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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΡΟΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ και
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΤΟΥ ΠΤΑ-ΠΔΕ

1. Α Π Ο Φ Α Σ Η
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ν.Π.Ι.Δ
Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32 & Αμερικής
Τ.Κ. 26441, Πάτρα
Πληροφορίες: Ε.Παπαχριστόπουλος
Τηλ.: 2613 613670
Fax: 2610 461126

Πάτρα, 1-6-2017
Αριθ. Πρωτ.: 1216

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Πρόεδρος ΔΣ του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας:
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 53 του Ν. 2218/1994 (ΦΕΚ 90/Α/13-6-1994) «Ίδρυση νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την Περιφέρεια και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Τις διατάξεις του Ν.2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1-2-1995) περί «Προμηθειών του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
4. Την υπ’ αριθμό 2141/1998 (ΦΕΚ 78/Β/4-2-1998) Απόφαση «Κανονισμός Οικονομικής Διοίκησης και
Διαχείρισης των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμό
40608/2001 (ΦΕΚ 1428/Β/22-10-2001) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών – Δημόσιας Διοίκησης
και Αποκέντρωσης.
5. Την υπ’ αριθμό 2/45564/0026 Απόφαση Υπουργού Οικονομικών, περί αύξησης και ορισμού σε ευρώ
των χρηματικών ποσών του άρθρου 83, παρ.1 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/1995) όπως αυτό τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμό 35130/739 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, περί αύξησης των
χρηματικών ποσών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή
υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων (ΦΕΚ 1291/Β/11-08-10).
6. Τις διατάξεις του Ν.2873/2000 (ΦΕΚ 285/Α/2000) Μέρος 2ο, άρθρο 25 «Ρυθμίσεις στα τέλη χαρτοσήμου»
7. Τον Ν.4412/8.8.2016 (ΦΕΚ 147 A΄) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
8. Το Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/8-8-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας,
οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».
9. To Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-32014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992
(Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις.
10. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 24 του Ν. 2198/1994 (Α 43) και του άρθρου 64 του Ν. 4172/2013
(ΦΕΚ 167 Α) σχετικά με την παρακράτηση φόρου εισοδήματος.
11. Το Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/14-2-2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» όπως τροποποιήθηκε με το
ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/10-11-2005).
12. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/15-11-2011) όπως
αντικαταστάθηκε με την παρ.2β, του άρθρου 238, του Ν.4072/2012(ΦΕΚ 86/Α/11-4-2012).
13. Την υπ. αριθ. 94/9-1-2017 Απόφαση Προέδρου του Δ.Σ. του ΠΤΑ/ΠΔΕ περί συγκρότησης τριμελούς
επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών με προϋπολογισμό έως του ποσού των 60.000€ πλέον ΦΠΑ για
το έτος 2017 (ΑΔΑ: 6ΟΤΚΟΡΕΒ-ΖΩΣ).
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14. Την υπ. αριθ. 96/9-1-2017 Απόφαση Προέδρου του Δ.Σ. του ΠΤΑ/ΠΔΕ περί συγκρότησης τριμελούς
επιτροπής ενστάσεων του ΠΤΑ για το έτος 2017 (ΑΔΑ: 6ΖΚΩΟΡΕΒ-5ΚΧ).
15. Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έτους 2017 του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας (ΑΔΑ Ψ46ΨΟΡΕΒ-0ΩΑ) και συγκεκριμένα τον Κ.Α. 14.03.00.0001.
16. Το υπ’ αρ. πρωτ. 1136/25-5-2017 αίτημα του Τμ. Β’ του ΠΤΑ-ΠΔΕ (ΑΔΑΜ 17REQ006236927)
17. Την υπ’ αριθμό 1179/29-5-2017 (ΑΔΑΜ 17REQ006252809) Απόφαση έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης.
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι
1. Τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την επιλογή αναδόχου για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΡΟΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΤΑ-ΠΔΕ».
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης
για το έτος 2017 (ΚΑ 14.03.00.0001).
Η παρούσα διακήρυξη θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του ΠΤΑ www.ptapde.gr, στον
πίνακα ανακοινώσεων του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης, στον ιστότοπο του Προγράμματος
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στον ιστότοπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ).
2. Την έγκριση των γενικών όρων και των τεχνικών προδιαγραφών, που ρητά αναφέρονται στα παραρτήματα Α’ και Β’ αντιστοίχως, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.
3. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών επί της
οδού Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 , ΤΚ 26441, Πάτρα στις 14/6/2017, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 10:00
π.μ. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια. Προσφορά μπορεί να υποβληθεί μέχρι την
προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι την 13/6/2017 και ώρα
15:00 μ.μ.
Η τελική επιλογή του αναδόχου θα γίνει µε αιτιολογημένη απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. του ΠΤΑΠΔΕ και Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών, η οποία θα γνωμοδοτήσει σχετικά βασιζόμενη αποκλειστικά στα κριτήρια αξιολόγησης που
αναφέρονται στην παρούσα προκήρυξη.
Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος της προκήρυξης αυτής.
•
•
•
•

Γενικοί όροι διαγωνισμού: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
Τεχνικές Προδιαγραφές: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’
Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’
Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’

Αντίγραφα της παρούσας προκήρυξης καθώς και σχετικές πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να
ζητούν όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας, Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32, Πάτρα, τηλ 2613 613690 αρμόδια κα Κουκουλομμάτη Κατερίνα.
Ο Προϊστάμενος Τμ.Β’
του ΠΤΑ/ΠΔΕ

Ο Δ/ντής του ΠΤΑ/ΠΔΕ

Ο Πρόεδρος ΔΣ του ΠΤΑ/ΠΔΕ

Ευστάθιος Παπαχριστόπουλος

Χρήστος Τζομάκας

Απόστολος Κατσιφάρας
Περιφερειάρχης Δυτ. Ελλάδας
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μέλη της Επιτροπής διενέργειας - αξιολόγησης προσφορών
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Συνημμένα:
• Γενικοί όροι διαγωνισμού: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
• Τεχνικές Προδιαγραφές: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’
• Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’
• Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΡΟΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ και ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΤΑ-ΠΔΕ

2. Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ’
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΡΘΡΟ 1 - ΟΡΙΣΜΟΙ

«Υποψήφιος»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή η ένωση οικονομικών φορέων που υποβάλλει
προσφορά.

«Ανάδοχος ή προμηθευτής» : Ο προσφέρων στον οποίο κατακυρώνεται το αποτέλεσμα του
διαγωνισμού και συνάπτει σύμβαση με την Α.Α για την υλοποίηση της σύμβασης, σύμφωνα
με τον τρόπο και την διαδικασία που περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη και στοιχεία.

«Αναθέτουσα αρχή (Α.Α)» : Στον παρόντα διαγωνισμό Α.Α είναι το Περιφερειακό Ταμείο
Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, η οποία προκηρύσσει τον διαγωνισμό αυτό και η
οποία θα υπογράψει με τον ανάδοχο την σύμβαση.

«Αντικείμενο του Διαγωνισμού»: Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για
την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του έργου με θέμα : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΡΟΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΤΑ-ΠΔΕ». Ειδικότερα τo υπό προμήθεια σύστημα και οι τεχνικές
του προδιαγραφές περιγράφονται στο Παράρτημα Β’.

«Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, αποσφράγισης & αξιολόγησης των προσφορών»: Το
αρμόδιο συλλογικό γνωμοδοτικό όργανο της Α.Α για την παραλαβή, αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών, τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, την γνωμοδότηση
για κάθε σχετικό ζήτημα, την αξιολόγηση των τεχνικών και οικονομικών προσφορών, καθώς
και την εισήγηση-πρόταση προς το αρμόδιο όργανο της αναθέτουσας αρχής, για την έγκριση
των πρακτικών και την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του συγκεκριμένου διαγωνισμού.
Συγκροτείται και λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις περί συγκρότησης, ορισμού μελών και λειτουργίας των συλλογικών οργάνων της διοίκησης, αποτελείται
δε από τρία μέλη τουλάχιστον (άρθρ. 221 Ν. 4412/2016).
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«Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων (Ε.Α.Ε)»: Το αρμόδιο συλλογικό

γνωμοδοτικό όργανο

της Α.Α που γνωμοδοτεί αιτιολογημένα επί των προβλεπόμενων ενστάσεων και προσφυγών
που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, κατά τα διάφορα στάδια του διαγωνισμού μέχρι την απόφαση της κατακύρωσης. Συγκροτείται και λειτουργεί σύμφωνα με τα
οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις περί συγκρότησης, ορισμού μελών και λειτουργίας των
συλλογικών οργάνων της διοίκησης, αποτελείται δε από τρία ή πέντε μέλη τα οποία είναι
διαφορετικά από τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού (άρθρ. 221 Ν. 4412/2016).

«Τεύχη Διαγωνισμού»: η παρούσα διακήρυξη με τα συνημμένα σ’ αυτήν παραρτήματα, που
εκδίδει η Αναθέτουσα Αρχή και περιέχουν τους όρους και προϋποθέσεις βάσει των οποίων
διενεργείται ο συγκεκριμένος διαγωνισμός.

«Προσφορά»: η προσφορά που θα υποβάλλουν οι υποψήφιοι στο πλαίσιο του παρόντος
διαγωνισμού, και η οποία περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά συμμετοχής, την τεχνική προσφορά και την οικονομική προσφορά.

ΑΡΘΡΟ 2 - ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποκτήσουν το Τεύχος του Διαγωνισμού από το διαδίκτυο,
στην ιστοσελίδα του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας,
www.ptapde.gr.
Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από το Τμήμα Επιστημονικοτεχνικής Υποστήριξης και Υλοποίησης Προγραμμάτων του ΠΤΑ ΠΔΕ (κ. Παπαχριστόπουλος, email: spapaxristopoulos@ptapde.gr, τηλ. 2613-613670) το αργότερο τέσσερεις (4)
ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών εφόσον οι διευκρινίσεις έχουν ζητηθεί έγκαιρα.

ΑΡΘΡΟ 3 - ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
(Άρθρο 96 του Ν. 4412/2016)
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1) Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος σε διαδικασία σύναψης

δημόσιας σύμβασης, πρέπει

να υποβάλλουν, επί αποδείξει, προσφορά εντός της προθεσμίας που ορίζεται στα έγγραφα
της παρούσας.
2) Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται στην Υπηρεσία μας (Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32 & Αμερικής, ΤΚ 26441, Πάτρα) με οποιονδήποτε τρόπο, όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη
(από το Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών), με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα
περιέρχονται στην παραπάνω Δ/νση μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, 13/6/2017, ημέρα Τρίτη και μέχρι 15:00 μ.μ.
Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν
τηρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου, δεν λαμβάνονται υπόψη.
3) Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιονδήποτε τρόπο πριν από
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στο αρμόδιο όργανο προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από τα έγγραφα της σύμβασης ή την πρόσκληση για την αποσφράγιση.
4) Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν ή
να αξιολογηθούν αντιστοίχως.
5) Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα
ή, σε περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.
6) Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της
ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

ΑΡΘΡΟ 4 - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ (άρθρ.25 του Ν. 4412/2016 )
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και ενώσεις αυτών
εγκατεστημένα :
α) σε κράτος –μέλος της Ένωσης,
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β) σε κράτος- μέλος της του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα παραρτήματα 1,2,4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την ένωση προσαρτήματος Ι, της ως άνω συμφωνίας , καθώς
και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ του παρόντος άρθρου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης Δημοσίων Συμβάσεων.

ΑΡΘΡΟ 5 - ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (άρθρ. 97 του Ν.4412/16 )

1. Οι προσφορές των υποψηφίων στο διαγωνισμό ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζό-

μενους για εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές μέρες από την επομένη της διενέργειας της
διαδικασίας ανάθεσης.
2. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία πριν

από την λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το παραπάνω οριζόμενο
χρονικό διάστημα.
3. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφο-

ράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του
ανωτέρου ανωτάτου ορίου, παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους.
4. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την διακήρυξη,

απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

ΑΡΘΡΟ 6 - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (άρθρ.75 του Ν. 4412/2016)

Ως κριτήριο επιλογής τίθεται η καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας και ως εκ τούτου στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς και ενώσεις
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αυτών, που ασκούν νόμιμα την δραστηριότητα αυτή στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, δυνάμει
της νομοθεσίας του κράτους στο οποίο είναι εγκατεστημένοι, όπως προσδιορίζονται στο
άρθρ. 19 του Ν. 4412/2016 και πληρούν τις προϋποθέσεις των άρθρ. 73-77 του Νόμου αυτού.

ΑΡΘΡΟ 7 - ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (άρθρ.73 του Ν. 4412/2016)

Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί (αποκλείονται) όσοι υποψήφιοι (βάσει του άρθρου 73
του Ν. 4412/2016):
1. Εμπίπτουν σε μία από τις ακόλουθες καταστάσεις:
• Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης–
πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008 για την καταπολέμηση του
οργανωμένου εγκλήματος.
• Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται οι υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των
κρατών – μελών της Ένωσης και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης – πλαίσιο
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα.
• Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2803/2000
(Α’48).
• Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης – πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής.
• Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία
με το Ν. 3691/2008 (Α’166).
• παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου
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2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης πλαίσιο
2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ЕЕ L 101 της 15.4.2011, ο. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην
εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (A' 215).

Σημείωση: Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου
εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα, ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Οι ανωτέρω λόγοι αποκλεισμού αφορούν ιδίως:
(α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) και προσωπικών εταιρειών (ΟΕ
και ΕΕ) τους διαχειριστές.
(β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (ΑΕ) τον διευθύνοντα σύμβουλο καθώς και όλα τα
μέλη του Δ.Σ.

2. Τελούν υπό πτώχευση ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης
ή τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχουν υπαχθεί
σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες ή βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια
διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
3. Αν η Αναθέτουσα Αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα
ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη
στρέβλωση του ανταγωνισμού.
4. Αν συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων του άρθρου 24 του Ν. 4412/2016
5. Αν έχουν επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης.
6. Αν έχουν επιχειρήσει να επηρεάσουν με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων
της Αναθέτουσας Αρχής, έχουν αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να τους
αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή έχουν παράσχει εξ’
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση.
7. Αν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του
διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική τους ιδιότητα που αποδεδειγμένα διαπιστώθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή.
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8. Δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). Το παρόν παύει να εφαρμόζεται όταν
ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή
τις εισφορές που οφείλει, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή
τους.
9. Έχουν κριθεί ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του παρόντος ή δεν έχουν παράσχει τις πληροφορίες αυτές.
10. Έχει επιβληθεί εις βάρος τους η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς δημοσίων
συμβάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 74 του Ν. 4412/2016.
11. Οι Ενώσεις οικονομικών φορέων σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις
αποκλεισμού της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος των.

