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Ο ΕΛΟΤ σας καλεί να υποβάλετε την προσφορά σας, σε σφραγισµένο φάκελο, το αργότερο 
µέχρι 11/09/2006, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10.00 στη διεύθυνση ΕΛΟΤ Α.Ε.  Αχαρνών 
313, 111 45 Αθήνα, µε την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ – ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ  ΕΛΟΤ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: “ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΕΛΟΤ ΠΟΥ 
ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ». 
 
ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ∆ΕΝ ΘΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΘΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ 
ΕΠΙΣΤΡΑΦΟΥΝ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ. 
 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ  
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 - ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ2- ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
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ΤΕΥΧΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ  
ΕΛΟΤ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: “ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΕΛΟΤ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΤΟΥ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ” 
 
1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΝ 
  
Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» (ΕΠΑΝ) του Υπουργείου 
Ανάπτυξης  εντάσσεται στο Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (Γ΄ ΚΠΣ) 2000-2006 και  
περιλαµβάνει µία δέσµη δράσεων και ενισχύσεων που έχουν ως στρατηγικό στόχο τη 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας και την επίτευξη της κοινωνικής 
και οικονοµικής σύγκλισης της χώρας µας µε τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 
ΕΠΑΝ αρθρώνεται σε εννέα άξονες προτεραιότητας και 36 µέτρα, στα οποία εντάσσονται 
126 δράσεις που αποτελούν εφαρµογή των πολιτικών στους τοµείς παρέµβασης του 
προγράµµατος. Στο επίκεντρο των δράσεων του ΕΠΑΝ βρίσκεται η ενίσχυση της 
επιχειρηµατικότητας σε τοµείς όπως νέες τεχνολογίες, η απελευθερωµένη αγορά ενέργειας, 
το περιβάλλον, ο τουρισµός, σε ειδικές κατηγορίες πληθυσµού όπως οι νέοι, οι γυναίκες και 
άτοµα µε ειδικές ανάγκες αλλά και η χρηµατοδότηση δράσεων εκσυγχρονισµού των 
επιχειρήσεων και ιδιαίτερα των µικροµεσαίων επιχειρήσεων στη µεταποίηση, στον τουρισµό 
και στις υπηρεσίες. 
 
Στόχος του άξονα προτεραιότητας 1: Βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, στο 
οποίο περιλαµβάνεται το Μέτρο 1.2 «Εθνικό Σύστηµα Ποιότητας»,  είναι : η ολοκλήρωση 
και ενεργοποίηση του Εθνικού Συστήµατος Ποιότητας στους βασικούς τοµείς : 
Μετρολογία, ∆ιαπίστευση, Πιστοποίηση  και Εποπτεία Αγοράς, ώστε αυτοί να 
αναβαθµιστούν οργανωτικά και λειτουργικά και να ανταποκριθούν στις σύγχρονες 
ανάγκες των επιχειρήσεων και των καταναλωτών της χώρας, για την παροχή 
ολοκληρωµένων υπηρεσιών ποιότητας.  
 
2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΛΟΤ 
 
Η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης Α.Ε.» και το 
διακριτικό τίτλο «ΕΛΟΤ Α.Ε.» ή «ΕΛΟΤ» συστήθηκε µε το Προεδρικό ∆ιάταγµα 155/97 
(ΦΕΚ 131/Α/25.6.1997), µε το οποίο εγκρίθηκε και το καταστατικό της, εποπτεύεται δε από 
τον Υπουργό Ανάπτυξης. 
 
Η εκπόνηση και η διάδοση των ελληνικών προτύπων, η απονοµή σηµάτων συµµόρφωσης, η 
χορήγηση πιστοποιητικών συµµόρφωσης, η πιστοποίηση συστηµάτων ποιότητας και 
περιβαλλοντικής διαχείρισης επιχειρήσεων, καθώς και η διενέργεια εργαστηριακών δοκιµών 
αποτελούν µερικές από τις κύριες δραστηριότητές του. 
 
3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
Ο Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης ΕΛΟΤ Α.Ε., προκειµένου να επιλέξει Σύµβουλο 
Τεχνικής Υποστήριξης για τα έργα του που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, για διάστηµα τουλάχιστον µέχρι 31/10/2008, 
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προκηρύσσει Ανοιχτό Μειοδοτικό ∆ιαγωνισµό  µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη 
προσφορά . 
Το συγκεκριµένο έργο: «Τεχνική Υποστήριξη του ΕΛΟΤ», αποτελεί διακριτή πράξη που 
εντάσσεται στο πλαίσιο της δράσης 9.1.3 «∆ιαχείριση, λειτουργία, παρακολούθηση, έλεγχος» 
του Μέτρου 9.1 του ΕΠΑΝ «Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ».  
 
Η δράση συγχρηµατοδοτείται κατά 28.14% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 71.86% από εθνική συµµετοχή. 
 
3.1 Κύρια αποστολή του Συµβούλου Τεχνικής Υποστήριξης (Σ.Τ.Υ.) είναι η Τεχνική και 
Επιστηµονική Υποστήριξη των αρµόδιων Υπηρεσιών του ΕΛΟΤ για την υλοποίηση των 
δράσεων του Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα», ώστε να εξασφαλισθεί η έγκαιρη, οµαλή, 
αποτελεσµατική και επιτυχής υλοποίησή τους, τόσο σε σχέση µε το φυσικό όσο και µε το 
οικονοµικό αντικείµενό τους.  
 
Οι υπηρεσίες του Σ.Τ.Υ. καλύπτουν :  
 
α. Οργάνωση, Ανάπτυξη και Τεχνική Υποστήριξη του Μηχανογραφικού Συστήµατος 
παρακολούθησης και ελέγχου των έργων και υποέργων µέσω της προσαρµογής, του 
υφιστάµενου πληροφορικού συστήµατος παρακολούθησης µε το Ολοκληρωµένο 
Πληροφοριακό Σύστηµα (Ο. Π. Σ) του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών (ΥΠ ΟΙ Ο). 
 
β. Συνδροµή στην κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών και δεικτών για την 
παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων, δράσεων και µέτρων µεµονωµένα και στο 
σύνολό τους. 
 
γ. Παρακολούθηση της έγκαιρης και εντός των χρονοδιαγραµµάτων υλοποίησης των 
έργων και υποέργων, συντονισµός δράσεων και ενεργειών, υποστήριξη στην κατάρτιση 
τεχνικών προδιαγραφών, παρακολούθηση της υλοποίηση των έργων και υποστήριξη στην 
ανάλυση, συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων για τη σύνταξη τριµηνιαίων, εξαµηνιαίων 
και ετήσιων δελτίων ή εκθέσεων.  
 
