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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 16/6/2011
Αρ.Πρωτ.οικ: 1.8242/5.4773

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ
Ταχ. ∆/νση: Κοραή 4, 10564 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 5271170
Fax: 2105271167
Πληροφορίες: Σ. Πετράκου
e-mail: spetrakou@mou.gr

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
για συµµετοχή σε πρόχειρο διαγωνισµό για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο
«Προµήθεια εξοπλισµού και ανάπτυξη εφαρµογής πληροφορικής για την ολοκληρωµένη
διαχείριση της γραµµής καταναλωτή 1520 στη Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή»

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε µε το
άρθρο πρώτο του Π∆ 63/2005 (ΦΕΚ Α΄98),
2. Το Ν. 3614/2007 «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την
Προγραµµατική Περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α), όπως ισχύει, και ιδίως την παρ. 5 του άρθρου
10,
3. Το Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/27-11-1995) «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του
Κράτους και άλλες διατάξεις» και ιδίως την παρ. 1 του άρθρου 26, όπως ισχύει,
4. Το Ν. 3892/2010 (ΦΕΚ 189/Α) «Ηλεκτρονική καταχώριση και εκτέλεση ιατρικών συνταγών και
παραπεµπτικών ιατρικών εξετάσεων» και ιδίως το εδάφιο γ’ της παρ. 6 του άρθρου 9.
5. Το Π.∆. 368/1989 (ΦΕΚ 163/Α) «Οργανισµός του Υπουργείου Εργασίας», όπως ισχύει,
6. Το Π.∆. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10-07-2007) «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου»,
7. Το Π.∆. 186/1992 «Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων», όπως ισχύει κάθε φορά,
8. Το Π.∆. 475/1993 (ΦΕΚ 205/Α) «Σύσταση Γενικής Γραµµατείας απασχόλησης και διαχείρισης
κοινοτικών πόρων στο Υπουργείο Εργασίας» η οποία µετονοµάσθηκε µε το άρθρο 18 του ν.
2224/1994 (ΦΕΚ 112/Α) σε Γενική Γραµµατεία ∆ιαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει,
9. Το Π.∆. 189/2009 (ΦΕΚ 221/Α) «Καθορισµός και ανακατανοµή αρµοδιοτήτων των Υπουργείων»
όπως τροποποιήθηκε µε τα Π.∆. 24/2010 (ΦΕΚ 56/Α) και 28/2010 (ΦΕΚ 64/Α), και ιδίως το άρθρο 2
αυτού,
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10. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συµβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισµού
γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει,
11. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης ∆εκεµβρίου 2006 για τη θέσπιση
κανόνων σχετικά µε την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συµβουλίου περί
καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
12. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης
Ιουλίου 2006 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και την κατάργηση του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1784/1999, όπως ισχύει,
13. Την ερµηνευτική ανακοίνωση της Επιτροπής (2006/C179/02) σχετικά µε το κοινοτικό δίκαιο που
εφαρµόζεται στην ανάθεση συµβάσεων οι οποίες δεν καλύπτονται ή καλύπτονται εν µέρει από τις
οδηγίες για τις «δηµόσιες συµβάσεις» και αναφορικά µε την εξασφάλιση επαρκούς δηµοσιοποίησης
των συµβάσεων, στο πλαίσιο της πλήρους τήρησης των αρχών των µη διακρίσεων και της ίσης
µεταχείρισης,
14. Την απόφαση του Πρωθυπουργού µε αριθµό 2876/2009 (ΦΕΚ 2234/Β) «Αλλαγή τίτλου
Υπουργείων»,
15. Την αριθµ. 80028/27-3-2002 (ΦΕΚ 377/Β/27-03-2002) εξουσιοδοτική απόφαση του Υπουργού
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
16. Την µε αρ. πρωτ. 5898/28/24-3-2010 Υπουργική Απόφαση «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων του
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και εξουσίας έκδοσης ∆ιοικητικών πράξεων και
εγγράφων στο Γενικό Γραµµατέα ∆ιαχείρισης Κοινοτικών και άλλων πόρων»
17. Την υπ’ αριθµ. 32859/∆1.8020/19−11−2009 (ΦΕΚ 500/Υ.Ο.∆.∆./27-11-2009) απόφαση περί
«ορισµού του Γενικού Γραµµατέα ∆ιαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων».
18. Την µε αριθµό 14053/ΕΥΣ/1749/27-3-2008 (ΦΕΚ 540/Β/27-3-2008) απόφαση του Υπουργού
Οικονοµίας και Οικονοµικών για το Σύστηµα ∆ιαχείρισης, όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά,
καθώς και το Εγχειρίδιο και τον Οδηγό ∆ιαδικασιών ∆ιαχείρισης και Ελέγχου
Συγχρηµατοδοτούµενων Πράξεων του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών,
19. Την µε αριθµό 37156/18953/08 (ΦΕΚ 1005 Β/30-5-2008) Κοινή Απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών, Οικονοµίας και Οικονοµικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για την
Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 107900/2001 όµοιας απόφασης (ΦΕΚ 599/Β) ως ίσχυε µε σκοπό την
αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων Ενεργειών από το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο στο Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σύµφωνα
µε το άρθρο 5 του ν. 3614/2007
20. Tην µε αριθµό 36952/1275/08 (ΦΕΚ 986/Β) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών,
Οικονοµίας και Οικονοµικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για την Τροποποίηση
της µε αριθµό 107900/2001 όµοιας Απόφασης, ως ίσχυε, περί Σύστασης και Λειτουργίας Ειδικών
Υπηρεσιών «Συντονισµού και Παρακολούθησης ∆ράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου» και
«Εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο», µε σκοπό
την αναδιάρθρωσή τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3614/2007,
21. Την µε αριθµό 7725/28-03-2007 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του Εθνικού
Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Κωδικός CCI 2007 GR 16 UNS001),
22. Την µε αριθµό Ε(2007)5338/26.10.2007 απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ για την έγκριση του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» για κοινοτική
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ενίσχυση από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του στόχου σύγκλισης
στις περιφέρειες της Ελλάδας −CCI2007GR161PO001.
23. Τον µε αριθµ. πρωτ. 37135/Γ∆ΑΠΠΠ 5537/8-8-2008 Οδηγό Συστήµατος ∆ιαχείρισης & Ελέγχου
Συγχρηµατοδοτούµενων Πράξεων ως ισχύει.
24. Την Υ.Α. 35130/739 (ΦΕΚ 1291/Β΄/11.7.2010) « Αύξηση των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83
παρ. 1 Ν. 2362/95 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή
υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων».
25. Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112Α/ 2010) για την ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις.
26. Την µε ΑΠ4827/479/Α2/30-06-2010 Απόφασης ένταξης της πράξης µε τίτλο «Ενσωµάτωση και
ενίσχυση της τηλεφωνικής γραµµής παραπόνων καταναλωτών 1520 στη Γενική Γραµµατεία
Καταναλωτή» στο Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ».

