
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. - ΕΛΟΤ 

 

ΜΕΤΡΟ 1.2 : ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

∆ΡΑΣΗ 1.2.1 : ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ 
 

∆ιακήρυξη Ανοικτού ∆ιαγωνισµού για το Έργο : 

«∆ηµιουργία υποδοµής µεταφραστικών υπηρεσιών –  

Μετάφραση και επιµέλεια Ευρωπαϊκών & ∆ιεθνών Προτύπων» 

 

Μέρος Β' 
 
 



∆ιακήρυξη Ανοικτού ∆ιαγωνισµού για το έργο  «∆ηµιουργία υποδοµής µεταφραστικών υπηρεσιών – µετάφραση και 

επιµέλεια Ευρωπαϊκών & ∆ιεθνών Προτύπων» 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  

 

ΕΛΟΤ Α.Ε. 2 - 64 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 7 

B.1  ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 7 

B.1.1 Αντικείµενο ∆ιαγωνισµού 7 

B.1.2 Προϋπολογισµός Έργου 7 

B.1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 7 

B.1.4 Νοµικό και Θεσµικό πλαίσιο ∆ιαγωνισµού 8 

B.1.5 Ηµεροµηνία Αποστολής της Προκήρυξης 8 

B.1.6 Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών 9 

B.1.7 Τρόπος λήψης εγγράφων ∆ιαγωνισµού 9 

B.1.8 Παροχή ∆ιευκρινίσεων επί της ∆ιακήρυξης 10 

B.2  ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 12 

B.2.1 ∆ικαίωµα Συµµετοχής 12 

B.2.2 ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής 14 

B.2.3 Ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής 31 

B.2.4 Εγγύηση συµµετοχής 37 

B.3 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 39 

B.3.1 Τρόπος Υποβολής Προσφορών 39 

B.3.2 Περιεχόµενο Προσφορών 39 

B.3.2.1 Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» 43 

B.3.2.2 Περιεχόµενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά» 43 

B.3.2.3 Περιεχόµενα Φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» 46 

B.3.3 Ισχύς Προσφορών 46 

B.3.4 Εναλλακτικές Προσφορές 47 

B.3.5 Τιµές Προσφορών – Νόµισµα 47 

B.4 ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 50 

B.4.1 ∆ιαδικασία ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης Προσφορών 50 

B.4.1.1 ∆ιαδικασία διενέργειας ∆ιαγωνισµού - αποσφράγιση προσφορών 50 

B.4.1.2 ∆ιαδικασία αξιολόγησης προσφορών 53 

B.4.1.3 Βαθµολόγηση τεχνικών προσφορών 54 



∆ιακήρυξη Ανοικτού ∆ιαγωνισµού για το έργο  «∆ηµιουργία υποδοµής µεταφραστικών υπηρεσιών – µετάφραση και 

επιµέλεια Ευρωπαϊκών & ∆ιεθνών Προτύπων» 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  

 

ΕΛΟΤ Α.Ε. 3 - 64 
 

B.4.1.4 Οµάδες και συντελεστές κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης 55 

B.4.1.5 ∆ιαµόρφωση του συγκριτικού κόστους Προσφοράς 57 

B.4.2 Απόρριψη προσφορών 58 

B.4.3 Προσφυγές 59 

B.4.4 Αποτελέσµατα – Κατακύρωση - Ματαίωση ∆ιαγωνισµού 59 

B.5 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 61 

B.5.1 Κατάρτιση, υπογραφή, διάρκεια Σύµβασης – Εγγυήσεις 61 

B.5.2 Τρόπος Πληρωµής – Κρατήσεις 63 

B.5.3 Εκτελωνισµός - Φόροι - ∆ασµοί 65 

B.5.4 Παρακολούθηση υλοποίησης - Παράδοση – Παραλαβή Έργου 65 

B.5.5 Περίοδος Εγγύησης 65 

B.5.6 Ποινικές Ρήτρες – Εκπτώσεις 66 

B.5.7 Υποχρεώσεις Αναδόχου 68 

B.5.8 Υπεργολαβίες 70 

B.5.9 Εµπιστευτικότητα 70 

B.5.10 Πνευµατικά δικαιώµατα – Μελλοντικές επεκτάσεις 72 

B.5.11 Εφαρµοστέο ∆ίκαιο – ∆ωσιδικία 72 

C. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 74 

C.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 74 

C.1.1 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 74 

C.1.2 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 76 

C.1.3 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 78 

C.1.4 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 80 

C.1.5 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 82 

C.2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ 84 

C.3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 87 

C.3.1 Γενικές απαιτήσεις 87 

C.3.2 Λογισµικό Μετάφρασης 87 

C.3.3 Υπηρεσίες – Λοιπές Απαιτήσεις 89 

C.3.3.1 Μελέτη Εφαρµογής και Ανάλυσης Απαιτήσεων 89 

C.3.3.2 Προµήθεια και Εγκατάσταση Λογισµικού Μετάφρασης 91 



∆ιακήρυξη Ανοικτού ∆ιαγωνισµού για το έργο  «∆ηµιουργία υποδοµής µεταφραστικών υπηρεσιών – µετάφραση και 

επιµέλεια Ευρωπαϊκών & ∆ιεθνών Προτύπων» 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  

 

ΕΛΟΤ Α.Ε. 4 - 64 
 

C.3.3.3 ∆ηµιουργία Βάσης Ορολογίας Προτύπων 91 

C.3.3.4 ∆ηµιουργία Μεταφραστικής Μνήµης 92 

C.3.3.5 Εκπαίδευση - Τεκµηρίωση 93 

C.3.3.6 Περίοδος ∆οκιµαστικής Λειτουργίας & Πιλοτική Μετάφραση 94 

C.3.3.7 Μετάφραση Προτύπων 95 

C.3.3.8 Αξιολόγηση & Αξιοποίηση 97 

C.3.3.9 Εγγύηση 97 

C.3.3.10 Συντήρηση – Τεχνική Υποστήριξη 98 

C.4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 100 

Λογισµικό Μετάφρασης 100 

Υπηρεσίες (παραµετροποίηση, εγκατάσταση, εκπαίδευση, υποστήριξη κλπ.) 100 

Συγκεντρωτικός πίνακας Οικονοµικής Προσφοράς 102 

Συντήρηση 5 (πέντε) ετών για  το λογισµικό µετά την αντίστοιχη ζητούµενη περίοδο εγγύησής τους 102 

C.5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ∆ΕΙΓΜΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 103 



∆ιακήρυξη Ανοικτού ∆ιαγωνισµού για το έργο  «∆ηµιουργία υποδοµής µεταφραστικών υπηρεσιών – µετάφραση και 

επιµέλεια Ευρωπαϊκών & ∆ιεθνών Προτύπων» 

ΜΕΡΟΣ Β : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

ΕΛΟΤ Α.Ε. 5 - 64 
 

ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

B.1  ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

B.1.1 Αντικείµενο ∆ιαγωνισµού 

Αντικείµενο του ∆ιαγωνισµού είναι η επιλογή Αναδόχου για την δηµιουργία υποδοµής 
µεταφραστικών υπηρεσιών µε τη χρήση µεταφραστικής µνήµης ή ισοδύναµης τεχνολογίας στον 
ΕΛΟΤ και την ενσωµάτωση στο Ελληνικό Σύστηµα Τυποποίησης 1.400 Ευρωπαϊκών και ∆ιεθνών 
Προτύπων µεταφρασµένων στην Ελληνική γλώσσα, όπως αναφέρεται στο Μέρος Α της . 

Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των ζητουµένων. ∆εν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται 
ως απαράδεκτες προσφορές που υποβάλλονται για µέρος του Έργου. 

B.1.2 Προϋπολογισµός Έργου 

Το Έργο χρηµατοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα», στο πλαίσιο του 
Γ’ ΚΠΣ, σε ποσοστό 65% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 35% από 
Εθνικούς Πόρους.  

Ο συνολικός προϋπολογισµός του Έργου ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατοµµυρίου εννεακοσίων 
τριάντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων δώδεκα ευρώ, € 1.938.412 (προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ : € 
1.628.918 + ΦΠΑ 19% : € 309494). 

B.1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Αναθέτουσα αρχή είναι ο ΕΛΟΤ Α.Ε. 
- ∆ιεύθυνση έδρας του ΕΛΟΤ Α.Ε. :  Αχαρνών 313, Αθήνα, ΤΚ 111 45  
- Τηλέφωνο : 00 30 210 2120312 
- Fax : 00 30 210 2120325 
- E-mail : gpf@elot.gr 
- Πληροφορίες : Τµήµα Προµηθειών, κα Φέρλα Γεωργία 

B.1.4 Νοµικό και Θεσµικό πλαίσιο ∆ιαγωνισµού 

Ο ∆ιαγωνισµός πραγµατοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
«Ανταγωνιστικότητα» (Εθνικό Σύστηµα Ποιότητας, µέτρο 1.2) που έχει ενταχθεί στο Γ΄ Κοινοτικό 
Πλαίσιο Στήριξης (στο εξής «Γ’ ΚΠΣ») µε την Απόφαση C(2001)551/14-3-2001 της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, και υλοποιείται από τον ΕΛΟΤ Α.Ε. Ο ∆ιαγωνισµός διέπεται από τις διατάξεις της 
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου & του Συµβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 (EL 
134/30-04-2004) περί συντονισµού των διαδικασιών για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων έργων, 
προµηθειών και υπηρεσιών, τις διατάξεις του Π.∆. 346/1998 και του Π.∆. 18/2000 κατά το µέρος 
που αυτές δεν αντίκεινται στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ όπως αυτή τροποποιήθηκε και 
ισχύει, τις διατάξεις του Ν. 2522/1997 (ΦΕΚ Α 178) «δικαστική προστασία που προηγείται της 
σύναψης των συµβάσεων δηµοσίων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών σύµφωνα µε την 
Οδηγία 89/665/ΕΟΚ» καθώς και τις διατάξεις του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε 
τον Ν. 3414/2005. 
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B.1.5 Ηµεροµηνία Αποστολής της Προκήρυξης 

Η Προκήρυξη του ∆ιαγωνισµού στάλθηκε για δηµοσίευση : 

Στην Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις  08/09/2006  

Στο «Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων» της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης στις 
08/09/2006.  

Στον ελληνικό τύπο στις 08/09/2006. 

Καταχωρήθηκε επίσης και στο διαδίκτυο στη διεύθυνση (www.elot.gr) στις 08/09/2006. 

B.1.6 Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών 

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα 
∆ιακήρυξη το αργότερο µέχρι τις 20/10/2006, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.µ. στην έδρα του 
ΕΛΟΤ Α.Ε., Αχαρνών 313, Αθήνα, ΤΚ 111 45, 1ος όροφος, Πρωτόκολλο. 

Προσφορές που θα κατατεθούν µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται 
αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσµες. 

Οι προσφορές που αποστέλλονται ταχυδροµικά γίνονται δεκτές, εφόσον έχουν περιέλθει στα 
κεντρικά γραφεία του ΕΛΟΤ µέχρι την ηµέρα και ώρα διενέργειας του διαγωνισµού. Στην 
περίπτωση αυτή το βάρος της απόδειξης φέρει ο προσφέρων. 

B.1.7 Τρόπος λήψης εγγράφων ∆ιαγωνισµού  

Η διάθεση της ∆ιακήρυξης γίνεται από την έδρα του ΕΛΟΤ Α.Ε. (Αχαρνών 313, Αθήνα, Οικονοµική 
∆ιεύθυνση - Τµήµα Προµηθειών, 3ος όροφος) και η παραλαβή της γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε 
µε courier. Στην περίπτωση παραλαβής της ∆ιακήρυξης µέσω courier, ο ΕΛΟΤ Α.Ε. δεν έχει καµία 
απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοσή της. 

Οι παραλήπτες της ∆ιακήρυξης θα πρέπει να συµπληρώνουν σχετικό έντυπο µε τα στοιχεία των 
ενδιαφεροµένων (όπως επωνυµία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου, αρµόδιος επικοινωνίας), έτσι ώστε ο ΕΛΟΤ Α.Ε. να έχει στη διάθεση του πλήρη 
κατάλογο όσων παρέλαβαν τη διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει 
τυχόν συµπληρωµατικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ’ αυτής. 

Οι παραλήπτες της ∆ιακήρυξης υποχρεούνται άµεσα να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας 
σύµφωνα µε τον πίνακα περιεχοµένων και τον συνολικό αριθµό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν 
οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν εγγράφως στον ΕΛΟΤ Α.Ε. και να ζητήσουν νέο πλήρες 
αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νοµιµότητας του ∆ιαγωνισµού µε το αιτιολογικό της µη 
πληρότητας του παραλειφθέντος αντιγράφου της ∆ιακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Προς διευκόλυνση των ενδιαφεροµένων, το πλήρες κείµενο της ∆ιακήρυξης διατίθεται και σε 
ηλεκτρονική µορφή µέσω του World Wide Web στη διεύθυνση http://www.elot.gr. Ο ΕΛΟΤ Α.Ε., 
αν και καταβάλει κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίσει την πληρότητα και ορθότητα των εγγράφων 
που βρίσκονται στις ηλεκτρονικές του σελίδες, δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να εγγυηθεί την 
ορθότητα, πληρότητα και την ακρίβεια των κειµένων που βρίσκονται σε αυτές (Web site).  
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B.1.8 Παροχή ∆ιευκρινίσεων επί της ∆ιακήρυξης 

Οι υποψήφιοι µπορούν να ζητήσουν γραπτώς (µε επιστολή ή τηλεοµοιοτυπία) συµπληρωµατικές 
πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόµενο της  ∆ιακήρυξης µέχρι και τις 25/09/2006. Ο ΕΛΟΤ 
Α.Ε. θα απαντήσει ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλες τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν εντός 
του ανωτέρω διαστήµατος και σε όλους όσοι έχουν παραλάβει τη διακήρυξη και έχουν 
συµπληρώσει το σχετικό έντυπο µε τα στοιχεία τους, το αργότερο δέκα (10) ηµέρες πριν από την 
ηµεροµηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των προσφορών. 

Οι ερωτήσεις και απαντήσεις θα κοινοποιούνται µέσω email ή τηλεοµοιοτυπίας και θα 
καταχωρούνται επίσης στην ιστοσελίδα των ανακοινώσεων του ιστότοπου του ΕΛΟΤ 
(http://www.elot.gr). 

Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στον ΕΛΟΤ Α.Ε., Οικονοµική και 
Εµπορική ∆ιεύθυνση, Τµήµα Προµηθειών, κα Φέρλα Γ.. Κανένας υποψήφιος δεν µπορεί σε 
οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ µέρους του ΕΛΟΤ Α.Ε.  

Προς διευκόλυνση της διαδικασίας, είναι επιθυµητό η υποβολή των ερωτήσεων να γίνει και µε 
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail) προς τη διεύθυνση: gpf@elot.gr, χωρίς όµως η δυνατότητα 
αυτή να απαλλάσσει τους υποψηφίους από την υποχρέωση να υποβάλλουν τα ερωτήµατα και 
γραπτώς (µε επιστολή ή τηλεοµοιοτυπία), µέσα στην προθεσµία που ορίζεται παραπάνω. Ο ΕΛΟΤ 
Α.Ε. δεν θα απαντήσει σε ερωτήµατα που έχουν υποβληθεί µόνο µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. 
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B.2  ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

B.2.1 ∆ικαίωµα Συµµετοχής 

∆ικαίωµα συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό έχουν: 

 (α)  Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της ηµεδαπής, κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του 
ενιαίου Ευρωπαϊκού χώρου (EOX) ή της αλλοδαπής, που έχουν αποδεδειγµένες ικανότητες 
και επαγγελµατική δραστηριότητα σε µεταφράσεις και τεχνολογίες αυτόµατης µετάφρασης. 

(β)  Ενώσεις / Κοινοπραξίες φυσικών ή νοµικών προσώπων της ηµεδαπής, κρατών µελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ενιαίου Ευρωπαϊκού χώρου (EOX) ή της αλλοδαπής που 
υποβάλλουν κοινή Προσφορά, και σαν σύνολο έχουν αποδεδειγµένες ικανότητες και 
επαγγελµατική δραστηριότητα σε µεταφράσεις και τεχνολογίες αυτόµατης µετάφρασης, 
εφόσον πληρούν τους όρους που καθορίζονται στις παραγράφους B.2.2 και B.2.3 του 
παρόντος κεφαλαίου.  

(γ) ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής ή 
Ενώσεις / Κοινοπραξίες αυτών (α) και (β) ανωτέρω εφόσον δεν εµπίπτουν στις απαγορεύσεις 
του άρθρου 4 του Ν. 3310/05 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε τον Ν. 3414/05. 

Τµήµα του έργου δύναται να ανατεθεί και υπεργολαβικά σε τρίτους εφόσον αυτοί δηλωθούν 
ονοµαστικά στην προσφορά του διαγωνιζοµένου. Ο Ανάδοχος, θα ευθύνεται ακέραια και εις 
ολόκληρον µε τον υπεργολάβο, έναντι του ΕΛΟΤ, για την τυχόν εκ µέρους του υπεργολάβου 
πληµµελή ή εκπρόθεσµη εκτέλεση της σύµβασης. 

Τυπικοί λόγοι αποκλεισµού 

Από το διαγωνισµό αποκλείονται: 

1. Όσοι τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή 
άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης όσοι τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή 
έκδοσης απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη 
διαδικασία. 

2. Όσοι έχουν αποκλειστεί από διαγωνισµούς του Ελληνικού ∆ηµοσίου, 

3. Όσοι έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα µε δικαστική απόφαση που αφορά τα ακόλουθα 
αδικήµατα: 

α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 
της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου, 

β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 
26ης Μαϊου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του 
Συµβουλίου, 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των 
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 

δ) 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 την νοµιµοποίηση εσόδων από 
παράνοµες δραστηριότητες. 
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4. Όσοι έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα για σοβαρό επαγγελµατικό αδίκηµα, το οποίο ο ΕΛΟΤ 
δύναται να διαπιστώσει µε οποιοδήποτε τρόπο. 

5. Όσοι δεν είναι ενήµεροι ως προς τις φορολογικές και ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις. 

6. Όσοι δεν αποδεικνύουν την οικονοµική και τεχνική επάρκειά τους σύµφωνα µε τα απαιτούµενα 
κατά την παράγραφο B.2.2, δικαιολογητικά συµµετοχής, 

7. Όσοι αποδειχθεί ότι προβαίνουν σε ψευδείς δηλώσεις, κατά την παροχή πληροφοριών που 
απαιτούνται σύµφωνα µε την παρούσα διακήρυξη, 

8. Όσα νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις τους, όπως και κάθε νοµικό πρόσωπο συνδεδεµένο καθ’ 
οιονδήποτε τρόπο µε αυτά (µητρικές ή θυγατρικές εταιρείες) καθώς και τα φυσικά πρόσωπα 
που θα προταθούν για την υλοποίηση του έργου µπορεί να θεωρηθούν, κατά την απόλυτη 
κρίση της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης των Προσφορών (Επιτροπή 
Προµηθειών) ότι ασκούν δραστηριότητες ανταγωνιστικές προς αυτές του ΕΛΟΤ (παροχή 
υπηρεσιών πιστοποίησης και ελέγχων), εξαιτίας του κινδύνου της µεταφοράς τεχνογνωσίας των 
υπό µετάφραση Προτύπων σε αυτούς πριν από την ολοκλήρωση του έργου. 

9. Όσοι, µε βάση τις ισχύουσες νοµοθετικές διατάξεις, έχουν αποκλεισθεί από διαγωνισµούς του 
∆ηµοσίου. 

10. Φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που συµµετέχει στο διαγωνισµό αυτόνοµα ή σε ένωση (σύµπραξη) 
µε άλλα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, δεν µπορεί να συµµετέχει σε περισσότερες της µίας 
προσφοράς. 

11. Όσοι υποβάλλουν προσφορές µόνο για τµήµα του έργου. 

12. Στην περίπτωση ενώσεων/κοινοπραξιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, όσοι δεν 
προσκοµίσουν συµφωνητικό µεταξύ των µελών της ένωσης/κοινοπραξίας, το περιεχόµενο του 
οποίου περιγράφεται στην Β.2.2. 

13. Ο εκπρόσωπος του προσφέροντος σε περίπτωση νοµικού προσώπου, οφείλει να προσκοµίσει 
κατά την υποβολή της  προσφοράς πλήρως νοµιµοποιηµένη βεβαίωση εκπροσώπησης, άλλως η 
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

14. Όσοι δεν πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής που περιγράφονται στην 
παράγραφο Β.2.3 

Στη συνέχεια της  ∆ιακήρυξης, ο όρος “Ανάδοχος” αφορά σε όλες τις προαναφερθείσες στα (α) και 
(β) κατηγορίες. 

