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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 

 
            

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ 
 

 
Πειραιάς, 26 Αυγούστου 2014  

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ    
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ              

 
Αριθ. πρωτ.: 10134/Α2-5194 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
               
Ταχ. ∆/νση: Πειραιώς 46 & Επονιτών  
Ταχ. Κώδικας:       185 10  Πειραιάς  
Πληροφορίες: Ειρήνη Μακρή  
Τηλέφωνο: 213 135 3159  
Φάξ: 213 135 3158  
E-mail: e.makri@statistics.gr  
  

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 10134/Α2-5194/26-8-2014 

Ηλεκτρονικού ∆ιεθνούς Ανοικτού ∆ιαγωνισµού 

µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά για την επιλογή Αναδόχου 
για την εκτέλεση του Υποέργου 1 µε τίτλο «Επανασχεδιασµός και αναβάθµιση του υποσυστήµατος 
στατιστικών εργασιών του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος» του κυρίου έργου 
«Μεσοπρόθεσµο πρόγραµµα δράσης της ∆ιεύθυνσης Πληροφορικής της ΕΛΣΤΑΤ», στο πλαίσιο 
συγχρηµατοδότησής του από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ψηφιακή Σύγκλιση», που έχει ενταχθεί στο 
Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 µε την Απόφαση CCI 2007 GR 16 1 PO 002/26-
10-2007 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υλοποιείται από την ΕΛΣΤΑΤ ως ∆ικαιούχο της πράξης µε κωδικό 
ΟΠΣ: 380300. 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 
Επίσηµη Επωνυµία: Ελληνική Στατιστική Αρχή 
Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση: Πειραιώς 46 και Επονιτών 
Πόλη: Πειραιάς Ταχ. Κώδικας: 185 10 Χώρα: Ελλάδα 
Σηµείο επικοινωνίας:  
∆/νση Οικονοµικής ∆ιοίκησης – Τµήµα Προµηθειών 
Υπόψη: Παναγιώτη Παπαδιά,  
             Ειρήνης Μακρή   

 
Τηλ.:  
+30 213 135 3154 
+30 213 135 3159       

Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο:    p.papadias@statistics.gr 
                                                  e.makri@statistics.gr    

Φάξ: +30 213 135 3158 

Αναθέτουσα Αρχή στο διαδίκτυο:  www.statistics.gr Αριθµός Προκήρυξης ∆ιαγωνισµού:        
10134/Α2-5194/26-8-2014 

 
2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Στόχος του έργου είναι ο επανασχεδιασµός και η αναβάθµιση του υποσυστήµατος στατιστικών εργασιών του 
Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος της ΕΛΣΤΑΤ, έτσι ώστε να καλυφθούν οι συνεχώς 
αυξανόµενες ανάγκες και απαιτήσεις των τελικών χρηστών για έγκυρη και έγκαιρη στατιστική πληροφόρηση 
και για τη βελτίωση των υπηρεσιών προς τους πολίτες στα θέµατα αρµοδιότητας της ΕΛΣΤΑΤ. 
Το νέο σύστηµα στατιστικών εργασιών θα πρέπει να καλύπτει όλες τις στατιστικές έρευνες που 
διενεργούνται (πάνω από 130). Ο σχεδιασµός του θα πρέπει να ικανοποιεί την ανάγκη για φιλικότητα (προς 
το χρήστη) και την προσβασιµότητά του, µέσα από την υλοποίηση εξελιγµένης επιχειρηµατικής ευφυΐας 

                                             

 

 

ΑΔΑ: 6ΧΔΞ6ΣΙ-ΓΗΡ



 2

(business intelligence) και τη χρήση εργαλείων που θα εγγυώνται ότι ο έλεγχος του συστήµατος και η 
συντήρησή του θα γίνεται αποκλειστικά από την ΕΛΣΤΑΤ. Επιπλέον, οι εσωτερικοί χρήστες της ΕΛΣΤΑΤ 
(στατιστικοί) θα καταστούν κύριοι του συστήµατος, ενώ παράλληλα θα εφοδιαστούν µε νέα εργαλεία για 
αναλύσεις και στατιστική επεξεργασία. Το έργο θα εκτελεσθεί στις ακόλουθες φάσεις: 
 

Α/Α 
Φάσης Τίτλος Φάσης Μήνας 

Έναρξης 
Μήνας Λήξης 
(παράδοσης) 

Α 

Μελέτη αναγκών – επικαιροποίηση λειτουργικών 
προδιαγραφών έργου. Στόχοι: 

• Καταγραφή πραγµατικών, επικαιροποιηµένων 
αναγκών και απαιτήσεων από το νέο σύστηµα 

• Μελέτη διασύνδεσης µε υπάρχον σύστηµα και 
εφαρµογές 

• Επικαιροποίηση λειτουργικών προδιαγραφών έργου 
• Προδιαγραφές αναγκών σε λειτουργικότητα που θα 

προσφέρεται από τα νέα συστήµατα και εφαρµογές. 