Η
Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής
Συγχρηµατοδοτούµενων Ενεργειών από το ΕΚΤ
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
προκηρύσσει
Πρόχειρο διαγωνισµό σε ευρώ µε γραπτές σφραγισµένες προσφορές µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή, για
την ανάδειξη αναδόχου για το έργο «Προµήθεια εξοπλισµού και ανάπτυξη εφαρµογής πληροφορικής για
την ολοκληρωµένη διαχείριση της γραµµής καταναλωτή 1520 στη Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή» για
χρονικό διάστηµα 3 µηνών από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης.
Το έργο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α) κατά 80%
και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος
«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ», και συγκεκριµένα στο πλαίσιο της
πράξης «Ενσωµάτωση και ενίσχυση της τηλεφωνικής γραµµής παραπόνων καταναλωτών 1520 στη
Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή» (ως υποέργο 3) µε κωδικό ΟΠΣ 296078. Οι δαπάνες του έργου θα
βαρύνουν το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕ Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων
2011ΣΕ03480002).
Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται έως το ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00 €),
µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί την Τρίτη 5 Ιουλίου 2011 και ώρα 10:00 και όσοι επιθυµούν να λάβουν
µέρος πρέπει να υποβάλλουν προσφορές, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα προκήρυξη το
αργότερο µέχρι την Παρασκευή 1 Ιουλίου 2011 και ώρα 15:00 στη διεύθυνση: Ειδική Υπηρεσία
Εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων Ενεργειών από το ΕΚΤ, Κοραή 4, 10564 Αθήνα, 3ος όροφος,
Γραφείο πρωτοκόλλου. Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, είναι
εκπρόθεσµες και επιστρέφονται.
Η παρούσα και τα παραρτήµατα αυτής αποτελούν αναρτητέα πράξη στο Πρόγραµµα «∆ΙΑΥΓΕΙΑ»
(www.et.diavgeia.gov.gr) σύµφωνα µε τον Ν. 3861/08-07-2010 (ΦΕΚ Α 112/13-07-2010) «Ενίσχυση της
διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
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αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις. Η παρούσα και τα
παραρτήµατα αυτής θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρµογής
Συγχρηµατοδοτούµενων Ενεργειών από το Ε.Κ.Τ. www. eye-ekt.gr και στην ιστοσελίδα της Γενικής
Γραµµατείας Καταναλωτή www.efpolis.gr, για δεκαπέντε (15) ηµερολογιακές ηµέρες πριν από την
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών.
Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισµός, θα γίνει σύµφωνα µε τους όρους και τις διαδικασίες που αναφέρονται στα
συνηµµένα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ……………….ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B ……………….ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ……………….ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆ ……………….ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ……………….ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ – ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ

Θεόδωρος Ν. Τσέκος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
1. Γραφείο κας Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
2. Γραφείο κου Γενικού Γραµµατέα ∆ιαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων
3. Γραφείο κου Γενικού Γραµµατέα Καταναλωτή
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Τίτλος έργου

Προµήθεια εξοπλισµού και ανάπτυξη εφαρµογής
πληροφορικής για την ολοκληρωµένη διαχείριση της
γραµµής καταναλωτή 1520 στη Γενική Γραµµατεία
Καταναλωτή

Είδος διαδικασίας

Πρόχειρος διαγωνισµός µε κριτήριο κατακύρωσης τη
χαµηλότερη τιµή προσφοράς

Αναθέτουσα αρχή

Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής
Συγχρηµατοδοτούµενων Ενεργειών από το ΕΚΤ

Φορέας για τον οποίο
προορίζεται το έργο

Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή

Τόπος παράδοσης – τόπος
παροχής υπηρεσιών

Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή, Πλατεία Κάνιγγος,
Τ.Κ. 101 81, Αθήνα

Χρόνος υλοποίησης –
∆ιάρκεια έργου

Τρείς (3) µήνες από την ηµεροµηνία υπογραφής της
σύµβασης

Προϋπολογισµός

60.000,00€ µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ

Χρηµατοδότηση έργου

Το έργο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α) κατά 80% και από
Εθνικούς Πόρους κατά 20%, στο πλαίσιο του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα και
Επιχειρηµατικότητα» (ΣΑΕ Προγράµµατος ∆ηµοσίων
Επενδύσεων 2011ΣΕ03480002).

∆ιάρκεια ισχύος προσφορών

Εκατόν είκοσι (120) ηµερολογιακές ηµέρες από την
επόµενη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού

Καταληκτική ηµεροµηνία
υποβολής προσφορών

Παρασκευή 1 Ιουλίου 2011,
µέχρι τις 15:00

Τόπος κατάθεσης
προσφορών

Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής
Συγχρηµατοδοτούµενων Ενεργειών από το ΕΚΤ
Κοραή 4, 10564 Αθήνα, στο γραφείο Πρωτόκολλου,
3ος όροφος

Ηµεροµηνία αποσφράγισης
προσφορών

Τρίτη 5 Ιουλίου 2011,
στις 10:30
Κοραή 4, 10564 Αθήνα

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τους όρους που περιέχονται στην παρούσα προκήρυξη, ως
ακολούθως:
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1.

Αντικείµενο του διαγωνισµού
Η διενέργεια του πρόχειρου διαγωνισµού έχει σκοπό την ανάδειξη αναδόχου για το έργο
«Προµήθεια εξοπλισµού και ανάπτυξη εφαρµογής πληροφορικής για την ολοκληρωµένη διαχείριση
της γραµµής καταναλωτή 1520 στη Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή» όπως αναλυτικά περιγράφεται
στο Παράρτηµα Γ «Τεχνικές Προδιαγραφές» της παρούσης. Η διάρκεια του έργου είναι τρείς (3)
µήνες από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης.

2.

∆ικαίωµα συµµετοχής
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό, έχουν:
α) τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα.
β) ενώσεις προµηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά.
γ) συνεταιρισµοί
δ) κοινοπραξίες προµηθευτών
που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη.
Ο όρος "ανάδοχος" αφορά όλες τις προαναφερθείσες στα (α), (β), (γ) και (δ) κατηγορίες.
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισµένη νοµική µορφή προκειµένου να
υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν
κατακυρωθεί σε αυτή η σύµβαση εφόσον η λήψη ορισµένης νοµικής µορφής κριθεί αναγκαία για την
ικανοποιητική εκτέλεση της σύµβασης.

3.

Προϋπολογισµός– Πληρωµή αναδόχου
Η συνολική δαπάνη δεν θα ξεπεράσει το ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00 €), µη
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.
Η πληρωµή θα γίνει σε δύο ισόποσες δόσεις, η πρώτη µετά τη σύνταξη του πρακτικού παραλαβής για
την «Οµάδα εργασιών Α: Προµήθεια και εγκατάσταση εξοπλισµού για τη λειτουργία του γραφείου
της γραµµής καταναλωτή 1520» και η δεύτερη µε την ολοκλήρωση και παραλαβή του έργου. Τα
σχετικά παραδοτέα περιγράφονται στο Παράρτηµα Γ- Τεχνικές Προδιαγραφές,.
Με απόφαση της Υπηρεσίας και ύστερα από πρόταση της αρµόδιας επιτροπής, διακόπτεται η
χρηµατοδότηση του έργου και καταγγέλλεται η σύµβαση εφόσον ο προµηθευτής µε υπαιτιότητά του
δεν παρέχει τις υπηρεσίες σύµφωνα µε τη σύµβαση ανάθεσης. Για τα θέµατα κήρυξης του
προµηθευτή έκπτωτου και τις επιβαλλόµενες σε αυτόν κυρώσεις, έχουν ανάλογη εφαρµογή οι
διατάξεις του άρθρου 34 του Π.∆. 118/07.
Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωµής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 35
του Κ.Π.∆. (Π.∆. 118/07), καθώς και στην οικεία απόφαση του Υπ. Οικονοµικών ΦΕΚ 431/Β/7.5.98.
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4.

