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Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2018
Α.Π.: 1266

ΠΡΟΣ : Κάθε ενδιαφερόμενο

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για συμμετοχή σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την επιλογή
αναδόχου/ων των Τμημάτων 3 «Υποστήριξη της καλής λειτουργίας της διαδικτυακής Πύλης του ΕΟΤ για
χρονικό διάστημα ενός (1) έτους» και 4 «Υποστήριξη των εξυπηρετητών του Οργανισμού, της συστοιχίας
σκληρών δίσκων, της συσκευής λήψης αντιγράφων ασφαλείας, του λογισμικού λήψης αντιγράφων
ασφαλείας Veritas Backup Exec και του λογισμικού εικονικής πλατφόρμας VMWARE VSphere, για
χρονικό διάστημα ενός (1) έτους» του έργου: «Συντήρηση πέντε προγραμμάτων λογισμικού του
Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού».
AΠΟΦΑΣΗ
Ο ΓΕΝ ΙΚΟΣ Γ ΡΑΜΜΑΤ ΕΑΣ ΤΟΥ ΕΟΤ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Α.Ν. 1565/50, όπως κυρώθηκε με τον Ν.1624/51 και με τις μεταγενέστερες
τροποποιήσεις όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν. 2160/1993 (ΦΕΚ 118/Α/19-7-1993) «Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες
διατάξεις», όπως ισχύει.
3. Το κεφάλαιο Β΄ του Ν. 3878/2010 (ΦΕΚ 161/Α/20-09-2010) και συγκεκριμένα τα άρθρα 6,7,8 και 9 με
θέμα «Ρυθμίσεις για τα όργανα Διοίκησης του ΕΟΤ».
4. Το ΠΔ 343/2001 (ΦΕΚ 231/Α/11-10-2001) «Οργανισμός διάρθρωσης Υπηρεσιών Ελληνικού
Οργανισμού Τουρισμού» και ειδικότερα το άρθρο 13γ που αναφέρονται οι αρμοδιότητες του
Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας, Προμηθειών & Βιβλιοθήκης της Διεύθυνσης Διοικητικού.
5. Το ΠΔ 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α/04-11-2016) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου ….,
ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού …».
6. Την υπ’ αριθ. 10170/12-06-2017 απόφαση της Υπουργού Τουρισμού (ΦΕΚ 284/ΥΟΔΔ/15-06-2017)
περί διορισμού Γενικού Γραμματέα ΕΟΤ, με την οποία τροποποιείται η υπ’ αριθ. 22857/06-11-2015
ΚΥΑ (ΦΕΚ 793/ΥΟΔΔ/06-11-2015).
7. Την υπ’ αριθ. 28/21-06-2017 (ΦΕΚ 2202/Β/28-06-2017) απόφαση ΔΣ ΕΟΤ περί μεταβίβασης
αρμοδιοτήτων από το ΔΣ/ΕΟΤ στον Γενικό Γραμματέα του ΕΟΤ.
8. Την υπ’ αριθ. 15601/22-12-2017 (ΦΕΚ 4791/Β΄/29-12-2018) απόφαση περί ορισμού αναπληρωτή του
Γενικού Γραμματέα του ΕΟΤ.
9. Τον N. 4270 (ΦΕΚ 143/Α/28-6-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
10.Το Ν. 4013/2011 «περί σύστασης Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 204/Α/15-09- 2011), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
11.Την υπ’ αριθ. 5143/05-12-2014 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 3335/Β/11-12-2014) «Καθορισμός του
τρόπου υπολογισμού, της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης υπέρ της
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Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 4 του
Ν. 4013/2011 (Α΄ 204) όπως ισχύει».
12.Το ΠΔ 39/2017 (ΦΕΚ 64/Α/04-05-2017) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιος
της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών».
13.Την υπ’ αριθ. 1191/14-03-2017 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 969/Β/22-03-2017) «Καθορισμός του
χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06%
υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών
εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 350 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147)».
14.Το Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του ΠΔ 318/1992 (Α΄161)
και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1.
15.Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
16.Το Ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως
των άρθρων 7 και 13 έως 15.
17.Το Ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα».
18.Το ΠΔ 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία».
19.Το ΠΔ 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
20.Την με αρ. ΥΑ 57654/22-05-2017 (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και
διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
21.Την με αρ. ΥΑ 56902/215/19-05-2017 (Β’ 1924) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)».
22.Την υπ’ αριθ. 9034/26-07-2017 (ΑΔΑ: 6ΨΝΜ469ΗΙΖ –ΓΕΨ) απόφαση δέσμευσης πίστωσης
[επαναδέσμευση 535/16-01-2018, α/α 25, ΑΔΑ: ΩΩΥ8469ΗΙΖ-ΩΑΓ] που αφορά σε παροχή υπηρεσιών
ετήσιας υποστήριξης της καλής λειτουργίας της διαδικτυακής Πύλης του ΕΟΤ.
