 
καλύπτει το µεγαλύτερο µέρος της στοχοθετούµενης περιόδου. Σε σχέση πάντα µε 
τον διαθέσιµο προϋπολογισµό θα υλοποιούνται, όποτε προκύπτει ανάγκη 
ενηµέρωσης του κοινού, έντυπα όπως οδηγοί και αφίσες.  

4. Η διάρκεια της τέταρτης ενέργειας «∆ηµιουργία cd-roms» ξεκινάει από το έτος 2007 
µέχρι το τέλος του έτους 2008. Σε άµεση σχέση µε τον προϋπολογισµό θα 
δηµιουργηθεί µια σειρά από cd-roms που θα καλύπτουν τις ανάγκες πληροφόρησης . 

5.      Οι «∆ηµοσιεύσεις στον έντυπο τύπο» θα πραγµατοποιούνται επιλεκτικά καθ’ όλη την 
διάρκεια της στοχοθετούµενης χρονικής περιόδου. Όποτε υπάρχει νέα εξέλιξη στον 
τοµέα της τυποποίησης θα προτείνονται άρθρα και αφιερώµατα  στον κατάλληλο 
έντυπο τύπο, προερχόµενα και από τον αντίστοιχο των ευρωπαϊκών και διεθνών 
Οργανισµών τυποποίησης. 

4.3  Στο πλαίσιο του Έργου υλοποιούνται δύο κατηγορίες υπηρεσιών: 
(1) Υπηρεσίες Συµβούλου για τον σχεδιασµό, την προετοιµασία και την υλοποίηση 

των επιµέρους ενεργειών ∆ηµοσιότητας (direct marketing, διαφήµιση, δηµόσιες 
σχέσεις), την επικαιροποίηση του επικοινωνιακού µηνύµατος, την παροχή 
υπηρεσιών οργάνωσης ηµερίδων-συνεδρίων  και συµµετοχής σε εκθέσεις, καθώς 
και για τον συντονισµό του Έργου.  

(2) Υπηρεσίες ∆ηµοσιότητας, όπως ειδικότερα περιγράφονται παραπάνω. 

Η πρώτη κατηγορία εκ των ανωτέρω υπηρεσιών δεν µπορεί να υπερβαίνει το 15% 
του συνολικού προϋπολογισµού του Έργου.  
4.4  Ειδικές οµάδες-στόχοι του προγράµµατος δηµοσιότητας του ΕΛΟΤ  
Οι οµάδες-στόχοι στους οποίους απευθύνεται η επικοινωνία του προγράµµατος 
πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης περιλαµβάνουν τις εξής κατηγορίες: 

1. Ωφελούµενοι, όπως ενδεικτικά: 
♦ Οι µετέχοντες άµεσα ή έµµεσα στην επιστηµονική και εκπαιδευτική κοινότητα: 

µαθητές, φοιτητές, σπουδαστές, ερευνητές, πανεπιστήµια, εκπαιδευτικοί, 
εκπαιδευόµενοι, γονείς, κ.α. 

♦ Επιχειρήσεις όλων των κλάδων, στις οποίες απευθύνονται τα έργα του µέτρου 1.2  
του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα» στα οποία ο ΕΛΟΤ είναι τελικός δικαιούχος, 

♦ Οι καταναλωτές. 
2. Οι διαµορφωτές της κοινής γνώµης, όπως ενδεικτικά: 
♦ Ειδικές οµάδες κοινού, ενδιαφερόµενοι ιδιωτικοί και δηµόσιοι φορείς, 
♦ Κοινωνικοί εταίροι, 
♦ ∆ιαµορφωτές γνώµης (π.χ. κοινής αποδοχής επιστήµονες και στελέχη),  
♦ Εκπρόσωποι του Τύπου και των ΜΜΕ και διαµορφωτές της κοινής γνώµης που 

λειτουργούν ως πολλαπλασιαστές των µηνυµάτων και των ωφεληµάτων που 
προκύπτουν από την εφαρµογή των δράσεων ποιότητας σε εθνικό, περιφερειακό 
και τοπικό επίπεδο, 

♦ Φορείς του ∆ηµοσίου  και του Ιδιωτικού Τοµέα, 
♦ Περιφέρειες, ΟΤΑ, ΝΑ, οικονοµικοί και κοινωνικοί εταίροι, 
♦ Επαγγελµατικές οργανώσεις, συλλογικοί φορείς επιχειρήσεων, επαγγελµατιών και 

επιστηµόνων. 
4.5 ∆εν γίνονται αποδεκτές προσφορές για τµήµα του έργου.  
 
4.6  Η συνολική δαπάνη για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών προϋπολογίζεται στο 
ποσό του τριακοσίων σαράντα  χιλιάδων ευρώ (340.000  € ) πλέον Φ.Π.Α. 
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4.7 Η προθεσµία για την ολοκλήρωση των ως άνω υπηρεσιών και την παράδοσή τους στον 
ΕΛΟΤ ορίζεται το αργότερο ως τις 31/12/2008. 
 
4.8 Στη σύµβαση που θα υπογραφεί µεταξύ του ΕΛΟΤ και του Αναδόχου, ο Ανάδοχος θα 
δηλώνει ότι µε την πληρωµή της αµοιβής του ο ΕΛΟΤ θα έχει, µόνον αυτός, δικαιώµατα 
χρήσης, εκµετάλλευσης, αναθεώρησης και εν γένει διάθεσης του υλικού έντυπου ή 
ηλεκτρονικού που παρέδωσε ο Ανάδοχος, τόσο συνολικώς όσο και στα επιµέρους στοιχεία 
τους, όπως επιτάσσουν οι ∆ιεθνείς Κανονισµοί πνευµατικών δικαιωµάτων. 
 
ΜΕΡΟΣ Β’ : ΓΕΝΙΚΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
 
ΓΕΝΙΚΑ 
 
Όλοι οι όροι και απαιτήσεις που περιέχονται στην παρούσα διακήρυξη είναι 
υποχρεωτικοί για τους συµµετέχοντες, εκτός εάν ρητώς ορίζεται διαφορετικά σ΄ 
αυτήν. Με την υποβολή της προσφοράς ο συµµετέχων θεωρείται ότι αποδέχεται 
πλήρως και ανεπιφυλάκτως  τους όρους της διακήρυξης. 
 
1. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
1.1 ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν Έλληνες και αλλοδαποί υποψήφιοι  
(φυσικά ή νοµικά πρόσωπα) ή συµπράξεις αυτών εγκατεστηµένοι στα κράτη – µέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), ή στα κράτη µέλη της Συµφωνίας για τον Ευρωπαϊκό 
Οικονοµικό Χώρο (ΕΟΧ) ή στα κράτη – µέλη που έχουν υπογράψει την Συµφωνία περί 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (GPA) του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (ΠΟΕ),  η οποία 
κυρώθηκε από την Ελλάδα µε το Ν.2513/97 (ΦΕΚ Α΄139/27.6.97) – υπό τον όρο ότι η 
σύµβαση καλύπτεται από τη Σ.∆.Σ – ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συµφωνίες 
σύνδεσης µε την Ε.Ε., ή νοµικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί µε την νοµοθεσία κράτους – 
µέλους της Ε.Ε ή του ΕΟΧ ή κράτους µέλους που έχει υπογράψει τη Σ.∆.Σ (GPA) του 
ΠΟΕ και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα 
τους στο εσωτερικό της Ε.Ε ή του ΕΟΧ ή σε κράτος µέλος που έχει υπογράψει τη Σ.∆.Σ 
(GPA) του ΠΟΕ ή τέλος, σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συµφωνίες σύνδεσης µε την 
Ε.Ε.  
Οι συµµετέχοντες πρέπει να έχουν αποδεδειγµένη ενασχόληση και ικανότητες, 
εξειδικευµένες γνώσεις, σηµαντική και τεκµηριωµένη τριετή εµπειρία σε τοµείς: 
διαφήµισης, προβολής, πληροφόρησης, επικοινωνίας και δηµοσιότητας ή άλλες συναφείς 
δραστηριότητες.  
Νοµικά πρόσωπα που είναι εγκατεστηµένα στην Ελλάδα ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών, 
που υποβάλουν κοινή προσφορά, πρέπει να ασκούν διαφηµιστικές ή άλλες συναφείς 
δραστηριότητες και να µπορούν να επιλεγούν ως Ανάδοχοι διαφηµιστικών υπηρεσιών 
σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 2 του Π∆ 261/97 
(ΦΕΚ 186/Α23.9.1997) περί εγγραφής στο Μητρώο ∆ιαφηµιστών του ∆ηµοσίου. 
Επισηµαίνεται ότι οι απαιτούµενες υποχρεώσεις (λ.χ. εγγυήσεις συµµετοχής και καλής 
εκτέλεσης) πρέπει να αφορούν και να προέρχονται και από όλες τις χώρες προέλευσης των 
αντίστοιχων υποψηφίων. 
Στην περίπτωση των ενώσεων δεν απαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριµένη νοµική µορφή 
προκειµένου να υποβάλουν προσφορά.  Υποχρεούνται όµως να το πράξουν σε περίπτωση 
επιλογής τους, πριν την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, εάν και εφόσον τους ζητηθεί 
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από την Αναθέτουσα Αρχή. Τα µέλη της Ένωσης ευθύνονται έκαστος, έναντι της 
Αναθέτουσας Αρχής, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την εκτέλεση του έργου. 
 
Κάθε ενδιαφερόµενος δεν µπορεί να συµµετέχει σε περισσότερες από µία προσφορές. 
 
1.2 Τµήµα του έργου δύναται να ανατεθεί και υπεργολαβικά σε τρίτους, εφόσον αυτοί 
δηλωθούν ονοµαστικώς στην προσφορά του διαγωνιζοµένου. Ο Ανάδοχος, σε περίπτωση 
ανάληψης του έργου, θα ευθύνεται έναντι του ΕΛΟΤ αλληλεγγύως και εις ολόκληρον µε 
τον υπεργολάβο για την τυχόν εκ µέρους του τελευταίου πληµµελή εκτέλεση. 
 
1.3 Από το διαγωνισµό αποκλείονται: 
 
1.3.1 Όσοι τελούν  υπό  πτώχευση,  εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική 
διαχείριση,  πτωχευτικό  συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση  καθώς  επίσης και  όσοι  
τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής 
διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 
 
1.3.2. Όσοι µε οριστική απόφαση καταδικάσθηκαν για συµµετοχή σε εγκληµατική 
οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες. 
 
1.3.3 Όσοι καταδικάσθηκαν µε δικαστική απόφαση µε ισχύ δεδικασµένου για αδίκηµα που 
αφορά την επαγγελµατική διαγωγή τους, έχουν διαπράξει επαγγελµατικό παράπτωµα, που 
µπορεί να διαπιστωθεί µε οποιοδήποτε µέσο από τις αναθέτουσες αρχές,είναι ένοχοι 
υποβολής ψευδούς δηλώσεως ή παραλείψεως υποβολής των πληροφοριών που 
απαιτούνται κατ΄ εφαρµογή του παρόντος κεφαλαίου,για τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της 
αλλοδαπής, εάν έχουν προβεί σε ίδιες ή αντίστοιχες πράξεις ή παραλείψεις, έχουν 
υποπέσει στα ίδια ή αντίστοιχα παραπτώµατα ή έχουν υποστεί αντίστοιχες µε τις 
παραπάνω κυρώσεις, σύµφωνα µε τις κατά περίπτωση εφαρµοζόµενες για αυτά 
νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. 
 
1.3.4 Όσοι συµµετείχαν σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 
1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου, σε δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται 
στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παρ. 1 της 
κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου, σε απάτη κατά την έννοια του άρθρου 1 
της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων, σε νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991 για την πρόληψη 
χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από 
παράνοµες δραστηριότητες. 

 
1.3.5 Όσοι δεν είναι ενήµεροι ως προς τις φορολογικές και ασφαλιστικές τους 
υποχρεώσεις  
 
1.3.6 Όσοι αποκλείστηκαν για οποιονδήποτε λόγο από διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου. 
1.3.7 Όσοι δεν αποδεικνύουν τη  χρηµατοοικονοµική και τεχνική  ικανότητά  τους 
σύµφωνα µε τα απαιτούµενα κατά τον όρο 9 της παρούσης δικαιολογητικά συµµετοχής. 
 
1.3.8 Τα πρόσωπα ή οι ενώσεις τους, καθώς και κάθε πρόσωπο συνδεόµενο καθ΄ 
οιονδήποτε τρόπο µε τους διαγωνιζοµένους (π.χ. µητρικές ή θυγατρικές εταιρίες, κλπ), που 
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κατά την τεκµηριωµένη άποψη της Επιτροπής Προµηθειών µπορεί να θεωρηθούν ότι 
ασκούν δραστηριότητες ανταγωνιστικές προς αυτές  του ΕΛΟΤ. 
 
1.3.9 Όσοι υποβάλουν προσφορές για τµήµα του έργου.  
 
1.3.10 Τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της αλλοδαπής, τα οποία δεν θα υποβάλουν όλα τα 
έγγραφα των προσφορών επισήµως µεταφρασµένα στην Ελληνική Γλώσσα.   

1.3.11 Τα νοµικά πρόσωπα που ενώ υπάγονται στις διατάξεις του Π.∆ 261/1997, δεν 
προσκοµίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πιστοποιούν ότι είναι εγγεγραµµένα στο 
Μητρώο ∆ιαφηµιστών του ∆ηµοσίου. 
1.4 Στην περίπτωση ενώσεων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, απαιτείται να 
προσκοµιστούν υπεύθυνες δηλώσεις του ν.1599/86 κάθε µέλους χωριστά ή του νοµίµου 
εκπροσώπου του, όπου θα δηλώνονται: 
α)  η αποδοχή της από κοινού συµµετοχής στο διαγωνισµό και της εκτέλεση της 

σύµβασης, 
β)  το ποσοστό συµµετοχής κάθε µέλους της ένωσης, 
γ)  ότι, σε περίπτωση που ο διαγωνισµός κατακυρωθεί στην ένωση και εφόσον απαιτηθεί 

από τον ΕΛΟΤ, οι συµµετέχοντες θα  συστήσουν κοινοπραξία ή θα υπογράψουν 
συµβολαιογραφικό έγγραφο µε ποσοστό συµµετοχής που δηλώθηκε ως ανωτέρω, στο 
δε κοινοπρακτικό ή συµβολαιογραφικό έγγραφο θα δεσµεύονται ότι τα µέλη της 
ένωσης ευθύνονται αλληλεγγύως και σε ολόκληρο.  

δ)  ο κοινός εκπρόσωπος και ο αναπληρωτής του. 
 
1.5 Ο εκπρόσωπος του προσφέροντος σε περίπτωση νοµικού προσώπου οφείλει να 
προσκοµίσει κατά την υποβολή της  προσφοράς βεβαίωση εκπροσώπησης, άλλως η 
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
2.  ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  
 
2.1 Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ζητήσουν  εγγράφως συµπληρωµατικές πληροφορίες 
για το περιεχόµενο της διακήρυξης το αργότερο µέχρι (10) δέκα ηµερολογιακές ηµέρες 
πριν από την ηµεροµηνία  υποβολής των  προσφορών από την Οικονοµική  και  Εµπορική 
∆/νση του ΕΛΟΤ, κα Γ. Φέρλα (Αχαρνών 313, 3ος  όροφος,  τηλ. 210-2120 312). 
 
Όλες οι  διευκρινίσεις θα απαντηθούν εγγράφως, µε παράλληλη κοινοποίηση της σχετικής 
διευκρινιστικής ερώτησης, σε όλους τους παραλαµβάνοντες την προκήρυξη, το αργότερο 
έξι (6) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. 
 
2.2 Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται δεκτή, αλλά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της 
προσφοράς. 
 
∆ιευκρινίσεις επί των υποβληθεισών προσφορών δίνονται µόνο όταν ζητούνται από την 
αρµόδια Επιτροπή Προµηθειών. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύµφωνα µε τα 
παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνον εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία επί των 
οποίων ζητήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική και 
δεν θεωρείται αντιπροσφορά. Προφορικές διευκρινίσεις και απαντήσεις δεν µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν από τον υποψήφιο ανάδοχο ως αποδεκτό µέσον. 
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2.3 Οι προσφέροντες δύνανται να περιλάβουν στην προσφορά τους πληροφορίες και 
στοιχεία που δεν καλύπτονται από τους όρους ή τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης 
αλλά και την εκτίµησή τους κρίνονται ουσιώδεις. 
 