B.2.2 ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά µαζί µε την Προσφορά τους, τα 
ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά. Επίσης, θα πρέπει να συµπεριλάβουν στο «Φάκελο 
∆ικαιολογητικών», συµπληρωµένους τους παρακάτω πίνακες κατά περίπτωση (σύµφωνα µε τη 
νοµική τους µορφή), λαµβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες επεξηγήσεις / οδηγίες:  
 
1. Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ», περιγράφονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που 

θα πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά µαζί µε την Προσφορά. 
2. Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συµπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», που σηµαίνει ότι το αντίστοιχο 

δικαιολογητικό πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο. 
3. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σηµειώνεται η απάντηση του υποψήφιου Αναδόχου που έχει τη 

µορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν το αντίστοιχο δικαιολογητικό υποβάλλεται ή όχι. 
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4. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί από τον υποψήφιο Ανάδοχο το αντίστοιχο κεφάλαιο 
ή ενότητα του «Φακέλου ∆ικαιολογητικών», στο οποίο περιλαµβάνεται το απαιτούµενο 
δικαιολογητικό. 

 
Οι Έλληνες Πολίτες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στην παράγραφο B.2.4 Εγγύηση συµµετοχής. ΝΑΙ   

2.  

Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο να 
πιστοποιείται η εγγραφή του υποψήφιου Αναδόχου σε αυτό 
και το ειδικό επάγγελµά του ή βεβαίωση αρµόδιας αρχής µε 
την οποία να πιστοποιείται η άσκηση του επαγγέλµατός του. 
Το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση αυτή πρέπει να έχει εκδοθεί 
το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας 
του ∆ιαγωνισµού, και πάντως να βρίσκεται σε ισχύ. 

ΝΑΙ   

3.  

Απόσπασµα ποινικού µητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι 
ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί για αδίκηµα 
σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής του 
δραστηριότητας καθώς και τα παραπάνω στην παράγραφο 
Β.2.1.3 προβλεπόµενα αδικήµατα υπό τα στοιχεία α) - δ) της 
παρούσης ∆ιακήρυξης. Το απόσπασµα αυτό πρέπει να έχει 
εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία 
διενέργειας του ∆ιαγωνισµού, και πάντως να βρίσκεται σε 
ισχύ. 

ΝΑΙ   

4.  

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία ο υποψήφιος 
Ανάδοχος θα δηλώνει ότι (α) δεν έχει διαπράξει κανένα 
σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, (β) δεν έχει κηρυχθεί 
έκπτωτος από σύµβαση προµηθειών ή υπηρεσιών του 
δηµόσιου τοµέα και (γ) δεν έχει τιµωρηθεί µε αποκλεισµό από 
τους διαγωνισµούς προµηθειών ή υπηρεσιών του δηµόσιου 
τοµέα καθώς και τα παραπάνω στην παράγραφο Β.2.1.3
προβλεπόµενα αδικήµατα από σηµεία α) - δ). 

ΝΑΙ   

5.  
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 
έκδοσης του τελευταίου 6µήνου, από το οποίο να προκύπτει 
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση. 

ΝΑΙ   

6.  

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 
έκδοσης του τελευταίου 6µήνου, από το οποίο να προκύπτει 
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης 
σε πτώχευση.  

ΝΑΙ   

7.  

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 
έκδοσης του τελευταίου 6µήνου, από το οποίο να προκύπτει 
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική 
διαχείριση. 

ΝΑΙ   

8.  

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 
έκδοσης του τελευταίου 6µήνου, από το οποίο να προκύπτει 
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε 
αναγκαστική διαχείριση. 

ΝΑΙ   

9.  Θεωρηµένη από αρµόδια αρχή κατάσταση του προσωπικού 
που απασχολεί ο υποψήφιος Ανάδοχος κατά ειδικότητα και 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

για το οποίο ο υποψήφιος Ανάδοχος έχει υποχρέωση 
πληρωµής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Εφόσον δεν είναι 
δυνατή η θεώρηση τέτοιας κατάστασης από δηµόσια αρχή, 
θα υποβάλλεται κατάσταση που η ακρίβειά της θα 
βεβαιώνεται από τον υποψήφιο Ανάδοχο.  

10.  

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο 
υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους οργανισµούς 
κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει 
εισφορές για το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό.  

ΝΑΙ   

11.  

Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης 
που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη ∆ήλωση 
της προηγουµένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει 
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ηµεροµηνία 
διενέργειας του ∆ιαγωνισµού.  

ΝΑΙ   

12.  

Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι 
ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις 
φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ηµεροµηνία 
διενέργειας του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

13.  Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον 
που υποβάλει την Προσφορά.  ΝΑΙ 1   

14.  

Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986, µε την οποία ο 
υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει ότι δεν έχει εµπλακεί ως 
Ανάδοχος στην παροχή υπηρεσιών του έργου «Εκπόνηση 
στρατηγικού πλάνου πληροφορικής του ΕΛΟΤ» 

ΝΑΙ   

 

Σε περίπτωση που ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο 
σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε 
Ένορκη ∆ήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συµβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα 
βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή 
∆ήλωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά µαζί µε την Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου εντός του 
«Φακέλου ∆ικαιολογητικών». 

Οι Αλλοδαποί Πολίτες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στην παράγραφο B.2.4 Εγγύηση συµµετοχής. ΝΑΙ   

2.  

Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας του υποψήφιου 
Αναδόχου περί εγγραφής του στα µητρώα του οικείου 
επιµελητηρίου ή σε αντίστοιχο επαγγελµατικό ή εµπορικό 
µητρώο. Το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση αυτή πρέπει να έχει 
εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία 
διενέργειας του ∆ιαγωνισµού, και πάντως να βρίσκεται σε 

ΝΑΙ   

                                            
1 Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει την Προσφορά του µέσω Αντιπροσώπου.  



∆ιακήρυξη Ανοικτού ∆ιαγωνισµού για το έργο  «∆ηµιουργία υποδοµής µεταφραστικών υπηρεσιών – µετάφραση και 

επιµέλεια Ευρωπαϊκών & ∆ιεθνών Προτύπων» 

ΜΕΡΟΣ Β : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

ΕΛΟΤ Α.Ε. 12 - 64 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ισχύ. 

3.  

Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµο έγγραφο 
αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει καταδικασθεί 
για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής του 
δραστηριότητας καθώς και τα παραπάνω στην παράγραφο 
Β.2.1.3 προβλεπόµενα αδικήµατα από σηµεία α) - δ). Το 
απόσπασµα ή το έγγραφο αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 
πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας 
του ∆ιαγωνισµού, και πάντως να βρίσκεται σε ισχύ. 

ΝΑΙ   

4.  

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη δήλωση 
ενώπιον αρµόδιας αρχής ή συµβολαιογράφου ή, αν στη χώρα 
του υποψήφιου Αναδόχου δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, 
υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού, 
στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει ότι (α) δεν 
έχει διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, (β) 
δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύµβαση προµηθειών ή 
υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα και (γ) δεν έχει τιµωρηθεί µε 
αποκλεισµό από τους διαγωνισµούς προµηθειών ή υπηρεσιών 
του δηµόσιου τοµέα. 

ΝΑΙ   

5.  

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 
έκδοσης του τελευταίου 6µήνου, από το οποίο να προκύπτει 
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση ή 
ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας 
του. 

ΝΑΙ   

6.  

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 
έκδοσης του τελευταίου 6µήνου, από το οποίο να προκύπτει 
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης 
σε πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο 
δίκαιο της χώρας του. 

ΝΑΙ   

7.  

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 
έκδοσης του τελευταίου 6µήνου, από το οποίο να προκύπτει 
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική 
διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο 
της χώρας του. 

ΝΑΙ   

8.  

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 
έκδοσης του τελευταίου 6µήνου, από το οποίο να προκύπτει 
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε 
αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που 
προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. 

ΝΑΙ   

9.  

Θεωρηµένη από αρµόδια αρχή κατάσταση του προσωπικού 
που απασχολεί ο υποψήφιος Ανάδοχος κατά ειδικότητα και 
για το οποίο έχει υποχρέωση πληρωµής εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης. Εφόσον δεν είναι δυνατή η θεώρηση τέτοιας 
κατάστασης από δηµόσια αρχή, θα υποβάλλεται κατάσταση 
που η ακρίβειά της θα βεβαιώνεται από τον υποψήφιο
Ανάδοχο. 

ΝΑΙ   
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10.  

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη δήλωση 
ενώπιον αρµόδιας αρχής ή συµβολαιογράφου ή, αν στη χώρα 
του υποψήφιου Αναδόχου δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, 
υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού, 
στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους 
οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο 
υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές για το 
απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό.  

ΝΑΙ   

11.  

Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης 
που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη ∆ήλωση 
της προηγουµένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει 
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ηµεροµηνία 
διενέργειας του ∆ιαγωνισµού.  

ΝΑΙ   

12.  

Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι 
ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις 
φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ηµεροµηνία 
διενέργειας του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

13.  Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον 
που υποβάλει την Προσφορά  ΝΑΙ 2   

14.  

Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986, µε την οποία ο 
υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει ότι δεν έχει εµπλακεί ως 
Ανάδοχος στην παροχή υπηρεσιών του έργου «Εκπόνηση 
στρατηγικού πλάνου πληροφορικής του ΕΛΟΤ» 

ΝΑΙ   

Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά 
δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή 
αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου 
δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, µε Υπεύθυνη ∆ήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον 
δικαστικής ή διοικητική αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιο επαγγελµατικού οργανισµού της 
χώρας του υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 
βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά µαζί 
µε την Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου εντός του «Φακέλου ∆ικαιολογητικών». 

Τα ηµεδαπά Νοµικά Πρόσωπα 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στην παράγραφο B.2.4 Εγγύηση συµµετοχής. ΝΑΙ   

2.  

Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο να 
πιστοποιείται η εγγραφή του υποψήφιου Αναδόχου σε αυτό 
και το ειδικό επάγγελµά του ή βεβαίωση αρµόδιας αρχής µε 
την οποία να πιστοποιείται η άσκηση του επαγγέλµατός του. 
Το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση αυτή πρέπει να έχει εκδοθεί 
το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας 

ΝΑΙ   

                                            
2 Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει την Προσφορά του µέσω Αντιπροσώπου.  
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του ∆ιαγωνισµού, και πάντως να βρίσκεται σε ισχύ. 

3.  

Υπόχρεοι στην προσκόµιση ποινικού µητρώου είναι 
οµόρρυθµοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. & Ε.Ε., διαχειριστές 
Ε.Π.Ε., Πρόεδρος, ∆/νων Σύµβουλος και µέλη ∆.Σ. για Α.Ε. 
για αδικήµατα κατά την άσκηση της επαγγελµατικής 
δραστηριότητας, καθώς και τα αδικήµατα υπό τα στοιχεία α) -
δ) της παραγράφου Β.2.1.3 της παρούσης ∆ιακήρυξης. Το 
απόσπασµα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) 
µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού, 
και πάντως να βρίσκεται σε ισχύ. 

ΝΑΙ   

4.  

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία ο νόµιµος 
εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου θα δηλώνει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος: (α) δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από 
σύµβαση προµηθειών ή υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα και 
(β) δεν έχει τιµωρηθεί µε αποκλεισµό από τους διαγωνισµούς 
προµηθειών ή υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα. 

ΝΑΙ   

5.  
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 
έκδοσης του τελευταίου 6µήνου, από το οποίο να προκύπτει 
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση.  

ΝΑΙ   

6.  

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 
έκδοσης του τελευταίου 6µήνου, από το οποίο να προκύπτει 
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης 
σε πτώχευση. 

ΝΑΙ   

7.  

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 
έκδοσης του τελευταίου 6µήνου, από το οποίο να προκύπτει 
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική 
διαχείριση. 

ΝΑΙ   

8.  

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 
έκδοσης του τελευταίου 6µήνου, από το οποίο να προκύπτει 
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε 
αναγκαστική διαχείριση. 

ΝΑΙ   

9.  
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
έκδοσης του τελευταίου 6µήνου, από το οποίο να προκύπτει 
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση.  

ΝΑΙ   

10.  

Θεωρηµένη από αρµόδια αρχή κατάσταση του προσωπικού 
που απασχολεί ο υποψήφιος Ανάδοχος κατά ειδικότητα και 
για το οποίο έχει υποχρέωση πληρωµής εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης. Εφόσον δεν είναι δυνατή η θεώρηση τέτοιας 
κατάστασης από δηµόσια αρχή, θα υποβάλλεται κατάσταση 
που η ακρίβειά της θα βεβαιώνεται από τον νόµιµο 
εκπρόσωπο του υποψήφιου Αναδόχου.  

ΝΑΙ   

11.  

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο νόµιµος 
εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου θα δηλώνει όλους 
τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο 
υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές για το 
απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό.  

ΝΑΙ   

12.  Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης 
που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη ∆ήλωση 

ΝΑΙ   
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της προηγουµένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει 
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ηµεροµηνία 
διενέργειας του ∆ιαγωνισµού.  

13.  

Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι 
ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις 
φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ηµεροµηνία 
διενέργειας του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

14.  Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον 
που υποβάλει την Προσφορά.  ΝΑΙ 3   

15.  

Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986, µε την οποία ο 
υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει ότι δεν έχει εµπλακεί ως 
Ανάδοχος στην παροχή υπηρεσιών του έργου «Εκπόνηση 
στρατηγικού πλάνου πληροφορικής του ΕΛΟΤ» 

ΝΑΙ   

Σε περίπτωση που ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο 
σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε 
Ένορκη ∆ήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συµβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα 
βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή 
∆ήλωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά µαζί µε την Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου εντός του 
«Φακέλου ∆ικαιολογητικών». 

Τα αλλοδαπά Νοµικά Πρόσωπα 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στην παράγραφο B.2.4 Εγγύηση συµµετοχής. ΝΑΙ   

2.  

Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας του υποψήφιου 
Αναδόχου περί εγγραφής του στα µητρώα του οικείου 
επιµελητηρίου ή σε αντίστοιχο επαγγελµατικό ή εµπορικό 
µητρώο. Το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση αυτή πρέπει να έχει 
εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία 
διενέργειας του ∆ιαγωνισµού, και πάντως να βρίσκεται σε 
ισχύ. 

ΝΑΙ   

3.  

Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ανάλογο έγγραφο δικαστικής 
αρχής της χώρας προέλευσης, από το οποίο να προκύπτει ότι
οι οµόρρυθµοι εταίροι και ο διαχειριστής του υποψήφιου 
Ανάδοχου σε περίπτωση οµόρρυθµων (Ο.Ε), ετερόρρυθµων 
(Ε.Ε) και εταιριών  περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε), ή ο 
πρόεδρος, διευθύνων σύµβουλος και τα µέλη του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου σε περίπτωση ανώνυµης εταιρείας (Α.Ε.), ή τα 
αντίστοιχα πρόσωπα κατά το δίκαιο της χώρας της έδρας του 
νοµικού προσώπου, δεν έχει καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό 
µε την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας, 
καθώς και τα αδικήµατα υπό τα στοιχεία α) – δ) της 

ΝΑΙ   

                                            
3 Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει την Προσφορά του µέσω Αντιπροσώπου που δεν είναι νόµιµος 
εκπρόσωπός του.  
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

παραγράφου Β.2.1.3. της παρούσης ∆ιακήρυξης. Το 
απόσπασµα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) 
µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού, 
και πάντως να βρίσκεται σε ισχύ.  

4.  

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη δήλωση 
ενώπιον αρµόδιας αρχής ή συµβολαιογράφου ή, αν στη χώρα 
του υποψήφιου Αναδόχου δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, 
υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού 
την οποία ο νόµιµος εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου 
θα δηλώνει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος: (α) δεν έχει κηρυχθεί 
έκπτωτος από σύµβαση προµηθειών ή υπηρεσιών του 
δηµόσιου τοµέα και (β) δεν έχει τιµωρηθεί µε αποκλεισµό από 
τους διαγωνισµούς προµηθειών ή υπηρεσιών του δηµόσιου 
τοµέα. 

ΝΑΙ   

5.  

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 
έκδοσης του τελευταίου 6µήνου, από το οποίο να προκύπτει 
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση ή 
ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας 
του. 

ΝΑΙ   

6.  

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 
έκδοσης του τελευταίου 6µήνου, από το οποίο να προκύπτει 
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης 
σε πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο 
δίκαιο της χώρας του. 

ΝΑΙ   

7.  

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 
έκδοσης του τελευταίου 6µήνου, από το οποίο να προκύπτει 
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική 
διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο 
της χώρας του. 

ΝΑΙ   

8.  

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 
έκδοσης του τελευταίου 6µήνου, από το οποίο να προκύπτει 
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε 
αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που 
προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. 

ΝΑΙ   

9.  

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
έκδοσης του τελευταίου 6µήνου, από το οποίο να προκύπτει 
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση ή 
ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας 
του.  

ΝΑΙ   

10.  

Θεωρηµένη από αρµόδια αρχή κατάσταση του προσωπικού 
που απασχολεί ο υποψήφιος Ανάδοχος κατά ειδικότητα και 
για το οποίο έχει υποχρέωση πληρωµής εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης. Εφόσον δεν είναι δυνατή η θεώρηση τέτοιας 
κατάστασης από δηµόσια αρχή, θα υποβάλλεται κατάσταση 
που η ακρίβειά της θα βεβαιώνεται από τον νόµιµο 
εκπρόσωπο του υποψήφιου Αναδόχου.  

ΝΑΙ   

11.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη δήλωση 
ενώπιον αρµόδιας αρχής ή συµβολαιογράφου ή, αν στη χώρα 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

του υποψήφιου Αναδόχου δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, 
υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού, 
στην οποία ο νόµιµος εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου 
θα δηλώνει όλους τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης 
στους οποίους ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει 
εισφορές για το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό.  

12.  

Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης 
που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη ∆ήλωση 
της προηγουµένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει 
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ηµεροµηνία 
διενέργειας του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

13.  

Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι 
ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις 
φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ηµεροµηνία 
διενέργειας του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

14.  Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον 
που υποβάλει την Προσφορά.  ΝΑΙ 4   

15.  

Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986, µε την οποία ο 
υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει ότι δεν έχει εµπλακεί ως 
Ανάδοχος στην παροχή υπηρεσιών του έργου «Εκπόνηση 
στρατηγικού πλάνου πληροφορικής του ΕΛΟΤ» 

ΝΑΙ   

Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά 
δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή 
αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε ένορκη βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου 
δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, µε υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον 
δικαστικής ή διοικητική αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιο επαγγελµατικού οργανισµού της 
χώρας του υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 
βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά µαζί 
µε την Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου εντός του «Φακέλου ∆ικαιολογητικών». 

Οι Ενώσεις / Κοινοπραξίες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  

Για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας χωριστά πρέπει να 
κατατεθούν όλα τα παραπάνω ∆ικαιολογητικά, ανάλογα 
µε την περίπτωση (ηµεδαπό / αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, 
ηµεδαπό / αλλοδαπό νοµικό πρόσωπο). 

ΝΑΙ   

2.  

Συµφωνητικό µεταξύ των µελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας 
όπου : 

− να συστήνεται η Ένωση/ Κοινοπραξία  
− να αναγράφεται και να οριοθετείται µε σαφήνεια το µέρος 
του Έργου (ποσοστό συµµετοχής) που αναλαµβάνει κάθε 

ΝΑΙ   

                                            
4 Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει την Προσφορά του µέσω Αντιπροσώπου που δεν είναι νόµιµος 
εκπρόσωπός του.  
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Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας στο σύνολο της 
Προσφοράς και ο τρόπος κατανοµής της συνολικής στα 
επιµέρους µέλη,  

− να συνοµολογείται ρητά ότι όλα τα µέλη της κοινοπραξίας 
ευθύνονται έναντι του ΕΛΟΤ και κάθε τρίτου αλληλεγγύως, 
αδιαιρέτως και εις ολόκληρον έκαστος για την υλοποίηση 
του έργου 

− να παρουσιάζεται ο τρόπος συνεργασίας των Μελών µεταξύ 
τους κατά την υλοποίηση του Έργου, 

− να δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισµό 
και τη διοίκηση όλων των Μελών της Ένωσης/ 
Κοινοπραξίας (leader) 

− να ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας 
και των µελών της για τη συµµετοχή της στο ∆ιαγωνισµό 
και την εκπροσώπηση της Ένωσης / Κοινοπραξίας και των 
µελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. 

3.  

Πράξη του αρµόδιου οργάνου κάθε Μέλους της Ένωσης/ 
Κοινοπραξίας από το οποίο να προκύπτει η έγκριση του για τη 
συµµετοχή του Μέλους: 

− στην Ένωση/ Κοινοπραξία, και 
− στο ∆ιαγωνισµό. 

