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Τεχνικές Προδιαγραφές Δείγμα Κριτήριο κατακύρωσης Ημερομηνία
δημοσίευσης στον

Τύπο

            ΝΑΙ ΟΧΙ Συμφερότερη 
προσφορά

  
22-05-2014

                                             

                                                         Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η                                    
   Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις :
   α.  Του Ν. 496/74 « Περί Λογιστικού Ν.Π.Δ.Δ.».
   β.  Του Ν. 1316/83 «Ίδρυση, Οργάνωση και Αρμοδιότητες του ΕΟΦ» όπως τροποποιήθηκε 
        και  συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.  .
   γ. Του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και  ρυθμίσεις συναφών 
        θεμάτων».  
   δ. Του άρθρου 83, παρ. 1 του Ν.2362/95, όπως αναπροσαρμόσθηκαν με την 
       αριθ.35130/739/9-8-201 (ΦΕΚ 1291/B/10) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
   ε.  Του Π.Δ. 118/07 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου».
   στ. Του Ν.3580/07 «Προμήθειες φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και   
        Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και  
        συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.  

2.   Την Κ.Υ.Α. με αριθ. 3567/09-05-2012 του Υφυπουργού Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης  και 
      του Υπουργού Οικονομικών, περί Έγκρισης  Προγράμματος Προμηθειών & Υπηρεσιών 
      Μονάδων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ( Φ.Ε.Κ. 1585/10-05-2012 τ. Β΄)

3.   Την Κ.Υ.Α. με αριθ. 5805/08-08-2012 του Υπουργού Υγείας  περί Έγκρισης φορέα για τη
      διενέργεια των διαγωνισμών του  Προγράμματος Προμηθειών & Υπηρεσιών Υγείας (Π.Π.Υ.Υ.) 
      έτους 2012 & 2013. ( Φ.Ε.Κ. 2309/08-08-2012  τ. Β΄)

4.   Το με αριθ. πρωτ.6881/3-10-2012 έγγραφο της ΕΠΥ « Οδηγίες εκτέλεσης και εφαρμογής του 
      Π.Π.Υ.Υ. έτους 2012 , πιστώσεις 2012 & 2013 ». 

5.   Τα με αριθ. πρωτ.2059/04-04-2013 & 5144/30-10-2013 έγγραφα της ΕΠΥ, με τα οποία
      διαβιβάστηκαν στον   ΕΟΦ αποσπάσματα πρακτικών από τη συνεδρίαση της Ε. Π. Υ. με   
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      αριθ. 29/19-3-2013 « Τροποποίηση Π.Π.Υ.Υ. 2012 για τον ΕΟΦ» και 04/12-09-2013
     « Έγκριση τηρηθείσης διαδικασίας επί των τεχνικών προδιαγραφών για τις ανάγκες των 
       Φορέων Υγείας Π.Π.Υ.Υ. 2012» 

6.  Την Κ.Υ.Α. με αριθ. 5572/24-10-2013 του Υπουργού Υγείας, Παράταση του  Προγράμματος
     Προμηθειών & Υπηρεσιών Υγείας (Π.Π.Υ.Υ.) των ετών 2011&2012( Φ.Ε.Κ. 2809/5-11-2013 τ.Β΄)

7.  Την αριθ. 94795/10.12.2013 απόφαση του Προέδρου ΔΣ/ΕΟΦ περί έγκρισης σκοπιμότητας
     της εν λόγω προμήθειας για τις ανάγκες του Οργανισμού

8.  Την αριθ. 181/02.01.2014 (αρ.δεσμ. 1/2014) απόφαση του Προέδρου του ΕΟΦ, περί ανάληψης 
     Υποχρέωσης,

9.Την αρίθμ.8/2014 διακήρυξη του πρόχειρου διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών ανάπτυξης πελατών 
Διαδικτύου ή ενδοδικτύων (cpv 72421000-7)

10.Το  αρίθμ.34858/11-4-2014  πρακτικό  της  Επιτροπής  Διενέργειας  Πρόχειρων  Διαγωνισμών 
Α΄εξαμήνου 2014

11.Την αρίθμ.36391/16-4-2014 απόφαση Προέδρου ΕΟΦ σχετικά με το αποτέλεσμα του εν λόγω 
διαγωνισμού και το αποφασιστικό της περί επανάληψης αυτού

12. Την αριθμ. 44022 / 2014 απόφαση του Προέδρου ΕΟΦ σχετικά με τη διενέργεια του 
επαναληπτικού πρόχειρου παροχής υπηρεσιών ανάπτυξης πελατών Διαδικτύου ή ενδοδικτύων (cpv 
72421000-7)
 
   

 
Π  Ρ  Ο Κ  Η  Ρ  Υ  Σ  Σ  Ο  Υ  Μ  Ε

Τη  διενέργεια  Επαναληπτικού  Πρόχειρου  διαγωνισμού  για  την  παροχή  υπηρεσιών 
ανάπτυξης  πελατών  Διαδικτύου  η  ενδοδικτύων  (CPV 72421000-7)με  κριτήριο 
κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά (Σ.Π.) σε ΕΥΡΩ, προϋπολογισθείσας δαπάνης 
(53.736,00)€, συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ  και των κρατήσεων υπέρ τρίτων.  
                           

Π  Ρ  Ο Σ  Φ  Ο  Ρ  Ε  Σ

1. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Επιτροπή διενέργειας πρόχειρων διαγωνισμών Α΄ εξαμήνου 
έτους 2014 στα γραφεία του  Ε.Ο.Φ  (3ος όροφος, Δ/νση Οικονομικού - Τμήμα Προμηθειών , 
Μεσογείων 284 Χολαργός)  μέχρι την  29-05-2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα  11.00 π.μ. και η 
οποία έχει συγκροτηθεί με την αριθ. 9036/17-01-2014 απόφαση του Προέδρου ΕΟΦ βάσει των 
διατάξεων του αρ.26 του Ν.4024/11.  