3.  ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
3.1  Τρόπος Σύνταξης 
 
Οι προσφορές απορρίπτονται ως απαράδεκτες, αν δεν:  
3.1.1  Έχουν  συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.  Αλλοδαποί  µπορούν  να υποβάλουν την  
προσφορά  τους  στην αγγλική µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική. Σε περίπτωση 
διαφοράς µεταξύ των δύο κειµένων υπερισχύει το κείµενο της µετάφρασης. 
 
3.1.2  Έχουν συνταχθεί υποχρεωτικά µε τον τρόπο που αναφέρεται  στην  παρούσα, 
αριθµηµένα κατά φύλο  και φέρουν την υπογραφή του προσφέροντος ή του νοµίµου 
εκπροσώπου του κατά φύλλο, σε πρωτότυπο και αντίγραφα. 

 
3.1.3 Είναι δακτυλογραφηµένες και φέρουν παράτυπες διορθώσεις  (σβησίµατα,  
διαγραφές, προσθήκες, κλπ).  Αν υπάρχουν διορθώσεις, προσθήκες   κλπ.,  θα  πρέπει  να 
αναγράφονται µε τα ίδια στοιχεία εκτυπωτικής µηχανής και να έχουν µονογραφηθεί  από 
τον προσφέροντα, η  δε αρµόδια  Επιτροπή Προµηθειών των προσφορών κατά τον έλεγχο 
θα µονογράφει τις διορθώσεις, προσθήκες κλπ και γενικά θα επιβεβαιώνει ότι αυτές έγιναν 
πριν από την αποσφράγιση της προσφοράς. 
 
Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ΄ αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν 
ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής Προµηθειών. 
 
3.1.4. Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που εξοµοιώνεται µε 
αντιπροσφορά (διαφοροποίηση τεχνικής προσφοράς, τεχνικής λύσης) απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 
 
3.2 Χρόνος, τόπος και τρόπος υποβολής προσφορών 
 
3.2.1 Οι προσφορές όσων συµµετέχουν στο διαγωνισµό υποβάλλονται σε σφραγισµένο 
φάκελο στο εξωτερικό του οποίου υποχρεωτικά θα αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα : 
 
(α) Τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντος : 
(Επωνυµία – ∆ιεύθυνση ή Επωνυµίες και ∆ιευθύνσεις των µελών της Ένωσης) 
 
(β) Ο αποδέκτης ως εξής : 
Προς ΕΛΟΤ Α.Ε. 
οδός Αχαρνών 313,  
111 45 Αθήνα  
1ος όροφος, Πρωτόκολλο,  
 
(γ) Με την ένδειξη : 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΟΙΧΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 
«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΩΦΕΛΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ-ΕΛΟΤ» 
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(δ) Αριθµός διακήρυξης: 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο.6522-06/2006-08-29 
 
(ε) Ηµεροµηνία ∆ιεξαγωγής ∆ιαγωνισµού: 
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
2006-10-23, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 11:00. 
 
 
(στ) Η ένδειξη : 
«ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ» 
 
3.2.2 Προσφορές που υποβάλλονται µετά την οριζόµενη στην παράγραφο 3.2.1 
ηµεροµηνία και ώρα  είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται χωρίς να ανοιχθούν. 
 
Στην περίπτωση αποστολής της προσφοράς µε συστηµένη επιστολή ή courier 
διευκρινίζεται ότι οι υποψήφιοι φέρουν ακέραια την ευθύνη της έγκαιρης παραλαβής της 
από τον ΕΛΟΤ, δεδοµένου ότι η προσφορά πρέπει να έχει παραληφθεί από τον  ΕΛΟΤ 
µέχρι την ανωτέρω ηµεροµηνία και ώρα. 
 
3.2.3   Κάθε προσφορά υποβάλλεται σε τέσσερα (4) αντίτυπα  που  θα εσωκλείονται στον 
ίδιο σφραγισµένο φάκελο προσφοράς.  Στο ένα (1) από τα τέσσερα αυτά  αντίτυπα και σε 
κάθε σελίδα του, που θα είναι µονογραµµένη, θα γράφεται η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ». Το 
αντίτυπο αυτό θα είναι το επικρατέστερο των άλλων αντιτύπων σε περίπτωση που υπάρχει 
µεταξύ τους διαφορά. 
 
3.2.4 Ο φάκελος της προσφοράς θα περιλαµβάνει τους ακόλουθους 3 χωριστούς 
σφραγισµένους (υπό)φακέλους:  
 
α) Το φάκελο «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», που περιέχει το πρωτότυπο των προσκοµιζοµένων 
εγγράφων και  τρία (3) αντίγραφα. Το περιεχόµενο του φακέλου αυτού  περιγράφεται  
αναλυτικά στον όρο 9 της διακήρυξης. 
 
β) Το φάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», που περιέχει το πρωτότυπο και τρία (3) 
αντίγραφα. Το περιεχόµενο  του φακέλου αυτού  περιγράφεται  αναλυτικά στον όρο 10 της 
διακήρυξης. 
 
γ) Το φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» , που περιέχει το πρωτότυπο και τρία (3) 
αντίγραφα. Το περιεχόµενο του φακέλου αυτού περιγράφεται  αναλυτικά  στον όρο 11 της 
διακήρυξης.  
 
3.2.5 Οι παραπάνω τρεις (3)  (υπό)φάκελοι θα φέρουν και τις ενδείξεις που ορίζονται στον 
κυρίως φάκελο. 
 
3.2.6Οι προσφέροντες δύνανται να δώσουν µε την προσφορά τους πληροφορίες που δεν 
καλύπτονται από τους όρους που περιέχονται στη προκήρυξη αυτή και που κατά την 
εκτίµησή τους κρίνονται ουσιώδεις. 
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4. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
4.1 Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό για έξι (6) 
µήνες από την εποµένη της διενέργειάς του. 
 
4.2 Εάν προκύψει θέµα παράτασης της ισχύος των προσφορών, η Επιτροπή Προµηθειών 
θα απευθύνει ερώτηµα προς τους συµµετέχοντες δέκα (10) ηµέρες προ της λήξεως, αν 
αποδέχονται την παράταση για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Οι συµµετέχοντες 
οφείλουν  να απαντήσουν µέσα σε πέντε (5) ηµέρες και σε καταφατική περίπτωση, να 
ανανεώσουν την εγγυητική επιστολή συµµετοχής τους, αν αυτή δεν ισχύει για το χρόνο 
της παράτασης. 
 
4.3 Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο από τον  προβλεπόµενο στην παρούσα, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
4.4 Ανακοίνωση κατακύρωσης του διαγωνισµού µπορεί να γίνει και µετά τη λήξη της 
ισχύος της προσφοράς, δεσµεύει όµως τον προσφέροντα, µόνο εφόσον αυτός την 
αποδεχθεί. Σε περίπτωση άρνησης του επιλεγέντος η κατακύρωση µπορεί να γίνει στο 
δεύτερο κατά σειρά επιλογής. 
 
5. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 
 
5.1 Οι προσφερόµενες τιµές (βλ. Περιεχόµενο φακέλου Οικονοµική Προσφορά) δίνονται 
µόνο σε ΕΥΡΩ και θα θεωρηθούν σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου 
έως και την οριστική παράδοσή του. Στην οικονοµική προσφορά θα αναφέρονται 
αναλυτικά οι τιµές των προσφερόµενων υπηρεσιών, οι οποίες θα περιλαµβάνουν όλες τις 
τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός του Φ.Π.Α. Ο 
οφειλόµενος Φ.Π.Α. θα αναγράφεται χωριστά, σε ειδική δε στήλη η συνολική τελική τιµή 
προσφοράς (συµπεριλαµβανοµένου  και του Φ.Π.Α.). 
 
5.2 Προσφορές  που δεν δίνουν τις τιµές σε ΕΥΡΩ απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
5.3 Αποκλείεται η αναπροσαρµογή ή αναθεώρηση της προσφερόµενης τιµής κατά τη 
διάρκεια της εκτέλεσης παροχής υπηρεσιών έως την οριστική παράδοσή τους. 
 
5.4 Εφόσον η προσφερόµενη τιµή δεν προκύπτει µε σαφήνεια και η προσφορά δεν µπορεί 
να εκτιµηθεί, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
6.  ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
6.1 Κάθε προσφορά πρέπει υποχρεωτικά, επί ποινή αποκλεισµού,  να συνοδεύεται από 
εγγυητική επιστολή συµµετοχής ύψους 5% επί του κατά τον όρο 3.2 (Μέρος Α΄) της 
παρούσας συνολικού προϋπολογισµού του διαγωνισµού, συµπεριλαµβανοµένου του 
Φ.Π.Α. Η εν λόγω εγγύηση παρέχεται  από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα 
που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη µέλη της  Ε.Ε. και έχουν σύµφωνα µε τη νοµοθεσία 
των κρατών-µελών αυτό το δικαίωµα, στα κράτη µέλη της Συµφωνίας για τον Ευρωπαϊκό 
Οικονοµικό Χώρο (ΕΟΧ) ή στα κράτη – µέλη που έχουν υπογράψει την Συµφωνία περί 



 19

∆ηµοσίων Συµβάσεων (GPA) του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (ΠΟΕ),  η οποία 
κυρώθηκε από την Ελλάδα µε το Ν.2513/97 (ΦΕΚ Α΄139/27.6.97) – υπό τον όρο ότι η 
σύµβαση καλύπτεται από τη Σ.∆.Σ – ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συµφωνίες 
σύνδεσης µε την Ε.Ε., ή νοµικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί µε την νοµοθεσία κράτους – 
µέλους της Ε.Ε ή του ΕΟΧ ή κράτους µέλους που έχει υπογράψει τη Σ.∆.Σ (GPA) του 
ΠΟΕ και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα 
τους στο εσωτερικό της Ε.Ε ή του ΕΟΧ ή σε κράτος µέλος που έχει υπογράψει τη Σ∆Σ 
(GPA) του ΠΟΕ ή τέλος, σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συµφωνίες σύνδεσης µε την 
Ε.Ε.  , Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων θα πρέπει να συνοδεύονται στην περίπτωση 
αυτή από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική. 
 
Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον τριάντα (30) ηµέρες  
µετά τη λήξη της ισχύος των προσφορών. 
 
6.2 Σε περίπτωση ενώσεως προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, µπορεί να 
κατατεθεί εγγύηση συµµετοχής στο όνοµα ενός εκ των µελών της ένωσης, η οποία 
απαραιτήτως θα περιλαµβάνει τον  όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των 
µελών της ένωσης. 
6.3  Η εγγύηση θα συνταχθεί σύµφωνα µε το υπόδειγµα που επισυνάπτεται στην παρούσα. 
 
6.4Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής επιστρέφεται σ΄ αυτόν που κατακυρώθηκε ο 
διαγωνισµός µετά την κατάθεση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης που προβλέπεται 
στον  όρο 7.4.3 της παρούσης και εντός πέντε (5) ηµερών από την ηµεροµηνία  υπογραφής 
της σύµβασης. Στους λοιπούς διαγωνιζοµένους οι εγγυήσεις επιστρέφονται εντός δέκα 
πέντε (15) ηµερών από την ανακοίνωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού σε αυτούς. 
 
7. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
7.1 Αποσφράγιση προσφορών 
 
7.1.1 Η διεξαγωγή του διαγωνισµού και η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από ειδική 
τριµελή επιτροπή (Επιτροπή προµηθειών), που θα οριστεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 
Στην επιτροπή συµµετέχει υποχρεωτικά ένας εκπρόσωπος της πιο αντιπροσωπευτικής 
ένωσης των διαφηµιστικών εταιρειών που αναπτύσσουν δραστηριότητα στην Ελλάδα 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 5 του Π.∆. 261/97 Η Επιτροπή Προµηθειών 
προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία 
και ώρα που ορίζεται παραπάνω. Οι φάκελοι των προσφορών αριθµούνται και 
µονογράφονται από την Επιτροπή.  Η µονογραφή έχει την έννοια ότι ο φάκελος δεν έχει 
παραβιαστεί. Η Επιτροπή συντάσσει επί τόπου πίνακα  των προσφορών που υποβλήθηκαν 
εµπροθέσµως. 
 
7.1.2  Κατά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή Προµηθειών δεν υποχρεούται 
να ελέγχει τη συµµόρφωση των προσφορών προς τους όρους της διακήρυξης. 
 
7.1.3 ∆ιακρίνουµε τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών σε δυο στάδια: την 
ποιοτική επιλογή των διαγωνιζοµένων (ΣΤΑ∆ΙΟ Α) και την ανάθεση της σύµβασης ( 
ΣΤΑ∆ΙΟ Β). 
 
1ο Στάδιο: Ποιοτική επιλογή  
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Αποσφραγίζεται και µονογράφεται, παρουσία των διαγωνιζοµένων, ο κυρίως φάκελος της 
προσφοράς και ο φάκελος µε τα δικαιολογητικά. Η εξέταση των προϋποθέσεων που 
πρέπει να πληροί ο προσφέρων µε βάση τα στοιχεία του φακέλου 
“∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ” και η αποδοχή της συµµετοχής του  προσφέροντος στο 
διαγωνισµό γίνεται σε µεταγενέστερη συνεδρίαση της Επιτροπής  Αξιολόγησης.  
 
2ο Στάδιο: Ανάθεση Σύµβασης  
 Η αποσφράγιση του φακέλου της “ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ” γίνεται µόνο για τους 
συµµετέχοντες, η προσφορά των οποίων έχει κριθεί αποδεκτή από την Επιτροπή 
Προµηθειών κατά το πρώτο στάδιο. Η ηµεροµηνία και  ώρα αποσφράγισης 
γνωστοποιείται εγγράφως στους διαγωνιζοµένους δύο (2) τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες 
πριν. Κατά την αποσφράγιση της “ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ” µονογράφεται το 
“ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ” ανά φύλλο.  
 
Για τους συµµετέχοντες που αποκλείστηκαν στο πρώτο στάδιο, οι φάκελοι της 
“ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ” και “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ” επιστρέφονται 
σε αυτούς, χωρίς να αποσφραγιστούν. 
 
 Η αποσφράγιση του φακέλου “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ” γίνεται µόνο για τους 
συµµετέχοντες, η προσφορά των οποίων έχει κριθεί αποδεκτή από την Επιτροπή 
Προµηθειών κατά το δεύτερο στάδιο αξιολόγησης. Η ηµεροµηνία και ώρα αποσφράγισης 
γνωστοποιείται στους διαγωνιζοµένους εγγράφως δύο (2) τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες 
πριν. Κατά την αποσφράγιση µονογράφεται το “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ” ανά φύλλο.  
Οι φάκελοι των “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ” για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν 
τεχνικά αποδεκτές στο δεύτερο στάδιο αξιολόγησης δεν αποσφραγίζονται, αλλά 
επιστρέφονται. 
 
7.1.4  Για όλα τα παραπάνω η Επιτροπή Προµηθειών καταρτίζει πρακτικά. Όσοι από τους 
διαγωνιζόµενους επιθυµούν, µπορούν να πληροφορηθούν το περιεχόµενο των άλλων 
τεχνικών και οικονοµικών προσφορών εντός δύο εργασίµων ηµερών  (µέχρι ώρα 15:00) 
από την ηµεροµηνία αποσφράγισης των τεχνικών και οικονοµικών προσφορών 
αντιστοίχως. Η εν λόγω προθεσµία είναι αποκλειστική. 
 
7.2 Απόρριψη προσφορών 
 
7.2.1 Όλοι οι περιεχόµενοι στη διακήρυξη όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για τους 
προσφέροντες. Εξαιρούνται µόνο τα σηµεία όπου ρητώς αναφέρεται το αντίθετο. 
Απόκλιση από τους υποχρεωτικούς όρους και απαιτήσεις (ποσοτικές και ποιοτικές) έχει 
σαν συνέπεια τον αποκλεισµό του προσφέροντος. 
 
Ενδεικτικά η προσφορά απορρίπτεται όταν: 
 
7.2.2  είναι αόριστη ή ανεπίδεκτη εκτίµησης  ή τελεί υπό αίρεση ή δεν συνοδεύεται από 
την κατά τον όρο 6 εγγυητική επιστολή συµµετοχής ή δεν είναι σύµφωνη µε τους όρους 
της διακήρυξης. 
 