ΑΡΘΡΟ 8 - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ( άρθρ. 79,93 του Ν.4412/16)

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλλουν, επί ποινή αποκλεισμού,
μαζί με την προσφορά τους, τα εξής δικαιολογητικά:

(1) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε
ισχύει, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου αναδόχου, στην οποία:
α) να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν.
β) να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους :
•

Δεν έχουν καταδικασθεί με τελεσίδικη απόφαση για κάποιο από τα παρακάτω αδικήματα:
- συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της από-

φασης - πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για τη
καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕΙ 300 της 11/11/2008 σ.342) .
- δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμη-

σης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται οι υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των Κρατών - Μελών της Ένωσης (EE C 195 της 25/06/1997, σ.1) και στη παρ.
1 του άρθρου 2 της απόφασης - πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του συμβουλίου της 22ας
Ιουλίου 2003, για τη καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192
της 31/07/2003, σ.54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του Οικονομικού Φορέα.
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- απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της
27/10/1995, σ.48), η οποία κυρώθηκε με το ν.2803/2000 (Α'48),
- Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριό-

τητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης - πλαίσιο
2002/475/ΔΕΥ του συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για τη καταπολέμηση της
τρομοκρατίας (EE L 164 της 22/06/2002, σ.3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
- νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της

τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ ΤΟΥ
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά
με τη πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (EE L 309 της 25/11/2005, σ.15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική
νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α 166),
- παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρ-

θρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 5ης Απριλίου του 2011, για τη πρόληψη και τη καταπολέμηση της εμπορίας των
ανθρώπων και για τη προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης - πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της
15/04/2011, σ.1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με τον ν.
4198/2013 (Α 2015).

Η υποχρέωση αποκλεισμού Οικονομικού Φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο
εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω Οικονομικού Φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως Α) στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε. και
Ο.Ε., Ε.Ε., του διαχειριστές, Β) στις Περιπτώσεις Α.Ε., των διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς
και όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου.


Δεν έχει αθετήσει όσον αφορά τη καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη
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και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή
την εθνική νομοθεσία,


Δεν έχει αθετήσει τις ισχύουσες υποχρεώσεις στη παρ.2 του άρθρου 18, του
Ν.4412/2016.



Δεν τελεί υπό πτώχευση ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάστασης προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου,



Δεν έχει συνάψει συμφωνίες με άλλους Οικονομικούς Φορείς με στόχο της στρέβλωση του ανταγωνισμού,



Δεν βρίσκεται σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου
24 του ν.4412/2016 (Α'147), η οποία δε μπορεί να θεραπευτεί αποτελεσματικά με
άλλα λιγότερο παρεμβατικά μέσα,



Δεν βρίσκεται σε κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από τη πρότερη συμμετοχή των οικονομικών φορέων κατά τη προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν.4412/2016 (Α'147), η οποία δε μπορεί
να θεραπευτεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά μέσα,



Δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης
με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα τη πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες
παρόμοιες κυρώσεις,



Δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά τη παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή
τη πλήρωση των κριτηρίων επιλογής ή έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν
είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του
άρθρου 79 του ν.4412/2016 (Α'147),



Δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης

ΑΔΑ: 65ΔΗΟΡΕΒ-30Ν

17PROC006273949
2017-06-01
ή μνα παράσχει εξ αμέλειας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, τη επιλογή ή τη να
ανάθεση,


Δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω
την ακεραιότητα του.



Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο.



H προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, της οποίας έλαβαν γνώση και αποδέχονται.

γ) να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των
παραπάνω δικαιολογητικών.
(2) Παραστατικό εκπροσώπησης , εφόσον οι υποψήφιοι ανάδοχοι συμμετέχουν στον διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους.
(3) Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης
Για συμμετέχοντες Φυσικά Πρόσωπα:
Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές
του.

Για συμμετέχοντες (με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.)


ΦΕΚ σύστασης,



Επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με τα ΦΕΚ στα οποία έχουν
δημοσιευτεί όλες οι μέχρι σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο
κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον υπάρχει),



ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ ή απόφαση των εταίρων περί εκπροσώπησης του νομικού προσώπου,



Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να περιέχεται και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) για υπογραφή και υποβολή Προσφοράς σε περίπτωση που δεν
υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την Προσφορά και τα λοιπά
απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού και ορίζεται συγκεκριμένα άτομο ως αντίκλητος,



Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του
καταστατικού / μη λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς
(3) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής Προσφορών.
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Για συμμετέχοντες µε τη µορφή προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε):


Αντίγραφο του καταστατικού και όλων των μέχρι σήμερα τροποποιήσεων αυτού.



Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων
του καταστατικού.



Πράξη του αρμοδίου Διοικούντος Οργάνου (διαχειριστή) περί έγκρισης συμμετοχής
στο διαγωνισμό, στην οποία μπορεί να περιέχεται και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό
προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) για υπογραφή και υποβολή Προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος
του φορέα την Προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού και
ορίζεται συγκεκριμένα άτομο ως αντίκλητο

Για συμμετέχοντες ενώσεις φυσικών ή/ και νομικών προσώπων και κοινοπραξίες:

(α) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για τον κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην ένωση ή την κοινοπραξία. Η εγγύηση πρέπει να περιλαμβάνει και τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας αλληλεγγύως

(β) Υπεύθυνη ∆ήλωση σύστασης ένωσης προμηθευτών ή κοινοπραξίας, υπογεγραμμένης υποχρεωτικά από όλα τα µέλη αυτής ή από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο µε συμβολαιογραφική πράξη, στην οποία θα φαίνεται το αντικείμενο των εργασιών του καθενός από τους
συμμετέχοντες, η ποσότητα του υλικού/υπηρεσιών ή το µέρος αυτού/ών που αντιστοιχεί
στον καθένα εξ αυτών επί του συνόλου της προσφοράς, ο εκπρόσωπος της ένωσης έναντι
της Αναθέτουσας Αρχής και το πρόσωπο που ενδεχομένως τον αναπληρώνει. Στην εν λόγω
δήλωση επιπλέον θα πρέπει να υπάρχει ρητή δέσμευση των µελών να συστήσουν κοινοπραξία, σε περίπτωση που τους ανατεθεί η/οι σύµβαση/εις, υπό τους κατωτέρω όρους:
 Τα µέλη της κοινοπραξίας θα είναι αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της
Αναθέτουσας Αρχής για την υλοποίηση του έργου.


Στο οριστικό κοινοπρακτικό, το οποίο θα περιβληθεί τον τύπο του συµβολαιογραφικού

εγγράφου, θα αναφέρονται ως ελάχιστο περιεχόµενο τα ποσοστά συµµετοχής του κάθε µέλους, τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των µελών και θα ορίζεται κοινός εκπρόσωπος και
αντίκλητος.
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 Το οριστικό κοινοπρακτικό θα κατατεθεί στην Αναθέτουσα Αρχή εντός χρονικού διαστήµατος που θα ταχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή µετά την κατακύρωση του διαγωνισµού.
(γ) Συµβολαιογραφική πράξη εξουσιοδότησης του προσώπου που υπογράφει ή/και υποβάλλει την προσφορά για λογαριασµό των µελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας ή/και είναι παρόν κατά την αποσφράγισή της, εφόσον η προσφορά δεν υπογράφεται από όλα τα µέλη της
ένωσης ή της κοινοπραξίας.
(δ) Πράξη του αρµόδιου οργάνου κάθε µέλους της ένωσης ή της κοινοπραξίας από το οποίο
προκύπτει η έγκρισή του για :
 τη συµµετοχή του µέλους στην ένωση ή την κοινοπραξία και
 τη συµµετοχή του µέλους στο διαγωνισµό.

Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό από αυτά
που ζητούνται πιο πάνω, ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, αυτό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόµενου ή, στα κράτη µέλη όπου
δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής
ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης. Η υποχρέωση αυτή αφορά όλες τις πιο πάνω κατηγορίες υποψηφίων.

Οι Συνεταιρισµοί


Το Καταστατικό της Συνεταιρισμού και τυχόν τροποποιήσεις του.



Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα



Πιστοποιητικό μεταβολών από την αρμόδια αρχή



Πρακτικό εκλογής Δ.Σ σε σώμα



Απόφαση του Δ.Σ για συμμετοχή της εταιρείας στο διαγωνισμό.

Σημειώνεται ότι: Όλες οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις αφορούν
τους κατωτέρω, οι οποίοι και τις υπογράφουν: α) Τους διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε, β) Τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και τον διευθύνοντα Σύμβουλο, όταν
το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. γ) Τον Πρόεδρο του Δ.Σ. όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός, δ) Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου τους νόμιμους εκπροσώπους του, ε)
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Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προμηθευτών ή Κοινοπραξία, η δήλωση γίνεται από κάθε
μέλος, που συμμετέχει σε αυτήν.

Όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις θα φέρουν ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται η
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ (άρθρο 3 Ν.
4250/14). Για τα λοιπά δικαιολογητικά ( ιδιωτικά έγγραφα εφαρμόζεται ότι ισχύει στο άρθρο
1 του Ν. 4250/14

ΑΡΘΡΟ 9 - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ( άρθρ. 80, 103 του Ν.4412/16)

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ' αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής, οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο
φάκελο, τα ακόλουθα έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρούσα Διακήρυξη.
Οι Έλληνες πολίτες:
(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση για:
-

συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για τη καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος ^L 300 της 11/11/2008 σ.342) .

-

δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται οι υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των Κρατών Μελών της Ένωσης (EE C 195 της 25/06/1997, σ.1) και στη παρ.
1 του άρθρου 2 της απόφασης - πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του συμβουλίου της 22ας
Ιουλίου 2003, για τη καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192
της 31/07/2003, σ.54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του Οικονομικού Φορέα.
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- απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27/10/1995,
σ.48), η οποία κυρώθηκε με το ν.2803/2000 (Α'48),
- Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριό-

τητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης - πλαίσιο
2002/475/ΔΕΥ του συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για τη καταπολέμηση της
τρομοκρατίας (EE L 164 της 22/06/2002, σ.3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
- νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της

τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ ΤΟΥ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με
τη πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (EE L 309 της 25/11/2005, σ.15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 166),
- παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρ-

θρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 5ης Απριλίου του 2011, για τη πρόληψη και τη καταπολέμηση της εμπορίας των
ανθρώπων και για τη προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης - πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της
15/04/2011, σ.1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με τον ν.
4198/2013 (Α' 2015).
Η υποχρέωση προσκόμιση τους ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα του β' εδαφίου της παρ,1, του άρθρου 73, του ν.4412/2016 (Α'147)
Ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική
αρχή του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος
ο εν λόγω Οικονομικός Φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις.
(2)

Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευ-

ταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο
να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση, σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης
ή δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχει
υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές

ΑΔΑ: 65ΔΗΟΡΕΒ-30Ν

17PROC006273949
2017-06-01
του δραστηριότητες ή δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάστασης προκύπτουσα
από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
(3)

Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να

προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής)
και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
Αν το κράτος - μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά,
ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δε καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους (2) και (3) του παρόντος άρθρου, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά
να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή στα κράτη μέλη ή στις χώρες που δε προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου ενώπιων αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο Οικονομικός Φορέας
(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου (ή της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστα-

σής τους), με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν
να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά:
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει
στην Ένωση.
Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν αυτά από ένορκη βεβαίωση του
οικονομικού φορέα προς υποβολή των δικαιολογητικών.
Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας, στην οποία είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού μπορεί να
ζητήσει τη συμπλήρωση δικαιολογητικών και οι προσφέροντες υποχρεούνται να τα προσκομίσουν μέσα σε χρονικό διάστημα που θα καθοριστεί από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά που
ζητήθηκαν από την Επιτροπή δε συμπληρωθούν από το συμμετέχοντα, η προσφορά θα απορρίπτεται.
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ΑΡΘΡΟ 10 - ΧΡΟΝΟΣ & ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (άρθρ. 92,93,94,95,96 του
Ν.4412/16)
Οι προσφορές των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό θα πρέπει να αφορούν το σύνολο του
υπό ανάθεση έργου.
Η προσφορά υποβάλλεται στην Ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση
στην ελληνική γλώσσα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. Αναλυτικότερα στον φάκελο θα περιέχεται ένας υπο-φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής στο διαγωνισμό, ένας υπο-φάκελος της τεχνικής προσφοράς και ένας υπο-φάκελος της Οικονομικής Προσφοράς.
Η προσφορά, υποβάλλεται στο Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών του Περιφερειακού Ταμείου
Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32 & Αμερικής, ΤΚ 26441,
Πάτρα, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9:00 - 15:00 και μέχρι την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής προσφορών, δηλαδή μέχρι τις 13/6/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ. αφού
πρώτα πρωτοκολληθεί στην Γραμματεία του παραπάνω Τμήματος. Η υποβολή της προσφοράς γίνεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή από σχετικά εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του
(απόφαση Δ.Σ. της εταιρείας ή εξουσιοδότηση από τον Διαχειριστή της εταιρείας).
Η προσφορά μπορεί να αποσταλεί στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και θα απευθύνεται στην παραπάνω διεύθυνση, και με τις ίδιες κατά τα παραπάνω ενδείξεις και με την επιπλέον ένδειξη «να πρωτοκολληθεί». Όσες προσφορές υποβληθούν έτσι θα ληφθούν υπόψη
μόνο αν φτάσουν στον τόπο διενέργειας του διαγωνισμού μέχρι την προηγουμένη εργάσιμη
της διενέργειας του Διαγωνισμού και μέχρι τις 15:00 μ.μ. Δεν θα ληφθούν υπόψη προσφορές που, είτε υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, είτε αποστάλθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στην Υπηρεσία έγκαιρα. Προσφορές, που υποβάλλονται
μετά την παρέλευση των ανωτέρω χρονικών ορίων, θεωρούνται ως αντιπροσφορές και δεν
λαμβάνονται υπόψη. Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά
την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και
δεν λαμβάνεται υπόψη.
Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
α) Η λέξη "ΠΡΟΣΦΟΡΑ" με κεφαλαία γράμματα
β) Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό
γ) Ο αριθμός της διακήρυξης

ΑΔΑ: 65ΔΗΟΡΕΒ-30Ν

17PROC006273949
2017-06-01
δ) Η προμήθεια/υπηρεσία για την οποία υποβάλλεται η προσφορά
ε) Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών) του
διαγωνισμού
στ) Τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα
ζ) Να αναγράφεται «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο ή
τη γραμματεία».

Ο κυρίως φάκελος προσφοράς θα περιέχει τρεις επιμέρους, ανεξάρτητους, σφραγισμένους
φακέλους, δηλαδή:
Α) Φάκελο «Δικαιολογητικών Συμμετοχής» σφραγισμένο, στον οποίο τοποθετούνται όλα τα
ζητούμενα δικαιολογητικά του άρθρου 8 της παρούσας διακήρυξης. Στον φάκελο θα υπάρχει η ένδειξη "Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής" και τα στοιχεία της διακήρυξης .
Β) Φάκελο «Τεχνικής Προσφοράς» ο οποίος περιέχει ιδίως τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά
που τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια, χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των προσφορών και περιγράφονται στα έγγραφα της σύμβασης.
Σε περίπτωση συνυποβολής, με την προσφορά, στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού
χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων, στους συνδιαγωνιζόμενους, θα έθιγε τα έννομα
συμφέροντά τους, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ' αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα» Σε αντίθετη περίπτωση θα είναι δυνατόν να λαμβάνουν
γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνον την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου.

