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ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. 
ΕΛΟΤ Α.Ε. 

Γ΄ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (2000 – 2006) 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» 
ΜΕΤΡΟ 1.2: ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

 
 
 
 
 
 

 
 

Πρόχειρος Μειοδοτικός ∆ιαγωνισµός µε κλειστές προσφορές για την 
προµήθεια  

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕ∆ΙΑΣΚΕΨΗΣ 
για τις συνεδριάσεις των τεχνικών επιτροπών/οµάδων εργασίας 

 του ΕΛΟΤ Α.Ε. 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1348-07 
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Συνοπτικά στοιχεία Έργου 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης  A.E.– ΕΛΟΤ A.E. 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
«Προµήθεια δύο συστηµάτων τηλεδιάσκεψης (videoconference)  
για τις συνεδριάσεις των τεχνικών επιτροπών/οµάδων εργασίας 

 του  ΕΛΟΤ Α.Ε.» 

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ 
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης Α.Ε.– ΕΛΟΤ Α.Ε. 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ  
Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης Α.Ε.– ΕΛΟΤ Α.Ε. 

Αχαρνών 313-Αθήνα 

ΕΙ∆ΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  Προµήθεια 

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ Πρόχειρος Μειοδοτικός ∆ιαγωνισµός  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο συνολικός προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται στο ποσό 
των  12.000 € πλέον ΦΠΑ  
Η προµήθεια συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 65% και από εθνικούς 
πόρους κατά 35 %  

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 1 µήνας µετά την υπογραφή της σύµβασης 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

15/03/2007  ηµέρα Πέµπτη   και ώρα  11.00 π.µ.   

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 
/ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης – ΕΛΟΤ Α.Ε.  
Αχαρνών 313,  111 45 ΑΘΗΝΑ 
1ος όροφος-Πρωτόκολλο 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Γ. Ανταράκη-Φέρλα  
Τηλ.: 210 2120312  
Fax:  210 2120325 
Email: gpa@elot.gr 
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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕ∆ΙΑΣΚΕΨΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ/ΟΜΑ∆ΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΟΤ Α.Ε. 
 

 
 
 

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΛΟΤ Α.Ε. 

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) και εποπτεύεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης. 
Η εκπόνηση και η διάδοση των προτύπων, η απονοµή ελληνικών σηµάτων συµµόρφωσης, η 
πιστοποίηση συστηµάτων ποιότητας, η χορήγηση πιστοποιητικών συµµόρφωσης, περιβαλλοντικής 
διαχείρισης καθώς και η διενέργεια εργαστηριακών δοκιµών αποτελούν µερικές από τις κύριες 
δραστηριότητες της εταιρείας. 

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ Α.Ε.) προκηρύσσει πρόχειρο µειοδοτικό 
διαγωνισµό για την αγορά δύο (2) συστηµάτων τηλεδιάσκεψης (videoconference) όπως 
αναφέρονται αναλυτικά στη συνηµµένη τεχνική προδιαγραφή. Ο εξοπλισµός αυτός θα 
χρησιµοποιηθεί για τη λειτουργία των συνεδριάσεων των τεχνικών επιτροπών/οµάδων εργασίας 
του ΕΛΟΤ Α.Ε. Ο εξοπλισµός θα πρέπει να είναι καινούριος, αµεταχείριστος και χωρίς ατέλειες, 
νοµικά  ή  πραγµατικά ελαττώµατα. 
 