ΝΑΙ   

 

Λοιπές Υποχρεώσεις / διευκρινίσεις 

 

Υποχρεώσεις σχετικά µε υποβολή ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής 

1. ∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από 
επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

2. Σε περίπτωση που συντρέχουν οι απαγορεύσεις των παραγράφων 4α και 4β του άρθρου 4 του 
Ν.3310/05 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε τον Ν.3414/05, η επιχείρηση που συµµετέχει στον 
διαγωνισµό αυτό υποχρεούται να προβεί στα προβλεπόµενα στην παράγραφο 4.γ του ίδιου νόµου. 

 

Υποχρεώσεις σχετικά µε το Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου. 

Σε περίπτωση που το απόσπασµα ποινικού µητρώου δεν είναι λευκό, θα υποβάλλεται ένορκη βεβαίωση 
ενώπιον δικαστικής αρχής ή συµβολαιογράφου, περί των αδικηµάτων που αφορούν οι καταδίκες που είναι 
γραµµένες στο µητρώο. Αν κάποια από τις καταδίκες αφορά τα αδικήµατα που προκαλούν αποκλεισµό των 
υποψηφίων (σύµφωνα µε το άρθρο 45 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ), προσκοµίζεται η καταδικαστική απόφαση 
προκειµένου να διαπιστωθεί εάν το αδίκηµα αφορά την άσκηση του επαγγέλµατος του διαγωνιζόµενου. Η 
ένορκη βεβαίωση θα πρέπει να διατηρεί την ισχύ της για όσο χρόνο αντιστοιχεί στο περιεχόµενο του 
ποινικού µητρώου. 
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Υποχρεώσεις / διευκρινίσεις σχετικά µε Ένωση/ Κοινοπραξία 

1. Η Ένωση/ Κοινοπραξία δεν υποχρεούται από τον ΕΛΟΤ Α.Ε. να περιβληθεί ιδιαίτερη νοµική µορφή 
προκειµένου να υποβάλει Προσφορά. Ωστόσο στην περίπτωση που της ανατεθεί το Έργο, είναι δυνατόν 
να υποχρεωθεί από τον ΕΛΟΤ Α.Ε. να περιβληθεί ορισµένη νοµική µορφή, στο βαθµό που αυτό είναι 
αναγκαίο για την ικανοποιητική εκτέλεση της Σύµβασης. 

2. Το ποσοστό συµµετοχής κάθε επιχείρησης στη δηµοπρατούµενη σύµβαση σε όρους προϋπολογισµού 
εργασιών πρέπει να αντιστοιχεί στο ποσοστό συµµετοχής της επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήµα. 

3. Με την υποβολή της Προσφοράς κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας ευθύνεται αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρον. Σε περίπτωση κατακύρωσης του Έργου στην Ένωση/ Κοινοπραξία, η ευθύνη αυτή 
εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της Σύµβασης Και εκκαθάρισης όλων των εκατέρωθεν 
υποχρεώσεων. 

4. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας δεν 
µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως µέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας κατά το χρόνο 
εκτέλεσης της Σύµβασης, τότε εάν οι συµβατικοί όροι µπορούν να εκπληρωθούν από τα εναποµείναντα 
Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, η Σύµβαση εξακολουθεί να υφίσταται ως έχει και να παράγει όλα τα 
έννοµα αποτελέσµατά της µε την ίδια τιµή και όρους. Η δυνατότητα εκπλήρωσης των συµβατικών όρων 
από τα εναποµείναντα Μέλη θα εξετασθεί από τον ΕΛΟΤ Α.Ε. ο οποίος και θα αποφασίσει σχετικά. Εάν ο 
ΕΛΟΤ Α.Ε. αποφασίσει ότι τα εναποµείναντα Μέλη δεν επαρκούν να εκπληρώσουν τους όρους της 
Σύµβασης τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗ µε προσόντα αντίστοιχα του Μέλους που 
αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του ∆ιαγωνισµού. O ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ωστόσο, πρέπει να εγκριθεί από 
τον ΕΛΟΤ Α.Ε. 

B.2.3 Ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής  

Β.2.3.1 Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να πληροί και να τεκµηριώνει επαρκώς, επί ποινή 
αποκλεισµού, τις παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής, ως απαράβατους όρους, στο 
∆ιαγωνισµό: 

1. Να έχει αποδεδειγµένη εµπειρία α') στην προµήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία υποδοµών 
µεταφραστικών υπηρεσιών που περιλαµβάνουν λογισµικό αυτόµατης µετάφρασης µε τη 
χρήση µεταφραστικών µνηµών και β') σε µεταφράσεις Τεχνικών Κειµένων, και, κατά 
προτίµηση αλλά όχι αποκλειστικά, σε µεταφράσεις τυποποιητικών κειµένων. 

2. Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε αριθµό και ικανότητες για την εκτέλεση του Έργου. 
Συγκεκριµένα, ως προς την εµπειρία και τα προσόντα της Οµάδας Έργου απαιτείται κάλυψη 
των προϋποθέσεων της Α.4.3. Κατ’ ελάχιστον πρέπει το 50% του ανθρώπινου δυναµικού 
της Οµάδας Έργου του Αναδόχου να προέρχεται από µόνιµα στελέχη του.  

3. Ο κύκλος εργασιών του Αναδόχου κατά τα τρία (3) τελευταία έτη (διαχειριστικές χρήσεις) 
να ξεπερνά αθροιστικά το 300% του προϋπολογισµού του Έργου (χωρίς ΦΠΑ). 

4. Να διαθέτει την κατάλληλη υποδοµή, για την υλοποίηση, συντήρηση και τεχνική 
υποστήριξη του Έργου. 

Β.2.3.2 Ο υποψήφιος Ανάδοχος προκειµένου να αποδείξει τα παραπάνω, οφείλει να καταθέσει µε 
την Προσφορά του (εντός του Φακέλου ∆ικαιολογητικών) τα ακόλουθα στοιχεία τεκµηρίωσης: 

1. ∆ήλωση µε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά µε : 
- επιχειρηµατική δοµή 
- δραστηριοποίηση 
- την οργανωτική δοµή 
- τις εγκαταστάσεις  
- τον εξοπλισµό 
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- την υποδοµή συντήρησης εξοπλισµού και δικτύων πληροφορικής που διαθέτει 
- χρησιµοποιούµενα µέσα / εργαλεία. 

2. Κατάλογο των κυριότερων έργων που εκτέλεσε κατά τα τρία (3) τελευταία έτη, ιδίως δε των 
ανάλογων µε το αντικείµενο του υπό ανάθεση Έργου. Για την περίπτωση των µεταφράσεων, ο 
κατάλογος έργων µπορεί να επεκτείνεται και πέραν της τριετίας, και µέχρι 6 (έξι) ετών. 

Ο Κατάλογος Έργων πρέπει να περιέχει τις εξής πληροφορίες: 

- Α/Α ΕΡΓΟΥ 

- ΠΕΛΑΤΗΣ 

- ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

- ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

- ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ 

- ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ: ολοκληρωµένο επιτυχώς / σε παραγωγική λειτουργία 

Για τα παραπάνω έργα ο Ανάδοχος θα προσκοµίσει βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης του έργου από 
τον/τους πελάτες του, όπου θα φαίνεται αναλυτικά το αντικείµενο, η αµοιβή και το χρονικό 
διάστηµα παροχής υπηρεσιών καθώς και οι αποδέκτες (δηµόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς). Θα 
δηλώνονται ονοµαστικά τα µέλη της οµάδας έργου έχουν συµµετάσχει στα εν λόγω έργα. 

Εάν ο Πελάτης είναι δηµόσιος φορέας ως αποδεικτικό στοιχείο υποβάλλεται πιστοποιητικό / 
βεβαίωση καλής εκτέλεσης που συντάσσεται ή θεωρείται από την αρµόδια δηµόσια αρχή.  

Εάν ο Πελάτης είναι ιδιώτης, ως αποδεικτικό στοιχεία υποβάλλεται βεβαίωση καλής εκτέλεσης 
υπογεγραµµένη από τον πελάτη.  

Από τα παραπάνω έργα, ένα τουλάχιστον παρόµοιο µε το αντικείµενο του υπό ανάθεση Έργου, το 
οποίο έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς από τον υποψήφιο Ανάδοχο, θα πρέπει να παρουσιαστεί 
αναλυτικά. 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τον υποψήφιο Ανάδοχο να 
επιδειχθεί υλοποιηµένη από αυτόν ανάλογη εγκατάσταση πληροφοριακού συστήµατος. 

3. Περιγραφή των µέτρων που λαµβάνει για τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόµενων 
υπηρεσιών του. 

4. ∆ήλωση για το τεχνικό προσωπικό, το µέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό και για τον 
αριθµό των στελεχών που απασχολεί κατά τα τρία (3) τελευταία έτη. 

5. Αλφαβητική κατάσταση του προσωπικού Αποκλειστικής Απασχόλησης, η ακρίβεια της οποίας θα 
βεβαιώνεται από τον υποψήφιο Ανάδοχο. 

6. Στελέχωση της οµάδας έργου του Αναδόχου:  

α. Συγκεντρωτικός Πίνακας καταγραφής στοιχείων των Μελών της Οµάδας Έργου στελεχών του 
υποψήφιου Αναδόχου, σύµφωνα µε το ακόλουθο υπόδειγµα: 

- Α/Α Μέλους Οµάδας Έργου 

- Ονοµατεπώνυµο Μέλους Οµάδας Έργου 

- Επίπεδο στελέχους (αφορά στις κατηγορίες Α-άνω των 15 ετών εµπειρία, Β-10 µε 15 έτη 
εµπειρία, Γ-5 µε 10 έτη εµπειρία, ∆-1 µε 5 έτη εµπειρία) 

- Θέση στο Έργο (αφορά στη θέση κάθε στελέχους στην οµάδα έργου π.χ. Υπεύθυνος Έργου, 
Μηχανικός Λογισµικού, Γραµµατειακή Υποστήριξη κλπ.) 

- Αρµοδιότητες-καθήκοντα (αναφορά του εξειδικευµένου ρόλου του στελέχους σύµφωνα µε τον 
τρόπο οργάνωσης της υλοποίησης του έργου του προσφέροντος µε αναφορά σε φάσεις και 
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παραδοτέα) 

- Σχέση εργασίας µε Ανάδοχο (Μόνιµο Στέλεχος Αποκλειστικής Απασχόλησης Αναδόχου / 
Υπεργολάβος / Εξωτερικός Συνεργάτης) 

- Ύπαρξη δήλωσης αποδοχής συνεργασίας (ΝΑΙ/ ΟΧΙ) 

- Συνολική απασχόληση σε ανθρωποµήνες στο Έργο 

β. Υπεύθυνες δηλώσεις των µελών της Οµάδας Έργου που δεν υπάγονται στο µόνιµο προσωπικό 
του Αναδόχου για τη συµφωνία µε τον προσφέροντα και που οπωσδήποτε δε µπορεί να είναι 
συνεργάτες εταιρειών µε δραστηριότητες ανταγωνιστικές του ΕΛΟΤ. Μέτοχοι ή εταίροι του 
Αναδόχου που εµπλέκονται στο έργο θεωρούνται ως µόνιµο προσωπικό. Η κάθε υπεύθυνη δήλωση 
επισυνάπτεται στο αντίστοιχο βιογραφικό. 

7. Ο υποψήφιος Ανάδοχος, σύµφωνα µε την περί εταιρειών νοµοθεσία της χώρας όπου είναι 
εγκατεστηµένος, υποβάλλει: 

- Ισολογισµούς των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, σε περίπτωση που υποχρεούται 
στην έκδοση Ισολογισµών. 
Η 

- ∆ήλωση του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών των τριών τελευταίων ετών, σε 
περίπτωση που δεν υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισµών. 

 

Β.2.3.3 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος επικαλειται και κάνει χρήση της χρηµατοοικονοµικής 
ή/και τεχνικής ή/και επαγγελµαικής ικανότητας οικονοµικών φορέων, σύµφωνα µε την 
οδηγία 2004/18/ΕΚ, θα πρέπει να συµπεριληφθούν στο φάκελο Α τα ακόλουθα στοιχεία για 
κάθε οικονοµικό φορέα (σε περίπτωση που δεν υποβληθούν τα δικαιολογητικά αυτά δεν θα 
λαµβάνεται υπόψη η επίκληση της χρηµατοοικονοµικής, τεχνικής και επαγγελµατικής 
ικανότητας των οικονοµικών φορέων): 

• Την αρµοδίως υπογεγραµµένη δήλωση του άρθρου 1 του προηγουµένου πίνακα 
Β.2.3.2, όπου ο όρος Ανάδοχος αντικαθίσταται µε τον όρο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ». 
Περίπτωση κοινοπραξίας οικονοµικών φορέων δεν υφίσταται. 

• Απόφαση ∆Σ ή του αρµοδίου καταστατικού οργάνου του οικονοµικού φορέα, µε την 
οποία θα εγκρίνεται η παροχή προς τον Ανάδοχο της χρηµατοοικονοµικής, τεχνικής και 
επαγγελµατικής ικανότητας του φορέα, ώστε αυτή να είναι στη διάθεση του Αναδόχου 
για την εκτέλεση της σύµβασης. Στην απόφαση αυτή ο οικονοµικός φορέας θα 
δεσµεύεται ρητά να διαθέσει στον Ανάδοχο τους συγκεκριµένους πόρους για το έργο 
καθώς και ότι ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο µε τον Ανάδοχο έναντι της 
Αναθέτουσας Αρχής για τους πόρους αυτούς. Η σχετική απόφαση θα πρέπει να είναι 
λεπτοµερής και να εξειδικεύει τους συγκεκριµένους πόρους που θα είναι διαθέσιµοι για 
το έργο αυτό σε τρόπο ώστε να είναι δυνατό στην Αναθέτουσα Αρχή να προβεί στην 
αξιολόγηση και να εκτιµήσει την σηµασία των σχετικών πόρων κατά το στάδιο του 
διαγωνισµού και να διαπιστώσει κατά την εκτέλεση του έργου την υλοποίηση αυτής της 
δέσµευσης. 

• Αποδεικτικό της σχέσης µεταξύ του Αναδόχου και του Οικονοµικού φορέα. 

Σε περίπτωση που δεν τηρηθούν οι παραπάνω υποχρεώσεις του οικονοµικού φορέα, η 
επίκληση δεν θα λαµβάνεται υπόψη. Οι δηλώσεις και τα έγγραφα του Αναδόχου και των 
Οικονοµικών φορέων που αφορούν στην επίκληση πόρων, θα αποτελέσουν περιεχόµενο 
της σύµβασης. 
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Κάθε οικονοµικός φορέας θα δύναται να διαθέτει την ικανότητά του και τις υπηρεσίες του 
σύµφωνα µε τα παραπάνω αναφερόµενα, προς ένα και µόνο υποψήφιο Ανάδοχο. 

Σηµειώνεται ρητά ότι σε κάθε περίπτωση η Σύµβαση που θα υπογραφεί υπόκειται στη 
διαδικασία διασταύρωσης στοιχείων του Ν 3310/2005 όπως ισχύει µετά την τροποποίησή 
του από το Ν. 3414/2005. 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

1. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  δύναται να ζητήσει από τους Υποψηφίους Αναδόχους διευκρινίσεις ή/ και 
συµπληρώσεις των στοιχείων τεκµηρίωσης που περιέχονται στο Φάκελο «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» 
εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών. Σε περίπτωση που παρέλθει η προθεσµία αυτή άπρακτη, η 
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

2. Προθεσµία δεν δίνεται σε καµία περίπτωση για την προσκόµιση ή τη διόρθωση της εγγυητικής 
επιστολής συµµετοχής. 

3. Ο υποψήφιος Ανάδοχος µπορεί να υποβάλλει εκτός των ανωτέρω στοιχείων τεκµηρίωσης και κάθε άλλο 
στοιχείο τεκµηρίωσης της επάρκειάς του. 

4. Ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρει το/α τµήµα/τα του υπό ανάθεση Έργου που 
προτίθεται ενδεχοµένως να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους (µε σαφή αναφορά των υπεργολάβων 
που θα αναλάβουν το αντίστοιχο τµήµα, µε κατάθεση σχετικών δηλώσεων συνεργασίας). Πρέπει να 
παρέχονται οι εξής πληροφορίες. 

– Τµήµα Έργου που προτίθεται ο υποψήφιος Ανάδοχος να αναθέσει σε υπεργολάβο 

– Επωνυµία Υπεργολάβου 

– Ύπαρξη ∆ήλωσης Συνεργασίας 

5. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος αποτελεί Ένωση / Κοινοπραξία: 

- τα απαιτούµενα στην παρούσα παράγραφο πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να υποβάλλονται 
χωριστά για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας 

- επιτρέπεται η µερική κάλυψη των ελάχιστων προϋποθέσεων συµµετοχής (Β.2.3) από τα Μέλη της, 
αρκεί όµως συνολικά να καλύπτονται όλες.  

6. Αν ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστηµα µικρότερο των 3 διαχειριστικών 
χρήσεων, καταθέτει τα στοιχεία τεκµηρίωσης της χρηµατοοικονοµικής του ικανότητας για το χρονικό 
διάστηµα της λειτουργίας του. 

7. ∆ιευκρινίζεται ότι (παρ. Β.4.1.2) η Οµάδα Έργου (βιογραφικά, εµπειρία κλπ) αξιολογούνται στο στάδιο Α 
(έλεγχος δικαιολογητικών, αξιολόγηση Οµάδας Έργου) ενώ το σχήµα ∆ιοίκησης Έργου, µεθοδολογία 
υλοποίησης, έλεγχος ποιότητας κλπ που θα παρουσιάσει ο Ανάδοχος αξιολογούνται στο Στάδιο Β και 
βαθµολογούνται. 

B.2.4 Εγγύηση συµµετοχής 

Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου πρέπει υποχρεωτικά και µε ποινή αποκλεισµού να 
συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε 
ευρώ (€) ποσοστό 5% του συνολικού προϋπολογισµού του Έργου (χωρίς ΦΠΑ).  
Συγκεκριµένα το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής είναι ογδόντα µία χιλιάδες 
τετρακόσια σαράντα έξι ευρώ (€ 81.446). 

1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από αναγνωρισµένο τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυµα ή άλλο νοµικό 
πρόσωπο που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-µέλος της ΕΕ και του ΕΟΧ, και 
έχουν σύµφωνα µε τη νοµοθεσία των κρατών-µελών αυτό το δικαίωµα. Οι εγγυήσεις µπορούν 
επίσης να προέρχονται και από τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυµα που λειτουργεί νόµιµα σε χώρα-
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µέρος διµερούς ή πολυµερούς συµφωνίας µε την ΕΕ ή χώρα που έχει υπογράψει και κυρώσει 
τη συµφωνία για τις ∆ηµόσιες Συµβάσεις και έχει το σχετικό δικαίωµα έκδοσης εγγυήσεων. 

2. Εγγυήσεις που εκδίδονται σε οποιοδήποτε κράτος από τα παραπάνω εκτός της Ελλάδας, θα 
συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.  

3. Οι εγγυήσεις θα πρέπει να είναι συµπληρωµένες σύµφωνα µε το υπόδειγµα του C.1 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ. 

4. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος, στον οποίο θα κατακυρωθεί το Έργο, αρνηθεί να 
υπογράψει εµπροθέσµως τη Σύµβαση ή να καταθέσει προ της υπογραφής της Σύµβασης 
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο B.5.1 
Κατάρτιση, υπογραφή, διάρκεια Σύµβασης – Εγγυήσεις, ή να εκπληρώσει εµπρόθεσµα 
οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του, που απορρέει από τη συµµετοχή του στο ∆ιαγωνισµό, 
κηρύσσεται έκπτωτος, οπότε η Εγγύηση Συµµετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ του ΕΛΟΤ 
Α.Ε. µετά την έκδοση σχετικής απόφασης του ΕΛΟΤ Α.Ε.  

5. Η Εγγύηση Συµµετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ τρεις (3) τουλάχιστον µήνες µετά τον 
χρόνο λήξης ισχύος της Προσφοράς και επιστρέφεται στον Ανάδοχο του ∆ιαγωνισµού µετά την 
κατάθεση από αυτόν της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης και εντός πέντε (5) ηµερών από την 
υπογραφή της σύµβασης, στους δε λοιπούς υποψηφίους Αναδόχους µέσα σε 15 ηµέρες από 
την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή ανάθεσης. 

6. Στην περίπτωση ένωσης/ κοινοπραξίας/ σύµπραξης που υποβάλλουν κοινή προσφορά, µπορεί 
να κατατεθεί εγγύηση συµµετοχής στο όνοµα ενός εκ των µελών της ένωσης / κοινοπραξίας / 
σύµπραξης, η οποία απαραιτήτως θα περιλαµβάνει τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις 
υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης / κοινοπραξίας / σύµπραξης. 
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B.3 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

B.3.1 Τρόπος Υποβολής Προσφορών  

Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα 
τους όρους της  ∆ιακήρυξης. Επίσης, σε περίπτωση νοµικών προσώπων, θεωρείται ότι η υποβολή 
της Προσφοράς και η συµµετοχή στο διαγωνισµό έχουν εγκριθεί από το αρµόδιο όργανο του 
συµµετέχοντος νοµικού προσώπου. Οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν την Προσφορά τους είτε 
καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως ή µε ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό τους, είτε 
αποστέλλοντάς την ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδροµείο (courier) στην 
έδρα του ΕΛΟΤ Α.Ε., Αχαρνών 313, Αθήνα, ΤΚ 111 45, 1ος όροφος, Πρωτόκολλο. 