Ο ρόλος του Σ.Τ.Υ. είναι επικουρικός και υποστηρικτικός του υφιστάµενου συστήµατος 
διοίκησης. Ο Σ.Τ.Υ. οφείλει να µεθοδεύει τις εργασίες του κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να 
επιτυγχάνεται η µέγιστη δυνατή µεταφορά γνώσεων, εµπειρίας και τεχνογνωσίας προς τις 
εµπλεκόµενες υπηρεσίες. 
 
3.2. Οι στόχοι του έργου του Σ.Τ.Υ. είναι : 
 
1. Η Τεχνική Κάλυψη των αναγκών του ΕΛΟΤ στις εργασίες που υλοποιεί στο πλαίσιο των 

δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα» του Γ΄ ΚΠΣ, 2000-
2006.  

2. Η παροχή Εξειδικευµένων Υπηρεσιών εντός των εγκεκριµένων χρονοδιαγραµµάτων για 
την  υλοποίηση Προγράµµατος.  

3. Η κάλυψη Επεξεργασίας Στατιστικών και άλλων στοιχείων ώστε να είναι δυνατή από 
το σύστηµα διοίκησης του ΕΛΟΤ η παραγωγή τριµηνιαίων/ εξαµηνιαίων και ετήσιων 
εκθέσεων του Προγράµµατος.  

4. Η Επιστηµονική Κάλυψη του Προγράµµατος µε τη µορφή εκθέσεων, προτάσεων, 
συµβουλών και  Εµπειρογνωµοσυνών. 
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4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 
Το αντικείµενο του έργου του Τεχνικού Συµβούλου Υποστήριξης (Σ.Τ.Υ) των δράσεων του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα» του Γ΄ΚΠΣ 2000-2006 αναλύεται σε 
τέσσερις  βασικές ενότητες εργασιών  : 
 
4.1 Ενότητα Εργασιών Α : Υποστήριξη για τη σαφή και πλήρη αποτύπωση του φυσικού 
και οικονοµικού αντικειµένου των έργων στα Τεχνικά ∆ελτία Έργων, της προετοιµασίας 
υλοποίησής τους και της παρακολούθησης της έγκαιρης και εντός των συγκεκριµένων 
χρονοδιαγραµµάτων εκτέλεσής τους. Επιπλέον, υποστήριξη του ΕΛΟΤ για την 
παρακολούθηση και ενηµέρωση επί της προόδου υλοποίησης των δράσεων που αφορούν σε 
θέµατα υποδοµών ποιότητας.  
4.2 Ενότητα Εργασιών Β: Οργάνωση, ανάπτυξη και υποστήριξη της Λειτουργίας του 
Πληροφοριακού Συστήµατος διοίκησης, παρακολούθησης και ελέγχου των έργων. 
4.3 Ενότητα Εργασιών  Γ: Παροχή Επιστηµονικής  και Τεχνικής Υποστήριξης προς τις 
αρµόδιες Υπηρεσίες του ΕΛΟΤ. 
4.4 Ενότητα Εργασιών ∆: Ποιοτική Αναβάθµιση του συστήµατος ελέγχων και 
πιστοποίησης του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου των έργων  καθώς και υποστήριξη 
των διαδικασιών ελέγχου, παραλαβής και αποτίµησης των δράσεων του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα». 
 
4.1. ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α 
 
A) Ο Σύµβουλος Τεχνικής Υποστήριξης κάνοντας χρήση των Τεχνικών ∆ελτίων Έργου 
υποστηρίζει τεχνικά τον καθορισµό και την αποσαφήνιση των παρακάτω χαρακτηριστικών 
κάθε έργου/δράσης, όπως αυτά θα αποτυπώνονται στα επιµέρους Τ.∆.Ε. του 
Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος (ΟΠΣ).  
Συγκεκριµένα :  

♦ Προσδιορισµός Φυσικού Αντικειµένου 
♦ Εκτίµηση Προβλεπόµενου Κόστους 
♦ Χρονοδιάγραµµα ∆απανών – Πηγές Χρηµατοδότησης 

 
B)  Ο Σ.Τ.Υ. υποστηρίζει τις διαδικασίες προκήρυξης – αξιολόγησης των προτάσεων που 
υποβάλλονται συνεπικουρώντας τα αρµόδια όργανα του ΕΛΟΤ για τα έργα που είναι 
τελικός δικαιούχος και υποβάλλοντας τεκµηριωµένες εισηγήσεις.   
 
Γ) Για κάθε έργο του Προγράµµατος, ο Σ.Τ.Υ. συντάσσει, σε συνεργασία µε τους 
υπεύθυνους έργων, λεπτοµερές χρονοδιάγραµµα. 
 
∆) Ο ΣΤΥ  υποστηρίζει τους υπευθύνους των επιµέρους δράσεων στην παρακολούθηση της 
έγκαιρης και εντός των συγκεκριµένων χρονοδιαγραµµάτων υλοποίησης των έργων και 
υποέργων, και στη συλλογή και ανάλυση των στοιχείων των τριµηνιαίων /εξαµηνιαίων 
δελτίων. Υποστηρίζει επίσης κάθε διαδικασία ελέγχου, παραλαβής και αποτίµησης των 
έργων. 
 
Ε) Επιπλέον ο ΣΤΥ :  

♦ Σε περίπτωση καθυστερήσεων, εισηγείται µέτρα για την επίσπευση των διαφόρων 
φάσεων εκτέλεσης, προκειµένου να εξασφαλισθεί η έγκαιρη ολοκλήρωσή τους. 

♦ Εντοπίζει έγκαιρα πιθανά προβλήµατα στην πορεία εκτέλεσης των εργασιών / 
δράσεων και υποδεικνύει µεθόδους αντιµετώπισής τους. 

♦ Υποστηρίζει τις αρµόδιες υπηρεσίες του στις εργασίες παρακολούθησης της φυσικής 
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και χρονικής προόδου των έργων, καθώς και στο συστηµατικό οικονοµικό τους 
έλεγχο.   

 
4.2 ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  Β 
 
Ο ΣΤΥ συµµετέχει στην Οργάνωση, Ανάπτυξη και Τεχνική Υποστήριξη του 
Μηχανογραφικού Συστήµατος παρακολούθησης και ελέγχου των έργων και υποέργων 
µέσω της προσαρµογής, του υφιστάµενου πληροφοριακού συστήµατος παρακολούθησης 
ώστε να διευκολύνει την εισαγωγή στοιχείων στο Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα.  
Ειδικότερα σε συνεργασία µε την Οικονοµική διεύθυνση και τον υπεύθυνο έργου/υποέργου 
συµπληρώνει και υποβάλει στο ΟΠΣ τα µηνιαία, τριµηνιαία, κλπ τεχνικά  δελτία έργων . 
 