Ο Προµηθευτής θα κληθεί µέσα στο αντικείµενο του παρόντος διαγωνισµού να προσφέρει 
στον ΕΛΟΤ: 
• Τον υλικό εξοπλισµό  
• Το σχετικό λογισµικό λειτουργίας 
• Εγκατάσταση εν καλή και πλήρη λειτουργία των συστηµάτων (εξοπλισµού και λογισµικού) 
• ∆ιετή εγγύηση καλής λειτουργίας του εξοπλισµού και λογισµικού  
 
Ο Προµηθευτής επίσης: 
• Θα πρέπει να διασυνδέσει τα συστήµατα τηλεδιάσκεψης έτσι ώστε να λειτουργούν καλώς στην 
υπάρχουσα δοµή του δικτύου του ΕΛΟΤ 
• Θα πρέπει να υλοποιήσει συγκεκριµένες πολιτικές ασφαλείας, που σχετίζονται µε την καλή 
λειτουργία του εσωτερικού δικτύου του ΕΛΟΤ.  
Η παραπάνω παράθεση εργασιών είναι ενδεικτική και όχι εξαντλητική. 
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Η συγκεκριµένη προµήθεια εντάσσεται στο πλαίσιο του έργου «ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ- ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΣΤΙΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ 
ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΚΡΙΣΙΜΑ Ή ∆ΥΝΑΜΙΚΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ -ΦΑΣΗ Β», του Μέτρου 1.2. «Εθνικό Σύστηµα 
Ποιότητας», του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» µε τελικό δικαιούχο 
τον Ελληνικό Οργανισµό Τυποποίησης ΑΕ («ΕΛΟΤ Α.Ε.»). 
Το έργο συγχρηµατοδοτείται κατά 65% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
(ΕΤΠΑ) και κατά 35% από Εθνική Συµµετοχή. 
 
Αποστολή του ΕΤΠΑ είναι η συµβολή στην άµβλυνση των ανισοτήτων, όσον αφορά την ανάπτυξη 
και το βιοτικό επίπεδο µεταξύ των διαφόρων περιφερειών, στη µείωση της καθυστέρησης των 
λιγότερο ευνοηµένων περιφερειών, στη διόρθωση των κυριότερων περιφερειακών ανισοτήτων 
στην Κοινότητα, στην ανάπτυξη και τη διαρθρωτική προσαρµογή των αναπτυξιακά 
καθυστερηµένων περιφερειών, καθώς και στην κοινωνική και οικονοµική ανασυγκρότηση των 
περιφερειών. 
Στα πλαίσια αυτά καλείστε, εφόσον επιθυµείτε, να υποβάλετε τη σχετική προσφορά σας σε 
σφραγισµένο φάκελο το αργότερο µέχρι την  15/03/2007 ώρα 11.00 π.µ., στα κεντρικά γραφεία του 
ΕΛΟΤ Α.Ε. Αχαρνών 313 - Κ. Πατήσια, Τ.Κ. 111 45-Αθήνα, στον 1ο όροφο, γραφείο 
Πρωτοκόλλου. 
Προσφορές που θα κατατεθούν µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα δεν αποσφραγίζονται, 
αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσµες.  
 
3. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
3.1 Ηµεροµηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 15/03/2007 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 
11.00 π.µ., στα κεντρικά γραφεία του ΕΛΟΤ Α.Ε. Αχαρνών 313 - Κ. Πατήσια, Τ.Κ. 111 45-Αθήνα, 
στον 1ο όροφο, γραφείο Πρωτοκόλλου. 
3.2 Στο εξωτερικό του φακέλου θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:  

 
α. η φράση «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΛΟΤ Α.Ε.» 
β. ο αριθµός πρωτοκόλλου της παρούσας προκήρυξης (δηλ. Προκήρυξη   1348-07) 
γ. τα στοιχεία του αποστολέα. 

 
Μέσα στον φάκελο προσφοράς θα πρέπει να τοποθετηθούν: 

α. τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς 
β. φορολογική ενηµερότητα του προσφέροντος 
γ. ενυπόγραφη δήλωση του προσφέροντος ότι αποδέχεται όλους τους όρους της 
προκήρυξης 
δ. σφραγισµένο υποφάκελο στο εξωτερικό του οποίου θα αναγράφονται τα ίδια στοιχεία 
που αναγράφονται στον εξωτερικό φάκελο µαζί µε την ένδειξη “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ” ενώ εσωτερικά θα περιέχονται τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς.  
 

