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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΚΤ
Ταχ. Διεύθυνση: Λεωφ. Βασ. Κωνσταντίνου 48,
116 35 Αθήνα
Αρ. Πρωτ. 12
Αθήνα, 10/01/2019
Προκήρυξη Ανοιχτού Εθνικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ σε 2 Τμήματα για τις
«Υπηρεσίες Συντήρησης κτηριακού, υπολογιστικού και δικτυακού εξοπλισμού υπολογιστικού
κέντρου (DATA CENTER) του ΕΚΤ/ΕΙΕ»
Προκήρυξη Σύμβασης
Υπηρεσίες
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1)

Επωνυμία και διευθύνσεις

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΚΤ/ΕΙΕ), Αρμόδιος για πληροφορίες: κος Ε.
Εγγλέζος, Τηλέφωνο: 2107273903, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: secretary@ekt.gr.
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο: Γενική διεύθυνση: www.ekt.gr
I.2)

Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες

I.3)

Επικοινωνία: Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και

δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: www.ekt.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: info@ekt.gr.
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται: ΠΡΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ /
ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΚΤ/ΕΙΕ), ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 48, ΑΘΗΝΑ, 116 35, ΥΠΟΨΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ του Διαγωνισμού για το Τμήμα .... του έργου «Υπηρεσίες Συντήρησης
κτηριακού, υπολογιστικού και δικτυακού εξοπλισμού υπολογιστικού κέντρου (DATA CENTER) του ΕΚΤ/ΕΙΕ».
I.4)

Είδος της αναθέτουσας αρχής

Άλλο είδος: Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ) υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας
και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων.
I.5)

Κύρια δραστηριότητα

Άλλες δραστηριότητες: συλλογή, οργάνωση, διάθεση και διατήρηση του συνόλου της ελληνικής
επιστημονικής, ερευνητικής και πολιτιστικής παραγωγής (περιεχόμενο και δεδομένα) και τη διάχυσή της,
εντός και εκτός της χώρας.

1

ΑΔΑ: Ω8ΓΜ469ΗΕΠ-161

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1)

Εύρος της σύμβασης

II.1.1)

Τίτλος: «Υπηρεσίες Συντήρησης κτηριακού, υπολογιστικού και δικτυακού εξοπλισμού

υπολογιστικού κέντρου (DATA CENTER) του ΕΚΤ/ΕΙΕ», σε δύο τμήματα
Τμήμα 1: Συντήρηση και εγγύηση καλής λειτουργίας Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού Data
Τμήμα 2: Συντήρηση και εγγύηση καλής λειτουργίας Υπολογιστικού & Δικτυακού εξοπλισμού Data
Center ΕΚΤ και Δικτυακού εξοπλισμού ΕΚΤ
Αριθμός αναφοράς: 9704/2018.
II.1.2)

Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV:

Τμήμα 1: Συντήρηση και εγγύηση καλής λειτουργίας Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού Data
Center ΕΚΤ


50532300-6: Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης γεννητριών



50413200-5: Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης



50710000-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων
κτιρίου

Τμήμα 2: Συντήρηση και εγγύηση καλής λειτουργίας Υπολογιστικού & Δικτυακού εξοπλισμού
Data Center ΕΚΤ και Δικτυακού εξοπλισμού ΕΚΤ


50312000-5: Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών



50312100-6: Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής κεντρικών υπολογιστών



50323000-5: Συντήρηση και επισκευή περιφερειακού εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών

II.1.3)

Είδος σύμβασης: Υπηρεσίες

II.1.4)

Σύντομη περιγραφή: Αντικείμενο της

διακήρυξης είναι η παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης

κτηριακού, υπολογιστικού και δικτυακού εξοπλισμού υπολογιστικού κέντρου (DATA CENTER) του ΕΚΤ/ΕΙΕ σε
δύο τμήματα, ως εξής:
Τμήμα 1: Συντήρηση και εγγύηση καλής λειτουργίας Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού Data
Center ΕΚΤ
Περιλαμβάνει:
Α.

Συντήρηση και εγγύηση καλής λειτουργίας συστήματος πυρανίχνευσης/πυρόσβεσης,

συστήματος ελέγχου πρόσβασης και τεσσάρων κλιματιστικών του Υπολογιστικού Κέντρου ΕΚΤ
Β.

