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ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. 

ΕΛΟΤ Α.Ε. 
 
 
 

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

“ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ” 
ΜΕΤΡΟ 1.2.1: ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

 

ΤΕΥΧΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ υπ΄ αριθµ. …….. 
ΑΠ. ∆.Σ.: …… 

Ανοικτού διαγωνισµού µε κλειστές προσφορές και  κριτήριο επιλογής τη συµφερότερη προσφορά για την 
«Προµήθεια της υλικοτεχνικής υποδοµής που είναι απαραίτητη για τις συνεδριάσεις των τεχνικών 
επιτροπών / οµάδων εργασίας του ΕΛΟΤ». 
 
 
∆ιάρκεια του έργου:   3 µήνες από την υπογραφή της σύµβασης 
 
Προϋπολογισµός:   87.100,00 € µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ : ............................ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ & ΩΡΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : ............................ 
 
Τόπος παραλαβής ∆ιακήρυξης:    Τα γραφεία του ΕΛΟΤ Α.Ε. 
     Αχαρνών 313 
     Οικον. ∆/νση – Τµήµα Προµηθειών – Γ΄όροφος 
     Τηλ.: 210 2120 312 
     Fax:  210 2120 325 
 
Το Έργο χρηµατοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα», στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, 
σε ποσοστό 65% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - ΕΤΠΑ) και 35% 

από Εθνικούς Πόρους. 
 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2006 
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ΤΕΥΧΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΤΗΣ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ / ΟΜΑ∆ΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ 
ΕΛΟΤ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ . 
 
 
ΜΕΡΟΣ Α΄:   ΓΕΝΙΚΑ 
 
1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» 
 
Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα "Ανταγωνιστικότητα" (ΕΠΑΝ) του Υπουργείου 
Ανάπτυξης εντάσσεται στο Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (Γ' ΚΠΣ) 2000-2006 και 
περιλαµβάνει µια 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.  
 
Στο επίκεντρο των δράσεων του ΕΠΑΝ βρίσκεται η ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας 
σε τοµείς όπως οι νέες τεχνολογίες, η απελευθερωµένη αγορά ενέργειας, το περιβάλλον, 
ο τουρισµός, σε ειδικές κατηγορίες πληθυσµού όπως οι νέοι, οι γυναίκες και τα άτοµα µε 
ειδικές ανάγκες, αλλά και η χρηµατοδότηση δράσεων εκσυγχρονισµού των επιχειρήσεων 
και ιδιαίτερα των µικροµεσαίων επιχειρήσεων στη µεταποίηση, στον τουρισµό και στις 
υπηρεσίες.  
 
Το Υπουργείο Ανάπτυξης στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ προωθεί επίσης έργα αναβάθµισης 
των βιοµηχανικών περιοχών, του εθνικού συστήµατος ποιότητας, των ενεργειακών 
υποδοµών και των περιφερειακών δοµών πληροφόρησης, εκπαίδευσης, διαχείρισης και 
υποστήριξης των επιχειρήσεων. Παράλληλα µε την υλοποίηση των έργων και δράσεων 
του ΕΠΑΝ, το Υπουργείο Ανάπτυξης δροµολογεί µια σειρά από µεταρρυθµίσεις δοµών 
και θεσµών που έχουν σχέση µε την απλοποίηση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, τη 
µακροχρόνια ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού και την εκµετάλλευση των φυσικών 
πόρων και της ενέργειας. 
 
 
2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
 
Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία “Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης ΑΕ” και το 
διακριτικό  τίτλο  “ΕΛΟΤ Α.Ε.” ή “ΕΛΟΤ”,  που  εδρεύει στην Αθήνα (Αχαρνών 313), 
προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισµό µε κριτήριο επιλογής τη συµφερότερη προσφορά για 
την προµήθεια της υλικοτεχνικής υποδοµής που είναι απαραίτητη για τις συνεδριάσεις 
των τεχνικών επιτροπών / οµάδων εργασίας του Οργανισµού. H παρούσα προκήρυξη 
αφορά στην προµήθεια του απαραίτητου υλικού (εξοπλισµού πληροφορικής) και του 
σχετικού λογισµικού που θα καλύψει τις ανωτέρω ανάγκες. 
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Η συγκεκριµένη προµήθεια αποτελεί διακριτή πράξη που 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 «ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ», 
του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ». 
 
Το έργο συγχρηµατοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής  
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 25% από Εθνική Συµµετοχή.  
 
 
3. 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 
 
 
4. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
 

Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η προµήθεια των εξής υλικών : 

 
Α.  ∆έκα (10) σταθερών Σταθµών Εργασίας (PCs Γραφείου) 
B. Έξι (6) φορητών Σταθµών Εργασίας (Laptops), εκ των οποίων τρείς ιδιαίτερα 

ελαφροί (τύπου subnotebook) 
C. Τεσσάρων (4) φορητών Σταθµών Εργασίας (Laptops) µε Docking Stations 
D. ∆ύο (2) Εκτυπωτών ∆ικτύου – Φωτοαντιγραφικών 
E. ∆εκατριών (13) Εκτυπωτών inkjet ή Laser έγχρωµων. Ο προµηθευτής µπορεί να 

προσφέρει δύο εναλλακτικές λύσεις, µια µε inkjet και µια µε Laser. 
F. ∆ύο (2) συστήµατα τηλεδιάσκεψης (video conference). Θα εγκατασταθούν δύο 

συστήµατα συνδιάσκεψης, ένα στα γραφεία του ΕΛΟΤ στην Αθήνα και ένα στα 
εργαστήρια του ΕΛΟΤ στην Θεσσαλονίκη (ΒΙΠΕΘΑ). 

 
Οι απαιτήσεις σε λογισµικό για τους Σταθµούς Εργασίας (σταθερούς και φορητούς) 
είναι οι εξής: 
 
• Λειτουργικά συστήµατα (Windows XP Pro  ή νεώτερο)  
• Λογισµικό MS Office XP Professional ή νεότερο 
• Λογισµικό Antivirus 
• Λογισµικό ανάγνωσης αρχείων τύπου PDF (Acrobat reader ή αντίστοιχο) 
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• Λογισµικό ανάγνωσης συµπιεσµένων αρχείων τύπου ZIP (Winzip ή αντίστοιχο). 
 
 
Ο Προµηθευτής θα κληθεί µέσα στο αντικείµενο του παρόντος διαγωνισµού να 
προσφέρει στον ΕΛΟΤ. 

• Τον υλικό εξοπλισµό πληροφορικής (Α-F) 
• Έτοιµο λογισµικό για τα παραπάνω συστήµατα 
• Εγκατάσταση εν καλή λειτουργία των συστηµάτων (εξοπλισµού και 

λογισµικού) 
• Εγγύηση καλής λειτουργίας του εξοπλισµού και λογισµικού 

 
Ο Προµηθευτής επίσης: 

• Θα πρέπει να διασυνδέσει τους σταθερούς Σταθµούς Εργασίας και τους 
Εκτυπωτές ∆ικτύου έτσι ώστε να λειτουργούν στην υπάρχουσα δοµή του 
δικτύου του ΕΛΟΤ. 

• Θα πρέπει να υλοποιήσει συγκεκριµένες πολιτικές ασφαλείας 
 
Η παραπάνω παράθεση εργασιών είναι ενδεικτική και όχι εξαντλητική. 
 
 

5. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟ∆ΟΜΗ 
 
 

Ο ΕΛΟΤ διαθέτει δίκτυα υπολογιστών αποτελούµενα από 85 προσωπικούς 
υπολογιστές και 8 εξυπηρετητές.  
 
Το περιβάλλον λειτουργίας όλων των προσωπικών υπολογιστών και των εξυπηρετητών 
(µε εξαίρεση τον εξυπηρετητή του Print on Demand και του ιστοτόπου του ΕΛΟΤ) είναι 
Microsoft Windows και το λογισµικό εφαρµογών υποστήριξης λειτουργιών γραφείου 
είναι Microsoft Office. 
 
Το σύστηµα διαχείρισης των βάσεων δεδοµένων του οργανισµού είναι Oracle 8i. 
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ΜΕΡΟΣ Β΄:  ΓΕΝΙΚΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
 
1 ΓΕΝΙΚΑ 
 
Όλοι οι όροι και απαιτήσεις που περιέχονται στην παρούσα διακήρυξη είναι 
υποχρεωτικοί για τους συµµετέχοντες, εκτός εάν ρητώς ορίζεται διαφορετικά στην 
παρούσα. Με την υποβολή της προσφοράς ο συµµετέχων θεωρείται ότι αποδέχεται 
πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της προκήρυξης. 
 
 
2 ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
1) όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, 
2) κοινοπραξίες /ενώσεις προµηθευτών, 
3) συνεταιρισµοί 
 
2.1   ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν έλληνες και αλλοδαποί υποψήφιοι  
(φυσικά ή νοµικά πρόσωπα) ή συµπράξεις αυτών εγκατεστηµένοι στα κράτη – µέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), ή στα κράτη µέλη της Συµφωνίας για τον Ευρωπαϊκό 
Οικονοµικό Χώρο (ΕΟΧ) ή στα κράτη – µέλη που έχουν υπογράψει την Συµφωνία περί 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (GPA) του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (ΠΟΕ),  η οποία 
κυρώθηκε από την Ελλάδα µε το Ν.2513/97 (ΦΕΚ Α΄139/27.6.97) – υπό τον όρο ότι η 
σύµβαση καλύπτεται από τη Σ.∆.Σ – ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συµφωνίες 
σύνδεσης µε την Ε.Ε., ή νοµικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί µε την νοµοθεσία κράτους 
– µέλους της Ε.Ε ή του ΕΟΧ ή κράτους µέλους που έχει υπογράψει τη Σ.∆.Σ (GPA) του 
ΠΟΕ και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα 
τους στο εσωτερικό της Ε.Ε ή του ΕΟΧ ή σε κράτος µέλος που έχει υπογράψει τη Σ∆Σ 
(GPA) του ΠΟΕ ή τέλος, σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συµφωνίες σύνδεσης µε 
την Ε.Ε. Επισηµαίνεται ότι οι απαιτούµενες υποχρεώσεις (λ.χ. εγγυήσεις συµµετοχής και 
καλής εκτέλεσης πρέπει να αφορούν και να προέρχονται και από όλες τις χώρες 
προέλευσης των αντίστοιχων υποψηφίων). 
Στην περίπτωση των ενώσεων δεν απαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριµένη νοµική 
µορφή προκειµένου να υποβάλουν προσφορά. Τα µέλη της Ένωσης ευθύνονται έκαστος, 
έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την εκτέλεση της 
προµήθειας. 
 
2.2 Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν µόνο στο σύνολο της 
προµήθειας. 
 
2.3  Από το διαγωνισµό αποκλείονται: 
 
2.3.1 Όσων η προσφορά δεν καλύπτει το σύνολο της προµήθειας και των συναφών εργασιών 
για την εγκατάσταση της στον ΕΛΟΤ 
2.3.2 Όσοι τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική 
διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει 
από παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη από τις εθνικές, νοµοθετικές και κανονιστικές 
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διατάξεις καθώς επίσης και όσοι τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθά- 
ρισης, αναγκαστικής διαχείρισης , πτωχευτικού συµβιβασµού ή οποιαδήποτε άλλη παρό- 
µοια διαδικασία προβλεπόµενη από τις εθνικές, νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις 
2.3.3 Όσοι καταδικάσθηκαν µε δικαστική απόφαση µε ισχύ δεδικασµένου για αδίκηµα 
που αφορά την επαγγελµατική διαγωγή τους, έχουν διαπράξει επαγγελµατικό παράπτω- 
µα, που µπορεί να διαπιστωθεί µε οποιοδήποτε µέσο από τις αναθέτουσες αρχές, είναι 
ένοχοι υποβολής ψευδούς δηλώσεως ή παραλείψεως υποβολής των πληροφοριών που 
απαιτούνται κατ΄ εφαρµογή του παρόντος κεφαλαίου, για τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα 
της αλλοδαπής, εάν έχουν προβεί σε ίδιες ή αντίστοιχες πράξεις ή παραλείψεις, έχουν 
υποπέσει στα ίδια ή αντίστοιχα παραπτώµατα ή έχουν υποστεί αντίστοιχες µε τις παρα- 
πάνω κυρώσεις, σύµφωνα µε τις κατά περίπτωση εφαρµοζόµενες για αυτά νοµοθετικές 
και κανονιστικές διατάξεις. 
2.3.4 Όσοι συµµετείχαν σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 
παρ. 1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου, σε δωροδοκία, όπως αυτή 
ορίζεται στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 
παρ. 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου, σε απάτη κατά την έννοια 
του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σε νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 10ης Ιουνίου 
1991 για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµι- 
µοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες. 
2.3.5 Όσοι δεν είναι ενήµεροι ως προς τις φορολογικές και ασφαλιστικές τους υποχρεώ- 
σεις. 
2.3.6 Όσοι αποκλείστηκαν για οποιονδήποτε λόγο από διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου. 
2.3.7 Όσοι δεν αποδεικνύουν τη χρηµατοοικονοµική και τεχνική ικανότητά τους σύµφω- 
να µε τα απαιτούµενα κατά τον όρο 12.2 της παρούσης δικαιολογητικά συµµετοχής. 
2.3.8 Τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της αλλοδαπής, τα οποία δεν θα υποβάλουν όλα τα 
έγγραφα των προσφορών επισήµως µεταφρασµένα στην Ελληνική Γλώσσα. 
 
2.4  Στην περίπτωση ενώσεων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, απαιτείται να προσκο- 
µιστούν υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.1599/86 κάθε µέλους χωριστά ή του νοµίµου εκπρο- 
σώπου του, όπου θα δηλώνονται: 
α) η αποδοχή της από κοινού συµµετοχής στο διαγωνισµό και της εκτέλεση της σύµβα- 
σης, 
β) το ποσοστό συµµετοχής κάθε µέλους της ένωσης, 
γ) ότι, σε περίπτωση που ο διαγωνισµός κατακυρωθεί στην ένωση και εφόσον απαιτηθεί 
από τον ΕΛΟΤ, οι συµµετέχοντες θα συστήσουν κοινοπραξία ή θα υπογράψουν συµβο- 
λαιογραφικό έγγραφο µε ποσοστό συµµετοχής που δηλώθηκε ως ανωτέρω, στο δε κοινο- 
πρακτικό ή συµβολαιογραφικό έγγραφο θα δεσµεύονται ότι τα µέλη της ένωσης ευθύνο- 
νται αλληλεγγύως και σε ολόκληρο, 
δ) ο κοινός εκπρόσωπος και ο αναπληρωτής του. 
 
2.5  Ο εκπρόσωπος του προσφέροντος σε περίπτωση νοµικού προσώπου οφείλει να προ- 
σκοµίσει κατά την υποβολή της προσφοράς βεβαίωση εκπροσώπησης. 
 
 
3 ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
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3.1  Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ζητήσουν µόνον εµπροθέσµως και εγγράφως 
συµπληρωµατικές πληροφορίες και διευκρινίσεις επί των περιεχοµένων της παρούσας 
διακήρυξης το αργότερο µέχρι 10 (δέκα) ηµερολογιακές ηµέρες πριν την ηµεροµηνία 
υποβολής των προσφορών, από  την Οικονοµική και Εµπορική ∆/νση του ΕΛΟΤ, κα Γ. 
Φέρλα (Αχαρνών  313, 3ος όροφος, τηλ. 2120312).  Όλες οι διευκρινίσεις θα έχουν 
απαντηθεί το αργότερο εντός έξι (6) ηµερολογιακών ηµερών πριν από την ηµεροµηνία 
υποβολής των προσφορών. 
 
 
3.2 Μετά την υποβολή της προσφοράς δεν γίνεται δεκτή και απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη  κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της 
προσφοράς. ∆ιευκρινίσεις επί των υποβληθεισών προσφορών δίνονται µόνο όταν 
ζητούνται από την αρµόδια Επιτροπή Προµηθειών. Από τις διευκρινίσεις που δίδονται, 
λαµβάνονται υπόψη µόνον εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. Στην 
περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική και δεν θεωρείται 
αντιπροσφορά. 
 
3.3  Οι προσφέροντες δύνανται να δώσουν µε την προσφορά τους περαιτέρω 
πληροφορίες που δεν καλύπτονται από τους όρους ή τις τεχνικές προδιαγραφές της 
διακήρυξης και οι οποίες, κατά την εκτίµησή τους, κρίνονται ουσιώδεις. 
 
 
 
 
4 ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
4.1 ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ  
 
Οι προσφορές πρέπει να: 
 
α) έχουν συνταχθεί στην Ελληνική Γλώσσα. Αλλοδαποί οίκοι 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. 
 
β)   έχουν συνταχθεί υποχρεωτικά µε τον τρόπο που αναφέρεται στην παρούσα και να 
φέρουν την υπογραφή του προσφέροντος ή του νοµίµου εκπροσώπου του, εφόσον 
πρόκειται για νοµικό πρόσωπο. 
 
γ)  είναι δακτυλογραφηµένες και να µη φέρουν παράτυπες διορθώσεις (σβησίµατα, 
διαγραφές, προσθήκες, κλπ.). Αν υπάρχουν διορθώσεις, προσθήκες, κλπ., θα πρέπει να 
είναι µε τα ίδια στοιχεία εκτυπωτικής µηχανής και να έχουν µονογραφηθεί από τον 
προσφέροντα, η δε αρµόδια Επιτροπή Προµηθειών κατά τον έλεγχο θα µονογράφει τις 
διορθώσεις, προσθήκες, κλπ. και γενικά θα επιβεβαιώνει ότι αυτές έγιναν πριν από την 
αποσφράγιση της προσφοράς. 
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Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ΄ αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν 
ασαφή και δυσανάγνωστη κατά την κρίση της Επιτροπής Προµηθειών. 
 