Γ) Φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς του διαγωνιζομένου, τοποθετούνται επί ποινή απορρίψεως σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα
στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη :«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

Αναντιστοιχία μεταξύ τεχνικής προσφοράς, τεχνικών εγχειριδίων και οικονομικής προσφοράς αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς.
Οι φάκελοι Δικαιολογητικών, Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
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Οι οικονομικές προσφορές δεν πρέπει να φέρουν ξυσίματα, σβησίματα, διορθώσεις, προσθήκες. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο για την παραλαβή και αποσφράγιση των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν
διόρθωση και να μονογράψει και σφραγίσει αυτή. Εάν δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίνεται ενιαία, η προσφορά απορρίπτεται.
Προσφορές που κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού θα είναι ελλιπείς, υπό αίρεση, ή
θα συνδυάζονται με προϋποθέσεις, δεν θα ληφθούν υπόψη. Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο των προσφορών χρησιμοποιούνται συντομογραφίες για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων
εννοιών είναι υποχρεωτικό για τους προσφέροντες, όπως σε ιδιαίτερο πίνακα, συνοδευτικό
των προσφορών, αναφέρουν τις συντομογραφίες αυτές με την εξήγηση της έννοιας τους.
Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα που έχουν
υποβάλει μέσα σε εύλογη προθεσμία επτά (7) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε
αυτούς της σχετικής πρόσκλησης κατά τα λεπτομερώς αναφερόμενα στο άρθρο 102 του Ν.
4412/2016. Επισημαίνεται ότι η συμπλήρωση ή διευκρίνιση δεν μπορεί να έχει ως συνέπεια
τη μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της
διακήρυξης, αλλά μόνο διευκρίνιση ή συμπλήρωση εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν
ήδη υποβληθεί.

Σημειώνεται:
Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 4250/14 «κατάργηση της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων» ισχύει:
Αντί πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α', του άρθρου 1 του Ν.4250/14
ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και
τους φορείς αυτούς ή των ακριβών αντιγράφων τους.
Ομοίως, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' του άρθρου 1 του Ν.4250/14.
Ομοίως, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.
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ΑΡΘΡΟ 11 – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ


Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται το ανώτερο σε πενήντα χιλιάδες ευρώ

(50.000 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24 %,


Στην προσφορά, θα αναφέρεται ολογράφως και αριθμητικώς η τιμή και θα αφορά

το σύνολο τ ου υπό ανάθεση έργου .


Επί του συμβατικού τιμήματος που θα προκύψει χωρίς ΦΠΑ, θα γίνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις,



Οι

προσφέροντες

είναι

υποχρεωμένοι

να

συμπληρώσουν

τον «ΠΙΝΑΚΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», που επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ της παρούσας.


Προσφορά που περιέχει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.



Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.



Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.



Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού



Για ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές ισχύουν όσα ορίζονται στο άρθρο 88 του
Ν.4412/2016

ΑΡΘΡΟ

12 -

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (αρθρ.86, 100 του

Ν.4412/16))
Α) Διαδικασία αποσφράγισης: Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή
Διενέργειας Διαγωνισμού στις 14/6/2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στην έδρα του
Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, δημόσια, παρουσία των
υποψηφίων που υπέβαλαν προσφορά ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, από την αρμόδια επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού της αναθέτουσας αρχής.
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Αρχικά, προσέρχονται οι διαγωνιζόμενοι και ελέγχεται η αυτοπρόσωπη εμφάνιση ή η νόμιμη
εκπροσώπηση τους.
Στη συνέχεια ελέγχονται οι φάκελοι των προσφορών εξωτερικά και στη συνέχεια αριθμούνται κατά τη σειρά επίδοσης και μονογράφονται από όλα τα μέλη Επιτροπής.
Κατά την αποσφράγιση, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού ανοίγει πρώτα τον κυρίως φάκελο κάθε προσφοράς και αφού διαπιστώνει ότι περιέχει και τα τρία τμήματα (το φάκελο
Δικαιολογητικών Συμμετοχής, το φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς και το φάκελο Οικονομικής Προσφοράς), αριθμούνται οι Φάκελοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς σύμφωνα με τον αύξοντα αριθμό του εξωτερικού φακέλου τους και μονογράφονται από όλα τα μέλη. Ανοίγει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής και ελέγχει
τα δικαιολογητικά και τις δηλώσεις του άρθρου 8, της παρούσας διακήρυξης.
Για όσους διαγωνιζόμενους η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού κρίνει ότι δεν πληρούν τις
τυπικές προϋποθέσεις επέρχεται αποκλεισμός και επιστρέφεται και ο φάκελος Οικονομικής
Προσφοράς.
Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές απορρίπτονται κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών (δηλώσεις) της Τεχνικής Προσφοράς, επιστρέφονται μέσω της
υπηρεσίας.
Οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς, (όσων των υποψηφίων ο φάκελος δικαιολογητικών
συμμετοχής κρίθηκε από την επιτροπή ότι πληροί τους όρους της διακήρυξης) μπορούν να
αποσφραγιστούν την ίδια μέρα, κατόπιν συμφωνίας και των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό, διαφορετικά εάν η επιτροπή του διαγωνισμού θεωρεί ότι απαιτείται περισσότερος χρόνος, θα ανοιχθούν σε μέρα και ώρα που θα οριστεί και γνωστοποιηθεί στους συμμετέχοντες.
Β) Διαδικασία αξιολόγησης :
Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω στοιχεία:
α. Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
β. Η προσφερόμενη τιμή
γ. Η βαθμολόγηση βάση κριτηρίων
Κατά την αξιολόγηση και την κατάταξη των προσφορών για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης, αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί ως
αποδεκτές και σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της διακήρυξης.
Η βαθμολόγηση γίνεται ως εξής :
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Η κατάταξη των προσφορών των υποψηφίων για την επιλογή των συμφερότερων προσφορών θα γίνει σύμφωνα με την τιμή του λόγου:
ΣΤπ = Τπ / Β, όπου
Τπ: είναι η τιμή της προσφοράς
Β: είναι η βαθμολογία των κριτηρίων
ΣΤπ: είναι η συγκριτική (ανηγμένη) τιμή της προσφοράς

Επικρατέστερη θεωρείται η προσφορά με την μικρότερη τιμή ΣΤπ .

Η βαθμολογία Β ορίζεται ως εξής : Β = Σ (βi x σi), όπου:
i=1 έως 9 (αριθμός κριτηρίου)
σi : είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου i και
βi : η επιμέρους βαθμολογία του κριτηρίου i

Τα βαθμολογούμενα κριτήρια που διακρίνονται σε δύο ομάδες κριτηρίων (Α και Β με συνολική βαρύτητα αντίστοιχα 70% και 30%) και οι αντίστοιχοι επιμέρους συντελεστές βαρύτητας
φαίνονται στον κατωτέρω πίνακα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΟΜΑΔΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Α/Α

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
ΜΕΡΙΚΟΙ
(σi)

1

Προσέγγιση κατανόησης έργου

ΟΛΙΚΟΙ

10%

Α' ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ,
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ

2

ΑΠΟΔΟΣΗΣ (70%)

Λειτουργικές και τεχνικές απαιτήσεις

50%

Μεθοδολογία διοίκη3

σης και υλοποίησης του
έργου

10%

70%
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Χρονοδιάγραμμα – Φά4

σεις Έργου και Παραδο-

Β' ΤΕΧΝΙΚΗΣ

τέα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ

Υπηρεσίες Εγγύησης

ΚΑΛΥΨΗΣ (30%)

και ποιότητα μηχανι-

15%

30%

σμού και διαδικασιών
5

τεχνικής υποστήριξης

15%

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
1. Προσφορές που ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της διακήρυξης και των τεχνικών
προδιαγραφών βαθμολογούνται με 100. Προσφορές που υπερέχουν από τους όρους της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών μπορούν να βαθμολογηθούν έως 120.
Προσφορές που δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της διακήρυξης και των τεχνικών
προδιαγραφών δεν θα ληφθούν υπόψη για την αξιολόγηση και απορρίπτονται.
2. Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να δηλώσουν αναλυτικά την συμμόρφωση ή απόκλιση τoυ προσφερόμενου εξοπλισμού σε σχέση με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης
(κριτήρια ομάδας Α).
3. Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει επίσης να δηλώσουν αναλυτικά και αξιόπιστα τον τρόπο με τον
οποίο ανταποκρίνονται στα υπόλοιπα κριτήρια (κριτήρια ομάδας Β) του ανωτέρω πίνακα αξιολόγησης.
Η βαθμολόγηση των κριτηρίων αυτών γίνεται συγκριτικά απορρίπτονται δε οι προσφορές
που μειονεκτούν σημαντικά.
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Διευκρινίσεις που
δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την αποσφράγιση των προσφορών εφόσον δεν ζητηθούν από την επιτροπή διαγωνισμού δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.

Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού καταχωρεί σε πρακτικό, που υπογράφει, τα στοιχεία
αυτών που υποβάλλουν προσφορά καθώς και τα αποτελέσματα των παραπάνω ελέγχων.
Όσοι δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στον διαγωνισμό καθώς επίσης και των
προσφερομένων τιμών.
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Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει
η κατακύρωση, το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει
επίσης στην αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών του άρθρου 9, της παρούσας,
την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη σχετική πρόσκληση. Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης του παραπάνω
φακέλου των δικαιολογητικών, λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.
Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εμπρόθεσμα στην Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.
Όταν ο μειοδότης που προσφέρει την συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, δεν
προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά του άρθρου 9 της παρούσας, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη προσφορά. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα παραπάνω
έγγραφα και δικαιολογητικά, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη προσφορά και ούτω καθεξής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται.

ΑΡΘΡΟ 13 - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ (άρθρ. 127 του ν.4412/2016)
Ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 127 του ν.4412/2016 , σύμφωνα με το οποίο:
1. Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ

(χωρίς Φ.Π.Α.), σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησης της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
2. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα

με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου
υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της
σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με
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πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό
όργανο.

ΑΡΘΡΟ 14 - ΚΡΙΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Άρθρ. 105 & 106 του Ν.4412/2016)
Η Επιτροπή Αξιολόγησης με γνωμοδότηση της μπορεί να προτείνει:
1. Την κατακύρωση του διαγωνισμού, για το σύνολο του έργου που προκηρύχθηκε.
2. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψη του με τροποποίηση ή

μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.
3. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στην διαδικασία της δια-

πραγμάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας.
4. Τη διενέργεια κλήρωσης μεταξύ ισότιμων προσφορών.
5. Οριστική ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού:

ι) όταν ο φορέας δεν χρειάζεται πλέον το υπό ανάθεση έργο
ιι) όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δημοσίου συμφέροντος που επιβάλλουν τη ματαίωση.
Το αρμόδιο όργανο του ΠΤΑ κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, στον προσφέροντα με τη χαμηλότερη συγκριτική τιμή εξ αυτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση
τους όρους της Διακήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 15 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (άρθρ.105 του Ν.4412/2016)
1.
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε
κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με
τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει.
2.
Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, εντός
είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.
3.
Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.
4.
Ο προσφέρων στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η υπηρεσία, υποχρεώνεται να
προσέλθει να υπογράψει την σχετική σύμβαση σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία
κοινοποίησης της ανακοίνωσης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης .
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5.
Εάν η κατακύρωση ή η ανάθεση γίνεται σε αλλοδαπό προσφέροντα η ανακοίνωση απευθύνεται στον εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη περίπτωση στέλνεται σχετική τηλεομοιοτυπία στον ίδιο τον προσφέροντα. Στην περίπτωση που η πληρωμή
στον ανάδοχο προβλέπεται να γίνει με άνοιγμα πίστωσης, η εγγύηση καλής εκτέλεσης μπορεί να κατατεθεί στον ανταποκριτή της Τράπεζας της Ελλάδας στο εξωτερικό.
6.
Εάν ο προσφέρων στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει την
σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος, με απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.

ΑΡΘΡΟ 15 - ΣΥΜΒΑΣΗ (άρθρ.106 του Ν.4412/2016)
Μετά την κατακύρωση καταρτίζεται η σχετική Σύμβαση, η οποία ρυθμίζει όλες τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή της κατακύρωσης.
Η Σύμβαση, που περιλαμβάνει λεπτομερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για την
υλοποίηση της προμήθειας/υπηρεσίας, καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των
συμβαλλόμενων μερών, καταρτίζεται με βάση την κατακύρωση, την προσφορά και την Προκήρυξη. Η σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας.

Ο Ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε
είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης, για υπογραφή της
σχετικής Σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 17 - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (άρθρ.72 του Ν. 4412/2016 )
Α) Εγγύηση Συμμετοχής στον Διαγωνισμό δεν απαιτείται (παρ.1α, άρθρο 72, του Ν.
4412/2016 )

Β) Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης,
Ο προσφέρων στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό
5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς τον Φ.Π.Α.
Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης και καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα παρακάτω:
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α) την ημερομηνία έκδοσης,
β) τον εκδότη,
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται (ή τον κύριο του έργου ή τον φορέα
κατασκευής στις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών
και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών),
δ) τον αριθμό της εγγύησης,
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση,
ζ) τους όρους ότι:
αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και
ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου,
η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος,
θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης ( Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης
πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά δύο (2) μήνες από τον συμβατικό χρόνο.)
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου
προς τον οποίο απευθύνεται και
ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον
τίτλο της σχετικής σύμβασης.
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη - μέρη της
Συμφωνίας ∆ημοσίων Συμβάσεων (ΣΔΣ) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το
δικαίωμα αυτό. Μπορούν επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε., ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων με παρακατάθεση σε αυτό του
αντιστοίχου χρηματικού ποσού. Τα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην
Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος
χαρτοσήμου.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και
ποιοτική παραλαβή των εργασιών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχών απαιτήσεων
από τους δύο συμβαλλόμενους.
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(υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ της
παρούσας διακήρυξης).
Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης
ύστερα από έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία
λήξης της εγγύησης.

Στην περίπτωση ένωσης προμηθευτών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.

ΑΡΘΡΟ 17 - ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Όταν ο ανάδοχος δεν είναι φυσικό πρόσωπο, ο προσερχόμενος, για την υπογραφή της σύμβασης, απαιτείται να προσκομίσει έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει η νομιμοποίησή του
για την υπογραφή της σύμβασης (π.χ. αντίγραφο καταστατικού εταιρείας, απόσπασμα πρακτικού συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου, πληρεξούσιο).

