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ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Έχει υπογραφεί
ψηφιακά από τον/την:
ELENI CHRONI
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08:31:06+02:00

ΥΨη∆ 30/12/2020
Α. Π.: 36495 ΕΞ 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και
Διοικητικών Υπηρεσιών
Διεύθυνση Προμηθειών & Διοικητικής Μέριμνας
Τμήμα Διαγωνισμών & Συμβάσεων
Πληροφορίες: Μαρία Μπουρδανιώτη
 210 909 8458
Ε-mail: m.bourdanioti@mindigital.gr
Θέμα: «Προκήρυξη διεθνούς, ηλεκτρονικού, ανοιχτού, δημόσιου διαγωνισμού για την Παροχή
Υπηρεσιών Φιλοξενίας και Λειτουργίας Υποδομών Κέντρου Δεδομένων Ανάκαμψης από Καταστροφές
(Disaster Recovery Site) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης
(Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.)»
Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης προκηρύσσει διεθνή, ηλεκτρονικό, ανοιχτό διαγωνισμό για την
«Παροχή Υπηρεσιών Φιλοξενίας και Λειτουργίας Υποδομών Κέντρου Δεδομένων Ανάκαμψης από
Καταστροφές (Disaster Recovery Site) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων
Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.)», συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης τετρακοσίων δέκα
τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (414.000,00€), πλέον Φ.Π.Α. 24% (99.360,00€), ήτοι συνολικά πεντακόσιες
δέκα τρεις χιλιάδες τριακόσια εξήντα ευρώ (513.360,00€), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. .
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σε
προθεσμία τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης της
σύμβασης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για δημοσίευση, κατά την ημερομηνία και
ώρα που ορίζεται παρακάτω, στην Ελληνική γλώσσα, και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην
56902/215/19.05.2017 (ΦΕΚ 1924/Β/02.06.2017) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)».
Ειδικότερα:
1. Αναθέτουσα αρχή: Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Διεύθυνση Προμηθειών και Διοικητικής
Μέριμνας, Τμήμα Διαγωνισμών και Συμβάσεων
2. Ταχυδρομική Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής: Φραγκούδη 11 και Αλ. Πάντου, ΤΚ 10163, Καλλιθέα
Αττικής
3. Κωδικός NUTS: EL304
4. Τηλέφωνο: 210 909 8458
5. Εmail: m.bourdanioti@mindigital.gr
6. Διεύθυνση Διαδικτύου: www.mindigital.gr και www.gsis.gr
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7. Πληροφορίες: Μετά την διάθεση του τεύχους της διακήρυξης πληροφορίες επί του αντικειμένου του
παρόντος Διαγωνισμού και των τεχνικών προδιαγραφών είναι διαθέσιμες στα τηλέφωνα 210 480 3271,
2390 & 2545. Τα Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, όπως περιγράφεται
αναλυτικά στο τεύχος της διακήρυξης, το αργότερο δέκα πέντε (15) ημέρες πριν την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω
της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.grτου Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
8. Διάθεση τεύχους διακήρυξης: Ιστότοπος του Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνηση www.mindigital.gr
και της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκηση www.gsis.gr , ΔΙΑΥΓΕΙΑ
(περίληψη διακήρυξης), διαδικτυακές πύλες Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr και Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
www.promitheus.gov.gr με συστημικό αριθμό α/α 101269.
9. Τύπος Αναθέτουσας Αρχής: Υπουργείο το οποίο ανήκει στην Κεντρική Κυβέρνηση.
10.Κύρια Δραστηριότητας Αναθέτουσας Αρχής: Η κύρια δραστηριότητα της Γενικής Γραμματείας
Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης είναι η παροχή γενικών δημοσίων υπηρεσιών και ειδικότερα ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη,
η παραγωγική λειτουργία και η αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.)
στις υπηρεσίες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Οικονομικών και της
Δημόσιας Διοίκησης.
11. Κωδικοί CPV: 72900000-9 - Υπηρεσίες σχετιζόμενες με εφεδρικούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές και
υπηρεσίες μετατροπής καταλόγων ηλεκτρονικών υπολογιστών
12. Κωδικός NUTS για τον κύριο τόπο εκτέλεσης των υπηρεσιών: EL304
13. Περιγραφή της Δημόσιας Σύμβασης: Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η μίσθωση χώρου
φιλοξενίας, που θα στεγάσει τις υπολογιστικές υποδομές του δευτερεύοντος κεντρικού κόμβου (Disaster
Recovery Site) των κεντρικών πληροφοριακών συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.
14. Υποδιαίρεση σε Τμήματα: Όχι.
15. Υπηρεσίες για τις οποίες υποβάλλεται προσφορά: Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των
ζητούμενων υπηρεσιών.
16. Προϋπολογισμός: Καθαρό ποσό διακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες ευρώ (249.000,00€), πλέον Φ.Π.Α.