Στην περίπτωση της ταχυδροµικής αποστολής, οι προσφορές παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε 
την απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στον ΕΛΟΤ Α.Ε. έως την καταληκτική 
ηµεροµηνία και ώρα του διαγωνισµού. Στην περίπτωση αυτή το βάρος της απόδειξης φέρει ο 
προσφέρων. 

B.3.2 Περιεχόµενο Προσφορών  

Οι Προσφορές συντάσσονται σύµφωνα µε τους όρους της  ∆ιακήρυξης. Οι Προσφορές 
κατατίθενται µέσα σε ενιαίο σφραγισµένο φάκελο που πρέπει να περιλαµβάνει όλα όσα 
καθορίζονται στην παρούσα ∆ιακήρυξη. 

Ο ενιαίος σφραγισµένος φάκελος περιέχει τρεις επί µέρους, ανεξάρτητους, σφραγισµένους 
φακέλους, δηλαδή :  

Α. «Φάκελος ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής», ο οποίος περιέχει τα νοµιµοποιητικά στοιχεία και 
άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία προσδιορίζονται στις παραγράφους B.2.2, B.2.3, B.2.4  

Β. «Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς 
του υποψήφιου Αναδόχου, όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα διακήρυξη. 

Γ. «Φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Οικονοµικής 
Προσφοράς του υποψήφιου Αναδόχου, όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα διακήρυξη.  

 

Οι ανωτέρω Φάκελοι θα υποβληθούν ως εξής : 

∆ικαιολογητικά συµµετοχής: 
- ένα (1) πρωτότυπο  
- ένα (1) ακριβές αντίγραφο  
που θα περιλαµβάνονται στον σφραγισµένο φάκελο ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής.  
Τεχνική Προσφορά:  
- ένα (1) πρωτότυπο  
- ένα (1) ακριβές αντίγραφο  
- ένα (1) πλήρες ηλεκτρονικό αρχείο (CD, εκτός των τεχνικών φυλλαδίων),  
που θα περιλαµβάνονται στον σφραγισµένο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς.  
 
Σηµείωση 1: Σε περίπτωση που σύνολο ή µέρος των τεχνικών φυλλαδίων είναι δυνατό να 
συµπεριληφθούν στο CD, τότε δεν είναι αναγκαίο να υποβληθούν έντυπα τεχνικών φυλλαδίων στο 
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αντίγραφο της Τεχνικής Προσφοράς. 
Σηµείωση 2: Προς διευκόλυνση της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ στο CD πρέπει να περιέχεται 
ηλεκτρονικό αρχείο όπου θα παρατίθεται πίνακας αρχείων του CD (όνοµα και περιγραφή του 
αρχείου). 
Οικονοµική Προσφορά:  
- ένα (1) πρωτότυπο  
- ένα (1) ακριβές αντίγραφο  
- ένα (1) πλήρες ηλεκτρονικό αρχείο (CD)  
που θα περιλαµβάνονται στον σφραγισµένο φάκελο Οικονοµικής Προσφοράς. 
 

Ο ενιαίος σφραγισµένος φάκελος πρέπει να φέρει την ένδειξη:  

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

«∆ηµιουργία υποδοµής µεταφραστικών υπηρεσιών – µετάφραση και 
επιµέλεια Ευρωπαϊκών & ∆ιεθνών Προτύπων» 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο: 
 

AΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΕΛΟΤ Α.Ε. 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : ……………….. 

 

Όλοι οι επί µέρους φάκελοι αναγράφουν την επωνυµία και διεύθυνση, αριθµό τηλεφώνου, φαξ και 
τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του υποψήφιου Ανάδοχου, τον τίτλο του 
∆ιαγωνισµού, τον Αριθµό ∆ιακήρυξης και τον τίτλο του φακέλου. 

Σε περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυµία και διεύθυνση, 
καθώς και αριθµός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου όλων των 
µελών του. 

Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν και να 
επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.  

Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα, µε εξαίρεση τα συνηµµένα στην Τεχνική 
Προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που µπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα. 

Σε ένα από τα αντίτυπα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να 
αναγράφεται ευκρινώς η λέξη “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ” και να µονογράφεται από τον υποψήφιο Ανάδοχο. Το 
περιεχόµενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από τα άλλα αντίτυπα, σε περίπτωση 
ασυµφωνίας αυτών µε το πρωτότυπο. 

Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξη τους, η τάξη και η σειρά 
των όρων της ∆ιακήρυξης.  

Οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήµατα της ∆ιακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. ∆εν επιτρέπονται 
ασαφείς απαντήσεις της µορφής “ελήφθη υπόψη”, συµφωνούµε και αποδεχόµεθα, κλπ. 

Παραποµπές σε τεχνικά έντυπα ή εκδόσεις των κατασκευαστικών οίκων επιτρέπονται εφόσον 
προσαρτώνται στην Προσφορά και εφόσον δίνεται ο συγκεκριµένος αριθµός παραγράφου και 
σελίδας. Προσφορά µε γενικές και ασαφείς απαντήσεις, κατά την κρίση της ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ , θα αποκλείεται από περαιτέρω αξιολόγηση. 
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Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να συµπληρώσει ο ίδιος, πέρα από τις κατά παράγραφο 
απαντήσεις, και τους σχετικούς συνοδευτικούς πίνακες και παραρτήµατα της ∆ιακήρυξης, σύµφωνα 
µε τις κατά περίπτωση οδηγίες.  

Οι προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφηµένες και δεν πρέπει να φέρουν ξυσίµατα, σβησίµατα, 
διαγραφές, προσθήκες κλπ. Εάν υπάρχει στην Προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι 
καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον υποψήφιο Ανάδοχο. Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει να 
αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της Προσφοράς. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
προσυπογράφει το ανακεφαλαιωτικό φύλλο µε τις τυχόν, διορθώσεις και τις αναφέρει στο 
συντασσόµενο πρακτικό, ώστε να αποδεικνύεται αδιαφιλονίκητα ότι προϋπήρχαν της στιγµής του 
κλεισίµατος του ∆ιαγωνισµού. 

Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ’αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή και 
δυσανάγνωστη κατά την κρίση της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. 

Σε περίπτωση που στο περιεχόµενο της Προσφοράς χρησιµοποιούνται συντοµογραφίες 
(abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τον υποψήφιο 
Ανάδοχο να αναφέρει σε συνοδευτικό πίνακα την επεξήγησή τους. 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να αναφέρει στην Προσφορά του ότι έλαβε γνώση όλων των όρων 
της ∆ιακήρυξης, η οποία γνώση θεωρείται δεδοµένη µε την υποβολή της Προσφοράς.  

Εξ' άλλου µε την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται βέβαιο, ότι οι διαγωνιζόµενοι είναι απολύτως 
ενήµεροι από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του Έργου, των πηγών προέλευσης 
των πάσης φύσης υλικών, ειδών εξοπλισµού κλπ. και ότι έχουν µελετήσει όλα τα στοιχεία που 
περιλαµβάνονται στο φάκελο ∆ιαγωνισµού.  

Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της Προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαµβάνεται υπόψη. 

Μετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών δεν γίνεται αποδεκτή αλλά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της ∆ιακήρυξης ή 
της Προσφοράς. ∆ιευκρινίσεις επί των υποβληθεισών προσφορών δίνονται µόνο όταν ζητούνται 
από την ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  και λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα 
σηµεία που ζητήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον 
υποψήφιο Ανάδοχο και δεν θεωρείται αντιπροσφορά.  

Οι διευκρινίσεις των υποψηφίων Αναδόχων πρέπει να δίνονται γραπτά σε χρόνο που θα ορίζει η 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ .  

B.3.2.1 Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» 

Ο φάκελος «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» που θα υποβάλει κάθε υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει 
να περιέχει τα νοµιµοποιητικά στοιχεία και άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά του υποψήφιου 
Αναδόχου προς τις τυπικές, χρηµατοοικονοµικές και τεχνικές απαιτήσεις συµµετοχής στον 
∆ιαγωνισµό και τα οποία προσδιορίζονται στις παραγράφους B.2.2, B.2.3, B.2.4. 

B.3.2.2 Περιεχόµενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά» 

Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που θα υποβάλει ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να περιέχει, µε 
ποινή αποκλεισµού, τουλάχιστον τα παρακάτω: 

1. Αναλυτική παρουσίαση της αρχιτεκτονικής, τεχνικής  λύσης και λειτουργικότητας του 
συστήµατος και των γενικών αρχών που το διέπουν, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των ενοτήτων 
Α.3.1 και Α3.2. 



∆ιακήρυξη Ανοικτού ∆ιαγωνισµού για το έργο  «∆ηµιουργία υποδοµής µεταφραστικών υπηρεσιών – µετάφραση και 

επιµέλεια Ευρωπαϊκών & ∆ιεθνών Προτύπων» 

ΜΕΡΟΣ Β : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

ΕΛΟΤ Α.Ε. 27 - 64 
 

2. Αναλυτική παρουσίαση της µεθοδολογίας υλοποίησης και διασφάλισης ποιότητας του έργου και 
αντίστοιχα των παραδοτέων, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των ενοτήτων Α.4.1 και Α.4.4. 

3. Αναλυτική παρουσίαση του χρονοδιαγράµµατος  του έργου ανά φάση υλοποίησης σύµφωνα µε 
τις απαιτήσεις της ενότητας Α.4. 

4. Αναλυτική παρουσίαση του σχήµατος διοίκησης και της οµάδας του έργου σύµφωνα µε τις 
απαιτήσεις της ενότητας Α.4.3. 

5. Αναλυτική παρουσίαση των προτεινόµενων υπηρεσιών εκπαίδευσης σύµφωνα µε τις απαιτήσεις 
των ενοτήτων Α.4.1.5. 

6. Αναλυτική παρουσίαση της µεθοδολογίας και των προτεινόµενων υπηρεσιών δοκιµαστικής 
λειτουργίας και µετάφρασης προτύπων σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των ενοτήτων Α.4.1.6 και 
Α.4.1.7. 

7. Αναλυτική παρουσίαση των υπηρεσιών Αξιολόγησης και Αξιοποίησης των αποτελεσµατων του 
έργου σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της ενότητας Α.4.1.8. 

8. Αναλυτική παρουσίαση των προτεινόµενων υπηρεσιών συντήρησης – τεχνικής υποστήριξης 
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της ενότητας Α.4.8. 

9. Τεκµηριωτικό υλικό για το υλικό και λογισµικό [εγχειρίδια, τεχνικά φυλλάδια, κλπ.] σύµφωνα µε 
τις απαιτήσεις της ενότητας Α.4.1.5. 

10. Συµπληρωµένους τους ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ, βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ C.3.  

11. Οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκµηριώνει πληρέστερα την Προσφορά του υποψήφιου 
Αναδόχου και απαντά στις επιµέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα ∆ιακήρυξη, αλλά 
και στα αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγησης. 

 

Σχετικά µε τους ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ, βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ C.3, σηµειώνονται τα εξής. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
Στη Στήλη «ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι υποχρεώσεις ή 
επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. 

Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συµπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», που σηµαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή 
είναι υποχρεωτική για τον Ανάδοχο ή ένας αριθµός που σηµαίνει υποχρεωτικό αριθµητικό µέγεθος της 
προδιαγραφής (µέγιστο ή ελάχιστο) και απαιτεί συµµόρφωση, θεωρούµενα ως απαράβατοι όροι 
σύµφωνα µε την παρούσα διακήρυξη. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους 
απορρίπτονται ως µη αποδεκτές.  

Αν η στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» δεν έχει συµπληρωθεί µε τη λέξη «ΝΑΙ» ή µε κάποιον αριθµό, τότε η 
προδιαγραφή είναι επιθυµητή και όχι υποχρεωτική. Προσφορές που δεν καλύπτουν µη υποχρεωτικούς 
όρους ή αποκλίνουν από αυτούς δεν απορρίπτονται.  

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σηµειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη µορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η 
αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά ή ένα αριθµητικό µέγεθος που δηλώνει 
την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν 
αποτελεί απόδειξη εκπλήρωσης της προδιαγραφής και η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  έχει την υποχρέωση 
ελέγχου και επιβεβαίωσης της απαίτησης. 

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραποµπή σε Παράρτηµα της Τεχνικής 
Προσφοράς το οποίο θα περιλαµβάνει αριθµηµένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές 
τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισµού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή 
αναφορές µεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση του Αναδόχου 
τεκµηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων Συµµόρφωσης. Στην αρχή του παραρτήµατος καταγράφεται 
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αναλυτικός πίνακας των περιεχόµενων του.  

Είναι ιδιαίτερα επιθυµητή η πληρέστερη συµπλήρωση των παραποµπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά 
το δυνατόν συγκεκριµένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λ.π.). Αντίστοιχα στο 
τεχνικό φυλλάδιο ή στην αναφορά θα υπογραµµιστεί το σηµείο που τεκµηριώνει τη συµφωνία και θα 
σηµειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συµµόρφωσης στην οποία καταγράφεται η ζητούµενη 
προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.18). 

Η τεχνική αρτιότητα των φυλλαδίων θα αποτελέσει στοιχείο αξιολόγησης ως ένδειξη της τεχνικής 
υποστήριξης που µπορεί να προσφέρει ο Ανάδοχος. 

 

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σηµεία των Πινάκων Συµµόρφωσης και 
η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  θα αξιολογήσει 
τα παρεχόµενα από τους υποψήφιους Αναδόχους στοιχεία κατά την αξιολόγηση των Τεχνικών 
Προσφορών. Σε περίπτωση που δεν έχει απαντηθεί οποιοσδήποτε όρος των πινάκων, τότε η 
απάντηση θεωρείται αρνητική. 

 

B.3.2.3 Περιεχόµενα Φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» 

Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τον οποίο θα υποβάλει ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να 
περιέχει, µε ποινή αποκλεισµού συµπληρωµένους τους Πίνακες Οικονοµικής Προσφοράς (βλ. C.4). 

B.3.3 Ισχύς Προσφορών 

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους για έξι (6) µήνες από την 
επόµενη µέρα της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει µικρότερο 
χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Η ισχύς της Προσφοράς µπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από τον ΕΛΟΤ Α.Ε. πριν από τη λήξη 
της, για διάστηµα ακόµη έξι (6) µηνών κατά ανώτατο όριο. 

Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού στον Ανάδοχο µπορεί να γίνει και µετά τη λήξη 
της ισχύος της Προσφοράς, τον δεσµεύει όµως µόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί.  

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωµα να αποσύρουν την Προσφορά τους ή µέρος της µετά 
την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η Προσφορά ή µέρος της αποσυρθεί, ο υποψήφιος Ανάδοχος 
υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα: 

- έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώµατος για κατακύρωση  
- κατάπτωση της Εγγύησης Συµµετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια. 

B.3.4 Εναλλακτικές Προσφορές  

Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος 
Ανάδοχος, ο οποίος θα υποβάλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καµία περίπτωση να 
διαµαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών. 

Η προσφορά προαιρετικών προϊόντων ή υπηρεσιών τα οποία δεν είναι απαραίτητα για την 
ικανοποίηση των απαιτήσεων της ∆ιακήρυξης δεν αποκλείεται, θα διαχωρίζεται όµως σαφώς, τόσο 
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στην Τεχνική όσο και στην Οικονοµική Προσφορά και θα διευκρινίζεται ότι πρόκειται περί 
προσφοράς προαιρετικών προϊόντων ή υπηρεσιών. 

B.3.5 Τιµές Προσφορών – Νόµισµα 

Οι τιµές των Προσφορών, που αφορούν οποιασδήποτε µορφής υπηρεσίες ή εξοπλισµό θα 
εκφράζονται σε ευρώ. Στις τιµές θα περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε 
άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον ΦΠΑ, για παράδοση, εγκατάσταση και θέση σε καλή λειτουργία 
του εξοπλισµού, ελεύθερου στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται από την παρούσα 
∆ιακήρυξη.  

Σε ιδιαίτερη στήλη των ως άνω τιµών, οι διαγωνιζόµενοι θα καθορίζουν το ποσό, µε το οποίο θα 
επιβαρύνουν αθροιστικά τις τιµές αυτές µε τον ΦΠΑ. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλµένος 
ΦΠΑ αυτός θα διορθώνεται από την ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ . 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος κάνει έκπτωση, οι τιµές που θα αναφέρονται στους 
Πίνακες Οικονοµικής Προσφοράς για κάθε υπηρεσία ή προϊόν θα είναι οι τελικές τιµές µετά την 
έκπτωση. Επίσης δεν επιτρέπονται στην Οικονοµική Προσφορά συνολικές εκπτώσεις σε επί 
επιµέρους αθροίσµατα ή επί του συνολικού τιµήµατος της Προσφοράς. 

Από την Οικονοµική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιµή µονάδας για κάθε είδος 
εξοπλισµού και κάθε τύπο προσφερόµενης υπηρεσίας, για να µπορεί να προσδιορίζεται το ακριβές 
κόστος, σε περίπτωση αυξοµείωσης εξοπλισµού ή υπηρεσιών. Σε οποιαδήποτε περίπτωση αν δεν 
αναγράφεται τιµή για εξοπλισµό, δραστηριότητα ή υπηρεσία που αναφέρεται στην Προσφορά, 
θεωρείται από την ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  ότι προσφέρεται µε µηδενική αξία. 

Συγκεκριµένα για την κοστολόγηση των µεταφραστικών υπηρεσιών θα δοθούν αναλυτικά τα 
παρακάτω: 

Α. Η τιµή µονάδας για την µετάφραση µιας λέξης που ανήκει σε πρόταση που υπάγεται σε καθεµία 
από τις 7 κατηγορίες οµοιότητας, δηλαδή τιµή µονάδας για λέξη πρότασης της κατηγορίας 100%, 
90-99%, 80-89%, 70-79%, 60-69%, 50-59%, 0-49%. Με αυτή την τιµή µονάδας θα γίνει και η 
συµβατική πληρωµή των µεταφρασµένων κειµένων. 

Η οικονοµική σύγκριση µεταξύ των υποψηφίων αναδόχων θα γίνει µε την παρακάτω µεθοδολογία: 
Θα πολλαπλασιασθεί ο αριθµός των 30600 σελίδων που πρόκειται να αποτελέσουν τον αρχικά 
εκτιµώµενο όγκο µεταφράσεων επί τις 300 λέξεις ανά σελίδα και επί τον µέσο όρο των τιµών 
µονάδας των προηγουµένων επτά κατηγοριών. Το γινόµενο θα αποτελέσει την τιµή σύγκρισης 
κάθε υποψηφίου.  

Η τιµή χωρίς ΦΠΑ θα λαµβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών. 

Σε περίπτωση λογιστικής ασυµφωνίας µεταξύ της τιµής µονάδας και της συνολικής τιµής, 
υπερισχύει η τιµή µονάδας. 

Προσφορά που δεν δίδει τιµή σε ευρώ ή δίδει τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα συναλλάγµατος 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Ο ΕΛΟΤ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την 
τεκµηρίωση του κανονικού ή µη των προσφερόµενων τιµών, οι δε υποψήφιοι υποχρεούνται να 
παρέχουν αυτά. 

Για την ανάλυση των τιµών της Προσφοράς τους οι υποψήφιοι Ανάδοχοι είναι υποχρεωµένοι να 
συµπληρώσουν τους ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (βλ.C.4). 
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Οι τιµές των προσφορών δεν υπόκεινται σε µεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της Προσφοράς. Σε 
περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της Προσφοράς, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν 
δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους, να υποβάλλουν νέους πίνακες τιµών. 

Οι προσφερόµενες τιµές θα είναι σταθερές καθ’όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου έως την 
παράδοσή του. Το κόστος συντήρησης-υποστήριξης για την πενταετή περίοδο συντήρησης-
υποστήριξης είναι δεσµευτικό για τον Ανάδοχο. 

Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής τιµών απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Εφόσον από την Προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή ή δεν δίνεται ενιαία 
τιµή για ολόκληρο το έργο που αποτελεί αντικείµενο της παρούσης, η Προσφορά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 

Προσφορές που το συνολικό τίµηµά τους (µε ΦΠΑ) υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη (µε 
ΦΠΑ), απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
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B.4 ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

B.4.1 ∆ιαδικασία ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης 
Προσφορών 

B.4.1.1 ∆ιαδικασία διενέργειας ∆ιαγωνισµού - αποσφράγιση προσφορών 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια από την ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ την 
καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών στα γραφεία του ΕΛΟΤ Α.Ε. 
(Αχαρνών 313, Αθήνα, ΤΚ 111 45), παρουσία των προσφερόντων ή των νοµίµως 
εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους. 