4.1

Κατάρτιση και υποβολή προσφορών.
Οι ενδιαφερόµενοι υποβάλουν το φάκελο προσφοράς τους µέχρι την Παρασκευή 1η Ιουλίου 2011,
και ώρα 15:00 στη διεύθυνση: Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων Ενεργειών
από το ΕΚΤ, Κοραή 4, 10564 Αθήνα, στο γραφείο Πρωτόκολλου, 3ος όροφος, είτε καταθέτοντας
τον αυτοπροσώπως ή µε ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό τους είτε αποστέλλοντας
τον ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή ή Courier.
Στην περίπτωση της ταχυδροµικής αποστολής η Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής
Συγχρηµατοδοτούµενων Ενεργειών από το ΕΚΤ, ουδεµία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το
περιεχόµενο των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν. Προσφορές που κατατίθενται µετά την
παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται.

4.2

Οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε ενιαίο σφραγισµένο φάκελο, σε δύο (2) αντίγραφα. Σε ένα
από τα δύο αντίγραφα και σε κάθε σελίδα αυτού, που είναι µονογραµµένη, γράφεται η λέξη
¨ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ¨ και αυτό είναι επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου, σε περίπτωση διαφοράς
µεταξύ τους.

4.3

Ο ενιαίος φάκελος της προσφοράς πρέπει απαραίτητα να φέρει τις ενδείξεις:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ και ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ του ∆ιαγωνιζόµενου
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 1520 ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ»
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1.8242/5.4773/16-6-2011
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
ΑΠΟ ΤΟ Ε.Κ.Τ.
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 1/7/2011

4.4

5.

Οι προσφορές συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα, µε εξαίρεση τους τεχνικούς όρους, που
αναφέρονται στην προσφορά και µπορούν να υποβάλλονται στην Αγγλική γλώσσα. Είναι
δακτυλογραφηµένες και µονογραµµένες από τον διαγωνιζόµενο και δε φέρουν παράτυπες
διορθώσεις, σβησίµατα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ. Η αρµόδια επιτροπή αποσφράγισης κατά τον
έλεγχο θα µονογράψει τις διορθώσεις, προσθήκες, κλπ. και γενικά θα επιβεβαιώνει ότι αυτές
έγιναν πριν την αποσφράγιση της προσφοράς.
Περιεχόµενο Προσφορών
Έξω από τον κυρίως φάκελο της προσφοράς θα επισυναφθεί «έγγραφο υποβολής προσφοράς»,
υπογεγραµµένο από τον νόµιµο εκπρόσωπο του υποψηφίου αναδόχου, προκειµένου να αναγραφεί ο
αριθµός εισερχοµένου πρωτοκόλλου της κατάθεσης της προσφοράς. Επίσης, σε αυτό το έγγραφο
7
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πρέπει να αναγράφεται η χρονική ισχύς της προσφοράς (τουλάχιστον 120 ηµερολογιακές ηµέρες
από την επόµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού).
Ο ενιαίος φάκελος κάθε προσφοράς περιλαµβάνει τους τρείς παρακάτω ανεξάρτητους και
σφραγισµένους φακέλους :
5.1

Φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά συµµετοχής» που περιλαµβάνει σε πρωτότυπο και
αντίγραφο:

5.1.1

Τα έγγραφα νοµιµοποίησης του προσφέροντος όπως i) επικυρωµένο αντίγραφο του
καταστατικού ή τον ιδρυτικό νόµο κλπ. του υποψηφίου νοµικού προσώπου, µαζί µε τις µέχρι την
ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών τροποποιήσεις του ή του κωδικοποιηµένου
καταστατικού, (εφόσον πρόκειται για Α.Ε. και ΕΠΕ και δεν έχει ήδη δηµοσιευτεί σε ΦΕΚ το
τελευταίο καταστατικό, πρέπει να είναι κατατεθειµένο στη Νοµαρχία ή στο αρµόδιο
Πρωτοδικείο αντίστοιχα και να προσκοµίζεται το παράβολο του ΤΑΠΕΤ, καθώς και ο αριθµός
κατάθεσής του στη Νοµαρχία ή στο Πρωτοδικείο αντίστοιχα), καθώς και ii) το ΦΕΚ
δηµοσίευσης ή το ακριβές αντίγραφο του πρακτικού συγκρότησης του ισχύοντος διοικητικού
οργάνου του Νοµικού Προσώπου σε σώµα, (το οποίο, εφόσον πρόκειται για Α.Ε. και δεν έχει
ήδη δηµοσιευτεί σε ΦΕΚ, πρέπει να είναι κατατεθειµένο στη Νοµαρχία και να προσκοµίζεται το
παράβολο του ΤΑΠΕΤ, καθώς και ο αριθµός πρωτοκόλλου της κατάθεσής του στη Νοµαρχία).
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόµιµη σύσταση του νοµικού προσώπου,
όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών ή ιδρυτικών νόµων κλπ., ποιος δεσµεύει
νόµιµα την εταιρία (νόµιµος εκπρόσωπος, δικαίωµα υπογραφής κλπ.) και η θητεία του ή των
µελών του διοικητικού οργάνου.

5.1.2

Σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόµιµος εκπρόσωπος του φορέα την προσφορά και τα
λοιπά απαιτούµενα έγγραφα του διαγωνισµού, επικυρωµένο αντίγραφο πρακτικού ή απόφασης
του αρµόδιου διοικητικού οργάνου του Νοµικού Προσώπου ή εξουσιοδότηση (θεωρηµένη για το
γνήσιο της υπογραφής), του νοµίµου εκπροσώπου, µε τα οποία παρέχεται σε τρίτο άτοµο
εξουσιοδότηση για να υπογράψει όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και την προσφορά.

5.1.3

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986/Α΄ 75, όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου
υπογραφής, στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού και ο υποψήφιος
ανάδοχος θα δηλώνει ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς: α) δεν τελεί σε
πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση β) είναι φορολογικά και ασφαλιστικά
ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις του και γ) δεν τελεί σε αποκλεισµό µε βάση αµετάκλητη
απόφαση του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κατά τα άρθρα 18,
34, 39 του Π.∆. 118/2007 δ) είναι εγγεγραµµένος στο οικείο επαγγελµατικό µητρώο,
Επιµελητήριο ή επαγγελµατική ένωση ε) η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της
παρούσας πρόσκλησης των οποίων έλαβε γνώση και καλύπτει το σύνολο του έργου στ) τα
στοιχεία που αναφέρονται στην προφορά είναι αληθή και ακριβή.

