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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
(Ε.Ο.Φ.) – Ν.Π.Δ.Δ.
Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Μεσογείων 284, Χολαργός
Πληροφορίες: Ε. Αγγελοπούλου
Τηλ.: 2132040478
Fax: 2132040474
Email: eangelopoulou@eof.gr

ΑΔΑ: 727Β469Η25-ΧΛ2
Χολαργός: 40766/02-05-2017
Αρ. Διακ.: 12/2017

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: «Ανάθεση υπηρεσιών αναβάθμισης συστήματος
ηλεκτρονικού
πρωτοκόλλου
(CPV:
48214000-1)
προϋπολογισθείσας
δαπάνης
(74.400,00)€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας
- τιμής»
Έχοντας υπόψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Α. Τις διατάξεις :
1. Του Ν. 496/74 « Περί Λογιστικού Ν.Π.Δ.Δ.»
2. Του Ν. 1316/83 «Ίδρυση, Οργάνωση και Αρμοδιότητες του ΕΟΦ» όπως τροποποιήθηκε και
συμπληρώθηκε μεταγενέστερα
3. Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)» όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
4. Το άρθρο 57 του N. 4368/2016
5. Του ΠΔ 80/2016 περί «Ανάληψης υποχρεώσεως από τους διατάκτες»
6. Του Ν. 4412/2016 «Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»
7. Του άρθρου 22, παρ.52 του Ν.4441/2016
8. Tου Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1
9. Της παρ. Ζ, του άρθρου 1, του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής
νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων
πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»
10. Του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»
11. Του Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»
12. Την με αριθμ. 158/2016 Απόφαση της Αρχής με θέμα «Έγκριση του "Τυποποιημένου
Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης" (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016(Α ́ 147), για
διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών» (Β ́ 3698)
13. Του Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»
14. Του Ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»
και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15
15. Του Ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά
Θέματα»
16. Του Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα
και στοιχεία»
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17. Της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων»
18. Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της
παρούσας,
καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού,
κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση
της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
Β. Τις αποφάσεις:
1. Την αριθ. 20374/10-03-2017 απόφαση της Προέδρου ΕΟΦ περί έγκρισης σκοπιμότητας της
εν λόγω υπηρεσίας για τις ανάγκες του Οργανισμού
2. Την αριθ. 23721/20-03-2017 (ΑΔΑ: 729Α469Η25-ΖΔΤ) απόφαση της Προέδρου του ΕΟΦ,
περί ανάληψης υποχρεώσεων, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων του
Οργανισμού, έτους 2017 επί ειδικού φορέα 7120 και Κ.Α.Ε. 7123, αριθμός δέσμευσης 7
Π Ρ ΟΚ Η Ρ Υ Σ ΣΟ Υ Μ Ε
Συνοπτικό Διαγωνισμό για την ανάθεση υπηρεσιών αναβάθμισης συστήματος
ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου (CPV: 48214000-1) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας
– τιμής και προϋπολογισθείσας δαπάνης εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων
ευρώ (74.400,00)€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των κρατήσεων υπέρ τρίτων.

Π Ρ ΟΣ Φ Ο Ρ Ε Σ
Οι προσφορές θα υποβληθούν το αργότερο μέχρι την 18/05/2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα
11.00 π.μ. στα γραφεία του ΕΟΦ (Λεωφ. Μεσογείων 284, 3ος όροφος) και θα παραληφθούν από
την αρμόδια Επιτροπή διενέργειας ανοιχτών-πρόχειρων διαγωνισμών προμήθειας ειδών και
υπηρεσιών/εργασιών έτους 2017, η οποία θα καθορίσει και την διαδικασία εξέτασης των
προσφορών.
ΟΡΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
1. Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι μπορούν να υποβάλουν με οποιοδήποτε τρόπο τις προσφορές τους,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη και να παραλαμβάνονται με απόδειξη.
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα δεν αποσφραγίζονται, είναι
εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.
Η Αναθέτουσα Αρχή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην άφιξη των
προσφορών, από οποιαδήποτε αιτία, που αποστέλλονται με τον ως άνω τρόπο. Οι προσφορές που
είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία είτε δεν έφθασαν έγκαιρα στην Υπηρεσία
Διενέργειας, θα επιστρέφονται στους προσφέροντες χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί.
Όσοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά
παραστατικό εκπροσώπησης.
2. Οι προσφορές θα κατατίθενται σε σφραγισμένο φάκελο πάνω στον οποίο θα πρέπει να
αναγράφονται ευκρινώς τα κάτωθι:
 Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα
 Ο τίτλος της αναθέτουσας αρχής που διενεργεί το διαγωνισμό
 Τα στοιχεία του διαγωνισμού
 Η καταληκτική ημερομηνία διαγωνισμού
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 Τα στοιχεία του αποστολέα – προσφέροντος
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Α) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο)
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), υποβάλλεται επί ποινή αποκλεισμού
Το ΤΕΥΔ, το οποίο αποτελεί υπεύθυνη δήλωση των οικονομικών φορέων προς αντικατάσταση των
πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη και παρέχει προκαταρκτική απόδειξη ότι
ο οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται σε κάποια από τις καταστάσεις των άρθρων 73, παρ. 1,2,3 και 4
(εδ. α,β,θ), και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Διακήρυξης. Οι υποψήφιοι πρέπει να
εισέλθουν στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (http://www.eaadhsy.gr), να βρουν το ΤΕΥΔ σε
επεξεργάσιμη μορφή doc, να το συμπληρώσουν κατά τα πρότυπα του pdf και να το υπογράψουν.
Εναλλακτικά, το ΤΕΥΔ σε μορφή doc μπορεί να ανακτηθεί από το site του ΕΟΦ (http://www.eof.gr).
 Κάθε οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, πρέπει να συμπληρώσει και να
υποβάλει ένα ΤΕΥΔ.
 Όταν συμμετέχουν οικονομικοί φορείς υπό τη μορφή ένωσης, πρέπει να συμπληρωθεί και να
υποβληθεί για κάθε φορέα –μέλος της ένωσης χωριστό ΤΕΥΔ
 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, τότε
υποβάλλεται χωριστό ΤΕΥΔ από κάθε έναν οικονομικό φορέα
 Στην περίπτωση που ο συμμετέχων οικονομικός φορέας δηλώσει πως θα αναθέσει υπό
μορφή υπεργολαβίας ποσοστό της σύμβασης που ξεπερνάει το 30% της συνολικής της
αξίας, τότε υποβάλλεται μαζί με το ΤΕΥΔ του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα και
χωριστό ΤΕΥΔ εκ μέρους του/των υπεργολάβου/ων.
Το ΤΕΥΔ υπογράφεται:
 στις περιπτώσεις ατομικής επιχείρησης, από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτής,
 στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών
εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), από τους διαχειριστές.
 στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και
από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (υπογράφουν το ίδιο ΤΕΥΔ)
Β) Τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς τοποθετούνται σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο
μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
Κάθε προσφορά θα περιέχει συμπληρωμένο επί ποινή αποκλεισμού τον πίνακα συμμόρφωσης της
παραγράφου 5.1 των τεχνικών προδιαγραφών που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης.
Γ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: Τα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς, επί ποινή
αποκλεισμού, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο,
με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ευρώ (€) και θα
αναγράφονται ολογράφως και αριθμητικώς. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ευρώ ή που
καθορίζουν σχέση ευρώ με ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Στις τιμές θα περιλαμβάνονται ο Φ.Π.Α. και οι τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων, καθώς και κάθε άλλη
νόμιμη επιβάρυνση που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις. 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 στον 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 προμηθευτή έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της
Οικονομικής Προσφοράς. Η αιτιολόγηση θα δίδεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας,
κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης του
ΕΟΦ (παρ.1, αρθρ.88 του Ν.4412/2016). Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω
αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως ασυνήθιστα χαμηλές, η προσφορά θα
απορρίπτεται.
Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης δεν θα
απορρίπτονται υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές κρίνονται επουσιώδεις από την αρμόδια
Επιτροπή βάσει του άρθρου 102 του Ν. 4412/2016.
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4. Οι τεχνικές και οικονομικές προσφορές υποβάλλονται