Συντήρηση και εγγύηση καλής λειτουργίας Γεννήτριας, δύο UPS και περιφερειακού

εξοπλισμού του Υπολογιστικού Κέντρου ΕΚΤ
Τμήμα 2: Συντήρηση και εγγύηση καλής λειτουργίας Υπολογιστικού & Δικτυακού εξοπλισμού
Data Center ΕΚΤ και Δικτυακού εξοπλισμού ΕΚΤ
Περιλαμβάνει:
Α.

Συντήρηση και εγγύηση καλής λειτουργίας υπολογιστικού και κεντρικού δικτυακού

εξοπλισμού του Υπολογιστικού Κέντρου ΕΚΤ
Β.

Συντήρηση

και

εγγύηση

καλής

λειτουργίας

δικτυακού

εξοπλισμού

ΕΚΤ

(Switches/Firewall/Wifi)
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Γ.

Υπηρεσίες υποστήριξης συνολικού δικτυακού εξοπλισμού ΕΚΤ (Switches/Firewall/Wifi),

υπολογιστικού κέντρου και τοπικών δικτύων.
II.1.5)

Εκτιμώμενη συνολική αξία:

Εκτιμώμενη αξία κάθε τμήματος της διακήρυξης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ


Τμήμα 1: 39.000,00 πλέον ΦΠΑ(24%): € 9.360,00



Τμήμα 2: 40.000,00 πλέον ΦΠΑ(24%): € 9.600,00

II.1.6)

Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ΝΑΙ
II.2)

Περιγραφή:

II.2.1)

Τίτλος:

«Υπηρεσίες

Συντήρησης

κτηριακού,

υπολογιστικού

και

δικτυακού

εξοπλισμού

υπολογιστικού κέντρου (DATA CENTER) του ΕΚΤ/ΕΙΕ» σε 2 Τμήματα:
Τμήμα

1:

Συντήρηση

και

εγγύηση

καλής

λειτουργίας

Ηλεκτρομηχανολογικού

εξοπλισμού Data Center ΕΚΤ
Τμήμα 2:

Συντήρηση και εγγύηση καλής λειτουργίας Υπολογιστικού & Δικτυακού

εξοπλισμού Data Center ΕΚΤ και Δικτυακού εξοπλισμού ΕΚΤ
II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV:

Τμήμα 1: Συντήρηση και εγγύηση καλής λειτουργίας Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού Data
Center ΕΚΤ


50532300-6: Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης γεννητριών



50413200-5: Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης

Τμήμα 2: Συντήρηση και εγγύηση καλής λειτουργίας Υπολογιστικού & Δικτυακού εξοπλισμού
Data Center ΕΚΤ και Δικτυακού εξοπλισμού ΕΚΤ


50312100-6: Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής κεντρικών υπολογιστών



50323000-5: Συντήρηση και επισκευή περιφερειακού εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης: Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: Ο τόπος υλοποίησης του έργου είναι

οι εγκαταστάσεις Αναθέτουσας Αρχής, Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, 116 35 Αθήνα και συμπληρωματικά οι
εγκαταστάσεις του Αναδόχου (όπου οι υπηρεσίες δεν απαιτούν επιτόπια παρουσία βάσει των όρων της
Διακήρυξης και των αναγκών του έργου).
II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης: Σκοπός της διακήρυξης είναι η κάλυψη των αναγκών ανανέωσης

των υπηρεσιών συντήρησης και εγγύησης καλής λειτουργίας Ηλεκτρομηχανολογικού, Υπολογιστικού &
Δικτυακού εξοπλισμού Data Center ΕΚΤ και Δικτυακού εξοπλισμού ΕΚΤ για ένα (1) έτος από την υπογραφή
των συμβάσεων των δύο τμημάτων της διακήρυξης.
II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης

Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω: Τιμή
II.2.6)


Εκτιμώμενη αξία: Εκτιμώμενη αξία κάθε τμήματος της σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ
Τμήμα 1: 39.000,00 – ΦΠΑ(24%): € 9.360,00)



Τμήμα 2: 40.000,00 – ΦΠΑ(24%): € 9.600,00
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II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών

Διάρκεια σε μήνες: 12
II.2.10)

Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές

Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: OXI
II.2.11)

Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης

Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.12)

Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13)

Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
OXI
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας διακήρυξης είναι το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης του Εθνικού
Ιδρύματος Ερευνών . Η δαπάνη για τις συμβάσεις που θα προκύψουν θα καλυφθεί με σχετική πίστωση του
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019 του Φορέα και θα ενταχθούν στο έργο «Γενικός».
II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Όπως Τεύχος Διακήρυξης
Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1)

Προϋποθέσεις συμμετοχής

III.1.1)

Άδεια

άσκησης

επαγγελματικής

δραστηριότητας

,

συμπεριλαμβανομένων

των

απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο και για τα 2 τμήματα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων: Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία
σύναψης της παρούσας Σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική ή
επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών του κάθε
Τμήματος, ήτοι της παροχής υποστήριξης εξοπλισμού πληροφορικής ή δικτύου δεδομένων ή
ηλεκτρομηχανολογικού

εξοπλισμού

παροχής

υποστήριξης

εξοπλισμού

πληροφορικής

ή

δικτύου

δεδομένων ή ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος
εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του
Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος
μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε
τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα
οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό
Επιμελητήριο.
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III.1.2)

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και για τα 2 Τμήματα

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης
Σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς κάθε τμήματος απαιτείται να διαθέτουν ελάχιστο ετήσιο κύκλο εργασιών
για τις τελευταίες 3 διαχειριστικές χρήσεις (2017, 2016, 2015) μεγαλύτερο από 100.000 €.
Σε περίπτωση που οι οικονομικοί φορείς δραστηριοποιούνται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών
ετών, τότε απαιτείται να έχουν ελάχιστο ετήσιο κύκλο εργασιών μεγαλύτερο από 100.000 € για όσα
διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιούνται.
III.1.3)

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης,
οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:
Τμήμα 1
α) κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας (2017, 2016, 2015), να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον μία
σύμβαση παροχής υπηρεσιών εγγύησης ή συντήρησης ή υποστήριξης καλής λειτουργίας εξοπλισμού
πληροφορικής ή δικτύων ή ηλεκτρομηχανολογικού, ύψους τουλάχιστον διπλάσιου του προϋπολογισμού
του σχετικού Τμήματος για το οποίο υποβάλλει προσφορά.
β) να διαθέτουν ως μέλος της Ομάδας Έργου σε ρόλο Υπεύθυνου Έργου (project manager), υπάλληλο
ή στέλεχος, με 5ετή επαγγελματική εμπειρία που αποκτήθηκε, σε Διαχείριση αντίστοιχου έργου. Επίσης,
η Ομάδα Έργου να απαρτίζεται από μέλη με ειδικότητες, επαγγελματικά προσόντα, πιστοποιήσεις και
εμπειρία η οποία, είναι σχετική με την ολοκλήρωση όλων των απαιτήσεων του (φυσικού αντικειμένου
του) Τμήματος και συγκεκριμένα να περιλαμβάνονται στην ομάδα έργου τουλάχιστον δύο (2) στελέχη με
εμπειρία

τουλάχιστον

δύο

(2)

ετών

σε

έργα

παροχής

υπηρεσιών

υποστήριξης

λειτουργίας

Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού υπολογιστικού κέντρου.
γ) να διαθέτουν επί ποινή αποκλεισμού αποδεδειγμένη τρέχουσα εμπειρία στην συντήρηση/υποστήριξη
λειτουργίας σε περιβάλλον Datacenter κλιματιστικών μονάδων Datacenter του κατασκευαστή STULZ
αντίστοιχης αθροιστικής ψυκτικής ικανότητας με τα προαναφερόμενα συστήματα.
δ) να διαθέτουν επί ποινή αποκλεισμού οργανωμένο κέντρο στελεχωμένο από ομάδα έμπειρων
μηχανικών Data Centers για την δήλωση βλαβών σε 24ωρη βάση από την πλευρά του πελάτη. Η δήλωση
της βλάβης θα γίνεται τηλεφωνικά ή μέσω e-mail από εκπρόσωπο του ΕΚΤ.
Τμήμα 2
α) κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας (2017, 2016, 2015), να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον μία
σύμβαση παροχής υπηρεσιών εγγύησης ή συντήρησης ή υποστήριξης καλής λειτουργίας εξοπλισμού
πληροφορικής ή δικτύων ή ηλεκτρομηχανολογικού, ύψους τουλάχιστον διπλάσιου του προϋπολογισμού
του σχετικού Τμήματος για το οποίο υποβάλλει προσφορά.
β) να διαθέτουν ως μέλος της Ομάδας Έργου σε ρόλο Υπεύθυνου Έργου (project manager), υπάλληλο
ή στέλεχος, με 5ετή επαγγελματική εμπειρία σε Διαχείριση Έργων, αντίστοιχου σχετικού έργου. Επίσης,
η Ομάδα Έργου να απαρτίζεται από μέλη με ειδικότητες, επαγγελματικά προσόντα, πιστοποιήσεις και 3ετή
εμπειρία