7.2.3 αποδειχθεί ότι ο προσφέρων έχει καταδικασθεί στο παρελθόν ή υπέβαλε στον 
παρόντα διαγωνισµό ψευδή δήλωση για κάποιο από τα απαιτούµενα στοιχεία ή 
πληροφορίες. 
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7.2.4 δεν περιλαµβάνουν το σύνολο των δικαιολογητικών που προβλέπει η διακήρυξη 
κατά τη διενέργεια του διαγωνισµού.  
 
7.2.5 δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή. Για οτιδήποτε προσφέρεται 
δωρεάν, πρέπει να υπάρχει η δήλωση “ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ∆ΩΡΕΑΝ”.  
 
7.2.6 δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις συµµετοχής ή δεν αποδεικνύεται από τα 
υποβληθέντα δικαιολογητικά η φερεγγυότητα, η οικονοµική και τεχνική ικανότητα 
(τεχνογνωσία, εµπειρία, αποτελεσµατικότητα και αξιοπιστία) του προσφέροντος. 
 
7.2.7 ο χρόνος ισχύος της προσφοράς ορίζεται µικρότερος από τον προβλεπόµενο στην 
διακήρυξη. 
 
7.2.8 δεν είναι σύµφωνη µε τους όρους πληρωµής. 
 
7.2.9 δεν συνοδεύεται από το απαιτούµενο υλικό τεκµηρίωσης. 
 
7.2.10 περιλαµβάνει επιφυλάξεις ή τροποποιήσεις των όρων της διακήρυξης που δεν 
επιδέχονται τέτοιες. 
 
7.2.11 δεν έχει σφραγισµένα σε ιδιαίτερους φακέλους τα τεχνικά και οικονοµικά στοιχεία. 
 
7.2.12 όταν η προσφορά αφορά τµήµα του έργου και όχι το σύνολό του. 
 
7.2.13 όταν τα στοιχεία της οικονοµικής προσφοράς ή οικονοµικής εκτέλεσης του έργου 
εµφανίζονται σε οποιοδήποτε άλλο µέρος της προσφοράς πλην αυτής της οικονοµικής 
προσφοράς. 
 
7.2.14  η οικονοµική προσφορά τους υπερβαίνει τον ανώτατο όριο στο ποσό ανάθεσης του 
έργου, ήτοι 340.000 € πλέον Φ.Π.Α.. 
 
7.3   Αποτελέσµατα - κατακύρωση 
 
7.3.1  Η αξιολόγηση των προσφορών γίνεται από την αρµόδια Επιτροπή Προµηθειών. 
 
7.3.2 Η κατακύρωση αποφασίζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΕΛΟΤ µετά από 
εισήγηση της Οικονοµικής και Εµπορικής διεύθυνσης προς την οποία διαβιβάζεται το 
πρακτικό της Επιτροπής Προµηθειών.  
 
7.3.3 Η κατακυρωτική απόφαση κοινοποιείται εγγράφως προς τον επιλεγέντα.  
 
7.3.4 Οι διαγωνιζόµενοι δεν έχουν δικαίωµα να αποσύρουν την προσφορά τους ή µέρος 
της µετά την υποβολή της. Σε περίπτωση που προσφορά ή µέρος της αποσυρθεί, ο 
διαγωνιζόµενος υπόκειται µε απόφαση του ΕΛΟΤ σε κυρώσεις και ειδικότερα: 
 
α) Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώµατος για κατακύρωση. 
 
β) Κατάπτωση, µερική ή ολική, της εγγύησης συµµετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή 
δικαστική ενέργεια. 
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γ) Ο διαγωνιζόµενος που µε υπαιτιότητά του κηρύσσεται έκπτωτος, υπόκειται στις 
προβλεπόµενες από το Νόµο κυρώσεις (αποκλεισµός από τις προµήθειες του ∆ηµοσίου 
κ.λ.π). 
 
7.3.5 Ο ΕΛΟΤ επιφυλάσσεται του δικαιώµατός του να µαταιώσει ή ακυρώσει το 
διαγωνισµό, καθώς και να µην κατακυρώσει το σύνολο ή τµήµα του έργου ή να µην 
προβεί σε κατακύρωση του διαγωνισµού, εφόσον αυτός κριθεί κατά την απόλυτον κρίσιν 
του ασύµφορος για τον Οργανισµό. Οι λόγοι, στους οποίους στηρίζεται η σχετική 
απόφαση ανακοινώνονται στους διαγωνισθέντες.  
 
Ειδικότερα, ο ΕΛΟΤ επιφυλάσσεται του δικαιώµατός του για λόγους δηµοσίου 
συµφέροντος να µην προβεί σε κατακύρωση του έργου όταν στο διαγωνισµό έχει 
υποβληθεί µόνο µία προσφορά ή για οποιοδήποτε λόγο κατά το τελικό στάδιο 
αξιολόγησης υπάρχει µόνο µία προσφορά.  
 
7.3.6 Σε περίπτωση ακύρωσης ή µαταίωσης του διαγωνισµού, όσοι είχαν συµµετάσχει σ’ 
αυτόν, δεν έχουν δικαίωµα αποζηµίωσης για οποιοδήποτε λόγο.  
 
7.4  Κατάρτιση σύµβασης - εγγυήσεις 
 
7.4.1 Ο διαγωνιζόµενος στον οποίο κατακυρώνεται η ανάθεση του έργου, υποχρεούται να 
προσέλθει µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την κοινοποίηση του κατακυρωτικού 
αποτελέσµατος να υπογράψει τη σχετική σύµβαση. 
 
Αν παρέλθει άπρακτη  η παραπάνω προθεσµία των πέντε  (5)  ηµερών  (χωρίς δηλαδή να 
παρουσιαστεί εντός της προθεσµίας αυτής)  κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση 
που έγινε στο όνοµά του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτή, µε ταυτόχρονη 
κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής χωρίς άλλη διατύπωση. 
 
Στην περίπτωση αυτή το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να αποφασίσει την ανάθεση του 
έργου στον επόµενο βάσει τελικής βαθµολογίας επιλεγέντα ή την επανάληψη του 
διαγωνισµού ή την ακύρωσή του. 
 
Σε κάθε περίπτωση η απόφαση λαµβάνεται σε βάρος του εκπτώτου και επιφέρει τη λήψη 
κάθε µέτρου για την αποκατάσταση οιασδήποτε ζηµίας του ΕΛΟΤ. 
 
7.4.2 Απαγορεύεται ο Ανάδοχος, στον οποίο κατακυρώθηκε το έργο, να εκχωρήσει σε 
τρίτους τα δικαιώµατά του  ή να µεταβιβάσει µε αναδοχή χρέους τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από τη σύµβαση, καθώς και να αναθέσει τµήµα ή το σύνολο του έργου  σε 
τρίτους, χωρίς την προηγούµενη γραπτή συναίνεση του ΕΛΟΤ.  
Σε περίπτωση που ο ΕΛΟΤ δώσει τέτοια έγκριση, ο Ανάδοχος θα φέρει ακέραια έναντι 
του ΕΛΟΤ την ευθύνη για την εµπρόθεσµη και ποιοτικώς άριστη παράδοση του έργου, 
ανεξάρτητα από την τυχόν ευθύνη του τρίτου. 
 
Η σύµβαση καταρτίζεται στην ελληνική γλώσσα µε βάση τους όρους που 
περιλαµβάνονται στην διακήρυξη και την προσφορά του Αναδόχου όπως έγινε αποδεκτή 
κατά την κατακύρωση. ∆εν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόµενο της 
παρούσας.  
Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο στηρίζεται, εκτός 
κατάδηλων σφαλµάτων ή παραδροµών. Για θέµατα που δεν ρυθµίζονται ρητά από τη 
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σύµβαση και τα παραρτήµατά αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόµενοι/ 
αντιφατικοί όροι αυτής, για την ερµηνεία της λαµβάνονται υπόψη κατά σειρά η παρούσα 
προκήρυξη, η απόφαση κατακύρωσης και η τεχνική και οικονοµική προσφορά του 
Αναδόχου. Απαγορεύεται η τροποποίηση της σύµβασης µετά τη σύναψή της, εκτός 
και αν διασφαλίζεται ότι είναι δυνατή η εκτέλεση του έργου όπως προδιαγράφηκε. 
 
7.4.3 Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 
Ο Ανάδοχος, στον οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνισµός, είναι υποχρεωµένος, κατά την 
υπογραφή της σύµβασης, να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που θα 
εκδοθεί από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νοµίµως στα 
κράτη-µέλη της Ε.Ε. και έχουν σύµφωνα µε την νοµοθεσία των κρατών-µελών αυτό το 
δικαίωµα, συνοδευόµενη από επίσηµη µετάφρασή της στην Ελληνική. 
 
Το ποσό της εγγύησης πρέπει να καλύπτει ποσοστό 10% της συνολικής αµοιβής του 
έργου,  που θα ανατεθεί στον Ανάδοχο, χωρίς τον Φ.Π.Α.  
 
Η εγγυητική επιστολή θα είναι αόριστης διάρκειας και θα περιέχει όλους τους όρους που 
καθορίζονται σε σχετικό υπόδειγµα που θα δοθεί από τον ΕΛΟΤ προκειµένου να 
υπογραφεί η σύµβαση ανάθεσης. Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται µετά την οριστική 
παραλαβή των υπηρεσιών του αναδόχου και την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους 
δύο συµβαλλοµένους.  
 
8. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ-ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ- ΠΛΗΡΩΜΗ- ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 
 
8.1 Η καταβολή της αµοιβής του Αναδόχου θα πραγµατοποιηθεί τµηµατικώς, το 
αργότερο εντός τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών από την κατά τον όρο 8.2.2 της 
παρούσης οριστική παραλαβή του αντίστοιχου τµήµατος του έργου που παρέδωσε. 
 
8.2 Ειδικότερα, όσον αφορά στη διαδικασία εκτέλεσης και παράδοσης του ανατιθέµενου 
έργου, θα ισχύσουν τα εξής : 
 
8.2.1 Μετά την επιλογή του ο ανάδοχος αναλαµβάνει : 
♦ την υποβολή του σχεδίου Στρατηγικής πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης µε βάση 

τις οδηγίες της Αναθέτουσας Αρχής  και τις ανάγκες του έργου, 

♦ την υποβολή του Σχεδίου ∆ράσεων Επικοινωνίας που υλοποιεί την πιο πάνω 
Στρατηγική πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης, 

♦ την υλοποίηση των τελικά προκρινόµενων ενεργειών µε βάση τις προτάσεις που 
υποβάλει ο Ανάδοχος και εγκρίνει η Αναθέτουσα Αρχή, 

♦ τη συνεχή υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής κατά την υλοποίηση του συνολικού 
έργου. 

Το Σχέδιο ∆ράσεων Επικοινωνίας είναι δυνατό να αναθεωρείται και επικαιροποιείται 
κατόπιν υποδείξεως και οδηγιών της Αναθέτουσας Αρχής, µε βάση την πορεία εξέλιξης 
και αξιολόγησης του έργου. 
Αναλυτικότερα, πριν την υλοποίηση κάθε ενέργειας ο Ανάδοχος υποβάλλει 
ολοκληρωµένη πρόταση υλοποίησής της µε αναλυτική περιγραφή της, τεκµηρίωση της 
αποτελεσµατικότητάς της, ανάλυση και τεκµηρίωση του κόστους µε εναλλακτικές 
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προσφορές όπου απαιτηθεί, χρονοδιάγραµµα, µέσα υλοποίησης και τυχόν άλλες 
λεπτοµέρειες. 
Η απόφαση της υλοποίησης ή µη της προτεινόµενης ενέργειας λαµβάνεται από την 
Αναθέτουσα Αρχή. Σε κάθε περίπτωση ακολουθεί έγγραφη έγκριση της πρότασης του 
αναδόχου από την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία έχει προηγουµένως εξετάσει και 
διαπραγµατευθεί την πρόταση του αναδόχου.  
Ο Ανάδοχος υποβάλλει επίσης περιοδικές αναφορές οικονοµικής εξέλιξης, υλοποίησης 
και αξιολόγησης του έργου που υλοποιεί καθώς και αναλυτικούς απολογισµούς, µε 
ποιοτικά και ποσοτικά αποτελέσµατα, όταν απαιτείται από την Αναθέτουσα Αρχή. 
 
8.2.2 Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύµβασης για τον ΕΛΟΤ θα γίνεται από την 
αρµόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής  που συγκροτείται µε απόφαση του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΕΛΟΤ. Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής είναι 
αρµόδια για την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και τον έλεγχο των επιµέρους ενεργειών 
και του συνόλου του έργου του Αναδόχου, συντάσσοντας σχετικά πρωτόκολλα 
προσωρινής και οριστικής παραλαβής των επιµέρους στοιχείων και του συνόλου του 
έργου.  
Η Επιτροπή είναι αρµόδια και για την οριστική παραλαβή του έργου, η οποία  συνίσταται 
στην κατά την κρίση της επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής έγγραφη βεβαίωση 
της οριστικής ολοκλήρωσής των ενεργειών που περιγράφονται στο Εγκεκριµένο Σχέδιο 
επικοινωνίας.  
Αναλυτικά ο τρόπος εκτέλεσης, παρακολούθησης και παραλαβής του έργου θα ορίζεται µε 
τη Σύµβαση µεταξύ Αναδόχου και Αναθέτουσας Αρχής 
 
8.3 Σε περίπτωση που κατά την (τµηµατική ή οριστική) παραλαβή  του έργου 
επισηµανθούν από πλευράς ΕΛΟΤ ουσιώδεις ελλείψεις στις παρεχόµενες υπηρεσίες, ο 
ΕΛΟΤ δικαιούται να καταγγείλει τη σύµβαση µε τον Ανάδοχο, επιφυλασσόµενος παντός 
δικαιώµατός του για την αποκατάσταση οιασδήποτε ζηµίας που υπέστη από την 
αντισυµβατική συµπεριφορά του Αναδόχου, όπως ειδικότερα θα ορίζεται στη σύµβαση. 
Στην περίπτωση αυτή, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΕΛΟΤ µπορεί να αναθέσει το µέρος 
του έργου που δεν εκτελέστηκε στον επόµενο κατά σειρά κατάταξης διαγωνιζόµενο. 
 
8.4 Η καταβολή του τιµήµατος θα πραγµατοποιηθεί µε τον παρακάτω τρόπο: 
 
8.4.1 Χορήγηση προκαταβολής 20% επί του συµβατικού τιµήµατος, εντός 30 
ηµερολογιακών ηµερών από την υπογραφή της Σύµβασης, έναντι ισόποσης Εγγυητικής 
Επιστολής Προκαταβολής, αναγνωρισµένης Τράπεζας. Η παραπάνω προκαταβολή είναι 
έντοκη από της καταβολής της, επιβαρυνόµενη µε το ύψος του επιτοκίου των εντόκων 
γραµµατίων του ∆ηµοσίου δωδεκάµηνης διάρκειας, που θα ισχύσει κατά την ηµεροµηνία 
διενέργειας του διαγωνισµού προσαυξηµένο κατά 0,25 ποσοστιαίες µονάδες (απόφαση 
2037/808/0026/30-5-96 Υπ. Οικονοµικών). (ΦΕΚ 433/Β/6.6.96). Η Εγγυητική Επιστολή 
της Προκαταβολής θα αποδεσµεύεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη σύµβαση που θα 
συναφθεί µεταξύ των µερών. 
8.4.2 Οι λοιπές πληρωµές στα πλαίσια της Σύµβασης (80% επί του συνολικού 
προϋπολογισµού) πραγµατοποιούνται µε την έκδοση σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής 
της αρµόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου της Σύµβασης, µε το 
οποίο θα πιστοποιείται η καλή εκτέλεση κάθε ενέργειας και οι πραγµατοποιθείσες δαπάνες 
για την υλοποίησή της. 
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8.4.3 Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται µε κάθε νόµιµη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ 
Νοµικών Προσώπων ή άλλων Οργανισµών η οποία κατά νόµο επιβαρύνει τον Ανάδοχο. 

8.4.4 Για όλες τις πληρωµές θα εκδίδονται όλα τα απαραίτητα νόµιµα 
παραστατικά/δικαιολογητικά. Από κάθε τιµολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται όλες οι 
νόµιµες κρατήσεις, σύµφωνα µε τους ισχύοντες κάθε φορά νόµους και σχετικές 
εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών. 

 
8.5 Ο ΕΛΟΤ δεν καταβάλλει κανένα κόστος που δεν έχει συµπεριληφθεί στη σύµβαση µε 
τον Ανάδοχο. Κόστος εργασιών που έχει τυχόν παραλειφθεί στη σύµβαση, βαρύνει τον 
Ανάδοχο. 
 