Ο συµµετέχων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους 
της διακήρυξης, εκτός αν στην προσφορά του ρητώς αναφέρει τα σηµεία εκείνα, τα 
οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή, ο συµµετέχων υποχρεούται να 
αναφέρει στην προσφορά του τους όρους εκείνους που είναι διαφορετικοί από τους 
όρους της διακήρυξης προκειµένου αυτοί να αξιολογηθούν. 
 
 Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές (διαφοροποίηση της τεχνικής προσφοράς 
από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, διαφορετικής τεχνικής λύσης κλπ.) δεν 
γίνονται δεκτές σε καµία περίπτωση. 
 
 
5 ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
  
5.1 Οι προσφορές όσων συµµετέχουν στο διαγωνισµό υποβάλλονται σε σφραγισµένο 
φάκελο στο εξωτερικό του οποίου υποχρεωτικά θα αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλου- 
θα: 
 
(α) Τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντος : 
(Επωνυµία – ∆ιεύθυνση ή Επωνυµίες και ∆ιευθύνσεις των µελών της Ένωσης) 
 
(β) Ο αποδέκτης ως εξής : 
Προς ΕΛΟΤ Α.Ε. 
οδός Αχαρνών 313, 
111 45 Αθήνα 
1ος όροφος, Πρωτόκολλο, 
 
(γ) Με την ένδειξη : 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΟΙΧΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 
«Προµήθεια της υλικοτεχνικής υποδοµής που είναι απαραίτητη για τις συνεδριάσεις των τεχνικών 
επιτροπών / οµάδων εργασίας του ΕΛΟΤ» 
 
(δ) Αριθµός διακήρυξης: 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. ………… 
12 
 
(ε) Ηµεροµηνία και ώρα ∆ιεξαγωγής ∆ιαγωνισµού: 
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
και ώρα …11…π.µ. 
 
στ) Ηµεροµηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 
και ώρα …11…π.µ. 
 
(ζ) Η ένδειξη : 
«ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ» 
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5.2 Προσφορές που υποβάλλονται µετά την οριζόµενη στην παράγραφο 4.2.1 ηµερο- 
µηνία και ώρα είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται χωρίς να ανοιχθούν. Οι προσφορές 
που αποστέλλονται ταχυδροµικά γίνονται δεκτές, εφόσον έχουν περιέλθει στο πρωτό- 
κολλο του ΕΛΟΤ εµπρόθεσµα. 
 
5.3 Οι προσφορές υποβάλλονται σε τρία (3) αντίτυπα που θα εσωκλείονται στον ίδιο 
σφραγισµένο φάκελο προσφοράς. Σε ένα (1) από αυτά τα τρία αντίτυπα και σε κάθε σε- 
λίδα αυτού -που θα είναι µονογραµµένη- θα γράφεται η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ». Το α- 
ντίτυπο αυτό θεωρείται το επικρατέστερο των άλλων σε περίπτωση που υπάρχει µεταξύ 
τους διαφορά. 
 
5.4 Ο φάκελος της προσφοράς (κυρίως φάκελος) θα περιλαµβάνει τους ακόλουθους 
3 χωριστούς σφραγισµένους φακέλους: 
 
α) Το φάκελο Α µε την ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», που περιέχει το πρωτότυπο 
των προσκοµιζοµένων εγγράφων και δύο (2) αντίγραφα. Το περιεχόµενο του φακέλου 
αυτού περιγράφεται αναλυτικά στον όρο Μέρος Β §12 της διακήρυξης. 
 
β) Το φάκελο Β µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», που περιέχει το πρωτότυπο 
και δύο (2) αντίγραφα. Το περιεχόµενο του φακέλου αυτού περιγράφεται αναλυτικά 
στον όρο Μέρος Β §13 της διακήρυξης. 
 
γ) Το φάκελο Γ µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», που περιέχει το πρω- 
τότυπο και δύο (2) αντίγραφα. Το περιεχόµενο του φακέλου αυτού περιγράφεται αναλυ- 
τικά στον όρο Μέρος Β §14 της διακήρυξης. 
 
5.5 Οι παραπάνω τρεις (3) φάκελοι θα φέρουν και τις ενδείξεις που ορίζονται στον κυ- 
ρίως φάκελο. 
 
5.6 Οι προσφέροντες δύνανται να δώσουν µε την προσφορά τους πληροφορίες που 
δεν καλύπτονται από τους όρους που περιέχονται στη προκήρυξη αυτή και που κατά την 
εκτίµησή τους κρίνονται ουσιώδεις. 
 
5.7 ∆εν πρέπει να χρησιµοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να 
επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. 
 
5.8 Οι διαγωνιζόµενοι δεν έχουν το δικαίωµα να αποσύρουν την προσφορά τους ή µέρος 
της µετά την υποβολή της. Σε περίπτωση που προσφορά ή µέρος της αποσυρθεί, ο δια- 
γωνιζόµενος υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα: 
α) Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώµατος για κατακύρωση για το αποσυρθέν µέρος 
του διαγωνισµού. 
β) Κατάπτωση, µερική ή ολική, της εγγύησης συµµετοχής για το αποσυρθέν µέρος του 
διαγωνισµού χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια. 
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6 ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
 Οι  προσφορές  ισχύουν  και  δεσµεύουν  τους  συµµετέχοντες  στο διαγωνισµό  για  έξι  
(6)  µήνες  από  την  εποµένη  της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού. 
 
6.1 Εάν  προκύψει θέµα παράτασης της ισχύος των προσφορών, η Επιτροπή Προµηθειών 
θα απευθύνει ερώτηµα προς τους συµµετέχοντες δέκα (10) ηµέρες   προ  της  λήξεως,  αν   
αποδέχονται ή όχι την  παράταση   για συγκεκριµένο  χρονικό  διάστηµα.   Οι 
συµµετέχοντες  οφείλουν  να απαντήσουν  µέσα  σε πέντε (5) ηµέρες και  σε  καταφατική  
περίπτωση  να ανανεώσουν και την εγγυητική επιστολή συµµετοχής, αν αυτή δεν ισχύει 
και για τον χρόνο παράτασης. 
 
6.2 Προσφορά  που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο από τον  προβλεπόµενο στην 
παρούσα, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
6.3 Ανακοίνωση κατακύρωσης του διαγωνισµού µπορεί να γίνει και µετά τη λήξη της 
ισχύος της προσφοράς, δεσµεύει όµως τον προσφέροντα, µόνο εφόσον αυτός την αποδε- 
χθεί. Σε περίπτωση άρνησης του επιλεγέντος η κατακύρωση µπορεί να γίνει στο δεύτερο 
κατά σειρά επιλογής. 
 
 
 
7 ΤΙΜΕΣ 
 
7.1  Οι  προσφερόµενες τιµές δίνονται µόνο σε ΕΥΡΩ και θα θεωρηθούν σταθερές καθ΄ 
όλη τη διάρκεια του διαγωνισµού έως και την παράδοση της προµήθειας. Στην 
οικονοµική προσφορά θα αναφέρεται αναλυτικά η τιµή για κάθε είδος του εξοπλισµού,  
όπως αναφέρεται στο Μέρος Α παράγραφο 4 της παρούσης  και στην οποία θα 
συµπεριλαµβάνονται όλες οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη 
επιβάρυνση εκτός από τον ΦΠΑ. 
 

Α/Α Εξοπλισµός Τιµή µονάδας Ποσότητα Τιµή ανά 
είδος 

1 ∆έκα (10) σταθεροί Σταθµοί 
Εργασίας (PCs Γραφείου) 

 10  

2 Έξι (6) φορητοί Σταθµοί 
Εργασίας (Laptops), εκ των 
οποίων τρείς (3) ιδιαίτερα 
ελαφρείς, τύπου subnotebook 

 3 
3 

 

3 Τεσσάρων (4) φορητών 
Σταθµών Εργασίας (Laptops) 
µε Docking Stations 

 4  

4 ∆ύο (2) Εκτυπωτές ∆ικτύου –  2  
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Φωτοαντιγραφικά 
5 ∆εκατρείς (13) Εκτυπωτές 

inkjet ή Laser έγχρωµοι. Ο 
προµηθευτής µπορεί να 
προσφέρει δύο εναλλακτικές 
λύσεις, µια µε inkjet και µια 
µε Laser. 

 13  

6 Σύστηµα τηλεδιάσκεψης 
(video conference). Θα 
εγκατασταθούν δύο 
συστήµατα συνδιάσκεψης, 
ένα στα γραφεία του ΕΛΟΤ 
στην Αθήνα και ένα στα 
εργαστήρια του ΕΛΟΤ στην 
Θεσσαλονίκη (ΒΙΠΕΘΑ). 

 2  

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (Τ)    
 
 
7.2 Ο ΦΠΑ θα αναγράφεται χωριστά στην “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ”. Η γενική 
συνολική τιµή της προσφοράς (τιµή προσφεροµένων ειδών και Φ.Π.Α) θα αναγράφεται 
και αριθµητικώς και ολογράφως. 
 
7.3 Προσφορές που δεν δίνουν τις τιµές σε ΕΥΡΩ ή που περιλαµβάνουν ρήτρα ΕΥΡΩ σε 
ξένο νόµισµα,  απορρίπτονται ως απαράδεκτες 
 
7.4  Απαγορεύεται η για οποιονδήποτε λόγο αναπροσαρµογή των τιµών κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης και έως την οριστική παράδοση. Προσφορά που 
θέτει όρο αναπροσαρµογής απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
7.5 Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή ή δεν 
δίνεται ενιαία τιµή για ολόκληρη την ποσότητα που προκηρύχθηκε, η προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
7.6 Στην “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ” πρέπει να δοθεί η τελική τιµή 
συµπεριλαµβανοµένης και της δαπάνης που απαιτείται για τον εκτελωνισµό, τη 
µεταφορά, τοποθέτηση και την εγκατάσταση εν λειτουργία των συστηµάτων στο κτίριο 
του ΕΛΟΤ (Αχαρνών 313). 
 
7.7 Σε περίπτωση µεσολάβησης  εµπορικού αντιπροσώπου, στην οικονοµική προσφορά  
θα αναφέρεται και η προµήθειά του.  
 
7.8 Προϊόντα ή υπηρεσίες που προσφέρονται δωρεάν, θα αναγράφονται στον αντίστοιχο 
πίνακα Οικονοµικής Προσφοράς µε την ένδειξη «ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ» στη στήλη τιµών. 
Στην περίπτωση που έχει παραλειφθεί η αναγραφή τιµής και δεν υπάρχει η ένδειξη 
«ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ» θεωρείται ότι τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες έχουν προσφερθεί δωρεάν. 
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8 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
 
8.1. Κάθε προσφορά θα πρέπει υποχρεωτικά και µε την ποινή του αποκλεισµού, να συ- 
νοδεύεται από εγγύηση συµµετοχής υπέρ του συµµετέχοντος στο διαγωνισµό για ποσό 
που θα καλύπτει το 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας συµπεριλαµβανοµέ- 
νου του ΦΠΑ. Η εν λόγω εγγύηση παρέχεται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά 
πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη µέλη της Ε.Ε. και έχουν σύµφωνα µε τη 
νοµοθεσία των κρατών-µελών αυτό το δικαίωµα, στα κράτη µέλη της Συµφωνίας για τον 
Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο (ΕΟΧ) ή στα κράτη – µέλη που έχουν υπογράψει την 
Συµφωνία περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων (GPA) του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου 
(ΠΟΕ), η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα µε το Ν.2513/97 (ΦΕΚ Α΄139/27.6.97) – υπό 
τον όρο ότι η σύµβαση καλύπτεται από τη Σ∆Σ – ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει 
συµφωνίες σύνδεσης µε την ΕΕ, ή νοµικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί µε την νοµοθε- 
σία κράτους – µέλους της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή κράτους µέλους που έχει υπογράψει τη Σ∆Σ 
του ΠΟΕ και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έ- 
δρα τους στο εσωτερικό της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή σε κράτος µέλος που έχει υπογράψει τη 
Σ∆Σ του ΠΟΕ ή τέλος, σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει 
συµφωνίες σύνδεσης µε την ΕΕ. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων θα πρέπει να 
συνοδεύονται στην περίπτωση αυτή από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική. 
Η εγγυητική επιστολή πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον για δύο µήνες µετά τη λήξη 
της ισχύος των προσφορών. 
 
8.2 Σε περίπτωση ενώσεως προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, µπορεί να 

κατατεθεί εγγύηση συµµετοχής στο όνοµα ενός εκ των µελών της ένωσης, η οποία 
απαραιτήτως θα περιλαµβάνει τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων 
των µελών αυτής. 

 
8.3 Η εγγύηση θα περιέχει όλα τα στοιχεία που προβλέπονται στο συνηµµένο 
υπόδειγµα 
 
8.4  Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται σ΄ αυτόν που κατακυρώθηκε ο διαγωνισµός 
µετά την κατάθεση της  εγγύησης καλής  εκτέλεσης που προβλέπεται στον όρο Μέρος Β, 
§10.3 της παρούσης και εντός πέντε (5) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης. Οι 
εγγυήσεις των λοιπών συµµετεχόντων στον διαγωνισµό επιστρέφονται εντός πέντε (5) 
ηµερών από την ανακοίνωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού σε αυτούς. 
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9 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
9.1 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
9.1.1 Η διεξαγωγή του διαγωνισµού και η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από ειδι- 
κή τριµελή επιτροπή (Επιτροπή Προµηθειών), που ορίζεται από το ∆ιοικητικό Συµβού- 
λιο του ΕΛΟΤ. 
Η Επιτροπή Προµηθειών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των 
προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται παραπάνω (βλ. Μέρος Β, §5.1). Οι 
φάκελοι των προσφορών αριθµούνται και µονογράφονται από την Επιτροπή 
Προµηθειών. Η µονογραφή έχει την έννοια  ότι ο φάκελος δεν έχει παραβιαστεί. Η 
επιτροπή συντάσσει επί τόπου πίνακα των προσφορών που υποβλήθηκαν εµπροθέσµως. 
 
9.1.2 Κατά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή Προµηθειών δεν είναι 
υποχρεωµένη να ελέγχει τη συµµόρφωση των προσφορών προς τους όρους της 
διακήρυξης. 
 
 
9.1.3 Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται σε 3 στάδια µε την ακόλουθη 
διαδικασία: 
 
1ο Στάδιο 
Αποσφραγίζεται, παρουσία των διαγωνιζοµένων ή των εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων 
τους, ο κυρίως φάκελος της προσφοράς και στη συνέχεια ο φάκελος των 
δικαιολογητικών τα οποία µονογράφονται. Η εξέταση των προϋποθέσεων που πρέπει να 
πληροί ο προσφέρων µε βάση τα στοιχεία του φακέλου Α µε τίτλο  
“∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ” και η αποδοχή  της συµµετοχής του προσφέροντα στο 
διαγωνισµό γίνεται σε συνεδρίαση της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού και 
Αξιολόγησης των Προσφορών (Επιτροπή Προµηθειών).  
 
2ο Στάδιο                                                                                                                                   
Η αποσφράγιση των φακέλων µε την ένδειξη Φάκελος Β µε τίτλο “ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ” γίνεται µόνο για τους συµµετέχοντες, η προσφορά των οποίων   έχει 
κριθεί αποδεκτή από την Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης των 
Προσφορών (Επιτροπή Προµηθειών)  κατά το πρώτο στάδιο. Η ηµεροµηνία και ώρα 
αποσφράγισης  γνωστοποιείται εγγράφως, τουλάχιστον δύο (2) ηµέρες πριν. Κατά την 
αποσφράγιση της “ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ” µονογράφεται το  “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ” 
κατά φύλλο. Για τους συµµετέχοντες που  έχουν αποκλειστεί στο 1ο στάδιο, οι φάκελοι  
“ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ” και “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ” επιστρέφονται 
χωρίς να αποσφραγιστούν.  
 
3ο Στάδιο 
 
Η αποσφράγιση των φακέλων µε την ένδειξη Φάκελος Γ µε τίτλο “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ” γίνεται µόνο για τους συµµετέχοντες, η προσφορά των οποίων έχει 
κριθεί από την Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης των 
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Προσφορών (Επιτροπή Προµηθειών)  τεχνικά αποδεκτή στο δεύτερο στάδιο 
αξιολόγησης. Η ηµεροµηνία και η ώρα αποσφράγισης γνωστοποιείται εγγράφως δύο (2) 
ηµέρες τουλάχιστον πριν από την αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών. Κατά την 
αποσφράγιση της οικονοµικής προσφοράς, το “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ” µονογράφεται κατά 
φύλλο. 
 
Οι φάκελοι των “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ”,  για όσες προσφορές δεν 
κρίθηκαν τεχνικά αποδεκτές στο δεύτερο στάδιο αξιολόγησης από την Επιτροπή 
Προµηθειών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 
 
9.1.4 Για όλα τα παραπάνω η Επιτροπή Προµηθειών καταρτίζει πρακτικά.  Όσοι από 
τους διαγωνιζοµένους επιθυµούν, µπορούν να πληροφορηθούν το περιεχόµενο των 
άλλων τεχνικών και οικονοµικών προσφορών µέσα σε αποκλειστική προθεσµία  δύο (2) 
εργασίµων ηµερών από την  ηµέρα αποσφράγισης των τεχνικών και οικονοµικών  
προσφορών αντίστοιχα. Η εν λόγω προθεσµία είναι αποκλειστική.  
 
 
9.2 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
9.2.1 Όλοι οι περιεχόµενοι στη διακήρυξη όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για 
τους προσφέροντες. Εξαιρούνται µόνο τα σηµεία όπου ρητά αναφέρεται το αντίθετο. 
Απόκλιση από τους υποχρεωτικούς όρους και απαιτήσεις (ποσοτικές και ποιοτικές) έχει 
σαν συνέπεια τον αποκλεισµό του προσφέροντος. 
 
Ενδεικτικά, η προσφορά απορρίπτεται όταν: 
 
9.2.2 ∆εν αφορά το σύνολο της προµήθειας. 
 