4.3.   ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  Γ 
 
Α) Σε ότι αφορά στη σχέση του ΣΤΥ µε τον ΕΛΟΤ, ο κύριος ρόλος του είναι η εξασφάλιση 
των προϋποθέσεων για την έγκαιρη λήψη ορθών αποφάσεων. Στο πλαίσιο αυτό 
συνεπικουρεί στην όσο το δυνατόν πιο πλήρη, αξιόπιστη και αντικειµενική ενηµέρωση για 
τα σχετικά θέµατα του Προγράµµατος και στην κατάθεση εναλλακτικών προτάσεων όσο το 
δυνατόν επεξεργασµένων και ώριµων για υλοποίηση. 
Β) Ο ΣΤΥ παρέχει την υποστήριξή του κατά τη σύνταξη προκηρύξεων και στην κατάρτιση 
σχετικών συµβάσεων. 
Γ) Ο ΣΤΥ παρέχει οποτεδήποτε του ζητηθεί, µέσα στο χρονικό ορίζοντα της Σύµβασής του, 
υπηρεσίες τεχνικού, οικονοµικού και νοµικού Συµβούλου.  
 
4.4.   ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ∆ 
 
Α) Ο ΣΤΥ συµβάλλει στην ποιοτική αναβάθµιση του συστήµατος ελέγχων και 
πιστοποίησης του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου των έργων.  
Β) Υποστηρίζει τις διαδικασίες ελέγχου, παραλαβής και αποτίµησης των δράσεων των 
αντίστοιχων µέτρων του Προγράµµατος.  
Γ) Συνεπικουρεί στη σύνταξη εκθέσεων προόδου  στις οποίες συνοψίζονται η πορεία 
υλοποίησης των έργων του Προγράµµατος, τα συµπεράσµατα, τα τυχόν προβλήµατα και  οι 
προτεινόµενες λύσεις.  
∆) Συµµετέχει στη σύνταξη των ετήσιων εκθέσεων που περιλαµβάνουν συγκεντρωτικό 
απολογισµό των εργασιών που προσέφερε κατά την παρελθούσα περίοδο, προκειµένου να 
αξιολογηθεί η εν γένει συµβολή του στην επιτυχή υλοποίηση του Προγράµµατος. 
 
5. ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΩΝ  

 
Το έργο του αναδόχου αφορά σε συγκεκριµένες εκθέσεις που οφείλει να υποβάλει σε 
συγκεκριµένα στάδια κατά τη διάρκεια υποστήριξης των έργων του ΕΛΟΤ, χωρίς να 
αποκλείεται η δυνατότητα εξειδικευµένων αναφορών σε συγκεκριµένα θέµατα ή/και 
ζητήµατα µετά από αίτηµα του ΕΛΟΤ. Ο Ανάδοχος συντάσσει, εφόσον προκύψει ανάγκη 
ή του ζητηθεί εγγράφως από την Αρµόδια Υπηρεσία, ειδικές αναφορές οι οποίες είναι 
συµβατές µε το σύνολο του έργου του.  

 
6.  ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ –ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 

6.1. Ο Σύµβουλος Τεχνικής Υποστήριξης (ΣΤΥ) υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες, που 
περιγράφηκαν ανωτέρω, µέχρι 31/10/2008. Σε περίπτωση που το έργο δεν έχει ολοκληρωθεί 
µέχρι το τέλος της σύµβασης και απαιτούνται πρόσθετες υπηρεσίες από τον Ανάδοχο, ο 
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ΕΛΟΤ δικαιούται να παρατείνει τη σύµβαση χρονικά µε ανάλογη επέκταση του φυσικού και 
οικονοµικού αντικειµένου και ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεχίσει να προσφέρει τις 
υπηρεσίες του µε ανάλογη πρόσθετη αµοιβή, η οποία θα προκύπτει αναλογικά από τον 
επιπλέον χρόνο σε σχέση µε το αρχικά καθορισµένο ποσό αµοιβής. Η άσκηση του 
δικαιώµατος παράτασης της διάρκειας εκτέλεσης του έργου γνωστοποιείται εγγράφως στον 
Ανάδοχο τουλάχιστον δύο (2) µήνες πριν τη συµβατική ηµεροµηνία λήξης της σύµβασης. 
 
6.2 Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται σε 56.000 ΕΥΡΩ, µη συµπεριλαµβανοµένου του 
Φ.Π.Α.  
7.  ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
7.1. Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, δηµόσιου ή ιδιωτικού δικαίου ή κοινοπραξίες / ενώσεις 
φυσικών ή /και νοµικών προσώπων που έχουν συσταθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία ενός 
Κράτους Μέλους της Ε.Ε. και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την 
κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της Ε.Ε., του ΕΟΧ και στο εσωτερικό των χωρών 
που είναι συµβαλλόµενα µέρη στη Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του ΠΟΕ.    
7.1.1 Τουλάχιστον ένα µέλος του προσφέροντα (φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) θα πρέπει κατά 
τα τελευταία πέντε έτη µέχρι τη δηµοσίευση της πρόσκλησης  
♦ να έχει εµπειρία σε υλοποίηση και διαχείριση Κοινοτικών Προγραµµάτων (ιδιαίτερα 

εµπειρία στη σύνταξη Τ∆Ε, συµπλήρωση δελτίων παρακολούθησης, εθνική και 
κοινοτική νοµοθεσία για δηµόσιες συµβάσεις κ.τ.λ.). 

♦ Να έχει εµπειρία από σχεδιασµό οργάνωση και διαχείριση συστηµάτων 
παρακολούθησης έργων. 

♦ να έχει γνώσεις και εµπειρία από τήρηση Βιβλίων Γ τάξης Μηχανογραφηµένου 
λογιστηρίου. 

♦ Να έχει γνώσεις πληροφοριακών συστηµάτων για την οργάνωση και παρακολούθηση 
έργων από ΚΠΣ και ΟΠΣ (Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα µέσω του οποίου 
παρακολουθούνται από τις εθνικές αρχές τα κοινοτικά προγράµµατα). 
 Σε περίπτωση που ένωση εταιρειών/κοινοπραξία αναδειχθεί σε ανάδοχο, ο ΕΛΟΤ     
διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει να περιβληθεί µε ιδιαίτερη νοµική µορφή, εφόσον 
κριθεί ότι απαιτείται για την καλύτερη υλοποίηση του έργου. 
 Σε κάθε περίπτωση τα µέλη της κοινοπραξίας/ένωσης που υπέβαλαν προσφορά    
ευθύνονται απεριόριστα, αλληλεγγύως και εις ολόκληρο έκαστο έναντι του ΕΛΟΤ. 