σε δύο αντίγραφα υποχρεωτικά στην
Ελληνική γλώσσα και δακτυλογραφημένα σε σφραγισμένο φάκελο.
5. Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από την Υπηρεσία, όλες
τις εργάσιμες ημέρες από το Τμήμα Προμηθειών (τηλ. 213 2040478).
Ειδικές διευκρινήσεις σχετικά με τεχνικές προδιαγραφές λαμβάνονται από τη Διεύθυνση
Διοικητικού (κος Χ. Σεραφόπουλος τηλ. 213 2040370).
6. Η αποσφράγιση του κυρίου φακέλου της προσφοράς θα γίνει από την αρμόδια τριμελή Επιτροπή
του συνοπτικού διαγωνισμού (παρ.1, άρθρ. 221 του Ν. 4412/2016) η οποία συγκροτήθηκε σύμφωνα
με την αριθμ.97037/16-12-2016 και την αριθμ. 15782/23-02-2017 απόφαση Προέδρου ΕΟΦ,
παρουσία μόνον αυτών που υπέβαλλαν προσφορά ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους με την
κάτωθι διαδικασία:
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. Επίσης, μονογράφονται όλα τα δικαιολογητικά
συμμετοχής που έχουν υποβληθεί, η τεχνική προσφορά ανά φύλλο καθώς και η οικονομική
προσφορά. Η διαδικασία της αποσφράγισης ακολουθεί τις παρ. 1 & 2 του άρθρου 100 του Ν.
4412/2016 και το άρθρο 117.
7. Η συνολική διάρκεια του έργου θα είναι 7 μήνες.
8. Η αξιολόγηση και ανάθεση των υπηρεσιών θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής. Η βαθμολόγηση των
προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τις παραγράφους 8.1 και 8.2 των ειδικών όρων.
9. Οι προσφορές δεσμεύουν τους προσφέροντες για εκατόν είκοσι (120) 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,
εκτός αν εμφανισθεί περίπτωση ανωτέρας βίας.
10. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό δεν απαιτείται(άρθρο 72 του Ν.4412/2016).
11. Κρατήσεις που βαρύνουν τον ανάδοχο:
α) Κράτηση 0,06% βάσει του άρθρου 375 παρ. 7 Ν. 4412/2016.
β) Κράτηση 0,06% βάσει του άρθρου 350 παρ. 3 Ν. 4412/2016
γ) Παρακράτηση φόρου με βάση το άρθρο 64 Ν. 4172/2013, ποσοστό 8%.
12. Επισυνάπτονται τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπο ΤΕΥΔ που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος
της Διακήρυξης.
13. Εφόσον η Επιτροπή έχει καταλήξει στον ανάδοχο με τη συμφερότερη προσφορά και
πάντα πριν την έκδοση κατακυρωτικής απόφασης, ο ανάδοχος οφείλει, βάσει της διαδικασίας που
ορίζεται στο άρθρο 103 του Ν. 4412/2016, να προσκομίσει εντός προθεσμίας, που καθορίζεται στο
σχετικό έγγραφο και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ούτε μεγαλύτερη των είκοσι (20)
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή
αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.4250/2014 (Α΄74) όλων
των δικαιολογητικών του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 και είναι αντίστοιχα των
πληροφοριών που περιέχονται στο ΤΕΥΔ.
14. Η γνωστοποίηση της κατακυρωτικής απόφασης του αρμοδίου προς τούτο οργάνου του φορέα
που διενεργεί το συνοπτικό διαγωνισμό, γίνεται με έγγραφη ειδοποίηση που αποστέλλεται με φαξ και
καλείται άμεσα ο ανάδοχος να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
15. Απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης ύψους 5% της συμβατικής αξίας άνευ ΦΠΑ (άρθρο 72 του
Ν.4412/2016).
16. Η πληρωμή για τη συγκεκριμένη ανάθεση θα πραγματοποιηθεί κατά 50% του συμβατικού
τιμήματος μετά τη λήξη της φάσης 3 (Φ3) από την υπογραφή της σύμβασης και το υπόλοιπο 50%
με την ολοκλήρωση του έργου, κατόπιν παραλαβής των παρεχομένων υπηρεσιών από την αρμόδια
Επιτροπή και έγγραφης πιστοποίησης/σύνταξης πρακτικού καλής εκτέλεσης και λειτουργίας των εν
λόγω υπηρεσιών, από την συσταθείσα για τις ανάγκες παρακολούθησης του παρόντος Έργου,
Ομάδας Έργου ΕΟΦ. Τα απαιτούμενα για την πληρωμή δικαιολογητικά ορίζονται στο άρθρο 200 του
Ν.4412/2016.
17. Το κείμενο της διακήρυξης είναι ισχυρότερο από κάθε άλλο κείμενο, σχετικό με τον διαγωνισμό,
εκτός από προφανή σφάλματα ή παραδρομές.
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18. Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται
από το άρθρο 127 του Ν.4412/2016.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Ο.Φ.

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Αναβάθμιση Συστήματος Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου (ΠΑΠΥΡΟΣ)
1. Αντικείμενο Έργου
Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι η αναβάθμιση και επέκταση του συστήματος ΠΑΠΥΡΟΣ
Millennium III (στη συνέχεια ΠΑΠΥΡΟΣ) που χρησιμοποιείται ως Υποσύστημα Διαχείρισης
Αλληλογραφίας στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) ώστε να υποστηρίζει τη δυνατότητα
χρήσης ψηφιακών υπογραφών, τυποποίησης της ροής των διακινούμενων εγγράφων,
παρακολούθησης και ελέγχου διοικητικών και επιχειρησιακών διαδικασιών παραγωγής και διακίνησης
πληροφορίας, υποστηρίζοντας πλήρως τις αρχές της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Ο κύριος στόχος είναι η αποτελεσματικότερη διαχείριση των ψηφιακών εγγράφων του ΕΟΦ και η
βέλτιστη αξιοποίηση του λογισμικού ΠΑΠΥΡΟΣ στον Οργανισμού. Η παραγωγική χρήση ενός
συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων θα προσφέρει τόσο στον ΕΟΦ όσο και στους
υπαλλήλους του, τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:
 Αυτοματοποίηση της διακίνησης εγγράφων της εισερχόμενης και εξερχόμενης έντυπης
αλληλογραφίας.
 Βελτίωση της ταχύτητας αναζήτησης, αποστολής και ανάκτησης εγγράφων.
 Μείωση των απαιτούμενων φυσικών χώρων αποθήκευσης.
 Ελαχιστοποίηση της διακίνησης έντυπου υλικού μεταξύ των Τμημάτων του ΕΟΦ.
 Καλύτεροι χρόνοι απόκρισης αιτημάτων και επικοινωνίας με εξωτερικούς φορείς και φυσικά
πρόσωπα.
 Ασφαλή αποθήκευση και διασφάλιση του περιεχομένου σημαντικών εγγράφων.
 Αυτοματοποίηση της ανάθεσης και παρακολούθησης της υλοποίησης εργασιών, με βάση το
ιεραρχικό μοντέλο του ΕΟΦ.
 Αύξηση αποδοτικότητας με επακόλουθη δημιουργία ποιοτικής και ποσοτικής υπεραξίας για
τον Οργανισμό
2. Υφιστάμενη Κατάσταση/ Υποδομή
Όλες οι Διευθύνσεις διακινούν εντός και εκτός του Οργανισμού διάφορα τυποποιημένα έγγραφα
σε φυσική μορφή. Ενδεικτικά αναφέρονται :
 Εγκρίσεις/ χορηγήσεις/ τροποποιήσεις αδειών κυκλοφορίας προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ.
 Χορηγήσεις/ τροποποιήσεις αδειών παραγωγής προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ.
 Πιστοποιητικά κυκλοφορίας προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ.
 Καταγγελίες για προϊόντα αρμοδιότητας ΕΟΦ.
 Γνωματεύσεις.
 Εντολές επιθεώρησης/ελέγχου.
 Επιστημονικές εκδηλώσεις – Εγκρίσεις για συμμετοχές επαγγελματίες υγείας σε συνέδρια.
 Διαγωνιστικές διαδικασίες – Δημοσίευση διακηρύξεων, συγκρότηση επιτροπών, έκδοση
πρακτικών, αποφάσεις κατακύρωσης.
 Διοικητικά έγγραφα – Χορήγηση κλιμακίων, βαθμών, βεβαιώσεων, αδειών.
Η διακίνηση και διεκπεραίωση του μεγαλύτερου όγκου εγγράφων πραγματοποιείται από το Τμήμα
Πρωτοκόλλου, το οποίο χρεώνει συνολικά ανά έτος περί τα 100.000 εισερχόμενα έγγραφα και
διεκπεραιώνει 20.000 εξερχόμενα έγγραφα προς από και προς φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού
τομέα, όπως:




Νοσοκομεία.
Υπηρεσίες Υγείας.
Υπουργεία και λοιποί φορείς.
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 Ευρωπαϊκοί φορείς.





2.1

Ιδιωτικά Νοσοκομεία.
Φαρμακευτικές εταιρείες.
Διάφορες εταιρείες.
Ιδιώτες-φυσικά πρόσωπα.
Ηλεκτρονική πρωτοκόλληση
Πρωτοκόλλου