9.2.3 Είναι αόριστη ή  ανεπίδεκτη εκτίµησης ή τελεί υπό αίρεση ή δεν συνοδεύεται  από 
την (κατά τον όρο Μέρος Β, §8)  εγγυητική επιστολή συµµετοχής ή είναι µη σύµφωνη µε 
τους όρους της διακήρυξης. 
 
9.2.4  ∆εν συµφωνεί µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές που επισυνάπτονται στην παρούσα 
διακήρυξη ως Παράρτηµα Ι και αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της, καθώς  και τους 
απαράβατους όρους της διακήρυξης αυτής σύµφωνα µε τον όρο Μέρος Β, §16. 
 
9.2.5. ∆εν υποβληθούν τα δικαιολογητικά που προβλέπει η διακήρυξη ή παρέλθει 
άπρακτη η προθεσµία που τυχόν ορίσει η Επιτροπή Προµηθειών  για να συµπληρωθούν 
ή διορθωθούν αυτά  (βλέπε σχ. όρο Μέρος Β, §12.3.4.).  
 
9.2.6  ∆εν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή. Για ο,τιδήποτε προσφέρεται 
δωρεάν, πρέπει να υπάρχει η δήλωση “ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ∆ΩΡΕΑΝ”. Σε οποιαδήποτε 
περίπτωση, αν δεν αναγράφεται τιµή σε αντικείµενο, δραστηριότητα ή υπηρεσία που 
αναφέρεται στην προσφορά ή ζητείται στη διακήρυξη, θεωρείται ότι προσφέρεται 
∆ΩΡΕΑΝ. 
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9.2.7  ∆εν πληρούνται οι προϋποθέσεις συµµετοχής ή δεν αποδεικνύεται από τα 
υποβληθέντα δικαιολογητικά η φερεγγυότητα, η οικονοµική και τεχνική ικανότητα του 
προσφέροντος. 
 
9.2.8  Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς ορίζεται µικρότερος από τον προβλεπόµενο στη 
διακήρυξη. 
 
9.2.9  ∆εν είναι σύµφωνη µε τους όρους πληρωµής. 
 
9.2.10   ∆εν συνοδεύεται από το απαιτούµενο  υλικό τεκµηρίωσης. 
 
9.2.11   Περιλαµβάνει επιφυλάξεις ή τροποποιήσεις των όρων της διακήρυξης, που δεν 
επιδέχονται τέτοιες. 
 
9.2.12  ∆εν έχει σφραγισµένα σε ιδιαίτερους φακέλους τα τεχνικά και οικονοµικά 
στοιχεία. 
 
9.2.13  Σε περίπτωση ανωµάλως χαµηλών οικονοµικών προσφορών, η Επιτροπή 
Προµηθειών  µπορεί να ζητήσει από τον προσφέροντα να παράσχει εγγράφως τις 
αναγκαίες διευκρινίσεις για το λόγους που τις καθιστούν ιδιαίτερα χαµηλές. Εφόσον οι 
διευκρινίσεις που θα δοθούν στην Επιτροπή Προµηθειών δεν κριθούν ικανοποιητικές και 
συνεπώς δεν ληφθούν υπόψη, η προσφορά απορρίπτεται. 
 
 
 
9.3  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 
 
9.3.1 Η αξιολόγηση των προσφορών γίνεται από την αρµόδια  Επιτροπή Προµηθειών του 
διαγωνισµού. 
 
9.3.2  Η κατακύρωση αποφασίζεται από  το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΕΛΟΤ µε βάση 
το πρακτικό της Επιτροπής Προµηθειών.  
 
9.3.3  Η  κατακυρωτική απόφαση κοινοποιείται  εγγράφως προς τον επιλεγέντα. 
∆ιαγωνιζόµενος που υπέβαλε  παραδεκτώς προσφορά αλλά δεν επελέγη,  δικαιούται να 
λάβει γνώση για τα στοιχεία των Πρακτικών Αξιολόγησης της Επιτροπής Προµηθειών. 
 
9.3.4  Οι διαγωνιζόµενοι δεν έχουν δικαίωµα να αποσύρουν την προσφορά τους ή µέρος 
της µετά την υποβολή της. Σε περίπτωση που προσφορά ή µέρος της αποσυρθεί, ο 
διαγωνιζόµενος υπόκειται µε απόφαση του ΕΛΟΤ σε κυρώσεις και ειδικότερα: 
 
α) Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώµατος για κατακύρωση. 
 
β)  Κατάπτωση, µερική ή ολική, της εγγύησης συµµετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή 
δικαστική ενέργεια. 
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γ)  Ο διαγωνιζόµενος που µε υπαιτιότητά του κηρύσσεται έκπτωτος, υπόκειται στις 
προβλεπόµενες από το Νόµο κυρώσεις (αποκλεισµός από τις προµήθειες του ∆ηµοσίου 
κ.λ.π). 
 
9.3.5 Ο ΕΛΟΤ επιφυλάσσεται του δικαιώµατός του να µαταιώσει ή ακυρώσει το 
διαγωνισµό ή να µην κατακυρώσει το σύνολο της προµήθειας εφόσον ο διαγωνισµός 
κριθεί ασύµφορος για τον Οργανισµό. Ειδικότερα, ο ΕΛΟΤ επιφυλάσσεται του 
δικαιώµατός του για λόγους δηµοσίου συµφέροντος,  να µην προβεί σε κατακύρωση της 
προµήθειας όταν στο διαγωνισµό έχει υποβληθεί µόνο µία προσφορά ή για οποιονδήποτε 
λόγο κατά το τελικό στάδιο της αξιολόγησης υπάρχει µόνο µία (1) προσφορά. 
 
9.3.6 Σε περίπτωση ακύρωσης ή µαταίωσης του διαγωνισµού, όσοι είχαν συµµετάσχει σε 
αυτόν, δεν έχουν δικαίωµα αποζηµίωσης για οποιονδήποτε λόγο 
 
9.3.7   Ο ΕΛΟΤ µετά από σχετική γνωµοδότηση της επιτροπής Προµηθειών διατηρεί το 
δικαίωµα κατακύρωσης µεγαλύτερης ποσότητας από την προσφερόµενη µέχρι ποσοστού  
30% για κάθε κατηγορία είδους υπό προµήθεια, χωρίς αλλαγή των τιµών µονάδας.  
 
10 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
 
10.1 Ο διαγωνιζόµενος,  στον οποίο κατακυρώνεται η ανάθεση της παρούσης 
προµήθειας, είναι υποχρεωµένος να προσέλθει µέσα σε δέκα  (10) ηµέρες από την 
κοινοποίηση του κατακυρωτικού αποτελέσµατος  να υπογράψει τη σύµβαση. 
Αν παρέλθει άπρακτη  η εν λόγω  προθεσµία, χωρίς δηλαδή ο Προµηθευτής να 
παρουσιαστεί εντός δεκαπενθηµέρου από την κοινοποίηση της κατακυρωτικής  
απόφασης του ∆.Σ του ΕΛΟΤ,  κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε 
στο όνοµά του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτή, µε ταυτόχρονη 
κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής  συµµετοχής χωρίς άλλη διατύπωση. 
 
Επίσης  το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΕΛΟΤ µπορεί να αποφασίσει την ανάθεση  της 
προµήθειας στον επόµενο επιλεγέντα ή την επανάληψη του διαγωνισµού. 
 
Και στις δύο περιπτώσεις η απόφαση λαµβάνεται σε βάρος του εκπτώτου και επιφέρει τη 
λήψη κάθε µέτρου για την αποκατάσταση οιασδήποτε ζηµιάς του Οργανισµού. 
 
Η Σύµβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα µε βάση τους όρους που περι- 
λαµβάνονται στη ∆ιακήρυξη και την Προσφορά του Αναδόχου, θα διέπεται από το ελλη- 
νικό δίκαιο και δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόµενο της παρού- 
σας. 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 η Τεχνική Προσφορά του 
Αναδόχου, η οικονοµική του προσφορά και η παρούσα διακήρυξη, εφαρµοζοµένων επί- 
σης συµπληρωµατικώς των οικείων διατάξεων του Αστικού Κώδικα. Απαγορεύεται η 
τροποποίηση της σύµβασης µετά τη σύναψή της, εκτός και αν διασφαλίζεται ότι είναι 
δυνατή η εκτέλεση του έργου όπως προδιαγράφηκε στη διακήρυξη και µόνο µετά από 
έγγραφη συµφωνία των συµβαλλοµένων µερών, αποκλειόµενου κάθε άλλου αποδεικτι- 
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κού µέσου. 
 
10.2 Απαγορεύεται ο Προµηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προµήθεια να 
εκχωρήσει σε τρίτους τα δικαιώµατα ή (και) τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη 
σύµβαση, χωρίς την προηγούµενη γραπτή συναίνεση του ΕΛΟΤ. Στην περίπτωση αυτή, 
ο προσφέρων θα πρέπει να αναφέρει ρητώς στην προσφορά του το τµήµα της σύµβασης 
που ενδεχοµένως προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους. 
Σε κάθε περίπτωση, ο Προµηθευτής θα φέρει έναντι του ΕΛΟΤ ακέραια την ευθύνη για 
την εµπρόθεσµη και σύµφωνα µε τους όρους της παρούσης και της σύµβασης,  
προµήθεια των ειδών. 
 
 
10.3  Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 
 
Ο Προµηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνισµός είναι υποχρεωµένος κατά την 
υπογραφή της σύµβασης, να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, που θα 
εκδοθεί από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στα 
κράτη-µέλη της ΕΕ και έχουν σύµφωνα µε την νοµοθεσία των κρατών-µελών αυτό το 
δικαίωµα, συνοδευόµενη από επίσηµη µετάφρασή της στην Ελληνική. 
 
Το ποσό της εγγύησης πρέπει να καλύπτει ποσοστό 10% της συνολικής συµβατικής 
αξίας της προµήθειας χωρίς το ΦΠΑ. 
 
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα είναι αορίστου διάρκειας και θα περιέχει 
όλα τα στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 25 του Π∆ 394/96. 
 
Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται µετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή 
της προµήθειας και την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο 
συµβαλλοµένους. 
 
 
 
 
11 ΑΜΟΙΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
 
 
Το έργο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
και εντάσσεται στο Γ΄ ΚΠΣ της Ελλάδας. Η πληρωµή της αµοιβής του προµηθευτή θα 
γίνεται σύµφωνα µε τις χρηµατορροές από το φορέα χρηµατοδότησης και το ταµειακό 
υπόλοιπο του έργου. 
 
11.1  Ο Προµηθευτής υποχρεούται να δηλώσει στην οικονοµική προσφορά του τον 
τρόπο πληρωµής που επιθυµεί. 
Ο τρόπος της πληρωµής του προµηθευτή θα γίνει µε έναν (1) από τους παρακάτω 
αναφερόµενους όρους: 
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α) µε  τη  χορήγηση  προκαταβολής ποσοστού έως  30%  του  συµβατικού τιµήµατος  
χωρίς  ΦΠΑ,  εντός  20  ηµερολογιακών  ηµερών  από  την υπογραφή της  σύµβασης,  
έναντι  ισόποσης  εγγυητικής επιστολής   προκαταβολής αόριστης  διάρκειας,  η οποία θα 
περιλαµβάνει και τον όρο ότι καλύπτει και την καταβολή τόκων επί του ποσού της 
προκαταβολής σε περίπτωση εκπρόθεσµης παράδοσης ή µη παράδοσης των 
προµηθευόµενων ειδών. 
Η παραπάνω προκαταβολή είναι έντοκη από της καταβολής της, επιβαρυνόµενη µε το 
ύψος του επιτοκίου που καθορίζεται µε την υπ.αρίθµ. 2037288/808/0026 απόφαση του 
Υπουργού Οικονοµικών (ΦΕΚ 433/Β/6.6.96). 
Το υπόλοιπο ποσό του τιµήµατος θα καταβληθεί στον προµηθευτή εντός δέκα (10) 
ηµερών από την υπογραφή του πρωτοκόλλου της οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 
παραλαβής της προµήθειας από την Επιτροπή Παραλαβής του ΕΛΟΤ. 
Το ποσό της προκαταβολής που έχει χορηγηθεί και ο επ΄ αυτής τόκος µέχρι την οριστική 
παραλαβή της προµήθειας  συµψηφίζονται κατά την εξόφληση του τιµήµατος.. 
 
β) µε την καταβολή του συνολικού τιµήµατος της προµήθειας εντός δέκα (10) ηµερών 
από την οριστική παραλαβή του προσφεροµένου εξοπλισµού και την σύνταξη του 
πρωτοκόλλου της ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής της προµήθειας από την αρµόδια 
Επιτροπή Παραλαβής του ΕΛΟΤ. 
 
11.2  Πάντως ο ΕΛΟΤ επιφυλάσσεται του δικαιώµατος να µην χορηγήσει προκαταβολή 
ή να παρατείνει την προθεσµία καταβολής της, σε περίπτωση που για λόγους ανωτέρας 
βίας δεν δύναται να καταβάλει προκαταβολή ως άνω ορίζεται. Στην περίπτωση αυτή ο 
Προµηθευτής δεν δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή ή την κανονική και εµπρόθεσµη 
εκτέλεση της σύµβασης, εφόσον δεν υπάρχουν τα αναγκαία κονδύλια,  χωρίς αυτό να 
έχει επίπτωση στην υπογραφή ή εκτέλεση της σύµβασης. 
 
11.3. Ο Προµηθευτής επιβαρύνεται µε κάθε νόµιµη ασφαλιστική εισφορά ή κράτηση 
υπέρ του ∆ηµοσίου και Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου ή άλλων  Οργανισµών, η 
οποία κατά νόµο βαρύνει αυτόν.  
 
11.4 Ο ΕΛΟΤ δεν καταβάλλει κανένα κόστος που δεν έχει συµπεριληφθεί στην 
προσφορά ή στη σύµβαση µε τον προµηθευτή αλλά είναι αναγκαίο για την ολοκλήρωση 
του παρόντος έργου. Το κόστος αυτό βαρύνει τον προµηθευτή.                                                                         
 
11.5 Όλες οι πληρωµές γίνονται έναντι προσκοµίσεως ασφαλιστικής και φορολογικής 

ενηµερότητας του προµηθευτή,  έκδοσης κατά την ηµεροµηνία της πληρωµής. 

11.6 Σε περίπτωση που η πληρωµή του προµηθευτή καθυστερήσει για λόγους που 
αφορούν στον ΕΛΟΤ εξήντα (60) ηµέρες µετά την υποβολή του τιµολογίου 
πώλησης από  αυτόν η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στο Π.∆. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/5-6-2003) «Προσαρµογή της Ελληνικής 
νοµοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέµηση των 
καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές», καθίσταται υπερήµερος 
και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται άλλη όχληση. 

 
11.7  Ποινικές ρήτρες 
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11.7.1 Αν παρέλθει η  συµβατική ηµεροµηνία παράδοσης και εγκατάστασης 
του αντικειµένου της σύµβασης και δεν έχει παραδοθεί σύµφωνα µε τους συµβατικούς 
όρους ο εξοπλισµός, τότε ο Προµηθευτής υποχρεούται να καταβάλλει ως 
ποινική ρήτρα για κάθε µέρα καθυστέρησης ποσοστό 0,2% επί του συµβατικού τιµήµα- 
τος του εξοπλισµού που καθυστερεί και µέχρι 10% επί του συµβατικού τιµήµατος αυτού. 
 
11.7.2 Αν παρέλθει χρονικό διάστηµα ενός µηνός από την συµφωνηθείσα ηµεροµηνία πα- 
ράδοσης και θέσης σε καλή λειτουργία, τότε ο Προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. 
 
11.7.3 Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ηµερολογιακές ηµέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται 
στη σύµβαση (µε ΦΠΑ) και οι προθεσµίες χωρίς µεταθέσεις. 
 
11.7.4 Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο προµηθευ- 
τής αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα του αναθέ- 
τοντος. 
 
11.7.5 Ο ΕΛΟΤ έχει επίσηςτο δικαίωµα να κηρύξει έκπτωτο τον αντισυµβαλλόµενο 
προµηθευτή αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πληµµελώς τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή 
παραβιάζει ουσιώδη όρο της σύµβασης, αξιώνοντας επιπλέον αποζηµίωση για κάθε ζηµία 
που υπέστη από την αντισυµβατική συµπεριφορά του.. 
 
11.7.6 Σε περίπτωση εκπτώσεως του προµηθευτή, ο ΕΛΟΤ ΑΕ δικαιούται, κατά την κρίση 
του, να κρατήσει µέρος ή το σύνολο των παραδοτέων, καταβάλλοντας το αναλογούν 
συµβατικό τίµηµα. 
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12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ Α “∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ” 
 
Ο φάκελος Α “∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ” διαιρείται στις εξής ενότητες που υποχρεωτικά 
περιλαµβάνουν: 
 
12.1  Α΄ ΕΝΟΤΗΤΑ   
 
"ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ" 
 
12.1.1 Στην ενότητα αυτή περιλαµβάνονται υποχρεωτικά κατά την υποβολή της προσφο- 
ράς επί ποινή αποκλεισµού τα εξής δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να έχουν εκδοθεί 
εντός του τελευταίου τριµήνου, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά παρακάτω και σε κάθε 
περίπτωση να είναι σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. 
∆ικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδος θα συνοδεύονται, επί ποινή αποκλει- 
σµού, από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Κάθε ανακρίβεια δικαιολο- 
γητικών, που θα διαπιστωθεί µετά τον έλεγχο, θα συνεπάγεται τον αποκλεισµό του δια- 
γωνιζοµένου. 
 