 2. Οι προσφορές  θα κατατίθενται σε φάκελο πάνω στον οποίο θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς 
     τα   κάτωθι :
     Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα
     Ο τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό
     Ο αριθμός της διακήρυξης
     Η ημερομηνία του διαγωνισμού 
    Τα στοιχεία του αποστολέα – προσφέροντος 

 3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
     ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

    α) Υποβάλλεται   υποχρεωτικά επί ποινή  απόρριψης  υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του
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        άρθ. 8 του   Ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε   ισχύει και θα συμπληρωθεί σύμφωνα 
        με τις διατάξεις του άρθρου3 του Ν.4250/2014(ΦΕΚ 74/26-3-2014 τ.Α)

    β) Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από έντυπο, όπου ο προσφέρων θα δηλώνει 
    αναλυτικά τη συμμόρφωση ή απόκλιση των προσφερομένων ειδών σε σχέση με την τεχνική 
    περιγραφή που επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη και που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος
    αυτής. Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις  από  τους όρους της διακήρυξης 
    δεν θα απορρίπτονται υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές δεν κρίνονται επουσιώδεις από 

την αρμόδια Επιτροπή.
    
     - Τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα 
    στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
    Τεχνικά στοιχεία της προσφοράς είναι οι συνημμένες προδιαγραφές, που αναφέρονται στο 
    παράρτημα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης

  - Τα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς, επί ποινή απορρίψεως  , τοποθετούνται σε   
     χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη   «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ   
     ΠΡΟΣΦΟΡΑ.
    Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ευρώ , θα αναγράφονται  δε ολογράφως και αριθμητικώς.
    Προσφορές που δεν δίδουν τις τιμές σε ευρώ ή που καθορίζουν σχέση  ευρώ σε ξένο  νόμισμα θα 
    απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
   Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη  τιμή ή δεν  δίνεται ενιαία 
   τιμή για το σύνολο των εργασιών ,η προσφορά  απορρίπτεται  ως απαράδεκτη. 
   Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
   Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε  άλλη νόμιμη 
   επιβάρυνση που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, εκτός από  τον ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ θα δίδεται 
   σε ξεχωριστή στήλη, σε περίπτωση δε που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ αυτός θα διορθώνεται από
   την υπηρεσία. 
   Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό 
   ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.         
   Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι ασυνήθιστα χαμηλές θα εξετάζονται λεπτομερώς
   οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό  αυτό θα ζητείται από τον 
   υποψήφιο μειοδότη έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της Οικονομικής Προσφοράς. Εάν και 
   μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως ασυνήθιστα 
   χαμηλές, η  προσφορά θα απορρίπτεται.
    Προσφορές που οι τιμές τους υπερβαίνουν την προϋπολογισθείσα δαπάνη απορρίπτονται.
 4. Οι προσφορές υποβάλλονται σε δύο αντίγραφα υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα και 
    δακτυλογραφημένα σε σφραγισμένο φάκελο
5. Η αποσφράγιση του κυρίου φακέλου της προσφοράς θα γίνει από την αρμόδια  τριμελή Επιτροπή  
    του πρόχειρου διαγωνισμού( άρθρο 38 παρ.6 του Π.Δ. 118/07) παρουσία μόνον αυτών που  
    υπέβαλλαν προσφορά ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους με την κάτωθι διαδικασία: 
    α) Μονογράφονται από όλα τα μέλη της Επιτροπής όλοι οι φάκελοι των προσφορών που 
     κατατέθηκαν εμπρόθεσμα δηλ. μέχρι την ημέρα και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού σύμφωνα με 
    την οικεία διακήρυξη και αποσφραγίζονται. Προσφορές που κατατέθηκαν εκπρόθεσμα, δεν 
    αποσφραγίζονται ,αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή.
   β) Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό ,εφόσον το επιθυμούν, λαμβάνουν γνώση ενυπόγραφα ,των
       δικαιολογητικών και τεχνικών στοιχείων  κατά την ημέρα και ώρα αποσφράγισής των φακέλων ή
      σε ημέρα και ώρα που θα ορίσει η αρμόδια Επιτροπή  
   γ) Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό ,εφόσον το επιθυμούν, λαμβάνουν γνώση ενυπόγραφα ,των 
    οικονομικών στοιχείων της προσφοράς κατά την ημέρα και ώρα αποσφράγισής της οικονομικής 
    προσφοράς.
 
 6. Οι αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.
 7. Οι προσφορές δεσμεύουν τους προσφέροντες για ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες από την
    επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Όποιος έχει καταθέσει προσφορά δεσμεύεται από αυτή 
    να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, στην    περίπτωση που κατακυρωθεί ο διαγωνισμός σ’ αυτόν,
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    εκτός αν εμφανισθεί περίπτωση ανωτέρας βίας.
8. Εγγύηση συμμετοχής και καλής εκτέλεσης στο διαγωνισμό δεν απαιτείται (άρθρο 25 παρ 9 
     του  ΠΔ118/07).
9. Κρατήσεις που βαρύνουν τον προμηθευτή : 
    Με βάση το άρθρο, (άρθρο 10 Ν. 187/1943 άρθρο 22 Π.Δ.422/1981).   
    α) Υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. 3,072 %
    β) Κράτηση 2%  βάσει  του  άρθρου 3 Ν.3580/2007     
    γ) Κράτηση 0,10%  βάσει  του  άρθρου 4 παρ. 3 Ν. 4013/2011
    Παρακράτηση φόρου με βάση το άρθρο 24 του Ν 2198/94, ποσοστό 8%.
10. Η γνωστοποίηση της κατακυρωτικής απόφασης του αρμοδίου προς τούτο   
      οργάνου του φορέα που διενεργεί τον πρόχειρο διαγωνισμό, γίνεται με έγγραφη 
      ειδοποίηση που αποστέλλεται με φαξ και τον καλεί εντός δέκα (10) 
      ημερών να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.                           
      Η προθεσμία  των δέκα (10) ημερών μπορεί να συντμηθεί όχι περισσότερο του 
      ημίσεως, σε  περιπτώσεις επείγουσας προμήθειας – ανάθεσης.
     Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση στην οριζόμενη 
     προθεσμία ο Ε.Ο.Φ. απευθύνεται στον επόμενο στην κατάταξη μειοδότη .
12. Η προσφέροντες δεσμεύονται για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και σύμφωνα με τους 
      όρους που αναφέροντα που αναφέρονται στις  προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης  .  
13. Χρόνος παράδοσης ορίζονται σε πέντε  (5) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 
      Πρέπει να  αναγράφεται  στην προσφορά του κάθε συμμετέχοντος στο διαγωνισμό
     Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα 
     απορρίπτεται.  
 14. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται το ανώτερο μέχρι το ¼ αυτού με
      επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων 
     (Π.Δ. 118/2007 αρ. 26) ή να μετατίθεται .
15.  Η  ολοκλήρωση  των εργασιών/υπηρεσιών  θα  πιστοποιηθεί  από  την αρμόδια  επιτροπή,  με  τη 