και

διακίνηση

φυσικών

εγγράφων

–

Τμήμα

Το Τμήμα Πρωτοκόλλου διαχειρίζεται την υποδοχή και αποστολή των φυσικών εγγράφων με τη
συνεργασία 3 ομάδων χρηστών/ υπαλλήλων:
Θυρίδα
Η θυρίδα αποτελεί το φυσικό σημείο υποδοχής του Τμήματος Πρωτοκόλλου στο οποίο εργάζονται εκ
περιτροπής καθημερινά δύο (2) υπάλληλοι του τμήματος. Ρόλος της ομάδας είναι να παραλαμβάνει
και να πρωτοκολλεί, μέσω της εφαρμογής ΠΑΠΥΡΟΣ, τα εισερχόμενα έγγραφα. Σε δεύτερη φάση,
ταξινομεί τον όγκο των εισερχομένων που είναι σε φυσική μορφή, ανά Διεύθυνση και Τμήμα του
Οργανισμού.
Διεκπεραίωση
Η ομάδα διεκπεραίωσης απαρτίζεται από τρεις (3) υπάλληλους εκ περιτροπής. Καθημερινά
καθήκοντα της εν λόγω ομάδας είναι τα ακόλουθα :
 Διεκπεραίωση εξερχόμενων εγγράφων μετά την παραλαβή από Διευθύνσεις και Τμήματα.
 Αποσυσχέτιση εγγράφων και προετοιμασία για αποστολή αυτών (μέσω ΕΛΤΑ, Courier, κλπ).
 Απόδοση αριθμού πρωτοκόλλου μέσω τηλεφώνου.
 Παράθεση πληροφοριών για την κατάσταση εγγράφων (σε κοινό, υπαλλήλους κλπ).
 Αρχειοθέτηση εξερχόμενων.
Μέλος της Ομάδας Διεκπεραίωσης είναι και υπάλληλος που αξιολογεί και αποστέλλει αλληλογραφία
με χρήση ειδικής συμπληρωματικής στον Κλητήρες
Δύο (2) υπάλληλοι που ασκούν τις ακόλουθες εργασίες σε καθημερινή βάση:
 Παραλαβή εισερχόμενων εγγράφων και διανομή τους σε Διευθύνσεις και Τμήματα.
 Αντιπαραβολή και έλεγχο εγγράφων προς διανομή με λίστα που εκτυπώνεται από τον
ΠΑΠΥΡΟ.
 Διανομή εγγράφων στις Διευθύνσεις και Τμήματα.
 Διανομή Κοινοποιήσεων (με καταγραφή σε αντίστοιχο φυσικό βιβλίο κοινοποιήσεων).
 Παραλαβή ταχυδρομείου από ΕΛΤΑ, Courier κλπ.
 Άνοιγμα ταχυδρομείου, προώθηση για πρωτοκόλληση (στη Θυρίδα) και απευθείας διανομή
στους αποδέκτες.
 Αρχειοθέτηση σχεδίων εξερχόμενων εγγράφων.
 Διαβίβαση εξερχόμενων εγγράφων εξωτερικά του Οργανισμού (Υπουργεία, Επιτρόπους,
Εθνικό Τυπογραφείο, Τράπεζα της Ελλάδος, Εφορία, διάφορες πληρωμές κλπ).
 Μεταφορά των φακελοποιημένων απαντητικών στο Ταχυδρομείο.
2.2 Ηλεκτρονική εφαρμογή πρωτοκόλλησης «ΠΑΠΥΡΟΣ»
2.2.1. Λειτουργικότητα/χρήση Συστήματος
Το σύστημα ΠΑΠΥΡΟΣ επί του παρόντος χρησιμοποιείται μόνο για την απόδοση αριθμού
πρωτοκόλλου σε εισερχόμενα έντυπα έγγραφα και αιτήσεις εξυπηρέτησης που παραλαμβάνονται από
το Τμήμα Πρωτοκόλλου. Το λογισμικό χρησιμοποιείται από το Τμήμα Πρωτοκόλλου του ΕΟΦ, ενώ
συγκεκριμένες διαδικτυακές εφαρμογές του ΕΟΦ αξιοποιούν την δυνατότητα απ' ευθείας απόδοσης
αριθμού πρωτοκόλλου μέσω Web Service.
Δεν πραγματοποιείται ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων.
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2.2.2 Τεχνικά χαρακτηριστικά – Άδειες χρήσης
Ο ΕΟΦ έχει προμηθευτεί συνολικά 25 ονομαστικές άδειες χρήσης του συστήματος ΠΑΠΥΡΟΣ
Ο ΠΑΠΥΡΟΣ είναι εγκατεστημένος σε Microsoft Windows 2008 Server Enterprise και συνεργάζεται με
σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων Oracle για την αποθήκευση των πληροφοριών
πρωτοκόλλησης, το οποίο είναι εγκατεστημένο στον ίδιο εξυπηρετητή.
Ο εξυπηρετητής λειτουργεί σε εικονικοποιημένο περιβάλλον και αποτελείται από μια εικονική μηχανή
με τα εξής χαρακτηριστικά: 4 vCPUs, 6GB μνήμης RAM και 100GB σκληρό δίσκο.
3. Περιγραφή Έργου
Στα πλαίσια του παρόντος έργου θα πρέπει να καλυφθούν κατ’ ελάχιστον οι ακόλουθες απαιτήσεις:
 Αναβάθμιση του υφιστάμενου υποσυστήματος Διαχείρισης Αλληλογραφίας ώστε να
υποστηρίζει την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων με χρήση ψηφιακών υπογραφών βάσει
της ισχύουσας νομοθεσίας.
 Διαχείριση Αποφάσεων Δ.Σ. με δυνατότητα αρχειοθέτησης των γενικών στοιχείων μιας
συνεδρίασης (Αριθμός, Ημ/νία, Συμμετέχοντες, Απουσίες κ.α.) και των συνοδευτικών
εγγράφων που αναφέρονται σε αυτήν (εισηγήσεις, θέματα, ημερήσιες διατάξεις, πρακτικά
κ.α.).
Οι υφιστάμενες διαδικασίες που περιγράφονται στην παράγραφο 2 θα μετασχηματιστούν ώστε να
ανταποκρίνονται στην διακίνηση εγγράφων μέσω του Παπύρου. Πλέον τα έντυπα έγγραφα θα
εισάγονται στον Πάπυρο είτε κατά την πρωτοκόλληση τους, είτε σε δεύτερο χρόνο μετά την
πρωτοκόλληση τους, ανάλογα με τον αριθμό σελίδων τους, του είδος τους και το φόρτο εργασίας
του προσωπικού της θυρίδας. Στην περίπτωση σάρωσης σε δεύτερο χρόνο, με σκοπό την
αντιστοίχιση αριθμού πρωτοκόλλου – σαρωμένου εγγράφου, θα χρησιμοποιηθούν εκτυπώσιμες
ετικέτες με γραμμωτό κωδικό (barcode) που θα επικολλούνται στο έγγραφο κατά την πρωτοκόλληση
του.
Το νέο, αναβαθμισμένο σύστημα ΠΑΠΥΡΟΣ, θα καλύψει αρχικά τις ανάγκες του υπάρχοντος αυτή τη
στιγμή προσωπικού του ΕΟΦ που συμμετέχει σε όλο τον κύκλο ζωής των πάσης φύσης εγγράφων.
Πιο συγκεκριμένα στο αντικείμενο της σύμβασης που θα συναφθεί με τον Ανάδοχο του παρόντος
διαγωνισμού περιλαμβάνονται:
 Αναβάθμιση των υφιστάμενων αδειών χρήσης και προμήθεια εκατόν εβδομήντα πέντε (175)
νέων αδειών χρήσης του συστήματος ΠΑΠΥΡΟΣ.
 Ανάλυση απαιτήσεων και παραμετροποίηση υφιστάμενου συστήματος διαχείρισης εγγράφων
ΠΑΠΥΡΟΣ.
 Εισαγωγή στοιχείων της οργανωτικής δομής, της ιεραρχίας και των αρμοδιοτήτων των
υπαλλήλων και καθορισμός κανόνων πρόσβασης και ρόλων χρηστών.
 Mοντελοποίηση Ροών Εργασίας (workflows) σχετικών με τη διακίνηση της αλληλογραφίας
και τη διακίνηση των συμβάσεων.
 Εγκατάσταση του λογισμικού στις υφιστάμενες υποδομές εξοπλισμού και λογισμικού
συστημάτων.
 Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης στους χρήστες και στους διαχειριστές του συστήματος.
 Παροχή υπηρεσιών εγγύησης και συντήρησης του λογισμικού για διάστημα ενός (1) έτους
μετά την οριστική παραλαβή του συστήματος (παράγραφος 8.4).
Η αλληλογραφία που εισέρχεται και εξέρχεται από τον ΕΟΦ, λόγω της ιδιαίτερης αποστολής του
Οργανισμού, ξεπερνά τα όρια της τυπικής αλληλογραφίας δημόσιων φορέων. Τα έγγραφα που
διακινούνται στον ΕΟΦ είναι ποικίλου περιεχομένου και σε γενικές γραμμές διακρίνονται σε: α)
έγγραφα διοικητικού χαρακτήρα, β) έγγραφα επιστημονικού περιεχομένου και γ) έγγραφα που
άπτονται των αρμοδιοτήτων του ΕΟΦ
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4. Κρίσιμοι Παράγοντες Επιτυχίας του 'Εργου
Από τη μέχρι σήμερα χρήση του υφιστάμενου συστήματος ΠΑΠΥΡΟΣ, έχει προκύψει υψηλός βαθμός
ανομοιογένειας και πλεονασμού (redundancy) στα δεδομένα. Αυτό οφείλεται στα διαφορετικά σημεία
εισόδου πληροφορίας (πολλαπλοί και εκ περιτροπής χρήστες Θυρίδας και Διεκπεραίωσης), με μη
προτυποποιημένο τρόπο εισαγωγής/κατηγοριοποίησης των εγγράφων. Το αποτέλεσμα είναι ότι
παράγεται κατατετμημένη πληροφορία στην βάση δεδομένων του συστήματος ΠΑΠΥΡΟΣ, η οποία
δεν μπορεί να διευκολύνει την καταγραφή ροών εγγράφων, διαδικασιών, υποθέσεων ώστε να
αξιοποιηθεί στατιστικά ή διοικητικά.
Θα πρέπει λοιπόν ο ανάδοχος να προτείνει τεκμηριωμένη λύση στην οποία θα παραθέτει
συμβουλευτικές, οργανωτικές ή και εξειδικευμένες μηχανογραφικές μεθόδους και υπηρεσίες ώστε να
καταστεί εφικτή η ομογενοποίηση και κατηγοριοποίηση των δεδομένων .
Επιπλέον, η Ομάδα Έργου (παράγραφος 8.4) του ΕΟΦ σε συνεργασία με την Νομική Υπηρεσία, θα
πρέπει να διασφαλίσει θέματα διαβάθμισης των εγγράφων που διακινούνται εντός και εκτός
Οργανισμού, ώστε να αποσαφηνιστεί ο βαθμός υποχρέωσης διακίνησης και διεκπεραίωσης με φυσικό
τρόπο και αντίστοιχα ο αποκλεισμός τους ή όχι από ηλεκτρονική διακίνηση. Ενδεικτικά αναφέρονται:
εμπιστευτικά – διαβαθμισμένα έγγραφα, προσφορές σε διαγωνισμούς, αποφάσεις Προέδρου Δ.Σ ΕΟΦ
σχετικές με προϊόντα αρμοδιότητας ΕΟΦ, κτλ.
Τέλος, ένας ακόμα κρίσιμος παράγοντας επιτυχίας είναι ο συντονισμός και η αγαστή συνεργασία της
Ομάδας Έργου και του Ανάδοχου με το σύνολο των υπηρεσιακών παραγόντων όλων των
εμπλεκόμενων Διευθύνσεων, ώστε να μπορεί να γίνει έγκαιρα η αποτύπωση των βασικότερων ροών
εγγράφων στις προθεσμίες των επιμέρους φάσεων του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης, όπως
αναφέρεται παρακάτω.
5. Αναλυτικές Προδιαγραφές
5.1 Λειτουργικές και Τεχνικές Απαιτήσεις
Το νέο σύστημα που θα προκύψει από την αναβάθμιση του υφιστάμενου (βλέπε παράγραφο 2) θα
πρέπει να καλύπτει τις απαιτήσεις διαχείρισης και διακίνησης όλων των εισερχόμενων και
εξερχόμενων εγγράφων για ολόκληρο τον κύκλο ζωής τους. Αναλυτικότερα, στα πλαίσια του έργου
θα πρέπει να καλυφθούν οι απαιτήσεις που περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα συμμόρφωσης.
5.1.1 Λειτουργικές Απαιτήσεις
α/α

