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Ελλάδα-Αθήνα: Συστήματα οικονομικών πληροφοριών
2022/S 079-211645
Προκήρυξη σύμβασης
Αγαθά
Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1)
Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΜΑΕ (ΚτΠ Μ.Α.Ε)
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφ. Συγγρού 194
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Κωδικός NUTS: EL304 Νότιος Τομέας Αθηνών / Notios Tomeas Athinon
Ταχ. κωδικός: 17671
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dpagoni@ktpae.gr
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.ktpae.gr
I.3)

Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη
διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση

I.4)

Είδος της αναθέτουσας αρχής
Άλλο είδος: Νομικό Πρόσωπο Κεντρικής Κυβέρνησης & Δημόσιες Επιχειρήσεις

I.5)

Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1)
Εύρος της σύμβασης
II.1.1)

Τίτλος:
Αναβάθμιση και Αξιοποίηση της Παρεχόμενης Οικονομικής Πληροφόρησης από τους Οργανισμούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, κωδ. ΟΠΣ 5007606

II.1.2)

Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
48812000 Συστήματα οικονομικών πληροφοριών

II.1.3)

Είδος σύμβασης
Αγαθά

II.1.4)

Σύντομη περιγραφή:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια έτοιμου λογισμικού και η παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης
λογισμικού, εκπαίδευσης και ενημέρωσης/επιμόρφωσης, καθώς και δημοσιότητας, σχετικά με την αναβάθμιση
του πληροφοριακού συστήματος το οποίο συλλέγει οικονομικά δεδομένα από τους ΟΤΑ και τα Νομικά Πρόσωπα

22/04/2022
S79
https://ted.europa.eu/TED

1/8

ΑΔΑ: 6ΥΤΦ469Η4Σ-Ξ8Ε

EE/S S79
22/04/2022
211645-2022-EL

22PROC010450847 2022-04-26

2/8

αυτών και παρέχει οικονομική πληροφόρηση προς τους φορείς της Πολιτείας όπως προβλέπεται από την
ισχύουσα νομοθεσία. Οι φορείς αυτοί είναι, εκτός του ίδιου του Υπουργείου Εσωτερικών, οι ακόλουθοι:
• Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
• Ελληνική Στατιστική Αρχή
• Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
• Ελεγκτικό Συνέδριο
• Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ
(σύμφωνα με την παρ.1.3 & το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I της Διακήρυξης)
II.1.5)

Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 528 766.44 EUR

II.1.6)

Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

II.2)

Περιγραφή

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
72000000 Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και
υποστήριξη
80533100 Υπηρεσίες εκπαίδευσης στον τομέα της πληροφορικής
79342200 Υπηρεσίες προώθησης

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL3 Αττική / Attiki
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Ο Ανάδοχος θα προσφέρει τις υπηρεσίες του στις εγκαταστάσεις του Φορέα Λειτουργίας αλλά και σε όποια άλλα
σημεία προκύψουν από τις απαιτήσεις του Έργου εντός του ν. Αττικής (παρ.7.4.2 ΠΑΡ. Ι).