ΑΡΘΡΟ 18 - ΤΡΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (άρθρ.200 του ν.4412/2016)
Η πληρωμή στον ανάδοχο θα γίνει με την εξόφληση όλου του ποσού της συμβατικής αξίας
μετά την οριστική παραλαβή του έργου (πρωτόκολλο ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής),
ακολουθούμενης της διαδικασίας του άρθρου 200 «Τρόπος πληρωμής - απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη πληρωμή του αναδόχου» του ν.4412/2016 (Α' 147), από τις πιστώσεις του
προϋπολογισμού του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και
σύμφωνα με την καθιερωμένη διαδικασία εκκαθάρισης δαπανών του Κανονισμού Οικονομικής Διοίκησης και Διαχείρισης των ΠΤΑ, υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης προσκόμισης από τον ανάδοχο των απαιτούμενων από το Νόμο δικαιολογητικών.
Ο ανάδοχος βαρύνεται με όλους τους νόμιμους φόρους, τέλη & κρατήσεις που ισχύουν κατά
την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης.

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με:
•

Παρακράτηση 0,06% επί της αξίας της αρχικής και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης (εκτός Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 3 του Ν.4013/2011,
για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
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• Χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ σε ποσοστό 20% επί αυτού επί της παρακράτησης υπέρ της αρχής
των συμβάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του Κώδικα Χαρτοσήμου.
•

Παρακράτηση φόρου ποσοστού 4% επί προμήθειας αγαθών, 8% επί παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2αα,2ββ του άρθρου 64

του

Ν.4172/2013(ΦΕΚ 167Α΄) επί του καθαρού ποσού της αξίας του τιμολογίου
18. Η δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέ-

ρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2017 και συγκεκριμένα τον Κ.Α. 14.03.00.0001.

ΑΡΘΡΟ 19 - ΚΥΡΩΣΕΙΣ (άρθρ. 105, 203 του Ν.4412/16))
Από την έγγραφη ανακοίνωση της κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, στον
τελευταίο μειοδότη αυτός υποχρεούται, εντός είκοσι (20) ημερών :
α) Να προσκομίσει την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης και
β) Να υπογράψει τη σχετική σύμβαση.
Σε περίπτωση που μέσα στην παραπάνω προθεσμία δεν προσέλθει να υπογράψει
την σύμβαση ή δεν προσκομίσει την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ή τα
υπόλοιπα δικαιολογητικά, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου, ύστερα από γνώμη της επιτροπής διαγωνισμού, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή την ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν.
Στον ανάδοχο, που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση,
επιβάλλεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής
διαγωνισμού, αθροιστικά ή διαζευκτικά οι παρακάτω κυρώσεις :
α) Κατάπτωση μερική ή ολική της κατατεθείσης εγγυήσεως συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση
β) Ανάθεση στους επόμενους προμηθευτές, που είχαν λάβει μέρος στο διαγωνισμό
είτε με απευθείας αγορά, είτε με διενέργεια διαγωνισμού.
γ) Καταλογισμός κάθε άμεσης ή έμμεσης προκαλούμενης ζημιάς του Δημοσίου ή του
διαφέροντος που θα προκύψει.
δ) Προσωρινώς ή οριστικός αποκλεισμός του μειοδότη από αντίστοιχους διαγωνισμούς του Δημόσιου Τομέα (άρθρο 74 του Ν.4412/2016)
Οι παραπάνω κυρώσεις κατά του μειοδότη είναι άσχετες με την κατ' αυτού ποινική δίωξη
εφόσον η παράβαση συνιστά ταυτόχρονα και ποινικό αδίκημα ή οποιαδήποτε άλλη αξίωση
της υπηρεσίας, που προέρχεται από άλλο λόγο. Τα πρόστιμα που τυχόν θα επιβληθούν για
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κάθε ζημιά της υπηρεσίας από τον μειοδότη, η κάθε αξίωσή της κατά αυτού θα κρατείται
απ' ότι έχει να λαμβάνει ή από την εγγύηση καλής εκτέλεσης και θα βεβαιώνεται σαν έσοδο
του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με τις διατάξεις περί είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Το δικαίωμα της επιλογής έχει το αρμόδιο από το
νόμο όργανο, κατόπιν σχετικής γνωμάτευσης της επιτροπής διαγωνισμού. Γενικά σε κάθε
περίπτωση αθέτησης οποιουδήποτε όρου της διακήρυξης αυτής εφαρμόζονται οι σχετικές
περί προμηθειών διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 21 - ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ (άρθρ.57 ΤΟΥ Ν.4412/16)
Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

ΑΡΘΡΟ 22 - ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ (άρθρ.206,208,209,213,207 του Ν.4412/16)
 Η προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται σε μέγιστο διάστημα έως έξι (6) μηνών
από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης
 Σε περίπτωση ανάγκης παράτασης ή μετάθεσης του συμβατικού χρόνου εφαρμόζονται
τα προβλεπόμενα στο άρθρο 206 του Ν.4412/16 και οι προβλεπόμενες κυρώσεις του
άρθρου 207 του ιδίου νόμου.
 Τόπος παράδοσης: η έδρα της αναθέτουσας αρχής.
 Τον ανάδοχο βαρύνουν τυχόν έξοδα μεταφοράς και παράδοσης και όλες οι νόμιμες
κρατήσεις.
 Η παραλαβή του έργου θα γίνει κατά όπως ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρ. 208
του Ν. 4412/2016 από την επιτροπή που θα οριστεί με απόφαση του αρμοδίου
οργάνου ή κατά τη σύναψη της σύμβασης, κατόπιν επιτυχούς ολοκλήρωσης της
εξάπλωσης (roll-out) της δοκιμαστικής λειτουργίας του τελικού συστήματος στο
σύνολό του βάσει προδιαγραφέντων στη μελέτη εφαρμογής επιχειρησιακώνυπηρεσιακών και τεχνικών κριτηρίων λειτουργίας.

ΑΡΘΡΟ 23 - ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ (άρθρ. 204 του Ν. 4412/2016)
Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε
που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως
αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
Για την συνδρομή των λόγων ανωτέρας βίας αποφαίνεται το αρμόδιο όργανο μετά από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού.
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ΑΡΘΡΟ 24 - ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά την λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος θα
αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την
εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του.
Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει οποιοδήποτε έγγραφο ή πληροφορία που σχετίζεται με το έργο που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση
του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης ΠΔΕ.

ΑΡΘΡΟ 25 - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.
Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ’ αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος
καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της
καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών.
Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα,
αποκλειστικά αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στη Πάτρα.

ΑΡΘΡΟ 26 - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ (άρθρ. 66, 376- παρ.4,5-, 377,379)
 Η παρούσα Διακήρυξη θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα
του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (www.ptapde.gr),
στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο ΚΗΜΔΗΣ.
 Ο διαγωνισμός μπορεί να συνεχιστεί ή να επαναληφθεί σε περίπτωση που το αποτέλεσμα αυτού κριθεί ασύμφορο.

ΑΡΘΡΟ 27 - ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Για κάθε γενικά ζήτημα που δεν προβλέπεται από την διακήρυξη και για κάθε παράβαση των
όρων της σύμβασης, έχουν ισχύ οι διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α'/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ
& 2014/25/ΕΕ)».
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΡΟΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ
ΠΤΑ-ΠΔΕ

3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε παραγωγική λειτουργία ενός
συστήματος διαχείρισης εγγράφων, ροής εργασιών και συγχρηματοδοτούμενων έργων για τις ανάγκες
του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας. Η προσφερόμενη λύση θα παρέχει λειτουργίες ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων με χρήση ψηφιακών υπογραφών, δυνατότητα ψηφιοποίησης
και ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης όλων των εγγράφων, τυποποίησης της ροής, της παρακολούθησης
και του ελέγχου διοικητικών και επιχειρησιακών διαδικασιών παραγωγής και διακίνησης πληροφορίας
της Αναθέτουσας Αρχής, υποστηρίζοντας πλήρως τις αρχές της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Το σύστημα αυτό θα καλύψει τις ανάγκες συνολικά σαράντα πέντε (45) χρηστών της Αναθέτουσας Αρχής, που συμμετέχουν κατά περίπτωση σε όλο τον κύκλο ζωής των πάσης φύσης εγγράφων, δίνοντας
τους πρόσβαση στο αποθετήριο ψηφιακών εγγράφων, τηρώντας τους απαραίτητους κανόνες ασφαλείας, με δυνατότητα επέκτασης σε τουλάχιστον 50 χρήστες.
Το υπό προμήθεια σύστημα θα εγκατασταθεί σε υφιστάμενο εξυπηρετητή της αναθέτουσας αρχής με
τις ακόλουθες προδιαγραφές:
- Μοντέλο εξυπηρετητή: Dell PowerEdge R420 (service tag 5FX2952), 1 CPU (4 cores), 16GB RAM,
2X280GB HDD (RAID-1), λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows Server 2012 R2, Standard x64 edition.
- Υποσύστημα αποθηκευτικού χώρου τύπου NAS (με υποστήριξη iSCSI) χωρητικότητας περίπου 5 ΤΒ
(υπό προμήθεια – δεν αποτελεί αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού).
Να σημειωθεί ότι στον ανωτέρω εξυπηρετητή δεν έχει εγκατασταθεί σύστημα διαχείρισης βάσης
δεδομένων, το οποίο επαφίεται στην ελεύθερη επιλογή των υποψηφίων αναδόχων. Σε κάθε περίπτωση οποιοδήποτε σχετικό κόστος (εγκατάσταση, άδειες χρήσης κλπ) του συστήματος διαχείρισης
βάσης δεδομένων καθώς και όποιου άλλου λογισμικού (εμπορικό ή ανοιχτού κώδικα) απαιτείται
προκειμένου να είναι απόλυτα λειτουργική η προσφερόμενη λύση θα πρέπει να συμπεριληφθεί
στην προσφορά των υποψηφίων αναδόχων.
Επιπλέον σε περίπτωση που ο ανάδοχος θεωρεί ότι ο ανωτέρω εξυπηρετητής δεν καλύπτει τις απαιτήσεις του υπό προμήθεια συστήματος και ότι αυτό χρήζει επέκτασης (πχ. cpu, μνήμη κλπ) θα πρέπει να
συμπεριλάβει στην προσφορά του τον εξοπλισμό και το κόστος της επέκτασης.
Πιο συγκεκριμένα, στο αντικείμενο της σύμβασης που θα συναφθεί με τον Ανάδοχο του παρόντος διαγωνισμού περιλαμβάνονται:
Προμήθεια σαράντα πέντε (45) αδειών χρήσης (*) λογισμικού διαχείρισης εγγράφων, ροής
εργασιών και διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων έργων για την εξυπηρέτηση όλων των χρηστών της Αναθέτουσας Αρχής ώστε να διαχειρίζονται ηλεκτρονικά όλα τα έγγραφα και να είναι
σε θέση να πρωτοκολλούν, να δημιουργούν έγγραφα, να τα διακινούν ηλεκτρονικά και να τα
υπογράφουν ψηφιακά.
Προμήθεια είκοσι (20) συσκευών ψηφιακής υπογραφής (usb token).
Προμήθεια Υποσυστήματος Διαχείρισης Αλληλογραφίας για την κάλυψη όλων των αναγκών
Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου της Αναθέτουσας Αρχής και την υποστήριξη ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων με χρήση ψηφιακών υπογραφών.
Προμήθεια Υποσυστήματος Διαχείρισης Φακέλων Προσωπικού για οργανωμένη τήρηση και
παρακολούθηση όλων των στοιχείων και εγγράφων των υπαλλήλων της Αναθέτουσας Αρχής.
Προμήθεια Υποσυστήματος Διαχείρισης Συνεδριάσεων ΔΣ και Εκτελεστικής Επιτροπής για
οργανωμένη τήρηση και παρακολούθηση όλης της ροής μιας συνεδρίασης ενός συμβουλίου
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Προμήθεια Υποσυστήματος Διαχείρισης Νομικών Υποθέσεων με σκοπό την ηλεκτρονική αρχειοθέτηση των νομικών υποθέσεων και την καταχώριση στοιχείων και εγγράφων για υποθέσεις και πρόσωπα που σχετίζονται με συγκεκριμένα θέματα.
Προμήθεια Υποσυστήματος Διαχείρισης και Παρακολούθησης Συγχρηματοδοτούμενων Έργων για την ψηφιακή τήρηση όλων των πληροφοριακών στοιχείων και εγγράφων που αφορούν
ένα συγχρηματοδοτούμενο έργο σε επίπεδο φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.
Προμήθεια σχεδιαστικού εργαλείου για τη σχεδίαση σεναρίων ροής εργασιών για παραμετροποίηση συστήματος.
Εισαγωγή στοιχείων της οργανωτικής δομής, της ιεραρχίας και των αρμοδιοτήτων των υπαλλήλων – Καθορισμός κανόνων πρόσβασης και ρόλων χρηστών.
Μοντελοποίηση Ροών Εργασίας (workflows) για την κάλυψη των καθημερινών επιχειρησιακών αναγκών του φορέα.
Δημιουργία πρότυπων (templates) εγγράφων για ψηφιακή διαχείριση της παραγωγής και διακίνησης των εξερχόμενων εγγράφων (paperless).
Υπηρεσίες εγκατάστασης λογισμικού.
Μετάπτωση δεδομένων από το υφιστάμενα ηλεκτρονικά αρχεία τήρησης πρωτοκόλλων.
Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης Διαχειριστών (1 ομάδα 3 ατόμων) - Διάρκειας 1 ανθρωποημέρας
Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης στους χρήστες ψηφιοποίησης και εισαγωγής δεδομένων
(διάρκειας 1 ημέρας).
Παρουσίαση του συστήματος (διάρκειας 3 ανθρωποημερών) στους λοιπούς χρήστες που θα
έχουν πρόσβαση στην εφαρμογή και υποστήριξη κατά την πιλοτική λειτουργία (διάρκειας 1
εβδομάδας).
Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού (quick reference manual) για τις διαφορετικές ομάδες χρηστών (εσωτερικών & εξωτερικών).
Παροχή υπηρεσιών εγγύησης και συντήρησης του λογισμικού για διάστημα ενός (1) έτους από
την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του συστήματος.

(*) Σε περίπτωση που η χρέωση των αδειών γίνεται ανά υποσύστημα, διευκρινίζεται προς διευκόλυνση
των υποψηφίων αναδόχων ότι οι χρήστες του υποσυστήματος Συνεδριάσεων (ΔΣ και Εκτελεστικής Επιτροπής) ανέρχονται σε είκοσι πέντε (25) και οι χρήστες των υπόλοιπων υποσυστημάτων ανέρχονται σε
είκοσι (20).