Χαρακτηριστικό

5.1.1.1

Το αναβαθμισμένο σύστημα ΠΑΠΥΡΟΣ
θα είναι πλήρως εναρμονισμένο με τις
διατάξεις του νόμου 3979/2011 και των
αποφάσεων
ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/10/4/2012,
ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031 και
ΥΑΠ/Φ.40.4/163/7.2.2013.

NAI

5.1.1.2

Εισαγωγή ψηφιοποιημένης έντυπης
αλληλογραφίας που παραλαμβάνεται από
το Τμήμα Πρωτοκόλλου στο σύστημα
ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων

NAI

5.1.1.3

Εισαγωγή ηλεκτρονικών εγγράφων
(emails, fax, .doc, .pdf, κτλ)

NAI

5.1.1.4

Δυνατότητα χρήσης κατάλληλης
εργαλειοθήκης από το περιβάλλον του
Microsoft Office για την εισαγωγή των
ηλεκτρονικών εγγράφων.

NAI
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5.1.1.5
Αυτόματη απόδοση αριθμού

NAI

πρωτοκόλλου σε κάθε νέο εισερχόμενο,
είτε ψηφιοποιημένο, είτε ηλεκτρονικό.
5.1.1.6

Δυνατότητα ταξινόμησης, αρχειοθέτησης
και οργάνωσης του ηλεκτρονικού αρχείου
κάθε Διεύθυνσης/ Τμήματος με
δυνατότητα απόδοσης αριθμού
πρωτοκόλλου είτε από το κεντρικό
πρωτόκολλο, είτε από πρωτόκολλο
της/του Διεύθυνσης/ Τμήματος.

NAI

5.1.1.7

Αυτοματοποιημένη δρομολόγηση –
διακίνηση των εγγράφων με χρέωση
στους αρμόδιους υπαλλήλους.

NAI

5.1.1.8

Δυνατότητα καθορισμού αυθαίρετων
ρόλων για την εξυπηρέτηση της ροής
εργασιών και σύνδεση των υπαλλήλων
με αυτούς.

ΝΑΙ

5.1.1.9

Προώθηση εγγράφων σε υπάλληλους και
σε ρόλους.

NAI

5.1.1.10

Δυνατότητα καθορισμού κατ' ελάχιστον
προθεσμίας διεκπεραίωσης,
προτεραιότητας και σχολίων στις
αναθέσεις.

NAI

5.1.1.11

Δυνατότητα αυτοματοποίησης πρότυπων
διαδικασιών – ροών εργασιών
(workflows).

NAI

5.1.1.12

Απλοποιημένη διαδικασία δημιουργίας
ροών εργασιών (workflows), από
χρήστες σε ρόλο διαχειριστή.

NAI

5.1.1.13

Μοντελοποίηση και λειτουργία των ροών
εργασιών (workflows) μέσα από γραφικό
περιβάλλον χωρίς να απαιτείται η
παραγωγή κώδικα.

NAI

5.1.1.14

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

NAI

5.1.1.15

Δυνατότητα εισαγωγής πληροφοριών
σχετικά με το είδος του εγγράφου στα
μεταδεδομένα των PDF εγγράφων και/ ή
σε κατάλληλες εγγραφές της βάσης
δεδομένων. Οι πληροφορίες θα
εισάγονται κατά τη δημιουργία ή
εισαγωγή του εγγράφου στον ΠΑΠΥΡΟ.

NAI

5.1.1.16

Αυτόματη ειδοποίηση (notification) μέσω
e-mail των υπαλλήλων για ανατεθείσες
εργασίες. Να περιγραφεί τυχών
συμπληρωματικός μηχανισμός.

NAI

5.1.1.17

Δυνατότητα καθορισμού επιπέδων
πρόσβασης: διαχειριστής, χρήστης. Μόνο
ο διαχειριστής θα έχει δυνατότητα
τροποποίησης του συστήματος

NAI
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ΠΑΠΥΡΟΣ, συμπεριλαμβανομένων και τις
δυνατότητες ορισμού ρόλων και
δημιουργία ροών εργασιών.
5.1.1.18

Δυνατότητα παρακολούθησης της
διακίνησης του εγγράφου εντός του ΕΟΦ
από τους χρήστες με κατάλληλα
δικαιώματα πρόσβασης.

NAI

5.1.1.19

Καταγραφή ιστορικού ενεργειών,
διαδικασιών όπου θα περιγράφεται κάθε
βήμα, πότε ελήφθη, πότε απαντήθηκε, η
απόφαση που ελήφθη, όνομα,
ημερομηνία κλπ .

NAI

5.1.1.20

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

NAI

5.1.1.21

Δυνατότητα εισαγωγής ενός εγγράφου
τύπου σχεδίου χωρίς άμεση
πρωτοκόλληση, το οποίο θα
δημιουργείται από τον συντάκτη του και
στη συνέχεια θα ακολουθεί μέσω
ΠΑΠΥΡΟΥ προκαθορισμένη, βάση της
ιεραρχίας, πορεία για έγκριση.

NAI

5.1.1.22

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

NAI

5.1.1.23

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.

NAI

5.1.1.24

Δυνατότητα προσθήκης ψηφιακής
υπογραφής μέσα από το περιβάλλον του
Παπύρου.

NAI

5.1.1.25

Αποθήκευση των εγγράφων σε
κρυπτογραφημένη μορφή, ώστε να μην
είναι δυνατή η ανάγνωση τους αν
διαρρεύσουν/ υποκλαπούν από το
αποθετήριο.

NAI

5.1.1.26

Μεταφορά ηλεκτρονικών εγγράφων από
και προς σύστημα Παπύρου
κρυπτογραφημένα, ώστε να
διασφαλίζεται η ακεραιτότητα τους κατά
την μετακίνηση τους μέσω του δικτύου
δεδομένων.

NAI

5.1.1.27

Δυνατότητα μέσα από το περιβάλλον της
συστήματος ΠΑΠΥΡΟΣ για την εξαγωγή

NAI
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όλης της πληροφορίας που αφορά στα
πρωτοκολλημένα έγγραφα σε μορφή CSV
ή λογιστικό φύλλο Microsoft Excel.
5.1.1.28

Υποστήριξη dashboard και δυνατότητα
διαμόρφωσης αυτού από τους χρήστες.

NAI

5.1.1.29

Δυνατότητα online απόδοσης αριθμού
πρωτοκόλλου μέσω Web Service.

NAI

5.1.1.30

Δυνατότητα online εισαγωγής και
πρωτοκόλλησης από εξωτερική
διαδικτυακή εφαρμογή, ηλεκτρονικού
εγγράφου PDF και OOXML μέσω Web
Service, με σκοπό την διασύνδεση με το
ιδιωτικό ΠΣ ΕΟΦ.

ΝΑΙ

5.1.1.31

Δυνατότητα online εξαγωγής προς
εξωτερική διαδικτυακή εφαρμογή,
πρωτοκολλημένου ηλεκτρονικού
εγγράφου PDF και OOXML μέσω Web
Service, με σκοπό την διασύνδεση με το
ιδιωτικό ΠΣ ΕΟΦ..

ΝΑΙ

5.1.2 Τεχνικές Απαιτήσεις
5.1.2.1

Υποστήριξη σύνδεση τόσο μέσω
αφιερωμένου λογισμικού-πελάτη (fat
client), όσο και μέσω Web (thin client).