3.3 Η προσφορά θα δίνεται µε τον τρόπο που περιγράφεται στη συνηµµένη τεχνική προδιαγραφή 
ανά προσφερόµενο είδος, θα αφορά δε την υλοποίηση της ανάθεσης µε πλήρη αποδοχή των όρων 
της παρούσας. ∆ιευκρινίζεται ότι η προσφερόµενη τιµή θα δίνεται χωρίς ΦΠΑ. Ο  αναλογούν ΦΠΑ 
θα αναγράφεται ξεχωριστά. Όλα τα ποσά θα αναγράφονται ολογράφως και αριθµητικώς. 
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3.4 Η πληρωµή γίνεται µε τον τρόπο που περιγράφεται παρακάτω και πάντως µέσα σε εξήντα 
ηµέρες (60) από την προσκόµιση του σχετικού τιµολογίου και την πιστοποίηση της καλής 
εκτέλεσης των υποχρεώσεων του Προµηθευτή  από τα µέλη της Επιτροπής Παραλαβής. 
3.5 Η εµπρόθεσµη παραλαβή των συστηµάτων τηλεδιάσκεψης και η πιστοποίηση της καλής 
λειτουργίας τους θα γίνει µε ευθύνη αρµόδιας Επιτροπής Παραλαβής του ΕΛΟΤ Α.Ε. 
3.6 Πέραν αυτών ο ΕΛΟΤ διατηρεί το δικαίωµα για την εφαρµογή των προβλεπόµενων στον 
Κανονισµό Προµηθειών του ΕΛΟΤ γενικών κυρώσεων, περιλαµβανοµένης και της ποινής της 
έκπτωσης του Προµηθευτή.  
 
4. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 
 
Η τιµή προσφοράς δεν θα υπερβαίνει τα 12.000 € πλέον ΦΠΑ . 
 
5. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
 
Κριτήριο επιλογής θα είναι η χαµηλότερη τιµή. 
 
 
6. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ  
 
30 ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης. 
 
7. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ   
 

Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης Α.Ε.– ΕΛΟΤ Α.Ε.   Αχαρνών 313-Αθήνα                                     
Εργαστήρια του ΕΛΟΤ στη Θεσσαλονίκη (ΒΙΠΕ). 

 
8. ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
Η προσφορά πρέπει να συνταχθεί στο σύνολό της στην ελληνική γλώσσα. Αλλοδαποί οίκοι 
µπορούν να υποβάλουν την προσφορά τους στην αγγλική, µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική. 
 
9.  ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Ο προµηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προµήθεια είναι υποχρεωµένος κατά την υπογραφή 
της σύµβασης να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας που θα εκδοθεί από πιστωτικά 
ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νοµίµως στα κράτη-µέλη της Ε.Ε. και έχουν 
σύµφωνα µε την νοµοθεσία των κρατών-µελών αυτό το δικαίωµα, συνοδευόµενη από επίσηµη 
µετάφραση στην ελληνική. 
Το ποσό της εγγύησης πρέπει να καλύπτει το 5% της τιµής της προµήθειας που κατακυρώθηκε, 
χωρίς τον ΦΠΑ. 
Η εγγυητική επιστολή θα είναι διάρκειας ισόχρονης της δηλωθείσας µε την προσφορά του 
εγγύησης καλής λειτουργίας και θα περιέχει όλους τους όρους που καθορίζονται στο σχετικό 
συνηµµένο υπόδειγµα προκειµένου να υπογραφεί η σύµβαση ανάθεσης. 
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10. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
 
Η πληρωµή θα γίνει σε εξήντα (60) ηµέρες από την οριστική παραλαβή, η οποία θα πιστοποιηθεί 
από την Επιτροπή Παραλαβής του ΕΛΟΤ. Κατά την πληρωµή µαζί µε το τιµολόγιο θα υποβληθεί 
στον ΕΛΟΤ φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα.  
 
11. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 
 
Αν παρέλθει η συµφωνηµένη ηµεροµηνία παράδοσης και τα συστήµατα τηλεδιάσκεψης δεν έχουν 
παραδοθεί καλώς σύµφωνα µε τους συµβατικούς όρους, τότε ο Προµηθευτής υποχρεούται να 
καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε µέρα καθυστέρησης ποσοστό 0,2% επί του συµβατικού 
τιµήµατος του εξοπλισµού. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της ποινικής ρήτρας, ο ΕΛΟΤ δύναται, κατά την κρίση του, να 
παρακρατήσει από το οφειλόµενο στον Προµηθευτή τίµηµα το αντίστοιχο ποσό της ποινικής 
ρήτρας. 

Αθήνα, 2007-03-01 

 
Νικόλαος Συµφέρης 
 
 

 

∆ιευθύνων Σύµβουλος 

 
 
 
 
 
 

Συνηµµένα: - Τεχνικές Προδιαγραφές Συστηµάτων Τηλεδιάσκεψης          

                          Υπόδειγµα Ι:Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕ∆ΙΑΣΚΕΨΗΣ (videoconference) 
 
 
 
 
 
 
Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1. Γενικά Χαρακτηριστικά    

1.1. 
1 Κεντρική µονάδα (υπολογιστής) µε πρόσθετο άρθρωµα 
ISDN ή ADSL και πρόσθετο άρθρωµα σύνδεσης laptop 
(VGA input) 

ΝΑΙ   

1.2. Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το Μοντέλο ΝΑΙ   

1.3. ∆υνατότητα ταυτόχρονης ανταλλαγής δεδοµένων (PC 
Data sharing) και Video NAI   

1.4. Χειρισµός µε τηλεχειριστήριο ή εναλλακτικά µε ασύρµατο 
πληκτρολόγιο ΝΑΙ   

1.5 
Εγκατάσταση δύο (2) συστηµάτων, ένα στα γραφεία του 
ΕΛΟΤ στην Αθήνα και ένα στα γραφεία του ΕΛΟΤ στην 
Θεσσαλονίκη 

ΝΑΙ   

2. Τεχνικά Χαρακτηριστικά    
2.1 Pan /Tilt/ Zoom Κάµερα ΝΑΙ   
2.2 Επιτραπέζιο µικρόφωνο ΝΑΙ   
2.3 Ασύρµατο πληκτρολόγιο /ποντίκι ΝΑΙ   

2.4 Σύστηµα για αυτόµατο εντοπισµό του οµιλητή από την 
κάµερα  ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ   

2.5 Τηλεχειριστήριο ΝΑΙ   
2.6 Υποστήριξη προτύπων Η.323 v4 και Annex Q  NAI   

2.7 Να αναφερθεί o µέγιστος αριθµός unicast streams που 
υποστηρίζεται ΝΑΙ   

2.8 Προδιαγραφές Video    

2.8.1 Να αναφερθεί η ταχύτητα µεταφοράς H.323 και η 
ταχύτητα µεταφοράς Η.320 ΝΑΙ   

2.8.2 Υποστήριξη Προτύπων Video H.261, H.263, H.263+, 
H.263++, H264 ΝΑΙ   

2.8.3 Ρυθµός frames σε ταχύτητες 64kbps-320kbps ≥ 10 
frames/sec NAI   

2.8.4 Ρυθµός frames σε ταχύτητες πάνω από 320kbps ≥ 20 
frames/sec ΝΑΙ   

2.8.5 Ρυθµός frames σε ταχύτητες πάνω από 1Μbps ≥  50 
frames/sec NAI   

2.8.6 Να αναφερθεί η ανάλυση Video για τα format Interlaced 
CIF, CIF, QCIF ΝΑΙ   

2.8.7 Υποστήριξη VGA, SVGA, XGA ΝΑΙ   

2.9 ∆υνατότητα ταυτόχρονης ανταλλαγής δεδοµένων 
(PC Data sharing) και Video    

2.9.1 1 πηγή Video και 1 ∆εδοµένων NAI   
2.9.2 Είσοδος και έξοδος εικόνας S-Video και Composite NAI   
2.9.3 Άµεση διαµοίραση αρχείων µε USB stick ΝΑΙ   