2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ
Το παρόν έργο έχει ως κύριο στόχο την αποτελεσματική διαχείριση των ψηφιακών εγγράφων της Αναθέτουσας Αρχής και τη βέλτιστη αξιοποίηση των πληροφοριών της.
Η υιοθέτηση εφαρμογής ενός συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων προσφέρει στην Αναθέτουσα Αρχή τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:
•
•
•
•
•
•

Ελαχιστοποίηση της διακίνησης έντυπου υλικού μεταξύ των υπηρεσιακών μονάδων.
Αυτοματοποίηση της διακίνησης εγγράφων από την είσοδο τους στην Αναθέτουσα Αρχή έως
την έξοδο (εισερχόμενα - εξερχόμενα).
Βελτίωση της ταχύτητας αναζήτησης, αποστολής και λήψης εγγράφων καθώς και την ελαχιστοποίηση των τυχόν καθυστερήσεων.
Ασφαλέστερη αποθήκευση και διασφάλιση του περιεχομένου σημαντικών εγγράφων.
Μείωση των απαιτούμενων φυσικών χώρων αποθήκευσης.
Αποδοτικότερη και ευέλικτη πρόσβαση σε αρχειοθετημένα έγγραφα.
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ιεραρχικό μοντέλο της Αναθέτουσας
Αρχής.

3. ΚΡΙΣΙΜΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ
Ως κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας για το προσφερόμενο σύστημα κρίνονται οι ακόλουθοι:
•
Σωστός σχεδιασμός και προσαρμογή της διεπαφής χρηστών (user interface) ώστε να είναι φιλική προς τους χρήστες και να τους ενθαρρύνει να τη χρησιμοποιήσουν.
•
Παρακολούθηση του έργου με δομημένες διαδικασίες παρακολούθησης και διαχείρισης για
έλεγχο και επίλυση τυχόν δυσλειτουργιών.
•
Ισχυρό και ευέλικτο σχήμα Διοίκησης του έργου.
Επισημαίνεται ότι οι παραπάνω κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας το έργου είναι ενδεικτικοί. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι οφείλουν στην προσφορά τους να αναπτύξουν την δική τους προσέγγιση πάνω στους
παράγοντες επιτυχίας και κινδύνους του έργου.

4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Η απρόσκοπτη και ασφαλής διακίνηση εγγράφων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματική λειτουργία της Αναθέτουσας Αρχής και την άμεση εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων. Το προσφερόμενο σύστημα θα πρέπει να καλύπτει τις απαιτήσεις διαχείρισης και διακίνησης
όλων των εγγράφων για ολόκληρο τον κύκλο ζωής τους.
Συγκεκριμένα, θα απαιτηθούν τα ακόλουθα:
1.

Προμήθεια Υποσυστήματος Διαχείρισης Αλληλογραφίας για την κάλυψη όλων των αναγκών Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου της Αναθέτουσας Αρχής και την υποστήριξη ηλεκτρονικής διακίνησης
εγγράφων με χρήση ψηφιακών υπογραφών.
Το προτεινόμενο σύστημα θα πρέπει να καλύπτει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα:
Α. Διαχείριση και διακίνηση εισερχομένων εγγράφων
Β. Διαχείριση και διακίνηση εξερχομένων εγγράφων με χρήση ψηφιακών υπογραφών
Γ. Διαχείριση και διακίνηση εσωτερικής αλληλογραφίας
Αναλυτικότερα, το προτεινόμενο σύστημα θα πρέπει να υποστηρίζει τις ακόλουθες λειτουργικές
απαιτήσεις:


Ψηφιοποίηση της έντυπης αλληλογραφίας στην πύλη εισόδου των εγγράφων.



Εισαγωγή ηλεκτρονικών εγγράφων (emails, fax, .doc, .pdf, κτλ) από ένα πλήθος διαφορετικών πηγών χωρίς περιορισμούς στον μορφότυπό τους.



Ηλεκτρονική Πρωτοκόλληση όλων των εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων με βάση
τους κανόνες που διέπουν την Αναθέτουσα Αρχή.



Δυνατότητα υποστήριξης πολλαπλών Πρωτοκόλλων.



Ηλεκτρονική διακίνηση εισερχόμενης αλληλογραφίας σε όλους τους εμπλεκόμενους
(paperless περιβάλλον) και ηλεκτρονική διεκπεραίωση αυτών.



Ηλεκτρονική διακίνηση εξερχόμενης αλληλογραφίας με χρήση ψηφιακών υπογραφών
και δυνατότητα δημιουργίας σχεδίων βάσει πρότυπων εγγράφων (templates).

ΑΔΑ: 65ΔΗΟΡΕΒ-30Ν



Αυτοματοποιημένη δημιουργία εγγράφων με βάση πρότυπα έγγραφα (templates) και
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χρήση μεταδεδομένων που
αποδίδονται ανά περίπτωση.

Ο ανάδοχος οφείλει να συμπεριλάβει στο παραδοτέο δέκα (10) πρότυπα έντυπα
(Templates), ο σχεδιασμός των οποίων θα οριστικοποιηθεί κατά τη φάση «Ανάλυση Απαιτήσεων - Μελέτη Εφαρμογής».


Δυνατότητα αυτόματης ανάρτησης εγγράφων στη Διαύγεια.



Οργανωμένη τήρηση στοιχείων και εγγράφων με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της υπάρχουσας διαδικασίας και δυνατότητα τήρησης εκδόσεων.



Δυνατότητα αποτύπωσης και παρακολούθησης ηλεκτρονικά της διαδικασίας εισόδου,
έγκρισης, υπογραφής, καταχώρισης και τροποποίησης κάθε εγγράφου, τηρώντας συγκεκριμένους κανόνες ασφαλείας και παρακολούθηση της εξέλιξης αυτών με άμεση ενημέρωση χρηστών για στοιχεία που εκκρεμούν και κρίνονται απαραίτητα.



Αυτοματοποίηση πρότυπων διαδικασιών – ροών εργασιών (workflows).
Ο ανάδοχος οφείλει να συμπεριλάβει στο παραδοτέο τρεις (3) πρότυπες ροές εργασίας
(workflow scenarios), ο σχεδιασμός των οποίων θα οριστικοποιηθεί κατά τη φάση «Ανάλυση Απαιτήσεων - Μελέτη Εφαρμογής».

2.



Ευέλικτοι μηχανισμοί αναζήτησης των αποθηκευμένων πληροφοριών που προσφέρουν
πρόσβαση με ταχύτητα και ασφάλεια σε όλα τα δεδομένα



Απλοποιημένη διαδικασία δημιουργίας αναφορών. Δυνατότητα παραγωγής δυναμικών αναφορών με χρήση συγκεκριμένων κριτηρίων και εξαγωγή τους σε εκτυπώσιμη ή ηλεκτρονική μορφή (π.χ. αρχεία xls).



Δυνατότητα το έγγραφο να επισυνάπτεται αυτόματα σε μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και να αποστέλλεται στον παραλήπτη τα στοιχεία του οποίου καταχωρήθηκαν κατά
την εισαγωγή του εγγράφου στο σύστημα.



Δυνατότητα σε κάθε εμπλεκόμενο στην διαδικασία έγκρισης του σχεδίου εγγράφου να
καταχωρεί τις παρατηρήσεις του και να τροποποιεί το ψηφιακό αρχείο, ενσωματώνοντάς
τες σε αυτό ή δημιουργώντας νέα έκδοση.

Προμήθεια Υποσυστήματος Διαχείρισης Φακέλων Προσωπικού για οργανωμένη τήρηση και
παρακολούθηση όλων των στοιχείων και εγγράφων των υπαλλήλων της Αναθέτουσας Αρχής.
Συνοπτικά, θα απαιτηθεί η ακόλουθη λειτουργικότητα:
Ψηφιοποίηση, ηλεκτρονική αρχειοθέτηση και οργανωμένη τήρηση εγγράφων προσωπικού
(βιογραφικά, πιστοποιητικά, διπλώματα, άδειες κτλ.) σε Ηλεκτρονικούς Φακέλους, επιτυγχάνοντας τυποποίηση και απλοποίηση πρότυπων διαδικασιών (π.χ. διαχείριση ροής αδειών, εγκρίσεων μετακίνησης κλπ), τηρώντας τους απαραίτητους κανόνες ασφαλείας. Τυποποίηση
δύο πρότυπων ροών εργασιών, μιας για έγκριση αδειών και μιας για έγκριση μετακίνησης
με αυτόματη παραγωγή των εγγράφων από καταχωρημένα πρότυπα (template).

3.

Προμήθεια Υποσυστήματος Διαχείρισης Συνεδριάσεων ΔΣ και Εκτελεστικής Επιτροπής για
οργανωμένη τήρηση και παρακολούθηση όλης της ροής μιας συνεδρίασης ενός συμβουλίου
από την Προετοιμασία της συνεδρίασης, τη Διεξαγωγή της συνεδρίασης έως και τη Διαχείριση
Αποφάσεων και Πρακτικών. Συνοπτικά, θα απαιτηθεί η ακόλουθη λειτουργικότητα:
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•

Πλήρης καταγραφή στοιχείων των συμβουλίων, διατηρώντας στοιχεία όπως Βασική

•

Πλήρης καταγραφή μελών με στοιχεία όπως ημερολόγιο παρουσιών, απουσιών, προτάσεις, ψηφοφορίες κλπ, τα οποία ενημερώνονται με τη λήξη κάθε συνεδρίασης
Καταχώρηση συνεδρίασης και ηλεκτρονική υποβολή θεμάτων/εισηγήσεων με σκοπό
την άμεση έγκριση αυτών και την αυτόματη παραγωγή ημερήσιας διάταξης
Διαχείριση παρουσιολογίου και καταχώρηση προτάσεων και αποφάσεων ανά
θέμα/εισήγηση
Καταγραφή της ψηφοφορίας των εισαχθέντων προτάσεων
Συγγραφή πρακτικών, αυτόματη παραγωγή αποφάσεων και αυτόματη ενημέρωση
των εισηγητών για τη λήψη αποφάσεων επί των εισηγήσεων τους
Αυτοματοποιημένη ανάρτηση επιλεγμένων αποφάσεων στη Διαύγεια
Άμεση αναζήτηση και ανάκτηση στοιχείων και εγγράφων βάσει συνεδρίασης, θεμάτων επί συνεδρίασης, αποφάσεων κλπ
Τυποποιημένες ροές εργασιών για διανομή / κοινοποίηση / εκτέλεση αποφάσεων (ενημέρωση αρμόδιου εισηγητή) 1-2 ροές
Παρακολούθηση κατάστασης (status) κάθε απόφασης - Δυνατότητα ενημέρωσης ενδιαφερόμενου για την πορεία ενός αιτήματος / εισήγησης
Πλήρως παραμετροποιήσιμο μοντέλο ασφαλείας για την εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε δομές και πληροφορίες
Διασύνδεση με το σύστημα Διαχείρισης Αλληλογραφίας (Ηλ. Πρωτόκολλο) για την
αυτοματοποιημένη πρωτοκόλληση των εισαχθέντων εγγράφων
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Αίθουσα Συνεδριάσεων,
Ημ. Συγκρότησης, Καταγραφή Μελών κλπ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4.

Προμήθεια Υποσυστήματος Διαχείρισης Νομικών Υποθέσεων με σκοπό την ηλεκτρονική αρχειοθέτηση των νομικών υποθέσεων και την καταχώριση στοιχείων και εγγράφων για υποθέσεις και πρόσωπα που σχετίζονται με συγκεκριμένα θέματα. Στόχος η διασύνδεση των πληροφοριακών στοιχείων του συστήματος (υποθέσεων, προσώπων κλπ) με εισαχθέντα έγγραφα
και άμεση ενημέρωση χειριστών για εκκρεμείς ενέργειες και υπολειπόμενα έγγραφα, παρακολουθώντας την εξέλιξη των υποθέσεων (έκδοση alerts, σήμανση κατάστασης υπόθεσης κλπ).
Τυποποίηση 1-2 ροών εργασιών διαχείρισης νομικών υποθέσεων (εκχωρήσεις/κατασχέσεις εις
χείρας τρίτου και αγωγών/διαταγών πληρωμής).

5.

Προμήθεια Υποσυστήματος Διαχείρισης και Παρακολούθησης Συγχρηματοδοτούμενων Έργων για την ψηφιακή τήρηση όλων των πληροφοριακών στοιχείων και εγγράφων που αφορούν
ένα συγχρηματοδοτούμενο έργο, αποφεύγοντας τις χρονοβόρες διαδικασίες αναζήτησης και
ανάκτησης εγγράφων. Στο σύστημα αυτό θα καταχωρούνται όλα τα έγγραφα που συμμετέχουν
στα διάφορα στάδια της πορείας ενός έργου (Τεχνικό Δελτίο, Διακηρύξεις Διαγωνισμών, Συμβάσεις, Πληρωμές κτλ) και θα γίνεται παρακολούθηση της διαδικασίας σύνταξης, έγκρισης,
υπογραφής και καταχώρησης κάθε διαγωνισμού ή σύμβασης και άμεση ενημέρωση των εμπλεκομένων σχετικά με προθεσμίες και εκκρεμότητες που κρίνονται απαραίτητες. Το σύστημα αυτό θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα:


Αποτύπωση και ηλεκτρονική παρακολούθηση των πακέτων εργασίας κάθε έργου, του
χρονοδιαγράμματος υλοποίησης και των προθεσμιών αυτών και των παραδοτέων
τους (gantt chart), των ανθρώπινων πόρων που εμπλέκονται (timesheets), και των
προμηθειών (συμβάσεων) κάθε έργου.



Σύστημα ειδοποιήσεων (alerts) για παραδοτέα και ορόσημα έργων με σκοπό την άμεση εκτέλεση των απαιτούμενων ενεργειών.



Παρακολούθηση των κινδύνων (Risk logs) των έργων/υποέργων/συμβάσεων.
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Παραγωγή συγκεντρωτικών αναφορών και δεδομένων BI (Business Intelligence) με
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σκοπό τη συμπλήρωση
περιοδικών δελτίων παρακολούθησης των έργων και την πα-

ρακολούθηση των έργων σε πολλαπλά επίπεδα (Διαχείριση έργου, Απορρόφηση πόρων, Προβλέψεις πληρωμών κτλ).


Μοντελοποίηση μιας ροής εργασίας για την σύναψη συμβάσεων (διαγωνισμών).



Διασύνδεση με την λογιστική εφαρμογή της υπηρεσίας για την παρακολούθηση των
δαπανών των έργων.



Διασύνδεση και διαλειτουργικότητα με τρίτα συστήματα (μέσω web services).

Σημείωση: Το υποσύστημα διαχείρισης των συγχρηματοδοτούμενων έργων λόγω της αυξημένης λειτουργικότητάς του δύναται να είναι προσβάσιμο μέσω διαφορετικής διεπαφής σε σχέση
με τα υπόλοιπα υπό προμήθεια υποσυστήματα. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να αναφερθεί ο τρόπος πρόσβασης σε αυτό και η διαλειτουργικότητά του με τα υπόλοιπα υποσυστήματα.
Προμήθεια σχεδιαστικού εργαλείου για την σχεδίαση σεναρίων ροής εργασιών για παραμετροποίηση του συστήματος με δυνατότητες τροποποίησης των ροών εργασιών (αλλαγή οδεύσεων) αλλά και ορισμού εναλλακτικών ροών για την αντιμετώπιση έκτακτων περιπτώσεων (πχ
απουσίες προσωπικού, τροποποίηση οργανογράμματος κλπ).