σύνταξη  σχετικών   πρωτοκόλλων,  κατόπιν  πιστοποίησης  καλής  λειτουργίας  από  την  αρμόδια 
Δ/νση.

16.Η πληρωμή της παροχής των υπηρεσιών   θα γίνει με την έκδοση χρηματικού εντάλματος  
      πληρωμής ,  μετά την  οριστική ποιοτική και ποσοτική  παραλαβή της. 
      Τα  απαιτούμενα για την πληρωμή δικαιολογητικά ορίζονται στο άρθρο 35  του 
      Π.Δ. 118/07 .
17. Το κείμενο της διακήρυξης είναι ισχυρότερο από κάθε άλλο κείμενο, σχετικό με το διαγωνισμό , 
     εκτός από προφανή σφάλματα ή παραδρομές.
18. Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από 
      το άρθρο 15 του Π.Δ. 118/07.
19. Σημειώνεται ότι για κάθε διευκρίνιση επί θεμάτων πληροφορικής και τεχνικών προδιαγραφών τού 
εν  λόγω  διαγωνισμού,  οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  απευθύνονται  στην  αρμόδια  Διεύθυνση 
Οργάνωσης και Πληροφορικής (κ. Θ.Κουκουβάνης 213 2040252), ενώ για κάθε θέμα που 
άπτεται  της  διεξαγωγής  του Διαγωνισμού,  μπορούν να απευθύνονται  στο τμήμα Προμηθειών της 
Διεύθυνσης Οικονομικού (κ. Κ. Σαξιώνη, 213 2040473).

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ε.Ο.Φ.
              

                                                                           
                                                                       ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΝΤΖΕΡΗΣ
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Λειτουργική περιγραφή συστημάτων

1.1. Πληροφοριακό σύστημα προϊόντων ειδικής διατροφής και συμπληρωμάτων  
διατροφής

Το  πληροφοριακό  σύστημα  των  προϊόντων  ειδικής  διατροφής  και  

συμπληρωμάτων διατροφής θα αποτελείται από δύο υποσυστήματα: 

1. Μια  σειρά  διαδικτυακών  εφαρμογών  ,  που  θα  είναι  διαθέσιμες  στη 

Διαδικτυακή Πύλη του ΕΟΦ. Οι αρμόδιες εταιρίες, με τη συμπλήρωση των  

σχετικών  αναλυτικών  φορμών  θα  έχουν  τη  δυνατότητα  να  υποβάλουν  

αιτήσεις: 

• Γνωστοποίησης κυκλοφορίας τροφίμων ειδικής διατροφής

• Γνωστοποίησης κυκλοφορίας τροφίμων ειδικής διατροφής για αθλητές

• Γνωστοποίησης κυκλοφορίας τροφίμων για δίαιτες μειωμένων 

θερμίδων για απώλεια βάρους

• Γνωστοποίησης κυκλοφορίας διαιτητικών τροφίμων για ειδικούς  

ιατρικούς σκοπούς

• Γνωστοποίησης κυκλοφορίας παρασκευασμάτων για βρέφη και  

παρασκευασμάτων 2ης βρεφικής ηλικίας

• Γνωστοποίησης κυκλοφορίας μεταποιημένων τροφών με βάση τα  

δημητριακά και παιδικών τροφών για βρέφη και μικρά παιδιά

• Γνωστοποίησης κυκλοφορίας συμπληρώματος διατροφής

2. Υποσύστημα  διοικητικής  υποστήριξης  ,  το  οποίο  με  τη  χρήση 

υποσυστήματος ροής εργασιών θα είναι σε θέση να υποστηρίξει το σύνολο  

των  διοικητικών  πράξεων  που  απαιτούνται  για  την  διεκπεραίωση  των  

αιτήσεων γνωστοποίησης.  

Το πληροφοριακό σύστημα πρέπει να συνδέεται άμεσα με την υπάρχουσα βάση  

δεδομένων του Οργανισμού και το σύνολο των σχετικών συστημάτων GREDIS II.  

Οι μηχανογραφικές εφαρμογές θα επωφεληθούν και θα χρησιμοποιήσουν αρχεία  

και  πληροφορίες  από  το  υπάρχον  μηχανογραφικό  σύστημα  ενώ  θα  

δημιουργήσουν και μία νέα σειρά αρχείων (προϊόντων, παρασκευαστών, πρώτες  

ύλες κ.λπ.), προσβάσιμων από το σύνολο των εφαρμογών του GREDIS II.
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1.1.1.  Διαδικτυακές  εφαρμογές  για  την  κατάθεση  αίτησης  γνωστοποιήσεων 

προϊόντων ειδικής διατροφής  και συμπληρωμάτων διατροφής

Το υποσύστημα θα συλλέγει και θα διαχειρίζεται το συνόλο των απαιτούμενων  

επιστημονικών  και  διοικητικών  πληροφοριών  των  προϊόντων  (φάκελος  

προϊόντος):