8.6  Όλες οι πληρωµές θα γίνονται έναντι προσκοµίσεως ασφαλιστικής και φορολογικής 
ενηµερότητας του Αναδόχου, που ισχύει κατά την ηµεροµηνία πληρωµής. 
 
8.7 Ποινικές Ρήτρες Η παράδοση και η παραλαβή των υπηρεσιών θα γίνει σύµφωνα µε 
το χρονοδιαγράµµατα υλοποίησης του έργου. 
Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης φάσης του έργου  ή του συνόλου αυτού από 
υπέρβαση τµηµατικής ή συνολικής προθεσµίας µε υπαιτιότητα του αναδόχου 
επιβάλλονται κυρώσεις σύµφωνα µε τα παρακάτω: 

♦ Αν παρέλθουν οι συµφωνηµένες ηµεροµηνίες παράδοσης και οι υπηρεσίες δεν 
παραδοθούν σύµφωνα µε τους συµβατικούς όρους, τότε ο ανάδοχος 
υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ηµέρα καθυστέρησης 
0,1% του εγκεκριµένου προϋπολογισµού της συγκεκριµένης ενέργειας µετά δε 
την παρέλευση τριηµέρου κατά το οποίο δεν συµµορφώθηκε ο ανάδοχος το 
ποσό αυτό θα τριπλασιάζεται. 

♦ Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα περιέχονται στη σύµβαση, οι δε 
ποινές θα επιβάλλονται µε απόφαση του ΕΛΟΤ, ύστερα από γνωµοδότηση της 
Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής και θα παρακρατούνται από την 
εποµένη πληρωµή του αναδόχου. 

♦ Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται αν ο ανάδοχος αποδείξει ότι η 
καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα του αναθέτοντος. 

♦ Επίσης η Εταιρία έχει το δικαίωµα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν 
εκπληρώνει ή εκπληρώνει πληµµελώς τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή 
παραβιάζει ουσιώδη όρο της σύµβασης, χωρίς να καταβάλλει οποιαδήποτε 
αποζηµίωση. 

♦ Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ηµερολογιακές ηµέρες, τα ποσά όπως 
προβλέπονται στη σύµβαση (µε Φ.Π.Α.) και οι προθεσµίες χωρίς µεταθέσεις. 

♦ Σε περίπτωση εκπτώσεως του Αναδόχου, ο ΕΛΟΤ ΑΕ δικαιούται, κατά την 
κρίση του, να κρατήσει µέρος ή το σύνολο των παραδοτέων, καταβάλλοντας το 
αναλογούν συµβατικό τίµηµα  

 
9.  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ “∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ” 
 
Ο φάκελος  “∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ” διαιρείται στις εξής ενότητες που υποχρεωτικά 
περιλαµβάνει: 
 
9.1   Α΄ Ενότητα "ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ" 
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9.1.1 Στην ενότητα αυτή περιλαµβάνονται υποχρεωτικά κατά την υποβολή της προσφοράς 
επί ποινή αποκλεισµού τα εξής δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός 
του τελευταίου τριµήνου πριν από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού και σε 
κάθε περίπτωση να είναι σε ισχύ κατά την υποβολή των προσφορών.  
∆ικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδος θα συνοδεύονται, επί ποινή 
αποκλεισµού, από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Κάθε ανακρίβεια 
δικαιολογητικών, που θα διαπιστωθεί µετά τον έλεγχο, θα συνεπάγεται τον αποκλεισµό 
του διαγωνιζοµένου. 
 
9.1.1.1. Ηµεδαποί : 

♦ Απόσπασµα ποινικού µητρώου από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί 
για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας 
Πιστοποιητικό ποινικού µητρώου του ιδίου ή του νοµίµου εκπροσώπου του 
(Προέδρου, ∆/ντος Συµβούλου ή διαχειριστή, στις δε προσωπικές εταιρείες των 
οµορρύθµων εταίρων). 

♦ Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, 
πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό 
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης 
ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη 
διαδικασία. 

♦ Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι 
είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης.  

♦ Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι 
είναι ενήµεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. 

Αν κάποιο από τα παραπάνω πιστοποιητικά δεν εκδίδεται ή δεν βεβαιώνεται ρητά το 
περιεχόµενό τους από αρµόδια Αρχή µπορεί να αντικατασταθεί µε Υπεύθυνη ∆ήλωση του 
Ν. 1599/86. 
 
9.1.1.2. Αλλοδαποί : 
Πιστοποιητικά της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της Χώρας 
εγκατάστασής τους, για την κάλυψη των περιπτώσεων της παρ. 9.1.1.1.  
Εάν σε κάποια Χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν 
καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη 
δήλωση του προσφέροντος που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή 
συµβολαιογράφου τις χώρας του. 
 
Για τους προσφέροντες που στη Χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόµο ένορκη δήλωση, 
αυτή µπορεί να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση, βεβαιωµένου του γνησίου της 
υπογραφής του δηλούντος από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο 
της χώρας του. 
 
9.1.1.3. Νοµικά πρόσωπα  ηµεδαπά ή αλλοδαπά:  
Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά, υποβάλλουν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά 
των παρ. 9.1.1.1. και 9.1.1.2. και επιπλέον: 
 
Στην περίπτωση των Ηµεδαπών Ανωνύµων Εταιρειών : 
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Πιστοποιητικό εγγραφής τους στο Μητρώο ∆ιαφηµιστών του ∆ηµοσίου σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο Π.∆. 261/97 (ΦΕΚ Α΄186/1997). ∆ιευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό αυτό 
απαιτείται µόνο για τους Έλληνες προσφέροντες. 

9.1.1.4 Επίσης σηµειώνεται ότι από το απόσπασµα ποινικού µητρώου ή από άλλο 
ισοδύναµο έγγραφο δικαστικής ή διοικητικής αρχής θα πρέπει να αποκλείεται σύµφωνα µε 
το άρθρο 45 της οδηγίας 2004/18/ΕΟΚ: 

1. Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 1 της 
κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου. 

2. ∆ωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης 
Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παρ. 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του 
Συµβουλίου. 

3. Απάτη κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των 
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

4. Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 
της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991 για την πρόληψη 
χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων 
από παράνοµες δραστηριότητες. 

 
9.1.2 Για τα νοµικά πρόσωπα όλα τα αναγκαία νοµιµοποιητικά έγγραφα, από τα οποία 
προκύπτουν η νόµιµη σύσταση, η νοµική υπόσταση και η νόµιµη λειτουργία του 
υποψηφίου, καθώς επίσης οι εκπρόσωποι, οι οποίοι τον δεσµεύουν µε την υπογραφή τους 
για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό και οι οποίοι θα πρέπει να έχουν υπογράψει την 
προσφορά και όλα τα σχετικά έγγραφα που υποβάλλονται σύµφωνα µε την παρούσα 
διακήρυξη. 
 
Ειδικότερα τα νοµιµοποιητικά έγγραφα που πρέπει να προσκοµίσει ο υποψήφιος 
παρατίθενται κατωτέρω : 
 
9.1.2.1 Σε περίπτωση ανώνυµης εταιρείας (Α.Ε.) 

♦ Επίσηµο ή νόµιµο επικυρωµένο αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας και των 
τυχόν τροποποιήσεών του ή του τελευταίου κωδικοποιηµένου καταστατικού και τα 
τεύχη των ΦΕΚ όπου έγιναν οι σχετικές δηµοσιεύσεις. 

♦ Το ΦΕΚ, στο οποίο δηµοσιεύτηκε η απόφαση µε την οποία συγκροτήθηκε σε 
σώµα το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας και ορίστηκαν οι εκπρόσωποι αυτής. 

♦ Σε περίπτωση που την προσφορά υπογράφει στο όνοµα της εταιρείας φυσικό 
πρόσωπο διαφορετικό από το νόµιµο εκπρόσωπο αυτής, όπως αυτός προκύπτει από 
τα παραπάνω έγγραφα, απαιτείται η προσκόµιση επίσηµου ή νόµιµα επικυρωµένου 
αντιγράφου της απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε την οποία παρέχεται η 
σχετική εξουσιοδότηση. 

 
9.1.2.2 Σε περίπτωση εταιρείας περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) 

♦ Επίσηµο ή νόµιµο επικυρωµένο αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας και 
τυχόν τροποποιήσεων του ή του τελευταίου κωδικοποιηµένου καταστατικού και τα 
τεύχη των ΦΕΚ όπου έγιναν οι αντίστοιχες δηµοσιεύσεις. 

♦ Πρόσφατο (εκδοθέν εντός του τελευταίου τριµήνου) πιστοποιητικό του 
Πρωτοδικείου περί µεταβολών. 

♦ Το ΦΕΚ στο οποίο έγινε η δηµοσίευση των αποφάσεων περί διορισµού ή 
ανάκλησης διορισµού του διαχειριστή της εταιρείας. 
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9.1.2.3 Σε περίπτωση οµόρρυθµης (Ο.Ε.) ή ετερόρρυθµης (Ε.Ε.) εταιρείας. 
Επίσηµο ή νόµιµα επικυρωµένο αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας και των τυχόν 
τροποποιήσεών του από το κατά τόπο Πρωτοδικείο. 
 
9.1.3 Κάθε υποψήφιος για να συµµετάσχει στο διαγωνισµό, πρέπει να αποδείξει 
προσκοµίζοντας τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα, ότι είναι εγγεγραµµένος στα σχετικά 
µητρώα της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος µε τους όρους που προβλέπονται στη 
νοµοθεσία της χώρας αυτής σύµφωνα µε το σχετικό άρθρο 46 της 2004/18/ΕΕ 
συνοδευόµενα από υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 ότι τα αναγραφόµενα στοιχεία είναι 
ακριβή και δεν έχουν µεταβληθεί. 
 
9.1.4 Κοινοπραξίες/ενώσεις: Κάθε συµµετέχων στην ένωση υποχρεούται, επί ποινή 
αποκλεισµού, να προσκοµίσει όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά. Επιπλέον, κάθε Ένωση ή 
Κοινοπραξία θα πρέπει να καταθέσει το Συµφωνητικό Συνεργασίας µε το οποίο ορίζεται 
και ο εκπρόσωπος της ένωσης ή της κοινοπραξίας κατά το στάδιο συµµετοχής στο 
διαγωνισµό, ο οποίος θα εξουσιοδοτείται να υπογράφει για λογαριασµό της κοινοπραξίας 
ή της ένωσης τα έγγραφα της προσφοράς, καθώς και κάθε άλλο, σχετικό µε τον 
διαγωνισµό, έγγραφο. Στο Συµφωνητικό Συνεργασίας θα πρέπει να προβλέπεται ότι τα 
µέλη της ένωσης ή κοινοπραξίας ευθύνονται έκαστος, έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, 
αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την εκτέλεση του έργου. 

9.1.5 Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν 
καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη 
βεβαίωση του διαγωνιζοµένου που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή 
συµβολαιογράφου. Για τους διαγωνιζόµενους που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το 
νόµο ένορκη βεβαίωση, αυτή µπορεί να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση, στην οποία 
το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος βεβαιώνεται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική 
αρχή ή συµβολαιογράφο. 
 
9.2  Β΄ Ενότητα: "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ" 
 
Η ενότητα αυτή περιλαµβάνει επί ποινή αποκλεισµού  τουλάχιστον τα εξής στοιχεία: 
 
9.2.1 Οικονοµική και Χρηµατοοικονοµική επάρκεια Οι προσφέροντες πρέπει να 
προσκοµίσουν αποδεικτικά όσον αφορά την καλή οικονοµική και χρηµατοοικονοµική 
τους κατάσταση.  Όλα τα δικαιολογητικά και πιστοποιητικά που θα υποβληθούν θα είναι 
νοµίµως επικυρωµένα από την αρµόδια αρχή.  
Προς το σκοπό αυτό, ως κατάλληλα αποδεικτικά θεωρούνται τα εξής: 
 
1. Περιγραφή των οικονοµικών µεγεθών των τριών τελευταίων ετών (µετοχικό κεφάλαιο, 

κύκλος εργασιών, κέρδη). 
2. Ισολογισµούς τριών τελευταίων χρόνων για όσους έχουν από το νόµο υποχρέωση 

σύνταξης ισολογισµού.  
3. Υπεύθυνη δήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών και ανάλυση του 

κύκλου εργασιών που αφορά την παροχή παροµοίων µε τις ζητούµενες υπηρεσίες 
κατά τη διάρκεια των τριών προηγούµενων οικονοµικών ετών.  

4. Σε περίπτωση ενώσεων: έγγραφη συµφωνία συνεργασίας και επικεφαλής εταίρος 
5. Αν ο προσφέρων για βάσιµο λόγο δεν είναι σε θέση να προσκοµίσει τα δικαιολογητικά 

που ζητά η αναθέτουσα αρχή, µπορεί να αποδεικνύει την οικονοµική και 
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χρηµατοοικονοµική του επάρκεια µε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, το οποίο κριθεί 
κατάλληλο από την αναθέτουσα αρχή 
 

9.2.2 Τεχνικές ή/ και επαγγελµατικές ικανότητες. Οι προσφέροντες θα πρέπει να 
προσκοµίσουν τα ακόλουθα  αποδεικτικά όσον αφορά τις τεχνικές ή/και επαγγελµατικές 
ικανότητες.  Όλα τα δικαιολογητικά και πιστοποιητικά που θα υποβληθούν θα είναι 
νοµίµως επικυρωµένα από την αρµόδια αρχή.  
Προς το σκοπό αυτό, ως κατάλληλα αποδεικτικά θεωρούνται τα εξής: 
1. Στοιχεία του προσφέροντος (όνοµα/ επωνυµία, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, όνοµα του 

αρµοδίου εκπροσώπου για την προσφορά). 
2. Ιστορικό και κύρια βήµατα ανάπτυξης της επιχείρησης. 
3. Περιγραφή της επιχειρηµατικής δοµής (νοµική µορφή, οργανόγραµµα, εύρος 

δραστηριοτήτων). 
4. Περιγραφή του συνόλου των δραστηριοτήτων του προσφέροντος: αντικείµενο, 

προϊόντα, υπηρεσίες, πελατολόγιο., συµπεριλαµβανοµένου καταλόγου και συνοπτική 
περιγραφή των κυριότερων έργων, τα οποία υλοποίησαν κατά την προηγούµενη 
τριετία στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, µε ένδειξη της οικονοµικής τους αξίας, του 
χρόνου υλοποίησης, του παραλήπτη και του ποσοστού συµµετοχής του 
διαγωνιζοµένου σε αυτό. Αν οι παραλήπτες των έργων είναι φορείς του δηµοσίου 
τοµέα, οι παραδόσεις να αποδεικνύονται µε πρωτόκολλο παραλαβής που έχει εκδοθεί 
από την κατά περίπτωση αναθέτουσα αρχή, ενώ αν είναι ιδιώτης, ως αποδεικτικό 
στοιχείο υποβάλλεται είτε πιστοποιητικό που συντάσσει ο ιδιώτης, είτε απλή δήλωση 
του διαγωνιζόµενου. Ως παρόµοια έργα νοούνται τα παρακάτω: 

 σχεδιασµός και υλοποίηση ολοκληρωµένων επικοινωνιακών προγραµµάτων του 
µεγέθους και του εύρους του παρόντος, 

 σχεδιασµός, παραγωγή και διανοµή  έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού όπως 
ενηµερωτικές εκδόσεις, διαφηµιστικά έντυπα, κλπ, 

 σχεδιασµός και υλοποίηση δηµοσιότητας και προβολής στα Μέσα Μαζικής 
Ενηµέρωσης, 

 σχεδιασµός και υλοποίηση στρατηγικής προωθητικών ενεργειών και άµεσης 
επικοινωνίας µε το κοινό – στόχο, 

 σχεδιασµός και οργάνωση επικοινωνιακών γεγονότων για το ευρύ κοινό ή κατηγορίες 
κοινού, καθώς και εκδηλώσεων οργανωµένου επιστηµονικού και κοινωνικού διαλόγου 
όπως συνέδρια, ηµερίδες, σεµινάρια, 

 σχεδιασµός και παραγωγή δηµιουργικών προτάσεων των παραπάνω ενεργειών, 

 σχεδιασµός και στήριξη σύγχρονων ενεργειών πληροφόρησης διαφόρων κατηγοριών 
κοινού, 

 κάθε άλλο στοιχείο που τεκµηριώνει την επάρκεια του προσφέροντα για το 
συγκεκριµένο έργο. 