6.

Το προτεινόμενο λογισμικό θα πρέπει:
-

Να εγκατασταθεί κεντρικά, σε υπολογιστικό και δικτυακό εξοπλισμό που θα διαθέσει η Αναθέτουσα Αρχή.

-

Να παρέχει στον χρήστη ένα απλό και φιλικό περιβάλλον εργασίας.

-

Να είναι συμβατό με την PKI υποδομή της Εθνικής Πύλης ΕΡΜΗΣ για την χρήση ψηφιακών πιστοποιητικών σκληρής αποθήκευσης για την ψηφιακή υπογραφή εγγράφων. Θα πρέπει να υποστηρίζει όλες τις συμβατές και πιστοποιημένες με την Πύλη ΕΡΜΗΣ ΑΔΔΥ (Ασφαλείς Διατάξεις Διαχείρισης Υπογραφών).

5. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ - ΦΑΣΕΙΣ 'ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
Η συνολική διάρκεια του έργου ανέρχεται σε έξι (6) μήνες.
Το παρακάτω χρονοδιάγραμμα παρουσιάζει τη χρονική διάρκεια και αλληλουχία των φάσεων οργάνωσης της υλοποίησης του έργου:
Φάση

Διάρκεια

Τίτλος Φάσης

Προαπαιτούμενα έναρξης φάσης

Φ1

1,5 μήνας

Ανάλυση απαιτήσεων - Μελέτη Εφαρμογής

Έναρξη με την υπογραφή της Σύμβασης

Φ2

2,5 μήνες

Προμήθεια και παραμετροποίηση
του λογισμικού Διαχείρισης Εγγράφων, Ροής Εργασιών και Συγχρηματοδοτούμενων Έργων

Έναρξη με την παραλαβή της Μελέτης
Εφαρμογής (λήξη Φάσης 1)

Φ3

1,5 μήνας

Εγκατάσταση λογισμικού / αρχικοποίηση τιμών υποσυστημάτων

Έναρξη τη λήξη της Φάσης 2
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Φ4
0,5 μήνας
στών και Πιλοτική λειτουργία
Φάσεων 2 και 3

6. ΕΓΓΥΗΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Η ζητούμενη Περίοδος Εγγύησης (δωρεάν συντήρησης) είναι ένα (1) έτος από την Οριστική Παραλαβή
του Έργου.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης, καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου Εγγύησης Καλής Λειτουργίας.
Στόχος των υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης είναι η εξασφάλιση της καλής λειτουργίας του Συστήματος μέσω της άμεσης ανταπόκρισης του Αναδόχου σε αναγγελίες βλαβών / προβλημάτων και της άμεσης αποκατάστασης αυτών. Συγκεκριμένα το πλαίσιο Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω:


Διόρθωση σφαλμάτων του λογισμικού εφαρμογών του Συστήματος (bug fixing).



Παράδοση και εγκατάσταση των νέων εκδόσεων του λογισμικού Εφαρμογών (releases & new versions).



Τηλεφωνική υποστήριξη και πρόσβαση στο Κέντρο Αναφοράς Βλαβών (Help – Desk). Το Help Desk
του αναδόχου θα πρέπει να είναι διαθέσιμο καθ’ όλη την περίοδο συντήρησης και κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, καταγράφοντας τα αιτήματα των χρηστών, δρομολογώντας τα στα κατάλληλα τμήματα της εταιρίας μας για την επίλυση των προβλημάτων και υποστηρίζοντας τηλεφωνικά
και μέσω διαδικτύου τους χρήστες και διαχειριστές του πληροφοριακού συστήματος.

7. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Το σύνολο των ειδών/υπηρεσιών θα παραδοθεί / προσφερθεί στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην παρούσα. Για το σκοπό του έργου, ο Ανάδοχος θα συνεργαστεί με την
αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής που θα συσταθεί έγκαιρα για τον σκοπό αυτό από
την Αναθέτουσα Αρχή.

8. ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ,2017-06-01
ΡΟΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΥΠΟΧΡ/ΚΗ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΑ

1.1

Να αναφερθεί το όνομα και η κατασκευάστρια εταιρεία του προσφερόμενου συστήματος

ΝΑΙ
ΝΑΙ

1.2

Το προσφερόμενο σύστημα ή μέρη αυτού να είναι έτοιμο τυποποιημένο εμπορικά διαθέσιμο προϊόν λογισμικού. Να αναφερθεί η έκδοση του προσφερόμενου
συστήματος και η ημερομηνία ανακοίνωσής της.

ΝΑΙ

1.3

Ο κατασκευαστής να διαθέτει πιστοποίηση ISO-9001
για «Σχεδιασμό, Ανάπτυξη, Εγκατάσταση, Υποστήριξη
Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων και
Παροχή Σχετικών Υπηρεσιών»
Άδειες χρήσης

ΝΑΙ

1.4




Συνολικοί χρήστες συστήματος = 45
Σημεία ψηφιοποίησης με σαρωτή = 2

* υποχρεωτική δυνατότητα πρόσβασης κάθε χρήστη
από φυλλομετρητή
1.5

Επιθυμητή η ύπαρξη διεπαφής για πρόσβαση μέσω
desktop client και μέσω mobile App
ΝΑΙ

1.6

Υποστήριξη, παρουσία και λειτουργικές εγκαταστάσεις στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα του
συγκεκριμένου συστήματος (ή υποσυστημάτων αυτού) στην Ελλάδα, τουλάχιστον την τελευταία τριετία.
Να γίνει σχετική παρουσίαση δεδομένων και των βεβαιώσεων παραλαβής που το τεκμηριώνουν.

ΝΑΙ

1.7

Επιτυχής υλοποίηση περισσοτέρων των πέντε (5) εγκαταστάσεων του συγκεκριμένου συστήματος (ή υποσυστημάτων αυτού) σε φορείς του δημόσιου και
ευρύτερου δημόσιου τομέα ανάλογης πολυπλοκότητας στην τελευταία πενταετία. Να γίνει σχετική παρουσίαση δεδομένων και των βεβαιώσεων παραλαβής που το τεκμηριώνουν.

ΝΑΙ

1.8

Παράδοση του συστήματος σε πλήρη λειτουργία σύμφωνα με τις ανάγκες τις υπηρεσίες εντός 6 μηνών από
την ημερομηνία ανάθεσης του έργου.
Ο υποψήφιος ανάδοχος να είναι ο κατασκευαστής του
προσφερόμενου συστήματος ή να έχει σχετική δήλωση προμηθευτή για τον εν λόγω διαγωνισμό.
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
Σύστημα αρχιτεκτονικής n-tier (n>=3)
Υποστήριξη πολυνηματικής αρχιτεκτονικής (multithreaded architecture)

ΝΑΙ

1.9

2
2.1
2.2

ΝΑΙ
ΝΑΙ
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2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
Ανεξαρτησία από Λειτουργικό Σύστημα, υποστηρίζοντας κατ’ ελάχιστον τη λειτουργία του σε: MS Windows server, Linux.
Ανεξαρτησία από Βάση Δεδομένων (RDBMS) , δυνατότητα χρήσης ενός ή περισσοτέρων διαδεδομένων σύγχρονων RDBMSs όπως: Oracle, Microsoft SQL Server,
IBM DB/2, PostgreSQL.
Παροχή της πλήρους λειτουργικότητας του συστήματος μέσω web client (Internet Explorer, Firefox, Opera,
Chrome).
Δυνατότητα χρήσης επιλεγμένων λειτουργιών σε
smartphones και tablets μέσω mobile app για Android
και iOS
Διάφανη τήρηση των αρχείων εντός του Αποθετηρίου
Εγγράφων (document repository / vault) ώστε οι χρήστες, για λόγους ασφαλείας, να μη γνωρίζουν την ακριβή τους θέση (file path).
Δυνατότητα κατανομής του υπολογιστικού φόρτου
διαχείρισης εγγράφων & ροής εργασιών σε περισσότερους του ενός εξυπηρετητές (server), διάφανα για
τους χρήστες του συστήματος. Κάθε εξυπηρετητής να
μπορεί να υποστηρίζει πολλαπλά αποθετήρια εγγράφων.
Το προσφερόμενο σύστημα να προσφέρει πολλαπλά
επίπεδα κρυπτογράφησης:




2.10

2.11

2.12

2.13

ΥΠΟΧΡ/ΚΗ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Κρυπτογράφηση οντοτήτων πληροφοριών (π.χ. έγγραφα) στα αποθετήρια
Κρυπτογραφημένο SSL κανάλι
Ψηφιακές υπογραφές

Δυνατότητα πλήρους διασύνδεσης του συστήματος με
άλλα συστήματα διαχείρισης οντοτήτων πληροφοριών, παρέχοντας την δυνατότητα μικτού και πλήρους
ολοκληρωμένου περιβάλλοντος διαχείρισης δεδομένων.
Δυνατότητα επιλεκτικής μεταφοράς οντοτήτων πληροφοριών (εγγράφων, σχετικών δεδομένων, κλπ.) μεταξύ αποθετηρίων εγγράφων με χρήση κανόνων και
κριτηρίων.
Διαχείριση μεγάλου όγκου εγγράφων (να αναφερθούν
τυχόν όρια)
Πιστοποιημένη δυνατότητα διακίνησης εγγράφων μεταξύ δημόσιων φορέων με χρήση web services σύμφωνα με το πρότυπο ανταλλαγής εγγράφων πρωτοκόλλου του «Ελληνικού Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
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Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Πρότυπα Διαλειτουργικότητας (e-gif)»
 Εισαγωγή Ηλεκτρονικών Υπογραφών (digital signatures) στα έγγραφα σύμφωνα με το πρότυπο PAdES
με δυνατότητα χρήσης των ψηφιακών πιστοποιητι2.14
κών του Σύζευξης ή άλλου πιστοποιημένου φορέα και
χρήση χρονοσήμανσης μέσω time-stamp server.
 Δυνατότητα ενσωμάτωσης της ψηφιακής υπογραφής
μέσα από τη βασική διεπαφή του συστήματος.
Υποστήριξη δυνατότητας διασύνδεσης και ανταλλαγής εγγράφων με τρίτα συστήματα με δυνατότητα αυ2.15
τοματοποιημένης συμπλήρωσης στοιχείων – μεταδεδομένων, βάση των στοιχείων εγγράφου, με βάση κάποιο σύγχρονο διαδεδομένο τρόπο επικοινωνίας.
Αναφέρατε χαρακτηριστικά και δυνατότητες του συ2.16
στήματος, που να στηρίζουν τη λειτουργία σε περιβάλλον υψηλής απόδοσης και διαθεσιμότητας.
3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – DEVELOPER’S KIT
Το σύστημα να υποστηρίζει τον προγραμματισμό της
επιθυμητής κάθε φορά επιχειρησιακής λογικής της
διαχείρισης και διεκπεραίωσης των οντοτήτων πληρο3.1
φοριών, των εγγράφων και των ροών εργασιών με ενσωματωμένο περιβάλλον ανάπτυξης διάφανα προς
το λειτουργικό σύστημα και την βάση δεδομένων.
Το σύστημα να παρέχει ενσωματωμένο περιβάλλον
σχεδίασης (χωρίς συγγραφή κώδικα) WYSIWYG δομών
χαρακτηρισμού και ταξινόμησης των εγγράφων με
τουλάχιστον τις παρακάτω λειτουργίες:


3.2



3.3




ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Καθορισμό πεδίων και τύπων βάσης δεδομένων
χωρίς όριο,
Αυτόματη δημιουργία των πινάκων στο RDBMS
που χρησιμοποιείται
Δυνατότητα πολλαπλών μορφών της ίδιας δομής
διαχείρισης και καθορισμός των χρηστών που χρησιμοποιούν κάθε μορφή

Το σύστημα να παρέχει ενσωματωμένο περιβάλλον
σχεδίασης με δυνατότητα ενεργοποίησης (χωρίς συγγραφή κώδικα) αυτοματισμών και λειτουργικότητας
φορμών χαρακτηρισμού και ταξινόμησης των εγγράφων με τουλάχιστον τις παρακάτω λειτουργίες:



ΥΠΟΧΡ/ΚΗ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

Μετρητές (π.χ. αριθμοί πρωτοκόλλου)
Καθορισμό υποχρεωτικών πεδίων ή/και διαζευκτική υποχρεωτικότητα πεδίων,
Καθορισμό επιτρεπτών τιμών πεδίων
Καθορισμό αρχικών τιμών πεδίων

ΝΑΙ
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4
4.1

4.2

4.3
4.4

4.5

4.6
4.7
4.8

4.9
5
5.1

5.2
5.3

Απόδοση και τροποποίηση εξουσιοδοτήσεων υπό
συνθήκες
Έναρξη δρομολογήσεων και ροών εργασίας με ή
χωρίς τη χρήση σχετικού πεδίου τύπου διαδικασίας
Απόκρυψη πεδίων υπό συνθήκες

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Περιβάλλον διαχείρισης της πολιτικής ασφάλειας, με
δυνατότητα αντιγραφής προφίλ ασφάλειας μεταξύ
χρηστών και ομάδων.
Δυνατότητα ορισμού χρηστών και ομάδων, με κατάλληλους κωδικούς πρόσβασης, αποτρέποντας την πρόσβαση σε μη εξουσιοδοτημένους χρήστες.
Υποστήριξη SSO (single sign on) στην πιστοποίηση και
την εξουσιοδότηση των χρηστών του συστήματος
μέσω LDAP Server.
Υποστήριξη ρόλων οργανογράμματος και σύνδεση αυτών με τις δρομολογήσεις και τις ροές εργασίας.
Αναλυτική καταγραφή των λειτουργιών που εκτελεί
κάθε χρήστης στο σύστημα (audit trail):






ΥΠΟΧΡ/ΚΗ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

Ημερομηνία και ώρα
Είδος ενέργειας
Χρήστης
ID αντικειμένου
Πληροφορίες αποτελέσματος

Καθορισμός των εξουσιοδοτήσεων (permissions) χρήσης σε κάθε διαχειριζόμενη οντότητα πληροφορίας.
Απόκρυψη εγγράφων (να μην είναι εμφανή) σε μη εξουσιοδοτημένους χρήστες.
Κλείδωμα της δυνατότητας αλλαγής εξουσιοδοτήσεων
επί των εγγράφων (συνολικά ή/και επιλεκτικά) σε χρήστες και ομάδες.
Διαβαθμισμένη διακίνηση οντοτήτων πληροφοριών,
δηλαδή καθορισμός των παραληπτών στους οποίους
κάθε χρήστης έχει δικαίωμα να προωθεί έγγραφα και
πληροφορίες.
ΦΙΛΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ – USER FRIENDLY
Το σύστημα θα πρέπει να είναι φιλικό προς τους χρήστες, ανεξαρτήτως κατηγορίας ή γνώσεων πληροφορικής και τα εγχειρίδια χρήσης του συστήματος να παρέχονται στην ελληνική γλώσσα
Αυτοματοποιημένος έλεγχος της εγκυρότητας των εισαγόμενων δεδομένων με άμεση προβολή σχετικών
μηνυμάτων σφάλματος.
Περιβάλλον χρήστη συμβατό με τα τρέχοντα σχεδιαστικά πρότυπα και τεχνολογίες, επιτρέποντας στους