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια έτοιμου λογισμικού και η παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης
λογισμικού, εκπαίδευσης και ενημέρωσης/επιμόρφωσης, καθώς και δημοσιότητας, σχετικά με την αναβάθμιση
του πληροφοριακού συστήματος το οποίο συλλέγει οικονομικά δεδομένα από τους ΟΤΑ και τα Νομικά Πρόσωπα
αυτών και παρέχει οικονομική πληροφόρηση προς τους φορείς της Πολιτείας όπως προβλέπεται από την
ισχύουσα νομοθεσία. Οι φορείς αυτοί είναι, εκτός του ίδιου του Υπουργείου Εσωτερικών, οι ακόλουθοι:
•Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
•Ελληνική Στατιστική Αρχή
•Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
•Ελεγκτικό Συνέδριο
•Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ
Ειδικότερα, η σύμβαση στοχεύει στη συνολική αναβάθμιση του υπάρχοντος συστήματος, το οποίο εξυπηρετεί
σήμερα τις ανάγκες παραγωγής και διάθεσης αναφορών για τις οποίες κατασκευάστηκε και σε ένα βαθμό
και κάποιες νέες, με χρονοβόρες, δύσκολες και επιρρεπείς σε σφάλματα διαδικασίες. Το σημερινό σύστημα
έχει υποστεί αρκετές μη-τεκμηριωμένες μεταβολές οι οποίες λειτουργούν παράλληλα με το λογισμικό που
παραδόθηκε από τους αναδόχους των έργων αρχικής ανάπτυξης και αναβάθμισης. Σημαντικό τμήμα της
λειτουργικότητας του αφορά νέες απαιτήσεις, πέραν εκείνων που ήταν γνωστές τη στιγμή της δημιουργίας του.
Με δεδομένα τα παραπάνω, καθώς και την ηλικία, την αρχιτεκτονική, καθώς και τη μη συμβατότητα πολλών
κεντρικών του χαρακτηριστικών του υπάρχοντος συστήματος με την Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική 2016-2021
και το "Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης", κρίνεται συμφερότερη η αναβάθμιση του
συστήματος μέσω της ανάπτυξης νέου λογισμικού το οποίο θα ικανοποιεί το σύνολο των απαιτήσεων του
Υπουργείου Εσωτερικών, και επιπλέον θα είναι πλήρως συμβατό με τις αρχές διαλειτουργικότητας, ανοικτότητας
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και ασφάλειας οι οποίες θεσπίζονται στην Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική 2016-2021, καθώς και στο "Πλαίσιο
Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης".
Το πληροφοριακό σύστημα που θα κατασκευαστεί στο πλαίσιο του έργου:
•Θα συγκεντρώνει το σύνολο των δεδομένων που απαιτούνται για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του
(15 έναντι 6 συνόλων που υποβάλλονται δικτυακά σήμερα) και θα ικανοποιεί όλες τις νέες απαιτήσεις
αναφορικά με τη δημιουργία και υποβολή αναφορών και δεδομένων, τη δημιουργία πρότυπων διοικητικών
εγγράφων, τη διάθεση οικονομικών στοιχείων στο δικτυακό τόπο του ΥΠΕΣ και ως ανοικτά δεδομένα, κ.ά. όπως
περιγράφονται στην παρούσα διακήρυξη.
•Θα είναι παραμετροποιήσιμο και αυτοτελές ώστε να μπορεί να ικανοποιήσει μελλοντικές απαιτήσεις
νέων αναφορών και εγγράφων, καθώς και παροχής νέων υπηρεσιών διαλειτουργικότητας, χωρίς δομικές
παρεμβάσεις στο λογισμικό του οι οποίες απαιτούν εξειδικευμένο προσωπικό και δαπανηρές διαδικασίες.
•Θα στεγάζεται στις υποδομές του G-Cloud δεσμεύοντας μόνο τους αναγκαίους πόρους για τη λειτουργία του,
οι οποίοι μπορούν να αυξάνονται μαζί με τις απαιτήσεις του συστήματος, χωρίς να απαιτείται εκ των προτέρων
προμήθεια και συντήρηση του συνόλου των απαιτούμενων πόρων. Μέσω της στέγασης αυτής, το σύστημα θα
είναι διαθέσιμο εντός και εκτός του δικτύου Σύζευξις.
•Θα διαθέτει πλήρη τεκμηρίωση σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα που αφορούν την ανάπτυξη πληροφοριακών
συστημάτων (ISO/IEC/IEEE 29148:2011, UML).
•Θα υλοποιεί διεπαφές για τη λήψη δεδομένων από τους υπόχρεους φορείς οι οποίες θα είναι συμβατές με
το Ελληνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας και θα απλοποιούν τις απαιτήσεις σε υπηρεσίες και λογισμικό των
υπόχρεων φορέων με λειτουργία ενός κόμβικού σημείου υπηρεσιών διαδικτύου για την υποβολή δεδομένων
αντί για ισάριθμες με τους υπόχρεους φορείς υπηρεσίες που συμβαίνει σήμερα.
•Θα ικανοποιεί απαιτήσεις ασφάλειας και ακεραιότητας των οικονομικών δεδομένων που διαχειρίζεται, καθώς
και τις απαιτήσεις διαχείρισης προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
•Θα αξιοποιεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό τεχνολογίες και εργαλεία ανοικτού κώδικα, ελαχιστοποιώντας τις
απαιτήσεις προμήθειας και συντήρησης αδειών χρήσης λογισμικού στο απολύτως απαραίτητο (παρ.1.3 & το
ΠΑΡ.I της Διακήρυξης)
II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ / Στάθμιση: 10
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: 2. ΣΥΣΤΗΜΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ – ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ / Στάθμιση: 30
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: 3. ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ / Στάθμιση: 30
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: 4. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / Στάθμιση: 22
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: 5. Κατανόηση - Ομάδα έργου - Μεθοδολογία Υλοποίησης - Υποστήριξης /
Στάθμιση: 8
Τιμή - Στάθμιση: Λi=80%*(Βi/Βmax)+20%*(Kmin/Ki)