Οι φάκελοι των προσφορών κατά την παραλαβή τους από την ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
αριθµούνται και µονογράφονται από την ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Η µονογραφή έχει την έννοια 
ότι ο φάκελος δεν έχει παραβιαστεί. Η Επιτροπή συντάσσει επί τόπου πίνακα των προσφορών που 
υποβλήθηκαν εµπροθέσµως. 

Κατά την αποσφράγιση των προσφορών η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ δεν είναι υποχρεωµένη να 
ελέγχει τη συµµόρφωση των προσφορών προς τους όρους της διακήρυξης. 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των 
προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη. 

Η αποσφράγιση γίνεται µε την εξής διαδικασία:  

Ανοίγονται οι ενιαίοι φάκελοι και αποσφραγίζονται οι Φάκελοι ∆ικαιολογητικών, µονογράφονται δε 
και σφραγίζονται από την ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  όλα τα πρωτότυπα στοιχεία των Φακέλων 
∆ικαιολογητικών κατά φύλλο. 

Οι Φάκελοι Τεχνικών και Οικονοµικών Προσφορών δεν αποσφραγίζονται αλλά µονογράφονται, και 
αφού σφραγισθούν από την ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  φυλάσσονται. Ειδικότερα οι Φάκελοι 
Οικονοµικών Προσφορών τοποθετούνται σε νέο ενιαίο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται, 
υπογράφεται από την ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  και φυλάσσεται.  

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ελέγχει τα δικαιολογητικά, αποφαίνεται σχετικά και συντάσσει 
πρακτικό το οποίο αποστέλλει στο Τµήµα Προµηθειών του ΕΛΟΤ. Με µέριµνα του Τµήµατος 
Προµηθειών γνωστοποιείται στους υποψήφιους Αναδόχους η απόφαση της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Με την ίδια απόφαση δύναται να καθορισθούν και ο τόπος, η ώρα και η 
ηµεροµηνία της αποσφράγισης των Τεχνικών Προσφορών για τους υποψήφιους Αναδόχους, των 
οποίων η Προσφορά ως προς τα δικαιολογητικά έχει γίνει αποδεκτή. 

Μετά την παραπάνω διαδικασία, οι σφραγισµένοι Φάκελοι Τεχνικών Προσφορών επαναφέρονται - 
για όσες Προσφορές έγιναν αποδεκτές ως προς τα δικαιολογητικά - στην ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
για την αποσφράγισή τους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ανωτέρω απόφαση του ΕΛΟΤ Α.Ε. Οι 
Φάκελοι Τεχνικών Προσφορών για όσες Προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των 
δικαιολογητικών αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται. 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ αξιολογεί τις Τεχνικές Προσφορές, αποφαίνεται σχετικά και συντάσσει 
πρακτικό το οποίο αποστέλλει στο Τµήµα Προµηθειών του ΕΛΟΤ. Με µέριµνα του Τµήµατος 
Προµηθειών γνωστοποιείται στους υποψήφιους Αναδόχους η απόφαση της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ.. Με την ίδια απόφαση δύναται να καθορισθούν και ο τόπος, ώρα και ηµεροµηνία 
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της αποσφράγισης των Οικονοµικών Προσφορών για τους υποψήφιους Αναδόχους των οποίων η 
Τεχνική Προσφορά έχει γίνει αποδεκτή. 

Μετά την παραπάνω διαδικασία, οι σφραγισµένοι φάκελοι των Οικονοµικών Προσφορών 
επαναφέρονται - για όσες Προσφορές έγιναν αποδεκτές - στην ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  για την 
αποσφράγισή τους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ανωτέρω απόφαση του ΕΛΟΤ Α.Ε. Όσες δεν 
κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. Οµοίως επιστρέφονται και οι 
Φάκελοι Τεχνικών Προσφορών που δεν είχαν αποσφραγισθεί. 

Κατά την αποσφράγιση του Φακέλου Οικονοµικών Προσφορών, µονογράφονται και σφραγίζονται 
από την ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  όλα τα πρωτότυπα στοιχεία του κατά φύλλο. 

Μετά το πέρας και της οικονοµικής αξιολόγησης, η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  συντάσσει τον 
τελικό Πίνακα Κατάταξης των διαγωνιζοµένων κατά φθίνουσα σειρά αξιολόγησης, από τον οποίο 
και προκύπτει ο προτεινόµενος από την ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  Ανάδοχος του ∆ιαγωνισµού. 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  συντάσσει πρακτικό το οποίο αποστέλλει στο Τµήµα Προµηθειών του 
ΕΛΟΤ. Με µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών εισάγεται η εισήγηση της Επιτροπής στο ∆.Σ. του 
ΕΛΟΤ. 

Ο ουσιαστικός έλεγχος και η αξιολόγηση των προσφορών (∆ικαιολογητικά, Τεχνική και Οικονοµική 
Προσφορά) γίνεται από την ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  σε χρόνο που εκείνη θα καθορίσει 
λαµβάνοντας υπόψη της, µεταξύ των άλλων, και τα τυχόν χρονικά περιθώρια που έχουν 
καθορισθεί µε την απόφαση ορισµού της για την ολοκλήρωση των εργασιών της. 

Κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού οι παρευρισκόµενοι λαµβάνουν γνώση µόνο 
των συµµετεχόντων στο ∆ιαγωνισµό. Όσοι από τους υποψήφιους Αναδόχους επιθυµούν, µπορούν 
να πληροφορηθούν το περιεχόµενο των άλλων προσφορών (σε κάθε στάδιο της διαδικασίας 
αξιολόγησης) ύστερα από σχετική ειδοποίησή τους από την ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, µέσα σε 
αποκλειστική προθεσµία δύο (2) εργασίµων ηµερών (και µέχρι ώρα 15:00). Η εξέταση των 
προσφορών θα γίνει χωρίς αποµάκρυνσή τους από το χώρο του ΕΛΟΤ Α.Ε. και χωρίς να 
επιτρέπεται η φωτοαντιγραφή. 

Σε περίπτωση συνυποβολής µε την Προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού 
χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους Συνδιαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα 
συµφέροντά τους, τότε ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να σηµειώνει επ΄ αυτών την ένδειξη 
«πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα». Όλες οι πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα θα 
πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της Προσφοράς. Σε αντίθετη περίπτωση θα 
δύναται να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι Συνδιαγωνιζόµενοι. Η έννοια της 
πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνον στην προστασία του απορρήτου που 
καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του ενδιαφεροµένου. 

Σε κάθε στάδιο της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
συντάσσει πρακτικά τα οποία παραδίδει στο Τµήµα Προµηθειών του ΕΛΟΤ Α.Ε.. 

B.4.1.2 ∆ιαδικασία αξιολόγησης προσφορών 

Η αξιολόγηση θα γίνει µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα Προσφορά. Για την επιλογή 
της συµφερότερης Προσφοράς η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  θα προβεί στα παρακάτω: 

ΣΤΑ∆ΙΟ Α 

- Έλεγχο και αξιολόγηση των δικαιολογητικών συµµετοχής 

- Ποιοτική Επιλογή - Ελεγχο και αξιολόγηση της εµπειρίας και των προσόντων του Υπεύθυνου 
Έργου, καθώς και η εµπειρία, τα προσόντα και η στελέχωση της οµάδας έργου.  
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ΣΤΑ∆ΙΟ Β 

- Αξιολόγηση και βαθµολόγηση των τεχνικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν 
απορριφθεί κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών 

- Αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί σε 
προηγούµενο στάδιο της αξιολόγησης 

- Κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή της συµφερότερης Προσφοράς µε βάση τον 
ακόλουθο τύπο : 

Λi = 0,50 * (Βi / Βmax)+ 0,50 * (Kmin/Ki) 

όπου: 

Βmax   η συνολική βαθµολογία που έλαβε η καλύτερη Τεχνική Προσφορά  

Βi  η συνολική βαθµολογία της Τεχνικής Προσφοράς i 

Kmin   Το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς µε τη µικρότερη τιµή  

Κi  Το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς i  

 

Επικρατέστερη είναι η Προσφορά µε το µεγαλύτερο Λ. 

Σε κάθε στάδιο της αξιολόγησης των προσφορών, η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  συντάσσει 
πρακτικά στα οποία τεκµηριώνει την αποδοχή ή την απόρριψη των προσφορών και τη 
βαθµολόγηση των τεχνικών προσφορών, τα οποία παραδίδει στο αρµόδιο όργανο του ΕΛΟΤ Α.Ε. 
σε δύο (2) αντίτυπα. 

B.4.1.3 Βαθµολόγηση τεχνικών προσφορών  

Η Βαθµολόγηση των τεχνικών προσφορών θα γίνει σύµφωνα µε τους πίνακες “Κριτηρίων 
αξιολόγησης”, όπως αυτοί προσδιορίζονται στη συνέχεια της . 

Όλα τα επί µέρους κριτήρια βαθµολογούνται αυτόνοµα µε βάση τους 100 βαθµούς. 

Η βαθµολογία των επί µέρους κριτηρίων των προσφορών είναι 100 για τις περιπτώσεις που 
καλύπτονται ακριβώς οι τεχνικές προδιαγραφές (υποχρεωτικές και µη υποχρεωτικές). Η βαθµολογία 
αυτή αυξάνεται µέχρι τους 120 βαθµούς για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι τεχνικές 
προδιαγραφές. Επίσης µειώνεται µέχρι τους 80 βαθµούς για τις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται οι 
Τεχνικές Προδιαγραφές, υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις των προδιαγραφών δεν αφορούν 
σε απαράβατους όρους και η Προσφορά έχει χαρακτηρισθεί ως τεχνικά αποδεκτή. 

Η σταθµισµένη βαθµολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόµενο του επί µέρους συντελεστή 
βαρύτητας του κριτηρίου επί τη βαθµολογία του και η συνολική βαθµολογία της κάθε Προσφοράς 
είναι το άθροισµα των σταθµισµένων βαθµολογιών όλων των κριτηρίων. 

B.4.1.4 Οµάδες και συντελεστές κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης 

Η αξιολόγηση των προσφορών των υποψηφίων Αναδόχων, για την επιλογή του καταλληλότερου, 
θα γίνει µε βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 

Οµάδα Α – Συµφωνία Προσφοράς µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές της ∆ιακήρυξης 

• Λογισµικό Μετάφρασης. 
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Θα αξιολογηθούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προσφερόµενου λογισµικού µετάφρασης, 
βάσει των απαιτήσεων της διακήρυξης.  

Θα αξιολογηθούν επίσης οι υφιστάµενες εγκαταστάσεις του λογισµικού εφαρµογών στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό.  

• Αρχιτεκτονική και Ποιότητα ολοκλήρωσης (integration) της προσφερόµενης 
λύσης. 

Θα αξιολογηθεί ο τρόπος ολοκλήρωσης των συνθετικών στοιχείων της προσφερόµενης 
λύσης καθώς και η συµµόρφωση στις Γενικές Απαιτήσεις του έργου και τέλος, η 
µεθοδολογία ολοκλήρωσης της προσφερόµενης λύσης. 

• Βαθµός Κατανόησης του Έργου 

Θα αξιολογηθεί ο βαθµός κατανόησης των λειτουργιών και νοµικών ιδιαιτεροτήτων του 
ΕΛΟΤ, καθώς και του έργου συνολικά.  

ΟΜΑ∆Α Α – Συµφωνία Προσφοράς µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές της ∆ιακήρυξης 

Στοιχεία Συντελεστής 
Βαρύτητας 

1. Λογισµικό Μετάφρασης 25 % 

2. Αρχιτεκτονική και Ποιότητα Ολοκλήρωσης (Integration) της Προσφερόµενης 
Λύσης 

5 % 

3. Βαθµός Κατανόησης του Έργου  10 % 

Βαθµολογία Α Οµάδας 40 % 

 

Οµάδα Β - Υπηρεσίες  

• Μελέτη εφαρµογής - Ανάλυση Απαιτήσεων 

Θα αξιολογηθεί η πρόταση του αναδόχου όσον αφορά τη Μελέτη Εφαρµογής - Ανάλυση 
Απαιτήσεων και τη µεθοδολογία υλοποίησης του Έργου. 

• Εκπαίδευση και Μεταφορά Τεχνογνωσίας 

Θα αξιολογηθεί το σύνολο της προσφερόµενης τεκµηρίωσης για το έργο, το προτεινόµενο 
πρόγραµµα και η µεθοδολογία υλοποίησης της εκπαίδευσης, καθώς και η στελέχωση της 
οµάδας των εκπαιδευτών. 

• Υπηρεσίες ∆ηµιουργίας Μεταφραστικής Μνήµης και Βάσης Ορολογίας Προτύπων 

Θα αξιολογηθούν οι προσφερόµενες υπηρεσίες βάσει των απαιτήσεων της διακήρυξης. 

• Υπηρεσίες Υποστήριξης ∆οκιµαστικής Λειτουργίας και Μετάφρασης Προτύπων 

Θα αξιολογηθούν οι προσφερόµενες υπηρεσίες βάσει των απαιτήσεων της διακήρυξης. 

• Εγγύηση, Συντήρηση – Τεχνική Υποστήριξη 

Θα αξιολογηθούν οι προσφερόµενες υπηρεσίες εγγύησης και συντήρησης - τεχνικής 
υποστήριξης.  

• Μεθοδολογία - Σχήµα ∆ιοίκησης του Έργου – Έλεγχος Ποιότητας 
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Θα αξιολογηθεί η µεθοδολογική προσέγγιση διοίκησης του έργου, το προτεινόµενο σχήµα 
διοίκησης και ο προτεινόµενος έλεγχος ποιότητας. 

• Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης  

Θα αξιολογηθεί το προτεινόµενο χρονοδιάγραµµα υλοποίησης µε ιδιαίτερη έµφαση στο 
ρυθµό παράδοσης των µεταφραζοµένων Προτύπων. 

ΟΜΑ∆Α Β – Υπηρεσίες  

Στοιχεία Συντελεστής 
Βαρύτητας 

1. Μελέτη Εφαρµογής – Ανάλυση Απαιτήσεων 10 % 

2. Εκπαίδευση και Μεταφορά Τεχνογνωσίας 5 % 

3. Υπηρεσίες δηµιουργίας Μεταφραστικής Μνήµης και Βάσης 
Ορολογίας Προτύπων 

10 % 

4. Υπηρεσίες Υποστήριξης ∆οκιµαστικής Λειτουργίας και Μετάφρασης 
Προτύπων 

15 % 

5. Εγγύηση, Συντήρηση – Τεχνική Υποστήριξη 5 % 

6. Μεθοδολογία υλοποίησης - Σχήµα ∆ιοίκησης του Έργου – Έλεγχος 
ποιότητας  

      10% 

7. Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης και παράδοσης των κειµένων         5% 

  

Βαθµολογία Β Οµάδας 60 % 

 

B.4.1.5 ∆ιαµόρφωση του συγκριτικού κόστους Προσφοράς 

Το συγκριτικό κόστος Κ κάθε Προσφοράς περιλαµβάνει το κόστος εκτέλεσης του Έργου, το κόστος 
συντήρησης για µία πενταετία από τη λήξη της αντίστοιχης ζητούµενης εγγύησης καλής 
λειτουργίας και κάθε άλλο κόστος που βαρύνει την εκτέλεση του Έργου και προκύπτει από την 
Προσφορά. Επισηµαίνεται ότι για τον ακριβή προσδιορισµό του, το κόστος συντήρησης πρέπει να 
είναι συγκεκριµένο και τυχόν αναπροσαρµογές του, που θα ορίζει ο υποψήφιος Ανάδοχος στην 
Προσφορά του, θα πρέπει να είναι ανεξάρτητες του τιµαρίθµου. ∆ιευκρινίζεται ότι το κόστος 
συντήρησης δεν περιλαµβάνεται στον προϋπολογισµό του Έργου. Ο Ανάδοχος είναι 
υποχρεωµένος, εφόσον το επιθυµεί ο ΕΛΟΤ, να υπογράψει συµβόλαιο συντήρησης, µετά το τέλος 
του προσφερόµενου από αυτόν χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας και µε τίµηµα το κόστος 
συντήρησης που αναφέρεται στην Προσφορά του. 

 Για τον προσδιορισµό του κόστους συντήρησης θα ληφθεί υπόψη το σύνολο των δαπανών 
συντήρησης, όλων των προϊόντων για µία πενταετία από τη λήξη της αντίστοιχης ζητούµενης 
εγγύησης καλής λειτουργίας. Η περίοδος της προσφερόµενης εγγύησης θα προσµετρηθεί στο 
κόστος συντήρησης µε µηδενικό κόστος.  
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B.4.2 Απόρριψη προσφορών 

Η απόρριψη Προσφοράς γίνεται µε απόφαση της ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ . 

Η προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε µία ή περισσότερες 
από τις κάτωθι ενδεικτικές περιπτώσεις: 
1. Έλλειψη οποιουδήποτε ∆ικαιολογητικού που πρέπει να περιέχεται στο Φάκελο ∆ικαιολογητικών. 

Σε τέτοια περίπτωση η Επιτροπή Προµηθειών µπορεί κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρειά της 
να θέσει σύντοµη προθεσµία για την προσκόµιση του ελλείποντος ∆ικαιολογητικού. 

2. Χρόνος ισχύος Προσφοράς µικρότερος από το ζητούµενο. 
3. Χρόνος παράδοσης Έργου µεγαλύτερος από τον προβλεπόµενο. 
4. Ουσιώδης απόκλιση, κατά την κρίση της ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, µεταξύ των στοιχείων της 

Τεχνικής και Οικονοµικής Προσφοράς. 
5. Προσφορά που είναι αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίµησης, υπό αίρεση ή/ και δεν προκύπτει µε 

σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή. 
6. Προσφορά που δεν καλύπτει πλήρως απαράβατους όρους της ∆ιακήρυξης. 
7. Έλλειψη εγγυητικής επιστολής συµµετοχής, ή εγγυητικής επιστολής που δεν πληροί τους όρους 

της παρούσης. 
 
Ο ΕΛΟΤ Α.Ε. επιφυλάσσεται του δικαιώµατος να απορρίψει, ανεξάρτητα από το στάδιο που 
βρίσκεται ο ∆ιαγωνισµός, προσφορά υποψηφίου Αναδόχου, ο οποίος αποδεικνύεται αναξιόπιστος. 
 

B.4.3 Προσφυγή του άρθρου 3 Ν.2522/1997 

Κατά της διακήρυξης του ∆ιαγωνισµού και των αποφάσεων της Επιτροπής Προµηθειών µπορεί να 
ασκηθεί προσφυγή ενώπιον του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΕΛΟΤ µέσα σε προθεσµία πέντε (5) 
ηµερών, αφότου ο ενδιαφερόµενος έλαβε γνώση µε οποιονδήποτε τρόπο της διακήρυξης ή της 
πράξης που προσβάλλεται µε την προσφυγή. Η προσφυγή πρέπει να έχει συγκεκριµένο αίτηµα και 
να προσδιορίζει ειδικά τις πραγµατικές και νοµικές αιτιάσεις, που συνιστούν παράβαση της 
κοινοτικής και εσωτερικής νοµοθεσίας, συµπεριλαµβανοµένων των όρων της διακήρυξης, και 
δικαιολογούν το αίτηµα. Η προσφυγή κοινοποιείται µε τη φροντίδα προσφεύγοντος, εντός της ίδιας 
ως άνω πενθήµερης προθεσµίας, στον εκπρόσωπο ή αντίκλητο κάθε θιγοµένου από τυχόν ολική ή 
µερική παραδοχή της προσφυγής, άλλως απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Επί της προσφυγής αποφασίζει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΕΛΟΤ µε εισήγηση της Επιτροπής 
Προµηθειών, σε περίπτωση που µε την προσφυγή προσβάλλονται πράξεις της, ή µε εισήγηση του 
∆ιευθύνοντος Συµβούλου σε περίπτωση που µε την προσφυγή προσβάλλονται οι όροι της 
διακήρυξης. 

B.4.4 Αποτελέσµατα – Κατακύρωση - Ματαίωση ∆ιαγωνισµού 

Κριτήριο ανάθεσης είναι αυτό της πλέον συµφέρουσας Προσφοράς, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 
παρόν κεφάλαιο. Η κατακύρωση γίνεται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΕΛΟΤ Α.Ε. 
ύστερα από γνωµοδότηση της ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ .  

Η ανακοίνωση της κατακύρωσης στον Ανάδοχο θα γίνει εγγράφως από τον ΕΛΟΤ Α.Ε. 

Ο ΕΛΟΤ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωµα να µαταιώσει τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού και να τον 
επαναλάβει µε τροποποίηση ή όχι των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών, σε κάθε στάδιο της 
διαδικασίας, ιδίως για (i) παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το 
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αποτέλεσµα της διαδικασίας, (ii) εάν το αποτέλεσµα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογηµένα µη 
ικανοποιητικό, (iii) εάν ο ανταγωνισµός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι 
έγινε συνεννόηση των διαγωνιζοµένων προς αποφυγή πραγµατικού ανταγωνισµού, (iv) εάν υπήρξε 
αλλαγή των αναγκών σε σχέση µε το υπό ανάθεση Έργο. Σε κάθε περίπτωση ο ΕΛΟΤ δικαιούται να 
µαταιώσει αζηµίως σε κάθε στάδιο το ∆ιαγωνισµό, αν κρίνει ότι τούτο επιβάλλει το συµφέρον του 
Οργανισµού. 