7.1.2 Απαγορεύεται, επί ποινή απόρριψης των εν λόγω προσφορών, η συµµετοχή ενός 
φυσικού ή νοµικού προσώπου κοινοπραξία, Ένωση σε περισσότερες από µία προσφορές των 
προσφερόντων. 
 
7.2. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ   
 
7.2.1 Αποκλείεται από συµµετοχή στον διαγωνισµό, ο προσφέρων, εις βάρος του οποίου 
υπάρχει οριστική καταδικαστική απόφαση, γνωστή στην αναθέτουσα αρχή, για έναν ή 
περισσότερους λόγους που απαριθµούνται κατωτέρω: 
1. Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της 

κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου.  
2. ∆ωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 

26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του 
Συµβουλίου.  

3. Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την οικονοµική 
προστασία των συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.  
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4. Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της 
Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες 
δραστηριότητες.  

5. Βρίσκεται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση, ή 
αναγκαστικό συµβιβασµό ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από 
παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη από τις εθνικές, νοµοθετικές και κανονιστικές 
διατάξεις. 

6. Εκινήθη εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση αναγκαστικής  
διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού, ή οποιαδήποτε άλλη παρόµοια διαδικασία 
προβλεπόµενη από τις εθνικές, νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. 

7. Καταδικάσθηκε για αδίκηµα που αφορά την επαγγελµατική διαγωγή του παρέχοντος 
υπηρεσίες, βάσει αµετάκλητης δικαστικής απόφασης. 

8. Έχει διαπράξει επαγγελµατικό παράπτωµα, που µπορεί να διαπιστωθεί µε οποιοδήποτε 
µέσο από τις αναθέτουσες αρχές. 

9. ∆εν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή των εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας όπου είναι εγκαταστηµένος 
ή σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας της αναθέτουσας αρχής. 

10. ∆εν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του τις σχετικές µε την πληρωµή των φόρων και 
τελών σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας της αναθέτουσας αρχής. 

11. Είναι ένοχος υποβολής ψευδούς δηλώσεως ή παραλείψεως υποβολής των πληροφοριών 
που απαιτούνται κατ΄ εφαρµογή της παρούσης διακήρυξης. 

12. για τις περιπτώσεις 1 έως και 7 ο προσφέρων υποβάλλει απόσπασµα ποινικού µητρώου ή 
ελλείψει αυτού, ισότιµο έγγραφο εκδιδόµενο από δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας 
καταγωγής ή προέλευσης και από το οποίο να προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι 
προϋποθέσεις. 

13. Για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα στοιχεία 9) και 10), ο προσφέρων υποβάλλει 
πιστοποιητικό εκδιδόµενο από την αρµόδια αρχή του οικείου κράτους µέλους. 

14. Εάν τα εν λόγω έγγραφα και πιστοποιητικά δεν εκδίδονται από την οικεία χώρα, θα 
πρέπει να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του ενδιαφερόµενου ενώπιον δικαστικής 
ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή του αρµοδίου επαγγελµατικού φορέα της χώρας 
καταγωγής ή προέλευσης του ή όπου δεν προβλέπεται από υπεύθυνη δήλωση. 

15. Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς οι λόγοι αποκλεισµού 
ισχύουν για καθέναν από τους συµµετέχοντες στην προσφορά. Εάν συντρέχει λόγος 
αποκλεισµού και για έναν µόνο συµµετέχοντα σε κοινή προσφορά, τότε αποκλείεται η 
υποβληθείσα κοινή προσφορά.  

16. Η συµµετοχή στον διαγωνισµό  γίνεται µε ευθύνη του προσφέροντα. Η συµµετοχή του 
στη διαδικασία συνεπάγεται πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της παρούσας διακήρυξης 
εκ µέρους του προσφέροντα.  

 
8. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
 
8.1. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
 
Η προθεσµία υποβολής προσφορών λήγει στις 11/9/2006 και µέχρι ώρα 10:00.  
Μετά τη κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή καµία υποβολή συµπληρωµατικών ή 
διευκρινιστικών στοιχείων εκτός εκείνων που τυχόν ζητηθούν από την Επιτροπή 
Αξιολόγησης Προσφορών.  
 
8.2 ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
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Οι προσφορές απορρίπτονται ως απαράδεκτες, αν δεν:  
 
8.2.1 Έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Αλλοδαποί µπορούν να υποβάλουν την 
προσφορά τους στην αγγλική µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική. Σε περίπτωση διαφοράς 
µεταξύ των δύο κειµένων υπερισχύει το κείµενο της µετάφρασης. 
8.2.2 Έχουν συνταχθεί υποχρεωτικά µε τον τρόπο που αναφέρεται στην παρούσα, 
αριθµηµένα κατά φύλο και φέρουν την υπογραφή του προσφέροντος ή του νοµίµου 
εκπροσώπου του κατά φύλλο, σε πρωτότυπο και αντίγραφα. 
8.2.3 Είναι δακτυλογραφηµένες και φέρουν παράτυπες διορθώσεις (σβησίµατα, διαγραφές, 
προσθήκες, κλπ). Αν υπάρχουν διορθώσεις, προσθήκες κλπ., θα πρέπει να αναγράφονται µε 
τα ίδια στοιχεία εκτυπωτικής µηχανής και να έχουν µονογραφηθεί από τον προσφέροντα, η 
δε αρµόδια Επιτροπή Προµηθειών των προσφορών κατά τον έλεγχο θα µονογράφει τις 
διορθώσεις, προσθήκες κλπ και γενικά θα επιβεβαιώνει ότι αυτές έγιναν πριν από την 
αποσφράγιση της προσφοράς. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ΄ αυτή διορθώσεις, 
οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής Προµηθειών. 
8.2.4 Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που εξοµοιώνεται µε 
αντιπροσφορά  απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 
8.3. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
 
8.3.1 Οι προσφορές υποβάλλονται σε τρία (3) αντίτυπα τα οποία θα τεθούν στον ίδιο 
φάκελο προσφοράς. Σ’ ένα από τα τρία αντίτυπα και σε κάθε σελίδα αυτού θα γράφεται η 
λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και αυτό θα είναι επικρατέστερο των άλλων σε περίπτωση διαφοράς 
µεταξύ τους. Κάθε σελίδα του ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ και των αντιγράφων θα πρέπει να είναι 
µονογραµµένη.  
8.3.2 Οι προσφορές υποβάλλονται σε σφραγισµένο φάκελο στο εξωτερικό του οποίου 
υποχρεωτικά θα αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα : 