NAI

5.1.2.2

Υποστήριξη των προτύπων XMLDSig/XAdES και PDF/PAdES για την
ψηφιακή υπογραφή ηλεκτρονικών
εγγράφων.

NAI

5.1.2.3

Εγκατάσταση του αναβαθμισμένου
συστήματος ΠΑΠΥΡΟΣ σε αρχιτεκτονική
2-tier. Διαχωρισμός ΣΔΣΒΔ (data tier
layer) από διακομιστή Παπύρου (logic
and presentation layer).

NAI

5.1.2.4

Δυνατότητα σύνδεσης με Active
Directory και OpenLDAP για κεντρική
ταυτοποίηση χρηστών.

NAI

5.1.2.5

Υποστήριξη διασύνδεσης με εξωτερικές
εφαρμογές λογισμικού μέσω Web Service
με χρήση μηνυμάτων SOAP και του
πρωτοκόλλου HTTP.

NAI

5.1.3 Υπηρεσίες
5.1.3.1

Στα πλαίσια της αναβάθμισης, θα γίνει
μεταφορά των περιεχόμενων της βάσης
δεδομένων του ΣΔΣΒΔ Oracle
(αδειοδοτημένο μαζί με υφιστάμενη
εγκατάσταση Παπύρου) σε νέο και ήδη
αδειοδοτημένo ΣΔΣΒΔ Microsoft SQL
Server Standard Edition , εφαρμόζοντας
την αρχιτεκτονική 2-tier.

NAI

5.1.3.2

Θα διορθωθούν τα στοιχεία της βάσης
δεδομένων που αφορούν τους εκτός
ΕΟΦ φορείς του Δημόσιου και Ιδιωτικού
τομέα, ώστε να μοναδικοποιηθούν οι

NAI
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αντίστοιχες εγγραφές/tuples.
5.1.3.3

Θα λογισμικό ΠΑΠΥΡΟΣ θα συνδεθεί με
κεντρικό κατάλογο χρηστών Active
Directory για την πιστοποίηση
ταυτότητας των χρηστών και
διαχειριστών.

ΝΑΙ

5.1.3.4

Σε περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμος
κεντρικός κατάλογος Active Directory, ο
Ανάδοχος θα δημιουργήσει λογαριασμούς
χρηστών μόνο για τους υπαλλήλους που
θα εμπλέκονται στις ροές εργασιών που
θα μοντελοποιηθούν.

ΝΑΙ

5.1.4 Προμήθεια
5.1.4.1

Προμήθεια ελάχιστου αριθμού
ονομαστικών αδειών χρήσης ΠΑΠΥΡΟΣ:

175

5.2 Διαλειτουργικότητα
Η Διαλειτουργικότητα αφορά την ικανότητα του πληροφοριακού συστήματος ΠΑΠΥΡΟΣ για τη
μεταφορά και χρησιμοποίηση της πληροφορίας – που αποθηκεύει, επεξεργάζεται και διακινεί – με
άλλα πληροφοριακά συστήματα. Συγκεκριμένα αφορά:
 Μια σαφώς προσδιορισμένη και καθορισμένη μορφή για τις πληροφορίες (πρότυπα δόμησης
της πληροφορίας/ δεδομένων και της μεταπληροφορίας/ μεταδεδομένων).
 Ένα σαφώς προσδιορισμένο και καθορισμένο τρόπο για την ανταλλαγή των πληροφοριών
(τεχνολογίες επικοινωνιών και πρωτόκολλα με τα οποία μεταφέρεται η πληροφορία με τη
μορφή που καθορίζεται στο προηγούμενο σημείο).
 Ένα σαφώς προσδιορισμένο και καθορισμένο τρόπο για την πρόσβαση στις πληροφορίες και
στα δεδομένα (ασφάλεια και έλεγχος πρόσβασης), δηλαδή τεχνολογίες που
χρησιμοποιούνται για την προστασία των υπηρεσιών διαλειτουργικότητας.
 Ένα σαφώς προσδιορισμένο και καθορισμένο τρόπο για την αναζήτηση των πληροφοριών
και των δεδομένων (τεχνολογίες μεταδεδομένων, καταλόγου ή άλλες που χρησιμοποιούνται
για την αναζήτηση πληροφοριών στα πλαίσια των διαλειτουργικών υπηρεσιών).
Έτσι, αναφορικά με τα εσωτερικά συστήματα του ΕΟΦ η διαλειτουργικότητα θα πρέπει να
υλοποιείται με Web Services (WS) ή σε επίπεδο βάσης όταν αυτό δεν είναι εφικτό.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προδιαγράψει το τεχνολογικό σχήμα διεπαφής για πρόσβαση στις
υπηρεσίες από άλλα πληροφοριακά συστήματα του ΕΟΦ (ΠΣΕΟΦ). Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να
παρουσιάσει αναλυτικά στην Τεχνική Προσφορά του τον τρόπο και τις τεχνολογίες (π.χ. υπηρεσίες
καταλόγου για την πρόσβαση στις πληροφορίες και τα δεδομένα, τεχνολογίες μεταδεδομένων για
την αναζήτηση πληροφοριών κ.λπ.) με τις οποίες υλοποιεί τη διαλειτουργικότητα για κάθε μια από τις
κατηγορίες που περιγράφονται παραπάνω.
Τα WS θα υποστηρίζουν λειτουργίες αμφίδρομης επικοινωνίας με τα αντίστοιχα WS των ΠΣΕΟΦ,
δηλαδή θα δέχεται αιτήματα-ερωτήσεις (requests/ queries) τόσο για ανάκτηση όσο και για εισαγωγή/
μεταβολή δεδομένων, ώστε να είναι εφικτή η περαιτέρω ενδοδιαχείριση/ ενδοδιακίνηση
πληροφορίας, μετά την τελική παράδοση του έργου.
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Τα συστήματα και/ οι διαδικτυακές υπηρεσίες με τα οποία το συγκεκριμένο έργο θα υποστηρίζει τη
δυνατότητα να διαλειτουργήσει (κάθετα), θα περιγράφουν κατά τη φάση Φ1 - Ανάλυση Απαιτήσεων.
Θα εντοπιστούν και θα καταγραφούν πλήρως οι διασυνδέσεις και οι εξαρτήσεις του έργου από τις
εφαρμογές των υφιστάμενων και των υπό ανάπτυξη ή τροποποίηση πληροφοριακών συστημάτων
και θα καθοριστεί το είδος της πληροφορίας που θα αντλείται απ’ το καθένα.
Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες περιπτώσεις :

o

Διαλειτουργικότητα με εφαρμογές/ΠΣ
1.1 Αυτόματη απόδοση αριθμού πρωτοκόλλου σε εφαρμογές (Υλοποιείται. Απαιτείται
όμως διερεύνηση και διόρθωση περιπτώσεων που επιστρέφονται μη αποδεκτοί αριθμοί
πρωτοκόλλου (π.χ -17)
Παράδειγμα
Σε εφαρμογή διαχείρισης συμμετοχής επαγγελματιών υγείας σε ιατρικά συνέδρια, κατά
την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων, μέσω web service, αποδίδεται αυτομάτως αριθμός
πρωτοκόλλου στην αίτηση.
1.2 Αυτόματη εισαγωγή/εξαγωγή εγγράφων (με υποστήριξη κατ’ελάχιστον των πλέον
δημοφιλών format) από/προς εφαρμογές ΕΟΦ
Παραδείγματα
Έγγραφο/απόφαση που παράγεται σε εσωτερική εφαρμογή, να μπορεί με αυτόματο
τρόπο να αναφορτώνεται/εισάγεται στο ΠΑΠΥΡΟ, στην ηλεκτρονική θυρίδα της
αρμόδιας (για την σύνταξη και παραγωγή του εγγράφου) Δ/νσης και από εκεί να
διακινείται ώστε να λάβει τις απαραίτητες ψηφιακές υπογραφές από τους τελικούς
υπογράφοντες (όπως ορίζεται από εσωτερικό κανονισμό)
Έγγραφο που εισάγεται στο ΠΑΠΥΡΟ και χρεώνεται/προωθείται στην αντίστοιχη
ηλεκτρονική θυρίδα της αρμόδιας Δ/νσης, να μπορεί να αναφορτωθεί (upload) ή να
ανακτηθεί (retrieve) , για περαιτέρω επεξεργασία , σε/από εφαρμογή του Οργανισμού

5.3 Προδιαγραφές και Υποχρεώσεις Ανάδοχου
Ο Ανάδοχος να είναι ο κατασκευαστής του προσφερόμενου συστήματος ή να έχει σχετική δήλωση
προμηθευτή για τον εν λόγω διαγωνισμό.
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».
Με σκοπό την βέλτιστη αξιοποίηση του συστήματος ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων, θα πρέπει
να μοντελοποιηθούν οι ροές εργασίες και να μπουν σε παραγωγική λειτουργία τουλάχιστον δύο (2)
και όχι περισσότερες των τριών (3) ροών εργασίας, με τη συνεργασία της Αναθέτουσας Αρχής, που
θα προκύψουν στην Φάση 1 – Ανάλυση Απαιτήσεων. Οι ροές εγγράφων που θα επιλεγούν θα είναι
αυτές που θα αναδειχθούν ότι προσφέρουν τη μεγαλύτερη υπεραξία στις διαδικασίες του ΕΟΦ ή
έχουν υψηλό βαθμό πολυπλοκότητας (π.χ να εμπλέκονται αρκετές Δ/νσεις, και να υπάρχει ενδιάμεση
επικοινωνία και με εξωτερικούς φορείς).
Ο Ανάδοχος οφείλει να προτείνει αναλυτικά πως θα μετασχηματιστούν οι υπάρχουσες φυσικές
διαδικασίες και θα προτείνει νέα καθήκοντα για το προσωπικό.
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Ο Ανάδοχος πρέπει να πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές:



Πρέπει να έχει πιστοποίηση κατά ISO 9001. Να προσκομισθούν τα απαραίτητα
δικαιολογητικά.
Θα διαθέτει Κέντρο Αναφοράς Βλαβών - Γραφείο Υποστήριξης (helpdesk) που θα δέχεται
κλήσεις για εξυπηρέτηση κατά την περίοδο Εγγύησης Καλής Λειτουργίας.

6. Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης – Διάρκεια Σύμβασης
Η συνολική διάρκεια του έργου ανέρχεται σε επτά (7) μήνες. Το παρακάτω χρονοδιάγραμμα
παρουσιάζει τη χρονική διάρκεια και αλληλουχία των φάσεων οργάνωσης της υλοποίησης του έργου:
Φάση

Διάρκεια

Τίτλος Φάσης

Προαπαιτούμενα έναρξης φάσης

2 μήνες

Ανάλυση απαιτήσεων - Μελέτη
Εφαρμογής

Έναρξη με την υπογραφή της Σύμβασης

1,5 μήνας

Αναβάθμιση και
παραμετροποίηση του
συστήματος ΠΑΠΥΡΟΣ ΜΙΙΙ

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

Φ3

0,5 μήνας

Εγκατάσταση και
παραμετροποίηση περιφερειακού
λογισμικού και εξοπλισμού

Έναρξη με τη λήξη της Φάσης 2

Φ4

1 μήνας

Εκπαίδευση χρηστών &
διαχειριστών

Έναρξη με τη λήξη των Φάσεων 2 και 3

Φ5

1,5 μήνες

Πιλοτική λειτουργία

Έναρξη με τη λήξη της Φάσης 4

Παραγωγική λειτουργία

Έναρξη με τη λήξη της Φάσης 5 και αφού
επιλυθούν τα όποια τεχνικά και
λειτουργικά προβλήματα που προκύψουν
στην Φάση 5

Φ1

Φ2

Φ6

0,5 μήνας

6.1 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης
Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης και παραμετροποίησης του συστήματος, ο Ανάδοχος
οφείλει να υποβάλλει πρόγραμμα εκπαίδευσης για όλες τις κατηγορίες των χρηστών του
προτεινόμενου συστήματος.
Ειδικότερα η εκπαίδευση περιλαμβάνει εκπαίδευση διαχειριστών και εκπαίδευση τελικών χρηστών
του συστήματος.
 Παρουσίαση της προσφερόμενης λύσης στο σύνολο των χρηστών του ΕΟΦ.
1. Εκπαίδευση Τεχνικών Διαχειριστών: Η ομάδα των τεχνικών διαχειριστών θα εκπαιδευτεί σε
θέματα τεχνικής διαχείρισης του συστήματος, όπως για παράδειγμα τη διασύνδεση με
κεντρικό κατάλογο χρηστών, τη διαλειτουργικότητα με εξωτερικές διαδικτυακές εφαρμογές,
το σχήμα της Βάσης Δεδομένων και γενικά θέματα καθημερινής λειτουργίας του συστήματος
ΠΑΠΥΡΟΣ. Η ομάδα θα απαρτίζεται από υπαλλήλους της Διεύθυνσης Οργάνωσης &
Πληροφορικής.
2. Εκπαίδευση Χρηστών Πρωτοκόλλου: Θα διενεργηθεί ξεχωριστή εκπαίδευση στους
υπαλλήλους του Τμήματος Πρωτοκόλλου, λόγω της ιδιαιτερότητας των καθηκόντων τους.
3. Εκπαίδευση Εκπαιδευτών: Ο Ανάδοχος οφείλει να εκπαιδεύσει ομάδα εκπαιδευτών, που στη
συνέχεια θα εκπαιδεύσουν τους τελικούς χρήστες των επιμέρους διευθύνσεων που θα
χειρίζονται το σύστημα Πάπυρος. Η ομάδα θα αποτελείται από δύο (2) υπαλλήλους από κάθε
Διεύθυνση του ΕΟΦ, δηλαδή σύνολο δεκαοκτώ (18) υπάλληλοι.
Στα παραδοτέα του συστήματος ΠΑΠΥΡΟΣ θα περιλαμβάνεται και το αντίστοιχο υλικό τεκμηρίωσης
(εγχειρίδια χρήσης, τεχνικές σημειώσεις, τεκμηρίωση Web Services, κτλ) που θα απευθύνεται στους
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τους υποστηρίζει με σκοπό τη βέλτιστη

εκμετάλλευσή του.
6.2 Πιλοτική Λειτουργία
Μετά την ολοκλήρωση της υλοποίησης του συστήματος, ο Ανάδοχος πρέπει να θέσει το σύστημα σε
Πιλοτική Λειτουργία κάτω από πραγματικές συνθήκες για χρονικό διάστημα έξι (6) εβδομάδων. Η
Πιλοτική Λειτουργία του Συστήματος αναφέρεται στο πρώτο στάδιο της πραγματικής λειτουργίας του
και διέπεται από τις παρακάτω αρχές:
 Έχει προκαθορισμένο, σύντομο χρονικό διάστημα.
 Με τη συμμετοχή μιας περιορισμένης, αλλά αντιπροσωπευτικής ομάδας χρηστών, καλύπτει
το σύνολο των επιχειρησιακών διαδικασιών.
 Καλύπτει το σύνολο των λειτουργιών του συστήματος.
 Χρησιμοποιεί το σύνολο των διαθέσιμων πληροφοριών του συστήματος.
Σε περίπτωση που κατά την περίοδο Πιλοτικής Λειτουργίας, εμφανισθούν προβλήματα ή διαπιστωθεί
ότι δεν πληρούνται κάποιες από τις προδιαγραφόμενες απαιτήσεις, ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί
άμεσα στις απαραίτητες βελτιωτικές παρεμβάσεις και αναπροσαρμογές, ώστε το σύστημα ΠΑΠΥΡΟΣ,
μετά το πέρας της Πιλοτικής Λειτουργίας, να είναι έτοιμο για παραγωγική εκμετάλλευση.
6.3 Παραγωγική Λειτουργία
Μετά την επίλυση των όποιων προβλημάτων προκύψουν κατά την Πιλοτική Λειτουργία, το σύστημα
θα δοκιμασθεί για δύο (2) εβδομάδες σε παραγωγική λειτουργία, με συμμετοχή όλων των
εμπλεκόμενων χρηστών που συμμετέχουν στις μοντελοποιημένες ροές, όπως ρητά περιγράφεται
στην §5.3 Προδιαγραφές και Υποχρεώσεις Αναδόχων με σκοπό τον έλεγχο της επάρκειας του
συστήματος σε συνθήκες κανονικής λειτουργίας.
Σε περίπτωση ανίχνευσης λειτουργικών και τεχνικών αστοχιών, ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί άμεσα
στις απαραίτητες βελτιωτικές παρεμβάσεις και αναπροσαρμογές, ώστε το σύστημα ΠΑΠΥΡΟΣ να είναι
σε έτοιμο για την οριστική παραλαβή.
Σε περίπτωση ανίχνευσης τεχνικών περιορισμών που άπτονται στο προσφερόμενο υπολογιστικό
περιβάλλον του ΕΟΦ, ο Ανάδοχος οφείλει να τεκμηρίωση τις τυχούσες ελλείψεις και να προτείνει
ενέργειες αντιμετώπισης τους.
7. Εγγύηση Καλής Λειτουργίας και Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης
Μετά την οριστική παραλαβή του παρόντος έργου, ως Περίοδος Εγγύησης Καλής Λειτουργίας
ορίζεται το ένα (1) έτος. 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).
 Κατά προτεραιότητα ανταπόκριση για την επίλυση προβλημάτων που μπορεί να
παρατηρηθούν κατά την χρήση της εφαρμογής.
 Τηλεφωνική υποστήριξη και πρόσβαση στο Κέντρο Αναφοράς Βλαβών (Helpdesk). Το
Helpdesk 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 της εφαρμογής.
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 Προληπτική συντήρηση, η οποία πραγματοποιείται δύο (2) φορές τον χρόνο και συνίσταται


κυρίως στον έλεγχο καλής λειτουργίας του λογισμικού.
Το ετήσιο κόστος του Συμβολαίου Συντήρησης μετά το πέρας της εγγύησης να
συμπεριλαμβάνεται στην προσφορά.

8. Ειδικοί Όροι
8.1 Διαδικασία Αξιολόγησης Προσφορών
H αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα Προσφορά, βάσει της
βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής.

Για την επιλογή της πιο συμφέρουσας Προσφοράς, η

Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού θα προβεί στα παρακάτω:
-

Aξιολόγηση και βαθμολόγηση των Τεχνικών Προσφορών για όσες Προσφορές δεν έχουν
απορριφθεί κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών και ελάχιστων
προϋποθέσεων προϋποθέσεων συμμετοχής.