5.1.4

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986/Α΄ 75, όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου
υπογραφής, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού και όπου ο/οι νόµιµος/οι
εκπρόσωπος/οι του υποψηφίου αναδόχου (σηµ.: εφόσον πρόκειται για Ο.Ε. και Ε.Ε. και οι
οµόρρυθµοι εταίροι και διαχειριστές αυτών, εφόσον πρόκειται για Ε.Π.Ε. οι διαχειριστές αυτής,
εφόσον πρόκειται για Α.Ε., ο Πρόεδρος και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος αυτής, οι νόµιµοι
εκπρόσωποι κάθε άλλου νοµικού προσώπου), καθώς και στην περίπτωση που ο υποψήφιος
ανάδοχος είναι φυσικό πρόσωπο θα δηλώνει ότι µέχρι την ηµέρα υποβολής της προσφοράς:
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α). δεν έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση µε ισχύ δεδικασµένου για αδίκηµα σχετικό µε την
επαγγελµατική του διαγωγή
β) δεν έχει/είχε συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, διαπράξει δωροδοκία, απάτη και προβεί
σε νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως αυτά ορίζονται α) στο άρθρο 2
παρ. 1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΤ του Συµβουλίου της ΕΕ, β) στο άρθρο 3 της πράξης
του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παρ. 1 της κοινής δράσης
98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου της ΕΕ γ) στο άρθρο 1 της σύµβασης σχετικά µε την
προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, δ) στο άρθρο 1 της
Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991 για την πρόληψη χρησιµοποίησης
του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες
δραστηριότητες, αντίστοιχα και για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της
εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.
5.1.5

Εφόσον δεν πρόκειται να παρευρίσκεται ο νόµιµος εκπρόσωπος του φορέα αυτοπροσώπως, κατά
την αποσφράγιση του φακέλου, υποβάλλεται επικυρωµένο αντίγραφο πρακτικού ή απόφασης
του αρµοδίου διοικητικού οργάνου του νοµικού προσώπου ή εξουσιοδότηση (θεωρηµένη για το
γνήσιο της υπογραφής) του νοµίµου εκπροσώπου, µε τα οποία παρέχεται το δικαίωµα σε τρίτο
να παραβρεθεί κατά την αποσφράγιση του φακέλου και να υπογράψει οποιοδήποτε σχετικό
έγγραφο απαιτηθεί. Το έγγραφο αυτό µπορεί να περιλαµβάνεται στο φάκελο δικαιολογητικών
του φορέα ή να προσκοµίζεται κατά την αποσφράγιση του φακέλου της προσφοράς του
υποψηφίου αναδόχου.

5.2

Φάκελο µε την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» (πρωτότυπο και αντίγραφο) σύµφωνα µε τις
τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο
µέρος της παρούσας και θα δηλώνουν επίσης τη συµµόρφωσή τους σε όλους τους όρους των
τεχνικών προδιαγραφών.

5.2.1

Η Τεχνική Προσφορά υπογράφεται από το νόµιµο εκπρόσωπο του προσφέροντα ή των νοµίµων
εκπροσώπων των προσφερόντων

5.3

Φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική προσφορά» (πρωτότυπο και αντίγραφο) ο οποίος
περιλαµβάνει τους πίνακες οικονοµικής προσφοράς σύµφωνα µε το Υπόδειγµα στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε.

5.3.1

Η Οικονοµική Προσφορά υπογράφεται από το νόµιµο εκπρόσωπο του προσφέροντα ή των
νοµίµων εκπροσώπων των προσφερόντων

5.3.2

Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

5.3.3

Στην περίπτωση που η οικονοµική προσφορά ενός προσφέροντος είναι ιδιαίτερα χαµηλή ή κατά

τη γνώµη της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού είναι αναιτιολόγητα χαµηλή, η
Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να καλέσει τον προσφέροντα να την αιτιολογήσει και αν
αυτός δεν προσφέρει επαρκή αιτιολόγηση αποκλείεται από το διαγωνισµό.
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6.

Ισχύς προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προσφέροντες για εκατόν είκοσι (120) ηµερολογιακές
ηµέρες, προσµετρούµενες από την επόµενη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορά που
ορίζει µικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού στον ανάδοχο µπορεί να γίνεται και µε την λήξη
της ισχύος της προσφοράς, τον δεσµεύει όµως µόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί.

7.

Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών
Η αρµόδια Επιτροπή Αξιολόγησης του διαγωνισµού, που θα συσταθεί µε σχετική Απόφαση,
προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που
ορίζεται από τη διακήρυξη, παρουσία των προσφερόντων ή των νοµίµως εξουσιοδοτηµένων
εκπροσώπων τους. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία:

7.1

Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος

7.2

Αποσφραγίζεται ο φάκελος µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά συµµετοχής» και µονογράφεται
κατά φύλλο από όλα τα µέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης. Σε περίπτωση που ο προσφέρων δεν
έχει υποβάλλει τα απαιτούµενα δικαιολογητικά αποκλείεται από τη συνέχεια της διαδικασίας µε
αιτιολογηµένο πρακτικό της επιτροπής, και οι φάκελοι Τεχνικής και Οικονοµικής Προσφοράς
επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.

7.3

Στη συνέχεια για τις προσφορές των οποίων τα δικαιολογητικά έχουν γίνει αποδεκτά,
αποσφραγίζεται ο φάκελος µε την ένδειξη «Τεχνική προσφορά» και µονογράφεται κατά φύλλο
από τα µέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης. Ακολούθως ελέγχεται το περιεχόµενο της Τεχνικής
Προσφοράς σε σχέση µε την πλήρωση ή µη των ελάχιστων προδιαγραφών και γίνεται αποδεκτή
ή απορρίπτεται.

7.4

Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές λόγω
δικαιολογητικών ή µη αποδοχής της Τεχνικής Προσφοράς δεν αποσφραγίζονται αλλά
επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.

7.5.

Στη συνέχεια για τις προσφορές των οποίων τα δικαιολογητικά και η Τεχνική Προσφορά έχουν
γίνει αποδεκτά, αποσφραγίζεται ο φάκελος µε την ένδειξη «Οικονοµική προσφορά». Ο φάκελος
µονογράφεται κατά φύλλο από όλα τα µέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης

7.6

Το Συνολικό Κόστος Έργου χωρίς ΦΠΑ λαµβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. Η
αρµόδια επιτροπή κατατάσσει τις προσφορές για την τελική επιλογή της προσφοράς µε τη
χαµηλότερη τιµή και υποβάλλει το πόρισµά της στην αναθέτουσα αρχή για την έκδοση σχετικής
κατακυρωτικής απόφασης.

8.

Κατακύρωση διαγωνισµού
Ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών
από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφής ειδοποίησης σε αυτόν από την Υπηρεσία, οφείλει να
υποβάλει στην Επιτροπή Αξιολόγησης του διαγωνισµού, σε σφραγισµένο φάκελο, τα εξής έγγραφα
και δικαιολογητικά τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται από αυτήν:
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8.1

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου πριν
από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν
σε πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Τα πιστοποιητικά της
παρούσας παραγράφου, εφόσον ο υποψήφιος ανάδοχος έχει τη νοµική µορφή οµόρρυθµης ή
ετερόρρυθµης εταιρίας, πρέπει να εκδίδονται και να προσκοµίζονται για όλους τους οµόρρυθµους
εταίρους (από την αρµόδια αρχή του τόπου µόνιµης κατοικίας τους).