(α) Τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντος : 
(Επωνυµία – ∆ιεύθυνση ή Επωνυµίες και ∆ιευθύνσεις των µελών της Ένωσης) 
(β) Ο αποδέκτης ως εξής : 
Προς ΕΛΟΤ Α.Ε. 
οδός Αχαρνών 313,  
111 45 Αθήνα  
1ος όροφος, Πρωτόκολλο,  
(γ) Με την ένδειξη : 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ 
ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙ Ο ΕΛΟΤ ΣΤΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
(δ) Αριθµός διακήρυξης: 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. ………… 
(ε) Ηµεροµηνία ∆ιεξαγωγής ∆ιαγωνισµού: 
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
11/9/2006 και ώρα 10.00 π.µ. 
(στ) Η ένδειξη : 
«ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ» 

 
8.3.3 ∆εκτές γίνονται οι προσφορές που υποβάλλονται και µέσω : 

♦ ΕΛΤΑ 
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♦ Ταχυµεταφορές  
♦ Εξουσιοδοτηµένους αντιπροσώπους  

Σε κάθε περίπτωση, οι προσφορές θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στον ΕΛΟΤ πριν ή 
κατά την καταληκτική ηµεροµηνία 11/9/2006 και ώρα 10.00.  
8.3.4 ∆εν πρέπει να χρησιµοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να 
αποσφραγισθούν και να επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. 
Ο φάκελος κάθε προσφοράς συνοδεύεται από ειδική συνοδευτική επιστολή, στην οποία θα 
πρέπει να αναφέρεται η εταιρεία ή ένωση Εταιρειών που υποβάλλει την προσφορά.  
8.3.5 Ο φάκελος κάθε προσφοράς περιλαµβάνει τους ακόλουθους δυο (2) επιµέρους 
φακέλους: 
♦ Φάκελος Α «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» που περιέχει το ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και δύο 
αντίγραφα, τα περιεχόµενα των οποίων περιγράφονται αναλυτικά στο 8.5.  
♦ Φάκελος Β «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που είναι σφραγισµένος επί ποινή 
αποκλεισµού και περιέχει µόνο ένα (1) πρωτότυπο της Οικονοµικής Προσφοράς των 
συµµετεχόντων. Αυτό το Πρωτότυπο της Οικονοµικής Προσφοράς θα έχει όλες τις σελίδες 
του αριθµηµένες και υπογεγραµµένες από το νόµιµο εκπρόσωπο των συµµετεχόντων. Τα 
περιεχόµενα της οικονοµικής προσφοράς περιγράφονται στο 8.6.  
Όλοι οι επιµέρους φάκελοι θα φέρουν και τις  ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Η υποβολή 
προσφοράς συνεπάγεται αυτόµατα και την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον 
υποψήφιο όλων των όρων της διακήρυξης. 
 
8.4 ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
 
Οι προσφορές δεσµεύουν τους προσφέροντες για 90 ηµερολογιακές ηµέρες από την 
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Εάν ζητηθεί, µπορεί να γίνει παράταση 
του χρόνου ισχύος για ίσο διάστηµα.  

 
8.5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ Α «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» 
 
Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά τους, στον υποφάκελο 
«∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» τα κάτωθι οριζόµενα δικαιολογητικά στην Ελληνική γλώσσα. Σε 
αντίθετη περίπτωση, ο προσφέρων αποκλείεται από τη διαδικασία ανάθεσης του έργου.  
∆ικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδας θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση 
τους στην ελληνική γλώσσα, επί ποινή αποκλεισµού. 
1. Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής αναγνωρισµένων πιστωτικών ιδρυµάτων ή άλλων 

νοµικών προσώπων που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη µέλη της Ε.Ε. και έχουν σύµφωνα 
µε τη νοµοθεσία των κρατών µελών αυτό το δικαίωµα, ύψους 5% του προϋπολογισµού 
του έργου συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.  

2. Σε περίπτωση νοµικών προσώπων, πρέπει να υποβληθούν τα δικαιολογητικά σύστασης 
και νοµιµοποίησής τους (αντίγραφα καταστατικών µε τις τροποποιήσεις τους (ΦΕΚ).  

3. Αν το Νοµικό πρόσωπο είναι ανώνυµος εταιρεία, το Φ.Ε.Κ. συγκρότησης σε σώµα του εν 
ενεργεία ∆ιοικητικού Συµβουλίου του, κατά το χρόνο διενέργειας του διαγωνισµού καθώς 
και αντίγραφο του ΦΕΚ εκπροσώπησης.  

4. Σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης, συµφωνητικό συνεργασίας µε το οποίο ορίζεται 
και ο εκπρόσωπος της Ένωσης ή της Κοινοπραξίας κατά το στάδιο συµµετοχής στο 
διαγωνισµό, ο οποίος θα εξουσιοδοτείται να υπογράφει για λογαριασµό τα κοινοπραξίας 
ή της ένωσης τα έγγραφα της προσφοράς, καθώς και κάθε άλλο, σχετικό µε τον 
διαγωνισµό, έγγραφο.  

5. Γενικές πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά, τη δραστηριότητα, την τεχνική υποδοµή, το 
απασχολούµενο προσωπικό κατά ειδικότητα ή και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ή 
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στοιχείο που στοχεύει στην τεκµηρίωση της δυνατότητας του Αναδόχου Συµβούλου να 
αναλάβει το συγκεκριµένο έργο.  

6. Κατάλογο και συνοπτική περιγραφή των κυριότερων, αντίστοιχων µε το 
προκηρυσσόµενο, έργων, τα οποία υλοποίησαν κατά την προηγούµενη πενταετία, µε 
ένδειξη της οικονοµικής τους αξίας, του χρόνου υλοποίησης και του παραλήπτη και του 
ποσοστού συµµετοχής του διαγωνιζοµένου σε αυτό. Αν οι παραλήπτες των έργων είναι 
φορείς του δηµοσίου τοµέα, οι παραδόσεις να αποδεικνύονται µε σχετική βεβαίωση ή 
πρωτόκολλο παραλαβής που έχει εκδοθεί από την κατά περίπτωση αναθέτουσα αρχή. 