2.9.4 Χρήση αρχείων από το σκληρό δίσκο του υπολογιστή ή 
από το δίκτυο ΝΑΙ   

2.9.5 ∆υνατότητα σύνδεσης laptop για διαµοίραση εικόνας ΝΑΙ   
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2.10 Προδιαγραφές Ήχου    
2.10.1 Να αναφερθούν τα υποστηριζόµενα πρότυπα ήχου ΝΑΙ   
2.10.2 Είσοδος µικροφώνου, µείκτης ΝΑΙ   
2.10.3 2 έξοδοι ήχου ΝΑΙ   
2.11 Υποστήριξη QoS NAI   

3. Λειτουργικό Σύστηµα και άλλο 
Λογισµικό    

3.1. 

2 Licenses για σύνδεση µε Windows Server 2003 (Device 
CALs) 
2 Προεγκατεστηµένα Λογισµικά Windows XP Professional 
ή τα νεώτερα διαθέσιµα λειτουργικά κατά τη στιγµή της 
παραλαβής. Να συνοδεύεται από υπηρεσία Software 
Assurance. 

ΝΑΙ   

3.2. Λογισµικό ανάγνωσης αρχείων τύπου PDF (Acrobat 
reader) ΝΑΙ   

3.3. Λογισµικό Συµπίεσης Αρχείων τύπου ZIP και RAR ΝΑΙ   

3.4. 
2 Λογισµικά Windows Office 2007 Professional Plus GOVT, 
εγκατεστηµένα  
2 Λογισµικά Windows Office Multilanguage Pack  

ΝΑΙ   

3.5. Λογισµικό Antivirus τύπου Norton Antivirus ή ισοδύναµο 
τελευταία έκδοση µε ενηµέρωση για 1 τουλάχιστον χρόνο NAI   

4. Άλλα Χαρακτηριστικά Συστήµατος    
4.1. Πιστοποίηση CE    
4.2. Να αναφερθούν ISO και λοιπά κατασκευαστικά standards    

4.3. 

Ο Προµηθευτής έχει την πλήρη ευθύνη για τη σύνδεση 
του Συστήµατος Τηλεδιάσκεψης στο δίκτυο δεδοµένων 
(εργασίες, καλώδια, adaptors κ.ο.κ.) και την ενσωµάτωσή 
τους στην υπάρχουσα πληροφοριακή υποδοµή  (ρυθµίσεις 
TCP/IP, ρυθµίσεις οδηγών, λογαριασµοί χρηστών κ.ο.κ.) 

ΝΑΙ   

5. Γενικές απαιτήσεις εξοπλισµού    
5.1. Να δοθούν τα τεχνικά εγχειρίδια για το σύστηµα σε 

έντυπη και ηλεκτρονική µορφή ΝΑΙ   

5.2. 

Ο Προµηθευτής σε κάθε περίπτωση εγγυάται την οµαλή 
εκκίνηση του Συστήµατος Τηλεδιάσκεψης µε όλα τα 
προσφερόµενα Περιφερειακά συνδεδεµένα σε αυτόν και 
σε πλήρη λειτουργία 

ΝΑΙ   

5.3. 