• Συμπληρώματα διατροφής

• Ειδικής διατροφής

• Ειδικής διατροφής για αθλητές

• Διαιτητικά τρόφιμα για ειδικούς-ιατρικούς σκοπούς

• Για δίαιτες μειωμένων θερμίδων για απώλεια βάρους

• Παρασκευάσματα για βρέφη και για τη 2η βρεφική ηλικία

• Μεταποιημένες  τροφές  με  βάση  τα  δημητριακά και  παιδικές  τροφές  για  

βρέφη και μικρά παιδιά

Τα στοιχεία που πρέπει να τηρούνται στο φάκελο προϊόντος είναι:

• Εμπορική ονομασία – σήμα

• Ονομασία πώλησης  

• Ονομασία εταιρίας που θέτει το προϊόν στην κυκλοφορία (αιτών)

• Παρασκευαστής

• Ποιοτική και ποσοτική σύνθεση

• Συσκευασία και αναλυτική περιγραφή της

• Επισήμανση 

• Αναλυτικά συστατικά 

• Στοιχεία διατροφικής καταλληλότητας - στοιχεία διατροφικού προορισμού

• Προδιαγραφές πρώτων υλών και μέθοδος ελέγχου

• Κατάταξη προϊόντων

• Πιστοποιητικό ανάλυσης

• κ.ά.

1.1.2. Υποσύστημα διοικητικής υποστήριξης

Το υποσύστημα θα διαχειρίζεται τους φακέλους προϊόντων και με τη χρήση με τη  

χρήση  της  λειτουργίας  διοικητικής  ροής  εργασιών  θα  είναι  σε  θέση  να  

υποστηρίξει  το  σύνολο  των  διοικητικών  πράξεων  που  απαιτούνται  για  την  

διεκπεραίωση των αιτήσεων γνωστοποίησης.

Παράλληλα θα παράγει μία σειρά εγγράφων και αναφορών που απαιτούνται από  

το  νόμο  συμπεριλαμβάντας  τη  δυνατότητα  συνεχούς  τροποποίησής  τους  με  

σκοπό την διαρκή εναρμόνιση με την αντίστοιχη ευρωπαϊκή νομοθεσία Ενώ θα  

προσφέρει  τη  δυνατότητα  παραγωγής  σε  μορφή  αρχείου  XML  και  eCTD  των  
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πληροφοριών  προς  υποβολή  και  ενημέρωση  του  Ευρωπαϊκού  Οργανισμού  

Φαρμάκων.
1.1.2.1. Υποσύστημα διοικητικής ροής εργασιών

Μία αίτηση για έγκριση, ανανέωση, τροποποίηση ή γνωστοποίηση ενός προϊόντος  

αρμοδιότητας  ΕΟΦ,  ορίζει  την  έναρξη  μιας  ροής  εργασιών.  Ως  ροή  εργασίας  

θεωρείται  μία  μηχανογραφημένη,  αυτοματοποιημένη  σειρά  βημάτων  που  

συνδέονται μεταξύ τους (το προηγούμενο είναι προϋπόθεση του επόμενου) και  

αποτυπώνει την αντίστοιχη ακολουθία εσωτερικών διοικητικών πράξεων για τη  

διεκπεραίωση της αίτησης. 

Σε κάθε βήμα της ροής εργασιών θα ενημερώνεται ο φάκελος του προϊόντος με  

εισηγήσεις,  παρατηρήσεις,  συνοδευτικά  έγγραφα  και  δικαιολογητικά,  τυχόν  

σχόλια, αποφάσεις, άδειες κ.ά.  Η ολοκλήρωση της εκάστοτε ροής εργασιών θα  

συντελείται  με την αυτόματη ενημέρωση της κεντρικής βάσης δεδομένων του  

Οργανισμού.

Η λειτουργία της ροής εργασιών θα πρέπει να παράγει απαραίτητα έγγραφα και  

καταστάσεις  όπως  η  Κατάσταση  Θεμάτων  Ημερήσιας  Διάταξης  ανά  επιτροπή  

(Επιτροπή Τροποποιήσεων, Ε.Σ.Ε., κ.ά.) ενώ οι χρήστες θα πρέπει να έχουν τη  

δυνατότητα λήψης τουλάχιστον των παρακάτω πληροφοριών:

• Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υπόθεση μίας αίτησης

• Σε ποιο τμήμα ή σε ποιον υπάλληλο βρίσκεται η υπόθεση αυτή την στιγμή

• Σε πόσο χρονικό διάστημα διεκπεραιώθηκε η υπόθεση

• Πόσος χρόνος χρειάστηκε σε κάθε στάδιο

• Υποθέσεις που εκκρεμούν κ.ά.

1.2.  Διαδικτυακή εφαρμογή για  την  κατάθεση αιτήσεων  αδειών  κυκλοφορίας  
βιοκτόνων προϊόντων

Το σύστημα θα είναι αρμόδιο για την διαχείριση του συνόλου των επιστημονικών  

και διοικητικών πληροφοριών βιοκτόνων  προϊόντων (φάκελος προϊόντος):

• Μοναδικός κωδικός προϊόντος

• Ονομασία

• Παρασκευαστής/Συσκευαστής

• Ομάδα και τύπος προϊόντος

• Δραστικές ουσίες και αριθμός CAS

• Μη δραστικές ουσίες

• Φυσικές και χημικές ιδιότητες

• Ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση

• Χρήσεις και αποτελεσματικότητα κ.ά.

Το πληροφοριακό σύστημα πρέπει να συνδέεται άμεσα με την υπάρχουσα βάση  

δεδομένων του Οργανισμού και το σύνολο των σχετικών συστημάτων GREDIS II.  

Οι μηχανογραφικές εφαρμογές θα επωφεληθούν και θα χρησιμοποιήσουν αρχεία  

και  πληροφορίες  από  το  υπάρχον  μηχανογραφικό  σύστημα  ενώ  θα  
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δημιουργήσουν  και  μία  νέα  σειρά  αρχείων  (προϊόντων,  παρασκευαστών-

συσκευαστών,  δραστικών ουσιών απολυμαντικών κ.λπ.),  προσβάσιμων από το  

σύνολο των εφαρμογών του GREDIS II.