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 324 455.31 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 14
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας
αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της
διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου
(παρ. 6.2.2 της διακήρυξης).

II.2.10)

Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
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Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)

Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Μετά τη σύναψη της αρχικής Σύμβασης, κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου και πριν από τη λήξη της
Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή/Κύριος του Έργου δύναται να αποφασίσει την άσκηση δικαιώματος προαίρεσης
(Παρ. 1.3 & παρ. 4.5.1 της Διακήρυξης).

II.2.13)

Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Το Έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα», στο πλαίσιο του
ΕΣΠΑ, από το ΕΚΤ και από Εθνικούς Πόρους. Οι δαπάνες του Έργου θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων (ΠΔΕ), και συγκεκριμένα από την ΣΑΕ 4631 με ενάριθμο κωδικό 2022ΣΕ46310000

II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1)
Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)

Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας απαιτείται να ασκούν
επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών, ήτοι ανάπτυξη
πληροφοριακών συστημάτων.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής
τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν.
4412/2016. Εφόσον οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου
οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους, η αναθέτουσα αρχή
μπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω οργανισμού
ή να τους καλέσει να προβούν σε ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου σχετικά με την άσκηση του
συγκεκριμένου επαγγέλματος.
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά
μητρώα.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επαγγελματικό
μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την υπό ανάθεση υπηρεσία.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων η καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
απαιτείται να καλύπτεται σωρευτικά από τα μέλη της ένωσης (παρ. 2.2.4 της διακήρυξης).

III.1.2)

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας απαιτείται να έχουν μέσο
γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών για τις τρεις (3) τελευταίες οικονομικές χρήσεις ή, τις οικονομικές χρήσεις κατά τις
οποίες ο οικονομικός φορέας δραστηριοποιείται, αν είναι λιγότερες από τρεις (2019-2020-2021) συνολικά ίσο
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ή μεγαλύτερο από το 100% του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση Έργου για το οποίο υποβάλλει προσφορά
χωρίς ΦΠΑ.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της
ένωσης (παρ. 2.2.5 της διακήρυξης).
III.1.3)

