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Αθήνα 22 Σεπτεμβρίου 2017
A.Π.
11018/21-09-2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
Ο ΕΟΤ προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων για την επιλογή αναδόχου του έργου:
«Συντήρηση πέντε προγραμμάτων λογισμικού του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού», με δικαίωμα
προαίρεσης και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη βάσει
τιμής, όπως προσδιορίζεται ειδικότερα κατωτέρω:
1. Αναθέτουσα Αρχή: Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού – Διεύθυνση Διοικητικού – Αν. Τσόχα 7, 11521
Αθήνα, Πληροφορίες: Ε-Κ Μητσάκη , Ι. Παναγάκη, Τηλέφωνα: 210-8707 095, 8707 481, Τηλεομοιοτυπία :
210- 64 66 214, Ηλεκτρονική δ/νση: promitheieseot@gnto.gr. Διεύθυνση διαδικτύου: www.gnto.gov.gr
2. Λήψη των εγγράφων του διαγωνισμού: Τα έγγραφα της σύμβασης διατίθενται μέσω της Διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
3. Τύπος Αναθέτουσας Αρχής: Ο ΕΟΤ είναι ΝΠΔΔ .
4. Κύρια δραστηριότητα Αναθέτουσας αρχής: Τουρισμός.
5. Κωδικός αριθμός αναφοράς CPV: [72253200-5]-Υπηρεσίες υποστήριξης συστημάτων πληροφορικής,
[72261000-2]-Υπηρεσίες υποστήριξης λογισμικού, [80533100-0]-Υπηρεσίες εκπαίδευσης στον τομέα της
πληροφορικής, [79980000-7]-Υπηρεσίες Συνδρομών
6. Τόπος παροχής υπηρεσιών: Αν. Τσόχα 7, 11521 Αθήνα
7. Κατηγορία, περιγραφή υπηρεσιών: Συντήρηση πέντε προγραμμάτων λογισμικού του Ελληνικού
Οργανισμού Τουρισμού
8. Εκτιμώμενη αξία: Εκατόν ενενήντα τρεις χιλιάδες οκτακόσια είκοσι ευρώ και ενενήντα έξι λεπτά
(193.820,96 €) πλέον ΦΠΑ 24%.
9. Προϋπολογισθείσα δαπάνη χωρίς προαίρεση: Μέχρι του ποσού των ογδόντα επτά χιλιάδων τριακοσίων
δέκα ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών (87.310,48 €) πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 108.265,00 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
10. Προϋπολογισθείσα δαπάνη δικαιώματος προαίρεσης: Μέχρι του ποσού των εκατόν έξι χιλιάδων
πεντακοσίων δέκα ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών (106.510,48 €) πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 132.073,00 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
11. Το έργο διαιρείται σε πέντε τμήματα ως ακολούθως:
ΤΜΗΜΑ 1: Υποστήριξη του μηχανογραφικού συστήματος λογιστικής της εταιρίας SINGULAR LOGIC
(κλαδικό λογιστικό σχέδιο που είναι υποχρεωμένος να τηρεί ο ΕΟΤ ως ΝΠΔΔ κατά τις διατάξεις του Π.Δ.
205/1998, όπως ισχύει) καθώς και παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης-επιμόρφωσης προσωπικού, για
χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, με δικαίωμα προαίρεσης ενός έτους εκτιμώμενης αξίας 66.000,00 €
πλέον ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ 2: Υποστήριξη του ενιαίου συστήματος Μισθοδοσίας - Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
καθώς και υπηρεσίες εκπαίδευσης - επιμόρφωσης προσωπικού, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, με
δικαίωμα προαίρεσης δύο (2) εξαμήνων, εκτιμώμενης αξίας 57.600,00 € πλέον ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ 3: Υποστήριξη της καλής λειτουργίας της διαδικτυακής Πύλης του ΕΟΤ για χρονικό διάστημα
ενός (1) έτους, με δικαίωμα προαίρεσης ενός (1) έτους, εκτιμώμενης αξίας 36.000,00 € πλέον ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ 4: Υποστήριξη των εξυπηρετητών του Οργανισμού, της συστοιχίας σκληρών δίσκων, της
συσκευής λήψης αντιγράφων ασφαλείας, του λογισμικού λήψης αντιγράφων ασφαλείας Veritas Backup
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Exec και του λογισμικού εικονικής πλατφόρμας VMWARE VSphere, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους,
με δικαίωμα προαίρεσης ενός (1) έτους εκτιμώμενης αξίας 16.761,28 € πλέον ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ 5: Υποστήριξη του συστήματος ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης VERITAS ENTERPRISE VAULT και την
προαγορά 20 ωρών ετήσιας επιτόπιας υποστήριξής του για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, με
δικαίωμα προαίρεσης ενός (1) έτους εκτιμώμενης αξίας 17.459,68 € πλέον ΦΠΑ
12. Απαγόρευση εναλλακτικών προσφορών: Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται
ως απαράδεκτες.
13. Διάρκεια Έργου: όπως αναφέρεται παραπάνω
14. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό με Α/Α συστήματος 46411 έχουν όσοι διαθέτουν ψηφιακή
υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και έχουν εγγραφεί
στο ηλεκτρονικό σύστημα Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) και είναι: Φυσικά ή
Νομικά Πρόσωπα ή ενώσεις τους και Κοινοπραξίες ή συμπράξεις, ημεδαπά ή αλλοδαπά, που δεν
εμπίπτουν στις περιπτώσεις που δικαιολογούν αποκλεισμό και τα οποία θα πρέπει να έχουν συναφή
προς το έργο της παρούσας εξειδίκευση και αποδεδειγμένη εμπειρία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’
αριθ. 11018/21-09-2017 (ΑΔΑΜ: 17PROC001985900) διακήρυξη.
15. Κατάσταση Προμηθευτή - Ελάχιστες Προϋποθέσεις συμμετοχής: Όπως ορίζεται στην υπ’ αριθ. 11018/2109-2017 (ΑΔΑΜ: 17PROC001985900) διακήρυξη.
16. Είδος διαδικασίας ανάθεσης: Δημόσιος ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων
17. Δυνατότητα υποβολής προσφορών ανά τμήμα: Επιτρεπτή υποβολή προσφοράς για ένα, περισσότερα ή
όλα τα τμήματα.
18. Κριτήριο ανάθεσης: Κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη
βάσει τιμής.
19. Λήξη Προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 16/10/2017 και ώρα 17:00
20. Κατάθεση εγγράφων : Γενικό Πρωτόκολλο (Ισόγειο) ΕΟΤ, Αν. Τσόχα 7, Αμπελόκηποι, ΤΚ 11521 Αθήνα.
21. Χρονικό διάστημα ισχύος της προσφοράς του συμμετέχοντος : Εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την
επομένη της διενέργεια του διαγωνισμού.
22. Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών : Τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών και ώρα 10:00.
23. Γλώσσα : Οι προσφορές πρέπει να συνταχθούν στην ελληνική γλώσσα. Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε
γλώσσα άλλη, εκτός της Ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην
Ελληνική γλώσσα.
24. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής: 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας κάθε τμήματος του έργου
για το οποίο κατατίθεται προσφορά, εκτός ΦΠΑ.
25. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης : 5% του συμβατικού τιμήματος, εκτός ΦΠΑ.

Ο Γενικός Γραμματέας ΕΟΤ
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