1.2.1. Διαχείριση αδειών κυκλοφορίας

Το σύστημα με τη χρήση της λειτουργίας διοικητικής ροής εργασιών θα είναι σε  

θέση να υποστηρίξει το σύνολο των διοικητικών πράξεων που απαιτούνται για  

την διεκπεραίωση αιτήσεων αδειών κυκλοφορίας ενώ παράλληλα θα προσφέρει  

ψηφιακές  υπηρεσίες  ηλεκτρονικής  υποβολής  των  αιτήσεων  μέσω  της  

Διαδικτυακής Πύλης του Οργανισμού από τις εταιρίες, ήτοι:

• αίτηση έγκρισης άδειας κυκλοφορίας,

• αίτηση ανανέωσης άδειας κυκλοφορίας,

• αίτηση τροποποίησης άδειας κυκλοφορίας,

με  δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής από πλευράς  αιτούντων των σχετικών  

φακέλων  βιοκτόνων-απολυμαντικών  προϊόντων  (με  πλήρη  στοιχεία  όπως  

αναφέρονται στην Υπ. Απόφαση Υ1β/7723/13.2.94).

1.2.2. Υποσύστημα διοικητικής ροής εργασιών

Με τη χρήση του υποσυστήματος διοικητικής ροής εργασιών θα είναι δυνατή η  

υποστήριξη  του  συνόλου  των  διοικητικών  πράξεων  που  απαιτούνται  για  την  

διεκπεραίωση αιτήσεων αδειών κυκλοφορίας.

Μία αίτηση για έγκριση, ανανέωση, τροποποίηση ή γνωστοποίηση ενός προϊόντος  

αρμοδιότητας  ΕΟΦ,  ορίζει  την  έναρξη  μιας  ροής  εργασιών.  Ως  ροή  εργασίας  

θεωρείται  μία  μηχανογραφημένη,  αυτοματοποιημένη  σειρά  βημάτων  που  

συνδέονται μεταξύ τους (το προηγούμενο είναι προϋπόθεση του επόμενου) και  

αποτυπώνει την αντίστοιχη ακολουθία εσωτερικών διοικητικών πράξεων για τη  

διεκπεραίωση της αίτησης. 

Σε κάθε βήμα της ροής εργασιών θα ενημερώνεται ο φάκελος του προϊόντος με  

εισηγήσεις,  παρατηρήσεις,  συνοδευτικά  έγγραφα  και  δικαιολογητικά,  τυχόν  

σχόλια, αποφάσεις, άδειες κ.ά.  Η ολοκλήρωση της εκάστοτε ροής εργασιών θα  

συντελείται  με την αυτόματη ενημέρωση της κεντρικής βάσης δεδομένων του  

Οργανισμού.

Η λειτουργία της ροής εργασιών θα πρέπει να παράγει απαραίτητα έγγραφα και  

καταστάσεις  όπως  η  Κατάσταση  Θεμάτων  Ημερήσιας  Διάταξης  ανά  επιτροπή  

(Επιτροπή Τροποποιήσεων, Ε.Σ.Ε., κ.ά.) ενώ οι χρήστες θα πρέπει να έχουν τη  

δυνατότητα λήψης τουλάχιστον των παρακάτω πληροφοριών:

• Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υπόθεση μίας αίτησης

• Σε ποιο τμήμα ή σε ποιον υπάλληλο βρίσκεται η υπόθεση αυτή την στιγμή

• Σε πόσο χρονικό διάστημα διεκπεραιώθηκε η υπόθεση

• Πόσος χρόνος χρειάστηκε σε κάθε στάδιο
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• Υποθέσεις που εκκρεμούν κ.ά.

Το υποσύστημα θα παράγει το σύνολο των απαιτούμενων από το νόμο εγγράφων  

και καταστάσεων καθώς και θα έχει τη δυνατότητα παραγωγής σε μορφή αρχείου  

XML και eCTD των πληροφοριών προς υποβολή και ενημέρωση του Ευρωπαϊκού  

Οργανισμού  Χημικών Προϊόντων.

2. Τεχνικές απαιτήσεις

2. 1. Βασικές προδιαγραφές

Η  αρχιτεκτονική  του  συστήματος  θα  πρέπει  να  ακολουθεί  την  αρχιτεκτονική  

Multi-tier και η υλοποίησή του να βασίζεται στα πρότυπα που καθορίζει το J2EE  

1.6 ή νεότερης έκδοσης.

Επιθυμητή η εγκατάσταση και χρήση Ανοιχτού Πηγαίου Κώδικα (Open Source)  

υλοποιημένου σε γλώσσα Java σύμφωνα με το πρότυπο JSR-168, WSRP, Web  

Services. 

2.2. Αρχιτεκτονική συστήματος 

Το σύστημα πρέπει να υποστηρίζει αρχιτεκτονική πολλών επιπέδων (n-tier) (π.χ.  

Επίπεδο  δεδοµένων,  επίπεδο  εφαρµογής,  επίπεδο  παρουσίασης,  επίπεδο  

αποθήκευσης, επίπεδο πιστοποίησης χρηστών κ.ο.κ.) 

Το σύστημα θα πρέπει να υποστηρίζει έναν ισχυρό και ώριµο Application server,  

κατά προτίμηση glassfish 3 ή νεώτερο, υψηλής απόδοσης. 

Το σύστημα θα πρέπει να υποστηρίζει ολοκληρωµένη αρχιτεκτονική ασφάλειας  

ώστε να επιτρέπει το φυσικό διαχωρισµό των εξυπηρετητών που υλοποιούν το  

σύστημα, (πχ ο web server να βρίσκεται στη DMZ). 

∆εν θα απαιτείται επιπλέον λογισµικό-πελάτη για την πρόσβαση του χρήστη στο  

σύστημα  εκτός  από  κάποιον  δηµοφιλή  web  browser  που  θα  διαθέτει  ο  

προσωπικός υπολογιστής του χρήστη. 