Ο προσφερόµενος Εξοπλισµός πρέπει να είναι σύγχρονος 
(χρόνος ανακοίνωσης µικρότερος από 18 µήνες από την 
ηµεροµηνία κατάθεσης της προσφοράς του Προµηθευτή 
και να µην υπάρχει ανακοίνωση περί αντικατάστασης 
/απόσυρσής του) 

ΝΑΙ   

6. Εγγύηση    

6.1. 
Χρονικό διάστηµα προσφερόµενης εγγύησης από την 
οριστική παραλαβή του Εξοπλισµού και Λογισµικού 
Συστήµατος, σε έτη 

≥ 2   

6.2. Θα διασφαλίζει την καλή λειτουργία του Εξοπλισµού και 
του Λογισµικού Συστήµατος ΝΑΙ   

6.3. 

Θα καλύπτει την αποκατάσταση βλαβών και ανωµαλιών 
λειτουργίας του εξοπλισµού (συµπεριλαµβανόµενου 
εργασιών & ανταλλακτικών) σε χρονικό διάστηµα όχι 
µεγαλύτερο της µίας εβδοµάδας 

ΝΑΙ   

6.4. Θα καλύπτει βελτιώσεις και επιδιόρθωση λαθών (bugs) 
του Λογισµικού Συστήµατος    
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6.5. 

Θα καλύπτει την παράδοση αντιτύπων όλων των 
µεταβολών ή των επανεκδόσεων ή τροποποιήσεων των 
εγχειριδίων του Εξοπλισµού και του Λογισµικού 
Συστήµατος 

ΝΑΙ   

6.6. 

Ο Προµηθευτής υποχρεούται να προσφέρει άµεση 
τηλεφωνική υποστήριξη για τυχόν προβλήµατα που θα 
παρουσιαστούν. Σε περίπτωση που το πρόβληµα δεν είναι 
δυνατόν να αντιµετωπιστεί τηλεφωνικά σε συνεργασία µε 
τους αρµόδιους υπαλλήλους του ΕΛΟΤ, ο Προµηθευτής 
υποχρεούται να διαθέσει το αργότερο την επόµενη 
εργάσιµη ηµέρα  από την ηµέρα κλήσης εξειδικευµένο 
προσωπικό στον χώρο του ΕΛΟΤ για την επίλυση του 
προβλήµατος. Σε περίπτωση που το µηχάνηµα θα πρέπει 
να µεταφερθεί στον χώρο του Προµηθευτή  για επισκευή, 
η µεταφορά θα γίνεται µε ευθύνη του Προµηθευτή  χωρίς 
επιπλέον επιβάρυνση για τον ΕΛΟΤ.  Σε περίπτωση που η 
επισκευή δεν είναι εφικτή εντός 3 εργασίµων ηµερών από 
την ηµεροµηνία αρχικής αναφοράς της βλάβης, ο 
Προµηθευτής υποχρεούται σε προσωρινή αντικατάσταση 
(χωρίς χρέωση) του προβληµατικού είδους µε άλλο 
αντίστοιχο ώστε να µην επηρεάζεται η κανονική εργασία 
του ΕΛΟΤ. 

ΝΑΙ   

6.7. 

Ο εξοπλισµός θα είναι καινούριος και αχρησιµοποίητος. Η 
εγκατάσταση του εξοπλισµού θα γίνει από τον 
Προµηθευτή.  Ο εξοπλισµός θα συνοδεύεται από όλα τα 
απαραίτητα παρελκόµενα (καλώδια, connectors κ.λπ.) 

NAI   

6.8. 
Για το σύνολο του εξοπλισµού δεν θα προσφερθούν 
τύποι/εκδόσεις για τις οποίες έχει ανακοινωθεί η 
απόσυρση (end-of-life) 

NAI   

6.9. 