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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5.4

5.5

5.6

6

6.1

6.2

6.3

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
χρήστες που γνωρίζουν να χρησιμοποιούν κοινές διαδικτυακές εφαρμογές ή εφαρμογές αυτοματισμού
γραφείου να διεκπεραιώνουν τις εργασίες τους με ευκολία και σιγουριά και χωρίς την ανάγκη εκτεταμένης
εκπαίδευσης (να προσδιοριστούν και να τεκμηριωθεί
η επάρκειά τους για τις ώρες εκπαίδευσης που απαιτούνται για τις διάφορες κατηγορίες χρηστών του συστήματος).
Δυνατότητα παραμετροποίησης της οθόνης του χρήστη ώστε να μπορεί να συγκεντρώνει όλη την απαραίτητη πληροφορία που χρειάζεται καθώς και του συνόλου των ενεργειών που μπορεί να εκτελέσει, χωρίς να
απαιτούνται πολλαπλές διαδοχικές επιλογές και πολλαπλά κλικ ποντικιού προκειμένου ο χρήστης να φτάσει στην επιθυμητή λειτουργία ή αποτέλεσμα.
Να τεκμηριωθεί η φιλικότητα του συστήματος αναφορικά με την ευκολία χρήσης και εξοικείωσης του χρήστη με κατ’ ελάχιστον πέντε βασικές λειτουργίες/υπηρεσίες υψηλής έντασης (αναζήτηση εγγράφου, ένθεση ψηφιακής υπογραφής, χρέωση εγγράφου, εισαγωγή εγγράφων στο σύστημα, παραγωγή αναφορών
κλπ), προσδιορίζοντας για κάθε μια από αυτές τον αριθμό των βημάτων που πρέπει να κάνει ο χρήστης
για να φτάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα.
Παροχή ειδικών λειτουργιών ή/και μηχανισμών αυτόματης ειδοποίησης των χρηστών για προθεσμίες για
ανατεθείσες εργασίες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όπως και ειδοποίησή τους (notification) με
χρήση μηχανισμού άμεσων ειδοποιήσεων στην ίδια
την εφαρμογή.
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΤΡΙΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ
Δυνατότητα εισαγωγής email ή/και των συνημμένων
τους μέσα από το περιβάλλον του MS Outlook. Να παρέχεται δυνατότητα αποθήκευσης, αρχειοθέτησης και
δρομολόγησης στο σύστημα μέσα από την εφαρμογή.
Δυνατότητα εισαγωγής αρχείων μέσα από το περιβάλλον του MS Word. Να παρέχεται δυνατότητα αποθήκευσης, αρχειοθέτησης και δρομολόγησης στο σύστημα μέσα από την εφαρμογή.
Δυνατότητα εισαγωγής εγγράφων fax από Fax servers.
Το σύστημα να υποστηρίζει μεμονωμένη, επιλεκτική
και μαζική αυτόματη εισαγωγή faxes.

ΥΠΟΧΡ/ΚΗ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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Το σύστημα θα πρέπει να έχει δυνατότητα επικοινωνίας κατ’ ελάχιστον με τα ακόλουθα συστήματα του
Δημοσίου:
-

-

6.4

6.5

6.6
7
7.1

7.2
7.3

7.4

-



ΝΑΙ

Με την πύλη ΔΙΑΥΓΕΙΑ
(http://www.diavgeia.gov.gr) για ανάρτηση αλλά
και λήψη εγγράφων με χρήση του ΑΔΑ
Με το πληροφοριακό σύστημα «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων – ΚΗΜΔΗΣ» όταν είναι έτοιμη η υποδομή (API) στη πλευρά του
ΚΗΜΔΗΣ
Το σύστημα θα πρέπει να είναι σε θέση να διαλειτουργήσει με το κεντρικό ηλεκτρονικό σύστημα του
Δημοσίου σύμφωνα με τον Ν.4440/2016 για την
αυτόματη ηλεκτρονική ανταλλαγή και διακίνηση
εγγράφων μεταξύ των φορέων του Δημοσίου, καθώς και την ανταλλαγή εγγράφων με φορείς άλλων
χωρών. Ο Υποψήφιος οφείλει να τεκμηριώσει τη
σχετική δυνατότητα και να δεσμευτεί για την υλοποίησή της στο πλαίσιο των υπηρεσιών εγγύησης
και συντήρησης του συστήματος.

Αναλυτική παρουσίαση τρόπων, παρεχόμενης λειτουργικότητας και με ποια τρίτα συστήματα μπορεί να
ολοκληρωθεί το προσφερόμενο σύστημα
Το σύστημα να παρέχει API (Application Programming
Interface) για ανάπτυξη σε desktop, web & mobile περιβάλλοντα.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Διαχείριση οποιουδήποτε τύπου αρχείου εγγράφων
είτε από σαρωτή ή σε ηλεκτρονική μορφή (αρχεία κειμένου, λογιστικά φύλλα, παρουσιάσεις, email, εικόνες, φωτογραφίες, ήχο, βίντεο, κ.α.).
Λίστα ιστορικότητας πρόσβασης στα έγγραφα, για συγκεκριμένες χρονικές περιόδους.
Υποστήριξη κλειδώματος αλλαγών ενός εγγράφου
από άλλους χρήστες κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας του.
Ενσωματωμένος μηχανισμός ελέγχου & δημιουργίας
εκδόσεων εγγράφων με:


ΥΠΟΧΡ/ΚΗ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

Προβολή πλήρους ιστορικού των διαφορετικών εγγράφων και στοιχεία των εκδοτών
Υποστήριξη μηχανισμού δημιουργίας εκδόσεων
του εγγράφου (versioning)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
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7.5

7.6

7.7

8

8.1

8.2
8.3
8.4

8.5
9

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
Να παρέχεται η δυνατότητα εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε όλες τις εκδόσεις ενός εγγράφου που δημιουργούνται κατά το στάδιο της υπογραφής του από
τον εισηγητή μέχρι τον τελικό υπογράφοντα.
Δημιουργία και χρήση πρότυπων εγγράφων
(templates), τα οποία να συμπληρώνονται αυτόματα
με μεταδεδομένα από το σύστημα (π.χ. στοιχεία αρχειοθέτησης, δρομολόγησης, εγκρίσεων)
Υποστήριξη case management για διαχείριση υποθέσεων (ιεραρχικές δομές φακέλων και εγγράφων). Να
καλύπτεται κατ’ ελάχιστον η παρακάτω λειτουργικότητα:










ΝΑΙ

ΝΑΙ

Δημιουργία υπόθεσης
Εισαγωγή εγγράφων
Αρχειοθέτηση με πολλαπλά πεδία χαρακτηρισμού
Δρομολόγηση σε άλλους χρήστες
Αναζήτηση

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Να παρέχεται ενσωματωμένο υποσύστημα για εισαγωγή εγγράφων από σαρωτές ανεξαρτήτως τύπου (να
υποστηρίζονται τουλάχιστον τα πρότυπα ISIS ή και
TWAIN). Να αναφερθεί αναλυτικά οι παρεχόμενη λειτουργικότητα (καθορισμός παραμέτρων σάρωσης και
επεξεργασία).
Δυνατότητα εισαγωγής εγγράφων από το σύστημα
ψηφιακών αρχείων (filesystem) του υπολογιστή
Δυνατότητα barcode recognition κατά την σάρωση
των εγγράφων και υποστήριξη αυτόματης αρχειοθέτησης από τα δεδομένα αυτά.
Δυνατότητα εισαγωγής προηγμένης ψηφιακής υπογραφής μετά την σάρωση των εγγράφων.
Δυνατότητα εισαγωγής εγγράφων από το σύστημα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Να περιγραφεί ο τρόπος
με τον οποίο πραγματοποιείται η συγκεκριμένη λειτουργία.
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ – ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ – ΑΝΑΚΤΗΣΗ
Κάθε οντότητα πληροφορίας που εισάγεται στο σύστημα να μπορεί να αρχειοθετηθεί με πολλαπλούς
τρόπους:

9.1

ΥΠΟΧΡ/ΚΗ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
ΝΑΙ

Με εισαγωγή μεταδεδομένων χειροκίνητα από το
χρήστη
Με αυτόματη αρχειοθέτηση λόγω τεχνολογιών
field properties ή μέσω custom fields (π.χ. MS
Word)
Μέσω barcodes

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
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9.2

ΥΠΟΧΡ/ΚΗ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Τα πεδία στις φόρμες αρχειοθέτησης, να είναι τύπου:
ΝΑΙ
αλφαριθμητικά, ημερομηνίες, λίστες, radio buttons,
check boxes, λεξικά όρων, ιεραρχικές λίστες, κ.α.
Οι φόρμες αρχειοθέτησης θα πρέπει να:
ΝΑΙ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ





9.3



Ενεργοποιούν ροές εργασίας με βάση το περιεχόμενο κάποιου πεδίου ή με αντίστοιχο checkbox
ή/και λίστα.
Ενεργοποιούν events (αλληλουχία γεγονότων).
Διαθέτουν πολλαπλές μορφές με ομαδοποίηση σε
καρτέλες (tabs)
Αλλάζουν εμφάνιση αναλόγως των δικαιωμάτων
του χρήστη

Δημιουργία και διαχείριση βιβλιοθηκών (libraries) με:


9.4

9.5

9.6



Υποστήριξη προτύπων εμφάνισης (templates) λιστών
εγγράφων (από φακέλους, αναζητήσεις, δρομολογήσεις, κ.α.) για άμεση ανάκληση τυποποιημένων ρυθμίσεων
Αναζήτηση τύπου Query by Example (συμπλήρωση πεδίων σε φόρμες) με:
o
o
o
o
o
o

9.7

9.8

o
o
o
o
o

ΝΑΙ

ΝΑΙ

οποιουσδήποτε όρους (keywords)
συγκεκριμένες τιμές ή περιοχή τιμών
μικτές ερωτήσεις βάσει αλφαριθμητικών συνθηκών και
όρων.
λογικούς τελεστές (AND, OR, NOT)
χαρακτήρες μπαλαντέρ (wildcards)
θησαυρούς και λεξικά όρων

Αναζήτηση ελευθέρου κειμένου (FTR), παρέχοντας τις
παρακάτω δυνατότητες και για την ελληνική γλώσσα:
o

ΝΑΙ

Απεριόριστο αριθμό φακέλων, υποφακέλων και εγγράφων
Αποθήκευση ερωτημάτων (queries) αναζήτησης
και αρχειοθέτησης σε εικονικούς φακέλους (virtual
folders)

ΝΑΙ

δυνατότητα επέκτασης της αναζήτησης σε όλους τους
λημματικούς τύπους (π.χ. για τον τύπο “απαντήσεις” επιστρέφει “απαντώ” και “απάντηση”)
συνώνυμα
«ακούγεται σαν» (sounds like)
εγγύτητα λέξεων κατάταξη (ranking) με βάση την εγγύτητα λέξεων
εμφάνιση «προτάσεων» (suggestions) με βάση το ιστορικό αναζητήσεων ή τα μεταδεδομένα

Δυνατότητα εξαγωγής των αποτελεσμάτων αναζήτησης σε μορφή .pdf, .excel, .csv

ΝΑΙ
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9.9

9.10
10

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
Δυνατότητα χρήσης προτύπων αρχειοθέτησης (form
templates) με προσυμπληρωμένα πεδία για ταχύτατη
εισαγωγή δεδομένων σε ομοειδή έγγραφα.
Υποστήριξη Μαζικής Αρχειοθέτησης εγγράφων, με αυτόματη εμφάνιση νέας φόρμας με τη συμπλήρωση της
προηγούμενης, με χρήστη form templates.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΡΟΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Workflow Management
– Process Automation)

ΥΠΟΧΡ/ΚΗ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

10.1

Υποστήριξη δρομολόγησης εγγράφων και λοιπών οντοτήτων πληροφορίας (π.χ. υποθέσεων), με ad-hoc
και αυτοματοποιημένο τρόπο, με βάση ενσωματωμένο στο σύστημα μηχανισμό, με καθορισμό:
o προθεσμίας διεκπεραίωσης
o προτεραιότητας (χαμηλή, κανονική, υψηλή)
o απαιτούμενων ενεργειών
o τρόπων διεκπεραίωσης
o σχολίων

ΝΑΙ

10.2

Το σύστημα να παρέχει τη δυνατότητα γρήγορης δρομολόγησης, με την εμφάνιση προσυμπληρωμένων πεδίων στο παράθυρο δρομολόγησης, χάριν ευχρηστίας
και εξοικονόμησης χρόνου των χρηστών.

ΝΑΙ

10.3

Το σύστημα να διαθέτει μηχανισμό ειδοποιήσεων
(notifications) προς τους χρήστες για τις εκκρεμότητές
τους (ανατεθείσες ροές εργασίας, χρεώσεις εγγράφων
κ.α.) τόσο μέσα από την εφαρμογή όσο και με αποστολή σχετικού email.
Να περιγραφεί ο μηχανισμός ειδοποιήσεων.

ΝΑΙ

10.4

Να παρέχεται η δυνατότητα εμφάνισης των εκκρεμοτήτων που αφορούν τον κάθε χρήστη (να περιγραφεί
ο τρόπος εμφάνισης των εκκρεμοτήτων).

ΝΑΙ

10.5

Ενσωματωμένο υποσύστημα Σχεδιασμού Διαδικασιών, χωρίς συγγραφή κώδικα, με διαγραμματικό
(visual) τρόπο να είναι δυνατή η σχεδίαση σεναρίων
διαδικασίας (procedures). Σε κάθε σενάριο διαδικασίας να ορίζονται οι εξής παράμετροι:
o Όνομα της διαδικασίας.
o Βήματα που απαρτίζουν και περιγραφή των λειτουργιών τους.
o Χρήστες που μπορούν να εκκινήσουν την διαδικασία.
o Οι παραλήπτες της διαδικασίας (χρήστες, ομάδες ή
ρόλοι χρηστών οι οποίες διεκπεραιώνουν ένα
βήμα).
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΥΠΟΧΡ/ΚΗ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

o Οι συνθήκες μετάβασης της διαδικασίας από βήμα
σε βήμα.
o Οι συνδέσεις βημάτων. Ορίζονται οι εναλλακτικές
διαδρομές της διαδικασίας ανάλογα με τα αποτελέσματα της εκτέλεσης του κάθε βήματος ή τις ειδικές συνθήκες (απουσίες κλπ).
o Οι προθεσμίες για τη διεκπεραίωση ενός βήματος.
o Οι ενέργειες (αυτοματοποιημένες ή όχι) οι οποίες
πρέπει να γίνουν από τον αρμόδιο χρήστη έτσι ώστε ένα βήμα να θεωρηθεί ολοκληρωμένο.
o Οι τύποι εγγράφων τους οποίους αφορά (μία διαδικασία πιθανώς να πρέπει να χρησιμοποιείται για
ορισμένους και μόνο τύπους εγγράφων και υποθέσεων).
ΝΑΙ

10.6

Υποστήριξη σειριακών και παράλληλων βημάτων διαδικασιών και επιστροφής στο προηγούμενο βήμα. Αυτόματη μετάβαση στο επόμενο βήμα του σεναρίου
ροής με την εκπλήρωση του τρέχοντος.