2.3. Υποστήριξη προτύπων-πρωτοκόλλων 

HTML, Java, J2EE, XML, Web Services (SOAP, UDDI, WSDL) για την ανάπτυξη  

εφαρµογών διαδικτύου ή τη σύνδεση µε υπάρχουσες εφαρµογές. 

Υποστήριξη ενός ή περισσότερων εκ των OS's: AIX, Sun Solaris, HP/UX, Linux.

Υποστήριξη των δηµοφιλών RDBMS's: Oracle, MySQL, DB2 για την αποθήκευση  

των δεδοµένων διαχείρισης του συστήματος και οπωσδήποτε MIMER. 

Υποστήριξη των πιο δηµοφιλών Web Servers: Apache HTTP Server, IBM HTTP  

server, Sun One. 

Περιγραφή προτεινόµενων τεχνολογιών components  (EJB,  Struts,  Spring, 

Toplink, Hybernate, Lucene κ.λπ.).
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2.4. Ανάπτυξη συστήματος 

Οι διαδικτυακές εφαρμογές να αναπτυχθούν βασισμένες στα πρότυπα του J2EE  

1.6. ή νεότερη έκδοση (EJBs, Web Services).

Το  σύστημα  να  έχει  υλοποιηθεί  σε  γλώσσα  προγραμματισμού  JAVA  και  να  

εξασφαλίζει  τη  διαλειτουργικότητα  (interoperability),  επεκτασιμότητα  

(extensibility)  και  τη  μεταφερσιμότητά  (portability)  του,  επιτρέποντας  την  

εγκατάσταση αυτού σε όλα σχεδόν τα λειτουργικά συστήματα (OSs) 32bit αλλά  

και 64bit σε επίπεδο διακομιστή (server).

Οι  διαδικτυακές  εφαρμογές  να  είναι  ανεξάρτητες  από  τo  RDBMS  (Database  

Independent).

Παράδοση του πηγαίου κώδικα και λεπτομερή τεχνική τεκμηρίωση (UML, Java  

API Document, κ.λπ.).

2.5. Ασφάλεια (αυθεντικοποίηση-εξουσιοδότηση) 

Το  σύστηµα  ταυτοποίησης  πρέπει  να  µπορεί  να  επικοινωνεί  µε  χρήση  

πρωτοκόλλων ασφάλειας (πχ SSL) µε τον authentication Server. 

Ο έλεγχος πρόσβασης πρέπει να µπορεί να ορίζεται σε επίπεδο χρηστών, οµάδων  

χρηστών, URL, φορμών, βάσης δεδοµένων και εφαρµογών. 

Θα µπορούν να  ορίζονται  οµάδες  χρηστών όπου ένας  χρήστης  θα  µπορεί  να  

ανήκει σε µια ή περισσότερες οµάδες. 

Πρέπει να υποστηρίζονται δυνατότητες κληρονόµησης δικαιωµάτων από χρήστες  

ή οµάδες. 

Τα  δικαιώµατα  πρόσβασης  (read/write/update)  να  ορίζονται  τόσο  σε  επίπεδο  

χρήστη όσο και σε επίπεδο οµάδων χρηστών, για ευκολία διαχείρισης µεγάλων  

οµάδων χρηστών. 

Οι  ρυθµίσεις  ασφάλειας πρέπει  να µπορούν να γίνονται  σε  πραγµατικό χρόνο  

ώστε να µην επηρεάζουν την καλή λειτουργία του συστήματος. 

Οι διαχειριστές θα µπορούν να ορίσουν ότι συνδέσεις σε συγκεκριµένα µέρη του  

συστήματος γίνονται µόνο µε χρήση προτύπων ασφάλειας (πχ. Oι χρήστες µόνο  

µέσω  πρωτοκόλλου  HTTPS  θα  έχουν  πρόσβαση  στο  χώρο  όπου  µπορούν  να  

αλλάξουν  προσωπικά  τους  στοιχεία  όπως  τον  κωδικό  πρόσβασή  τους  στο  

σύστημα). 

Το σύστημα θα προσφέρει single sign-on δυνατότητες. 

2.6. User interface (Διεπαφή)

Το γραφικό περιβάλλον πρέπει βασίζεται σε διεθνή πρότυπα.

Το  γραφικό  περιβάλλον  να  έχει  αναπτυχθεί  ακολουθώντας  ορισμένες  βασικές  

αρχές όπως:

• Συνέπεια στην διάταξη των φορμών

• Επαγγελματική εμφάνιση

• Απλότητα
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• Αποτελεσματικότητα

2.7. Χρηστικότητα

Η χρηστικότητα του συστήματος να βασίζεται στα πρότυπα που έχουν καθορίσει  

τα  περιβάλλοντα  λειτουργικών  συστημάτων,  με  λειτουργίες  που  είναι  ήδη  

γνώριμες  στο  χρήστη  (π.χ.  Drag-n-Drop,  ελαχιστοποίηση,  μεγιστοποίηση,  

κλείσιμο, progress bar), επιτυγχάνοντας με αυτό τον τρόπο την άμεση εξοικείωση  

του χρήστη με το περιβάλλον του συστήματος. 

Το σύστημα πρέπει να λειτουργεί σε περιβάλλον web, με αποτέλεσμα την άμεση  

εξοικείωση του χρήστη με αυτό εφόσον ο χρήστης διαθέτει τις βασικές γνώσης  

πλοήγησης στο Διαδίκτυο. 

Στον χρήστη να παρουσιάζονται μόνο οι πληροφορίες που τον ενδιαφέρουν. Για  

παράδειγμα, όταν ο χρήστης λαμβάνει μέρος σε μια ροή εργασιών (έκδοση άδειας  

φαρμακευτικού  προϊόντος),  τότε  στην  οθόνη  του  να  εμφανίζονται  μόνο  οι  

ενέργειες και τα πεδία εισαγωγής που σχετίζονται με το συγκεκριμένο σημείο της  

διαδικασίας, αποτρέποντας με αυτό τον τρόπο πιθανά ανθρώπινα λάθη.