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι
οικονομικοί φορείς απαιτείται:
Τεχνική Ικανότητα
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας απαιτείται να διαθέτουν την
κατάλληλα τεκμηριωμένη και αποδεδειγμένη επαγγελματική ικανότητα στην υλοποίηση έργων αντίστοιχου
μεγέθους και πολυπλοκότητας με το υπό ανάθεση Έργο.
Συγκεκριμένα απαιτείται:
α) κατά τη διάρκεια των τριών (3) τελευταίων ετών από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού να έχουν
υλοποιήσει επιτυχώς τουλάχιστον τρεις (3) συμβάσεις έργων το αντικείμενο των οποίων να περιλαμβάνει
επιχειρηματική ευφυία ή οικονομική πληροφόρηση, συνολικού προϋπολογισμού (αθροιστικά) ίσου ή
μεγαλύτερου των 200.000€ χωρίς ΦΠΑ. Ο προϋπολογισμός μίας εξ αυτών πρέπει να υπερβαίνει τις 70.000€
χωρίς ΦΠΑ. Τα έργα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να είναι ολοκληρωμένα, να έχουν παραληφθεί και να
βρίσκονται σε παραγωγική λειτουργία.
Για τη διασφάλιση ικανοποιητικού επιπέδου ανταγωνισμού, θα ληφθούν υπόψη και στοιχεία συμβάσεων που
υλοποιήθηκαν πριν από την τελευταία τριετία και όχι πέραν των πέντε (5*) ετών από την ημερομηνία διενέργειας
του διαγωνισμού.
*Επισημαίνεται ότι η τεκμηρίωση της Επαγγελματικής Ικανότητας ζητείται να αποδεικνύεται κατά τα τελευταία
πέντε (5) έτη λόγω της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης και της περιορισμένης υλοποίησης και ολοκλήρωσης
έργων στην χώρα κατά την τελευταία τριετία προκειμένου να εξασφαλιστεί η όσο το δυνατό μεγαλύτερη
συμμετοχή οικονομικών φορέων στη διαγωνιστική διαδικασία δηλαδή για την εξασφάλιση του θεμιτού
ανταγωνισμού μεταξύ των οικονομικών φορέων προς όφελος του έργου.
Επαγγελματική Ικανότητα – Ομάδα Έργου
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας απαιτείται να διαθέτουν
ομάδα έργου με στελέχη επαρκή σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου η οποία να αποτελείται
τουλάχιστον από:
•έναν (1) Υπεύθυνο Έργου, κάτοχο πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο αλλοδαπής
νομίμως αναγνωρισμένο κατεύθυνσης Διοίκησης επιχειρήσεων, Διοίκησης Έργων, Πληροφορικής, Θετικών ή
Τεχνολογικών σπουδών και αποδεδειγμένη τουλάχιστον επταετή (7) εργασιακή εμπειρία ως υπεύθυνος έργων
του ιδιωτικού ή δημοσιου τομέα.
•έναν (1) Υπεύθυνο Ομάδας Ανάπτυξης Λογισμικού, κάτοχο πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής
ή ισότιμο αλλοδαπής νομίμως αναγνωρισμένο κατεύθυνσης Πληροφορικής και αποδεδειγμένη τουλάχιστον
πενταετή (5) επαγγελματική εμπειρία στοστην ανάπτυξη και σχεδιασμό εφαρμογών πληροφορικής.
•Τρία (3) Στελέχη Ομάδας Ανάπτυξης Λογισμικού σε ρόλο Προγραμματιστή Εφαρμογών (Developer) , κατόχους
πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο αλλοδαπής νομίμως αναγνωρισμένο κατεύθυνσης
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Πληροφορικής, Θετικών ή Τεχνολογικών σπουδών και αποδεδειγμένη τουλάχιστον πενταετή (5) επαγγελματική
εμπειρία στο αντικείμενο της ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων.
•ένα (1) στέλεχος σε ρόλο Ανάπτυξης και Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων, πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής
εκπαίδευσης στην Πληροφορική, με 5ετή τουλάχιστον εμπειρία στο σχεδιασμό/ανάπτυξη και διαχείριση βάσης
δεδομένων
•ένα (1) στέλεχος σε ρόλο Υπεύθυνου Τεχνικού Υποστήριξης/Εγκατάστασης Πληροφοριακών Συστημάτων,
κάτοχο πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο αλλοδαπής νομίμως αναγνωρισμένο
κατεύθυνσης Πληροφορικής και αποδεδειγμένη τουλάχιστον πενταετή επαγγελματική εμπειρία
•ένα (1) στέλεχος σε ρόλο Υπεύθυνου Εκπαίδευσης-Επιμόρφωσης, κάτοχο πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμο αλλοδαπής νομίμως αναγνωρισμένο κατεύθυνσης
Πληροφορικής και αποδεδειγμένη τουλάχιστον 10ετή επαγγελματική εμπειρία σε εκπαίδευση.
Κατ’ ελάχιστον το 30% του ανθρωποχρόνου που θα διατεθεί για το Έργο θα πρέπει να καλύπτεται από
υπαλλήλους με σχέση εξαρτημένης εργασίας του υποψήφιου Αναδόχου (παρ. 2.2.6 της Διακήρυξης).
III.2)

Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.2)

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Οι όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές για την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, αναφέρονται αναλυτικά στις
παρ.1.7, 4, 5 και 6 της διακήρυξης, και στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ.

III.2.3)

Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης
Υποχρέωση αναφοράς των ονοματεπωνύμων και των επαγγελματικών προσόντων του προσωπικού στο οποίο
ανατίθεται η εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1)
Περιγραφή
IV.1.1)

Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3)

Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

IV.1.8)

Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι

IV.2)

Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.2)

Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 30/05/2022
Τοπική ώρα: 14:00

IV.2.3)

Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους
επιλεγέντες υποψηφίους

IV.2.4)

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

IV.2.6)

Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 12 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7)

Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 03/06/2022
Τοπική ώρα: 14:00

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1)
Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
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VI.3)

Συμπληρωματικές πληροφορίες:
1/Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό
των έξι χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα εννέα ευρώ και έντεκα λεπτών (6.489,11 €), σύμφωνα με το αντίστοιχο
υπόδειγμα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII – «Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών» και την παρ.2.2.2 της Διακήρυξης.
2/ Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα
και σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών όπως περιγράφονται αναλυτικά στις παρ.2.2.1
«Δικαιούμενοι συμμετοχής», για τα οποία δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρ. 2.2.3 «Λόγοι
αποκλεισμού» της Διακήρυξης.
3/ Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας απαιτείται να εξασφαλίζουν
την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και να διαθέτουν οργανωμένο σύστημα διαχείρισης Ποιότητας:
•ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο ή μεταγενέστερης έκδοσής του στα πεδία εφαρμογής του σχεδιασμού, ανάπτυξης,
εγκατάστασης, συντήρησης και υποστήριξης ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων
και
•ISO 27001:2013 ή ισοδύναμο ή μεταγενέστερης έκδοσής του στα πεδία εφαρμογής του σχεδιασμού,
ανάπτυξης, εγκατάστασης, συντήρησης και υποστήριξης ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων.
Η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει ισοδύναμα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από φορείς διαπιστευμένους
από ισοδύναμους Οργανισμούς διαπίστευσης, εδρεύοντες και σε άλλα κράτη - μέλη. Επίσης, κάνει δεκτά άλλα
αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο ενδιαφερόμενος οικονομικός
φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών προθεσμιών για
λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι
τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας.
4/ Προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτημάτων συμπληρωματικών πληροφοριών ή διευκρινίσεων από τους
ενδιαφερομένους: 13/05/2022

VI.4)

Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1)

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
Ταχ. διεύθυνση: Λ. Θηβών 196 -198
Πόλη: Νίκαια
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Φαξ: +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.aepp-procurement.gr

VI.4.3)

Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Προδικαστικές προσφυγές κατά πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής, ασκούνται ενώπιον της
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με τα ειδικότερα αναφερόμενα στην παρ. 3.4 της
Διακήρυξης.

VI.4.4)

Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
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Επίσημη επωνυμία: Κοινωνία της Πληροφορίας ΜΑΕ (Κ.τ.Π. Μ.Α.Ε.)
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφ. Συγγρού 194
Πόλη: Καλλιθέα Αττικής
Ταχ. κωδικός: 17671
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@ktpae.gr
Τηλέφωνο: +30 2131300700
Φαξ: +30 2131300800-1
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.ktpae.gr
VI.5)

Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
19/04/2022
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