ΝΑΙ

10.7

Κάθε βήμα της διαδικασίας πρέπει να συνοδεύεται
από τα έγγραφα και τις πληροφορίες που είναι απαραίτητα για τη διεκπεραίωσή του. Τα έγγραφα θα υποστηρίζονται στο επίπεδο της διαχείρισής τους από
το υποσύστημα διαχείρισης εγγράφων.

ΝΑΙ

10.8

Αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων προς επιλεγμένους χρήστες κατά την έναρξη ή λήξη της διαδικασίας
και κατά την δημιουργία ή διεκπεραίωση συγκεκριμένου βήματος

ΝΑΙ

10.9

Δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών ενημερωτικών
μηνυμάτων σε συγκεκριμένα χρονικά ορόσημα τόσο
στην διαδικασία όσο και σε συγκεκριμένα βήματα

ΝΑΙ

10.10

Δυνατότητα δημιουργίας χρονικών Exception rules
που μπορούν να αλλάξουν την πορεία μιας διαδικασίας ή να διεκπεραιώσουν συγκεκριμένα βήματα
Για κάθε έγγραφο ή υπόθεση που εμπεριέχεται σε μια
ροή εργασίας, οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες να μπορούν να δουν την πλήρη διαδρομή που ακολούθησε
αυτό, δηλαδή:

ΝΑΙ

10.11






ποιοι χρήστες το επεξεργάστηκαν / διεκπεραίωσαν
χρόνους παραλαβής και διεκπεραίωσης
ενέργειες που έκανε ο καθένας εξ αυτών
απόφαση που ελήφθη.

Να είναι διαθέσιμα όλα τα στοιχεία ροών εργασίας
και δρομολόγησης εγγράφων για την αποτελεσματική
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΥΠΟΧΡ/ΚΗ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

εποπτεία των διαδικασιών που διεκπεραιώθηκαν, των
σχετικών ενεργειών και των υφισταμένων εκκρεμοτήτων.
10.12

11

11.1

11.2

12
12.1

Δυνατότητα παρακολούθησης και καταγραφής ενεργειών διαδικασιών (audit trail), όπου θα περιγράφεται
κάθε βήμα, η απόφαση που ελήφθη, όνομα, ημερομηνία κλπ.
ΕΠΟΠΤΕΙΑ & ΕΛΕΓΧΟΣ (REPORTING MONITORING)
Παραγωγή εκθέσεων (reports). Ενδεικτικά να παράγονται οι εξής εκθέσεις:
o Κατάσταση Εισερχόμενων ή Εξερχόμενων, ημερησίως, εβδομαδιαίως, ετησίως ή για χρονικό διάστημα που θα ορίζεται από το χρήστη
o Κατάσταση Εγγράφων που χρεώθηκαν σε συγκεκριμένες Υπηρεσίες / υπαλλήλους
o Κατάσταση εκκρεμών υποθέσεων που χειρίστηκε
κάθε υπάλληλος / Υπηρεσία
o Κατάσταση διεκπεραιωμένων υποθέσεων που χειρίστηκε κάθε υπάλληλος / Υπηρεσία
o Κατάσταση εκκρεμών υποθέσεων που όφειλαν να
είχαν διεκπεραιωθεί (ποιος και πότε το χρεώθηκε,
κλπ)

ΝΑΙ

Θα παρέχεται η δυνατότητα σε εξουσιοδοτημένους
χρήστες του φορέα να δημιουργούν νέες αναφορές ανάλογα με τις ανάγκες τους και να τις ενσωματώνουν
στο σύστημα.
MOBILE APP

ΝΑΙ

Επιθυμητό ο χρήστης να μπορεί να κατεβάσει το mobile app στη συσκευή του από τα σχετικά stores
(Apple App Store & Google Play Store)
Επιθυμητό ο χρήστης να έχει πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα, τα δεδομένα, τις διαδικασίες και τους φακέλους, ενδεικτικά:

12.2






Φάκελοι εγγράφων
Υποθέσεις (cases)
Προσωπικά έγγραφα
Πρόσφατα έγγραφα

Επιθυμητή η υποστήριξη κατ’ ελάχιστον στα ακόλουθα:
12.3






Εισαγωγή εγγράφων από αρχεία της συσκευής
Δρομολογήσεις εγγράφων σε άλλους χρήστες
Διεκπεραιώσεις εκκρεμοτήτων
Ενεργοποίηση πρότυπης ροής εργασιών (workflow)
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ


12.4

13
13.1

13.2

13.3

ΥΠΟΧΡ/ΚΗ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

Αποστολής εγγράφων μέσω email

Επιθυμητό να υποστηρίζεται η αναλυτική και πλήρης
προβολή των στοιχείων του εγγράφου καθώς και να
παρέχεται δυνατότητα εμφάνισης του περιεχομένου
του.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Υποστήριξη πολλαπλών πρωτοκόλλων εισερχόμενων,
εξερχόμενων και εσωτερικά διακινούμενων εγγράφων
(π.χ. μεταξύ τμημάτων) εγγράφων, σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες της οργανωτικής δομής του Φορέα.
Υποστήριξη αυτόματης αρίθμησης (auto-numbering)
και απόδοσης μοναδικού αριθμού πρωτοκόλλου, με
σταθερά και μεταβλητά μέρη.
Καταγραφή και κωδικοποίηση των πρωτοκολλημένων
εγγράφων με τήρηση στοιχείων τα οποία ενδεικτικά
και όχι περιοριστικά θα μπορεί να είναι:
o Ένδειξης αν το έγγραφο είναι εισερχόμενο ή εξερχόμενο.
o Τύπος Εγγράφου.
o Ημερομηνιών (Αποστολής, Παραλαβής).
o Χαρακτηρισμού εγγράφου από άποψη προστασίας
περιεχομένων (απόρρητο ή μη).
o Τρόπος παραλαβής (ταχυδρομείο, τηλεομοιοτυπία,
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κλπ).
o Στοιχείων του αποστολέα ή του αποδέκτη ενός εγγράφου. Ενδεικτικά: Όνομα, Επώνυμο, Ταχυδρομική Διεύθυνση Αποστολέα/ Αποδέκτη εγγράφου.
o Θέμα του εγγράφου.
o Κατηγορίας εγγράφου (εγκύκλιος, απόφαση, αίτημα κλπ).
o Σύντομης περίληψης του κειμένου.
o Θεματικής κατηγοριοποίησης.
o Στοιχεία χρέωσης εγγράφου.
o Φυσικός φάκελος φύλαξης του εγγράφου.
o Ημερομηνίας διεκπεραίωσης αίτησης ή εγγράφου.
o Βαθμού προτεραιότητας αίτησης ή εγγράφου (εξαιρετικά επείγον, επείγον κλπ).
o Σχετικά έγγραφα: Συσχέτιση ενός εγγράφου με ένα
ή περισσότερα άλλα έγγραφα
o Σύνδεση με συνημμένα έγγραφα για τα οποία να
τηρούνται πρόσθετα στοιχεία χαρακτηρισμού.
o Χαρακτηρισμός εξερχόμενου εγγράφου με δεδομένα του συστήματος "ΔΙΑ@ΥΓΕΙΑ", π.χ. "Προς Ανάρτηση", "Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης
(ΑΔΑ)", κλπ.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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Α/Α

13.4

13.5

13.6

13.7

13.8
13.9

13.10

13.11
14
14.1

14.2

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
Ύπαρξη μηχανισμού ελέγχου λαθών π.χ. διπλή αρίθμηση, διπλή καταχώρηση εγγράφων (όπως π.χ. παραλαβή ταυτόσημου εγγράφου από fax και ταχυδρομείο) και ειδοποίηση του χρήστη με εμφάνιση μηνύματος λάθους (error message).
Αυτόματη έκδοση αποδεικτικού παραλαβής εγγράφου κατά την καταχώρησή του, με κατ’ ελάχιστον τα
εξής στοιχεία:





ΥΠΟΧΡ/ΚΗ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

Όνομα Αποστολέα
Αριθμό πρωτοκόλλου
Ημερομηνία πρωτοκόλλησης
Θέμα

Το αποδεικτικό κατάθεσης να είναι προσαρμόσιμου
μεγέθους και να είναι δυνατόν να εκτυπώνεται και σε
label printer.
Στο απαντητικό κατάθεσης να μπορεί να εκτυπώνεται
και barcode το οποίο ορίζει μοναδικά το έγγραφο και
αυτοματοποιεί τη διαδικασία ψηφιοποίησης και εισαγωγής στο σύστημα
Υποστήριξη συσχέτισης εγγράφων που έχουν καταχωρηθεί στο πρωτόκολλο (π.χ. απαντητική επιστολή σε
προηγούμενο πρωτοκολλημένο έγγραφο ή σχετικά έγγραφα για τα οποία γίνεται αναφορά σε επιστολή).
Πραγματοποίηση της συσχέτισης είτε δυναμικά, συμπληρώνοντας τους αριθμούς πρωτοκόλλων ή αναζητώντας αυτούς.
Υποστήριξη ταυτάριθμού αριθμού πρωτοκόλλου για
τα απαντητικά έγγραφα.
Κατόπιν την πρωτοκόλλησης, το σύστημα να παρέχει
τη δυνατότητα δρομολόγησης των εγγράφων μέσω
του υποσυστήματος διαχείρισης ροής εργασιών.
Διαχείριση και διακίνηση 'Σχεδίων Εξερχόμενων Εγγράφων' στους αρμόδιους χειριστές μέσω του υποσυστήματος ροής εργασιών και δυνατότητα εγκρίσεων
με χρήση ψηφιακών υπογραφών.
Αυτόματη ανάρτηση στην πύλη ΔΙ@ΥΓΕΙΑ
(http://diavgeia.gov.gr) των χαρακτηρισμένων ως
"Προς Ανάρτηση" εξερχόμενων εγγράφων.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ
Καταχώρηση τεχνικού δελτίου, πακέτων εργασίας,
προθεσμιών, παραδοτέων και προϋπολογισμού αυτών ανά έργο
Καταχώρηση και αντιστοίχιση ανθρώπινων πόρων με
τα πακέτα εργασίας, τα παραδοτέα και τον προϋπολογισμό κάθε έργου

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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Α/Α
14.3
14.4
14.5
14.6
14.7
14.8

14.9
15
15.1
15.2

15.3

15.4

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
Καταχώριση και απεικόνιση μηνιαίας χρονοχρέωσης
ανθρώπινων πόρων (timesheets) σε μορφή πίνακα (ημερολογίου) ανά έργο
Συγκεντρωτική αναφορά χρονοχρέωσης ανθρώπινων
πόρων στην υπηρεσία ανά άτομο και ανά μήνα
Απεικόνιση χρονοδιαγράμματος έργου σε επίπεδο πακέτων εργασίας και παραδοτέων
Παρακολούθηση των δαπανών του έργου ανά κατηγορία δαπάνης και ανά πακέτο εργασίας
Παραγωγή συγκεντρωτικών αναφορών και δεδομένων BI
Παραγωγή προειδοποιήσεων (alerts) για ορόσημα και
προθεσμίες
Διασύνδεση με την λογιστική της υπηρεσίας (Singular
Logic Business ERP, έκδοση 8.1.0) για την αυτοματοποιημένη ενημέρωση επί των εκτελεσθεισών πληρωμών
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ/ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Παροχή εγγύησης καλής λειτουργίας και τεχνικής υποστήριξης για ένα (1) έτος από την οριστική παραλαβή
του συστήματος
Δυνατότητα παροχής υπηρεσιών επιτόπιας υποστήριξης στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής είτε μέσω υποκαταστήματος είτε μέσω τοπικού συνεργάτη, προσκομίζοντας σχετική δήλωση συνεργασίας από τον κατασκευαστή του λογισμικού τελευταίου τριμήνου
Να αναφερθεί ο τρόπος με τον οποίο εξασφαλίζεται η
παροχή της εγγύησης (τεχνικός εξοπλισμός που διαθέτει η επιχείρηση, προσωπικό, κλπ)
Να αναφερθεί το ποσοστό του ετήσιου κόστος συντήρησης για μετά το πέρας της περιόδου της εγγύησης
σε σχέση με το κόστος υλοποίησης

ΥΠΟΧΡ/ΚΗ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΡΟΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ και
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΤΟΥ ΠΤΑ-ΠΔΕ

4. Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α

Γ΄

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(Σε περίπτωση που η οικονομική προσφορά υπερβαίνει τη μία σελίδα ο υποψήφιος ανάδοχος θα υπογράψει και θα σφραγίσει όλες τις σελίδες της παρούσης)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ημερομηνία:
Επωνυμία:
Ιδιότητα:
Διεύθυνση:
Τηλ., FAX, Email:
ΠΡΟΣ:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ–ΑΘΗΝΩΝ 32 & ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΤΚ 26441 - ΠΑΤΡΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Που αφορά το έργο: « », σύμφωνα με τη αριθ.

………………………… διακήρυξη του ΠΤΑ-ΠΔΕ.

Σύμφωνα με την παραπάνω διακήρυξή σας σας υποβάλλουμε την προσφορά μας με τους κατωτέρω οικονομικούς όρους.
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αξία χωρίς ΦΠΑ σε Ευρώ
(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)

1

Πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης εγγράφων, ροής εργασιών και συγχρηματοδοτούμενων έργων

Συνολική τιμή χωρίς Φ.Π.Α (ολογράφως): ......................................................
Συνολική τιμή με Φ.Π.Α (ολογράφως): ...........................................................
Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι 3 μήνες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
Ο προσφέρων
(Υπογραφή, Σφραγίδα της εταιρείας)
(Ονοματεπώνυμο, Ιδιότητα στην εταιρεία)
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΡΟΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ και
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΤΟΥ ΠΤΑ-ΠΔΕ

4. Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α

Δ’

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ
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ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ονομασία Τράπεζας.................................................................................
Ημερομηνία έκδοσης................... Κατάστημα............................................. Ευρώ
..........................
Προς το:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών,
Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 32, ΤΚ 26441, ΠΑΤΡΑ.

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ υπ’ αριθμ. ................., για .......................Ευρώ.
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι
του ποσού των ………........................... Ευρώ υπέρ της Εταιρείας ................................ Δ/νση
................ ΑΦΜ .............. για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της σύμβασης που θα
υπογράψει με το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για την
………………………………………………………., σύμφωνα με την ……………………… προκήρυξή σας και
το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας …..…………ΕΥΡΩ αυτής.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά
ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή
μη τη απαίτησης μέσα σε πέντε (5) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της
σε εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία ισχύ.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ................................................ (τουλάχιστον δύο μήνες πέραν
του συμβατικού χρόνου)
Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο
και ΝΠ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων
που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