-

Αξιολόγηση των Οικονομικών Προσφορών (διαμόρφωση του συγκριτικού κόστους κάθε
προσφοράς) για όσες Προσφορές δεν έχουν απορριφθεί σε προηγούμενο στάδιο της
αξιολόγησης.

-

Κατάταξη των Προσφορών για την τελική επιλογή της πλέον συμφέρουσας Προσφοράς με
βάση τον τύπο: Τ/Β.

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ο μικρότερος λόγος Τ/Β μας δείχνει την συμφερότερη προσφορά, όπου
Τ (Συγκριτική τιμή) = η τιμή προσφοράς.
Β (Σταθμισμένη βαθμολογία) = το άθροισμα της σταθμισμένης βαθμολογίας των κατηγοριών
αξιολόγησης I, I I.
Η μικρότερη δυνατή βαθμολογία είναι οι εκατό (100) βαθμοί εφόσον οι τεχνικές προσφορές
καλύπτουν ακριβώς τις τεχνικές προδιαγραφές και η μέγιστη δυνατή είναι εκατόν είκοσι (120)
βαθμοί εφόσον οι τεχνικές προσφορές υπερκαλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της
διακήρυξης.
Σε κάθε στάδιο της αξιολόγησης των προσφορών, η Αρμόδια Επιτροπή συντάσσει πρακτικά στα
οποία τεκμηριώνει την αποδοχή ή την απόρριψη των Προσφορών και τη βαθμολόγηση των
Τεχνικών Προσφορών, τα οποία παραδίδει στο αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής σε δύο
(2) αντίτυπα.
8.2 Ομάδες και Συντελεστές Κριτηρίων Τεχνικής Αξιολόγησης
Η αξιολόγηση των Προσφορών των Υποψηφίων Αναδόχων, για την επιλογή του καταλληλότερου, θα
γίνει με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

α/α

ΚΡΙΤΗΡΙΑ Κάλυψη τιθέμενων προδιαγραφών και
απαιτήσεων

Συντ.
βαρύτητας
(%)

8.2.1

Συνολική Προσέγγιση - Κατανόηση του Έργου

25
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Κάλυψη τιθέμενων προδιαγραφών και
απαιτήσεων

Συντ.
βαρύτητας
(%)

Σχετικές
παράγραφοι

8.2.1.1

Κατανόηση απαιτήσεων – σαφήνεια της πρότασης

10

3, 5.1, 5.2

8.2.1.2

Παραδοχές/προϋποθέσεις ομαλής εκτέλεσης, διαχείριση
κινδύνων (assumptions and risks)

15

8.2.2

Προσφερόμενες Υπηρεσίες

50

8.2.2.1

Ποιότητα και πληρότητα των προτεινόμενων ροών
εργασίας τεχνικής προσφοράς

25

5.2

8.2.2.2

Ποιότητα και πληρότητα της πρότασης
μετασχηματισμού των υπαρχουσών φυσικών
διαδικασιών με νέα καθήκοντα για το προσωπικού

25

5.2

8.2.4

Οργάνωση και Διοίκηση Έργου

15

8.2.4.1

Μεθοδολογία διοίκησης του έργου - Οργανωτική
Αποτελεσματικότητα του σχήματος διοίκησης και
υλοποίησης Έργου

5

8.4

8.2.4.2

Κατανομή προσφερόμενου ανθρωποχρόνου σε σχέση
με τη φύση των επί μέρους Εργασιών και Παραδοτέων

5

6, 8.4

8.2.5

Φάσεις Υλοποίησης Έργου – Χρονοδιάγραμμα

10

8.2.5.1

Οργάνωση του έργου σε φάσεις, πακέτα εργασίας,
παραδοτέα

5

6, 6.1, 6.2, 6.3

8.2.5.2

Ρεαλιστικότητα του Χρονοδιαγράμματος του έργου

5

6

ΣΥΝΟΛΟ

4

100

Πίνακας 1: Πίνακας Κριτηρίων Τεχνικής Αξιολόγησης
Ακολουθεί περαιτέρω εξήγηση των κριτηρίων.
α/α

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ

8.2.6 Συνολική Προσέγγιση - Κατανόηση του Έργου

8.2.6.1

Κατανόηση
απαιτήσεων –
σαφήνεια της
πρότασης

Αξιολογούνται:
 Η συνολική αντίληψη του υποψήφιου Αναδόχου όσον αφορά στο
αντικείμενο του έργου, τους σκοπούς και τους στόχους του.
 Ο βαθμός της σαφήνειας, περιεκτικότητας της αντίληψης των
απαιτήσεων, της πολυπλοκότητας των στόχων και της έκτασης
του αντικειμένου του έργου, όπως τεκμηριώνεται στην
προσφορά.

8.2.6.2

Παραδοχές/
προϋποθέσεις ομαλής
εκτέλεσης, διαχείριση
κινδύνων
(assumptions and
risks)

Εξετάζεται το κατά πόσον η εξασφάλιση των προϋποθέσεων /
παραδοχών και η προτεινόμενη διαχείριση των επικινδυνοτήτων ως
προς την επίτευξη των στόχων του έργου, όπως τις αντιλαμβάνεται
και αναγνωρίζει ο Ανάδοχος, είναι εφικτή και αποδοτική, στο πλαίσιο
της οργανωτικής δομής, της υφιστάμενης τεχνολογικής ωριμότητας
και των επιχειρησιακών διεργασιών που εμπλέκονται στο έργο.

8.2.7 Υποχρεώσεις Αναδόχου
8.2.7.1

Ποιότητα και
πληρότητα των
προτεινόμενων ροών
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8.2.7.2

εργασίας τεχνικής
προσφοράς

εργασίας.
 Η καταλληλότητα και χρηστικότητα των προτεινόμενων ροών
εργασίας για οργανισμό Δημόσιου χαρακτήρα όπως ο ΕΟΦ.
 Ο συσχετισμός των ροών με την υφιστάμενη κατάσταση και δομή
του ΕΟΦ (παράγραφος 2.1) και των στόχων του έργου
(παράγραφος 3).

Ποιότητα και
πληρότητα της
πρότασης
μετασχηματισμού των
υπαρχουσών φυσικών
διαδικασιών με νέα
καθήκοντα για το
προσωπικού

Αξιολογείται:
 Η σαφήνεια και αναλυτική περιγραφή της πρότασης
μετασχηματισμού των φυσικών διαδικασιών.
 συσχετισμός της πρότασης με την υφιστάμενη κατάσταση και
δομή του ΕΟΦ (παράγραφος 2.1) και των στόχων του έργου
(παράγραφος 3).

8.2.8 Προμήθεια Ειδών
8.2.8.1

Πλήθος
προσφερόμενων
αδειών

Αριθμός προσφερόμενων ειδών πλέον των ελάχιστων
απαιτούμενων.

8.2.9 Οργάνωση και Διοίκηση Έργου

8.2.9.1

8.2.9.2

Μεθοδολογία
διοίκησης του έργου Οργανωτική
Αποτελεσματικότητα
του σχήματος
διοίκησης και
υλοποίησης Έργου

Κατανομή
προφερόμενου
ανθρωποχρόνου σε
σχέση με τη φύση
των επί μέρους
Εργασιών και
Παραδοτέων

Θα αξιολογηθούν:
 Η καταλληλότητα της προτεινόμενης μεθοδολογίας διαχείρισης
του έργου και ο βαθμός κάλυψης των απαιτήσεων του Έργου.
 Το αν και κατά πόσο εφαρμόζονται αρχές ποιότητας διοίκησης
έργων και διασφαλίζεται η εύρυθμη υλοποίηση και επίτευξη των
στόχων του έργου.
 Η αποτελεσματικότητα του οργανωτικού σχήματος της Ομάδας
Έργου που προτίθεται να συστήσει ο υποψήφιος Ανάδοχος και η
ορθολογικότητα στην κατανομή των επιμέρους λειτουργιών και
ρόλων.
 Η αποτελεσματικότητα του προτεινομένου συστήματος διοίκησης
του έργου που θα περιλαμβάνει και τον προσδιορισμό των
σχέσεων των οργάνων διοίκησης και εκτέλεσης λειτουργιών του
Εργοδότη με τα αντίστοιχα όργανα του Αναδόχου.
Θα αξιολογηθεί:
 Η ρεαλιστικότητα κατανομής του προσφερόμενου
ανθρωποχρόνου ανά Φάση και Παραδοτέο σε σχέση με τους
ρόλους της Ομάδας Έργου και το προφίλ ή την κατηγορία των
στελεχών.

8.2.10 Φάσεις Υλοποίησης Έργου – Χρονοδιάγραμμα

8.2.10.1

Οργάνωση του έργου
σε φάσεις, πακέτα
εργασίας, παραδοτέα

Θα αξιολογηθούν:
 Το περιεχόμενο και η περιγραφή του τρόπου υλοποίησης κάθε
επιμέρους Φάσης και επιμέρους ενεργειών (π.χ. οργάνωση
υλοποίησης του έργου σε πακέτα εργασίας) που προτίθεται να
εφαρμόσει ο προσφέρων.
 Η ανάλυση του περιεχομένου των Παραδοτέων κάθε φάσης.

8.2.10.2

Ρεαλιστικότητα του
Χρονοδιαγράμματος
του έργου

Αξιολογείται η ρεαλιστικότητα του προτεινομένου
χρονοδιαγράμματος και ειδικότερα το κατά πόσο είναι εύλογη η
εκτίμηση της διάρκειας των επιμέρους εργασιών, οι χρονικές
αλληλουχίες σε σχέση και με τα ορόσημα του έργου και των
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τεχνικών και χρονικών περιορισμών.