24% (59.760,00€), συνολικά τριακόσιες οκτώ χιλιάδες επτακόσια εξήντα ευρώ (308.760,00€).
17. Δικαίωμα Προαίρεσης: Καθαρό ποσό εκατόν εξήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (165.000,00€) πλέον Φ.Π.Α.
24% (39.600,00€), συνολικά διακόσιες τέσσερις χιλιάδες εξακόσια ευρώ (204.600,00€).
18. Συνολικός προϋπολογισμός: Καθαρό ποσό τετρακόσιες δέκα τέσσερις χιλιάδες ευρώ (414.000,00€),
πλέον Φ.Π.Α. 24% (99.360,00€), συνολικά πεντακόσιες δέκα τρεις χιλιάδες τριακόσια εξήντα ευρώ
(513.360,00€).
19. Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο προϋπολογισμός εξόδων
του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στον ειδικό φορέα 1053-202-0000000. Η δαπάνη για την εν
λόγω σύμβαση θα βαρύνει τους Αναλυτικούς Λογαριασμούς Εξόδου (ΑΛΕ) 2420989001: Έξοδα για
λοιπές υπηρεσίες για ποσό 414.000,00€ πλέον ΦΠΑ 99.360,00€, συνολικά 513.660,00€ μαζί με το
δικαίωμα προαίρεσης για τα έτη 2022-2024, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/37506/ΔΠΓΚ/5-10-2020
(ΑΔΑ: Ω0ΖΑΗ-64Η, ΑΔΑΜ: 20REQ007487975) έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης.
20. Εναλλακτικές Προσφορές: Δεν επιτρέπονται.
21. Είδος Διαδικασίας: Διεθνής, ηλεκτρονικός, ανοιχτός διαγωνισμός του άρθρου 27 του ν. 4412/2016.
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22. Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά
βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
23. Διάρκεια Σύμβασης: Η συνολική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τριάντα επτά (37) μήνες, από την
ημερομηνία υπογραφής της, ήτοι ένας (1) μήνας προετοιμασία εγκατάστασης- αν απαιτηθεί- και τρία (3)
έτη φιλοξενία.
24. Δικαίωμα Προαίρεσης της Σύμβασης: Σε περίπτωση που η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. κρίνει απαραίτητη τη μίσθωση
επιπλέον χώρου πέραν των δέκα (10) Racks θα προβεί απολογιστικά σε χρήση του δικαιώματος
προαίρεσης, για επιπλέον έξι (6) Racks. Αποτελεί μονομερές δικαίωμα της Αναθέτουσας Αρχής να θέσει
σε ενέργεια το δικαίωμα προαίρεσης, και μόνο με σχετική δήλωσή της προς τον ανάδοχο της αρχικής
σύμβασης, ο οποίος θα υποχρεούται να υλοποιήσει το αντικείμενο της προαίρεσης με τις τιμές μονάδας
της οικονομικής του προσφοράς. Η χρήση του δικαιώματος προαίρεσης δεν είναι δεσμευτική για την
Αναθέτουσα Αρχή και σε καμία περίπτωση δεν υποχρεούται να ασκήσει το εν λόγω δικαίωμα, παρά μόνο
εφόσον το κρίνει αναγκαίο. Στην περίπτωση ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης δεν
προβλέπεται αναπροσαρμογή της αμοιβής του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος δεσμεύεται για το αμετάβλητο
της προσφοράς του για οποιοδήποτε λόγο, με βάση την οικονομική του προσφορά.
Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να
προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά
ποσοστό στα εκατό και ως εξής: ποσοστό 15% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό
50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του
καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο
25. Χρονοδιάγραμμα Σύμβασης: Αναλυτική παρουσίαση του χρονοδιαγράμματος της σύμβασης και των
Φάσεων αυτής γίνεται στην παράγραφο Α.2 του Παραρτήματος Ι του τεύχους της διακήρυξης.
26. Δικαίωμα συμμετοχής: Φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα, ενώσεις οικονομικών φορέων.
27. Εγγυήσεις συμμετοχής: Απαιτείται εγγύηση συμμετοχής ύψους τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων
ογδόντα ευρώ (4.980,00€), η οποία πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες μετά την λήξη
του χρόνου ισχύος της προσφοράς των υποψήφιων οικονομικών φορέων.
28. Λόγοι αποκλεισμού: Τέλεση ποινικών αδικημάτων της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016,
αθέτηση υποχρεώσεων καταβολής φόρων, εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και παραβάσεις εργατικής
νομοθεσίας σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, οικονομικοί φορείς που τελούν σε
μία από τις καταστάσεις που περιγράφονται στην παρ. 4 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, και
περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει επιβληθεί στον οικονομικό φορέα ποινή αποκλεισμού από τη
συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
29. Κριτήρια Επιλογής:
Α)Άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας συναφή με το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης.