12.1.1.1. Ηµεδαποί: 
 
α) Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή 
τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελµα τους, ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος 
από αρµόδια ∆ηµόσια Αρχή ή Αρχή Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που θα έχει εκδοθεί 
το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
 
β) Απόσπασµα ποινικού µητρώου από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί 
για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. Ε- 
πίσης σηµειώνεται ότι από το απόσπασµα ποινικού µητρώου ή από άλλο ισοδύνα- 
µο έγγραφο δικαστικής ή διοικητικής αρχής θα πρέπει να αποκλείεται σύµφωνα µε 
το άρθρο 45 της οδηγίας 2004/18/ΕΟΚ: 
 
♦ Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 1 
της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου. 
 
♦ ∆ωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης 
Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παρ. 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµ- 
βουλίου. 
 
♦ Απάτη κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία 
των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 
 
♦ Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 
1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991 για την πρό- 
ληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση 
εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες. 
 
γ) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής από το οποίο να προκύπτει 
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ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 
συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία 
κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκα- 
στικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 
 
δ) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι εί- 
ναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης. 
 
ε) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι εί- 
ναι ενήµεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. 
 
Αν κάποιο από τα παραπάνω πιστοποιητικά δεν εκδίδεται ή δεν βεβαιώνεται ρητά το πε- 
ριεχόµενό τους από αρµόδια Αρχή µπορεί να αντικατασταθεί µε Υπεύθυνη ∆ήλωση του 
Ν. 1599/86. 
 
12.1.1.2. Αλλοδαποί : 
 
Πιστοποιητικά της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της Χώρας 
εγκατάστασής τους, για την κάλυψη των περιπτώσεων της παρ. 12.1.1.1. 
 
Εάν σε κάποια Χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν κα- 
λύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη βε- 
βαίωση του προσφέροντος που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβο- 
λαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού της χώρας του. 
 
Για τους προσφέροντες που στη Χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόµο ένορκη βε- 
βαίωση, αυτή µπορεί να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση, ενώπιον αρµόδιας δικα- 
στικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού 
της χώρας του. 
 
12.1.1.3. Νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά: 
 
Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά, υποβάλλουν όλα τα παραπάνω δικαιολογητι- 
κά των παρ. 12.1.1.1. και 12.1.1.2. και επιπλέον όλα τα αναγκαία νοµιµοποιητικά έγ- 
γραφα, από τα οποία προκύπτουν η νόµιµη σύσταση, η νοµική υπόσταση και η νόµιµη 
λειτουργία του υποψηφίου, καθώς επίσης οι εκπρόσωποι, οι οποίοι τον δεσµεύουν µε την 
υπογραφή τους για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό και οι οποίοι θα πρέπει να έχουν υπο- 
γράψει την προσφορά και όλα τα σχετικά έγγραφα που υποβάλλονται σύµφωνα µε την 
παρούσα διακήρυξη. Υπόχρεοι προσκόµισης Πιστοποιητικού ποινικού µητρώου ή ισοδύ- 
ναµου προς τούτο έγγραφο είναι οι νόµιµοι εκπρόσωποι του νοµικού προσώπου καθώς και 
οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο έχει δικαίωµα εκπροσώπησης του σύµφωνα µε το καταστατικό . 
 
Ειδικότερα τα νοµιµοποιητικά έγγραφα που πρέπει να προσκοµίσει ο υποψήφιος παρατί- 
θενται κατωτέρω : 
 
α) Σε περίπτωση ανώνυµης εταιρείας (Α.Ε.) 
♦ Επίσηµο ή νόµιµο επικυρωµένο αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας και 
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των τυχόν τροποποιήσεών του ή του τελευταίου κωδικοποιηµένου καταστατικού 
και τα τεύχη των ΦΕΚ όπου έγιναν οι σχετικές δηµοσιεύσεις. 
 
♦ Το ΦΕΚ στο οποίο δηµοσιεύτηκε η απόφαση µε την οποία συγκροτήθηκε σε σώ- 
µα το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας και ορίστηκαν οι εκπρόσωποι αυτής. 
 
♦ Σε περίπτωση που την προσφορά υπογράφει στο όνοµα της εταιρείας φυσικό 
πρόσωπο διαφορετικό από το νόµιµο εκπρόσωπο αυτής, όπως αυτός προκύπτει 
από τα παραπάνω έγγραφα, απαιτείται η προσκόµιση επίσηµου ή νόµιµα επικυ- 
ρωµένου αντιγράφου της απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε την οποία 
παρέχεται η σχετική εξουσιοδότηση. 
 
β) Σε περίπτωση εταιρείας περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) 
 
♦ Επίσηµο ή νόµιµο επικυρωµένο αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας και 
τυχόν τροποποιήσεων του ή του τελευταίου κωδικοποιηµένου καταστατικού και 
τα τεύχη των ΦΕΚ όπου έγιναν οι αντίστοιχες δηµοσιεύσεις. 
 
♦ Πρόσφατο (εκδοθέν εντός του τελευταίου τριµήνου) πιστοποιητικό του Πρωτοδι- 
κείου περί µεταβολών. 
 
♦ Το ΦΕΚ στο οποίο έγινε η δηµοσίευση των αποφάσεων περί διορισµού ή ανά- 
κλησης διορισµού του διαχειριστή της εταιρείας. 
 
γ) Σε περίπτωση οµόρρυθµης (Ο.Ε.) ή ετερόρρυθµης (Ε.Ε.) εταιρείας 
 
Επίσηµο ή νόµιµα επικυρωµένο αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας και των τυ- 
χόν τροποποιήσεών του από το κατά τόπο Πρωτοδικείο. 
 
12.1.1.4 Κοινοπραξίες/ενώσεις:  
 
Κάθε συµµετέχων στην ένωση υποχρεούται, επί ποινή αποκλεισµού, να προσκοµίσει όλα τα 
ανωτέρω δικαιολογητικά. Επιπλέον, κάθε Ένωση ή Κοινοπραξία θα πρέπει να καταθέσει το 
Συµφωνητικό Συνεργασίας µε το οποίο ορίζεται και ο εκπρόσωπος της ένωσης ή της 
κοινοπραξίας κατά το στάδιο συµµετοχής στο διαγωνισµό, ο οποίος θα εξουσιοδοτείται να 
υπογράφει για λογαριασµό της κοινοπραξίας ή της ένωσης τα έγγραφα της προσφοράς, 
καθώς και κάθε άλλο, σχετικό µε τον διαγωνισµό, έγγραφο. Στο Συµφωνητικό Συνεργασίας 
θα πρέπει να προβλέπεται ότι τα µέλη της ένωσης ή κοινοπραξίας ευθύνονται έκαστος, 
έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την εκτέλεση του 
έργου. 
 
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεώνονται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική 
µορφή προκειµένου να υποβάλουν την προσφορά. Πάντως, η επιλεγείσα ένωση ή κοινο- 
πραξία δύναται να υποχρεωθεί να πράξει τούτο, εάν κατακυρωθεί σε αυτήν η σύµβαση, 
εφόσον η λήψη ορισµένης νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλε- 
ση της σύµβασης. 
 
12.1.1.5 Συνεταιρισµοί 
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♦ Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 
 
♦ Απόσπασµα ποινικού µητρώου σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 12.1.1.1 
 
♦ Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύ- 
πτει ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις γ, δ και ε του 12.1.1.1. 
 
♦ ∆ήλωση ότι δεν έχει αποκλειστεί από διαγωνισµούς του Ελληνικού ∆ηµοσίου µε 
απόφαση και διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 
 
12.1.2 Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν 
καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη 
βεβαίωση του διαγωνιζοµένου που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή 
συµβολαιογράφου. Για τους διαγωνιζόµενους που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από 
το νόµο ένορκη βεβαίωση, αυτή µπορεί να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση, στην 
οποία το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος βεβαιώνεται από αρµόδια δικαστική ή 
διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο. 
__
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12.2 Β΄  ΕΝΟΤΗΤΑ  
 
"ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ   ΚΑΙ  ΤΕΧΝΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕ-
ΡΟΝΤΟΣ" 
 
Η ενότητα αυτή περιλαµβάνει επί ποινή αποκλεισµού τουλάχιστον τα εξής στοιχεία: 
 
12.2.1 Οικονοµική και Χρηµατοοικονοµική επάρκεια : 
 
Οι προσφέροντες πρέπει να προσκοµίσουν αποδεικτικά όσον αφορά την καλή οικονοµι- 
κή και χρηµατοοικονοµική τους κατάσταση Προς το σκοπό αυτό, ως κατάλληλα αποδει- 
κτικά θεωρούνται τα εξής: 
 
1. Περιγραφή των οικονοµικών µεγεθών των τριών τελευταίων ετών (µετοχικό κεφά- 
λαιο, κύκλος εργασιών, κέρδη). Ο συµµετέχων αποκλείεται από το διαγωνισµό εάν 
δεν αποδείξει ότι κατά την τελευταία τριετία (οικονοµικά έτη 2003, 2004, 2005) ο 
συνολικός κύκλος των εργασιών ανέρχεται τουλάχιστον στο ποσό των 300.000 ευρώ 
(χωρίς ΦΠΑ). Ενδεδειγµένα αποδεικτικά στοιχεία αποτελούν ιδίως, συµβάσεις και 
τιµολόγια, αλλά µπορεί να προσκοµισθεί και οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο αποδει- 
κτικό. 
 
2. Ισολογισµούς τριών τελευταίων χρόνων για όσους έχουν από το νόµο υποχρέωση 
σύνταξης ισολογισµού. 
 
3. Υπεύθυνη δήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών και ανάλυση του 
κύκλου εργασιών που αφορά συναφείς προµήθειες κατά τη διάρκεια των τριών προη- 
γούµενων οικονοµικών ετών. 
 
4. Αν ο προσφέρων για βάσιµο λόγο δεν είναι σε θέση να προσκοµίσει τα δικαιολογητι- 
κά που ζητά η αναθέτουσα αρχή, µπορεί να αποδεικνύει την οικονοµική και χρηµα- 
τοοικονοµική του επάρκεια µε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, το οποίο κριθεί κατάλλη- 
λο από την αναθέτουσα αρχή. 
 
12.2.2 Τεχνικές ή/ και επαγγελµατικές ικανότητες: 
 
Οι προσφέροντες θα πρέπει να προσκοµίσουν τα ακόλουθα αποδεικτικά όσον αφορά τις 
τεχνικές ή/και επαγγελµατικές ικανότητες. Προς το σκοπό αυτό, ως κατάλληλα αποδεικτικά 
θεωρούνται τα εξής: 
 
1. Στοιχεία του προσφέροντος (όνοµα/ επωνυµία, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, όνοµα του 
αρµοδίου εκπροσώπου για την προσφορά). 
 
2. Ιστορικό και κύρια βήµατα ανάπτυξης της επιχείρησης. 
 
3. Περιγραφή της επιχειρηµατικής δοµής (νοµική µορφή, οργανόγραµµα, εύρος 
δραστηριοτήτων). 
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4. Κατάλογο των κυριότερων παραδόσεων που πραγµατοποιήθηκαν κατά την προηγούµενη 
τριετία και έχουν αντικείµενο συναφές µε αυτό της παρούσας προκήρυξης, µε 
αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της ηµεροµηνίας και του δηµόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη. 
Αν οι παραλήπτες των έργων είναι φορείς του δηµοσίου τοµέα, οι παραδόσεις να 
αποδεικνύονται µε πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί ή θεωρηθεί από την κατά 
περίπτωση αναθέτουσα αρχή. Στην περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στον ιδιωτικό 
τοµέα οι παραδόσεις αποδεικνύονται µε βεβαίωση του παραλήπτη και εφόσον 
αυτό δεν είναι δυνατό αρκεί η σχετική δήλωση του προµηθευτή. Ο κατάλογος προτείνεται να 
έχει τα παρακάτω στοιχεία:Α/Α Πελάτη, Σύντοµη Περιγραφή Έργου, ∆ιάρκεια 
Εκτέλεσης Έργου, Προϋπολογισµός, Παρούσα Φάση 
 
5. Γενικές πληροφορίες για την τεχνική υποδοµή, την κατάρτιση και εµπειρία του 
απασχολούµενου προσωπικού και τη δυνατότητα παραγωγής του ζητούµενου Έργου καθώς 
και περιγραφή των µέσων ποιοτικού ελέγχου των παρεχόµενων από αυτούς υπηρεσιών και 
εξοπλισµού.  
 
12.2.3 Στην περίπτωση ενώσεως προσώπων που υποβάλουν κοινή προσφορά, τα ανωτέρω 
στοιχεία παρέχονται για κάθε µέλος της ένωσης. 
 
12.2.4 Εφιστάται η προσοχή στους διαγωνιζοµένους ότι τα στοιχεία της Ενότητας 12.2 
Β θα τοποθετηθούν σε κάθε περίπτωση στο φάκελο των δικαιολογητικών και όχι της τε- 
χνικής ή οικονοµικής προσφοράς. Στην τελευταία περίπτωση ο φάκελος των 
δικαιολογητικών θεωρείται ελλιπής και η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
 
12.3  Γ΄ ΕΝΟΤΗΤΑ  
 
“∆ΗΛΩΣΕΙΣ, ΕΓΓΥΗΣΗ, ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ” 
 
 
12.3.1 Στην ενότητα αυτή περιλαµβάνονται υποχρεωτικά τα εξής: 
 
12.3.1.1 Υπεύθυνη δήλωση ότι: 
 
1. η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας 
διακήρυξης, της οποίας ο διαγωνιζόµενος έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα, 
 
2. ο διαγωνιζόµενος δεσµεύεται ότι θα τηρήσει απαρεγκλίτως της τεχνικές προδιαγραφές και 
τις απαιτήσεις του έργου, 
 
3. ο διαγωνιζόµενος εγγυάται την τήρηση του προτεινόµενου χρονοδιαγράµµατος και 
ότι γνωρίζει ότι οι υπό εκτέλεση υπηρεσίες έχουν ακριβόχρoνο χαρακτήρα και πρέπει 
να ολοκληρωθούν εντός των τασσόµενων προθεσµιών, 
 
4. τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά και αφορούν την Β΄ ΕΝΟΤΗΤΑ: 
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟ- 
ΝΤΟΣ» καθώς και τα στοιχεία του φακέλου «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» είναι ακριβή 
και πλήρη, 
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5. ο διαγωνιζόµενος δεν έχει αποκλειστεί από διαγωνισµούς του Ελληνικού ∆ηµοσίου. 
Προκειµένου δε για αλλοδαπούς απαιτείται δήλωση ότι δεν έχουν αποκλειστεί από 
αντίστοιχη αρχή. 
 
12.3.1.2 Εγγύηση συµµετοχής σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 8 της 
παρούσης. 
 
12.3.2 Σε περίπτωση ενώσεως που υποβάλλει κοινή προσφορά, οι παραπάνω δηλώσεις, 
πρέπει να κατατεθούν, επί ποινή αποκλεισµού, για καθέναν από τους συµµετέχοντες 
στην ένωση. 
 
12.3.3 Κάθε αποδεδειγµένη έλλειψη ή ανακρίβεια δικαιολογητικών θα συνεπάγεται τον 
αποκλεισµό του διαγωνιζοµένου. 
 
12.3.4 Η Επιτροπή Προµηθειών δύναται να καλέσει τους υποψηφίους να συµπληρώσουν 
σε συγκεκριµένη προθεσµία, τυπικές ελλείψεις των ήδη υποβληθέντων δικαιολογητικών, 
πλην των αναγκαίων στοιχείων της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής, όπως αναφέρο- 
νται στο εδ. ε, παρ. 4 του άρθρου 25 του Π.∆ 394/96, καθώς και να αποκλείσει τους υ- 
ποψηφίους που δεν θα αποκαταστήσουν τις ελλείψεις εντός εύλογου χρόνου κατά την 
κρίση της Επιτροπής Προµηθειών. Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται η µετά την λήξη 
της ανωτέρω προθεσµίας υποβολή ελλειπόντων δικαιολογητικών. 
 
12.3.5 Προθεσµία δεν δίνεται για την προσκόµιση ή τη διόρθωση της εγγυητικής επιστο- 
λής συµµετοχής. 
 
12.4 Όλα τα στοιχεία των ενοτήτων Α, Β, και Γ του φακέλου «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» 
προσκοµίζονται κατά την υποβολή της προσφοράς την ηµεροµηνία του διαγωνισµού, 
άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ Β “ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ” 
 
13.1 Ο φάκελος Β “ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ” περιλαµβάνει τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές του υπό προµήθεια εξοπλισµού, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο 
απαιτείται από τις συνηµµένες στη παρούσα Τεχνικές Προδιαγραφές του ΕΛΟΤ, οι 
οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της παρούσης. Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ» πρέπει να περιέχει, µε ποινή αποκλεισµού, τουλάχιστον τα παρακάτω: 
 

• Συµπληρωµένους τους ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ, βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

• Τεκµηριωτικό υλικό για το υλικό και λογισµικό [εγχειρίδια, τεχνικά φυλλάδια, 
κλπ.]  

• Αναλυτική παρουσίαση του χρονοδιαγράµµατος  του έργου 

• Αναλυτική παρουσίαση των προτεινόµενων υπηρεσιών εγγύησης καλής 
λειτουργίας και συντήρησης 

• Αναλυτική παρουσίαση της µεθοδολογίας υλοποίησης και διασφάλισης 
ποιότητας του έργου και αντίστοιχα των παραδοτέων του. 

 
13.2. Ο προσφέρων µπορεί να αναφέρει οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνει σκόπιµο 
σχετικά µε την εκτέλεση του έργου και απαντά στις επιµέρους απαιτήσεις που τίθενται 
στην παρούσα, αλλά και στα αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγησης. 
 
13.3. Σχετικά µε τους ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, σηµειώνονται 

τα εξής. 
 
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 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 προσφέροντος  τεκµηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων Συµµόρφωσης. Στην αρχή του 
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παραρτήµατος καταγράφεται 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 Προµηθευτής. 

