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Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο 

«Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης 

και Παροχή σχετικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών» 

(Β’ Φάση Κλειστού Διαγωνισμού) 

 

Αναθέτουσα Αρχή: ΗΔΙΚΑ ΑΕ 

Προϋπολογισμός: €24.631.010,00 (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ) 

Διάρκεια: 36 Μήνες 

Διαδικασία Ανάθεσης: Κλειστός Διεθνής Διαγωνισμός με Κριτήριο 

την Οικονομικά Συμφερότερη Προσφορά 

Ημ/νία Διενέργειας Διαγωνισμού: 31-08-2012 
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Λαγουμιτζή 40 - Νέος Κόσμος 117 45 - Αθήνα 
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ  

 

Πληροφορίες: Κολοβού Χριστίνα  Αθήνα, 11-07-2012 

Τηλέφωνο: 213-2168156  

Φαξ : 210-9248942  Αρ. Πρ.: 9213 

E-mail: kolovou@idika.gr  

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

«Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και Παροχή σχετικών Υποστηρικτικών 

Υπηρεσιών» 
 

Έχοντας υπόψη: 

1. To Νομοθετικό και Κανονιστικό πλαίσιο του εν λόγω διαγωνισμού, όπως αυτό περιγράφεται στην παρ. 

Β.1.4 Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο Διαγωνισμού του Μέρους Β: Γενικοί και Ειδικοί Όροι το 

Διαγωνισμού της παρούσας Διακήρυξης. 

2. Την  από 17-06-2011. Προγραμματική Συμφωνία μεταξύ ΥΕΚΑ/ΓΓΚΑ και της ΗΔΙΚΑ ΑΕ 

3. την υπ. αρ. 453 απόφαση του Δ.Σ. της ΗΔΙΚΑ ΑΕ που λήφθηκε στη συνεδρίαση με αρ. 61/28.4.2011 με 

την οποία εγκρίθηκε η προώθηση των διαδικασιών για την υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη 

Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και Παροχή σχετικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών» και 

επελέγη ως προτεινόμενη διαδικασία ο κλειστός διαγωνισμός. 

4. Την απόφαση αρ, Φ45.6/168/358/24.6.2011 του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με την οποία εγκρίθηκε το ως άνω Έργο. 

5. την έγκριση της προταθείσας διαδικασίας από την αρμόδια Διακομματική Επιτροπή που 

συγκροτήθηκε για το παρόν έργο και η οποία διατυπώθηκε στο από 8-9-2011 πρακτικό της. Με την 

ίδια απόφαση της Διακομματικής Επιτροπής εγκρίθηκε η ΗΔΙΚΑ ΑΕ να είναι φορέας λειτουργίας του 

έργου και να υλοποιήσει το διαγωνισμό.  

6. την έγκριση από τη Διακομματική Επιτροπή του σχεδίου της πρόσκλησης προεπιλογής υποψηφίων 

στα πλαίσια κλειστού διεθνούς διαγωνισμού (A’ Φάση του διαγωνισμού) όπως αυτή διατυπώθηκε στο 

από 16-9-2011 πρακτικό της. την έγκριση του σχεδίου της πρόσκλησης από την Διαχειριστική Αρχή 

«Ψηφιακή Σύγκλιση» όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά την ενσωμάτωση των παρατηρήσεων που 

υποβλήθηκαν τόσο από τη Διαχειριστική Αρχή όσο και από τους υποψηφίους Αναδόχους κατά το 

στάδιο της δημόσιας διαβούλευσης.  

7. την υπ. Αρ. 511 απόφαση του ΔΣ της ΗΔΙΚΑ ΑΕ που λήφθηκε στη συνεδρίαση με αρ. 74/27-9-2011 με 

βάση την οποία εγκρίθηκε η προκήρυξη του έργου (A’ Φάση του διαγωνισμού). 

8. την υπ. Αρ. 614 απόφαση του ΔΣ της ΗΔΙΚΑ ΑΕ που λήφθηκε στη συνεδρίαση με αρ. 94/26-03-2012  με 

την οποία εγκρίθηκε η ολοκλήρωση της προεπιλογής υποψηφίων (A’ Φάση του διαγωνισμού). 
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9. την έγκριση από τη Διακομματική της υπ. Αρ. 614 απόφασης του ΔΣ της ΗΔΙΚΑ ΑΕ που λήφθηκε στη 

συνεδρίαση με αρ. 94/26-03-2012  με την οποία εγκρίθηκε η ολοκλήρωση της προεπιλογής 

υποψηφίων (A’ Φάση του διαγωνισμού), όπως αυτή διατυπώθηκε στο από 30-03-2012 πρακτικό της.  

10. την έγκριση από τη Διαχειριστική Αρχή «Ψηφιακή Σύγκλιση» του σχεδίου της παρούσας διακήρυξης 

(Β’ Φάση του διαγωνισμού) στα πλαίσια κλειστού διεθνούς διαγωνισμού όπως αυτή διαμορφώθηκε 

μετά την ενσωμάτωση των παρατηρήσεων που υποβλήθηκαν τόσο από τη Διαχειριστική Αρχή όσο και 

από τους υποψηφίους Αναδόχους κατά το στάδιο της δημόσιας διαβούλευσης.  

11. την έγκριση από τη Διακομματική Επιτροπή του σχεδίου της παρούσας διακήρυξης (Β’ Φάση του 

διαγωνισμού) στα πλαίσια κλειστού διεθνούς διαγωνισμού όπως αυτή διατυπώθηκε στο από 30-03-

2012 πρακτικό της.  

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

Τη Β’ Φάση του ΚΛΕΙΣΤΟΥ διεθνούς  διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα  από 

οικονομική άποψη προσφορά που αφορά στην υποβολή προσφορών από τους τέσσερις (4) 

προεπιλεγέντες κατά την Α΄ Φάση υποψηφίους,  για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει το έργο 

«Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και Παροχή σχετικών Υποστηρικτικών 

Λειτουργιών» 

Οι δαπάνες αναλύονται: 

� Προϋπολογισμός: 24.631.010,00 € (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ) 

Ο διαγωνισμός έχει προγραμματισθεί να γίνει αφού παρέλθει προθεσμία τουλάχιστον σαράντα (40) 

ημερών από την ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης στους προεπιλεγέντες υποψηφίους . 

Ταξινόμηση κατά CPV: 

� 72.00.00.00-0: Υπηρεσίες Τεχνολογίας και Πληροφοριών, Παροχή Συμβούλων, Ανάπτυξη 

Λογισμικού, Διαδίκτυο και Υποστήριξη.  

� 72.22.23.00-0: Υπηρεσίες Τεχνολογίας των Πληροφοριών (κύριο λεξιλόγιο) 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης όπως περιγράφονται στα: 

� ΜΕΡΟΣ Α: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 

� ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ και 

� ΜΕΡΟΣ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

τα οποία επισυνάπτονται στη διακήρυξη και θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ της ΗΔΙΚΑ ΑΕ 

 

 

ΒΛΑΣΙΟΣ ΣΦΥΡΟΕΡΑΣ 

 

 

 