 Ο κατάλογος των έργων πρέπει να έχει την εξής µορφή : 
 
Α/Α ΠΕΛΑΤΗΣ ΣΥΝΤΟΜΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΕΡΓΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟ-
ΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΦΑΣΗ 
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Ο συµµετέχων αποκλείεται από το διαγωνισµό εάν δεν αποδείξει ότι κατά την τελευταία 
τριετία (οικονοµικά έτη 2003, 2004, 2005) ο κύκλος των ως άνω  υπηρεσιών, ανέρχεται 
αθροιστικώς τουλάχιστον στο συνολικό ποσό των 300.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). 
Ενδεδειγµένα αποδεικτικά στοιχεία αποτελούν µόνον, συµβάσεις και τιµολόγια. Ρητά 
αναφέρεται ότι ο έλεγχος για το ποσό των 300.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), στις περιπτώσεις 
των ενώσεων πραγµατοποιείται αθροίζοντας τις παρεχόµενες υπηρεσίες όλων των µελών 
της ένωσης, µη συµπεριλαµβανοµένων των υπεργολάβων.      
 
9.2.3 Οι προσφέροντες θα πρέπει να υποβάλουν γενικές πληροφορίες για τα 
χαρακτηριστικά, τη δραστηριότητα, την τεχνική υποδοµή, το απασχολούµενο προσωπικό 
κατά ειδικότητα (οργανόγραµµα) και τη δυνατότητα παραγωγής του ζητούµενου Έργου 
και έγκαιρης ανταπόκρισης στις απαιτήσεις αυτού. Επίσης οι προσφέροντες θα πρέπει να  
περιγράψουν τα µέσα ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου των παρεχόµενων από αυτούς 
υπηρεσιών, της επιµόρφωσης των στελεχών τους και επιπροσθέτως να προσκοµίσουν 
πληροφορίες σχετικά µε τη χρήση και αξιοποίηση σύγχρονων και αποτελεσµατικών µέσων 
και τεχνικών πληροφόρησης και προβολής σε όλο το φάσµα των ενεργειών επικοινωνίας.  
9.2.4 Στην περίπτωση ενώσεως προσώπων που υποβάλουν κοινή προσφορά, τα ανωτέρω 
στοιχεία παρέχονται για κάθε µέλος της ένωσης. 
 
9.2.5  Εφιστάται η προσοχή στους διαγωνιζοµένους ότι τα στοιχεία της Ενότητας Β΄ θα 
τοποθετηθούν σε κάθε περίπτωση στο φάκελο των δικαιολογητικών και όχι της τεχνικής 
ή οικονοµικής προσφοράς. Στην τελευταία περίπτωση ο φάκελος των δικαιολογητικών 
θεωρείται ελλιπής και η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
9.2.6  Οι διαγωνιζόµενοι δύναται να προσκοµίσουν οποιοδήποτε άλλο κατά την κρίση 
τους αποδεικτικό στοιχείο που πιστοποιεί την απαιτούµενη χρηµατοοικονοµική ικανότητα, 
εµπειρία και αξιοπιστία τους.  
 
9.3  Γ΄ Ενότητα : “∆ΗΛΩΣΕΙΣ, ΕΓΓΥΗΣΗ, ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ” 
 
9.3.1 Στην ενότητα αυτή περιλαµβάνονται υποχρεωτικά τα εξής: 
 
9.3.1.1  Υπεύθυνη δήλωση ότι: 
1. η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας 

διακήρυξης, τους όρους της οποίας ο διαγωνιζόµενος γνωρίζει και αποδέχεται 
ανεπιφύλακτα, 

2. ο διαγωνιζόµενος δεν εµπλέκεται σε ανταγωνιστική µε τον ΕΛΟΤ δραστηριότητα, 
3. ο διαγωνιζόµενος δεσµεύεται ότι θα τηρήσει απαρεγκλίτως της τεχνικές προδιαγραφές 

του έργου, 
4. ο διαγωνιζόµενος εγγυάται την τήρηση του προτεινόµενου χρονοδιαγράµµατος και ότι 

γνωρίζει ότι οι υπό εκτέλεση υπηρεσίες έχουν ακριβόχρoνο  χαρακτήρα και πρέπει να 
ολοκληρωθούν εντός των τασσόµενων προθεσµιών 

5. τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά και αφορούν την Β΄ ΕΝΟΤΗΤΑ: 
“ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ” καθώς και τα στοιχεία του φακέλου “∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ” 
είναι ακριβή και πλήρη 

6. ο διαγωνιζόµενος δεν έχει αποκλειστεί από διαγωνισµούς του Ελληνικού ∆ηµοσίου. 
Προκειµένου δε για αλλοδαπούς απαιτείται δήλωση ότι δεν έχουν αποκλειστεί από 
αντίστοιχη αρχή 
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7. ο διαγωνιζόµενος θα διαθέσει τουλάχιστον ένα (1) συνεργάτη του, ο οποίος θα 
απασχοληθεί επί τόπου στα γραφεία του ΕΛΟΤ καθόλη τη διάρκεια εκτέλεσης των 
υπηρεσιών ως την ολοκλήρωσή τους. 

9.3.1.2  Εγγύηση συµµετοχής σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον όρο της παρούσης. 
 
9.3.2 Σε περίπτωση ενώσεως που υποβάλλει κοινή προσφορά, οι παραπάνω δηλώσεις, 
πρέπει να κατατεθούν, επί ποινή αποκλεισµού, για καθέναν από τους συµµετέχοντες στην 
ένωση. 
 
9.3.3 Σε περίπτωση υπεργολαβίας, οι παραπάνω δηλώσεις πρέπει να κατατεθούν, επί ποινή 
αποκλεισµού και για τον υπεργολάβο. 
 
9.3.4 Κάθε αποδεδειγµένη έλλειψη ή ανακρίβεια δικαιολογητικών θα συνεπάγεται τον 
αποκλεισµό του διαγωνιζοµένου. 
 
9.3.5 Η Επιτροπή Προµηθειών δύναται να καλέσει τους υποψηφίους να συµπληρώσουν σε 
συγκεκριµένη προθεσµία τυπικές ελλείψεις των ήδη υποβληθέντων δικαιολογητικών, πλην 
των αναγκαίων στοιχείων της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής, όπως αναφέρονται στο 
εδ. ε παρ. 4 του άρθρου 25 του Π.∆ 394/96, καθώς και να αποκλείσει τους υποψηφίους 
που δεν θα αποκαταστήσουν τις ελλείψεις εντός εύλογου χρόνου κατά την κρίση της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται η µετά την λήξη της 
ανωτέρω προθεσµίας υποβολή ελλειπόντων δικαιολογητικών.  
 
9.4 ∆΄ Ενότητα : ΟΜΑ∆Α ΕΡΓΟΥ  
 
Η  Οµάδα Έργου, πρέπει να διαθέτει εξειδικευµένη γνώση και εµπειρία για την εκτέλεση 
παρόµοιων έργων / υπηρεσιών στα ακόλουθα τουλάχιστον αντικείµενα: 

♦σχεδιασµό και υλοποίηση ολοκληρωµένων επικοινωνιακών προγραµµάτων του 
µεγέθους και του εύρους του  παρόντος, 

♦σχεδιασµό, παραγωγή και διανοµή  έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού όπως 
ενηµερωτικές εκδόσεις, διαφηµιστικά έντυπα, κλπ, 

♦σχεδιασµό και υλοποίηση δηµοσιότητας και προβολής στα Μαζικά Μέσα  
Ενηµέρωσης, 

♦σχεδιασµό και υλοποίηση στρατηγικής προωθητικών ενεργειών και άµεσης 
επικοινωνίας µε το κοινό – στόχο, 

♦σχεδιασµό και οργάνωση επικοινωνιακών γεγονότων για το ευρύ κοινό ή 
κατηγορίες κοινού, καθώς και εκδηλώσεων οργανωµένου επιστηµονικού και 
κοινωνικού διαλόγου όπως συνέδρια, ηµερίδες, σεµινάρια, 

♦ σχεδιασµό και παραγωγή δηµιουργικών προτάσεων των παραπάνω ενεργειών, 

♦ σχεδιασµό και στήριξη σύγχρονων ενεργειών πληροφόρησης διαφόρων 
κατηγοριών κοινού, 

♦ κάθε άλλο στοιχείο που τεκµηριώνει την επάρκεια του προσφέροντα για το 
συγκεκριµένο έργο.  

 
Για την παρουσίαση της Οµάδας Έργου και εξειδικευµένων συνεργατών/ συµβούλων θα 
χρησιµοποιηθεί ο παρακάτω Πίνακας. Στον εν λόγω Πίνακα θα πρέπει να γίνεται σαφής η 
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οµάδα στελεχών που θα απασχοληθεί για την παραγωγή των επί µέρους παραδοτέων 
αντικειµένων ή πακέτων εργασιών του έργου. Για το λόγο αυτό θα ήταν σκόπιµη η 
παρουσίαση διακριτών πινάκων για επί µέρους παραδοτέα ή πακέτα εργασιών που ο 
υποψήφιος ανάδοχος κρίνει αναγκαία. 
 
Πίνακας : Αναλυτικά στοιχεία απασχόλησης Οµάδας Έργου & Οµάδας συµβούλων 
Εταιρεία / φορέας : 

Ονοµατεπώνυµο 
στελέχους 

Θέση στην 
Οµάδα Έργου 

Επίπεδο 
εµπειρίας 

Αρµοδιότητες-
Καθήκοντα 

Ανθρωποµήνες 
απασχόλησης στο έργο 

     
     
     

όπου συµπληρώνονται: 
♦ Το “Ονοµατεπώνυµο” κάθε στελέχους του υποψηφίου αναδόχου που θα 

χρησιµοποιηθεί κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών. 

♦ Στη στήλη “Θέση στην Οµάδα Έργου” ο ρόλος του στελέχους σύµφωνα µε την 
προτεινόµενη οργάνωση της Οµάδας. 

♦ Το “Επίπεδο εµπειρίας” κάθε στελέχους σε κατηγορίες Α, Β, Γ και ∆, όπου: Α: 
άνω των 12 ετών, Β: µεταξύ 8 και 12 ετών, Γ: µεταξύ 4 και 8 ετών και ∆: κάτω των 
4 ετών.  

♦ Οι “Αρµοδιότητες-καθήκοντα” κάθε στελέχους, δηλαδή ο εξειδικευµένος ρόλος 
του σύµφωνα µε τον τρόπο οργάνωσης της υλοποίησης του έργου του υποψηφίου 
αναδόχου. 

♦Η “Απασχόληση” κάθε στελέχους σε ανθρωποµήνες.   

 
γ. Αναλυτικό Βιογραφικό σηµείωµα του προτεινόµενου στελέχους για τη θέση του 

Υπευθύνου Έργου. 
δ. Αναλυτικά βιογραφικά σηµειώµατα των προτεινοµένων στελεχών του υποψηφίου 

αναδόχου, τα οποία µπορούν να υποβληθούν σε Παράρτηµα.  
 
Στα βιογραφικά θα πρέπει να αποτυπώνεται σαφώς η συµµετοχή και ο ρόλος του 
στελέχους σε αναλόγου φύσεως και µεγέθους έργα κατά το πρόσφατο παρελθόν. 
 
Εάν ο Υπεύθυνος Έργου ή τα µέλη της οµάδας έργου δεν είναι µόνιµα στελέχη του/των 
Νοµικών Προσώπων που υποβάλλουν προσφορά, επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωσή τους 
ότι υπάρχει συµφωνία συνεργασίας για όλη τη διάρκεια του παρόντος έργου και ότι 
δέχονται του όρους του παρόντος διαγωνισµού. 
Αντικατάσταση του Υπεύθυνου καθώς και των Μελών της Οµάδας Έργου κατά τη 
διάρκεια του έργου, µπορεί να γίνει µόνο µε στελέχη µε αντίστοιχα προσόντα και µετά 
από έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. Ο Υπεύθυνος του έργου δηλώνει ότι σε περίπτωση 
αποχώρησής του από την εταιρεία ή λύσης της συνεργασίας του οφείλει να ενηµερώσει 
τον ανάδοχο και την Αναθέτουσα Αρχή τουλάχιστον 45 ηµέρες πριν. Στο διάστηµα αυτό 
παρέχει κανονικά τις υπηρεσίες του. 
9.5 Όλα τα στοιχεία των ενοτήτων Α, Β, Γ και ∆ του φακέλου “∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ” 
προσκοµίζονται κατά την υποβολή της προσφοράς την ηµεροµηνία του διαγωνισµού, 
άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
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10.  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ “ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ” 
 
Ο φάκελος “Τεχνική Προσφορά” διαιρείται στις εξής ενότητες, το περιεχόµενο των 
οποίων περιγράφεται ως ακολούθως: 
 
1. Οργάνωση του  Έργου 
2. Αντίληψη του προσφέροντος για το έργο και µεθοδολογία εκτέλεσης 
3. ∆ιαδικασία ελέγχου ποιότητας 
 
 
 
 
10.1 Α. Ενότητα “ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ  ΈΡΓΟΥ”   
 
Η Ενότητα “Οργάνωση του Έργου” περιλαµβάνει την  Αναλυτική περιγραφή του 
οργανωτικού σχήµατος υλοποίησης του έργου και της οργανωτικής δοµής της Οµάδας 
Έργου και των ρόλων / καθηκόντων των µελών της. 
 
10.2 Β Ενότητα «ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΙ 
ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ»   
 
α. Ενδεικτική Πρόταση Στρατηγικής πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης. 

Οι προσφέροντες υποβάλλουν ενδεικτική πρόταση Στρατηγικής πληροφόρησης και 
ευαισθητοποίησης, βασιζόµενοι στην Στρατηγική πληροφόρησης και 
ευαισθητοποίησης που δίνεται στο Παράρτηµα 2, την οποία µπορούν να αναπτύξουν, 
τροποποιήσουν και εξειδικεύσουν. 

 
β. Ενδεικτική πρόταση & εξειδίκευση του Επικοινωνιακού Σχεδίου ∆ράσης 

Με βάση την παραπάνω πρόταση Στρατηγικής πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης 
και τις προτεινόµενες δράσεις που δίνονται στο Παράρτηµα 2, οι προσφέροντες 
υποβάλλουν ενδεικτική πρόταση Επικοινωνιακού Σχεδίου ∆ράσης και υλοποίησης 
του έργου, χρονικά κατανεµηµένο και µε ποσοστιαία κατανοµή των ενεργειών. Το 
ενδεικτικό Σχέδιο ∆ράσης περιλαµβάνει την αξιοποίηση όλων των ενεργειών 
επικοινωνίας και στρατηγικών επίτευξης των στόχων του έργου.   
Για κάθε ενέργεια που περιλαµβάνεται στο Σχέδιο ∆ράσεων Επικοινωνίας θα 
περιγράφεται τι θεωρείται επιτυχής αποτελεσµατικότητα της ενέργειας, µετρούµενη 
(όπου αυτό καθίσταται δυνατό) µε ποσοτικοποιηµένα κριτήρια.  
Περιλαµβάνει, επίσης, Πίνακα Χρήσης των Μέσων µε αναφορά στα προτεινόµενα 
Μέσα ανά ενέργεια, στο χρόνο υλοποίησής της και του ποσοστού του συνολικού 
προβλεπόµενου προϋπολογισµού του Έργου. 
  

γ. Ενδεικτική Μεθοδολογία προσέγγισης και υλοποίησης του προτεινόµενου 
Σχεδίου ∆ράσης και υποστήριξης της Αναθέτουσας αρχής για την υλοποίησή 
του  
Οι προσφέροντες υποβάλλουν ενδεικτική µεθοδολογία προσέγγισης και  πρόταση 
εφαρµογής για τις κατηγορίες ενεργειών που περιγράφονται στο Κεφ. 4 του Α΄ 
Μέρους  της παρούσας. 
Συγκεκριµένα, για κάθε κατηγορία χρησιµοποιώντας ένα ή περισσότερα 
παραδείγµατα παρουσιάζουν κατά περίπτωση:  
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♦ Ενδεικτικές δηµιουργικές προτάσεις (π.χ. ιδέα διαφηµιστικού µηνύµατος, 
εφαρµογές σε καταχωρήσεις). 