 
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 στοιχεία κατά την αξιολόγηση των 
Τεχνικών Προσφορών. Σε περίπτωση που δεν έχει απαντηθεί οποιοσδήποτε όρος των 
πινάκων, τότε η απάντηση θεωρείται αρνητική. 
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14 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ Γ “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ” 
 
Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς πρέπει να περιλαµβάνει όσα αναλυτικά 
αναφέρονται παραπάνω στον όρο Μέρος Β, §7 της παρούσης. 
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15 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   
 
Η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών χωρίζεται στις ακόλουθες τέσσερις (4) 
φάσεις: 
1.  ¨Ελεγχος δικαιολογητικών (πιστοποιητικά, τεχνοοικονοµική δυνατότητα, 

δηλώσεις, εγγύηση κλπ), που περιγράφονται αναλυτικά στο µέρος Β παράγραφο 
12 της παρούσης. 

2.  Αξιολόγηση Τεχνικών Προσφορών 
3.  Αξιολόγηση Οικονοµικών Προσφορών 
4.  Τελική αξιολόγηση 
 
15.1 Η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών θα γίνει µε βάση τα ακόλουθα κριτήρια και 
συντελεστές βαρύτητας: 
 
 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΟΣ 
ΟΜΑ∆Α Α                                 
Α. Καταλληλότητα και ποιότητα του 
προσφεροµένου υλισµικού / λογισµικού 

   55% 
 

Β. Λειτουργικότητα του χρονοδιαγράµµατος 
και της µεθοδολογίας υλοποίησης και 
διασφάλισης ποιότητας του έργου και 
αντίστοιχα των παραδοτέων του.  

15% 

  
Α.ΣΥΝΟΛΟ  70% 
ΟΜΑ∆Α Β                                 
Α. Εξυπηρέτηση µετά την πώληση: υπηρεσίες 
εγγύησης καλής λειτουργίας και συντήρησης 

   25% 

Β. Πιστοποιητικό ISO 9000 ή ισοδύναµο    5% 
Β. ΣΥΝΟΛΟ   30% 
 
15.2 Για την επιλογή της συµφερότερης προσφοράς αξιολογούνται µόνον οι τεχνικές 
προσφορές που είναι αποδεκτές σύµφωνα µε τους καθοριζόµενους στις τεχνικές 
προδιαγραφές ουσιώδεις όρους της διακήρυξης. 
 
15.3   Κατά  την  τελική αξιολόγηση συµφερότερη  προσφορά  είναι  εκείνη  που  
παρουσιάζει το µεγαλύτερο λόγο (Λ) αθροίσµατος  των σταθµισµένων βαθµολογιών ΣΒ 
προς την τιµή προσφοράς Τ (Λ=ΣΒ/Τ). 
 
Για τη διαµόρφωση του αθροίσµατος των σταθµισµένων βαθµολογιών (Σ.Β.) θα ληφθεί 
υπόψη: 
 
Ι.   Για  κάθε προσφορά βαθµολογούνται τα επιµέρους στοιχεία  των  οµάδων των 
παραπάνω κριτηρίων αξιολόγησης. 
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ΙΙ.   Η βαθµολογία των επιµέρους χαρακτηριστικών κάθε οµάδας καθορίζεται σε 
βαθµούς 100 για  τις  περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι  απαιτήσεις  της 
διακήρυξης (υποχρεωτικές και επιθυµητές προδιαγραφές στους Πίνακες Συµµόρφωσης). 
Η  βαθµολογία αυτή αυξάνεται µέχρι βαθµούς 120  στις περιπτώσεις  που 
υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις της διακήρυξης ενώ µειώνεται µέχρι βαθµούς 80 στις 
περιπτώσεις που δεν καλύπτονται πλήρως οι απαιτήσεις της διακήρυξης υπό την 
προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις των προδιαγραφών είναι επουσιώδεις και η Τεχνική  
προσφορά έχει ήδη κριθεί ως αποδεκτή.  
 
ΙΙΙ.   Η  συνολική  βαθµολογία  κάθε οµάδας  σταθµίζεται  µε  τον  συντελεστή 
βαρύτητας της οµάδας. 
 



 33

 
16 ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΙ ΟΡΟΙ 
 
Επί ποινή αποκλεισµού της προσφοράς, τίθενται οι εξής απαράβατοι όροι: 
 
16.1 Η προσφορά θα συνοδεύεται από Φύλλο Συµµόρφωσης, στο οποίο θα απαντώνται 
µε την ίδια σειρά και αρίθµηση όλες οι απαιτήσεις της παρούσης (Πίνακες 
Συµµόρφωσης και Απαράβατοι Όροι) και θα επισηµαίνονται µε σαφήνεια τα σηµεία 
σύγκλισης ή  απόκλισης απ΄ αυτήν. Θα αποκλείονται οι προσφορές που δεν 
συµπεριλαµβάνουν το Φύλλο Συµµόρφωσης. 
 
16.2 Ο εξοπλισµός θα είναι καινούριος και αχρησιµοποίητος. Η εγκατάστασή του θα 
γίνει από τον προµηθευτή και θα βαρύνει τον ίδιο, ο  οποίος είναι υπεύθυνος  για την 
εξασφάλιση της καλής κατάστασής του από πλευράς λειτουργίας κατά τη στιγµή της 
εγκατάστασης. Τυχόν φθορά ή ζηµιά ή απορύθµιση του εξοπλισµού που οφείλεται στις 
συνθήκες µεταφοράς ή οποιαδήποτε άλλη αιτία, θα αποκατασταθεί  µε ευθύνη, µέσα και 
δαπάνη του προµηθευτή. 
 
16.3 Ο εξοπλισµός θα συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα παρελκόµενα (καλώδια, 
connectors κλπ) τα οποία θα είναι σύµφωνα µε τα ισχύοντα ∆ιεθνή Πρότυπα. Όλες οι 
απαιτήσεις διαλειτουργικότητας του υλισµικού και λογισµικού (π.χ. εξασφάλιση 
επικοινωνιών κλπ) θα ικανοποιηθούν µε ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου. 
  
16.4 Εγγύηση καλής λειτουργίας τριών (3) ετών τουλάχιστον από  τη θέση σε καλή 
λειτουργία των συστηµάτων. Ως τέτοια ηµεροµηνία ορίζεται η ηµεροµηνία οριστικής 
παραλαβής των συστηµάτων. 
 
16.5 Τα συστήµατα  θα συνοδεύονται  κατά την παράδοσή τους από πλήρη κατάλογο 
εξαρτηµάτων, καθώς και από εγχειρίδια λειτουργίας.  
 
16.6 Η οριστική παραλαβή της προµήθειας  θα γίνει µετά την εγκατάσταση και θέση σε 
λειτουργία των συστηµάτων που αποτελούν αντικείµενο της παρούσης. 
 
16.7 Χρόνος παράδοσης µέχρι  τρείς  (3)  µήνες από την υπογραφή της σύµβασης, εκτός 
εάν συµφωνηθεί  διαφορετικά. 
 
16.9 Η προσφορά θα συνοδεύεται από τα απαραίτητα τεχνικά φυλλάδια (προσπέκτους) 
των κατασκευαστών όπου θα  φαίνεται η συµφωνία των τεχνικών χαρακτηριστικών των 
συστηµάτων µε τις τεχνικές προδιαγραφές. 
 
16.10 Έλλειψη οποιουδήποτε ∆ικαιολογητικού που απαιτείται να περιέχεται στο Φάκελο 
∆ικαιολογητικών. 
 
16.11  Ουσιώδης απόκλιση, κατά την κρίση της ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ , µεταξύ 
των στοιχείων της Τεχνικής και Οικονοµικής Προσφοράς. 
 
16.12  Προσφορά που δεν καλύπτει πλήρως απαράβατους όρους της ∆ιακήρυξης. 
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17 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ  -  ΠΡΟΣΦΥΓΗ                                                                                                                    
 
17.1 Ενστάσεις είναι δυνατόν να υποβληθούν α) κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού 
και β) κατά των αποφάσεων της Επιτροπής Προµηθειών. Στη δεύτερη αυτή περίπτωση η 
ένσταση µπορεί να έχει αντικείµενο είτε τη συµµετοχή προµηθευτή στο διαγωνισµό είτε 
τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών («δικαιολογητικά», 
«τεχνική προσφορά», «οικονοµική προσφορά») είτε την τήρηση της νοµιµότητας της 
διενέργειας του διαγωνισµού. 
 
Ενστάσεις που υποβάλλονται για άλλους εκτός από τους προαναφερθέντες λόγους 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν εξετάζονται επί της ουσίας. 
 
 Ειδικότερα για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσκοµίζεται παράβολο 
κατάθεσης υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της 
προϋπολογιζόµενης αξίας του υπό προµήθεια είδους, το ύψος του οποίου δεν µπορεί να 
είναι µικρότερο των 1000 €. Το παράβολο αποτελεί δηµόσιο έσοδο και καταχωρείται 
στον κωδικό αριθµό εσόδου (ΚΑΕ) 3741 (παράβολα από κάθε αιτία).(βλ. άρθρο 35 
ν.3377/2005) 
 
Η ένσταση που αφορά στη συµµετοχή προµηθευτή στο διαγωνισµό κοινοποιείται 
υποχρεωτικά σε αυτόν από τον ενιστάµενο, κατά του οποίου στρέφεται, εντός της 
προθεσµίας για την υποβολή ένστασης. 
 
17.2.  Οι ενστάσεις κρίνονται από την Επιτροπή Προµηθειών που ορίζεται µε απόφαση 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΕΛΟΤ. 
 
17.3. Προθεσµία για την υποβολή ενστάσεων 
 
17.3.1. Η ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού υποβάλλεται εντός του 
ηµίσεως του χρονικού διαστήµατος από την τελευταία δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι 
τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισµό της προθεσµίας 
αυτής συνυπολογίζεται η ηµέρα δηµοσίευσης της διακήρυξης και η ηµέρα της 
διενέργειας του διαγωνισµού. 
 
Η Επιτροπή Προµηθειών εξετάζει και αποφαίνεται  επί της ένστασης το αργότερο εντός 
πέντε (5) εργασίµων ηµερών πριν από τη διενέργεια του διαγωνισµού. 
 
17.3.2. Σε κάθε άλλη περίπτωση η ένσταση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής 
προθεσµίας δύο (2) εργάσιµων ηµερών από την εποµένη της κοινοποίησης της απόφασης 
της Επιτροπής Προµηθειών. 
 
17.4. Προσφυγές 
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Κατά της απόφασης της Επιτροπής Προµηθειών ο διαγωνιζόµενος έχει δικαίωµα να 
προσφύγει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΕΛΟΤ εντός αποκλειστικής προθεσµίας πέντε 
(5) εργάσιµων ηµερών από την εποµένη της κοινοποίησης της απόφασης της Επιτροπής 
Προµηθειών σε αυτόν. Η απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν προσβάλλεται µε 
άλλη οιασδήποτε φύσεως προσφυγή. 
Η προσφυγή που αφορά την συµµετοχή προµηθευτή στο διαγωνισµό κοινοποιείται 
υποχρεωτικά σε αυτόν, κατά του οποίου στρέφεται, εντός της προθεσµίας για την 
υποβολή προσφυγής. 
 
17.5. Η κατάθεση των ενστάσεων και των προσφυγών γίνεται µόνον στο Πρωτόκολλο 
του ΕΛΟΤ (Αχαρνών 313, 1ος όροφος). 
 
17.6. Η άσκηση ενστάσεων ή προσφυγών δεν επιφέρουν αναβολή ή διακοπή του 
διαγωνισµού. 
 
17.7. Οι αποφάσεις της Επιτροπής Προµηθειών γνωστοποιούνται στους διαγωνιζοµένους  
µε αποστολή  fax ή συστηµένης επιστολής και απόδειξη παραλαβής. Σε περίπτωση που η 
αποστολή των αποφάσεων, γίνεται µε fax, η απόφαση θεωρείται ότι περιήλθε σε γνώση 
του  διαγωνιζοµένου κατά την ηµεροµηνία αποστολής του αντίστοιχου fax. 
 
 
 
18 ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 
 
 Η παράδοση της προµήθειας, όπως περιγράφεται στις συνηµµένες τεχνικές 
προδιαγραφές θα γίνει στην Αθήνα στο κτίριο του ΕΛΟΤ (Αχαρνών 313). 
 
 Χρόνος παράδοσης ορίζεται το αργότερο τρείς (3)  µήνες από την υπογραφή της 
σύµβασης,  εκτός εάν συµφωνηθεί  διαφορετικά στη σύµβαση. 
 
 
19 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
 
Ο διαγωνισµός αυτός διενεργείται σύµφωνα µε τη διακήρυξη αυτή, τον Κανονισµό 
Προµηθειών του ΕΛΟΤ ΑΕ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς επίσης και µε την 
κείµενη νοµοθεσία και ιδιαίτερα σύµφωνα µε τις διατάξεις: 

• του Ν.2286/1995, «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις σχετικών 
θεµάτων», 

• του Ν. 2362/95 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους 
και άλλες διατάξεις», 

• του Π.∆. 394/96, «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου»,όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, 

• της Υ.Α ΥΑΠ/Φ.30/Γ/133/367/2001 (ΦΕΚ 1223/Β), «Εξαίρεση περιπτώσεων 
προµήθειας εξοπλισµού πληροφορικής (υλικού, λογισµικού, δικτύων) και 
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παροχής συναφών υπηρεσιών από την έγκριση του Υπουργού Εσωτερικών 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης». 

 
 
 
 
20 ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 
 
Για  κάθε  διαφορά  ή  διένεξη  που τυχόν προκύψει από την  παρούσα διακήρυξη  και  
την εκτέλεση της σύµβασης, αποκλειστικώς αρµόδια είναι τα  ∆ικαστήρια Αθηνών και 
εφαρµοστέο το ελληνικό δίκαιο. 
       
 
21 ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ 
 
21.1  Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης αλλά και µετά τη καθ’ οιονδήποτε 
τρόπο λήξη ή λύση αυτής, ο Προµηθευτής υποχρεούται να τηρεί εχεµύθεια και να µη 
γνωστοποιεί σε τρίτους, χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση της ΕΛΟΤ Α.Ε. 
οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την 
εκτέλεση των υπηρεσιών του και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. 
 
21.2  Επίσης, ο Προµηθευτής υποχρεούται να µη γνωστοποιήσει µέρος ή το σύνολο του 
έργου που θα εκτελέσει, χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση του ΕΛΟΤ Α.Ε.. 
 
 
 
22 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
22.1  Καθ΄ όλη τη διάρκεια του έργου ο Προµηθευτής θα πρέπει να συνεργάζεται στενά 
µε τον ΕΛΟΤ ΑΕ, υποχρεούται δε να λαµβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις 
του  σχετικά µε την εκτέλεση του έργου. 
 
22.2  Ο Προµηθευτής θα είναι πλήρως και αποκλειστικώς ο 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, ευθύνεται και υποχρεούται µόνος αυτός προς 
αποζηµίωση. 

22.3  Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον 
προµηθευτή, ο οποίος υποχρεούται µέσα σε δέκα εργάσιµες µέρες από τότε που 
συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και 
να προσκοµίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.    

22.4  Ο Προµηθευτής δεν έχει δικαίωµα να υποκαταστήσει άλλον στην εκτέλεση του 
έργου ούτε να µεταβιβάσει υποχρεώσεις και δικαιώµατά του που απορρέουν από τη 
σύµβαση που θα συναφθεί µεταξύ αυτού και της ΕΛΟΤ ΑΕ. Στην απαγόρευση αυτή δεν 
συµπεριλαµβάνεται η εκχώρηση ή ενεχυρίαση της αξιούσας αµοιβής του αναδόχου σε 
Τράπεζα της επιλογής του τελευταίου. 
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23 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
23.1  Ο Προµηθευτής εγγυάται προς τον ΕΛΟΤ ΑΕ ότι η προµήθεια θα εκτελεσθεί 
σύµφωνα µε τους όρους και προϋποθέσεις της Σύµβασης και ότι τα υπό προµήθεια 
προϊόντα  θα πληρούν όλες τις ιδιότητες και χαρακτηριστικά που προβλέπονται στη 
Σύµβαση αυτή και θα στερούνται οποιωνδήποτε ελαττωµάτων (οφειλοµένων ενδεικτικά 
σε ελλιπή σχεδίαση, πληµµελή κατασκευή, ελαττωµατικά υλικά) και ότι θα 
ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές, λειτουργίες, αποτελέσµατα και ιδιότητες όπως 
αυτές προδιαγράφονται στην Προκήρυξη ή επιτρέπεται να προδιαγραφούν από τον 
ΕΛΟΤ ΑΕ κατά την εκτέλεση της Προµήθειας. 
 
23.2  Ο Προµηθευτής εγγυάται ότι όλος ο εξοπλισµός θα είναι κατά την παράδοσή του 
καινούργιος και  θα συνοδεύεται από τις τελευταίες εκδόσεις (versions, releases, service 
packs) Βασικού Λογισµικού. 
 
23.3  Για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον 36 µηνών από την ηµεροµηνία οριστικής 
παραλαβής του εξοπλισµού κάθε είδους και του λογισµικού κάθε είδους που 
περιλαµβάνονται στο αντικείµενο της Προµήθειας, που θα καλείται στο εξής «περίοδος 
εγγύησης καλής λειτουργίας», ο Προµηθευτής εγγυάται ότι θα παρέχει τις υπηρεσίες 
συντήρησης που περιγράφονται  στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι «Τεχνικές Προδιαγραφές» της 
παρούσας, χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση για τον ΕΛΟΤ ΑΕ.  Ο εξοπλισµός και το 
λογισµικό νοούνται σε καθεστώς εγγύησης υπό την ευθύνη του Προµηθευτή από τη 
στιγµή της εγκατάστασής και θέση τους σε καλή λειτουργία. Το χρονικό διάστηµα 
µεταξύ της εγκατάστασης και της οριστικής τους παραλαβής δεν συµπεριλαµβάνεται 
στην περίοδο εγγύησης των 36 µηνών. 
 
