
 

 

 

 

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης 
Ε.ΣΥ.Δ.  
Θησέως 7, Καλλιθέα, Τ.Κ. 176 76  
Τηλ.: 210 7204600  
Fax: 210 7204555 

22/06/2021 

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 4576 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ) προκηρύσσει Ανοιχτή Διαδικασία (Διαγωνισμό) με Αρ. 

Πρωτ. 4576/22.06.2021, για τη Σύναψη Συμβάσεων Γενικών Υπηρεσιών κάτω των ορίων του 

άρθρου 5 του Ν.4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου της υπηρεσίας με τίτλο: "Κατασκευή Νέου 

Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του ΕΣΥΔ καθώς και διασύνδεσής του με το Υπάρχον 

Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP)" η οποία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις 

του ν. 4412/2016 (Α' 147) μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΕΣΗΔΗΣ). 

Αντικείμενο Σύμβασης 

Αντικείμενο της υπηρεσίας είναι η μετάβαση σε ένα σύγχρονο πολυεπίπεδης και ανοιχτής 

αρχιτεκτονικής ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα που θα υποστηρίζει τόσο τις υπάρχουσες 

επιχειρησιακές και λειτουργικές διαδικασίες αλλά θα παρέχει και τη δυνατότητα και την ευελιξία 

στις ενσωματώσεις των νέων απαιτήσεων προσαρμογής στις εκάστοτε τεχνολογικές απαιτήσεις 

μέσω ενός συστήματος που θα περιλαμβάνει σύγχρονες λειτουργικές μονάδες  και παράλληλα θα 

διασφαλίζει την αξιοπιστία και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών από τον οργανισμό. 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 

δημοσίων συμβάσεων: 

 CPV : 72000000-5 Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: Παροχή συμβουλών, ανάπτυξη 

λογισμικού, διαδίκτυο και υποστήριξη. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της 

διακήρυξης.  
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Διάρκεια της Σύμβασης 

Η συνολική διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε 12 (δώδεκα) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής 

της σύμβασης. 

Για τα επιμέρους στάδια παροχής υπηρεσιών και υποβολής των παραδοτέων ορίζονται τμηματικές 

/ενδιάμεσες προθεσμίες ως εξής:  

 Α’ φάση (6 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης) 

 Β’ φάση (6 μήνες από την παραλαβή της Α’ φάσης) 

Εκτιμώμενη Αξία της Σύμβασης 

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εκατόν σαράντα επτά χιλιάδων 

και εκατόν ογδόντα οχτώ ευρώ (147.188,00) € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 28.488,00€ % 

(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 118.700,00  ΦΠΑ : 28.488,00). 

Χρηματοδότηση της Σύμβασης 

Η σύμβαση χρηματοδοτείται με ίδια έσοδα.  

Δικαίωμα Συμμετοχής 

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι 

εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 

Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό 

ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές 

σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  δ) σε 

τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 

διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 

συμβάσεων. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 

απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Στις 

περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 

έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει 

η παρούσα διακήρυξη (άρθρο 1.5 στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 

56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 
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Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 

δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα, στα γραφεία της 

αναθέτουσας αρχής σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  

προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 ''Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας'', όπως 

τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 4250/2014.  

Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται ημέρα Δευτέρα, 

19/07/2021 και ώρα 15:00. 

Αποσφράγιση προσφορών 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως 

άνω συστήματος, την ημέρα Παρασκευή, 23/07/2021 και ώρα 15:00. 

Κριτήριο Ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της 

βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. 

Δημοσιεύσεις 

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 

πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και μέσω της 

διαδικτυακής πύλης https://esyd.gr/main/ του Ε.ΣΥ.Δ.  

Παροχή Διευκρινήσεων-Στοιχεία Επικοινωνίας -Πληροφορίες 

Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται στο δικτυακό τόπο του 

διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Τα σχετικά 

αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο έξι(6) ημέρες πριν την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα ηλεκτρονικά. 

Πληροφορίες σχετικά είναι διαθέσιμες από τον Ε.ΣΥ.Δ, Θησέως 7, Καλλιθέα, Τ.Κ. 17676. Αρμόδια 

Επικοινωνίας είναι η κα Μαρία-Ελένη Χονδροκούκη, Προϊσταμένη της Οικονομικής και Διοικητικής 

Υπηρεσίας του Ε.ΣΥ.Δ., τηλέφωνο 210 7204546, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: 

mchondrokouki@esyd.gr. 

Εγγυήσεις 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2% του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. (ήτοι ποσό ίσο 

με 2.374,00€) και η εγγύηση καλή εκτέλεσης της σύμβασης σε ποσοστό 5% της συνολικής 

συμβατικής αξίας, χωρίς το ΦΠΑ. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα 

(30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του διαγωνιζόμενου. 
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Προδικαστική Προσφυγή 

Προσφυγή μπορεί να υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει (βλ. 

σχετικά: Άρθρο 3.4 της Διακήρυξης). 

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.ΣΥ.Δ 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 6ΚΚΗ46ΜΨΡΠ-ΜΒΤ
21PROC008836798 2021-06-30