Β) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια η οποία συνίσταται σε μέσο γενικό ετήσιο κύκλο
εργασιών για τα έτη 2019, 2018 και 2017 ή, τις οικονομικές χρήσεις κατά τις οποίες ο υποψήφιος
οικονομικός φορέας δραστηριοποιείται, αν είναι λιγότερες από τρεις συνολικά, ίσο ή μεγαλύτερο του
διακόσια επί τοις εκατό (200%) του εκτιμώμενου προϋπολογισμού της σύμβασης, πλέον του
δικαιώματος προαίρεσης, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ , ήτοι ίσο ή μεγαλύτερο των οχτακοσίων
είκοσι οχτώ χιλιάδων ευρώ (828.000,00€).
Γ) Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα, η οποία συνίσταται στο:
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Κατά τα τελευταία τρία (3) έτη ως ανωτέρω, ο οικονομικός φορέας να έχει υλοποιήσει ή να λειτουργεί
σύστημα ή να έχει συμμετάσχει, ως μέλος ένωσης, στην υλοποίηση ή λειτουργία τριών (3) αντίστοιχων
με την προκηρυσσόμενη σύμβαση στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα της Ε.Ε.
Αντίστοιχη Σύμβασης: Σύμβαση αντίστοιχου μεγέθους και πολυπλοκότητας με την υπό ανάθεση
σύμβαση και πιο συγκεκριμένα για την παροχή υπηρεσιών στέγασης και λειτουργίας χώρων υποδομών
Κέντρων Δεδομένων προς τρίτους (μοντέλο data center colocation).
Υλοποίηση μιας σύμβασης με επιτυχία νοείται ως, η εντός των προδιαγραφών ποιότητας, παράδοση ή
/ και λειτουργία μιας αντίστοιχης σύμβασης.
Δ) Πρότυπα διασφάλισης Ποιότητας: Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς να διαθέτουν Πρότυπο
πιστοποίησης ποιότητας παροχής υπηρεσιών φιλοξενίας υπολογιστικών συστημάτων, κατά ISO
9001:2015 και κατά ISO 27001:2013 ή ισοδύναμο.
Τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά για την απόδειξη αφενός της μη συνδρομής των λόγω
αποκλεισμού και αφετέρου της πλήρωσης των κριτηρίων επιλογής περιγράφονται αναλυτικά στο τεύχος
της διακήρυξης.
30. Στήριξη στην Ικανότητα Τρίτων: Ναι, όσον αφορά τα κριτήρια Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής
Επάρκειας καθώς και τα κριτήρια σχετικά με την Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα.
31. Ημερομηνία αποστολής της παρούσας στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 04
Ιανουαρίου 2021
32. Ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.: 07 Ιανουαρίου 2021.
33. Ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ: 07 Ιανουαρίου 2021
34. Χρονική διάρκεια ισχύος προσφορών: Τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημέρες από την επόμενη της
διενέργειας του διαγωνισμού.
35. Τόπος κατάθεσης προσφορών: Ηλεκτρονική κατάθεση προσφορών στη διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ στο διαγωνισμό με συστημικό αριθμό α/α 101269.
36. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου 2021, ώρα 17:00 μ.μ.
37. Ημερομηνία και τόπος ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: Πέμπτη, 18 Φεβρουαρίου 2021,
ώρα 10:00 π.μ., μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., στα γραφεία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
38. Πρόσωπα τα οποία επιτρέπεται να παρίστανται κατά την αποσφράγιση: Ο Πρόεδρος και τα μέλη
της επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού
39. Γλώσσα Διαγωνισμού: Ελληνική
40. Αρμόδιο Όργανό εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
(Α.Ε.Π.Π.), Λεωφόρος Θηβών 196-198, Αγ. Ι. Ρέντης, 18233, Κτήριο Κεράνης, Τηλ: 2132141216, Τηλ.
Πρωτοκόλλου: 2132141227, Φαξ: 2132141229, Email: aepp@aepp-procurement.gr
41. Προθεσμία Υποβολής Προσφυγών:
α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως,
(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά
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προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη
δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε
(15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

ME ENTOΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
Ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων
Δημόσιας Διοίκησης
Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος

Εσωτερική Διανομή
- Γρ. Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης
- Γρ. κ. Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης
- Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών
- Δ/νση Λειτουργίας Οριζόντιων Συστημάτων, Εκτυπώσεων, Λειτουργικής Υποστήριξης Χρηστών της
Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. / Τμήμα Β’ – Λειτουργικής Μέριμνας & Διαχείρισης Υλικών
- Δ/νση Διαχείρισης Υπολογιστικών Υποδομών και Κυβερνητικού Νέφους της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. / Τμήμα Α΄Διαχ/σης Κεντρικών Υποδομών Λειτ. Συστημάτων
-Αυτοτελές Τμήμα Στρατηγικής, Προγραμματισμού & Διαχείρισης ‘Έργων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ
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