7. Αναλυτικά βιογραφικά των προτεινόµενων στελεχών (τα οποία µπορούν να υποβληθούν 
σε Παράρτηµα) από τα οποία πρέπει να προκύπτει η εξειδίκευσή τους σε σχέση µε όσα 
ορίζονται στην αντίστοιχη παράγραφο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

8. Αναλυτική περιγραφή της Οµάδας Έργου  
Συµπληρωµένο τον Πίνακα 1 που ακολουθεί, και στον οποίο θα δίνονται αναλυτικά 
στοιχεία απασχόλησης καθενός από τα προτεινόµενα στελέχη της Οµάδας Έργου και 
εξειδικευµένων συνεργατών, µεταξύ των οποίων θα πρέπει απαραιτήτως να είναι και ένας 
νοµικός: 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ1:  
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΕΡΓΟΥ και  ΟΜΑ∆ΑΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 
Εταιρεία : 
 
 
Στέλεχος 

 
Θέση στην Οµάδα 

 
Καθήκοντα 

Προβλεπόµενος 
χρόνος απασχόλησης 
στο έργο 

    
 
 

   

 
 

   

 
Κάθε υποψήφιος Σύµβουλος Τεχνική Υποστήριξης (ΣΤΥ)  ορίζει τον Υπεύθυνο  που θα 
ηγηθεί της οµάδας έργου. 
Εάν ο υπεύθυνος ή τα µέλη της οµάδας έργου και της οµάδας εξειδικευµένων συνεργατών 
του ΣΤΥ δεν είναι µόνιµα στελέχη του γραφείου που υποβάλλει την προσφορά, υποβάλλεται 
από έναν έκαστο εξ’ αυτών, υπεύθυνη δήλωση ότι υπάρχει συµφωνία συνεργασίας για 
όλη την προβλεπόµενη διάρκεια του παρόντος έργου και δέχονται τους όρους του 
παρόντος διαγωνισµού. Αντικατάσταση του Υπεύθυνου, ή των µελών της οµάδας έργου 
κατά την διάρκεια της σύµβασης µπορεί να γίνει µόνο µετά από έγγραφη έγκριση του ΕΛΟΤ.  
9. Ο προσφέρων θα πρέπει, επίσης, να προσκοµίσει υποχρεωτικά µε ποινή αποκλεισµού 

Υπεύθυνη ∆ήλωση του ν. 1599/86 ότι: 
α. ∆εν εµπίπτει σε κανέναν από τους λόγους αποκλεισµού για την ανάληψη του έργου, 
όπως αυτοί περιγράφονται στο σηµείο 7.2.1 της πρόσκλησης και ότι δεσµεύεται να 
προσκοµίσει τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τούτο προ της 
υπογραφής της σύµβασης στην περίπτωση που του κατακυρωθεί το έργο   
β. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης. 
γ. Η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης,  των οποίων έλαβε 
γνώση. 
δ. Η υποβαλλόµενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του έργου.  
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ε. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 
στ. Ο προσφέρων δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισµούς του Ελληνικού ∆ηµοσίου µε 
απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης. Προκειµένου δε για αλλοδαπούς απαιτείται 
δήλωση ότι δεν έχουν αποκλεισθεί από αντίστοιχη αρχή. 
ζ. Ο προσφέρων δεν έχει καταδικασθεί για αδίκηµα που αφορά την επαγγελµατική του 
διαγωγή βάσει απόφασης η οποία έχει ισχύ δεδικασµένου, και ότι δεν έχει διαπράξει 
επαγγελµατικό παράπτωµα, που µπορεί να διαπιστωθεί µε οποιοδήποτε µέσο από την 
Αναθέτουσα Αρχή. 

Σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, οι παραπάνω δηλώσεις πρέπει να κατατεθούν για 
καθέναν από τους συµµετέχοντες στην κοινή προσφορά. 
10. Πρακτικό αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή του ∆ιοικούντος Οργάνου του 

προσφέροντος µε το οποίο:  
♦ Εγκρίνεται η συµµετοχή του στο διαγωνισµό. Σε περίπτωση Ένωσης εταιρειών 

εγκρίνονται η συµµετοχή εκάστης της εταιρείας στο διαγωνισµό και η σύµπραξη µε τις 
λοιπές εταιρείες, µέλη της Ένωσης. 

♦ Εγκρίνεται και παρέχεται σε συγκεκριµένο άτοµο ή άτοµα (νόµιµος εκπρόσωπος) 
εξουσιοδότηση να υπογράψει όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά συµπεριλαµβανοµένης 
και της προσφοράς, καθώς και για να καταθέσει την προσφορά και να παραστεί στην 
αποσφράγιση των προσφορών σε όλα τα στάδια του διαγωνισµού και να υπογράψει 
οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο απαιτηθεί. 

Στην περίπτωση περισσοτέρων του ενός φυσικών ή νοµικών προσώπων που υποβάλλουν 
κοινή προσφορά, κάθε συµµετέχων στην ένωση υποχρεούται να προσκοµίσει όλα τα 
ανωτέρω δικαιολογητικά. 
8.5.2 Τα λοιπά δικαιολογητικά που θα υποβληθούν σε περίπτωση που ο προσφέρων 
αναδειχθεί σε ανάδοχο περιλαµβάνουν: 
1. Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας 

διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, εφόσον πρόκειται για 
φυσικά πρόσωπα, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα, σχετικό µε την άσκηση της 
επαγγελµατικής τους δραστηριότητας.  

2. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
εξαµήνου ή τουλάχιστον εν ισχύ κατά την υπογραφή της σύµβασης, σύµφωνα µε τα 
ισχύοντα στη χώρα εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό 
πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 
συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον τους 
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού 
συµβιβασµού ή άλλη ανάλογη διαδικασία. 

3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 
προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στην καταβολή 
των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους 
κατά την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. 

 
8.6. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ Β «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  
 
Ο φάκελος Β "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" περιλαµβάνει τη συνολική οικονοµική 
προσφορά για την εκτέλεση του Έργου, η οποία διατυπώνεται ολογράφως και αριθµητικώς, 
σε ΕΥΡΩ , χωρίς ΦΠΑ και µε ΦΠΑ. 
Η οικονοµική προσφορά υπογράφεται από το νόµιµο εκπρόσωπο του προσφέροντα ή των 
νοµίµων εκπροσώπων των προσφερόντων. 
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9.   ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις, ηµέρα 11/9/2006 και ώρα 10:00 στη ∆/νση: 
ΕΛΟΤ ΑΕ, Αχαρνών 313, Κάτω Πατήσια, στον Ε΄ όροφο,  παρουσία εξουσιοδοτηµένων 
εκπροσώπων των εταιριών που έχουν παραλάβει τα τεύχη του διαγωνισµού και έχουν 
υποβάλει εµπρόθεσµα την προσφορά τους, µετά από έγκαιρη ειδοποίηση τους, εφ’ όσον το 
επιθυµούν.  
Η αποσφράγιση γίνεται σύµφωνα µε την παρακάτω διαδικασία: 
 
1.  H Επιτροπή Προµηθειών θα αποσφραγίσει τους φακέλους και θα προσυπογράψει το 

περιεχόµενό τους. Στη συνέχεια θα ελεγχθεί η πληρότητα των υποβληθέντων 
δικαιολογητικών, βάσει των απαιτήσεων του ∆ιαγωνισµού. 
Η µη υποβολή των απαιτούµενων δικαιολογητικών που αναγράφονται στο Άρθρο 7, 
φάκελος Α – δικαιολογητικά συµµετοχής σύµφωνα µε τους όρους του ∆ιαγωνισµού 
καθιστά την προσφορά απορριπτέα.
 