Σε περίπτωση ανακοίνωσης της απόσυρσης του 
προσφερόµενου εξοπλισµού µέχρι την υπογραφή της 
σύµβασης, ο Προµηθευτής θα αντικαταστήσει τον 
εξοπλισµό µε ισοδύναµο ή καλύτερο µοντέλο χωρίς 
επιπρόσθετο κόστος. Αν από την προσφερόµενη λύση του 
υποψήφιου Προµηθευτή προκύψουν επιπλέον απαιτήσεις 
σε εξοπλισµό, ο εξοπλισµός αυτός θα πρέπει να 
περιγραφεί και να προσφερθεί από τον Προµηθευτή  
χωρίς επιπλέον κόστος 

NAI   

7. Συντήρηση    

7.1. 
Χρονικό διάστηµα σε έτη για το οποίο ο υποψήφιος 
Προµηθευτής αναλαµβάνει την υποχρέωση συντήρησης 
και υποστήριξης 

   

7.2. Το χρονικό διάστηµα της προσφερόµενης συντήρησης 
ξεκινάει από τη λήξη της εγγύησης    

7.3. 
Για την περίοδο συντήρησης ισχύουν οι ίδιοι ακριβώς 
όροι, προϋποθέσεις και δεσµεύσεις που ισχύουν για την 
περίοδο εγγύησης 

   

7.4. 

Η ετήσια δαπάνη του κόστους συντήρησης και 
υποστήριξης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 12% της 
τιµής προσφοράς του κάθε προϊόντος (µόνο απαίτηση 
συµµόρφωσης, όχι ποσοστό) 

   

7.5. 

Η ετήσια αναπροσαρµογή της συντήρησης θα δοθεί σε 
σταθερό ποσοστό και θα έχει ανώτατο όριο το 4%. Η τιµή 
συντήρησης που κάθε φορά θα προκύπτει, δεν µπορεί να 
υπερβαίνει σε καµιά περίπτωση  την τρέχουσα τιµή 
συντήρησης που αναφέρεται στον επίσηµο τιµοκατάλογο 
της εταιρείας για το αντίστοιχο προϊόν. 

   

7.6. Στο κόστος συντήρησης που θα δοθεί στον αναλυτικό 
πίνακα των οικονοµικών προσφορών, θα πρέπει να    
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περιλαµβάνονται: 

7.6.1 
Το κόστος για την προληπτική συντήρηση, εφόσον αυτή 
απαιτείται, η οποία θα γίνεται από εξειδικευµένο 
προσωπικό 

   

7.6.2 Το κόστος της  µετακίνησης, διαµονής κ.λπ. του 
προσωπικού συντήρησης    

7.6.3 

Το κόστος  µετακίνησης εξοπλισµού από τον τόπο 
εγκατάστασης για επισκευή και επανατοποθέτηση. Στις 
περιπτώσεις αυτές ο Προµηθευτής έχει τη γενική ευθύνη 
για την αποσύνδεση, συσκευασία, αποστολή κ.λπ. Στον 
Προµηθευτή ανήκει η ευθύνη για την ασφαλή µετακίνηση 
του εξοπλισµού, καθώς και η µέριµνα για διασφάλιση 
δεδοµένων που έχουν καταχωρηθεί σε µαγνητικά µέρη 
του. 

   

7.6.4 

Το κόστος των ανταλλακτικών / εξαρτηµάτων 
απαραίτητων για τη συντήρηση υλικών (πλην των 
αναλωσίµων), καθώς και οι δασµοί, τα έξοδα 
εκτελωνισµού, µεταφοράς και οι λοιπές δαπάνες αυτών. 
Στην προσφορά πρέπει να απαριθµούνται περιοριστικά µε 
σαφήνεια, ποια µέρη του εξοπλισµού θεωρούνται 
αναλώσιµα. 
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Υπόδειγµα I 

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.  
∆ηλώνουµε οµοίως µε την παρούσα ότι δεν υφίσταται παράβαση των διατάξεων για το όριο που 
έχει καθοριστεί για εµάς σε σχέση µε τις εκδιδόµενες από εµάς εγγυητικές επιστολές. 
 
 

(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή) 
 