Σε περίπτωση ακύρωσης ή µαταίωσης του ∆ιαγωνισµού, οι διαγωνιζόµενοι δεν έχουν δικαίωµα 
αποζηµίωσης για οποιοδήποτε λόγο. 

Ο ΕΛΟΤ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωµα κατακύρωσης του αποτελέσµατος του ∆ιαγωνισµού για µέρος 
του υπό ανάθεση Έργου, όχι όµως λιγότερο του 50% επί του φυσικού αντικειµένου. Για 
κατακύρωση µέρους του φυσικού αντικειµένου κάτω του ποσοστού αυτού, απαιτείται 
προηγουµένη αποδοχή του Αναδόχου. ∆ιευκρινίζεται επίσης ότι ο ΕΛΟΤ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωµα 
κατακύρωσης µεγαλύτερου από το προκηρυχθέν έργο, µέχρι ποσοστού 30% επί του φυσικού 
αντικειµένου, µε ανάλογη µετάθεση του συµβατικού χρόνου παράδοσης ή όχι. Κατά τη διάρκεια 
ισχύος της Σύµβασης ο ΕΛΟΤ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωµα να αυξήσει µέχρι 30% το συµβατικό έργο, 
µε ανάλογη µετάθεση του συµβατικού χρόνου παράδοσης ή όχι, εφ΄ όσον δεν έγινε χρήση του 
όρου αυτού στο στάδιο κατακύρωσης.  Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις θα ισχύσει η 
προσφερθείσα τιµή µονάδας. 
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B.5 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

B.5.1 Κατάρτιση, υπογραφή, διάρκεια Σύµβασης – Εγγυήσεις 

1. Μεταξύ του ΕΛΟΤ Α.Ε. και του Αναδόχου θα υπογραφεί Σύµβαση για την υλοποίηση του 
Έργου. 

2. Τυχόν υποβολή σχεδίων Σύµβασης από τους υποψηφίους µαζί µε τις προσφορές τους, δε 
δηµιουργεί καµία δέσµευση για τον ΕΛΟΤ Α.Ε.  

3. Πριν από την υπογραφή της Σύµβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει αίτησης στο 
Τµήµα Ελέγχου ∆ιαφάνειας του ΕΣΡ για την έκδοση πιστοποιητικού µη συνδροµής 
ασυµβίβαστων ιδιοτήτων και απαγορεύσεων κατά την έννοια και υπό τις προϋποθέσεις των 
άρθρων 3 και 4 του Ν. 3310/05 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε τον Ν. 3414/05. Τα 
απαιτούµενα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλει ο επιλεγείς Ανάδοχος στο Τµήµα Ελέγχου 
∆ιαφάνειας του ΕΣΡ ορίζονται στην 24014/2005 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1637 Β’). 

4. Η Σύµβαση θα συναφθεί λαµβάνοντας υπόψη και τις διατάξεις του Ν.3310/05 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει µε τον Ν. 3414/05. 

5. Μετά τη σύναψη της Σύµβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφαρµόζει την παρ. 5 του άρθρου 
5 του Ν.3310/05 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε τον Ν. 3414/05.  

6. Η Σύµβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα µε βάση τους όρους που περιλαµβάνονται 
στη ∆ιακήρυξη και την Προσφορά του Αναδόχου, θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και δεν 
µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόµενο της . Το κείµενο της Σύµβασης θα 
κατισχύει των παραρτηµάτων της εκτός προφανών ή πασίδηλων παραδροµών. Για θέµατα, που 
δε θα ρυθµίζονται ρητώς από τη Σύµβαση και τα παραρτήµατα αυτής ή σε περίπτωση που 
ανακύψουν αντικρουόµενοι - αντιφατικοί όροι και διατάξεις αυτής, θα λαµβάνονται υπόψη κατά 
σειρά ισχύος η Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου, η οικονοµική του προσφορά και η παρούσα 
διακήρυξη, εφαρµοζοµένων επίσης συµπληρωµατικώς των οικείων διατάξεων του Αστικού 
Κώδικα. 

7. Ο Ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο ∆ιαγωνισµός υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε 
δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης, για υπογραφή της 
σχετικής Σύµβασης προσκοµίζοντας Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύµβασης, το ύψος 
της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% του συνολικού συµβατικού τιµήµατος, µη 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 

8. Η ανωτέρω Εγγύηση εκδίδεται σύµφωνα µε το υπόδειγµα (βλ. C.1.3 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ). 

9. Η Εγγύηση Συµµετοχής που αφορά στον Ανάδοχο στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η 
Σύµβαση, επιστρέφεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης και 
µέσα σε δέκα (5) ηµέρες από την υπογραφή της Σύµβασης. Οι Εγγυήσεις Συµµετοχής των 
υπόλοιπων υποψηφίων Αναδόχων τους επιστρέφονται µέσα σε δέκα (15) ηµέρες από την 
ηµεροµηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή ανάθεσης. 

10. Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης Σύµβασης και προκαταβολής επιστρέφονται µετά την οριστική 
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του Έργου, ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν 
απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους και µετά την κατάθεση της Εγγυητικής Επιστολής 
Καλής Λειτουργίας. Σε περίπτωση που η παράδοση γίνεται, σύµφωνα µε τη Σύµβαση, 
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τµηµατικά, οι εγγυήσεις αποδεσµεύονται σταδιακά, κατά ποσόν που αναλογεί στην αξία του 
µέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά. 

11. Αν περάσει η προθεσµία των υπό την παράγραφο 5 ανωτέρω 10 ηµερών χωρίς ο Ανάδοχος να 
έχει παρουσιαστεί για να υπογράψει τη Σύµβαση, ή προσέλθει αλλά δεν καταθέσει Εγγύηση 
Καλής Εκτέλεσης Σύµβασης, εντός του ανωτέρω χρονικού ορίου, κηρύσσεται έκπτωτος και 
καταπίπτει υπέρ της Εταιρίας η εγγύηση συµµετοχής, χωρίς άλλη διαδικαστική ενέργεια. Σε 
αυτή την περίπτωση, ο ΕΛΟΤ Α.Ε. αποφασίζει την ανάθεση της Σύµβασης στον επόµενο στη 
σειρά κατάταξης διαγωνιζόµενο. Η απόφαση αυτή λαµβάνεται εις βάρος του εκπτώτου και θα 
αφορά κάθε µέτρο για την αποκατάσταση κάθε ζηµιάς του ΕΛΟΤ Α.Ε.  

12. Εάν µετά την κατακύρωση της προµήθειας και πριν από την παράδοση του εξοπλισµού έχουν 
ανακοινωθεί νεότερα µοντέλα εξοπλισµού, αποδεδειγµένα ισχυρότερα και καλύτερα από εκείνα 
που προσφέρθηκαν και αξιολογήθηκαν, τότε ο ΕΛΟΤ Α.Ε. έχει το δικαίωµα να δεχθεί τυχόν 
πρόταση του Αναδόχου να προµηθεύσει τα νέα µοντέλα αντί των προσφερθέντων, µε την 
προϋπόθεση ότι δεν επέρχεται οποιαδήποτε πρόσθετη οικονοµική δαπάνη. 

B.5.2 Τρόπος Πληρωµής – Κρατήσεις 

Στην Προσφορά θα πρέπει να δηλώνεται µε σαφήνεια ένας από τους κάτωθι τρόπους πληρωµής: 
 
1. Το 100% της αξίας µετά την οριστική παραλαβή του Έργου. 
 
2. α) Χορήγηση έντοκης προκαταβολής µέχρι είκοσι τοις εκατό (20%) του συνολικού συµβατικού 

τιµήµατος χωρίς ΦΠΑ µετά την υπογραφή της σύµβασης, έναντι ισόποσης εγγυητικής 
επιστολής προκαταβολής συντεταγµένης σύµφωνα µε το αντίστοιχο υπόδειγµα της 
παραγράφου C.1.2 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής. Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι 
έντοκη σύµφωνα µε το Νόµο 2362/95 "Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού Ελέγχου των ∆απανών του 
Κράτους και άλλες ∆ιατάξεις". Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της 
εισπραχθείσης προκαταβολής και για το χρονικό διάστηµα υπολογιζόµενου από την ηµεροµηνία 
λήψεως µέχρι την ηµεροµηνία οριστικής παραλαβής. Για τον υπολογισµό του τόκου θα 
λαµβάνεται υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραµµατίων του ∆ηµοσίου 
δωδεκάµηνης διάρκειας που θα ισχύει κατά την ηµεροµηνία λήψεως της προκαταβολής 
προσαυξηµένο κατά 0,25 ποσοστιαίες µονάδες. Η εγγύηση προκαταβολής επιστρέφεται µετά 
την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνολικού έργου και ύστερα από την 
εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους συµβαλλόµενους.  
β) Ποσοστό µέχρι τριάντα τοις εκατό (30%) του συµβατικού τιµήµατος µαζί µε τον 
αναλογούντα ΦΠΑ µετά την ολοκλήρωση της Φάσης ΣΤ «∆οκιµαστική Λειτουργία και Πιλοτική 
Μετάφραση Προτύπων». 
δ) Το υπόλοιπο του συµβατικού τιµήµατος, δηλαδή το πενήντα τοις εκατό (50%) µαζί µε τον 
συνολικό συµβατικό ΦΠΑ, µετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του συνόλου του 
έργου. 
 

3. α) Χορήγηση έντοκης προκαταβολής εκ ποσοστού πέντε τοις εκατό (5%) του συµβατικού 
τιµήµατος µαζί µε τον αναλογούντα ΦΠΑ, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα για προκαταβολές 
στην προηγούµενη περίπτωση. 
β) Ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) µετά την ολοκλήρωση της Φάσης Α «Μελέτη 
Εφαρµογής και Ανάλυση Απαιτήσεων» και την αποδοχή των παραδοτέων από την ΕΠΠΕ.  
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γ) Ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συµβατικού τιµήµατος µαζί µε τον αναλογούντα 
ΦΠΑ, µετά την ολοκλήρωση της Φάσης ΣΤ «∆οκιµαστική Λειτουργία και Πιλοτική Μετάφραση 
Προτύπων» και την παραλαβή των παραδοτέων της.  
δ) Το υπόλοιπο του συµβατικού τιµήµατος, δηλαδή το πενήντα πέντε τοις εκατό (55%) του 
συµβατικού τιµήµατος µαζί µε τον εναποµείναντα ΦΠΑ, µετά την οριστική ποιοτική και 
ποσοτική παραλαβή του συνόλου του έργου. 

 

Σε περίπτωση που στην Προσφορά δεν δηλώνεται ο ένας από τους παραπάνω τρόπους πληρωµής, 
θεωρείται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος επιλέγει τον (1) τρόπο, ο οποίος θα είναι και ο συµβατικός 
τρόπος πληρωµής. 

Η πληρωµή της αξίας του υπό ανάθεση Έργου θα γίνεται µε την προσκόµιση των νοµίµων 
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε 
άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωµή. 

Σηµειώνεται ότι η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήµατος 
βάσει του Ν. 2238/94 (ΦΕΚ 151/Α/94) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, όπου αυτό είναι απαιτητό. 

B.5.3 Εκτελωνισµός - Φόροι - ∆ασµοί  

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει τον εκτελωνισµό του εξοπλισµού, τον οποίο θα παραδώσει, εγκαταστήσει 
και θέσει σε καλή λειτουργία ελεύθερο στους χώρους εγκατάστασης του. Οι δασµοί, φόροι και 
λοιπές δηµοσιονοµικές επιβαρύνσεις βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

B.5.4 Παρακολούθηση υλοποίησης - Παράδοση – Παραλαβή Έργου 

Το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης καθώς και η διαδικασία παράδοσης και παραλαβής του Έργου θα 
γίνει σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα αντίστοιχα κεφάλαια της  ∆ιακήρυξης. 

Για τις ανάγκες της παρακολούθησης & τµηµατικής παραλαβής του Έργου θα συσταθεί Επιτροπή 
Παρακολούθησης Έργου (ΕΠΠΕ) και για την οριστική παραλαβή Επιτροπή Παραλαβής (ΕΠ) από τον 
ΕΛΟΤ Α.Ε.  

Η ΕΠΠΕ θα διενεργεί απροειδοποίητα δειγµατοληπτικούς ελέγχους σε όλη τη διάρκεια του Έργου. 
Εάν σε αυτούς διαπιστωθούν αποκλίσεις στους όρους της Σύµβασης ή πρόθεση παραπλάνησης του 
ΕΛΟΤ Α.Ε., τότε η ΕΠΠΕ εισηγείται στην αρµόδια αρχή την έναρξη των διαδικασιών για την κήρυξη 
του Αναδόχου ως έκπτωτου. 

B.5.5 Περίοδος Εγγύησης 

Για την καλή λειτουργία της υποδοµής και του λογισµικού, µετά την οριστική παραλαβή του, ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας, συντεταγµένης 
σύµφωνα µε το υπόδειγµα (βλ. C.1.4 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ), η αξία της 
οποίας θα ανέρχεται σε 0,2% του συνολικού συµβατικού τιµήµατος χωρίς ΦΠΑ. 

Κατά την περίοδο της εγγύησης, ο Ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του συνόλου του 
Έργου για το οποίο προσφέρει. Επίσης κατά την ίδια περίοδο οφείλει να αποκαταστήσει 
οποιαδήποτε βλάβη µε τρόπο και σε χρόνο ανάλογα µε τα όσα περιγράφονται στις αντίστοιχες 
παραγράφους για τις υπηρεσίες συντήρησης.  
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Η ευθύνη του Αναδόχου για την καλή λειτουργία του Έργου µετά την περίοδο εγγύησης 
καθορίζεται στους όρους συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης και στα σχετικά άρθρα της 
Σύµβασης, όπου θα τεθούν και οι σχετικές ποινικές ρήτρες. 

Μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης και για την καλή εκτέλεση των ζητούµενων υπηρεσιών 
συντήρησης ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης 
Συντήρησης (σύµφωνα µε το υπόδειγµα στο C.1.5 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ) το ύψος της οποίας θα ανέρχεται σε ποσοστό 10% της συνολικής δαπάνης της 
συντήρησης, χωρίς ΦΠΑ η οποία θα αποδεσµεύεται σταδιακά κατ΄ έτος κατά το ποσό που 
αναλογεί στην αξία των παρασχεθεισών υπηρεσιών.  

B.5.6 Ποινικές Ρήτρες – Εκπτώσεις 

Η παράδοση και η παραλαβή του έργου θα γίνει σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του 
Έργου.  

Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης ενδιάµεσης 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 και τα παραδοτέα δεν παραδοθούν σύµφωνα 
µε τους συµβατικούς όρους, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα 
για κάθε ηµέρα καθυστέρησης ποσοστό 0,2% επί του συµβατικού τιµήµατος των 
παραδοτέων που καθυστερούν. 

• Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει 
ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε αποκλειστική υπαιτιότητα του ΕΛΟΤ Α.Ε. 

• Ο ΕΛΟΤ Α.Ε. έχει το δικαίωµα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν αυτός δεν εκπληρώνει ή 
εκπληρώνει πληµµελώς τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της 
Σύµβασης που θα υπογραφεί. 

• Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ηµερολογιακές ηµέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη 
Σύµβαση (µε ΦΠΑ) και οι προθεσµίες χωρίς µεταθέσεις. 

• Οι ως άνω ρήτρες υπερηµερίας και µε τους ίδιους όρους επιβάλλονται στην περίπτωση 
υπέρβασης τυχόν τµηµατικών προθεσµιών από υπαιτιότητα του Αναδόχου.  

• Οι ρήτρες υπερηµερίας των παραδόσεων θα περιέχονται στη Σύµβαση, θα επιβάλλονται µε 
απόφαση του ΕΛΟΤ Α.Ε., ύστερα από γνωµοδότηση της ΕΠΠΕ και θα παρακρατούνται από 
τυχόν εποµένη πληρωµή του Αναδόχου. 

• Με την ίδια ως άνω απόφαση δύνανται να ανακληθούν οι ρήτρες υπερηµερίας για τυχόν 
παραβάσεις των τµηµατικών προθεσµιών µόνο αν το Έργο περατωθεί µέσα στη συνολική 
προθεσµία παράδοσής του. Οι ρήτρες υπερηµερίας που τίθενται για υπέρβαση τµηµατικών 
προθεσµιών, αν δεν ανακληθούν βαρύνουν τον Ανάδοχο επιπλέον των συνεπειών 
υπερηµερίας για την εκπρόθεσµη ή/και πληµµελή εκτέλεση του συνόλου του Έργου. 

• Εφόσον ο Ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από τις προβλεπόµενες ποινικές ρήτρες, 
καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται 
από την εποµένη της λήξης του συµβατικού χρόνου παράδοσης µέχρι την ηµεροµηνία 
παράδοσης του Έργου, µε ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου 
υπερηµερίας. 
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• Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου, ο ΕΛΟΤ Α.Ε. δικαιούται, κατά την κρίση του, να 
κρατήσει µέρος ή το σύνολο του εξοπλισµού ή παρασχεθείσες υπηρεσίες που τυχόν 
δύναται να αξιοποιήσει, καταβάλλοντας το αναλογούν συµβατικό τίµηµα. 

B.5.7 Υποχρεώσεις Αναδόχου 

1. Μετά την κατακύρωση των αποτελεσµάτων του ∆ιαγωνισµού, ο Ανάδοχος θα υποβάλει 
αναλυτικό πρόγραµµα και χρονοδιάγραµµα ενεργειών στον ΕΛΟΤ Α.Ε σύφµωνα µε την 
υποβληθείσα προσφορά του. Εάν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου προκύπτουν αλλαγές 
στο χρονοδιάγραµµα ενεργειών, τότε οι αλλαγές αυτές θα υποβάλλονται ως εισηγήσεις στον 
ΕΛΟΤ Α.Ε., η οποία και θα τις εγκρίνει κατά περίπτωση ή θα τις απορρίπτει. 

2. Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά µε 
τον ΕΛΟΤ Α.Ε., υποχρεούται δε να λαµβάνει υπόψη του και να συµµορφώνεται προς 
οποιεσδήποτε παρατηρήσεις του σχετικά µε την ορθή και εµπρόθεσµη εκτέλεση του Έργου. 

3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν στο Έργο 
(τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσµατική λήψη 
σχετικών αποφάσεων. 

4. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικώς µόνος υπεύθυνος για την τήρηση της 
ισχύουσας νοµοθεσίας ως προς το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των 
υποχρεώσεων της Σύµβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζηµίας που προκληθεί 
σε τρίτους υποχρεούται µόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 

5. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εγγυάται για τη διάθεση του αναφεροµένου στην Προσφορά του, 
επιστηµονικού και λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών, που θα διαθέτουν την 
απαιτούµενη εµπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις 
απαιτήσεις της Σύµβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύµα συνεργασίας 
κατά τις επαφές τους µε τις αρµόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη του ΕΛΟΤ Α.Ε. ή των εκάστοτε 
υποδεικνυοµένων από αυτήν προσώπων. Σε αντίθετη περίπτωση, ο ΕΛΟΤ Α.Ε. δύναται να 
ζητήσει την αντικατάσταση µέλους του προσωπικού του Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει 
να προβεί σε αντικατάσταση µε άλλο πρόσωπο, ανάλογης εµπειρίας και προσόντων. 
Αντικατάσταση µέλους του προσωπικού του Αναδόχου, κατόπιν αιτήµατός του, κατά τη 
διάρκεια της εκτέλεσης του Έργου, δύναται να γίνει µετά από έγκριση του ΕΛΟΤ Α.Ε.  και µόνο 
µε άλλο πρόσωπο αντιστοίχων προσόντων ή εµπειρίας. Ο Ανάδοχος  υποχρεούται να 
ειδοποιήσει τον ΕΛΟΤ Α.Ε. εγγράφως, τουλάχιστον τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες πριν 
από την αντικατάσταση.    

6. Σε περίπτωση που µέλη της Οµάδας Έργου του Αναδόχου αποχωρήσουν από αυτήν ή λύσουν 
τη συνεργασία τους µαζί του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει ότι κατά το χρονικό 
διάστηµα, µέχρι την αποχώρησή τους, θα παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες τους και αφετέρου 
να αντικαταστήσει άµεσα τους αποχωρήσαντες συνεργάτες.  

7. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί µε επιµέλεια και φροντίδα, ώστε να εµποδίζει πράξεις ή 
παραλείψεις, που θα µπορούσαν να έχουν αποτέλεσµα αντίθετο µε το συµφέρον του ΕΛΟΤ 
Α.Ε. 

8. Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να εκχωρήσει σε τρίτους οποιαδήποτε δικαιώµατα, αρµοδιότητες  
και υποχρεώσεις, που θα απορρέουν από τη Σύµβασή του.  Κατ’  εξαίρεση δύναται να 
εκχωρήσει το δικαίµα απαίτησης της αµοιβής του σε Τράπεζα της επιλογής του. 
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9. Σε κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο 
οποίος υποχρεούται µέσα σε δέκα (10) εργάσιµες µέρες από τότε που συνέβησαν τα 
περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκοµίσει 
στον ΕΛΟΤ Α.Ε. τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.  

10. Ο ΕΛΟΤ Α.Ε. απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχηµα ή από κάθε 
άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του Έργου. Ο ΕΛΟΤ Α.Ε. δεν έχει υποχρέωση καταβολής 
αποζηµίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αµοιβή ή ασφαλιστική εισφορά 
στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων. 

11. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση εταιρειών, οι εταιρείες που αποτελούν την Ένωση 
θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνες έναντι του ΕΛΟΤ Α.Ε. για την εκπλήρωση 
όλων των απορρεουσών από τη ∆ιακήρυξη  υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάµενες µεταξύ 
τους συµφωνίες περί κατανοµής των ευθυνών τους έχουν ισχύ µόνον στις εσωτερικές τους 
σχέσεις και σε καµία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι του ΕΛΟΤ Α.Ε. ως λόγος 
απαλλαγής της µίας από τις ευθύνες και της υποχρεώσεις της άλλης ή των άλλων εταιρειών για 
την ολοκλήρωση του Έργου. 

12. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση εταιρειών και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της 
Σύµβασης, οποιαδήποτε από τις εταιρείες της Ένωσης, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε 
λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, οι υπόλοιπες 
εταιρείες συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύµβασης µε τους ίδιους όρους.  

B.5.8 Υπεργολαβίες 

Ο Ανάδοχος µετά την ανάθεση του Έργου δεν έχει δικαίωµα, χωρίς προηγούµενη έγγραφη έγκριση 
του ΕΛΟΤ Α.Ε., να αναθέσει οποιοδήποτε µέρος ή το σύνολο του Έργου υπεργολαβικά σε τρίτο, 
τον οποίο δεν είχε συµπεριλάβει στην Προσφορά του. 

Σε περίπτωση αποδεδειγµένης διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου µε υπεργολάβο/ 
υπεργολάβους, ο Ανάδοχος υποχρεούται σε άµεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στον ΕΛΟΤ 
Α.Ε. και άµεση αντικατάσταση µε νέο υπεργολάβο µε προσόντα αντίστοιχα του απελθόντος, µετά 
από τη σύµφωνη γνώµη του ΕΛΟΤ Α.Ε. Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την 
ολοκλήρωση του Έργου, φέρει αποκλειστικά ο Ανάδοχος. 

B.5.9 Εµπιστευτικότητα 

Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύµβασης αλλά και µετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος 
αναλαµβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εµπιστευτικές και να µη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε 
τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση 
των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να 
µην γνωστοποιήσει µέρος ή το σύνολο του Έργου που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούµενη 
έγγραφη έγκριση του ΕΛΟΤ Α.Ε. και του Φορέα. Ειδικότερα:  

1. Όλα τα πληροφοριακά στοιχεία (γραπτά και προφορικά) που θα περιέλθουν στην αντίληψη του 
Αναδόχου κατά την υλοποίηση του Έργου αυτού θεωρούνται εµπιστευτικά και δεν επιτρέπεται 
να γνωστοποιηθούν ή δηµοσιοποιηθούν. Ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί εχεµύθεια για κάθε 
πληροφορία που περιέρχεται στην αντίληψή του κατά την εκτέλεση του παρόντος Έργου και 
να µην αποκαλύπτει τέτοιες πληροφορίες σε τρίτα πρόσωπα, ενώ ο Ανάδοχος επιβάλλει την 
υποχρέωση αυτή στους υπεργολάβους του και στους µε οποιονδήποτε τρόπο συνδεόµενους µε 
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αυτόν για την εκτέλεση του παρόντος Έργου. Το ίδιο ισχύει και για τη διαφύλαξη όλων των 
πνευµατικών δικαιωµάτων του ΕΛΟΤ ή τρίτων οργανισµών επί των Προτύπων που αποτελούν 
µέρος του έργου. 

2. Ο Ανάδοχος δύναται να αποκαλύπτει εµπιστευτικές πληροφορίες σε όσους υπαλλήλους 
ασχολούνται άµεσα µε την εκτέλεση του παρόντος Έργου και διασφαλίζει ότι οι υπάλληλοι 
αυτοί είναι σε πλήρη γνώση και συµφωνούν µε τις υποχρεώσεις εµπιστευτικότητας και 
εχεµύθειας. Ο Ανάδοχος µεταφέρει αυτές τις υποχρεώσεις του και στους υπεργολάβους του και 
στους µε οποιονδήποτε τρόπο συνδεόµενους µε αυτόν για την εκτέλεση του παρόντος Έργου. 

3. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση ή εκµετάλλευση των πληροφοριών οι οποίες θα 
περιέλθουν σε γνώση του Αναδόχου καθ’ οιονδήποτε τρόπο, στα πλαίσια εκτέλεσης του 
παρόντος Έργου, οι οποίες είναι εµπιστευτικές για σκοπούς διαφορετικούς από την εκτέλεση 
του Έργου αυτού. Ως εµπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όσα δεν είναι γνωστά 
σε τρίτους, ακόµα και αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοια. 

4. Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει τη διαφύλαξη όλων των 
πληροφοριακών στοιχείων στους κοινούς χώρους συνεργασίας και στους ανθρώπους που 
ασχολούνται µε το Έργο, αποκλειόµενης της διαφυγής, διαρροής ή µεταφοράς σε άλλα άτοµα, 
χώρους ή εταιρείες. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενηµερώνει τον ΕΛΟΤ Α.Ε. για τα µέτρα που 
παίρνει προς την κατεύθυνση αυτή. 

5. Σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή πληροφοριών, η οποία αποδεδειγµένα οφείλεται στον 
Ανάδοχο, ο ΕΛΟΤ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωµα να κάνει χρήση των διατάξεων «περί πνευµατικής 
ιδιοκτησίας» και να αξιώσει πληρωµή και αποζηµίωση για όλες τις άµεσες και έµµεσες, θετικές ή 
και αποθετικές ζηµίες που θα έχει κατά περίπτωση υποστεί καθώς επίσης και να προβεί στη 
λύση της Σύµβασης µε υπαιτιότητα του Αναδόχου, κηρύσσοντας τον έκπτωτο.  

B.5.10 Πνευµατικά δικαιώµατα – Μελλοντικές επεκτάσεις 

Όλα τα αποτελέσµατα - µελέτες, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό µε το Έργο, οι 
βάσεις δεδοµένων καθώς και όλα τα υπόλοιπα παραδοτέα που θα αποκτηθούν ή θα αναπτυχθούν 
από τον Ανάδοχο µε δαπάνες του Έργου, θα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία του ΕΛΟΤ Α.Ε., 
που µπορεί αποκλειστικά να τα διαχειρίζεται και να τα εκµεταλλεύεται, εκτός και αν ήδη 
προϋπάρχουν σχετικά πνευµατικά δικαιώµατα. Στην τελευταία περίπτωση (π.χ. λογισµικό 
µετάφρασης) ο ΕΛΟΤ αποκτά αδαπάνως δικαίωµα χρήσης. 

Τα ως άνω αποτελέσµατα κλπ. θα είναι πάντοτε στη διάθεση του ΕΛΟΤ Α.Ε. κατά τη διάρκεια 
ισχύος της Σύµβασης, και εάν βρίσκονται στην κατοχή του Αναδόχου, θα παραδοθούν στον ΕΛΟΤ 
Α.Ε. κατά την καθ’ οποιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύµβασης. Σε περίπτωση αρχείων µε 
στοιχεία σε ηλεκτρονική µορφή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνοδεύσει την παράδοσή τους µε 
έγγραφη τεκµηρίωση και µε οδηγίες για την ανάκτηση / διαχείρισή τους. Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει 
την υποχρέωση να διευκολύνει την ανάπτυξη µελλοντικών βελτιώσεων των παραδοτέων, 
παρέχοντας κάθε στοιχείο και πληροφορία του ζητηθεί για το προϊόν που θα παράξει. 

B.5.11 Εφαρµοστέο ∆ίκαιο – ∆ωσιδικία 

Ο Ανάδοχος και ο ΕΛΟΤ Α.Ε. θα προσπαθούν να ρυθµίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν θα 
προκύψει στις µεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύµβασης που θα υπογραφεί.  

Σε κάθε περίπτωση, τυχόν διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριµένα τα 
δικαστήρια Αθηνών, εφαρµοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό.  
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∆εν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισµένες περιπτώσεις εφόσον συµφωνούν και τα δύο µέρη, να 
προβλεφθεί στη Σύµβαση προσφυγή των συµβαλλοµένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία 
σύµφωνα πάντα µε την ελληνική νοµοθεσία και µε όσα µεταξύ τους συµφωνήσουν. Αν δεν επέλθει 
τέτοια συµφωνία, η αρµοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια 
κατά τα οριζόµενα στην προηγούµενη παράγραφο. 

 

 

 

Αθήνα 2006-09-06 

 

 

 

 

Νικόλαος Συµφέρης 

∆ιευθύνων Σύµβουλος
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C. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  

C.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

C.1.1 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΕΚ∆ΟΤΗΣ....................................................................... 
Ηµεροµηνία έκδοσης........................... 

Προς: Τον Ελληνικό Οργανισµό Τυποποίησης 
                Αχαρνών 313  
                111 45 Κάτω Πατήσια 
Εγγυητική επιστολή µας υπ’ αριθµ................ για ευρώ....................... 

Με την παρούσα εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ  

{Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας: της Εταιρίας ……….. οδός …………. αριθµός … ΤΚ ………..,} 

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών  

α)…….….... οδός............................. αριθµός.................ΤΚ……………… 

β)……….…. οδός............................. αριθµός.................ΤΚ……………… 

γ)………….. οδός............................. αριθµός.................ΤΚ……………… 

µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της 
Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} 

και µέχρι του ποσού των ευρώ........................., για τη συµµετοχή στο διενεργούµενο διαγωνισµό της….………….για εκτέλεση του έργου ……………….. συνολικής 
αξίας..................................., σύµφωνα µε τη µε αριθµό................... ∆ιακήρυξή σας.  

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της µόνο τις από τη συµµετοχή στον ανωτέρω διαγωνισµό απορρέουσες υποχρεώσεις 

{Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας. } 

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατοµικά για κάθε µια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων 
µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας. } 



∆ιακήρυξη Ανοικτού ∆ιαγωνισµού για το έργο  «∆ηµιουργία υποδοµής µεταφραστικών υπηρεσιών – µετάφραση και επιµέλεια Ευρωπαϊκών & ∆ιεθνών Προτύπων» 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

ΕΛΟΤ Α.Ε. 47 - 64 
 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε να σας καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση 
ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ……………… 

(Σηµείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τρείς (3) µήνες του χρόνου ισχύος της Προσφοράς). 

Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµα σας θα µας 
υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξη της. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου.      
  (Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή) 



∆ιακήρυξη Ανοικτού ∆ιαγωνισµού για το έργο  «∆ηµιουργία υποδοµής µεταφραστικών υπηρεσιών – µετάφραση και επιµέλεια Ευρωπαϊκών & ∆ιεθνών Προτύπων» 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

ΕΛΟΤ Α.Ε. 48 - 64 
 

C.1.2 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 

ΕΚ∆ΟΤΗΣ....................................................................... 
Ηµεροµηνία έκδοσης........................... 

Προς: Τον Ελληνικό Οργανισµό Τυποποίησης 
                Αχαρνών 313  
                111 45 Κάτω Πατήσια 
Εγγυητική επιστολή µας υπ’ αριθµ................ για ευρώ....................... 

Με την παρούσα εγγυόµαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ  

{Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας : της Εταιρίας …………………. Οδός …………………. Αριθµός ……. Τ.Κ. ………}  

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών  

α) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. ………….. 

β) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..  

γ) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..  

µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της 
Ένωσης ή Κοινοπραξίας.} 

για τη λήψη προκαταβολής για τη χορήγηση του …% της συµβατικής αξίας, ευρώ ………… σύµφωνα µε τη σύµβαση µε αριθµό...................και τη ∆ιακήρυξή σας µε 
αριθµό………., στο πλαίσιο του διενεργούµενου διαγωνισµού της …………. για εκτέλεση του έργου ……… ………συνολικής αξίας..................................., και µέχρι του 
ποσού των ευρώ.........................πλέον τόκων επί της προκαταβολής αυτής που θα καταλογισθούν σε βάρος της Εταιρίας …………… ή, σε περίπτωση Ένωσης ή 
Κοινοπραξίας, υπέρ των Εταιριών της Ένωσης ……………… ή Κοινοπραξίας ……………, υπέρ της οποίας εγγυόµαστε σε εφαρµογή των σχετικών άρθρων του 
Κανονισµού του ΕΛΟΤ Α.Ε., στο οποίο και µόνο περιορίζεται η εγγύησή µας. 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε να σας καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση 
ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας ότι µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζά µας απαλλαγµένη από 
κάθε σχετική υποχρέωση. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 

 (Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή) 



∆ιακήρυξη Ανοικτού ∆ιαγωνισµού για το έργο  «∆ηµιουργία υποδοµής µεταφραστικών υπηρεσιών – µετάφραση και επιµέλεια Ευρωπαϊκών & ∆ιεθνών Προτύπων» 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
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C.1.3 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
ΕΚ∆ΟΤΗΣ....................................................................... 

Ηµεροµηνία έκδοσης........................... 
Προς: Τον Ελληνικό Οργανισµό Τυποποίησης 
                Αχαρνών 313  
                111 45 Κάτω Πατήσια 
 

Εγγυητική επιστολή µας υπ’ αριθµ................ για ευρώ....................... 

Με την παρούσα εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ  

{Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθµός ……. Τ.Κ. ………}  

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών  

α) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. ………….. 

β) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..  

γ) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..  

…… 

µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της 
Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και µέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύµβασης µε αριθµό................... που αφορά στο διαγωνισµό 
της …………. µε αντικείµενο …….………..…… συνολικής αξίας ………........, σύµφωνα µε τη µε αριθµό................... ∆ιακήρυξή σας. 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε να σας καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση 
ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας ότι µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζά µας απαλλαγµένη από 
κάθε σχετική υποχρέωση. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 

(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή) 



∆ιακήρυξη Ανοικτού ∆ιαγωνισµού για το έργο  «∆ηµιουργία υποδοµής µεταφραστικών υπηρεσιών – µετάφραση και επιµέλεια Ευρωπαϊκών & ∆ιεθνών Προτύπων» 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
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C.1.4 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΕΚ∆ΟΤΗΣ....................................................................... 
Ηµεροµηνία έκδοσης........................... 

Προς: Τον Ελληνικό Οργανισµό Τυποποίησης 
                Αχαρνών 313  
                111 45 Κάτω Πατήσια 
 
Εγγυητική επιστολή µας υπ’ αριθµ................ για ευρώ....................... 

 

Με την παρούσα εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ  

{Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθµός ……. Τ.Κ. ………}  

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών  

α) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. ………….. 

β) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..  

γ) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..  

…… 

µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της 
Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και µέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή λειτουργία του αντικειµένου της σύµβασης µε αριθµό ……… που αφορά 
………………. συνολικής αξίας ……………………. σύµφωνα µε τη µε αριθµό ……………. ∆ιακήρυξή σας. 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε να σας καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση 
ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας ότι µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζά µας απαλλαγµένη από 
κάθε σχετική υποχρέωση. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου.  

 

(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή) 



∆ιακήρυξη Ανοικτού ∆ιαγωνισµού για το έργο  «∆ηµιουργία υποδοµής µεταφραστικών υπηρεσιών – µετάφραση και επιµέλεια Ευρωπαϊκών & ∆ιεθνών Προτύπων» 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

ΕΛΟΤ Α.Ε. 51 - 64 
 

C.1.5 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

 
ΕΚ∆ΟΤΗΣ....................................................................... 

 Ηµεροµηνία έκδοσης........................... 
 
Προς: Τον Ελληνικό Οργανισµό Τυποποίησης 
                Αχαρνών 313  
                111 45 Κάτω Πατήσια 
 

Εγγυητική επιστολή µας υπ’ αριθµ................ για ευρώ....................... 

Με την παρούσα εγγυόµαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ της Εταιρίας ή, σε περίπτωση Ένωσης ή 
Κοινοπραξίας, υπέρ των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.................................... οδός............................. αριθµός.................ΤΚ……………… ατοµικά για κάθε 
µια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υποχρέων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, και µέχρι του ποσού των 
ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση των υπηρεσιών συντήρησης του αντικειµένου της σύµβασης µε αριθµό................... που αφορά 
…………….................................... συνολικής αξίας..................................., σύµφωνα µε τη µε αριθµό……… ∆ιακήρυξη σας. 

  

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε να σας καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση 
ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 

 

Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας ότι µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζά µας απαλλαγµένη από 
κάθε σχετική υποχρέωση. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 

 

(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή) 



∆ιακήρυξη Ανοικτού ∆ιαγωνισµού για το έργο  «∆ηµιουργία υποδοµής µεταφραστικών υπηρεσιών – µετάφραση και επιµέλεια Ευρωπαϊκών & ∆ιεθνών Προτύπων» 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
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C.2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Επώνυµο:  Όνοµα:  

 

Πατρώνυµο:  Μητρώνυµο:  

 

Ηµεροµηνία 
Γέννησης: __ /__ / ____ Τόπος Γέννησης:  

 

Τηλέφωνο:  E-mail:  

Fax:    

    

∆ιεύθυνση Κατοικίας:    

    

 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ  

Όνοµα Ιδρύµατος Όνοµα Πτυχίου Ειδικότητα 
Ηµεροµηνία 
Απόκτησης 
Πτυχίου 

    



∆ιακήρυξη Ανοικτού ∆ιαγωνισµού για το έργο  «∆ηµιουργία υποδοµής µεταφραστικών υπηρεσιών – µετάφραση και επιµέλεια Ευρωπαϊκών & ∆ιεθνών Προτύπων» 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ  
(στο προτεινόµενο, από τον υποψήφιο 
Ανάδοχο, σχήµα διοίκησης Έργου) 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

Απασχόληση στο Έργο 
Έργο Εργοδότης Θέση5 και Καθήκοντα στο Έργο  Περίοδος 

(από - έως) Α/Μ 

   

 

 

__ /__ / ___ 

- 

__ /__ / ___ 

 

   __ /__ / ___ 

- 

__ /__ / ___ 

 

 

                                            
5  Ως ΘΕΣΕΙΣ ενδεικτικά αναφέρονται : manager, senior consultant, consultant, business expert κλπ. 



∆ιακήρυξη Ανοικτού ∆ιαγωνισµού για το έργο  «∆ηµιουργία υποδοµής µεταφραστικών υπηρεσιών – µετάφραση και 

επιµέλεια Ευρωπαϊκών & ∆ιεθνών Προτύπων» 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

ΕΛΟΤ Α.Ε. 54 - 64 
 

C.3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

Ο Ανάδοχος:  

• Συµπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συµµόρφωσης µε την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας 
των δεδοµένων. 

• Υποβάλλει την Προσφορά του σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο ΜΕΡΟΣ Β 

• Συµπληρώνει µε σαφήνεια, ακρίβεια και πληρότητα τους πίνακες της οικονοµικής 
Προσφοράς σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο ΜΕΡΟΣ Β.  

 

C.3.1 Γενικές απαιτήσεις  

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ    

1. Σχεδιασµός σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της ενότητας Α.3.1.1. ΝΑΙ   

2. Συµβατότητα και οµαλή ολοκλήρωση σύµφωνα µε τις 
απαιτήσεις της ενότητας Α.3.1.2. 

ΝΑΙ   

3. Η προτεινόµενη λύση λαµβάνει υπόψη και είναι κατάλληλα 
προσαρµοσµένη στην τεχνολογική υποδοµή του ΕΛΟΤ 

ΝΑΙ   

C.3.2 Λογισµικό Μετάφρασης 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ    

1. ∆υνατότητα δηµιουργίας πολύγλωσσων γλωσσαρίων από 
υφιστάµενα γλωσσάρια του ΕΛΟΤ, σύµφωνα µε τις 
απαιτήσεις της ενότητας Α.3.2. 

ΝΑΙ 
  

2. ∆υνατότητα δηµιουργίας µεταφραστικών µνηµών από 
υφιστάµενες µεταφράσεις, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της 
ενότητας Α.3.2. 

ΝΑΙ  
 

3. ∆υνατότητα µετάφρασης νέων κειµένων µε ταυτόχρονη 
χρήση των µεταφραστικών µνηµών και των γλωσσαρίων, 
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της ενότητας Α.3.2. 