2. Η Επιτροπή Προµηθειών διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους προσφέροντες να 
υποβάλουν µέσα σε δύο (2) εργάσιµες ηµέρες, από την ηµέρα γνωστοποίησής τους (µε 
τηλεοµοιοτυπία) ελλείποντα δικαιολογητικά. Αν τα υπόψη δικαιολογητικά δεν 
υποβληθούν εµπρόθεσµα ο ΕΛΟΤ Α.Ε. επιφυλάσσεται του δικαιώµατος να απορρίψει τις 
σχετικές προσφορές. 

 
3. Κατά το στάδιο της αξιολόγησης των προσφορών δυνατόν να ζητηθεί από τους 

προσφέροντες να απαντήσουν σε ερωτήσεις και να παρέχουν περαιτέρω δικαιολογητικά ή 
πληροφορίες, αλλά µόνο για τα συγκεκριµένα σηµεία που ζητούνται από την Επιτροπή 
Προµηθειών. Οι προσφέροντες θα πρέπει να απαντήσουν γραπτά το αργότερο σε τρεις (3) 
ηµέρες από την ηµεροµηνία παραλαβής του ερωτήµατος της Επιτροπής Προµηθειών 
άλλως ο ΕΛΟΤ Α.Ε. επιφυλάσσεται του δικαιώµατος να απορρίψει τις προσφορές αυτών 
που δεν απάντησαν εµπρόθεσµα. Αυτές οι απαντήσεις δεν επιτρέπεται να τροποποιούν 
την αρχικά υποβληθείσα προσφορά και δεν συνιστούν δικαίωµα αντιπροσφοράς στον 
προσφέροντα. 

Προϋπόθεση για το άνοιγµα του Φακέλου Β (Οικονοµική Προσφορά) είναι η πληρότητα του 
Φακέλου Α (∆ικαιολογητικά Συµµετοχής).      
 
10. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
  
Η χαµηλότερη προσφορά. 
 
11. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  
 
Το έργο του ΤΣΥ παρακολουθείται καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασής του από την αρµόδια 
υπηρεσία από την οποία καθοδηγείται και λαµβάνει οδηγίες.  
Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου συγκροτείται  Επιτροπή Παρακολούθησης και 
Παραλαβής των υποβαλλοµένων Εκθέσεων από το ΤΣΥ. 
 
12. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
 
Ο τρόπος αµοιβής του Αναδόχου θα προβλέπεται στη σύµβαση που θα υπογραφεί. Με την 
υπογραφή της σύµβασης ο Ανάδοχος καταθέτει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους 
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10% της συνολικής αµοιβής του έργου, όπως αυτή θα έχει προκύψει βάσει της οικονοµικής 
του προσφοράς.  
Όλες οι πληρωµές θα γίνονται έναντι προσκόµισης φορολογικής και ασφαλιστικής 
ενηµερότητας. Οι Εγγυητικές Επιστολές θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από µία ή περισσότερες 
τράπεζες που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή από Πιστωτικό Ίδρυµα που έχει άδεια 
διενέργειας Τραπεζικών Εργασιών.  
 
15. ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ 
 
Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης αλλά και µετά τη καθ’οιονδήποτε τρόπο λήξη ή 
λύση αυτής, ο Ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εχεµύθεια και να µη 
γνωστοποιήσει σε τρίτους, χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση του ΕΛΟΤ 
οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση 
των υπηρεσιών του και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. 
 
16.  ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
 
α)  Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσµεύεται για την τελική ανάθεση της Σύµβασης και 
δικαιούται να την αναθέσει ή όχι, να µαταιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη σχετική 
διαδικασία, χωρίς ουδεµία υποχρέωση για καταβολή αµοιβής ή αποζηµίωσης εξ αυτού του 
λόγου στους προσφέροντες. 
Οι προσφέροντες δεν δικαιούνται ουδεµία αποζηµίωση για δαπάνες σχετικές µε τη 
συµµετοχή τους. 
 
β)  Ο τρόπος συνεργασίας του ΕΛΟΤ Α.Ε.  µε τον Ανάδοχο που τελικά θα επιλεγεί θα 
προσδιοριστεί ειδικότερα στη σχετική σύµβαση. 
 
17. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 
 
∆εν προβλέπεται δυνατότητα υποβολής ενστάσεων. 
 
18. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
 
Ο ∆ιαγωνισµός διέπεται από τον Κανονισµό Προµηθειών του ΕΛΟΤ όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει και τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Οποιαδήποτε διαφορά, που τυχόν 
προκύψει από την παρούσα ή τη σύµβαση που θα καταρτισθεί,  θα υπόκειται στη δικαιοδοσία 
των ∆ικαστηρίων της Αθήνας. Εφαρµοστέο το Ελληνικό ∆ίκαιο. 
 
 
Για τον 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΛΟΤ Α.Ε.) 
 
Αθήνα, 2006-08-08 
 
 
 