♦ Περιγραφή του τρόπου παρουσίασης κάθε υποβαλλόµενης από τον Ανάδοχο προς 
έγκριση στην Αναθέτουσα Αρχή πρότασης υλοποίησης ενέργειας (π.χ. είδος 
ενέργειας, τεκµηρίωση επιλογής, στοχοθέτηση κοινού, χρονοδιάγραµµα, 
αξιολόγηση αποτελεσµατικότητας, κλπ). 

♦ Μεθοδολογία προσέγγισης των οµάδων στόχων 

♦ Τρόπος παρακολούθησης και ελέγχου της αποτελεσµατικότητας της υλοποίησης 
του Σχεδίου ∆ράσης 

♦ Προσέγγιση ειδικών απαιτήσεων του έργου.  

♦ Εξασφάλιση της ποιότητας και της συνάφειας των υπηρεσιών µε τους στόχους του 
ΕΠΑΝ. 

♦ Τρόπος υποστήριξης της Αναθέτουσας Αρχής για την υλοποίηση του έργου. 

♦ Περιγραφή παραδοτέων ανά ενέργεια. 

 
10.3 Γ Ενότητα “∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ”   
 
Λεπτοµερής περιγραφή του προτεινόµενου από το διαγωνιζόµενο Προγράµµατος 
Ποιότητας Έργου (Quality Plan), στο οποίο θα διατυπώνονται ειδικές πρακτικές και τα 
µέσα για τη διασφάλιση της ποιότητας των εργασιών καθώς και η αλληλουχία των 
δραστηριοτήτων που έχουν σχέση µε το Έργο. Το προτεινόµενο Πρόγραµµα Ποιότητας 
Έργου θα πρέπει να ενσωµατώνει και κωδικοποιεί όλες τις συµβατικές απαιτήσεις του 
Έργου και : 

♦ να περιγράφει τις φάσεις ανάπτυξης του Έργου και τις αντίστοιχες δραστηριότητες. 
♦ να είναι σε πλήρη συµφωνία και να περιλαµβάνει το χρονοδιάγραµµα του Έργου 
♦ να καθορίζει τον τρόπο διοίκησης του Έργου 
♦ να καθορίζει τον τρόπο και τις λεπτοµέρειες συγκέντρωσης και αρχειοθέτησης των 

στοιχείων κατά την υλοποίηση του Έργου ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις 
ιχνηλασιµότητας (δηλαδή να είναι δυνατή η εκ των υστέρων αναζήτηση όλων των 
στοιχείων για ένα συγκεκριµένο τµήµα του Έργου).   

 
11. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ” 
 
11.1 Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς πρέπει να περιλαµβάνει την αµοιβή του 
υποψήφιου Αναδόχου για το σύνολο του έργου σε ευρώ. Το εν λόγω ποσό θα παραµείνει 
σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια εκπόνησης της µελέτης και θα περιλαµβάνονται σε αυτή τα 
πάσης φύσεως έξοδα για την εµπρόθεσµη και καλή εκτέλεση των υπηρεσιών. 
 
11.2 Η οικονοµική προσφορά του διαγωνιζόµενου,  περιλαµβάνει αναλυτικά την αµοιβή 
του για τις υπηρεσίες που θα προσφέρει και το κόστος υλοποίησης των ενεργειών του 
Σχεδίου ∆ράσης στο πλαίσιο της Σύµβασής του. Για την παρουσίαση της οικονοµικής 
προσφοράς συγκεντρωτικά, οι διαγωνιζόµενοι πρέπει να χρησιµοποιήσουν το 
επισυναπτόµενο Υπόδειγµα (Παράρτηµα 1) . Η συνολική και οι επιµέρους τιµές θα είναι 
εκφρασµένες σε ευρώ και θα αναγράφονται αριθµητικά και ολογράφως. Ο Φ.Π.Α. θα 
αναγράφεται χωριστά ως ποσοστό και ως ποσό (αριθµητικά και ολογράφως). 
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Το σύνολο της οικονοµικής προσφοράς κάθε διαγωνιζόµενου για όλα  τα ανωτέρω, µη 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 340.000,00 Ευρώ. 
Η προτεινόµενη από το διαγωνιζόµενο αµοιβή του, αποτελεί το Μέρος Α’ του συνολικού 
προϋπολογισµού του έργου και καλύπτει τις πάσης φύσεως δαπάνες του κατά την 
υλοποίηση του έργου, πλην των κατωτέρω αναφερόµενων κατηγοριών δαπανών 
υλοποίησης του Σχεδίου ∆ράσης. Συνεπώς στον υπολογισµό της αµοιβής του, ο 
προσφέρων θα πρέπει να λάβει υπόψη ότι για την παραγωγή δηµιουργικού υλικού και την 
πραγµατοποίηση κάθε άλλης δαπάνης υποστηρικτικών υπηρεσιών και λοιπών ενεργειών 
πληροφόρησης, δηµοσιότητας και προβολής που αφορούν την υλοποίηση του έργου δεν 
καταβάλλεται πρόσθετη αµοιβή στον Ανάδοχο. 
Το Μέρος Β’ του συνολικού προϋπολογισµού του έργου περιλαµβάνει το κόστος 
υλοποίησης των παρακάτω κατηγοριών ενεργειών του Σχεδίου ∆ράσης : 

♦ Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης (τηλεόραση, ραδιόφωνο, εφηµερίδες, περιοδικά, 
υπαίθρια διαφήµιση, διανοµές, κλπ.), 

♦ Παραγωγή και αναπαραγωγή υλικού (έντυπα και ηλεκτρονικά ενηµερωτικά υλικά, 
µακέτες καταχωρίσεων και αφισών, κλπ.). 

♦ Προωθητικές ενέργειες (εκδηλώσεις κάθε µορφής, ενέργειες δηµόσιων σχέσεων 
και ενηµέρωσης, κλπ.). 

Το Μέρος Γ περιλαµβάνει την 
♦ Παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών υποστήριξης στον ΕΛΟΤ και οργάνωση και 

λειτουργία Γραφείου ∆ηµοσιότητας, για την επίτευξη των γενικών και ειδικών 
στόχων της στρατηγικής πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης 

Οι εργασίες που εκτελούνται από τον Ανάδοχο κοστολογούνται βάσει του τιµοκαταλόγου 
που παρατίθεται στη συνέχεια, ο οποίος συµπληρώνεται από τον προσφέροντα και 
επισυνάπτεται στην οικονοµική προσφορά. Ο τιµοκατάλογος θα παραµείνει σταθερός καθ’ 
όλη τη διάρκεια του έργου, µη δυνάµενος να αναπροσαρµοσθεί, και σε περίπτωση 
παράτασης της Σύµβασης.   
Με βάση τα παραπάνω, δεν νοείται η υποβολή πρότασης έκπτωσης από το διαγωνιζόµενο, 
αλλά η κατάθεση προσφοράς για τη δική του αµοιβή (Μέρος Α’ του προϋπολογισµού του 
έργου), η οποία αποτελεί ποσοστό  του συνολικού προϋπολογισµού του έργου. Το 
ποσοστό αυτό επί του κατά τακτά χρονικά διαστήµατα πραγµατοποιούµενου συνολικού 
κόστους του Μέρους Β’ του έργου θα προσδιορίζει την αντίστοιχη δόση της αµοιβής του 
αναδόχου. 
Ο προσφέρων θα πρέπει να είναι σε θέση να τεκµηριώσει την Οικονοµική του Προσφορά, 
βασιζόµενος στα στοιχεία της Τεχνικής του Προσφοράς. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το 
δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες πρόσθετα στοιχεία για την τεκµηρίωση του 
εύλογου ή µη των προσφερόµενων τιµών, οι δε συµµετέχοντες υποχρεούνται να παρέχουν 
αυτά.  
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 ΠΙΝΑΚΑΣ / ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΟΜΑ∆Α Α. ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΑ ΤΙΜΗ (ΕΥΡΩ) 

Ολοσέλιδη 4χρ.  

Σαλόνι 4χρ.  

Ηµισέλιδη 4χρ.  

Ολοσέλιδη Α/Μ  

Σαλόνι Α/Μ  

Ηµισέλιδη Α/Μ  

 

ΟΜΑ∆Α Β. ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΕΣ ΤΙΜΗ (ΕΥΡΩ) 

Ολοσέλιδη 4χρ.  

Σαλόνι  4χρ.  

Τρισέλιδη 4χρ.  

Μακέτα ½ σελίδας  4χρ.  

Μακέτα ¼ σελίδας 4χρ.  

Μακέτα µικρότερη από ¼ 
σελίδας 4χρ.  

Προσαρµογή µακέτας σε 
άλλο µέγεθος  4χρ.  

Μετατροπές σε υπάρχουσα 
µακέτα 4χρ.  

Μακέτα αγγελίας 4χρ.  

Ολοσέλιδη Α/Μ  

Σαλόνι  Α/Μ  

Τρισέλιδη Α/Μ  

Μακέτα ½ σελίδας  Α/Μ  

Μακέτα ¼ σελίδας Α/Μ  

Μακέτα µικρότερη από ¼ 
σελίδας Α/Μ  

Προσαρµογή µακέτας σε 
άλλο µέγεθος  Α/Μ  

Μετατροπές σε υπάρχουσα 
µακέτα Α/Μ  

Μακέτα αγγελίας Α/Μ  
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ΟΜΑ∆Α Γ . ΕΝΤΥΠΑ ΤΙΜΗ (ΕΥΡΩ) 

Εξώφυλλο  

Μονόφυλλο  

∆ίπτυχο  

Τρίπτυχο  

Μελέτη πολυσέλιδου εντύπου και εξώφυλλα  

Μακέτα ανά σελίδα πολυσέλιδου εντύπου  

Μελέτη πολυσέλιδου εντύπου   

Μακέτα εντύπου έως 16 σελίδες/ ανά σελίδα  

Μακέτα εντύπου έως 32 σελίδες/ ανά σελίδα  

Μακέτα εντύπου άνω των  32 σελίδων  

Προσαρµογή µακέτας   

Μετατροπές σε υπάρχουσα µακέτα   

Κόστος στοιχειοθεσίας /σελίδα  

Τετρασέλιδο  

Οκτασέλιδο  

∆εκαεξασέλιδο  

 

ΟΜΑ∆Α ∆ . ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΙΜΗ (ΕΥΡΩ) 

Αφίσα (12φυλλη)  

Αφίσα (24φυλλη)  

Αφίσα 68Χ48 4ΧΡ  

Αφίσα 68Χ48 Α/Μ  

Billboard  

Αφίσα στάσεων, στέγαστρα, ρακέτες  

Αφίσα τρόλεϊ - λεωφορείων  

Πινακίδες ΜΕΤΡΟ  

Πανώ  

 

 



 38

ΟΜΑ∆Α Ε . ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΤΙΜΗ (ΕΥΡΩ) 

Συµµετοχή σε εκποµπές τηλεόρασης  

Συµµετοχή σε εκποµπές ραδιοφώνου  

 

 

ΟΜΑ∆Α ΣΤ. ΑΛΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΙΜΗ (ΕΥΡΩ) 

Τσάντα   

Προσαρµογές σε υπάρχουσα µακέτα   

Μετατροπές σε υπάρχουσα µακέτα  

Πρόσκληση  

Φάκελος   

Μπλοκ   

Μακέτα διαφηµιστικού δώρου   

Folder  

Banner  
 
Οι παραπάνω τιµές αναφέρονται σε µία µονάδα µέτρησης για το κάθε είδος (π.χ. 1 
ολοσέλιδη, 1 σαλόνι, 1 αφίσα, 1 πινακίδα,, 1 συµµετοχή κλπ.) και για όλα τα είδη 
δηµιουργικών εργασιών. Οι παραπάνω τιµές θα εφαρµόζονται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης 
της σύµβασης σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως της ζητούµενης ποσότητας ανά είδος. 
Οι παραπάνω τιµές δεν αναπροσαρµόζονται για οιονδήποτε λόγο καθ’ όλη τη διάρκεια της 
σύµβασης, δοθέντος ότι ο ανάδοχος αναγνωρίζει τον κίνδυνο απρόοπτου µεταβολής των 
οικονοµικών συνθηκών ως ενδεχόµενο και τον αποδέχεται.  

 
 Για τον προσφέροντα 
 
 ……………………………………………. 
 (Υπογραφή) 

 
Κατά την υπογραφή της σύµβασης µε τον επιλεγέντα Ανάδοχο, ο Τιµοκατάλογος για τις 
κατηγορίες που ενδεχοµένως δεν θα έχουν συµπληρωθεί κατά την υποβολή της προσφοράς 
θα ολοκληρωθεί µε την προσθήκη στα κενά των χαµηλότερων τιµών από το σύνολο των 
προσφορών που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο της παρούσας προκήρυξης.  
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11.3 Στην πιο πάνω τιµή δεν συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ, ο οποίος θα αναφέρεται χωριστά. 
 
11.4 Εάν οι τιµές ενός προσφέροντος είναι ιδιαίτερα χαµηλές ή κατά τη γνώµη της 
Επιτροπής Προµηθειών είναι αναιτιολόγητες, η Επιτροπή µπορεί να καλέσει τον 
προσφέροντα να τις αιτιολογήσει και αν αυτός δεν προσφέρει επαρκή αιτιολόγηση θα 
αποκλειστεί από τον διαγωνισµό. 

11.5 Οικονοµικές προσφορές υψηλότερες του συνολικού προϋπολογισµού του έργου δεν 
γίνονται αποδεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
11.6 Η συνολική οικονοµική προσφορά είναι το σύνολο που θα ληφθεί από το άθροισµα του 
Μέρους Α, Μέρους Β και Μέρους Γ, όπως φαίνονται στο Παράρτηµα 1.Το συνολικό ποσό 
του ΦΠΑ θα αναφέρεται χωριστά. 
 
12. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ 
ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 
Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει µεταξύ των υποψηφίων που πληρούν τους όρους της 
διακήρυξης (Ενότητα 9 «∆ικαιολογητικά») µε γνώµονα να φέρουν εις πέρας άρτια, έγκαιρα 
και ορθά το αντικείµενο των ζητούµενων υπηρεσιών. 
Η  διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών χωρίζεται στις ακόλουθες (3) τρεις φάσεις: 
 
1. Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς 
 
2. Αξιολόγηση Οικονοµικής Προσφοράς 
 
3. Τελική αξιολόγηση 
 
12.1.  Η αξιολόγηση της τεχνικής προφοράς θα γίνει µε βάση τα ακόλουθα κριτήρια και 
συντελεστές βαρύτητας:  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
Α/Α Κριτήρια Συντελεστές 

Βαρύτητας (σι) 
Βαθµολογία 

 ΟΜΑ∆Α Α1: ΑΝΤΙΛΗΨΗ 
ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

75%                           

α1.1 Κατανόηση και αξιολόγηση των 
στόχων και των ιδιαιτεροτήτων 
του έργου και ενσωµάτωσή τους 
στην εξειδίκευση της Στρατηγικής 
πληροφόρησης/ ευαισθητοποίησης 
και του Σχεδίου ∆ράσεων 
Επικοινωνίας  

15%  

α1.2 ∆ηµιουργικές προτάσεις και 
δείγµατα πρωτότυπων και 
καινοτόµων ενεργειών που 
αναδεικνύουν τις παραµέτρους του 
έργου στο πλαίσιο του Σχεδίου 
∆ράσεων Επικοινωνίας 

40%  
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α1.3 Μεθοδολογία προσέγγισης και 
υλοποίησης του Σχεδίου ∆ράσεων 
Επικοινωνίας και υποστήριξης της  
Αναθέτουσας Αρχής (οργάνωση, 
εργαλεία, χρονοδιαγράµµατα, 
παραδοτέα, διάγραµµα ροής) 

20%  

 ΟΜΑ∆Α Α2: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ 

15%  

α2.1 ∆οµή, οργάνωση και λειτουργία 15%  

 ΟΜΑ∆Α Β: ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ 

10%  

β.1 ποιοτικός έλεγχος και διαδικασίες 
διασφάλισης του 

5%  

β.2 όργανα παρακολούθησης που 
καθορίζονται για να εξασφαλίζεται 
η τήρηση των προθεσµιών 

5%  

 
12.2 Η συνολική σταθµισµένη βαθµολογία της Τεχνικής Προσφοράς προκύπτει από τον 
τύπο: 
 
 Β = Σ(σi x βi), όπου : 

Β= η συνολική τελική τεχνική βαθµολογία  
 βi = η βαθµολογία του επιµέρους κριτηρίου σε κλίµακα 80-120 
σi = ο συντελεστής βαρύτητας του επιµέρους κριτηρίου. 
 