23.4  Ο Προµηθευτής εγγυάται αυτοτελώς την καλή και προσήκουσα λειτουργία του 
εξοπλισµού και του λογισµικού κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας. Είναι 
υπεύθυνος για τη χωρίς καθυστέρηση και µε δικά του έξοδα αποκατάσταση κάθε 
ελαττώµατος που αναφαίνεται κατά την περίοδο αυτή, εκτός αν µπορέσει να αποδείξει  
ότι τα ελαττώµατα προέρχονται από αίτια που δεν έχουν σχέση µε σφάλµατα στην 
κατασκευή, στα υλικά, στη σχεδίαση ή στην υλοποίηση. 
 
23.5  Αν ελαττώµατα κατά τη διάρκεια της εγγυητικής περιόδου συνεπάγονται την 
αχρηστία µέρους ή του συνόλου του εξοπλισµού ή του λογισµικού, ο Προµηθευτής 
προβαίνει σε αντικαταστάσεις σε τέτοιο βαθµό ώστε να διατηρηθεί το επίπεδο που 
καθορίζεται στη Σύµβαση, χωρίς καµία επιβάρυνση του ΕΛΟΤ ΑΕ. Ο ΕΛΟΤ ΑΕ 
πληροφορεί τον Προµηθευτή ως προς το είδος και την έκταση κάθε ελαττώµατος µόλις 
αυτό γίνει εµφανές. Αν ο Προµηθευτής δεν αποκαταστήσει το ελάττωµα χωρίς 
καθυστέρηση, ο ΕΛΟΤ ΑΕ µπορεί να φροντίσει για την αποκατάσταση του ελαττώµατος 
από τρίτον, µε κίνδυνο και δαπάνη του Αναδόχου. 
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24 ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ κ΄ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 
 
24.1  Ο Προµηθευτής διατηρεί την κυριότητα των παραδιδόµενων Η/Υ και των 
εξαρτηµάτων τους µέχρι την  ηµεροµηνία Οριστικής Παραλαβής τους, οπότε η 
κυριότητα µεταβιβάζεται στον ΕΛΟΤ ΑΕ, ελεύθερη από κάθε βάρος και δικαίωµα 
τρίτου. 
 
24.2  Τα δικαιώµατα επί του Βασικού Λογισµικού που ο Προµηθευτής εγκαθιστά στον 
εξοπλισµό, παραµένουν στους νόµιµους δικαιούχους. Με την οριστική παραλαβή, ο 
ΕΛΟΤ ΑΕ αποκτά τη µη αποκλειστική άδεια χρήσης τους, υπό τους όρους και 
προϋποθέσεις που έχει νοµίµως θέσει ο κατά περίπτωση κατασκευαστής τους. 
 
24.3  Όλο το έγγραφο ή υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον 
προµηθευτή κατά την εκτέλεση της Σύµβασης, όπως διαγράµµατα σχέδια, προδιαγραφές 
κ.λ.π. είναι εµπιστευτικά και ανήκουν στην απόλυτη ιδιοκτησία του ΕΛΟΤ ΑΕ. Ο 
Προµηθευτής, µόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύµβασης, παραδίδει όλα τα 
έγγραφα και τα στοιχεία στον ΕΛΟΤ ΑΕ. Ο Προµηθευτής µπορεί να κρατά αντίγραφα 
αυτών των εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιµοποιεί για 
σκοπούς άλλους από της Σύµβασης, χωρίς την προηγούµενη γραπτή συναίνεση του 
ΕΛΟΤ ΑΕ. 
 
24.4  Ο Προµηθευτής υποχρεούται να προβεί µε δικές του δαπάνες και µέσα στις 
αναγκαίες τεχνολογικές ή άλλες µεταβολές του Εξοπλισµού, αντικαταστάσεις 
λογισµικού και σε κάθε άλλη απαραίτητη ή πρόσφορη ενέργεια όταν αυτές επιβάλλονται 
για την προστασία των δικαιωµάτων τρίτων προσώπων, που αποδεδειγµένα ισχυρίζονται 
πως έχουν δικαίωµα επ'αυτών ή όταν ο ΕΛΟΤ ΑΕ εµποδίζεται στην χρήση τους λόγω 
αποδεδειγµένης ύπαρξης δικαιωµάτων τρίτων προσώπων επ’αυτών, παρέχοντας 
προϊόντα ίδιας αξίας, απόδοσης και λειτουργίας. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις περί 
πνευµατικής ιδιοκτησίας. 
 
24.5  Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή ενδίκου µέσου κατά του ΕΛΟΤ ΑΕ από τρίτο για 
οποιοδήποτε θέµα σχετικά µε δικαιώµατα επί του λογισµικού ή του εξοπλισµού,  ο 
ΕΛΟΤ ΑΕ οφείλει να ειδοποιήσει αµέσως και γραπτά µε όλες τις απαραίτητες 
πληροφορίες τον προµηθευτή, ο οποίος υποχρεούται να αµυνθεί, δικαστικά και 
εξωδικαστικά, για λογαριασµό του ΕΛΟΤ ΑΕ, έναντι του τρίτου. Σε κάθε περίπτωση, ο 
Προµηθευτής αφενός βαρύνεται µε όλα τα έξοδα τα οποία θα κληθεί να καταβάλει ο 
ΕΛΟΤ ΑΕ εξ αυτού του λόγου, συµπεριλαµβανοµένης και κάθε δικαστικής δαπάνης ή 
αµοιβής δικηγόρων, αφετέρου υποχρεούται να αποζηµιώσει τον ΕΛΟΤ ΑΕ για κάθε 
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θετική ή αποθετική ζηµία που θα υποστεί από ενδεχόµενη αποδοχή της παραπάνω 
αγωγής ή του ένδικου µέσου.  
 
 
 
 
25 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
 
25.1  Ο Προµηθευτής φέρει τον κίνδυνο για κάθε  ζηµία ή απώλεια των προϊόντων που 
θα παραδοθούν στον ΕΛΟΤ ΑΕ σε εκτέλεση  της Σύµβασης Προµήθειας, µέχρι την 
ηµεροµηνία οριστικής παραλαβής τους, υποχρεούµενος σε περίπτωση ζηµιάς, φθοράς ή 
απώλειας σε πλήρη αποκατάσταση ή, ακόµη και αντικατάστασή τους. 
Μετά την Οριστική Παραλαβή ο κίνδυνος µεταβιβάζεται στον ΕΛΟΤ ΑΕ. 
 
25.2  Ο Προµηθευτής υποχρεούται να λαµβάνει κάθε πρόσφορο µέτρο ασφάλειας, 
φύλαξης  και προστασίας για την αποτροπή ζηµιών ή φθορών και είναι υπεύθυνος για 
κάθε ζηµία ή βλάβη προσώπων, πραγµάτων ή εγκαταστάσεων του ΕΛΟΤ ΑΕ, του 
προσωπικού της ή τρίτων και για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζηµίας που 
είναι δυνατόν να προξενηθεί κατά ή επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης της Προµήθειας από τον 
προµηθευτή εφ’ όσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτών ή σε ελάττωµα του 
εξοπλισµού. 
 
25.3  Ο Προµηθευτής υποχρεούται να ασφαλίσει και διατηρεί ασφαλισµένο το 
προσωπικό του στους αρµόδιους ασφαλιστικούς οργανισµούς καθ’ όλη τη διάρκεια 
εκτέλεσης της Προµήθειας. 
 
25.4  Ο ΕΛΟΤ ΑΕ λαµβάνει όλα τα ενδεδειγµένα µέτρα για την προστασία και ασφάλεια 
του προσωπικού του προµηθευτή, ιδίως δε ενηµερώνει εγγράφως τον προµηθευτή 
σχετικά µε τις ιδιαιτερότητες των χώρων όπου θα εγκατασταθούν και θα λειτουργήσουν 
τα παραδοθέντα είδη. 
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26 ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΚΠΤΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
 
26.1   Ο ΕΛΟΤ ΑΕ δικαιούται να καταγγείλει τη Σύµβαση σε οποιαδήποτε από τις 
ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) ο Προµηθευτής δεν υλοποιεί το Έργο µε τον τρόπο που ορίζεται στη 
Σύµβαση, παρά τις προς τούτο επανειληµµένες οχλήσεις του ΕΛΟΤ ΑΕ 
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β) ο Προµηθευτής εκχωρεί τη Σύµβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά 
χωρίς την άδεια του ΕΛΟΤ ΑΕ  

γ) Ο Προµηθευτής πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική  διαχείριση ή 
εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις 
αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σηµαντικό µέρος 
των περιουσιακών του στοιχείων. 

δ) εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Προµηθευτή για αδίκηµα σχετικό µε 
την άσκηση του επαγγέλµατός του 

 
26.2   Τα αποτελέσµατα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον 
Προµηθευτή της εκ µέρους του ΕΛΟΤ ΑΕ καταγγελίας. Κατ’ εξαίρεση, ο ΕΛΟΤ ΑΕ 
δύναται, κατ’ ενάσκηση διακριτικής της ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις 
καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη  προθεσµία θεραπείας της παραβάσεως, 
οπότε τα αποτελέσµατα της καταγγελίας επέρχονται αυτόµατα µε την πάροδο της 
ταχθείσας προθεσµίας, εκτός εάν ο ΕΛΟΤ ΑΕ γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον 
Προµηθευτή ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα. 
 
26.3   Με την µετά από καταγγελία του ΕΛΟΤ ΑΕ λύση της Σύµβασης, ο Προµηθευτής 
υποχρεούται µετά από αίτηση του ΕΛΟΤ ΑΕ: 

α) Να απόσχει από την διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής 
υπηρεσιών ή εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύµβαση, πλην 
εκείνων που  επιβάλλονται για την διασφάλιση  προϊόντων, εργασιών και 
εγκαταστάσεων. 

β) Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει ο ΕΛΟΤ ΑΕ, όποιο έργο, 
εργασία ή προϊόν (ολοκληρωµένο ή µη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του 
καθώς και τα πάσης φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα και µέσα (µαγνητικά ή 
µη) και να µεριµνήσει όπως οι Υπεργολάβοι και συνεργάτες του πράξουν το 
ίδιο. 

γ) Να παραδώσει στον ΕΛΟΤ ΑΕ κάθε εξοπλισµό, υλικά  ή άλλα αγαθά που 
αφορούν άµεσα ή έµµεσα το Έργο και ευρίσκονται στην κατοχή του, 
εγγυώµενος ότι οι Υπεργολάβοι και συνεργάτες του θα πράξουν  το ίδιο. 

 
26.4   Το συντοµότερο δυνατό µετά την καταγγελία της Σύµβασης, ο ΕΛΟΤ ΑΕ 
βεβαιώνει την αξία του παρασχεθέντος µέρους του Έργου καθώς και κάθε τυχόν οφειλή 
έναντι του Προµηθευτή κατά την ηµεροµηνία καταγγελίας. Ο ΕΛΟΤ ΑΕ αναστέλλει την 
καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύµφωνα µε  την Σύµβαση προς τον 
Προµηθευτή µέχρις εκκαθαρίσεως των µεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές 
επιστολές δύνανται να καταπέσουν. 
 
26.5 Ο ΕΛΟΤ ΑΕ δύναται να αγοράσει, σε τιµές αγοράς, τα παραδοθέντα ή 
παραγγελθέντα από τον Προµηθευτή υλικά και αντικείµενα και τις παρασχεθείσες 
υπηρεσίες που δεν έχει ακόµα πληρώσει. Οι όροι της αγοράς εναπόκεινται στην κρίση 
του ΕΛΟΤ ΑΕ. 
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26.6   Ο ΕΛΟΤ ΑΕ δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον Προµηθευτή αποζηµίωση 
για κάθε ζηµία που υπέστη µέχρι του ανώτατου ποσού του Συµβατικού Τιµήµατος που 
αντιστοιχεί στην αξία του τµήµατος του Έργου που δεν µπορεί, λόγω πληµµελούς 
εκτελέσεως της Σύµβασης, να χρησιµοποιηθεί για τον προοριζόµενο σκοπό. 
 
 
Αθήνα, 2006-10-… 
 
 
Νικόλαος Συµφέρης 
∆ιευθύνων Σύµβουλος 
 
 
Συνηµµένα: - Παράρτηµα Ι: Τεχνικές Προδιαγραφές του ∆ιαγωνισµού   
          Υπόδειγµα Ι:  Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό 
          Υπόδειγµα ΙΙ: Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης στο ∆ιαγωνισµό 
          Υπόδειγµα ΙΙΙ: Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής στο ∆ιαγωνισµό 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
 
 
Ι.1  Σταθµοί Εργασίας (PCs Γραφείου) 
 
 
Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1. Γενικά Χαρακτηριστικά:    
1.1. Αριθµός Τεµαχίων. 10   
1.2. Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το Μοντέλο. ΝΑΙ   
2. Τεχνικά Χαρακτηριστικά    

2.1. 
Επεξεργαστής ενδεικτικής τεχνολογίας Intel επιπέδου 
Pentium IV (≥ 3,2 GHZ) ή ανώτερος ή λειτουργικά 
ισοδύναµος µε βάσει το µετροπρόγραµµα SPEC CPU2000. 

ΝΑΙ   

2.2. Σχετικά µε τον επεξεργαστή ζητούνται τα παρακάτω:    
2.2.1.  Να αναφερθεί η συχνότητα λειτουργίας (GHz).    
2.2.2.  Συχνότητα FSB  ≥ 800 MHz   
2.2.3.  Μνήµη cache L2  ≥ 1 MB   
2.3. Να αναφερθούν οι ελεύθερες θύρες PCI    

2.4. Να αναφερθούν αναλυτικά οι θύρες διασύνδεσης (π.χ. USB, 
παράλληλες, κ.λ.π.).Μίνιµουµ 4 USB θύρες ΝΑΙ   

2.5. Κεντρική µνήµη σε ένα chip ≥ 1 GB   

2.6. Αναβάθµιση µνήµης χωρίς αντικατάσταση υπάρχουσας 
µνήµης ≥ 2,0 Gb    

2.7. Να αναφερθεί ο τύπος (DDR SDRAM 400, RIMM κλπ) της 
µνήµης ΝΑΙ   

2.8. Χωρητικότητα σκληρού δίσκου ≥ 120 GΒ   
2.9. Ταχύτητα περιστροφής σκληρού δίσκου ≥ 7200 rpm ΝΑΙ   
2.10. Κάρτα γραφικών PCI express. NAI   
2.11. Μνήµη κάρτας γραφικών ≥ 128 MΒ ΝΑΙ   
2.12. Κύκλωµα Ηχου ΝΑΙ   
2.13. Τροφοδοτικό ισχύος ≥ 400 W ΝΑΙ   
2.14. Ηχεία    

2.15. 10/100/1000 Mbps, 1Gbps Ethernet (autosensing), µε 
δυνατότητα Network Boot. ΝΑΙ   

2.16. Floppy Disk Drive 1.44 Mb. ΝΑΙ   
2.17. DVD ROM Drive µε ταχύτητα ανάγνωσης DVD ≥ 16 ΝΑΙ   

2.18. Πληκτρολόγιο µε µόνιµη αποτύπωση Ελληνικών και 
Λατινικών χαρακτήρων ΝΑΙ   

2.19. Optical mouse µε τροχό (wheel) ΝΑΙ   
3. Λειτουργικό Σύστηµα και άλλο Λογισµικό:    

3.1. 

10 Λογισµικά µε Microsoft  Part Number R18-01634 – 
Windows Server CAL License /Software Assurance 
Pack OLP NL GOVT Device  Cal 
. 
10 Λογισµικά µε Microsoft Part Number E85-03273 –
Windows XP Professional Software Assurance OLP 
NL GOVT 

ΝΑΙ   

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

3.3. Λογισµικό Συµπίεσης Αρχείων τύπου ZIP και RAR ΝΑΙ   
3.4. 10 Λογισµικά µε Microsoft  Part Number 269-08812 – ΝΑΙ   
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Office Pro Win32 License /Software Assurance 
Pack OLP NL GOVT  
 
10 Λογισµικά µε Microsoft Part Number  053-00933 – 
Proofing Tools 2003 Win32 OLP NL GOVT  
 

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

NAI   

4. Έγχρωµη Οθόνη    
4.1. Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το µοντέλο. ΝΑΙ   
4.2. Τύπος LCD / TFT ΝΑΙ   
4.3. ∆ιαγώνια διάσταση (inches)  ≥ 17’’   
4.4. Βήµα κουκίδας (Dot Pitch) ≤ 0,268 mm ΝΑΙ   
4.5. Υποστηριζόµενη Ανάλυση ≥ 1280x1024 ΝΑΙ   
4.6. Να αναφερθεί η Γωνία Θέασης & ο Λόγος Αντίθεσης ΝΑΙ   

4.7. Συµβατότητα µε πρότυπα: EPA Energy Star, TCO 99, ISO 
9241-3.    

4.8. Να αναφερθούν οι λοιπές πιστοποιήσεις που διαθέτει    
5. Άλλα Χαρακτηριστικά Συστήµατος    

5.1. Να αναφερθεί ο θόρυβος του συστήµατος σε αναµονή 
(idle).    

5.2. Πιστοποίηση CE.    
5.3. Να αναφερθούν ISO και λοιπά κατασκευαστικά standards.    

5.4. Οι προσφερόµενοι Προσωπικοί Υπολογιστές θα πρέπει να 
έχουν το ίδιο επακριβώς configuration. ΝΑΙ   

5.5. 

Ο Προµηθευτής έχει την πλήρη ευθύνη για τη σύνδεση των 
Προσωπικών Υπολογιστών στο δίκτυο δεδοµένων (εργασίες, 
καλώδια, adaptors κοκ) και την ενσωµάτωσή τους στην 
υπάρχουσα πληροφοριακή υποδοµή  (ρυθµίσεις TCP/IP, 
ρυθµίσεις οδηγών, λογαριασµοί χρηστών κοκ). 