23.Την υπ’ αριθ. 9035/26-07-2017 (ΑΔΑ: ΩΣΗΩ469ΗΙΖ-ΓΜΣ) Απόφαση Δέσμευσης Πίστωσης
[επαναδέσμευση 533/16-01-2018, α/α 23, ΑΔΑ: 644Γ469ΗΙΖ-ΩΓΩ] που αφορά σε ανάγκη υποστήριξης
των εξυπηρετητών του Οργανισμού, της συστοιχίας σκληρών δίσκων, της συσκευής λήψης
αντιγράφων ασφαλείας, του λογισμικού λήψης αντιγράφων ασφαλείας Veritas Backup Exec και του
λογισμικού εικονικής πλατφόρμας VMWARE VSphere.
24.Την υπ’ αριθ. 11018/21-09-17 καθώς και την από 22-09-17 Ορθή Επανάληψη αυτής, διακήρυξη
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου/ων 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.
25.Την υπ’ αριθ. 13291/03-11-2017 απόφαση περί έγκρισης Α΄ φάσης δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου/ων του έργου: «Συντήρηση πέντε προγραμμάτων λογισμικού
του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού» και κήρυξης άγονου του Τμήματος 4 αυτού ««Υποστήριξη
των εξυπηρετητών του Οργανισμού, της συστοιχίας σκληρών δίσκων, της συσκευής λήψης
αντιγράφων ασφαλείας, του λογισμικού λήψης αντιγράφων ασφαλείας Veritas Backup Exec και του
λογισμικού εικονικής πλατφόρμας VMWARE VSphere, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους».
26. Την υπ’ αριθ. 14312/24-11-2017 απόφαση περί έγκρισης Β΄ φάσης δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου/ων του έργου: «Συντήρηση πέντε προγραμμάτων λογισμικού
του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού» και απόρριψης της οικονομικής προσφοράς της εταιρείας
GREEKGEEKS A.E., μοναδική συμμετέχουσα στο διαγωνισμό εταιρεία για το Τμήμα 3 αυτού
«Υποστήριξη της καλής λειτουργίας της διαδικτυακής Πύλης του ΕΟΤ για χρονικό διάστημα ενός (1)
έτους», καθώς και την υπ’ αριθ. 1265/26-01-2018 απόφαση κήρυξης άγονου αυτού.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Ο ΕΟΤ καλεί τους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία με
διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την επιλογή αναδόχου/ων των παρακάτω
Τμημάτων:
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 Τμήμα 3 «Υποστήριξη της καλής λειτουργίας της διαδικτυακής Πύλης του ΕΟΤ για χρονικό
διάστημα ενός (1) έτους» και
 Τμήμα 4 «Υποστήριξη των εξυπηρετητών του Οργανισμού, της συστοιχίας σκληρών δίσκων, της
συσκευής λήψης αντιγράφων ασφαλείας, του λογισμικού λήψης αντιγράφων ασφαλείας Veritas
Backup Exec και του λογισμικού εικονικής πλατφόρμας VMWARE VSphere, για χρονικό διάστημα
ενός (1) έτους»
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 στην παρούσα και χωρίς να τροποποιούνται οι ουσιώδεις όροι
της υπ’ αριθ. 11018/21-09-2017 (ΑΔΑΜ: 17PROC001985900) διακήρυξης.
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: [CPV 72253200-5] – Υπηρεσίες υποστήριξης συστημάτων πληροφορικής
6. Τόπος παροχής υπηρεσιών: Αν. Τσόχα 7, 11521 Αθήνα
7. Κατηγορία, περιγραφή υπηρεσιών: Συντήρηση δύο προγραμμάτων λογισμικού του Ελληνικού
Οργανισμού Τουρισμού
8. Εκτιμώμενη αξία: Πενήντα δύο χιλιάδες επτακόσια εξήντα ένα ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτά (52.761,28 €)
πλέον ΦΠΑ 24%.
9. Προϋπολογισθείσα δαπάνη χωρίς προαίρεση: Μέχρι του ποσού των είκοσι έξι χιλιάδων τριακοσίων
ογδόντα ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών (26.380,64 €) πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 32.712,00 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
10. Προϋπολογισθείσα δαπάνη δικαιώματος προαίρεσης: Μέχρι του ποσού των είκοσι έξι χιλιάδων
τριακοσίων ογδόντα ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών (26.380,64 €) πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 32.712,00 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
11. Το έργο διαιρείται σε δύο τμήματα ως ακολούθως:
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
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
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 53050 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 το ένα, ή και τα δύο
τμήματα.
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18. Κριτήριο ανάθεσης: Κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη
βάσει τιμής.
19. Λήξη Προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 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 ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΕΟΤ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΕΓΑΣ
κ.α.α.
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