12.3 Κάθε επιµέρους κριτήριο βαθµολογείται µε : 
 

80-99 όταν η συγκεκριµένη προσφορά είναι ελλιπής ως προς το συγκεκριµένο κριτήριο, 
αλλά τεχνικά αποδεκτή. 
100 Όταν η συγκεκριµένη προσφορά καλύπτει το συγκεκριµένο κριτήριο. 
>100-120  Όταν η συγκεκριµένη προσφορά υπερκαλύπτει το συγκεκριµένο κριτήριο. 
 

12.4 Σε κάθε περίπτωση µια προσφορά για να γίνει τεχνικά αποδεκτή  θα πρέπει να 
συγκεντρώνει σε όλα τα κριτήρια βαθµολογία από 80 και άνω.  

 
12.5 Η Οικονοµική Προσφορά : Ως οικονοµική προσφορά λαµβάνεται η συνολική τιµή που 
αναφέρεται στην τυποποιηµένη οικονοµική προσφορά .  
 
12.6 Η  τελική βαθµολογία προκύπτει από το λόγο τιµής προσφοράς προς συνολική Τεχνική 
Βαθµολογία 
 
Συµφερότερη προσφορά  είναι η προσφορά µε το µικρότερο λόγο :  
 

λ = TO ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Β 

όπου 
Β : η συνολική τελική τεχνική βαθµολογία όπως περιγράφεται στην παρ. 12.2. 
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13. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ 
 
13.1 Κατά των αποφάσεων της Επιτροπής Προµηθειών οι διαγωνιζόµενοι µπορούν να 
ασκήσουν εγγράφως ένσταση ενώπιον της Επιτροπής Ενστάσεων του ΕΛΟΤ εντός 
αποκλειστικής προθεσµίας δύο (2) εργάσιµων ηµερών από την κοινοποίηση της απόφασης, 
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νοµικές ή πραγµατικές αιτιάσεις που δικαιολογούν την ένσταση. 
Η ένσταση κοινοποιείται µε φροντίδα του ενισταµένου στους άλλους διαγωνιζόµενους, 
εφόσον η ολική ή µερική παραδοχή της δεν θίγει, άλλως απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Οι αποφάσεις της Επιτροπής Ενστάσεων λαµβάνονται µετά από εισήγηση της Επιτροπής 
Προµηθειών και είναι οριστικές. Ο θιγόµενος από την ένσταση έχει δικαίωµα να υποβάλει 
εντός αποκλειστικής προθεσµίας δύο (2) ηµερών αφότου λάβει γνώση της ένστασης, 
εγγράφως τις επ’ αυτής αντιρρήσεις του. Κατά της απόφασης της Επιτροπής Ενστάσεων οι 
θιγόµενοι από την ένσταση δεν έχουν δικαίωµα υποβολής νέας ένστασης για το κριθέν 
οριστικώς θέµα.     

 
13.2 Όλες οι ενστάσεις υποβάλλονται µόνον στο Πρωτόκολλο του ΕΛΟΤ (Αχαρνών 313, 1ος 
όροφος).∆ιοικητικές προσφυγές κατά τη διάρκεια του διαγωνισµού υποβάλλονται για τους 
λόγους και µε τη διαδικασία του άρθρου 3 του νόµου 2522/1997. 
 
14. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
14.1 Το έργο θα παραδοθεί στην Αθήνα στα κεντρικά γραφεία του ΕΛΟΤ. 
 
14.2 Χρόνος παράδοσης ορίζεται το αργότερο µέχρι 31/12/2008 εκτός αν συµφωνηθεί 
διαφορετικά στη σύµβαση. 
 
15. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
 
15.1 Εµπιστευτικότητα 
 
Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύµβασης, αλλά και µετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο 
Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εµπιστευτικά και να µη γνωστοποιήσει 
σε τρίτους (συµπεριλαµβανοµένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου), 
χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε 
έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών 
και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. Υποχρεούται επίσης να µεριµνά ώστε το 
προσωπικό του και κάθε συνεργαζόµενος µε αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε 
περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή  
δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζηµίας της και την διακοπή κοινοποίησης 
των εµπιστευτικών πληροφοριών. 
Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δηµόσιες δηλώσεις σχετικά µε το Έργο χωρίς την 
προηγούµενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συµµετέχει σε δραστηριότητες 
ασυµβίβαστες µε τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσµεύει την 
Αναθέτουσα Αρχή, µε κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούµενη γραπτή της συναίνεση. 
Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Επιτροπή Παρακολούθησης και όλα τα 
εξουσιοδοτηµένα από αυτήν ή την Αναθέτουσα Αρχή πρόσωπα οφείλουν να µην 
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ανακοινώνουν σε κανένα, παρά µόνο στα πρόσωπα που οφείλουν να γνωρίζουν, 
πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και µε την ευκαιρία της εκτέλεσης 
του Έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα ή µεθόδους κατασκευής ή 
λειτουργίας του Έργου ή του Αναδόχου. 
 
15.2 Πνευµατικά ∆ικαιώµατα 
 
Οι κάθε είδους εφαρµογές των δηµιουργικών ιδεών, καθώς και όλο το σχετικό υλικό 
παραγωγής που καταρτίζονται από τον Ανάδοχο κατά την εκτέλεση της Σύµβασης, είναι 
εµπιστευτικά, ανήκουν στην απόλυτη ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής και αποτελούν 
περιουσιακό στοιχείο αυτής, το οποίο έχει δικαίωµα να επαναχρησιµοποιεί ελεύθερα. Ο 
Ανάδοχος, µόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύµβασης, παραδίδει όλα τα έγγραφα και 
τα  στοιχεία στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος µπορεί να κρατά αντίγραφα αυτών των 
εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιµοποιεί για σκοπούς άλλους από 
της Σύµβασης χωρίς την προηγούµενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. 
Τα πνευµατικά και συγγενικά δικαιώµατα ρητώς εκχωρούνται στην Αναθέτουσα Αρχή χωρίς 
την καταβολή πρόσθετης αµοιβής πέραν της προβλεπόµενης στη σχετική σύµβαση.  
Η Αναθέτουσα Αρχή θα έχει τα αποκλειστικά δικαιώµατα όλων των υλικών, εντύπων και 
ηλεκτρονικών και λοιπών παραδοτέων του αναδόχου. Ο Ανάδοχος δεν µπορεί  να τα 
χρησιµοποιεί χωρίς την έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. Η αναλυτική αναφορά τους θα 
γίνει στη σύµβαση που θα υπογραφεί µε τον ανάδοχο. 
Ο Ανάδοχος, σε κάθε περίπτωση, έχει το δικαίωµα να χρησιµοποιήσει, χωρίς περιορισµό, 
την τεχνογνωσία που θα αποκτήσει κατά την εκτέλεση του Έργου, σε παρόµοια έργα που 
τυχόν θα αναλάβει για λογαριασµό οιουδήποτε τρίτου τηρουµένων των διατάξεων του Ν. 
2121/1993 "Πνευµατική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώµατα και πολιτιστικά θέµατα" (ΦΕΚ 
Α’ 25/1993), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
 
16. ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ 
 
Επιτρέπεται στον Ανάδοχο να αναθέσει οποιοδήποτε µέρος των υπηρεσιών του που θα 
προκύπτουν από τη Σύµβαση, υπεργολαβικά σε άλλη εταιρεία. Σε κάθε περίπτωση όµως, ο 
Ανάδοχος έχει την πλήρη ευθύνη απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή για την ορθή εκτέλεση 
του έργου µε βάση τη Σύµβαση.  
Στην περίπτωση αυτή, οι προσφέροντες αναφέρουν στην προσφορά τους τα τµήµατα του 
έργου που ενδεχοµένως προτίθενται να αναθέσουν υπεργολαβικά σε τρίτους, καθώς και 
στοιχεία που αφορούν το προφίλ τυχόν υπεργολάβων.  
Ο ΕΛΟΤ  δεν επιβαρύνεται ούτε αναλαµβάνει καµία υποχρέωση προς τρίτους για 
οποιοδήποτε έργο ή προϊόν που πιθανόν να υλοποιηθεί από υπεργολάβους του έργου. 
 
17. ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 
Στην παρούσα διακήρυξη επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της τα εξής 
τρία (3) Παραρτήµατα:  
Παράρτηµα Ι:  Υπόδειγµα Πίνακα Οικονοµικής Προσφοράς. 
Παράρτηµα ΙΙ:  Ενδεικτικό Πρόγραµµα Στρατηγικής Πληροφόρησης και 

Ευαισθητοποίησης ΕΛΟΤ-Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας 
Παράρτηµα ΙΙΙ: Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό. 
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18.   ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
Εφαρµοστέο δίκαιο είναι η Οδηγία 2004/18/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Καθετί που 
δεν προκύπτει από τη διακήρυξη αυτή ρυθµίζεται συµπληρωµατικά από τις διατάξεις του Π∆ 
346/1998 (ΦΕΚ 230 Β΄/27-5-1998), στο βαθµό που δεν αντιβαίνει τις διατάξεις της οδηγίας 
2004/18/ΕΚ. 
 
19. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 
 
Για  κάθε  διαφορά  ή  διένεξη που αφορά στην  παρούσα διακήρυξη  ή  στην εκτέλεση της 
σύµβασης, αποκλειστικώς  αρµόδια  είναι τα Ελληνικά ∆ικαστήρια (Αθηνών).                             
 
Αθήνα, Σεπτέµβριος  2006 
 
 
Συµφέρης Νικόλαος 
∆ιευθύνων Σύµβουλος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ :  

  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Για την υλοποίηση του ως άνω έργου, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην Προκήρυξη του ∆ιαγωνισµού και στην Τεχνική Προσφορά 
µας, προσφέρουµε την κατωτέρω παρουσιαζόµενη Οικονοµική µας Προσφορά (όλα τα ποσά είναι σε ΕΥΡΩ). 

Ποσό Φ.Π.Α Σύνολο ΑΜΟΙΒΗ / ΚΟΣΤΟΣ 
(Αριθµητικώς) (Ολογράφως) % (Αριθµητικώς) (Ολογράφως) (Αριθµητικώς) (Ολογράφως) 

Α
. Αµοιβή Αναδόχου               

Β
. 

Κόστος υλοποίησης Σχεδίου ∆ράσης 
και Προγραµµατισµού της Στρατηγικής                

  1 : Μ.Μ.Ε               

  2 : Παραγωγή / Αναπαραγωγή 
υλικού               

  3 : Προωθητικές ενέργειες               
  4 : Άλλες ενέργειες               

Γ Κόστος παροχής συµβουλευτικών 
υπηρεσιών υποστήριξης         

  ΣΥΝΟΛΟ:               

ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ €          

Σηµείωση: ο Φ.Π.Α. είναι σε όλες τις περιπτώσεις ίσος µε 19% του ποσού. 

 

 
Ηµεροµηνία                                                             Για το ∆ιαγωνιζόµενο                                                      Υπογραφή                                         
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΟΤ-ΓΕΝΙΚΗ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 
 
0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Ο βασικός ρόλος του κράτους είναι να δηµιουργήσει τις απαραίτητες προϋποθέσεις που 
θα  ενθαρρύνουν τον  ιδιωτικό αλλά και το δηµόσιο  τοµέα να εφαρµόζει την τυποποίηση 
και τις συναφείς µε αυτήν δραστηριότητες, που όλες µαζί αποτελούν το πλαίσιο της 
ποιότητας, η οποία συνιστά θεµελιώδη παράγοντα της ανταγωνιστικότητας. Απαραίτητη 
προϋπόθεση για αυτό είναι η προώθηση και η διάδοση της σχετικής πληροφόρησης. 
Όταν εκπονούνται πρότυπα, κάθε πληροφορία που περιλαµβάνεται στο τεχνικό 
περιεχόµενο πρέπει  να είναι προσιτή στο κοινό, διότι διαφορετικά αυτό, µη έχοντας την 
πληρέστερη δυνατή ενηµέρωση, µπορεί να οδηγηθεί σε κακές επιλογές. Όταν 
χορηγούνται πιστοποιητικά ή ιδρύονται νέα εργαστήρια δοκιµών ή διακρίβωσης οι 
ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να το γνωρίζουν έγκαιρα ώστε να µην αναγκάζονται να 
καταφεύγουν σε αντίστοιχα ιδρύµατα του εξωτερικού. 
 Είναι λοιπόν πολύ βασικό να  ενηµερώνεται ο ιδιωτικός /δηµόσιος  τοµέας, µε την 
οικονοµική συνδροµή του κράτους για τα επιτεύγµατα και τα δρώµενα στον τοµέα της 
ποιότητας τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς ώστε να επωφελείται και να τα αξιοποιεί 
τα µέγιστα για βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών. 
 
Η πληροφόρηση των πολιτών είναι ένα έργο ιδιαίτερο που πρέπει να προετοιµάζεται 
προσεκτικά και να συνοδεύει όλα τα στάδια της ζωής ενός Προγράµµατος, το οποίο 
χρησιµοποιεί πόρους που χορηγούνται από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία. Αυτός είναι και ο 
λόγος για τον οποίο η Επιτροπή έχει ζητήσει από τα κράτη-µέλη  να προετοιµάσουν και 
να υλοποιήσουν πολυετή σχέδια επικοινωνίας, αντί για µεµονωµένες πρωτοβουλίες. 
 
Κάθε σχέδιο επικοινωνίας πρέπει να κάνει γνωστό αποδέκτες/ ωφελούµενους από τα 
έργα, ποιοι είναι οι διαθέσιµοι πόροι και πώς µπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτούς, 
καθώς και να προβάλει στους πολίτες τα οφέλη που απορρέουν από τις παρεµβάσεις 
αυτές. 
 
Για το σκοπό αυτό, µπορούν να χρησιµοποιούνται όλα τα διαθέσιµα µέσα, από τα πιο 
παραδοσιακά (ενηµερωτικά φυλλάδια, ραδιόφωνο, τηλεόραση, κλπ.) µέχρι τα πιο 
καινοτόµα (∆ιαδίκτυο, Πολυµέσα, οργάνωση ειδικών εκδηλώσεων-γεγονότων, direct 
marketing). 
 
1. ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000 - 
2006 
Η τόνωση της ανταγωνιστικότητας ενός παραγωγικού συστήµατος µπορεί να επιχειρηθεί 
µε διαφορετικούς τρόπους, άλλοι από τους οποίους εστιάζονται σε ποσοτικά και άλλοι σε 
ποιοτικά χαρακτηριστικά της επιδιωκόµενης παραγωγικής ανασυγκρότησης:  

Στην περισσότερο παραδοσιακή και ποσοτική της έκφανση, η ανταγωνιστικότητα 
ορίζεται ως βελτίωση της σχέσης κόστους / τιµής των παραγόµενων αγαθών και 
υπηρεσιών.  

Στην περισσότερο δυναµική και απαιτητική της εκδοχή, η βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας εστιάζεται κυρίως στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των παραγόµενων 
αγαθών και υπηρεσιών, ενισχύοντας τον σχεδιασµό, την καινοτοµία, την 
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προσαρµοστικότητα στα µεταβαλλόµενα σχήµατα της ζήτησης, την αξιοπιστία των 
χρόνων παράδοσης, τις εξειδικευµένες γνώσεις, την ευρηµατικότητα και την πρωτοτυπία 
καθώς και την αξιοποίηση των τεράστιων ευκαιριών που προσφέρει η δηµιουργική 
αξιοποίηση της νέας τεχνολογίας.  

Η προώθηση των νέων τεχνολογιών, που θα αξιοποιούν επιστηµονικό δυναµικό υψηλού 
επιπέδου, θα συνεισφέρει στη δηµιουργία επιχειρήσεων «έντασης τεχνολογίας και 
γνώσης», µέσω της κινητοποίησης του αναγκαίων κεφαλαίων και µε την ορθή χρήση 
σύγχρονων χρηµατοπιστωτικών εργαλείων. Αυτό θα διευκολύνει την ανάδειξη 
δραστηριοτήτων της «νέας οικονοµίας» στην Ελλάδα και θα ευνοήσει τη δηµιουργία 
νέων εταιρειών, τοµέων και δραστηριοτήτων µε βάση εφαρµογές πληροφορικής και 
επικοινωνιών ιδιαίτερα µάλιστα για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, µέσω της ανάπτυξης 
των κατάλληλων χρηµατοπιστωτικών και θεσµικών µηχανισµών. 