8.2

Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως
άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι α) οµόρρυθµοι εταίροι και διαχειριστές
Ο.Ε. και Ε.Ε. β) διαχειριστές Ε.Π.Ε. γ) Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος Α.Ε. δ) οι νόµιµοι
εκπρόσωποι κάθε άλλου νοµικού προσώπου καθώς και ε) φυσικά πρόσωπα, στα οποία θα
κατακυρωθεί το έργο, δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση:
i. για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της
επαγγελµατικής τους δραστηριότητας,
ii. για κάποιο από τα αδικήµατα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παραγρ. 1 του Π∆ 60/2007:
Α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της
κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου
Β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης
Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου
Γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
∆) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται από το άρθρο 1 της
οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης
του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για την νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες
δραστηριότητες
iii. για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας,
της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.

8.3

Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρµόδια κατά περίπτωση Αρχή, από τα οποία να προκύπτει ότι
ο υποψήφιος ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις του, που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του.

9.

Κατάρτιση σύµβασης
Για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, ο επιλεγµένος ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει,
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης (σαν εγγύηση για την τήρηση των όρων της σύµβασης)
αναγνωρισµένου πιστωτικού ή χρηµατοοικονοµικού ιδρύµατος ή του ΤΣΜΕ∆Ε ποσού ίσου µε το
10% της συνολική αξίας του έργου χωρίς Φ.Π.Α., σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 25 του
Π.∆. 118/07.
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης επιστρέφεται µετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική
παραλαβή και την εκπλήρωση όλων των συµβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου.
Κατά την εκτέλεση της σύµβασης του έργου, θα εφαρµοσθούν κατ΄ αναλογία οι διατάξεις του
Ν.2286/95 (ΦΕΚ19/Α/95) και του Π.∆. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/10-07-2007).
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10. Παράδοση - παραλαβή

Η παραλαβή των προσφεροµένων υπηρεσιών θα γίνεται από αρµόδια Επιτροπή Παρακολούθησης
και Παραλαβής που συστήνεται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα ∆ιαχείρισης Κοινοτικών και
άλλων πόρων.
11. Ενστάσεις - Προσφυγές

Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και µε την διαδικασία που προβλέπεται από
το άρθρο 15 του Π.∆. 118/07.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
1.

Σκοπός του διαγωνισµού

Το έργο αφορά στην προµήθεια και εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισµού και την ανάπτυξη της
κατάλληλης εφαρµογής πληροφορικής η οποία θα επιτρέψει στην Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή να
παρέχει στην έδρα της την υπηρεσία της γραµµής καταναλωτή 1520.
Συγκεκριµένα το έργο διακρίνεται σε δύο οµάδες εργασιών:
Α. Προµήθεια και εγκατάσταση εξοπλισµού για τη λειτουργία του γραφείου της γραµµής καταναλωτή
1520. Περιλαµβάνεται εξοπλισµός γραφείου, πληροφορικής και ηλεκτρονικός εξοπλισµός.
Β. Ανάπτυξη εφαρµογής πληροφορικής για την ολοκληρωµένη διαχείριση της γραµµής καταναλωτή
1520.
2.

Γενικές Πληροφορίες για τη «Γραµµή Καταναλωτή 1520»

Η τηλεφωνική γραµµή µε τετραψήφιο αριθµό 1520 (γραµµή καταναλωτή) λειτουργεί σήµερα στις
εγκαταστάσεις αναδόχου εταιρείας, ∆ευτέρα έως Παρασκευή 08.00- 22.00 και Σάββατο 08.30 - 20.00 µε
αντικείµενο τις παρακάτω υπηρεσίες:
• Άµεση και έγκυρη πληροφόρηση για όλα τα θέµατα προστασίας καταναλωτή,
• Παροχή υπηρεσιών συµβουλευτικού χαρακτήρα σχετικά µε τους αρµόδιους κατά περίπτωση φορείς
στους οποίους πρέπει να απευθυνθεί ο Καταναλωτής,
• Ενηµέρωση για την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νοµοθεσία και τους ενδεδειγµένους τρόπους
άσκησης των δικαιωµάτων του Καταναλωτή,
• Τηλεφωνική υποδοχή των καταγγελιών των καταναλωτών για προβλήµατα που αντιµετώπισαν σε
συναλλαγές τους,
• ∆ιαχείριση και διεκπεραίωση των καταγγελιών και αναφορών σε συνεργασία µε τις αρµόδιες
υπηρεσίες, και
• Ενηµέρωση των καταναλωτών για την εξέλιξη των υποθέσεων τους.
Το τηλεφωνικό κέντρο αποτελεί όχι µόνο ένα εργαλείο πληροφόρησης, παρέµβασης και υποδοχής των
αιτηµάτων των καταναλωτών, αλλά και ένα εργαλείο για την εξαγωγή σχετικών συµπερασµάτων πάνω
σε θέµατα λειτουργίας της αγοράς. Πιο συγκεκριµένα, η «γραµµή καταναλωτή» δέχεται καταγγελίες,
ερωτήσεις και παράπονα καταναλωτών που προκύπτουν κατά τις εµπορικές τους συναλλαγές και
αφορούν καταναλωτικά αγαθά και υπηρεσίες. Ειδικότερα τα ερωτήµατα/παράπονα/καταγγελίες αφορούν
κυρίως την ποιότητα των αγαθών, τις συνθήκες πώλησης τους, τα συστατικά ή τα τεχνικά
χαρακτηριστικά τους, τις χρησιµοποιούµενες στην αγορά πρακτικές προώθησης τους, όπως προσφορές,
εκπτώσεις, παροχή δώρων, µε οποιονδήποτε τρόπο διαφήµιση (έντυπη, κινηµατογραφική, ραδιοφωνική
ή τηλεοπτική) την ασφάλεια, την παράδοση ελαττωµατικών προϊόντων, τους όρους εγγύησης, την
εξυπηρέτηση µετά την πώληση ή την παροχή της υπηρεσίας, τη νοµιµότητα των συναλλαγών, τις
υπερβολικές τιµές, την ισχύουσα νοµοθεσία για τα ενοίκια και την ενηµέρωση τους σε σχέση µε τα
δικαιώµατα τους ως καταναλωτών.
Αποστολή της «γραµµής καταναλωτή» είναι:
• Η ενηµέρωση του καταναλωτή για τα δικαιώµατά του,
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•
•
•

Η πληροφόρηση του καταναλωτή για την αρµοδιότητα άλλων υπηρεσιών ή οργάνων,
Η υποδοχή των καταγγελιών και η διαβίβαση τους στη ∆/νση Προστασίας Καταναλωτή, και
Η τηλεφωνική παρέµβαση για την άµεση επίλυση των προβληµάτων του καταναλωτή.