Συµφέρης  Νικόλαος 
∆ιευθύνων Σύµβουλος 
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ΕΛΟΤ ΑΕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Προς: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΛΟΤ) Α.Ε. 
Αχαρνών 313 Κ. Πατήσια 
111 45 Αθήνα, 
ΕΛΛΑ∆Α 
ΕΚ∆ΟΤΗΣ                  : ……………………….. 
ΑΡ. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ   : ……………………….. 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ                : ……………………….. 
Kύριοι, 
Θα θέλαµε να σας πληροφορήσουµε ότι, οι παραιτούµενοι ρητώς και ανεπιφυλάκτως της 
ενστάσεως, του ευεργετήµατος και δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως που προκύπτει 
από τα άρθρα 852-864 και 866-869 του Ελληνικού Αστικού Κώδικα, εγγυούµεθα δια της 
παρούσης ρητώς, αµετακλήτως και ανεπιφυλάκτως ως πρωτοφειλέτες υπέρ του 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ  (1)....................................................................που έχει την έδρα του     
(2)................................................................ µέχρι του ποσού των (3) ........................................  
για την συµµετοχή του εν λόγω ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ στο ∆ιαγωνισµό που θα διεξαχθεί την (4) 
(ΗΜΕΡΑ ........................) του (ΕΤΟΣ .................) σύµφωνα προς τη ∆ιακήρυξη σας Αριθ 
……. 
Η παρούσα Εγγυητική Επιστολή καλύπτει όλες τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη 
συµµετοχή στον προαναφερθέντα ∆ιαγωνισµό µέχρι την υπογραφή της σχετικής σύµβασης 
από τον διαγωνιζόµενο, σε περίπτωση ανάθεσης σε αυτόν και της παράδοσης σε σας από 
αυτόν Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης σύµφωνα µε τους όρους της ανωτέρω 
∆ιακήρυξης, αλλά σε καµία περίπτωση δεν αναφέρεται στις υποχρεώσεις που προκύπτουν 
από την καλή εκτέλεση µίας τέτοιας Σύµβασης. 
Στην περίπτωση, που θα αποφασίσετε ότι ο εν λόγω διαγωνιζόµενος δεν ανταποκρίθηκε σε 
οποιαδήποτε υποχρέωση που έχει αναλάβει σχετικά µε τη συµµετοχή του στον ανωτέρω 
∆ιαγωνισµό, αναλαµβάνουµε δια της παρούσης την υποχρέωση να σας πληρώσουµε πάραυτα 
χωρίς καµία αντίρρηση το εγγυηθέν ποσό εν όλο ή εν µέρει βάσει των οδηγιών σας και 
αµέσως (εντός τριών (3) ηµερών) µετά το αίτηµα σας, χωρίς καµία εξουσιοδότηση, πράξη η 
συγκατάθεση του διαγωνιζόµενου, ούτε οποιαδήποτε άρνηση, αντίρρηση ή προσφυγή στη 
δικαιοσύνη που ο ανωτέρω διαγωνιζόµενος θα εγείρει θα ληφθεί υπόψη. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της ανωτέρω Εγγυητικής το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου το οποίο δεν επιβαρύνει τον ΕΛΟΤ. 
∆ηλώνουµε επίσης ότι η παρούσα Εγγυητική µας θα παραµείνει σε πλήρη ισχύ έως ότου 
οποιαδήποτε και κάθε υποχρέωση ανειληµµένη από το διαγωνιζόµενο βάσει της συµµετοχής 
του στον ανωτέρω ∆ιαγωνισµό θα έχει εκπληρωθεί, αλλά το αργότερο για (6) ............... µήνες 
από την ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού (7) .................................... εκτός εάν στο 
µεταξύ παραταθεί η ισχύς της ή αυτή µας επιστραφεί µε δήλωση σας. 
Βεβαιούται τέλος, υπεύθυνα ότι το ποσό των Εγγυητικών µας Επιστολών που έχουν δοθεί 
προς το ∆ηµόσιο και τα Ν.Π.∆.∆. συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσης, δεν 
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ΕΛΟΤ ΑΕ 

υπερβαίνουν το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για 
την Τράπεζά µας. 
Με εκτίµηση 
( Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή) 

1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ (ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ) 
2. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ Ε∆ΡΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ 
3. ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
4. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΑΙΦΕΡΟΝΤΟΣ 
5. ΑΡΙΘΜΟΣ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
6. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΝΩΝ ΙΣΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
7. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 
Προς: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΛΟΤ) Α.Ε. 
Αχαρνών 313 Κ. Πατήσια 
111 45  Αθήνα, 
ΕΛΛΑ∆Α 
 
ΕΚ∆ΟΤΗΣ : .......................................................... 
ΑΡ. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ : .......................…............................... 
ΗΜΕΡΟΜΗΝIΑ : ...................……............................... 
ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤIΚΗΣ ΕΠIΣΤΟΛΗΣ : .........................…............................. 
 
∆oθέντoς ότι ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΛΟΤ) Α.Ε. 
 (που στο εξής θα oνoµάζεται ΕΛΟΤ) έχει συνάψει τη ΣΥΜΒΑΣΗ Αριθ. ...............την 
(ηµεροµηνία) .......................  µε.................................................................... (που στο εξής θα 
oνoµάζεται ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ) για ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ αξία ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
………………………………………………….…και  
Επειδή σύµφωνα µε τους όρους της εν λόγω Σύµβασης o ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ έχει αναλάβει την 
υποχρέωση να παράσχει στον ΕΛΟΤ ΑΕ  Εγγυητική Τραπεζική Επιστολή ύψους δέκα τοις 
εκατό (10%) της συνολικής ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ αξίας της ΣΥΜΒΑΣΗΣ ως Εγγύηση 
Καλής Εκτέλεσης  και επειδή, σύµφωνα µε τους όρους της εν λόγω Σύµβασης, o 
ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ µας ζήτησε να εκδώσουµε την προαναφερθείσα Εγγυητική για σας, αίτηµα για 
το oπoίo συγκατατιθέµεθα, λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, εµείς, (όνοµα Τράπεζας) 
…………………………………………….  
κατόπιν εντολής του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ εγγυώµεθα και αναλαµβάνουµε ανεκκλήτως και 
ανεπιφυλάκτως και παραιτoύµενoι κάθε ενστάσεως, δικαιώµατος διαιρέσεως και διζήσεως να 
σας πληρώσουµε (εντός τριών (3) ηµερών) µε το πρώτο απλό έγγραφο αίτηµά σας, παρά την 
oπoιαδήπoτε αντίρρηση εκ µέρους του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ή oπoιoυδήπoτε τρίτου, όπoιo ποσό, 
συνυπoλoγιζoµένων και των αντιστοίχων Τραπεζικών Τόκων επί του πoσoύ αυτού, θα 
αξιώσετε µέχρι το σύνoλo της Εγγυητικής όπως προαναφέρθηκε, δηλώνοντας ότι o 
ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ δεν εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις του σύµφωνα µε την ανωτέρω Σύµβαση 
Παροχής Υπηρεσιών προς εσάς και παραιτoύµενoι κάθε δικαιώµατος διαιρέσεως και 
διζήσεως ή/και oπoιoυδήπoτε άλλου παρόµoιoυ δικαιώµατος, για παράδειγµα των 
δικαιωµάτων σύµφωνα µε τα άρθρα 853, 856, 863, 866, 867 και 868 του Ελληνικού Αστικού 
Κώδικα.  Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγυητικής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτoσήµoυ το oπoίo δεν θα επιβαρύνει τον ΕΛΟΤ. 
Η παρούσα Εγγυητική Επιστολή ισχύει από σήµερα µέχρι και µέχρι 
τις……………………….……….. 
 
Η παρούσα Εγγυητική Επιστολή θα επιστραφεί σε µας µετά την κατά τ’ ανωτέρω λήξη της. 
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ΕΛΟΤ ΑΕ 

 
Βεβαιoύται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο 
∆ηµόσιο και τα Ν.Π.∆.∆. συvυπoλoγίζoντας και το ποσό της παρούσης, δεν υπερβαίνει το 
όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπ. Οικoνoµικών για την Τράπεζά µας. 
 
Με εκτίµηση, 
 
 
( Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή) 
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