Οι επιχειρήσεις πρέπει να βελτιώσουν την ικανότητά τους να ανταποκρίνονται µε 
επιτυχία στις συνεχώς µεταβαλλόµενες συνθήκες της αγοράς, να επιζητούν την αριστεία, 
να επικεντρώνονται σε κρίσιµα σηµεία της ανταγωνιστικής ικανότητας, να καλλιεργούν 
δίκτυα συνεργασίας, να στοχεύουν σε αγορές συγκεκριµένων προϊόντων ή υπηρεσιών, να 
επενδύουν στην Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη και να αναπτύσσονται διεθνώς. 
Προκειµένου να ανταποκριθούν οι επιχειρήσεις στα παραπάνω απαιτείται σταθερότητα 
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος και συνεπώς είναι αναγκαία η προώθηση της 
συνεργασίας και η αναβάθµιση των εταιρικών σχέσεων. 

Η επιχειρηµατικότητα αποτελεί έναν από τους κυριότερους συντελεστές βελτίωσης της 
ανταγωνιστικότητας. Στόχος είναι να αυξηθεί σηµαντικά το ποσοστό ίδρυσης νέων 
επιχειρήσεων. Για το σκοπό αυτό απαιτείται πλήρης αξιοποίηση επιχειρηµατικών 
κεφαλαίων και κεφαλαίων υψηλού κινδύνου (ειδικά για νέες επιχειρήσεις), καθώς και 
βελτίωση της διασύνδεσης µεταξύ των εκπαιδευτικών, επιµορφωτικών και 
επιχειρηµατικών αναγκών. Η βελτίωση δεξιοτήτων και ικανοτήτων αποτελεί προϋπόθεση 
για να ικανοποιηθεί η σαφής ανάγκη αύξησης εξειδικευµένου προσωπικού στον 
επιχειρηµατικό τοµέα.   

Λαµβάνοντας υπόψη αφ’ ενός τη διάρθρωση της παραγωγικής βάσης και αφ’ ετέρου το 
γεγονός ότι οι επιχειρήσεις αντιµετωπίζουν διαφορετικά προβλήµατα και έχουν 
διαφορετικό βαθµό συνεισφοράς στην αύξηση της απασχόλησης, υφίσταται σαφής 
προτεραιότητα αντιµετώπισης των προβληµάτων των µικρότερων επιχειρήσεων µε χρήση 
όλων των ενδεδειγµένων εργαλείων από πλευράς πολιτικής (όπως απλούστευση του 
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, πρόσβαση σε τεχνολογίες και δίκτυα συνεργασίας, 
πρόσβαση σε νέα χρηµατοπιστωτικά εργαλεία, πρόσβαση σε δεξιότητες). 

Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, τέλος, απαιτεί εντατικές προσπάθειες απλούστευσης 
και εξορθολογισµού του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Εάν εξαλειφθούν ουσιαστικά 
εµπόδια για τη λειτουργία των επιχειρήσεων, η απλούστευση των κανόνων και των 
διαδικασιών σε κάθε στάδιο της επιχειρηµατικής δραστηριότητας µπορεί να οδηγήσει σε 
µεγαλύτερη διαφάνεια και  αποτελεσµατικότητα, ταχύτερη ανταπόκριση σε νέες 
επενδυτικές ευκαιρίες, αλλά και να διευκολύνει τις άµεσες ξένες επενδύσεις.  

Στα πλαίσια αυτά γενικό στρατηγικό στόχο του ΕΠΑΝ  αποτελεί η ενίσχυση της ποιοτικά 
προσανατολισµένης ανταγωνιστικότητας. Η τόνωση της επιχειρηµατικότητας, η 
απλοποίηση και ο εξορθολογισµός του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος αποτελούν τους 
κυριότερους συντελεστές για την επίτευξη του στόχου αυτού. 
Σύµφωνα µε τον Κανονισµό 1159/00 για κάθε Επιχειρησιακό Πρόγραµµα υπάρχει η 
υποχρέωση κατάρτισης Επικοινωνιακού Σχεδίου ∆ράσης (το Σχέδιο ∆ράσης 
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ενσωµατώνεται στο Συµπλήρωµα Προγραµµατισµού). Το προαναφερόµενο Σχέδιο 
∆ράσης υλοποιείται υπό την ευθύνη της ∆ιαχειριστικής Αρχής και περιλαµβάνει : 
♦ τους στόχους των µέτρων Πληροφόρησης και ∆ηµοσιότητας και τις οµάδες στόχους 

στις οποίες απευθύνονται 
♦ το περιεχόµενο και τη στρατηγική των µέτρων Πληροφόρησης και ∆ηµοσιότητας 
♦ τον ενδεικτικό προϋπολογισµό για όλη την περίοδο εφαρµογής του Επικοινωνιακού 

Σχεδίου ∆ράσης 
♦ τις υπεύθυνες για την εφαρµογή τους διοικητικές υπηρεσίες ή οργανισµούς  
♦ τα κριτήρια αξιολόγησης που χρησιµοποιούνται για την αξιολόγηση των δράσεων  
Οι δράσεις πληροφόρησης και δηµοσιότητας αποσκοπούν στο να πληροφορούν σχετικά 
µε τις δυνατότητες τις οποίες συνεπάγεται η από κοινού παρέµβαση της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και των κρατών µελών για την εξασφάλιση της διαφάνειας 
♦ Τους τελικούς δικαιούχους καθώς και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές, και τις 

λοιπές αρµόδιες δηµόσιες αρχές 
♦ Τις επαγγελµατικές οργανώσεις και τους οικονοµικούς κύκλους  
♦ Τους οικονοµικούς και κοινωνικούς εταίρους  
♦ Τους µη κυβερνητικούς οργανισµούς, ιδίως τους οργανισµούς για την προώθηση της 

ισότητας µεταξύ των ανδρών και των γυναικών , καθώς και τους οργανισµούς που 
εργάζονται για την προστασία και την βελτίωση του περιβάλλοντος  

♦ Τους παράγοντες ή φορείς έργων καθώς και  
♦ την κοινή γνώµη σχετικά µε τον ρόλο τον οποίο διαδραµατίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση 

σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη, υπέρ των σχετικών παρεµβάσεων και των 
αποτελεσµάτων τους. 

 
2. Επικοινωνιακή Στρατηγική του ΕΛΟΤ 
 
2.1  Ειδικοί στόχοι 
Στόχος της Επικοινωνιακής Στρατηγικής του ΕΛΟΤ είναι η ενηµέρωση και 
ευαισθητοποίηση των ενδιαφεροµένων του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα,  σε 
κεντρικό αλλά και σε περιφερειακό επίπεδο για τις υπηρεσίες /προϊόντα που παρέχει ο 
οργανισµός αλλά και οι συνεργαζόµενοι µε αυτόν φορείς (πρότυπα, εργαστηριακές 
δοκιµές,  πιστοποίηση, εκπαιδευτικά προγράµµατα, πληροφόρηση, κ.α.) καθώς και η 
δηµιουργία δικτύου πολλαπλασιαστών πληροφόρησης (δηµοσιογράφοι, κοινωνικοί 
εταίροι, δίκτυο εθελοντών για τη διάδοση των ωφελειών της ποιότητας κλπ.)  
 
Στρατηγικός στόχος του ΕΛΟΤ, όπως έχει άλλωστε απεικονιστεί και στο Επιχειρησιακό 
Σχέδιο 2005-2007, είναι η αποτελεσµατική προώθηση και προβολή των υπηρεσιών / 
προϊόντων : 
♦ των παραδοσιακών (πρότυπα, πιστοποίηση συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας, 

δοκιµές σε ηλεκτρικές οικιακές συσκευές, ηλεκτρικά καλώδια µε µόνωση από PVC, 
παιδικά παιχνίδια, πλαστικούς σωλήνες από PVC), 

♦ των δηµιουργηθέντων στο πλαίσιο  του ΕΠΒ (πρότυπα µεταφρασµένα στα 
ελληνικά, σήµατα συµµόρφωσης (ποιότητας) ελληνικών προϊόντων µε έντονο 
εξαγωγικό χαρακτήρα όπως ελαιόλαδο, σταφίδα, ιχθυοκαλλιέργειες, κονσέρβες 
φρούτων, πιστοποίηση συστηµάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης, και δοκιµές σε 
ηλεκτρολογικό υλικό χαµηλής τάσης, σε φωτιστικά, σε παιχνιδότοπους, σε καλώδια  
µε µόνωση από ελαστικό, σε πλαστικούς σωλήνες και εξαρτήµατα  από PVC όλων 
των διαµέτρων, σε πρώτη ύλη και σωλήνες από δικτυωµένο πολυαιθυλένιο και 
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πολυπροπυλένιο, δοκιµές σε σύνολα χαρακτήρων, έλεγχος µηνυµάτων ηλεκτρονικού 
εµπορίου, δοκιµές πιστοποίησης λογισµικού, κ.α). 

♦και αυτών που θα δηµιουργηθούν  στο πλαίσιο της Ανταγωνιστικότητας. Η 
διάδοση και προβολή των έργων που έχουν χρηµατοδοτηθεί από το ΕΠΑΝ,(σήµα 
συµµόρφωσης προϊόντων και δικτύων/υπηρεσιών) τα αποτελέσµατα και η 
ωφελιµότητά τους προς τον πολίτη, καθώς και η συµβολή των καλών πρακτικών (best 
practices), στην αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας  

 
Επιπλέον στόχος του ΕΛΟΤ είναι η εξοικείωση του ευρύτερου κοινού µε τα οφέλη της 
ποιότητας σε συνδυασµό µε την τεχνολογία σε καθηµερινό επίπεδο δηλαδή να 
διασφαλίσει ότι οι πελάτες του αλλά και οι εν δυνάµει πελάτες γνωρίζουν όλες τις 
υπηρεσίες και τα προϊόντα που προσφέρει ο ΕΛΟΤ και ταυτόχρονα να παρακολουθεί 
συνεχώς τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες τους καθώς  και το νέο περιβάλλον όπως θα 
διαµορφώνεται διεθνώς στις αρχές του 21ου αιώνα ώστε να προσαρµόζεται αντίστοιχα . 
Οι ειδικοί στόχοι του Ολοκληρωµένου Προγράµµατος Πληροφόρησης και 
Ευαισθητοποίησης του ΕΛΟΤ πρέπει να είναι συµπληρωµατικοί αυτών του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ.  

 
2.2  Ειδικές οµάδες-στόχοι  
 
Οι οµάδες-στόχοι στους οποίους απευθύνεται η επικοινωνιακή στρατηγική του ΕΛΟΤ 
περιλαµβάνουν τις εξής κατηγορίες: 
1.Ωφελούµενοι, όπως ενδεικτικά: 

♦ Οι µετέχοντες άµεσα ή έµµεσα στην επιστηµονική και εκπαιδευτική κοινότητα: 
µαθητές, φοιτητές, σπουδαστές, ερευνητές, πανεπιστήµια, εκπαιδευτικοί, 
εκπαιδευόµενοι, γονείς, κ.α. 

♦ Επιχειρήσεις όλων των κλάδων, στις οποίες απευθύνονται τα έργα του µέτρου 
1.2  του προγράµµατος στα οποία ο ΕΛΟΤ είναι τελικός δικαιούχος, 

♦ Οι καταναλωτές. 
2.Οι διαµορφωτές της κοινής γνώµης, όπως ενδεικτικά: 

♦ Ειδικές οµάδες κοινού, ενδιαφερόµενοι ιδιωτικοί και δηµόσιοι φορείς, 
♦ Κοινωνικοί εταίροι, 
♦ ∆ιαµορφωτές γνώµης (π.χ. κοινής αποδοχής επιστήµονες και στελέχη),  
♦ Εκπρόσωποι του Τύπου και των ΜΜΕ και διαµορφωτές της κοινής γνώµης που 

λειτουργούν ως πολλαπλασιαστές των µηνυµάτων και των ωφεληµάτων που 
προκύπτουν από την εφαρµογή των δράσεων ποιότητας σε εθνικό, περιφερειακό 
και τοπικό επίπεδο, 

♦ Φορείς του ∆ηµοσίου  και του Ιδιωτικού Τοµέα, 
♦ Περιφέρειες, ΟΤΑ, ΝΑ, οικονοµικοί και κοινωνικοί εταίροι, 
♦ Επαγγελµατικές οργανώσεις, συλλογικοί φορείς επιχειρήσεων, επαγγελµατιών 

και επιστηµόνων. 
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Α/Α   ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ  ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

1 ∆ηµιουργία Εντύπων, CD για την ενηµέρωση σε θέµατα 
τυποποίησης 

2 ∆ηµιουργία Εγχειριδίων, CD για ανάλυση και επεξήγηση των 
πρότυπων σχετικά µε τα συστήµατα διαχείρισης (ISO 9001, 
14001, κλπ,  ΕΛΟΤ 1416,  ΕΛΟΤ1801 – HACCP, Υγιεινή και 
Ασφάλεια), εσωτερικών εγκαταστάσεων κλπ 

3 Υλοποίηση Συνεδρίων, Ηµερίδων, Εκδηλώσεων για τα ∆ιεθνή 
Όργανα Τυποποίησης στην Ελλάδα  

4 ∆ιαφηµιστική καµπάνια, εφηµερίδες µεγάλης κυκλοφορίας 
και κλαδικού / επαγγελµατικού ενδιαφέροντος  αναφορικά µε 
την  τυποποίηση. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
 
 
Προς την Ανώνυµη Εταιρεία  
Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης Α.Ε. 
(ΕΛΟΤ Α.Ε.) 
Αχαρνών 313 
111 45 Αθήνα 
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ…………. ΠΟΣΟΥ ΕΥΡΩ ……………. 
 
 
Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούµε ότι εγγυόµαστε ρητά, ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, ευθυνόµενοι απέναντί σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ των 
……………………… (τίθεται η επωνυµία όλων των συµµετεχόντων) για ποσό ίσο µε 
………………… (…………..) ολογράφως (αριθµητικά) ΕΥΡΩ για τη συµµετοχή τους 
στο ∆ιαγωνισµό που διενεργεί η ΕΛΟΤ Α.Ε. για την «ΠΛΗΡΟΦΌΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΩΦΕΛΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 
ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ- ΕΛΟΤ» δυνάµει ανοιχτού διαγωνισµού µε 
αρ. διακ. 6522-06/2006-08-29. Η εγγύησή µας καλύπτει τον/τους παραπάνω 
διαγωνιζόµενο/ους µόνο για τη συµµετοχή του/τους στο ∆ιαγωνισµό και για χρονικό 
διάστηµα τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία λήξης ισχύος της προσφοράς.  
Παραιτούµαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήµατος της 
διαιρέσεως και διζήσεως, από το δικαίωµα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων 
του πρωτοφειλέτη ακόµη και των µη προσωποπαγών, και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης 
ένστασης των άρθρων 852-856, 862-869 του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα 
δικαιώµατά µας που τυχόν απορρέουν από τα υπόψη άρθρα. 
Με την κοινοποίηση σε εµάς σχετικής έγγραφης ειδοποίησής σας, σας δηλώνουµε ότι 
αναλαµβάνουµε µε την παρούσα επιστολή τη ρητή υποχρέωση να σας καταβάλλουµε 
αυθηµερόν κατά την ηµέρα παραλαβής της ειδοποίησης αυτής, χωρίς οποιαδήποτε 
αντίρρηση, ολόκληρο ή µέρος του ποσού της εγγύησης, σύµφωνα µε τις οδηγίες σας. 
Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καµία εξουσιοδότηση, ενέργεια ή 
συγκατάθεση των …………………….. (τίθεται η επωνυµία όλων των 
συµµετεχόντων)………………………….. Ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν 
ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτών στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, µε αίτηµα τη 
µη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή τη θέση αυτής υπό δικαστική µεσεγγύηση. 
Σας δηλώνουµε ακόµη ότι η υπόψη εγγύησή µας θα παραµείνει σε πλήρη ισχύ µέχρι να 
επιστραφεί σ’ εµάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, µαζί µε έγγραφη δήλωσή σας ότι µας 
απαλλάσσετε από την υπόψη εγγύηση. Μέχρι τότε, θα παραµείνουµε υπεύθυνοι για την 
άµεση καταβολή σ’ εσάς του ποσού της εγγύησης. 
∆ηλώνουµε οµοίως µε την παρούσα ότι δεν υφίσταται παράβαση των διατάξεων για το 
όριο που έχει καθοριστεί για εµάς σε σχέση µε τις εκδιδόµενες από εµάς εγγυητικές 
επιστολές. 


