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Διακήρυξη ΔΥΠ  517-17-Δ-00002 

 

1. Η ΔΕΗ Α.Ε., Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα (www.dei.com.gr), προσκαλεί, κατά τις διατάξεις 

του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147), όπως ισχύει για τις Εταιρείες του 

κεφαλαίου Β του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ Α’ 314) που δραστηριοποιούνται στον τομέα της 

ενέργειας, λαμβανομένης υπόψη και της παραγράφου 7 του άρθρου 222 του ν. 

4412/2016 και της Διακήρυξης ΔΥΠ 517-17-Δ-00002 τους ενδιαφερόμενους σε 

Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με Ανοιχτή Διαδικασία για τη ανάδειξη μειοδότη για την 

υλοποίηση έργου ενιαίας πλατφόρμας διαχείρισης ηλεκτρονικών υπογραφών και 

προηγμένων υπηρεσιών τους, συνολικού προϋπολογισμού 483.400 €, πλέον ΦΠΑ ο 

οποίος βαρύνει τη ΔΕΗ Α.Ε. Ο προϋπολογισμός αποτελεί το ανώτατο όριο προσφοράς. 

Η ΔΕΗ Α.Ε. θα διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης (option), να αυξήσει τον συνολικό 

προϋπολογισμό της Σύμβασης, σε ποσοστό έως 30% του αντικειμένου της σύμβασης, 

με τιμές που θα έχουν προβλεφθεί σε αυτή. 

Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 

προσφορά η οποία προσδιορίζεται βάσει της τιμής. 

 

2. Αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ Α.Ε. για κάθε θέμα σχετικό με το Διαγωνισμό είναι η 

Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών (ΔΥΠ), Στουρνάρη 55, 104 32 Αθήνα. 
Πληροφορίες παρέχονται για το εμπορικό τμήμα από τους Ν. Μάρκου και Eι. Σαρρή με 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις n.markou@dei.com.gr και  

ei.sarri@dei.com.gr, τηλεφωνικά (+30 210 5270824/ 210 5270861) ή με 

τηλεμοιοτυπία (+30 210 5232597) και για το τεχνικό τμήμα στη διεύθυνση 

g.giannouzakou@dei.com.gr. 

 

3. Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ Α.Ε. στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

https://sapwasrmprd.dei.gr/irj/portal εφεξής Σύστημα ή Σύστημα SRM ΔΕΗ. 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά με 

καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής τη Δευτέρα 08.01.2018 και ώρα 10:15 πμ. 

Μετά την παρέλευση της ως άνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η 

δυνατότητα υποβολής προσφοράς. Η ισχύς των προσφορών θα είναι 120 ημέρες. 

 

4. Το αντικείμενο του έργου αφορά στην προμήθεια μιας κεντρικής πλατφόρμας 

Διαχείρισης Ηλεκτρονικών και Ψηφιακών Υπογραφών με την συνοδεία λογισμικού που 

να επιτρέπει τη χρήση τους σε έγγραφα του Οργανισμού μέσω ταμπλέτας (Signature 

Pads) καθώς επίσης και την υλοποίηση ροής που θα έχει ως αποτέλεσμα την διατήρηση 

του ηλεκτρονικά υπογεγραμμένου εγγράφου με ασφάλεια σε κεντρική πληροφοριακή 

υποδομή του Οργανισμού.    

 

Το έργο αναπτύσσεται σε δύο φάσεις και περιλαμβάνει αναλυτικά τα ακόλουθα:   

 Προμήθεια Κεντρικής Πλατφόρμας Ηλεκτρονικών και Ψηφιακών Υπογραφών 

που θα αφορά σε λογισμικό για την χρήση ηλεκτρονικών υπογραφών σε 

έγγραφα του οργανισμού 

 Προμήθεια ειδικών ταμπλετών λήψης ηλεκτρονική υπογραφής «Signature 

Pads» μέσω των οποίων θα λαμβάνεται η ηλεκτρονική υπογραφή από τον 

πελάτη (εντός και εκτός των εγκαταστάσεων του Οργανισμού) 

 Υπηρεσίες εγκατάστασης και παραμετροποίησης της Πλατφόρμας Διαχείρισης 

Ηλεκτρονικών Υπογραφών & Προηγμένων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών 

Υπογραφών. 

 Σχεδιασμός, Εγκατάσταση και παραμετροποίηση της λύσης ηλεκτρονικής 

υπογραφής πελάτη και διασύνδεσή της με εσωτερικά συστήματα της ΔΕΗ. 

 Παροχή των απαραίτητων APIs / Connector για την διασύνδεση της λύσης με 

εφαρμογές της ΔΕΗ. 
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 Εκπαίδευση των τελικών χρηστών που θα χρησιμοποιούν την Κεντρική 

Πλατφόρμα και τα Signature Pads κατά την συνδιαλλαγή τους με τους 

πελάτες της ΔΕΗ.  Εκπαίδευση των διαχειριστών της πληροφοριακής 

υποδομής της Πλατφόρμας. 

 Έλεγχο ορθότητας και πληρότητας της εγκατάστασης της πλατφόρμας. 

Το λογισμικό, ο εξοπλισμός και οι υπηρεσίες θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τους 

συνημμένους πίνακες Λειτουργικών και τεχνικών απαιτήσεων του τεύχους “ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ”. 

 

5. Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό θα πρέπει να καταθέσουν Εγγυητική Επιστολή 

Συμμετοχής ίση με 10.000 ΕΥΡΩ.   

 

6. Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει με την προσκόμιση επισήμου Τιμολογίου, με το 30% 

του συνολικού τιμήματος με την παραλαβή της Φάσης Ι και το 70% του συνολικού 

τιμήματος με την παραλαβή της Φάσης ΙΙ,  την 24η ημέρα του τρίτου μήνα μετά το 

μήνα υποβολής από τον Προμηθευτή στη ΔΕΗ του σχετικού τιμολογίου και θα 

πραγματοποιείται από τη ΔΕΗ με την κατάθεση του σχετικού ποσού σε τραπεζικό 

λογαριασμό του Προμηθευτή.  

 

7. Τα Τεύχη της Διακήρυξης, όπως αυτά αναφέρονται στο Άρθρο 1 του τεύχους 2 της 

Διακήρυξης, διατίθενται δωρεάν μόνο ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας 

(site) της Επιχείρησης: http://www.dei.gr  Η ΔΕΗ  Ανακοινώσεις Διακηρύξεων  

ΔΥΠ 517-17-Δ-00002 όπου και θα παραμείνουν ανηρτημένα μέχρι και δέκα (10) 

ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 

 

 

 

 

 

 

 

Ν. Μάρκου 
Τομεάρχης Προμηθειών ΔΥΠ 

 