Πίνακας 2: Επεξήγηση Κριτηρίων
8.3 Σχήμα διοίκησης έργου
Η Αναθέτουσα Αρχή (ΕΟΦ), κατόπιν απόφασής της, θα συστήσει Ομάδα Έργου (ΟΕ)
αντιπροσωπευτική των Διευθύνσεων που σχετίζονται με τις προς παράδοση ροές (βλέπε § 5.3) τόσο
σε τεχνικό όσο και λειτουργικό επίπεδο, η οποία θα έχει και τη γενική εποπτεία της πορείας των
εργασιών και των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου. Η ΟΕ θα παρακολουθεί την πορεία των
εργασιών σε όλο το διάστημα του Έργου, όπως αυτές καθορίζονται στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης
του έργου (παράγραφος 6) και θα συντονίζει ενέργειες μεταξύ Διευθύνσεων, υπηρεσιακών
παραγόντων, Αναθέτουσας αρχής και Αναδόχου. Η ΟΕ θα είναι αρμόδια για την έγκριση και
πιστοποίηση όλων των παραδοτέων, με βάση τη διαδικασία παραλαβής που περιγράφεται στη
συνέχεια.
Ο Υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην Προσφορά του ολοκληρωμένη πρόταση για
το σχήμα διοίκησης, την οργάνωση και τον προγραμματισμό του Έργου, το προσωπικό που θα
διαθέσει για τη διοίκηση και υλοποίηση του Έργου, το αντικείμενο και το χρόνο απασχόλησής τους
στο Έργο.
Την κύρια ευθύνη υλοποίησης του Έργου έχει ο Ανάδοχος, τη δε επίβλεψη και τον έλεγχο της
εκτέλεσης της Σύμβασης και των παραδοτέων έχει η ΟΕ. Ο Ανάδοχος θα συγκροτήσει την δική του
αντίστοιχη Ομάδα Έργου, με κατάλληλο οργανωτικό σχήμα και επαρκή στελέχωση, για την παροχή
των υπηρεσιών που περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο 5.
Η Αναθέτουσα Αρχή θα συστήσει ΟΕ, την οποία θα κοινοποιηθεί στον Ανάδοχο, το αργότερο
δεκαπέντε (15) ημέρες μετά την υπογραφή της Σύμβασης.
8.4 Παράδοση και παραλαβή
Το σύνολο των ειδών και υπηρεσιών θα παραδοθεί στην έδρα του ΕΟΦ ή σε τόπο που θα υποδειχθεί
από τον ΕΟΦ, εντός Αθήνας, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην παρούσα. Για το σκοπό του έργου,
ο Ανάδοχος θα συνεργαστεί με την αρμόδια Ομάδα Έργου και Παραλαβής που θα συσταθεί έγκαιρα
για τον σκοπό αυτό από τον ΕΟΦ.
Η παραλαβή των παρεχομένων υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί από τις Δ/νσεις Οργάνωσης και
Πληροφορικής (ΔΟΠ) και Διοικητικού (ΔΔ) κατόπιν έγγραφης βεβαίωσης από την αρμόδια Ομάδα
Έργου που θα πιστοποιεί την καλή εκτέλεση αυτών.
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi και τη
διαδικασία ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/
αναθέτοντα φορέα (αφ)
- Ονομασία: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 99221514
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 284, 15562, ΧΟΛΑΡΓΟΣ
- Αρμόδιος για πληροφορίες: Ευφροσύνη Αγγελοπούλου
- Τηλέφωνο: 2132040478
- Ηλ. ταχυδρομείο: eangelopoulou@eof.gr
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): www.eof.gr
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV):
Υπηρεσίες αναβάθμισης συστήματος ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου (CPV: 48214000-1)
Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: 17REQ005902327
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Στοιχεία αναγνώρισης:

Απάντηση:

Πλήρης Επωνυμία:
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον
εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται
και υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Αρμόδιος ή αρμόδιοιii :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού
τόπου) (εάν υπάρχει):

[ ]
[ ]

Γενικές πληροφορίες:

Απάντηση:

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή
μεσαία επιχείρησηiii;

Τρόπος συμμετοχής:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από
κοινού με άλλουςiv;

Απάντηση:
[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους
οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα
στην ένωση ή κοινοπραξία (επικεφαλής,
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ)
Κατά
περίπτωση,
επωνυμία
της
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
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α) [……]

β) [……]
γ) [……]
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Απάντηση:
Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της,
την έκταση, τον σκοπό …):
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[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ
Στήριξη:

Απάντηση:

Ο
οικονομικός
φορέας
στηρίζεται
στις
ικανότητες
άλλων
οικονομικών
φορέων
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV
κατωτέρω;

[]Ναι []Όχι

v

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις
ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από
τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους
εκπροσώπους αυτών.
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές
υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι
υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το
τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για
την εκτέλεση της σύμβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός
φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV
και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς.
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο
οικονομικός φορέας
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες
απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)

Υπεργολαβική ανάθεση :

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους
υπό μορφή υπεργολαβίας;

[]Ναι []Όχι
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό
της σύμβασης που θα αναλάβουν:
[…]

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ'
εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός
φορέας προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της
σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης
σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην
παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται
σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για
κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvi
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηvii·

2. δωροδοκίαviii,ix·
3. απάτηx·
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές
δραστηριότητεςxi·

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίαςxii·

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiii.
Λόγοι που
καταδίκες:

σχετίζονται

με

ποινικές

Απάντηση:

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπουxiv το οποίο είναι
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου
σε αυτό για έναν από τους λόγους που
παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην
οποία
έχει
οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, αναφέρετεxvi:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της
καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
γ)
Εάν
ορίζεται
απευθείας
στην
καταδικαστική απόφαση:

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη
σχετικού
λόγου
αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση»)xviii;
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xv
α) Ημερομηνία:[ ],
σημείο-(-α): [ ],
λόγος(-οι):[ ]
β) [……]
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και
σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xvii
[] Ναι [] Όχι
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Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που [……]
λήφθηκανxix:
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής Απάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισηςxx, στην Ελλάδα και στη χώρα στην
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;

Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή
έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxi

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
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[] Ναι [] Όχι

ΦΟΡΟΙ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες
[……]

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες
[……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): xxii
[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
Πληροφορίες
σχετικά
αφερεγγυότητα,
συμφερόντων
ή
παράπτωμα

παράπτωμα

με
πιθανή
σύγκρουση
επαγγελματικό

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του,
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίουxxiii;

[] Ναι [] Όχι

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε
από τις ακόλουθες καταστάσειςxxiv :
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή
από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή
στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων,
ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των
μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές
αυτές τις περιστάσειςxxv
Εάν
η
σχετική
τεκμηρίωση
διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
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Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα
που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά
την ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν: […….............]
[] Ναι [] Όχι

-[.......................]
-[.......................]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
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ΜΕΡΟΣ IV-Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια
επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη
διακήρυξη .
1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις

προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις
υπηρεσιών:

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxvi, ο
οικονομικός φορέας έχει προβεί στις
ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών
του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει
παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες
υπηρεσίες του είδους που έχει
προσδιοριστεί:
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους
παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούςxxvii:
2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές
υπηρεσίεςxxviii, ιδίως τους υπεύθυνους για τον
έλεγχο της ποιότητας:

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται
στην διακήρυξη):
[…...........]
Περιγρα
ποσά
ημερομη παραλήπτ
φή
νίες
ες

[……..........................]

Μέρος V: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα
μέρη Ι – IΙΙ ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε
περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που
αναφέρονταιxxix, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά
απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάνxxx.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α],
προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει
στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου
Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική
περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός
αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]

i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός)
θα αναφέρεται το σύνολο αυτών
ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.
iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών
και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για
στατιστικούς σκοπούς.
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Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια
ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια
ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50
εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.
iv Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.
v Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που
σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του
Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι
οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι
θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”
vi Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης
είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους
δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
vii Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου
2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).
viii Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως
“διαφθορά”.
ix Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195
της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του
Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192
της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α),
«Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν
Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).
x Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ
48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.
xi Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για
την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού
περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της
εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.
xii Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη
και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της
τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.
xiii Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της 5ης Απριλίου 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 (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.
4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων
αυτής και άλλες διατάξεις.".
xiv Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ.
1 του άρθρου 73 )
xv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

Ανήκει στη Διακήρυξη 12/2017

17PROC006127566 2017-05-02
xviii
Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε
διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας
κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
xix Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽
εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που
λήφθηκαν.
xx Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην
Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια
όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).
xxi Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της
σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων
καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου
συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν
σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν
έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται
λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο
εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε
ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς
xxii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xxiii
Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις
κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
xxiv
. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxv Άρθρο 73 παρ. 5.
xxvi
Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση
εμπειρίας που υπερβαίνει τα τρία έτη.
xxvii
Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο
δημόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.
xxviii
Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην
επιχείρηση του οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας,
όπως καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ.
xxix
Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014
xxx Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που
παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται,
τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.
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