Ειδικότερα η «γραµµή καταναλωτή» αποβλέπει:
• Στην αποκατάσταση της βλάβης που υφίσταται ο καταναλωτής από την παράνοµη συµπεριφορά
του προµηθευτή µε τη διαµεσολάβηση στον προµηθευτή ή στις αρµόδιες ή συναρµόδιες
υπηρεσίες για τη συµµόρφωση του προµηθευτή,
• Στην καταπολέµηση µεθόδων και συµπεριφορών, οι οποίες νοθεύουν και στρεβλώνουν τον
ανταγωνισµό, κύρια µε την επιβολή διοικητικών κυρώσεων, δεδοµένου ότι ο καταναλωτής
προστατεύεται πρωτίστως στο βαθµό που λειτουργεί ο ανταγωνισµός στην αγορά, και
• Στην ενηµέρωση του καταναλωτή για τα δικαιώµατά του και τις υποχρεώσεις των προµηθευτών
µε απώτερο στόχο την ανάπτυξη καταναλωτικής συνείδησης για την αυτοπροστασία του.
Παράλληλα µε το τηλεφωνικό κέντρο, οι καταναλωτές µπορούν επίσης να υποβάλουν το αίτηµα τους ή
την καταγγελία τους µε:
• ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail)
• ταχυδροµικά
• τηλεοµοιοτυπία (fax), ή
• προσερχόµενοι οι ίδιοι στην Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή, στη ∆/νση Προστασίας
Καταναλωτή.

3.

Απαιτήσεις Έργου - Υποχρεώσεις Αναδόχου

Το προς ανάθεση έργο διακρίνεται στις δύο παρακάτω οµάδες εργασιών:
Α. Οµάδα εργασιών Α: Προµήθεια και εγκατάσταση εξοπλισµού για τη λειτουργία του γραφείου
της γραµµής καταναλωτή 1520
Η Οµάδα εργασιών Α περιλαµβάνει την προµήθεια/εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισµού και τη
διαµόρφωση χώρου που θα διατεθεί αποκλειστικά για τη λειτουργία της «Γραµµής Καταναλωτή» στην
έδρα της Γενικής Γραµµατείας Καταναλωτή, στο κτίριο του πρώην Υπουργείου Εµπορίου (πλατεία
Κάνιγγος, 1ος όροφος) και συγκεκριµένα στο γραφείο 121Β το οποίο έχει διαστάσεις 4,50 µ. Χ 7,50 µ.
Στην τεχνική προσφορά ο κάθε προσφέρων πρέπει να συµπεριλάβει:
1. Πρόταση για τη διαµόρφωση του ανωτέρω γραφείου σύµφωνα µε τους κανόνες εργονοµίας
(λειτουργικότητα, φωτισµός, εξοπλισµός γραφείου) ώστε να δηµιουργηθούν έξι (6) θέσεις εργασίας για
τους απασχολούµενους στο τηλεφωνικό κέντρο.
2. Απεικόνιση της πρότασης διαρρύθµισης του χώρου (κάτοψη σε κλίµακα 1:50).
3. Πίνακα προσφερόµενου εξοπλισµού σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος ∆.
Ο προς προµήθεια εξοπλισµός διακρίνεται σε εξοπλισµό γραφείου, εξοπλισµό πληροφορικής και
ηλεκτρονικό εξοπλισµό:
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Α1.

Εξοπλισµός Γραφείου

Ο εξοπλισµός γραφείου περιλαµβάνει γραφείο, διαχωριστικό, καρέκλα γραφείου τροχήλατη, συρταριέρα
τροχήλατη, δοχείο απορριµάτων, ερµάριο αρχειοθέτησης µε πόρτες και ελάχιστο ύψος 1,60µ. για κάθε
µία από τις έξι (6) θέσεις εργασίας σε κατάλληλη διάταξη. Επίσης, θα δηµιουργηθεί χώρος αναµονής
τριών ατόµων µε καναπέ και τραπέζι. Ο εξοπλισµός γραφείου θα έχει προσδοκώµενη διάρκεια ζωής τα
10 έτη.

Α2.

Εξοπλισµός Πληροφορικής

Α.2.1

Εννέα (9) προσωπικοί υπολογιστές (P/C) µε τις παρακάτω ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Επεξεργαστής διπλού πυρήνα µε συχνότητα λειτουργίας >= 3Ghz, κύρια µνήµη RAM 2 GB,
DDR3 1333Mhz επεκτάσιµη στα 4GB, Σκληρός δίσκος >= 250 GB
DVD-RW Combo drive
Κάρτα δικτύου LAN 10/100 Base-T Ethernet (UTP)
6 USB 2.0 θύρες (2 στην πρόσοψη)
Πληκτρολόγιο και οπτικό ποντίκι 3 κουµπιών (wheel mouse), Κάρτα ήχου και ηχεία
Οθόνη Widescreen LCD µε διαγώνιο >= 22”, ανάλυση: τουλάχιστον 1366Χ768,
φωτεινότητα (Brightness): τουλάχιστον 250 cd/m², χρόνος απόκρισης (Response rate): <
5msec και γωνία θέασης (Viewing angle): τουλάχιστον 170° οριζόντια και κάθετα και
κατανάλωση κλάσης Α.
Υποστήριξη από µονάδα αδιάλειπτου ισχύος (UPS) µε αυτονοµία τουλάχιστον 5 λεπτά της
ώρας
Λειτουργικό Σύστηµα Microsoft Windows 7 Professional
Γενικές απαιτήσεις εξοπλισµού:
Ο ανάδοχος σε κάθε περίπτωση εγγυάται την οµαλή εκκίνηση του κάθε Προσωπικού
Υπολογιστή µε όλα τα προσφερόµενα περιφερειακά συνδεδεµένα σε αυτόν και σε πλήρη
λειτουργία.

Α.2.2

Λογισµικό Microsoft
Office 2010 (word, excel, ppoint, outlook) Ελληνική έκδοση
(εγκατεστηµένο σε όλους τους προσωπικούς υπολογιστές)

Α.2.3

Προµήθεια εξυπηρετητή (server) µε τετραπύρηνο επεξεργαστή για την υποστήριξη της
λειτουργίας της διαδικτυακής εφαρµογής για την ολοκληρωµένη διαχείριση της γραµµής
καταναλωτή και µε τα εξής ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά:
• Ταχύτητα λειτουργίας > 2,1 GHz
• Μνήµη DDR3 >= 12GB
• Εξοπλισµό για αυτόµατη κεντρική αποθήκευση των αρχείων (back-up)
• ∆υνατότητα εγκατάστασης σε ικρίωµα
Γενικές απαιτήσεις εξοπλισµού:
• Ο προµηθευτής σε κάθε περίπτωση εγγυάται την οµαλή εκκίνηση του συστήµατος µε όλα τα
προσφερόµενα Περιφερειακά συνδεδεµένα σε αυτόν και σε πλήρη λειτουργία

Α.2.4

Λογισµικό λειτουργίας του ανωτέρω εξυπηρετητή (server) όπου περιλαµβάνεται εγκατάσταση
και παραµετροποίηση.
15

ΑΔΑ: 4Α31Λ-ΧΧ
Α.2.5

∆ικτυακό σύστηµα αποθήκευσης (Network Storage System) µε τα παρακάτω ελάχιστα τεχνικά
χαρακτηριστικά:
• Χωρητικότητα αποθήκευσης > 5Τb
• Κάρτα δικτύου 1Gb
• ∆υνατότητα εγκατάστασης σε ικρίωµα

Α.2.6

Μονάδα αδιάλειπτου ισχύος (UPS) µε χρήση µπαταριών κλειστού τύπου και αυτονοµία
τουλάχιστον 5 λεπτά της ώρας µε δυνατότητα εγκατάστασης σε ικρίωµα

Α.2.7

Ικρίωµα επιδαπέδιου τύπου µε πόρτα και κλειδαριά.