ΝΑΙ   

6. Γενικές απαιτήσεις εξοπλισµού:    

6.1. Να δοθούν τα τεχνικά εγχειρίδια για το σύστηµα σε έντυπη 
και ηλεκτρονική µορφή.  ΝΑΙ   

6.2. 

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

ΝΑΙ   

6.3. 

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

ΝΑΙ   

7. Εγγύηση: ΝΑΙ   

7.1. 
Χρονικό διάστηµα προσφερόµενης εγγύησης από την 
οριστική παραλαβή του Εξοπλισµού και Λογισµικού 
Συστήµατος, σε έτη. 

≥ 3   

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

7.3. 
Θα καλύπτει την αποκατάσταση βλαβών και ανωµαλιών 
λειτουργίας του εξοπλισµού (συµπεριλαµβανόµενου 
εργασιών & ανταλλακτικών). 

ΝΑΙ   

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

7.5. 
Θα καλύπτει την παράδοση αντιτύπων όλων των µεταβολών 
ή των επανεκδόσεων ή τροποποιήσεων των εγχειριδίων του 
Εξοπλισµού και του Λογισµικού Συστήµατος. 

ΝΑΙ   
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7.6. 

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 αναδόχου για επισκευή, η µεταφορά θα γίνεται µε 
ευθύνη του αναδόχου 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   

7.7. 

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 κλπ) 

NAI   

7.8. 
Για το σύνολο του εξοπλισµού δεν θα προσφερθούν τύποι/ 
εκδόσεις για τις οποίες έχει ανακοινωθεί η απόσυρση (end-
of-life) 

NAI   

7.9. 

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 
αναδόχου προκύψουν επιπλέον απαιτήσεις σε εξοπλισµό, ο 
εξοπλισµός αυτός θα πρέπει να περιγραφεί και να 
προσφερθεί από τον Προµηθευτής  χωρίς επιπλέον κόστος 

NAI   

8. Συντήρηση:    

8.1. 
Χρονικό διάστηµα σε έτη για το οποίο ο υποψήφιος 
Προµηθευτής αναλαµβάνει την υποχρέωση συντήρησης και 
υποστήριξης. 

≥5   

8.2. Το χρονικό διάστηµα της προσφερόµενης συντήρησης 
ξεκινάει από την λήξη της εγγύησης. ΝΑΙ   

8.3. 
Για την περίοδο συντήρησης ισχύουν οι ίδιοι ακριβώς όροι, 
προϋποθέσεις και δεσµεύσεις που ισχύουν για την περίοδο 
εγγύησης. 

ΝΑΙ   

8.4. 

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

ΝΑΙ   

8.5. 

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. 

ΝΑΙ   

8.6. 
Στο κόστος συντήρησης που θα δοθεί στον αναλυτικό 
πίνακα των οικονοµικών προσφορών, θα πρέπει να 
περιλαµβάνονται: 

   

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

8.6.2 Το κόστος της  µετακίνησης, διαµονής κλπ. του προσωπικού 
συντήρησης. ΝΑΙ   
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8.6.3 

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 κλπ. 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. 

ΝΑΙ   

8.6.4 

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. 

ΝΑΙ   

 
 
 
Ι.2  Φορητοί Σταθµοί Εργασίας 
 
 

Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠ
Η 

1. Γενικά Χαρακτηριστικά:    
1.1. Αριθµός Τεµαχίων. 10   
1.2. Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το Μοντέλο. ΝΑΙ   
2. Τεχνικά Χαρακτηριστικά    

2.1. Επεξεργαστής ενδεικτικής τεχνολογίας Intel Pentium Μ (≥ 
2,0 GHZ) ή ανώτερος ή λειτουργικά ισοδύναµος  ΝΑΙ   

2.2. Σχετικά µε τον επεξεργαστή ζητούνται τα παρακάτω:    
2.2.1.  Να αναφερθεί η συχνότητα λειτουργίας (GHz).    
2.2.2.  Συχνότητα FSB  ≥ 533 MHz   
2.2.3.  Μνήµη cache L2  ≥ 1 MB   

2.3. 
Να αναφερθούν αναλυτικά οι θύρες διασύνδεσης (π.χ. USB, 
παράλληλες, κ.λ.π.). Bluetooth και τουλάχιστον 2 USB 
θύρες. 

ΝΑΙ   

2.4. Κεντρική µνήµη ≥ 1 Gb ΝΑΙ   
2.5. Αναβάθµιση µνήµης κατ’ ελάχιστο. NAI   

2.6. Να αναφερθεί ο τύπος (DDR SDRAM 333, RIMM κλπ) της 
µνήµης    

2.7. Χωρητικότητα σκληρού δίσκου ≥ 80 GΒ ΝΑΙ   
2.8. Ταχύτητα περιστροφής σκληρού δίσκου ≥ 5400 rpm NAI   
2.9. Μνήµη κάρτας γραφικών PCI express ≥ 128  MΒ    
2.10. Κύκλωµα Ηχου & Ηχεία ΝΑΙ   

2.11. Κάρτα ∆ικτύου 10/100/1000 Mbps,1Gbps Ethernet 
(autosensing), µε δυνατότητα Network Boot. ΝΑΙ   

2.12. Εσωτερικό Modem 56K ΝΑΙ   
2.13. WiFi  802.11g Κάρτα ∆ικτύου ΝΑΙ   
2.14. Floppy Disk Drive 1.44 Mb.    

2.15. DVD/ RW µε ταχύτητα εγγραφής DVD≥ 2 και ταχύτητα 
ανάγνωσης DVD ≥ 16 ΝΑΙ   

2.16. Εξωτερικό Optical mouse µε τροχό (wheel) ΝΑΙ   
3. Λειτουργικό Σύστηµα και άλλο Λογισµικό:    

3.1. 

10 Λογισµικά µε Microsoft Part Number R18-01634 – 
Windows Server CAL License /Software Assurance 
Pack OLP NL GOVT Device  Cal 
. 
10 Λογισµικά µε Microsoft  Part Number E85-03273 –
Windows XP Professional Software Assurance OLP 

ΝΑΙ   
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NL GOVT  
3.2. Λογισµικό ανάγνωσης αρχείων τύπου PDF Acrobat reader.  NAI   

3.3. Λογισµικό ανάγνωσης συµπιεσµένων αρχείων τύπου ZIP και 
RAR (Winzip και Winrar ). NAI   

3.4. Λογισµικό Antivirus τύπου Norton Antivirus ή MacAfee 
Viruscan ή ισοδύναµο τελευταία έκδοση. Υπάρχουν   

3.5. Λογισµικό εγγραφής DVD. ΝΑΙ   

3.6. 

10 Λογισµικά µε Microsoft Part Number 269-08812 – 
Office Pro Win32 License /Software Assurance 
Pack OLP NL GOVT  
 
10 Λογισµικά µε Microsoft  Part Number  053-00933 
– Proofing Tools 2003 Win32 OLP NL GOVT 

ΝΑΙ   

4. Έγχρωµη Οθόνη    
4.1. Τύπος TFT ΝΑΙ   
4.2. ∆ιαγώνια διάσταση (inches)  ≥ 15’’   
4.3. Ελάχιστη Υποστηριζόµενη Ανάλυση  ≥ 1280x1024   
4.4. Να αναφερθεί η ελάχιστη κάθετη συχνότητα σάρωσης  ΝΑΙ   

4.5. Να αναφερθεί η Γωνία Θέασης, το Βήµα Κουκίδας και ο 
Λόγος Αντίθεσης NAI   

4.6. Συµβατότητα µε πρότυπα: EPA Energy Star, TCO 99    
4.7. Να αναφερθούν οι λοιπές πιστοποιήσεις που διαθέτει    
5. Άλλα Χαρακτηριστικά Συστήµατος    
5.1. Να περιγραφεί το σύστηµα ψύξης του επεξεργαστή    
5.2. Υποστήριξη χαρακτηριστικών εξοικονόµησης ενέργειας    
5.3. Πιστοποίηση CE.    
5.4. Να αναφερθούν ISO και λοιπά κατασκευαστικά standards.    
5.5. Βάρος ≤ 4,5 kg NAI   

5.6. Οι προσφερόµενοι φορητοί Υπολογιστές θα πρέπει να 
έχουν το ίδιο επακριβώς configuration, ανά κατηγορία. ΝΑΙ   

6. Γενικές απαιτήσεις εξοπλισµού:    

6.1. 

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

ΝΑΙ   

6.2. Να δοθούν τα τεχνικά εγχειρίδια για το σύστηµα σε έντυπη 
και ηλεκτρονική µορφή.  ΝΑΙ   

6.3. 

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

ΝΑΙ   

6.4. 

Τέσσερις (4) από τους φορητούς Σταθµούς Εργασίας θα 
έχουν αυξηµένη επεξεργαστική ισχύ, θα έχουν σκληρούς 
δίσκους χωρητικότητας 120 GΒ  και θα συνοδεύονται από: 
Docking Station µε πληκτρολόγιο &  ποντίκι PS/2, Οθόνη 
TFT διαγώνιος 17’, οριζόντιας ανάλυσης 30-80 KHz, 
κάθετης ανάλυσης 56-75 Hz, ελάχιστη ανάλυση 1280 x 
1024, monitor stands καθώς επίσης 2 τουλάχιστον USB 
ports. 
 

ΝΑΙ   

6.5. 
Τρείς (3) από τους φορητούς Σταθµούς Εργασίας θα είναι 
ιδιαίτερα ελαφρείς, τύπου subnotebook, χωρίς αυτό να 
επηρεάζει τις υπόλοιπες παραµέτρους τους 

ΝΑΙ   

7. Εγγύηση: ΝΑΙ   

7.1. Χρονικό διάστηµα προσφερόµενης εγγύησης από την 
οριστική παραλαβή του Εξοπλισµού και Λογισµικού ≥ 3   
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Συστήµατος, σε έτη. 

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

7.3. 
Θα καλύπτει την αποκατάσταση βλαβών και ανωµαλιών 
λειτουργίας του εξοπλισµού (συµπεριλαµβανόµενου 
εργασιών & ανταλλακτικών). 

ΝΑΙ   

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

7.5. 

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

ΝΑΙ   

7.6. 

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 αναδόχου για επισκευή, η 
µεταφορά θα γίνεται µε ευθύνη του αναδόχου 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 

NAI   

7.7. 

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 κλπ) 

NAI   

7.8. 
Για το σύνολο του εξοπλισµού δεν θα προσφερθούν τύποι/ 
εκδόσεις για τις οποίες έχει ανακοινωθεί η απόσυρση (end-
of-life) 

NAI   

7.9. 

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 αναδόχου προκύψουν επιπλέον απαιτήσεις σε 
εξοπλισµό, ο εξοπλισµός αυτός θα πρέπει να περιγραφεί και 
να προσφερθεί από τον προµηθευτή χωρίς επιπλέον κόστος 

NAI   

8. Συντήρηση    

8.1. 
Χρονικό διάστηµα σε έτη για το οποίο ο υποψήφιος 
Προµηθευτής αναλαµβάνει την υποχρέωση συντήρησης και 
υποστήριξης. 

≥5   

8.2. Το χρονικό διάστηµα της προσφερόµενης συντήρησης 
ξεκινάει από την λήξη της εγγύησης. ΝΑΙ   

8.3. 
Για την περίοδο συντήρησης ισχύουν οι ίδιοι ακριβώς όροι, 
προϋποθέσεις και δεσµεύσεις που ισχύουν για την περίοδο 
εγγύησης. 

ΝΑΙ   

8.4. 

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

ΝΑΙ   
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8.5. 

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. 

ΝΑΙ   

8.6. 
Στο κόστος συντήρησης που θα δοθεί στον αναλυτικό 
πίνακα των οικονοµικών προσφορών, θα πρέπει να 
περιλαµβάνονται: 

   

8.6.1 
Το κόστος για την προληπτική συντήρηση, εφόσον αυτή 
απαιτείται, η οποία θα γίνεται από εξειδικευµένο 
προσωπικό. 

ΝΑΙ   

8.6.2 Το κόστος της  µετακίνησης, διαµονής κλπ. του 
προσωπικού συντήρησης. ΝΑΙ   

8.6.3 

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 κλπ. 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. 

ΝΑΙ   

8.6.4 

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. 

ΝΑΙ   

 
 
 
 
Ι.3  Εκτυπωτές Inkjet ή Laser 
 
 
Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1. Γενικά Χαρακτηριστικά:    
1.1. Τύπος εκτυπωτή. Έγχρωµος   
1.2. Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το µοντέλο. ΝΑΙ   
1.3. Αριθµός τεµαχίων. 13   
2. Τεχνικά Χαρακτηριστικά    
2.1. Μέγιστο µέγεθος χαρτιού. A3   

2.2. Η τροφοδότηση του χαρτιού να γίνεται µε Συρτάρια 
χωρητικότητας ≥ 150 φύλλων    

2.3. Εκτύπωση διπλής όψης.    
2.4. Ανάλυση ≥ 600 × 600 dpi ΝΑΙ   

2.5. Ταχύτητα µονόχρωµης εκτύπωσης (draft mode). ≥ 15 
σελ/λεπτό   

2.6. Ταχύτητα έγχρωµης εκτύπωσης (draft mode). ≥ 9 
σελ/λεπτό   

2.7. Μέσος αριθµός σελίδων ανά µήνα (duty cycle) ≥ 10.000 NAI   

2.8. Τα µελάνια έγχρωµης εκτύπωσης να είναι χωριστά για κάθε 
χρώµα.    

2.9. Προσφερόµενη µνήµη εκτυπωτή ≥ 64ΜΒ ΝΑΙ   
2.10. Υποστηριζόµενες Θύρες:    
2.10.1.  Παράλληλη.    
2.10.2.  Θύρα USB 2.0. ΝΑΙ   
3. Γενικές απαιτήσεις:    
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3.1. 

Να αναφερθεί ο αριθµός σελίδων µε 10% κάλυψη, µετά τις 
οποίες απαιτείται η αντικατάσταση µελάνης & κεφαλής (αν 
υπάρχει διαφορετική  µονάδα µέτρησης θα πρέπει να 
αναχθεί στην παρούσα). 

NAI   

3.2. 
Να αναφερθεί το κόστος εκτύπωσης ανά σελίδα µε 10% 
κάλυψη χωρίς αξία χαρτιού (αν υπάρχει διαφορετική  
µονάδα µέτρησης θα πρέπει να αναχθεί στην παρούσα). 

NAI   

3.3. Να περιγραφεί ο τρόπος µε τον οποίο υπολογίσθηκε το 
κόστος ανά σελίδα του προσφερόµενου εκτυπωτή.    

3.4. 
Ο Προµηθευτής θα προµηθεύσει τους οδηγούς (drivers) του 
εκτυπωτή για τα λειτουργικά συστήµατα που διαθέτει ο 
φορέας στην πληροφοριακή υποδοµή του. 

NAI   

3.5. Να συνοδεύεται από τα εγχειρίδια χρήσης της συσκευής και 
του λογισµικού της.    

3.6. Να συνοδεύεται από καλώδιο τροφοδοσίας και σύνδεσης 
δεδοµένων. ΝΑΙ   

3.7. Να συνοδεύεται από ένα σετ έγχρωµης εκτύπωσης. NAI   

3.8. 

Ο Προµηθευτής θα αναλάβει να εγκαταστήσει και να 
παραδώσει τον εκτυπωτή σε λειτουργική κατάσταση. Ο 
εκτυπωτής θα πρέπει να είναι συµβατός µε το υπό 
προµήθεια λογιµικό  

   

3.9. 

Ο προσφερόµενος εκτυπωτής πρέπει να είναι σύγχρονος 
(χρόνος ανακοίνωσης µοντέλου µικρότερος από 18 µήνες 
από την ηµεροµηνία κατάθεσης της προσφοράς του 
Αναδόχου και να µην υπάρχει ανακοίνωση περί 
αντικατάστασης /απόσυρσης του). 

ΝΑΙ   

4. Εγγύηση: ΝΑΙ   

4.1. Χρονικό διάστηµα προσφερόµενης εγγύησης από την 
οριστική παραλαβή του Εκτυπωτή, σε έτη. ≥ 3   

4.2. Θα διασφαλίζει την καλή λειτουργία του Εκτυπωτή. ΝΑΙ   

4.3. 
Θα καλύπτει την αποκατάσταση βλαβών και ανωµαλιών 
λειτουργίας του εκτυπωτή (συµπεριλαµβανόµενου εργασιών 
& ανταλλακτικών). 

ΝΑΙ   

4.4. 

Η αποκατάσταση των βλαβών θα γίνεται στον τόπο  που 
είναι εγκατεστηµένος ο εκτυπωτής. Σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις, µετά από έγκριση του φορέα, η επισκευή θα 
µπορεί να γίνει σε χώρους του αναδόχου. 

ΝΑΙ   

5. Συντήρηση:    

5.1. 
Χρονικό διάστηµα σε έτη για το οποίο ο υποψήφιος 
Προµηθευτής αναλαµβάνει την υποχρέωση συντήρησης και 
υποστήριξης. 

≥5   

5.2. Το χρονικό διάστηµα της προσφερόµενης συντήρησης 
ξεκινάει από την λήξη της εγγύησης.  ΝΑΙ   

5.3. 
Για την περίοδο συντήρησης ισχύουν οι ίδιοι ακριβώς όροι, 
προϋποθέσεις και δεσµεύσεις που ισχύουν για την περίοδο 
εγγύησης. 

ΝΑΙ   

5.4. 

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

ΝΑΙ   

5.5. 

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. 

ΝΑΙ 
   

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

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

ΝΑΙ 
   

5.6.2. Το κόστος της  µετακίνησης, διαµονής κλπ. του προσωπικού 
συντήρησης. 