ΝΑΙ  
 

4. ∆υνατότητα υποστηριξης τουλάχιστον 15 ταυτόχρονων 
χρηστών µέσω του δικτύου του ΕΛΟΤ και 5 ταυτόχρονων 
χρηστών µέσω internet µε δυνατότητες αύξησης του 
αριθµού, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της ενότητας Α.3.2 

ΝΑΙ  

 

5. ∆υνατότητα διαχείρισης δικαιωµάτων πρόσβασης των 
χρηστών, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της ενότητας Α.3.2. 

ΝΑΙ  
 

6. ∆υνατότητα εξαγωγής στοιχείων σε µορφή text (και XML 
προαιρετικά), σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της ενότητας 
Α.3.2. 

ΝΑΙ  
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ΕΛΟΤ Α.Ε. 55 - 64 
 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

7. ∆υνατότητα αυτοµατοποίησης διαδικασιών και ροής 
εργασιών 

  
 

8. ∆υνατότητα αναζήτησης όρων / φράσεων στην ορολογία 
από µεταφραστικές µνήµες 

  
 

9. ∆υνατότητα ταυτόχρονης χρήσης πολλαπλών γλωσσαρίων 
για την αναζήτηση  όρων. 

  
 

 

C.3.3 Υπηρεσίες – Λοιπές Απαιτήσεις 

C.3.3.1 Μελέτη Εφαρµογής και Ανάλυσης Απαιτήσεων 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ    

1. Ο Ανάδοχος θα µελετήσει το επιχειρησιακό περιβάλλον 
προχωρώντας στην ανάλυση και εξειδίκευση των 
απαιτήσεων σε σχέση µε το νέο σύστηµα σύµφωνα µε τις 
απαιτήσεις της ενότητας Α.4.1.1. 

ΝΑΙ  
 

2. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να οριστικοποιήσει τη µεθοδολογία 
υλοποίησης του έργου που θα ακολουθήσει, σε τεχνικό και 
διοικητικό επίπεδο. 

NAI  
 

3. Εκπόνηση αναλυτικού χρονοδιαγράµµατος του έργου που 
να είναι συµβατό µε το γενικό χρονοδιάγραµµα υλοποίησης 
του έργου όπως αυτό παρατίθεται στην ενότητα Α.4.2. 

ΝΑΙ  
 

4. Συλλογή, ανάλυση και αξιολόγηση αναγκών των χρηστών ΝΑΙ   

5. Αξιολόγηση και ανάλυση του προτεινόµενου µοντέλου 
επιχειρησιακής λειτουργίας, το οποίο θα κληθεί να 
υποστηρίξει το νέο σύστηµα. 

ΝΑΙ  
 

6. Καθορισµός ειδικών απαιτήσεων που αφορούν τη 
διαλειτουργικότητα, τους συγκεκριµένους ρόλους των 
χρηστών, τις διεπαφές µε τα συστήµατα που απαιτείται να 
διασυνδέεται και τη πληροφορία που διακινείται. 

  
 

7. Η ανάλυση ενσωµάτωσης του λογισµικού µετάφρασης στον 
υφιστάµενο εξοπλισµό πληροφορικής του ΕΛΟΤ. 

ΝΑΙ   

8. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να τεκµηριώσει τη συµβατότητα των 
προσφερόµενων ειδών εξοπλισµού ή/και λογισµικού έτσι 
ώστε να διασφαλίζεται η ορθή λειτουργία των επιµέρους 
συστηµάτων (π.χ. Database servers, web servers, 
δικτυακός εξοπλισµός, σταθµοί εργασίας κ.λ.π) 

ΝΑΙ  

 

9. Καθορισµός σχεδίου µετάπτωσης της επιχειρησιακής 
λειτουργίας από το υφιστάµενο στο προτεινόµενο σύστηµα. 

ΝΑΙ   

10. Προδιαγραφή των διαδικασιών, σεναρίων και σηµείων 
ελέγχου, για τον έλεγχο της καλής λειτουργίας του νέου 
συστήµατος. 

ΝΑΙ  
 

11. Προσχέδια εκπαιδευτικού υλικού και του προσφερόµενου 
προγράµµατος εκπαίδευσης  

ΝΑΙ   
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ΕΛΟΤ Α.Ε. 56 - 64 
 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ    

12. Προγραµµατισµός τεκµηρίωσης (Documentation Plan) ΝΑΙ   

13. Καταγραφή και ανάλυση των πιθανών κινδύνων του έργου 
καθώς και η υποβολή σχεδίου αντιµετώπισης αυτών. 

ΝΑΙ   

14. Καθορισµός πολιτικής ασφάλειας του Πληροφοριακού 
Συστήµατος και της πρόσβασης των χρηστών 

ΝΑΙ   

15. Καταγραφή και ανάλυση των πιθανών κινδύνων του έργου 
καθώς και υποβολή σχεδίου αντιµετώπισης αυτών. 

NAI   

 

C.3.3.2 Προµήθεια και Εγκατάσταση Λογισµικού Μετάφρασης 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ    

1. Παράδοση και εγκατάσταση του λογισµικού µετάφρασης σε 
χώρους που θα του υποδειχθούν από τον ΕΛΟΤ στην 
Αττική. 

ΝΑΙ 
 

 

2. Έγκατάσταση του λογισµικού και ενσωµάτωση στο 
υφιστάµενο δίκτυο και εξοπλισµό πληροφορικής του ΕΛΟΤ 

ΝΑΙ   

3. Παραµετροποίηση & έλεγχος του λογισµικού µετάφρασης. ΝΑΙ   

4. ∆ιεξαγωγή ∆οκιµών Ελέγχου  ΝΑΙ   

5. Τεκµηρίωση ποσοτικής και ποιοτικής παράδοσης/παραλαβής ΝΑΙ   

 

C.3.3.3 ∆ηµιουργία Βάσης Ορολογίας Προτύπων 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ    

1. Συγκέντρωση όλης της διατιθέµενης µέχρι σήµερα 
ορολογίας µε την υποστήριξη στελεχών του ΕΛΟΤ 

ΝΑΙ   

2. Παραµετροποίηση του συστήµατος γλωσσικής υποδοµής 
ορολογίας 

NAI   

3. Σχεδιασµός δοµής γλωσσάριου για χρήση από τον ΕΛΟΤ µε 
βάση τόσο τις ανάγκες όσο και τις διαθέσιµες πληροφορίες 
στο υπάρχον υλικό  

NAI  
 

4. Μετατροπή της συγκεντρωθείσας ορολογίας σε µορφή 
κατάλληλη για την τροφοδοσία του γλωσσάριου που έχει 
σχεδιαστεί  

NAI  
 

5. Φόρτωση της επικυρωµένης ορολογίας ανά θεµατικό πεδίο 
στις βάσεις ορολογίας του λογισµικού υποβοήθησης 
µετάφρασης καθώς και τη συµπλήρωση των απαραίτητων 
πεδίων (πχ. θεµατική ενότητα, κατάσταση έγκρισης όρου, 
πρότυπα στα οποία συναντάται ο όρος, ορισµός του όρου 
όπως δίνεται στα πρότυπα, κλπ) σε περίπτωση που 
απαιτείται. 

ΝΑΙ  
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ΕΛΟΤ Α.Ε. 57 - 64 
 

C.3.3.4 ∆ηµιουργία Μεταφραστικής Μνήµης 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ    

1. Συγκέντρωση όλων των µεταφρασµένων σχετικών 
προτύπων (περίπου 2.500 πρότυπα που ισοδυναµούν σε 
περίπου 50.000 σελίδες ξενόγλωσσου και 65.000 σελίδες  
ελληνικού κειµένου). 

ΝΑΙ  
 

2. Αντιστοίχησή των προτύπων (κείµενο πηγής µε κείµενο 
στόχος) και δηµιουργία µεταφραστικών µνηµών ανά 
θεµατική ενότητα 

NAI  
 

3. Επεξεργασία των ανωτέρω µεταφραστικών µνηµών µε τη 
χρήση µεταφραστικού εργαλείου για την άντληση 
πρόσθετης ορολογίας και τον εµπλουτισµό του γλωσσάριου 

NAI  
 

4. Τακτοποίηση των ηλεκτρονικών φακέλλων όλων των 
Προτύπων της σχετικής Β.∆. του ΕΛΟΤ 

ΝΑΙ   

 

C.3.3.5 Εκπαίδευση - Τεκµηρίωση 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ    

1. Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης στους χρήστες του 
λογισµικού και υποδοµής µετάφρασης, σύµφωνα µε τις 
απαιτήσεις της ενότητας Α4.1.5. 

ΝΑΙ  
 

2. Αριθµός εκπαιδευοµένων χρηστών ανά οµάδα  5 <=    

3. Σύνολο ωρών εκπαίδευσης διαχειριστών συστήµατος >= 10   

4. Σύνολο ωρών εκπαίδευσης απλών χρηστών λογισµικού 
µετάφρασης 

>= 60   

5. Σύνολο ωρών εκπαίδευσης για Power Users >= 20   

6. Τεκµηρίωση έργου, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της 
ενότητας Α.4.1.5. 

ΝΑΙ   

 

C.3.3.6 Περίοδος ∆οκιµαστικής Λειτουργίας & Πιλοτική Μετάφραση  

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ    

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποστηρίξει την λειτουργία 
του συστήµατος και τους χρήστες του ΕΛΟΤ σε 
πραγµατικές συνθήκες λειτουργίας, σύµφωνα µε τις 
απαιτήσεις της ενότητας Α.4.1.6. 

ΝΑΙ  
 



∆ιακήρυξη Ανοικτού ∆ιαγωνισµού για το έργο  «∆ηµιουργία υποδοµής µεταφραστικών υπηρεσιών – µετάφραση και 

επιµέλεια Ευρωπαϊκών & ∆ιεθνών Προτύπων» 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

ΕΛΟΤ Α.Ε. 58 - 64 
 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ    

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να µεταφράσει περίπου 400 
πρότυπα (περίπου 8600 επιλέξιµες σελίδες) µε τη χρήση 
του λογισµικού και της νέας υποδοµής µετάφρασης, 
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της ενότητας Α.4.1.6. Ανάλυση 
των προς µετάφραση κειµένων µε την αντίστοιχη 
µεταφραστική µνήµη για τον υπολογισµό του όγκου 
µετάφρασης ανά κατηγορία οµοιότητας ως προς τα ήδη 
µεταφρασµένα πρότυπα (αρ. λέξεων σε 
επαναλαµβανόµενες προτάσεις, αρ. λέξεων σε 100% όµοιες 
προτάσεις, αρ. λέξεων σε όµοιες προτάσεις (< 100%), αρ. 
νέων λέξεων προς µετάφραση κλπ.). Η ανάλυση θα γίνει 
σε 7 κατηγορίες ανάλογα µε την οµοιότητα 
µεταφραστικών µνηµών, και συγκεκριµένα σε 100%, 
90-99%, 80-89%, 70-79%, 60-69%, 50-59%, 0-49% 

ΝΑΙ  

 

3. Η περίοδος συνεχούς (επανεκκίνηση της περιόδου αν 
υπάρξουν παρεµβάσεις) δοκιµαστικής λειτουργίας ορίζεται 
για χρονικό διάστηµα τριών (3) µηνών κατ΄ ελάχιστο από 
την ολοκλήρωση όλων των προηγούµενων Φάσεων του 
Έργου 

ΝΑΙ  

 

4. Συλλογή παρατηρήσεων και των εκκρεµοτήτων από τον 
Ανάδοχο µέσω Συστήµατος ∆ιαχείρισης Αλλαγών. 

ΝΑΙ   

5. Ολόκλήρωση των απαραίτητων διορθωτικών κινήσεων µέσα 
στο χρονικό διάστηµα της περιόδου δοκιµαστικής 
λειτουργίας 

ΝΑΙ  
 

6. Μεθοδολογία της επιτόπου παρακολούθησης και 
υποστήριξης της περιόδου δοκιµαστικής λειτουργίας καθ'ως 
και της µετάφρασης των 400 προτύπων 

  
 

 

C.3.3.7 Μετάφραση Προτύπων 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ    

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει τη µετάφραση 
1000 περίπου πρόσθετων προτύπων (22000 περίπου 
πρόσθετων επιλέξιµων σελίδων) µε τη χρήση του 
λογισµικού και της νέας υποδοµής µετάφρασης, σύµφωνα 
µε τις απαιτήσεις της ενότητας Α.4.1.7. 

ΝΑΙ  

 

2. Ανάλυση των προς µετάφραση κειµένων µε την αντίστοιχη 
µεταφραστική µνήµη για τον υπολογισµό του όγκου 
µετάφρασης ανά κατηγορία οµοιότητας ως προς τα ήδη 
µεταφρασµένα πρότυπα (αρ. λέξεων σε 
επαναλαµβανόµενες φράσεις, αρ. λέξεων σε 100% όµοιες 
φράσεις, αρ. λέξεων σε όµοιες φράσεις (< 100%), αρ. νέων 
λέξεων προς µετάφραση κλπ.). Η ανάλυση θα γίνει σε 7 
κατηγορίες ανάλογα µε την οµοιότητα µεταφραστικών 
µνηµών, και συγκεκριµένα σε 100%, 90-99%, 80-
89%, 70-79%, 60-69%, 50-59%, 0-49% 

ΝΑΙ  
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ΕΛΟΤ Α.Ε. 59 - 64 
 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

3. Μετάφραση και εκδοτική επιµέλεια των κειµένων µε χρήση 
του µεταφραστικού εργαλείου και της αντίστοιχης 
µεταφραστικής µνήµης και ηλεκτρονικού γλωσσάριου.  

ΝΑΙ  
 

4. Ενσωµάτωση παρατηρήσεων στα αρχικώς µεταφρασµένα 
κείµενα καθώς και οριστικοποίηση και αποδοχή όρων που 
εµφανίζονται κατά τη διάρκεια της µετάφρασης.  

ΝΑΙ  
 

5. Μορφοποίηση κειµένου, ηλεκτρονική σελιδοποίηση και 
σχετικές εργασίες (DTP).   

ΝΑΙ   

6. Μετατροπή των τελικών αρχείων σε αρχεία PDF. ΝΑΙ   

7. Ενηµέρωση και συντήρηση µεταφραστικών µνηµών και 
γλωσσάριου µε τα τελικά µεταφρασµένα αρχεία. 

ΝΑΙ   

8. Εισαγωγή / Μετάπτωση στοιχείων στις βάσεις δεδοµένων 
Προτύπων του ΕΛΟΤ, ώστε τα πρότυπα να µπορούν να 
διατεθούν άµεσα στο κοινό. 

ΝΑΙ  
 

 

C.3.3.8 Αξιολόγηση & Αξιοποίηση 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ    

1) Θα παραδοθεί µελέτη αξιοποίησης των 
αποτελεσµάτων του έργου µέσω και τη 
τροποποίησης των κατάλληλων επιχειρησιακών 
διαδικασιών του ΕΛΟΤ 

ΝΑΙ  
 

2) ∆ηµιουργία Τράπεζας Ορολογίας στο Portal του 
ΕΛΟΤ 

ΝΑΙ   

3) ∆υνατότητα πλήρους διαχείρισης συνδροµητικών 
σχέσεων στην Τράπεζα Ορολογίας 

ΝΑΙ   

4) Εκπαίδευση χρηστών του ΕΛΟΤ στη διαχείριση της 
Τράπεζας Ορολογίας 

ΝΑΙ   

 

C.3.3.9 Εγγύηση 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ    

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει υπηρεσίες 
συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης για την περίοδο της 
εγγυητικής περιόδου, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της 
ενότητας Α.4.7. 

NAI  
 

2. Χρονικό διάστηµα (σε έτη), µετά την οριστική παραλαβή 
του Έργου, εγγύησης καλής λειτουργίας (παροχή 
δωρεάν συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης) του 
λογισµικού.  

=> 3  

 

3. ∆ιασφάλιση καλής λειτουργίας του λογισµικού 
µετάφρασης, των µεταφραστικών µνήµών και 
γλωσσαρίων. 

ΝΑΙ  
 

4. Αποκατάσταση των ανωµαλιών λειτουργίας του 
λογισµικού (bugs).  

ΝΑΙ   
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ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

5. Η παράδοση - εγκατάσταση τυχόν νέων εκδόσεων και 
αναβαθµίσεων (upgrades, updates, patches) του 
λογισµικού µετάφρασης  

ΝΑΙ  
 

6. Η παράδοση αντιτύπων όλων των µεταβολών ή των 
επανεκδόσεων ή τροποποιήσεων των εγχειριδίων του 
λογισµικού µετάφρασης 

NAI  
 

7. Ο χρόνος αποκατάστασης που αναφέρονται σχετικά µε τη 
συντήρηση και την τεχνική υποστήριξη, ισχύουν και για 
την περίοδο της εγγύησης 

  
 

8. Υπηρεσία Help Desk για τους διαχειριστές του 
συστήµατος. 

NAI   

 

C.3.3.10 Συντήρηση – Τεχνική Υποστήριξη 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ    

1. Η διάρκεια της συντήρησης θα είναι τουλάχιστον πέντε (5) 
έτη. 

ΝΑΙ   

2. Η ετήσια δαπάνη του κόστους συντήρησης δεν µπορεί να 
είναι µικρότερη από το 7% της τιµής της προσφοράς για 
το λογισµικό µετάφρασης. 

ΝΑΙ  
 

3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην προσφορά 
του το πρόγραµµα συντήρησης που θα ισχύσει για το 
χρονικό διάστηµα των πέντε ετών. 

ΝΑΙ  
 

4. Υπηρεσία Help Desk για τους διαχειριστές του 
συστήµατος. 

ΝΑΙ   

5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει επιτόπιες υπηρεσίες, 
για την αποκατάσταση ανωµαλιών και προβληµάτων  

ΝΑΙ   

6. Αναβάθµιση του λογισµικού µετάφρασης, σύµφωνα µε τις 
απαιτήσεις της ενότητας Α.4.8.1. 

ΝΑΙ   

7. ∆ιορθωτική συντήρηση του λογισµικού µετάφρασης 
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της ενότητας Α.4.8.2. 

ΝΑΙ   
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C.4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Λογισµικό Μετάφρασης 

ΑΞΙΑ ΑΓΟΡΑΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ / ΕΤΟΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ Α/Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΣ ΠΟΣΟΤ. 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 
ΑΓΟΡΑΣ 
ΜΕ ΦΠΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΣΥΝΟΛ
Ο 

1 Λογισµικό 
µετάφρασης         

          
          
          

Υπηρεσίες (παραµετροποίηση, εγκατάσταση, εκπαίδευση, υποστήριξη κλπ.) 

ΑΞΙΑ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ Α/Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μονάδα 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΦΠΑ 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 

1 Μελέτη εφαρµογής & ανάλυση 
απαιτήσεων (Παραδοτέα φάσης Α) 1     

2 
Προµήθεια και εγκατάσταση 
λογισµικού µετάφρασης 
(Παραδοτέα φάσης Β) 

1  
 

  

3 ∆ηµιουργία Βάσης Ορολογίας 
Προτύπων (Παραδοτέα φάσης Γ) 1     

4 ∆ηµιουργία Μεταφραστικής 
Μνήµης (Παραδοτέα φάσης ∆)  1     

5 Εκπαίδευση χρηστών – 
τεκµηρίωση (παραδοτέα φάσης Ε) 1     

6 

Μετάφραση προτύπων: τιµές για 
κάθε µία από τις επτά κατηγορίες 
οµοιότητας (Παραδοτέα Φάσεων 

ΣΤ και Ζ) 

  

 

  

 100% 30600*300
/6     

 90-99% 30600*300
/6     

 80-89% 30600*300
/6     

 70-79% 30600*300
/6     

 60-69% 30600*300
/6     

 50-59% 30600*300
/6     

 0-49% 30600*300
/6     

7 
Αξιολόγηση & αξιοποίηση 

αποτελεσµάτων έργου (παραδοτέα 
φάσης Η) 

1  
 

  

       
 ΣΥΝΟΛΟ      
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Συγκεντρωτικός πίνακας Οικονοµικής Προσφοράς  

Α/Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΑΞΙΑ 
ΑΓΟΡΑΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

 
 

ΦΠΑ  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ ΑΓΟΡΑΣ 
ΜΕ ΦΠΑ 

 Προϊόντα Λογισµικού     
 Υπηρεσίες    
 Άλλα κόστη    
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    

Συντήρηση 5 (πέντε) ετών για  το λογισµικό µετά την αντίστοιχη ζητούµενη περίοδο 
εγγύησής τους 

 ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 

 

 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 

Συντήρηση 1ου έτους   

Συντήρηση 2ου έτους   

Συντήρηση 3ου έτους   

Συντήρηση 4ου έτους   

Συντήρηση 5ου έτους   

Σύνολο    

 

Η συντήρηση δεν περιλαµβάνεται στον προϋπολογισµό του έργου, ως εις παράγραφον Β.4.1.5 
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C.5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ∆ΕΙΓΜΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 

 

Α. Αρχικό κείµενο 
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Β. Μεταφρασµένο & µορφοποιηµένο κείµενο 