Α3.

Ηλεκτρονικός Εξοπλισµός

Α.3.1

Τηλεφωνικό κέντρο µε VoIP, 8 αναλογικές γραµµές και τις παρακάτω ελάχιστες λειτουργικές
προδιαγραφές:
• ∆υνατότητα για εισερχόµενες / εξερχόµενες κλήσεις (αναµενόµενος µ.ο. 400-1000 κλήσεις/
ηµέρα, 4 λεπτά µέση διάρκεια κλήσης)
• ∆υνατότητα πλήρους παραµετροποίησης του τηλεφωνικού κέντρου µε τη δηµιουργία Menus
για τους χρήστες
• Ταυτόχρονη λειτουργία έξι (6) γραµµών για την εξυπηρέτηση των πολιτών µε δυνατότητα
περαιτέρω αύξησης
• ∆υνατότητα κράτησης έως 30 γραµµές σε αναµονή
• ∆υνατότητα καταγραφής των συνοµιλιών
• ∆υνατότητα µουσικής στην αναµονή
• ∆υνατότητα προώθησης κλήσης
• Απεικόνιση κατάστασης χειριστών για συνολικό αριθµό ενεργών χειριστών, συνολικό
αριθµό σε κατάσταση συνοµιλίας, συνολικό αριθµό κλήσεων σε αναµονή κ.α., σε
παραγµατικό χρόνο.
• Υπηρεσία τηλεφωνικού µηνύµατος µετά τη λήξη του ωραρίου εργασίας
• ∆υνατότητα άντλησης στατιστικών στοιχείων ανά ορισµένη χρονική περίοδο για χρόνους
αναµονής, αριθµό και διάρκεια απαντηµένων ή εγκαταλειµένων κλήσεων κ.α. µέσα απο ένα
περιβάλλον εφαρµογής φιλικό στο χρήστη.
• Απεικόνιση της κατάστασης σε πραγµατικό χρόνο για στοιχεία όπως: συνολικός αριθµός
ενεργών χειριστών, συνολικός αριθµός χειριστών συνοµιλία, συνολικός αριθµός κλήσεων σε
αναµονή κ.α.

Α.3.2

Οκτώ (8) τηλεφωνικές συσκευές συµβατές µε το τηλεφωνικό κέντρο (VoIP) µε δυνατότητα
αναµονής, κράτησης κλήσης, εκτροπής/παραποµπής και οκτώ (8) συµβατών ενσύρµατων
ακουστικών µε ενσωµατωµένο µικρόφωνο

Α.3.3

Ένα (1) φωτοαντιγραφικό µηχάνηµα συµβατό στη χρήση αναλώσιµων µε τα υφιστάµενα
φωτοαντιγραφικά της Γ.Γ.Κ (KYOCERA KM 2530, CANON IR 2530), ταχύτητα αντιγραφής
(ασπρόµαυρα αντίγραφα) >25 φύλλα/λεπτό, µε δυνατότητα λειτουργίας ως σαρωτή, δικτυακού
εκτυπωτή και fax.

Οι υποχρεώσεις του αναδόχου όσον αφορά την υλοποίηση της «Οµάδας εργασιών Α» είναι οι εξής:
•
Ο ανάδοχος θα αναλάβει να εγκαταστήσει και να παραδώσει τον εξοπλισµό σε λειτουργική
κατάσταση.
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•

•

•

•

•
•

H εγκατάσταση και παράδοση του εξοπλισµού σε πλήρη λειτουργία θα γίνει µε ευθύνη και
έξοδα του αναδόχου.
Ο ανάδοχος θα διαρρυθµίσει το γραφείο της τηλεφωνικής γραµµής καταναλωτή 1520 όπου θα
εγκατασταθεί ο εξοπλισµός σύµφωνα µε την πρόταση διαρρύθµισης που θα καταθέσει στην
τεχνική του προσφορά, σε συνεννόηση µε τη Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή για τις τελικές
υποδείξεις.
Η ΓΓΚ έχει το δικαίωµα ελέγχου των προµηθευόµενων ειδών καθώς και της επιλογής, βάσει
εναλλακτικών προτάσεων της προσφοράς, των ειδικότερων χαρακτηριστικών τους (χρώµα,
σχέδιο κ.λ.π.) πριν την εγκατάστασή τους.
Ο Ανάδοχος καθορίζει τις λεπτοµέρειες σχετικά µε τη µεταφορά, τοποθέτηση και εγκατάσταση
του εξοπλισµού και ενηµερώνει τη ΓΓΚ δέκα (10) τουλάχιστον ηµέρες νωρίτερα, για την ακριβή
ηµεροµηνία και ώρα που προτίθεται να πραγµατοποιήσει τις παραπάνω εργασίες, προκειµένου
να ενηµερωθούν έγκαιρα οι υπεύθυνοι ώστε να εξασφαλισθεί η παρουσία και συνεργασία τους.
Μαζί µε τον εξοπλισµό θα παραδοθούν και όλα τα σχετικά εγχειρίδια λειτουργίας.
Ο ανάδοχος οφείλει να συνεργάζεται µε τον υπεύθυνο δικτύων της Γενικής Γραµµατείας
Καταναλωτή για την ορθή λειτουργία των συστηµάτων.

Β. Οµάδα εργασιών Β: Ανάπτυξη εφαρµογής πληροφορικής για την ολοκληρωµένη διαχείριση της
γραµµής καταναλωτή 1520
Η εφαρµογή έχει τις παρακάτω ελάχιστες απαιτήσεις:
Β.1
Γενικές απαιτήσεις :
• Οι ελάχιστες λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές για την διασυνδεσιµότητα, διαµόρφωση
δεδοµένων, διαχείριση περιεχοµένου και πρόσβαση πληροφοριών ανταποκρίνονται σε αυτές
που έχει θεσπίσει το Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση»
• Η αρχιτεκτονική της εφαρµογής είναι αρθρωτή (modular) και πολλαπλών επιπέδων, ώστε να
είναι δυνατές µελλοντικές επεκτάσεις και αντικαταστάσεις, ενσωµατώσεις, αναβαθµίσεις ή
αλλαγές διακριτών τµηµάτων των υποσυστηµάτων
• Το λογισµικό που χρησιµοποιείται είναι ανοιχτού κώδικα
• Μπορεί να συνδεθεί µε την ιστοσελίδα της ΓΓΚ (www.efpolis.gr)
• Υπάρχει συµµόρφωση µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο περί προστασίας προσωπικών δεδοµένων
και διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών
Β.2
Απαιτήσεις κατά το στάδιο της υποβολή των καταγγελιών/ερωτηµάτων
• Εξασφαλίζεται η υποβολή των καταγγελιών/ερωτηµάτων από τους πολίτες µέσω διαδικτύου.
H εφαρµογή διαθέτει έκδοση και στα αγγλικά και είναι συµβατή µε όλους τους internet
browsers (explorer, chrome, Mozilla etc)
• Εξασφαλίζεται η υποβολή των καταγγελιών/ερωτηµάτων από τους πολίτες µε τη χρήση
κινητού τηλεφώνου τέταρτης γενιάς (smartphone)
• Εξασφαλίζεται η καταγραφή των καταγγελιών/ερωτηµάτων από τους χειριστές του
τηλεφωνικού κέντρου 1520
• Η µέθοδος ταξινόµησης των καταγγελιών/ερωτηµάτων που εφαρµόζεται στη υποβολή και
διαχείριση τους ακολουθεί τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (SEC(2009)949) Σχετικές
πληροφορίες: http://ec.europa.eu/consumers/strategy/complaints_en.htm. Καταγράφονται
επίσης τα στοιχεία του καταγγελόµενου και εφόσον πρόκειται για επώνυµη καταγγελία και του
καταγγέλλοντος.
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Β.3