ΝΑΙ 
   

5.6.3. 

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 κλπ. Στον 
προµηθευτή ανήκει η ευθύνη για την ασφαλή µετακίνηση 
του εξοπλισµού. 

ΝΑΙ 
   

5.6.4. 

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 της 
συσκευής θεωρούνται αναλώσιµα 

ΝΑΙ 
   

 
 
 
Ι.4 ∆ικτυακοί Εκτυπωτές - Φωτοαντιγραφικά 
 
 

 ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1. Γενικά Χαρακτηριστικά      

1.1. Τύπος εκτυπωτή - φωτοαντιγραφικού. ΝΑΙ   

1.2. Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το µοντέλο. ΝΑΙ   

1.3. Αριθµός τεµαχίων. 2   

2.  Τεχνικά Χαρακτηριστικά    

2.1. Εκτύπωση έγχρωµη µε ακτίνα laser NAI   

2.2. Επεξεργαστής εκτύπωσης  NAI   

2.3. Μνήµη. ≥ 128 MB   

2.4. Μέγιστη αναβάθµιση µνήµης. ≥ 512 MB   

2.5. Περιοχή µεγεθών εκτύπωσης Α6 έως Α3   

2.6. Εκτύπωση διπλής όψης µέχρι Α3 NAI   

2.7. 

Ονοµαστική ταχύτητα printing & copying (σελίδες A4 ανά 
λεπτό). 
                          Black and white   ≥ 30 
                          Colour                 ≥ 15 
 

 

NAI 

  

2.8. 

Ονοµαστική πυκνότητα απεικόνισης (dpi). 
                          Printing          ≥ 600 Χ 600 
                          Copying         ≥ 300 Χ 300 
                           

 

NAI 

  

2.9. Ικανότητα βελτιστοποίησης εκτύπωσης. NAI   
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 ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

2.10. ∆ιαβαθµίσεις του γκρι. ΝΑΙ   

2.11. Σµίκρυνση (Reduction) 25 – 400 %   

2.12. Λειτουργίες Postscript και PCL6. ΝΑΙ   

2.13. ∆υνατότητα σύνδεσης παράλληλα ή USB (να προσφερθεί 
και το καλώδιο σύνδεσης). 

ΝΑΙ   

2.14. Υποστήριξη Booklet Printing ΝΑΙ   

2.15. Υποστήριξη Watermark Printing ΝΑΙ   

2.16. Σύνδεση στο τοπικό δίκτυο µε δική του Ethernet card 
10/100/1000 Mbit  auto sense. 

ΝΑΙ   

2.17. Να αναφερθούν τα λειτουργικά συστήµατα δικτύου και τα 
προτόκολα που υποστηρίζονται 

ΝΑΙ   

2.18. Οθόνη ενδείξεων LCD ή αντίστοιχη. ΝΑΙ   

2.19. Οι ρυθµίσεις του εκτυπωτή να γίνονται από πίνακα ελέγχου 
(front panel) αλλά και µε δυνατότητα web based 
management. 

ΝΑΙ   

2.20. Η τροφοδοσία του χαρτιού να γίνεται µε κασέτες Α4 
χωρητικότητας σε φύλλα. 

≥ 500   

2.21. Τροφοδοσία χαρτιού (Auto Load). ΝΑΙ   

2.22. Να αναφερθεί ο αριθµός σελίδων µε 5% κάλυψη, µετά τις 
οποίες απαιτείται η αντικατάσταση: 
Τόνερ. 
Τυµπάνου. 

 

ΝΑΙ 

 

  

2.23. Μέγιστος αριθµός σελίδων / Μήνα (Duty Cycle). ≥ 100.000   

2.24. Μέσος αριθµός σελίδων ανά µήνα (duty cycle)  ≥ 5.000   

2.25. Drivers για και συµβατότητα µε Win2000 / XP ΝΑΙ   

2.26. Υποστήριξη Ελληνικών χαρακτήρων ΕΛΟΤ-928 και 437 
χωρίς download. 

ΝΑΙ   

3 Γενικές Απαιτήσεις    

3.1. 
Ο Προµηθευτής θα προµηθεύσει τους οδηγούς (drivers) 
του εκτυπωτή για τα λειτουργικά συστήµατα που διαθέτει ο 
φορέας στην πληροφοριακή υποδοµή του. 

   

3.2. Να συνοδεύεται από τα εγχειρίδια χρήσης της συσκευής και 
του λογισµικού της.    

3.3. Να συνοδεύεται από καλώδιο τροφοδοσίας και σύνδεσης 
δεδοµένων.    

3.4. Να συνοδεύεται από ένα σετ έγχρωµης εκτύπωσης.    

3.5. Ο Προµηθευτής θα αναλάβει να εγκαταστήσει και να 
παραδώσει τον εκτυπωτή σε λειτουργική κατάσταση.    

3.6. 

Ο προσφερόµενος εκτυπωτής πρέπει να είναι σύγχρονος 
(χρόνος ανακοίνωσης µοντέλου µικρότερος από 18 µήνες 
από την ηµεροµηνία κατάθεσης της προσφοράς του 
Αναδόχου και να µην υπάρχει ανακοίνωση περί 
αντικατάστασης /απόσυρσης του). 

ΝΑΙ   

4. Εγγύηση: ΝΑΙ   
4.1. Χρονικό διάστηµα προσφερόµενης εγγύησης από την ≥ 3   



 52

οριστική παραλαβή, σε έτη. 
4.2. Θα διασφαλίζει την καλή λειτουργία του. ΝΑΙ   

4.3. 
Θα καλύπτει την αποκατάσταση βλαβών και ανωµαλιών 
λειτουργίας (συµπεριλαµβανόµενου εργασιών & 
ανταλλακτικών). 

ΝΑΙ   

4.4. 

Η αποκατάσταση των βλαβών θα γίνεται στον τόπο  
εγκατάστασης. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, µετά από 
έγκριση του φορέα, η επισκευή θα µπορεί να γίνει σε 
χώρους του αναδόχου. 

ΝΑΙ   

4.5. 

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 αναδόχου για επισκευή, η 
µεταφορά θα γίνεται µε ευθύνη του αναδόχου 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 

   

4.6. 

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 κλπ) 

   

5. Συντήρηση:    

5.1. 
Χρονικό διάστηµα σε έτη για το οποίο ο υποψήφιος 
Προµηθευτής αναλαµβάνει την υποχρέωση συντήρησης και 
υποστήριξης. 

≥5   

5.2. Το χρονικό διάστηµα της προσφερόµενης συντήρησης 
ξεκινάει από την λήξη της εγγύησης.  ΝΑΙ   

5.3. 
Για την περίοδο συντήρησης ισχύουν οι ίδιοι ακριβώς όροι, 
προϋποθέσεις και δεσµεύσεις που ισχύουν για την περίοδο 
εγγύησης. 

ΝΑΙ   

5.4. 

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

ΝΑΙ   

5.5. 

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. 

ΝΑΙ 
   

5.6. 
Στο κόστος συντήρησης που θα δοθεί στον αναλυτικό 
πίνακα των οικονοµικών προσφορών, θα πρέπει να 
περιλαµβάνονται: 

   

5.6.1. 
Το κόστος για την προληπτική συντήρηση, εφόσον αυτή 
απαιτείται, η οποία θα γίνεται από εξειδικευµένο 
προσωπικό. 

ΝΑΙ 
   

5.6.2. Το κόστος της  µετακίνησης, διαµονής κλπ. του 
προσωπικού συντήρησης. 

ΝΑΙ 
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5.6.3. 

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 κλπ. Στον 
προµηθευτή ανήκει η ευθύνη για την ασφαλή µετακίνηση 
του εξοπλισµού. 

ΝΑΙ 
   

5.6.4. 

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 της συσκευής θεωρούνται αναλώσιµα 

ΝΑΙ 
   

 
 
 
 
Ι.5  Σύστηµα τηλεδιάσκεψης (video conference) 
 
 
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 δεδοµών (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 
γαρφεία 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 αναφερθούν 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   
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2.8.7 Υποστήριξη VGA,SVGA,XGA ΝΑΙ   

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

2.9.1 Mία πηγή Video και µία ∆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   
2.10 Προδιαγραφές Ήχου    
2.10.1 Να αναφερθούν τα υποστηριζόµενα πρότυπα ήχου ΝΑΙ   
2.10.2 Είσοδο µικροφώνου, µείκτη ΝΑΙ   
2.10.3 ∆ύο έξοδοι ήχου ΝΑΙ   
2.11 Υποστήριξη QoS NAI   
3. Λειτουργικό Σύστηµα και άλλο Λογισµικό:    

3.1. 

1 Λογισµικό µε Microsoft  Part Number R18-01634 
– Windows Server CAL License /Software 
Assurance Pack OLP NL GOVT Device  Cal 
. 
1 Λογισµικό µε Microsoft Part Number E85-03273 –
Windows XP Professional Software Assurance 
OLP NL GOVT 

ΝΑΙ   

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

3.3. Λογισµικό Συµπίεσης Αρχείων τύπου ZIP και RAR ΝΑΙ   

3.4. 

1 Λογισµικό µε Microsoft  Part Number 269-08812 –  
Office Pro Win32 License /Software Assurance 
Pack OLP NL GOVT  
 
1 Λογισµικό µε Microsoft Part Number  053-00933 – 
Proofing Tools 2003 Win32 OLP NL GOVT  
 

ΝΑΙ   

3.5. 
Λογισµικό Antivirus τύπου Norton Antivirus ή MacAfee 
Viruscan 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 κοκ) και την ενσωµάτωσή 
τους στην υπάρχουσα πληροφοριακή υποδοµή  (ρυθµίσεις 
TCP/IP, ρυθµίσεις οδηγών, λογαριασµοί χρηστών κοκ). 

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 Αναδόχου και 
να µην υπάρχει ανακοίνωση περί αντικατάστασης 
/απόσυρσης του). 

ΝΑΙ   

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

≥ 3   

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). 

ΝΑΙ   

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

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 αναδόχου για επισκευή, η 
µεταφορά θα γίνεται µε ευθύνη του αναδόχου 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 κλπ) 

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 αναδόχου προκύψουν επιπλέον απαιτήσεις σε 
εξοπλισµό, ο εξοπλισµός αυτός θα πρέπει να περιγραφεί 
και να προσφερθεί από τον Προµηθευτής  χωρίς επιπλέον 
κόστος 

NAI   

7. Συντήρηση:    

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

≥5   

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

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

ΝΑΙ   

7.4. Η ετήσια δαπάνη του κόστους συντήρησης και ΝΑΙ   



 56

υποστήριξης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 12% της 
τιµής προσφοράς του κάθε προϊόντος (µόνο απάντηση 
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. 

ΝΑΙ   

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

   

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

ΝΑΙ   

7.6.2 Το κόστος της  µετακίνησης, διαµονής κλπ. του 
προσωπικού συντήρησης. ΝΑΙ   

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 κλπ. 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. 

ΝΑΙ   

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. 

ΝΑΙ   
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ Ι 
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
 
Προς την Ανώνυµη Εταιρεία  
Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης Α.Ε. 
(ΕΛΟΤ Α.Ε.) 
Αχαρνών 313 
111 45 Αθήνα 
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ…………. ΠΟΣΟΥ ΕΥΡΩ ……………. 
 
Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούµε ότι εγγυόµαστε ρητά, ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, ευθυνόµενοι απέναντί σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ των 
……………………… (τίθεται η επωνυµία όλων των συµµετεχόντων) για ποσό ίσο µε 
…………………(…………..) ολογράφως (αριθµητικά) ΕΥΡΩ για τη συµµετοχή τους 
στο ∆ιαγωνισµό που διενεργεί η ΕΛΟΤ Α.Ε. για την ανάθεση της ................................ 
δυνάµει ανοιχτού/κλειστου......... διαγωνισµού µε αρ.διακ……………… Η εγγύησή µας 
καλύπτει τον/τους παραπάνω διαγωνιζόµενο/ους µόνο για τη συµµετοχή του/τους στο 
∆ιαγωνισµό και για χρονικό διάστηµα δύο (2) µηνών από την ηµεροµηνία λήξης ισχύος 
της προσφοράς ήτοι…………………….  
Παραιτούµαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήµατος της 
διαιρέσεως και διζήσεως, από το δικαίωµα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων 
του πρωτοφειλέτη ακόµη και των µη προσωποπαγών, και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης 
ένστασης των άρθρων 852-856, 862-869 του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα 
δικαιώµατά µας που τυχόν απορρέουν από τα υπόψη άρθρα. 
Με την κοινοποίηση σε εµάς σχετικής έγγραφης ειδοποίησής σας, σας δηλώνουµε ότι 
αναλαµβάνουµε µε την παρούσα επιστολή τη ρητή υποχρέωση να σας καταβάλλουµε 
αυθηµερόν κατά την ηµέρα παραλαβής της ειδοποίησης αυτής, χωρίς οποιαδήποτε 
αντίρρηση, ολόκληρο ή µέρος του ποσού της εγγύησης, σύµφωνα µε τις οδηγίες σας. 
Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καµία εξουσιοδότηση, ενέργεια ή 
συγκατάθεση των …………………….. (τίθεται η επωνυµία όλων των 
συµµετεχόντων)………………………….. Ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν 
ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτών στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, µε αίτηµα τη 
µη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή τη θέση αυτής υπό δικαστική µεσεγγύηση. 
Σας δηλώνουµε ακόµη ότι η υπόψη εγγύησή µας θα παραµείνει σε πλήρη ισχύ µέχρι να 
επιστραφεί σ’ εµάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, µαζί µε έγγραφη δήλωσή σας ότι µας 
απαλλάσσετε από την υπόψη εγγύηση. Μέχρι τότε, θα παραµείνουµε υπεύθυνοι για την 
άµεση καταβολή σ’ εσάς του ποσού της εγγύησης. 
∆ηλώνουµε οµοίως µε την παρούσα ότι δεν υφίσταται παράβαση των διατάξεων για το 
όριο που έχει καθοριστεί για εµάς σε σχέση µε τις εκδιδόµενες από εµάς εγγυητικές 
επιστολές. 
 
 
(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή)  
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Υπόδειγµα II 
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 
Προς την Ανώνυµη Εταιρεία  
Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης Α.Ε. 
(ΕΛΟΤ Α.Ε.) 
Αχαρνών 313 
111 45 Αθήνα 
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ…………. ΠΟΣΟΥ ΕΥΡΩ ……………. 
 
Πληροφορηθήκαµε ότι η Εταιρεία ή η Ένωση Εταιρειών _______________, οδός 
_________, αριθµός __________, σαν Προµηθευτής πρόκειται να συνάψει µαζί σας, σαν 
αγοραστές σύµβαση, που θα καλύπτει την προµήθεια µε τίτλο ___________, συνολικής 
αξίας ____________, και ότι σύµφωνα µε σχετικό όρο στη σύµβαση αυτή η Εταιρεία ή 
Ένωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου προς 10% της 
συµβατικής αξίας της προµήθειας συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ δηλαδή για ευρώ 
_______ 
 
Μετά τα παραπάνω, η Τράπεζα ________________ παρέχει την απαιτούµενη εγγύηση 
υπέρ της Εταιρείας (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιρειών 1) _________, 2) 
________ ατοµικά για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον 
υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης Προµηθευτών)) και 
εγγυάται προς εσάς µε την παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, παραιτούµενη του 
δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως, να καταβάλει σε σας, µέσα σε τρεις (3) 
ηµέρες, ανεξάρτητα από τυχόν αµφισβητήσεις, αντιρρήσεις ή ενστάσεις της εταιρείας και 
χωρίς έρευνα του βάσιµου ή µη της απαίτησή σας, µε απλή δήλωσή σας ότι η εταιρεία 
παρέβει ή παρέλειψε να εκπληρώσει οποιοδήποτε όρο της σύµβασης, κάθε ποσό που θα 
ορίζεται στη δήλωση σας και που δεν θα ξεπερνά το οριζόµενο στην εγγύηση αυτή. 
 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου. 
 
Ισχύος: αορίστου χρόνου 
 
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο 
∆ηµόσιο και τα ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το 
όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά 
µας. 
 
      (Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή) 
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  Υπόδειγµα III 
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 
 
 
 
Προς την Ανώνυµη Εταιρεία  
Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης Α.Ε. 
(ΕΛΟΤ Α.Ε.) 
Αχαρνών 313 
111 45 Αθήνα 
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ…………. ΠΟΣΟΥ ΕΥΡΩ  
 
 
Σας γνωρίζουµε ότι εγγυώµεθα προς εσάς µε την παρούσα ανεκκλήτως και 
ανεπιφυλάκτως, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ της 
Εταιρείας ____________ (ή της Ένωσης Εταιρειών 1)__________, 2) ________, κλπ. 
ατοµικά για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων µεταξύ 
τους, εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης Προµηθευτών και µέχρι του ποσού 
των _________ δραχµών πλέον τόκων επί της προκαταβολής αυτής που τυχόν θα 
καταλογισθούν σε βάρος της εταιρείας υπέρ της οποίας εγγυόµαστε για την 
προκαταβολή σύµφωνα µε τη σύµβαση που θα υπογραφεί µεταξύ της παραπάνω 
εταιρείας και ΕΛΟΤ ΑΕ  στις ___________ 
(Σύµβαση  αριθ.______/____/ για την ____________). 
 
Το παραπάνω ποσό βρίσκεται στη διάθεσή σας, θα καταβληθεί δε σε σας, ολόκληρο ή εν 
µέρει χωρίς καµίας από µέρους µας αντίρρησης, αµφισβήτησης ή ένστασης και χωρίς 
έρευνα του βάσιµου ή µη της απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την έγγραφη 
ειδοποίησή σας. 
 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου. 
 
 Ισχύος: αορίστου χρόνου 
 
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο 
∆ηµόσιο και τα ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το 
όριο εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά 
µας. 
 
       (Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή) 
 
 
 
 