η οποία, είναι σχετική με την ολοκλήρωση όλων των απαιτήσεων του (φυσικού

αντικειμένου του) Τμήματος και συγκεκριμένα να περιλαμβάνονται στην ομάδα έργου τουλάχιστον
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δύο (2) μηχανικοί δικτύων με εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε έργα παροχής υπηρεσιών
υποστήριξης λειτουργίας δικτυακού εξοπλισμού ή διαχείρισης δικτύων.
III.1.5)

Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις

III.2)

Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.1)

Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία

III.2.2)

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης: Όπως Τεύχος Διακήρυξης

III.2.3)

Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης:

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 1: Υποχρέωση αναφοράς των ονοματεπωνύμων και των επαγγελματικών προσόντων του
προσωπικού στο οποίο ανατίθεται η εκτέλεση της σύμβασης: Όπως παράγραφος 2.2.9 Τεύχους Διακήρυξης.
ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 2 Υποχρέωση αναφοράς των ονοματεπωνύμων και των επαγγελματικών προσόντων του
προσωπικού στο οποίο ανατίθεται η εκτέλεση της σύμβασης: Όπως παράγραφος 2.2.9 Τεύχους Διακήρυξης.
Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1)

Περιγραφή

IV.1.1)

Είδος διαδικασίας: Ανοιχτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός

IV.1.3)

Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

IV.1.4)

Πληροφορίες σχετικά με τη μείωση του αριθμού των λύσεων ή των προσφορών κατά

τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου
IV.1.6)

Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό

IV.1.8)

Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)

Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ΟΧΙ
IV.2)

Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.1)

Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία

IV.2.2)

Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής

Ημερομηνία: 04/02/2019, Τοπική ώρα: 17:00
IV.2.3)

Εκτιμώμενη

ημερομηνία

αποστολής

των

προσκλήσεων

υποβολής

προσφορών

ή

συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)

Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:

Ελληνικά
IV.2.6)

Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς

Διάρκεια σε ημέρες: 120 (από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού)
IV.2.7)

Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών

Ημερομηνία: 08/02/2019, Τοπική ώρα: 14:00
Τόπος: Αθήνα, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 48, ΑΘΗΝΑ, 116 35 4ος όροφος.
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Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών: Μόνο
εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι των υποψηφίων.
Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1)

Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: OXI
VI.2)

Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας

VI.3)

Συμπληρωματικές πληροφορίες: Όπως Τεύχος Διακήρυξης.

VI.4)

Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1)

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής

Επιτροπή Ενστάσεων/Προσφυγών Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 48, ΑΘΗΝΑ, 116
35, Τηλέφωνο: +30

2107273900, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@ekt.gr,

Διεύθυνση στο διαδίκτυο:

http://www.ekt.gr/
VI.4.2)

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης: Δεν αφορά

VI.4.3)

Υποβολή προσφυγών: Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την

υποβολή προσφυγών: Βλ. Ν. 4412/2016, όπως κάθε φορά ισχύει.
VI.4.4)

Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών

Επιτροπή Ενστάσεων/Προσφυγών Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 48, ΑΘΗΝΑ, 116
35, Τηλέφωνο: +30 2107273900, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@ekt.gr, Φαξ: 210 7246824, Διεύθυνση
στο διαδίκτυο: http://www.ekt.gr/
VI.5)

Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης: 10/01/2019

Η Διευθύντρια ΕΚΤ

Δρ Π. Σαχίνη
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