1 2 

Β Σχεδιασµός νέου Συστήµατος 2 3 
Γ Εγκατάσταση εξοπλισµού και τυποποιηµένου λογισµικού 2 3 
∆ Ανάπτυξη υποσυστηµάτων και εφαρµογών 3 7 
Ε ∆οκιµές εφαρµογών, µετάπτωση και πιλοτική λειτουργία 7 8 
ΣΤ Εκπαίδευση και on the job training 8 10 

Ζ 
Μετάπτωση σε παραγωγική λειτουργία - Υποστήριξη (roll-
out) 

9 10 

 
3. ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ (CPV) 
Servers RDBMS + OS Srv RDBMS + VM + Mangm 30211000-1 
Servers Application + OS Srv App + VM + Mangm 30211000-1 
Storage + Rack + S/W Mngm Storage   30233100-2 
Data Switch      32423000-4 
Load Balance      32423000-4 
S/W WEB App Server     48810000-9 
S/W BI       48612000-1 
S/W Export Transformation    48612000-1 
S/W Mangm Infrastructure    48612000-1 
Υπηρεσίες εκπαίδευσης     80533100-0 
Μετάπτωση εφαρµογών     72320000-4 
Μετάπτωση Β∆      72311100-9 
Πιλοτική ∆οκιµαστική λειτουργία    72254100-1 
Υπηρεσίες εγγύησης     72253200-5 
 
4. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στο ποσό 
των εννιακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων διακοσίων Ευρώ (957.200,00 €) συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 
23% (προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ  778.211,38 € πλέον Φ.Π.Α. 23 % 178.988,62 €). 
 
5. ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 
Το Έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ», του ΕΣΠΑ και 
συγχρηµατοδοτείται από το ΕΤΠΑ και Εθνικούς πόρους. Το σύνολο των δαπανών του Έργου (κοινοτική 
συνδροµή και εθνική συµµετοχή) θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων και 
συγκεκριµένα τον ενάριθµο κωδικό 2013ΣΕ35180000 της Συλλογικής Απόφασης Ένταξης (ΣΑΕ) Ε3518 της 
ΕΛΣΤΑΤ.  
 
6. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 10 µήνες από την υπογραφή της Σύµβασης. 
 
7.   ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Πειραιώς 46 & Επονιτών, ΤΚ 185 10, Πειραιάς. 
 
8. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
∆ικαίωµα συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή Ενώσεις φυσικών ή/και νοµικών 
προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά ή συνεταιρισµοί ή κοινοπραξίες αναδόχων που είναι 
εγκατεστηµένα 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 τη Συµφωνία περί ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (Σ.∆.Σ.) του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα µε το Ν. 
2513/97 (ΦΕΚ Α΄139) υπό τον όρο ότι η σύµβαση καλύπτεται από την Σ.∆.Σ. ή σε τρίτες χώρες που έχουν 
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συνάψει ευρωπαϊκές συµφωνίες µε την Ε.Ε. ή έχουν συσταθεί µε τη νοµοθεσία κράτους – µέλους της Ε.Ε. ή 
του ΕΟΧ ή του κράτους – µέλους που έχει υπογράψει τη Σ.∆.Σ. ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει 
ευρωπαϊκή συµφωνία µε την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του ή την 
έδρα τους στο εσωτερικό µιας εκ των ανωτέρω χωρών 
 
9.    ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
9.1  Προσωπική κατάσταση των οικονοµικών φορέων.  
Υποβάλλονται τα δικαιολογητικά που περιγράφονται στην παρ. Β2.3 της ∆ιακήρυξης 
9.2  Οικονοµική και Χρηµατοοικονοµική επάρκεια.  
Υποβάλλονται τα δικαιολογητικά που περιγράφονται στην παρ.Β2.6.1 της ∆ιακήρυξης 
9.3  Τεχνική ή/και Επαγγελµατική ικανότητα.  
Υποβάλλονται τα δικαιολογητικά που περιγράφονται στην παρ. Β2.6.2 της ∆ιακήρυξης 
 
10.   ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Με την υποβολή των προσφορών πρέπει υποχρεωτικά µε ποινή αποκλεισµού να κατατεθεί εγγυητική 
επιστολή ύψους 5% της συνολικής προϋπολογιζόµενης δαπάνης συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, ήτοι ποσού € 
47.860,00 και να ισχύει τουλάχιστον ένα µήνα µετά τη λήξη ισχύος των προσφορών. 
 
11. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  
Ηλεκτρονικός ∆ιεθνής Ανοικτός ∆ιαγωνισµός µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 
άποψη προσφορά, σύµφωνα µε τους όρους του αναλυτικού Τεύχους της ∆ιακήρυξης και την ισχύουσα 
νοµοθεσία.  
 
12. ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Οι ενδιαφερόµενοι έχουν πρόσβαση στα έγγραφα του διαγωνισµού ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr του συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ και στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ www.statistics.gr .  
 
13. ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ζητήσουν συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικές µε τα έγγραφα του 
διαγωνισµού µέχρι 29-09-2014. Τα ανωτέρω αιτήµατα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του 
συγκεκριµένου διαγωνισµού µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ. 
 
14.  ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του Συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ, το αργότερο µέχρι τις 09/10/2014, ηµέρα 
Πέµπτη και ώρα 17.00 µ.µ. 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστηµα. 
 
15. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας ΕΣΗ∆ΗΣ θα γίνει στις 
15-10-2014, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.µ., µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα 
οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής. 
 
16. ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Έξι (6) µήνες από την εποµένη ηµέρα της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών.  
 
17. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
Εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. 
 
18. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε.Ε.Ε.: 28/08/2014   
                            

                                                                                   Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
        ΑΝ∆ΡΕΑΣ Β. ΓΕΩΡΓΙΟΥ                                                         
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