Η πλοήγηση του χρήστη στην εφαρμογή να επιτυγχάνεται με κατάλληλα drop-

down menus, περιγραφικά links και κουμπιά. 

Σε  σημεία  που  απαιτείται  καταχώρηση  κωδικών,  το  σύστημα  να  προτείνει  

αυτόματα  τον  αμέσως  επόμενο  διαθέσιμο  κωδικό  βάσει  παραμετροποιήσιμων  

κανόνων. 

Όλες οι εφαρμογές να παρέχουν on-line ηλεκτρονικό βοήθημα που μπορεί να  

χρησιμοποιηθεί μέσα από το περιβάλλον εφαρμογής. Παράλληλα, δύο επιπλέον  

βοήθειες να προσφέρονται στο χρήστη:

• Tool tips

• Βοηθητικά μηνύματα (help messages)

• Οθόνες προόδου

2.8. Ακεραιότητα δεδομένων

Τα  δεδομένα  του  συστήματος  να  αποθηκεύονται  στη  βάση  δεδομένων  του  

συστήματος και να είναι ενημερωμένα, όμοια και άμεσα διαθέσιμα σε όλους του  

χρήστες του συστήματος ανάλογα με την πιστοποίησή τους. 

Να  διαθέτει  μηχανισμούς  backup  και  archiving  τόσο  σε  επίπεδο  διακομιστή  

(machine backup) όσο και σε επίπεδο λογισμικού (system/database backup). 

Οι διαδικασίες του backup και archiving να είναι εκτελέσιμες κατά τη διάρκεια  

λειτουργίας  του  συστήματος  (online  backup)  και  να  μπορούν  να  είναι  

προγραμματισμένες (automatic) αλλά και εξαναγκασμένες (forced/manual).

2.9. Νομικές απαιτήσεις
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Το σύστημα οφείλει να είναι εναρμονισμένο πλήρως με το σύνολο της νομοθεσίας  

και  των  εγκυκλίων  που  διέπουν  τις  διαδικασίες  του  Εθνικού  Οργανισμού  

Φαρμάκων αλλά και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων. Τυχόν ευαίσθητα  

δεδομένα (δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα κ.ά.)  που θα αποθηκεύονται  στο  

σύστημα, θα τηρούνται βάσει της οδηγίας 95/46/EC της Ευρωπαϊκής Ένωσης και  

των υποδείξεων των νόμων της Ελληνικής Δημοκρατίας.

3. Καταγραφή αναλυτικών απαιτήσεων εφαρμογών

Η λεπτομερή καταγραφή απαιτήσεων των εφαρμογών θα πραγματοποιηθεί από  

τον ανάδοχο σε συνεργασία με την υπηρεσία Μηχανογράφησης του Οργανισμού  

και ο ανάδοχος οφείλει  να καταθέσει  αναφορά απαιτήσεων και προδιαγραφών  

καθώς  και  αναλυτική  σχηματική  περιγραφή  της  Βάσης  Δεδομένων  (database  

schema) για κάθε εφαρμογή.

4. Χρόνος παράδοσης
Ο χρόνος παράδοσης του συνόλου των εφαρμογών δεν θα υπερβεί τους  πέντε 

(5) μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 

5. Εγγύηση καλής λειτουργίας
 Ο  ανάδοχος  οφείλει  να  παρέχει  στον Οργανισμό  εγγύηση  καλής  λειτουργίας  

διάρκειας  ενός (1) έτους,  από την οριστική παραλαβή των μηχανογραφικών 

υπηρεσιών που περιλαμβάνει τις παρακάτω υπηρεσίες:

• Βελτιώσεις – αλλαγές στις καταστάσεις αναφορών

• Αλλαγές της εφαρμογής που προκύπτουν από την σχετική νομοθεσία

• Προσαρμογές της εφαρμογής στις τρέχουσες εκδόσεις του συστήματος της  

Βάσης Δεδομένων (RDBMS)

• Προσαρμογές της εφαρμογής στις τρέχουσες εκδόσεις των λειτουργικών  

συστημάτων (Windows, Solaris)

• Τροποποιήσεις  εγχειριδίων  χρήσης  εφόσον  προκύπτουν  αλλαγές/  

τροποποιήσεις της εφαρμογής

• Υπηρεσίες  τηλεφωνικής  υποστήριξης  των  χρηστών  στη  λειτουργία  της  

εφαρμογής (help desk), εργάσιμες ώρες και ημέρες

6. Εκπαίδευση χρηστών

Ο ανάδοχος οφείλει να προσφέρει υπηρεσίες εκπαίδευσης στους χρήστες του  

Οργανισμού και στους διαχειριστές του συστήματος (administrators), εφόσον 

πρόκειται για νέο προσωπικό ή προσωπικό σε ανάληψη νέας αρμοδιότητας.
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Σημειώνεται ότι τα σεμινάρια θα διεξαχθούν στο χώρο του Οργανισμού σε  

εργάσιμες ώρες και ημέρες ενώ η απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή θα  

παρασχεθεί από αυτόν. 

Οι προσφέροντες πρέπει να καταθέσουν στην προσφορά τους διαθέσιμο σχέδιο  

εκπαίδευσης (χρονοδιάγραμμα, διάρκεια, ενότητες, τυχόν απαιτήσεις υποδομής  

κ.λπ.).

Για κάθε ενότητα θα πρέπει να καταγράφονται τα εξής:

• Στόχοι της ενότητας

• Διάρκεια

• Περίληψη ύλης

• Ομάδα εκπαιδευομένων

• Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτή/ών. 

7. Τεχνική ικανότητα αναδόχου

Οι προσφέροντες οφείλουν να αποδείξουν την εμπειρία και τεχνογνωσία στους  
παρακάτω τομείς:

• υλοποίηση και ολοκλήρωση φαρμακευτικών πληροφοριακών συστημάτων 

και,

• ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων μέσω τεχνολογιών διαδικτύου,

καταθέτοντας τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης:

Α. Κατάλογο των κυριότερων σχετικών έργων που εκτέλεσαν κατά τα τρία  
(πέντε) τελευταία έτη. 

α/α ΠΕΛΑΤΗΣ
ΣΥΝΤΟΜΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΡΓΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΙΑ 
ΜΕ ΤΟ 
ΠΑΡΟΝ 
ΕΡΓΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΕΡΓΟΥ 
(ΑΠΟ-ΕΩΣ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΣΤΟ ΕΡΓΟ

ΤΡΟΠΟΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΤΟ ΕΡΓΟ

Β. Από τα παραπάνω έργα, ένα τουλάχιστον παρόμοιο με το αντικείμενο του υπό  
ανάθεση έργου, το οποίο έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς από τον προσφέροντα, θα  
πρέπει να παρουσιαστεί αναλυτικά.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον προσφέροντα  
επίδειξη σχετικών εγκατεστημένων συστημάτων.
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8. Πίνακας τεχνικών προδιαγραφών

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΣΤΗΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

1.  ΓΕΝΙΚΑ
1.1 Εμπειρία σε αντίστοιχα πληροφοριακά συστήματα, ειδικότερα εμπειρία:
1.1.1 στην ανάλυση διαδικτυακών 
φαρμακευτικών συστημάτων

>5 ετών

1.1.2 στην σχεδίαση διαδικτυακών 
φαρμακευτικών συστημάτων

>5 ετών

1.1.3 προγραμματισμό διαδικτυακών 
φαρμακευτικών εφαρμογών

>5 ετών

1.1.4 Να δοθεί κατάλογος σχετικών 
εγκατεστημένων ή υπό εγκατάσταση 
πληροφοριακών συστημάτων



2. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
2.1. Αποδεδειγμένη εμπειρία στη σχεδίαση 
βάσεων δεδομένων σε περιβάλλον RDBMS

 >5 ετών  

2.2. Αποδεδειγμένη εμπειρία στο RDBMS MIMER  >5 ετών
2.3. Αποδεδειγμένη εμπειρία σχεδίασης σε 
περιβάλλον WEB APPLICATION SERVER

 >3 ετών

3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
3.1. Αποδεδειγμένη εμπειρία προγραμματισμού σε 
γραφικό περιβάλλον Windows

 >5 ετών ??

3.2. Αποδεδειγμένη εμπειρία προγραμματισμού σε 
περιβάλλον JAVA

 >3 ετών

3.3. Αποδεδειγμένη εμπειρία προγραμματισμού σε 
περιβάλλον WEB APPLICATION SERVER

 >3 ετών

4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
4.1 Εκπαίδευση των χρηστών του συστήματος
4.1.1  Η εκπαίδευση θα γίνεται στους χώρους του 
Οργανισμού
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ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΣΤΗΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

4.1.2  Ειδικευμένο προσωπικό  >5 ετών
4.1.3  Τροποποιήσεις εγχειριδίων χρήσης εφόσον 
προκύπτουν αλλαγές/τροποποιήσεις στις  
εφαρμογές



5. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΜΠΕΙΡΙΑ-ΣΠΟΥΔΕΣ)
5.1 Σύνθεση της προτεινόμενης ομάδας εργασίας  
ως προς την ειδικότητα και την εμπειρία στα 
πληροφοριακά συστήματα



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ    ΙΙ               ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Κατηγορία I : Τεχνικά Χαρακτηριστικά Εξοπλισμού
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ (1) : 90%

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΜΕΡΙΚΟΣ 
ΒΑΘΜΟΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1 Συμφωνία  με  τις 
τεχνικές προδιαγραφές 

100%

Κατηγορία II : Εγγύηση - Υποστήριξη – Χρόνος παράδοσης- Προσφορά
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ (2): 10%
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
ΜΕΡΙΚΟΣ 
ΒΑΘΜΟΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1 Εγγύηση καλής 
λειτουργίας ,  στοιχεία 
τεχνικής υποστήριξης 
(παρεχόμενο service 
από τον προμηθευτή, 
ύπαρξη 
ανταλλακτικών)

90%
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2 Χρόνος παράδοσης 10%

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ    ΙΙΙ  ΤΡΟΠΟΣ   ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  ΤΗΣ  ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

O μικρότερος λόγος Τ/ Β μας δείχνει την συμφερόμενη προσφορά, όπου

Τ (Συγκριτική τιμή) =  η τιμή προσφοράς και το κόστος εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης  για τα δύο (2) χρόνια μετά την λήξη  

της εγγύησης καλής λειτουργίας.

Β (Σταθμισμένη βαθμολογία) =   το άθροισμα της σταθμισμένης βαθμολογίας των  κατηγοριών αξιολόγησης  Ι, ΙΙ.

Η μικρότερη δυνατή βαθμολογία  είναι οι εκατό (100) βαθμοί εφόσον οι τεχνικές προσφορές καλύπτουν ακριβώς τις τεχνικές προδιαγραφές 

και  η  μέγιστη δυνατή είναι  εκατόν δέκα (110) βαθμοί  εφόσον οι  τεχνικές  προσφορές  υπερκαλύπτουν τις  τεχνικές  προδιαγραφές της 

διακήρυξης. 

Σημείωση: Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ», αν υφίσταται,  του πίνακα τεχνικών προδιαγραφών θα αναγράφεται ο αύξων αριθμός, η  σελίδα και στίχος του 

τεχνικού εγχειριδίου, εγγράφου ή δημοσιεύματος με το οποίου υποστηρίζονται οι σημειωθείσες πληροφορίες . Το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό θα έχει  

εντοπισθεί και υπογραμμισθεί και θα αναγράφεται ο αριθμός του κριτηρίου των  τεχνικών προδιαγραφών που αναφέρεται. Η σημείωση αυτή σε περίπτωση 

που δεν εφαρμοστεί  στην υποβληθείσα προσφορά μπορεί και να αποτελέσει, κατά την κρίση της σχετικής επιτροπής αξιολόγησης, και λόγο απόρριψης της 

προσφοράς. 

Για την Δ/νση Οργάνωσης & Πληροφορικής

Αα Θωμάς Κουκουβάνης
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