Β.4

4.

• Εξασφαλίζεται η δυνατότητα ενηµέρωσης του πολίτη για την υποβολή του ερωτήµατος
/καταγγελίας του, µε την απόδοση συγκεκριµένου κωδικού αναγνώρισης καταγγελίας/
ερωτήµατος
• Εξασφαλίζεται η ταυτόχρονη πρόσβαση στην εφαρµογή πολλών χρηστών (τουλάχιστον εκατό)
µε προτεραιότητα στους έξι (6)χειριστές του τηλεφωνικού κέντρου.
Απαιτήσεις για τη διαχείριση των καταγγελιών/ερωτηµάτων
• Εξασφαλίζεται η συγκέντρωση των καταγγελιών/ερωτηµάτων που φτάνουν στη Γ.Γ.Κ µε όλα
τα µέσα (fax, email, smartphone, αλληλογραφία, προσωπική παρουσία) σε ένα σηµείο.
• ∆ίνεται η δυνατότητα παρακολούθησης των βηµάτων διαχείρισης των καταγγελιών/
ερωτηµάτων στη Γ.Γ.Κ (work flow management system),
• Ενσωµατώνονται λειτουργικότητες όπως διατήρηση/επισύναψη αρχείων ανά υπόθεση,
προτυποποίηση σχετικών εγγράφων κ.α που διευκολύνουν τη διαχείριση των
καταγγελιών/ερωτηµάτων από τα στελέχη της Γενικής Γραµµατείας Καταναλωτή.
• Εξασφαλίζεται η δυνατότητα ενηµέρωσης του πολίτη (µέσω mail κάθε φορά που υπάρχει
εξέλιξη στην υπόθεσή του µεσω της χρήσης του συγκεκριµένου κωδικού αναγνώρισης
καταγγελίας/ερωτήµατος που αποδόθηκε κατά την υποβολή της καταγγελίας/ερωτήµατος.
• ∆ηµιουργούνται οµάδες χρηστών µε διακριτούς ρόλους (π.χ πολίτης, φορέας που διαχειρίζεται
ερωτήµατα /καταγγελίες, χειριστής του τηλεφωνικού κέντρου 1520, διαχειριστής καταγγελίας,
διαχειριστής συστήµατος, τεχνικός διαχειριστής εφαρµογής και πιθανώς άλλοι) και µε
διαβάθµισµένα δικαιώµατα πρόσβασης µε χρήση ονόµατος χρήστη (Username και Password)
και πρόβλεψη ανάκτησης κωδικών στις λειτουργίες της εφαρµογής.
• Εξασφαλίζεται η δυνατότητα ενηµέρωσης του πολίτη για την υποβολή της υπόθεσής του µεσω
της απόδοσης κωδικού αναγνώρισης καταγγελίας/ερωτήµατος.
• Αναπτύσσεται ευέλικτο εργαλείο αναζήτησης πληροφοριών.
• Αναπτύσσεται ευέλικτο εργαλείο παραγωγής αναφορών.
Υποχρεώσεις αναδόχου
• Καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου ο ανάδοχος θα βρίσκεται σε τακτή επικοινωνία µε τη Γενική
Γραµµατεία Καταναλωτή για τα θέµατα που σχετίζονται µε την υλοποίηση του έργου.
• Η πρώτη φάση ανάπτυξης της εφαρµογής περιλαµβάνει τη λεπτοµερή καταγραφή της ροής
ενεργειών και των χρησιµοποιούµενων εντύπων (µε τη συµµετοχή των στελεχών της ΓΓΚ) και
τη µελέτη εφαρµογής.
• Ο Ανάδοχος θα διεξάγει την απαραίτητη εκπαίδευση για τους χειριστές της εφαρµογής. Η
διάρκεια της εκπαίδευσης θα καθοριστεί µε την ολοκλήρωση της ανάπτυξης της εφαρµογής
και πριν την παραλαβή του έργου από τη αρµόδια επιτροπή παραλαβής.
• Στα παραδοτέα θα περιλαµβάνεται και γραπτό εγχειρίδιο λειτουργίας της εφαρµογής.
Μεθοδολογικό πλαίσιο

Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να παρουσιάσει στην Τεχνική του Προσφορά µια ολοκληρωµένη
µεθοδολογική προσέγγιση την οποία θα ακολουθήσει για την υλοποίηση του έργου λαµβάνοντας υπόψη
το περιεχόµενο και τις προδιαγραφές του.
Στην τεχνική προσφορά πρέπει να συµπεριληφθεί η περιγραφή του έργου σε φάσεις υλοποίησης,
δραστηριότητες και ενότητες - πακέτα εργασίας καθώς και αναλυτική περιγραφή των παραδοτέων του
έργου όπως αυτά προκύπτουν από τις απαιτήσεις των προδιαγραφών του έργου και την προτεινόµενη
µεθοδολογική προσέγγιση του Αναδόχου.
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Επίσης, στην τεχνική προσφορά θα συµπεριληφθεί χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης του έργου, µε έναρξη την
ηµέρα υπογραφής της σύµβασης.
5.
5.1
5.2

5.3

Χρόνος παράδοσης
Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση:
να ολοκληρώσει την «Οµάδα εργασιών Α» εντός 30 ηµερών από την ηµεροµηνία υπογραφής της
σύµβασης µε την παράδοση του σχετικού εξοπλισµού εγκατεστηµένου και σε πλήρη λειτουργία.
να ολοκληρώσει την πρώτη φάση της Οµάδας εργασιών Β – την καταγραφή της ροής ενεργειών
για την ανάπτυξη της εφαρµογής πληροφορικής και τη µελέτη εφαρµογής σε 20 ηµέρες από την
ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης.
να ολοκληρώσει την «Οµάδα εργασιών Β» και να παραδώσει την εφαρµογή πληροφορικής
εγκατεστηµένη, παραµετροποιηµένη και σε πλήρη λειτουργία εντός τριών (3) µηνών από την
ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης.

6.

Υποστήριξη – Εγγύηση

6.1

Η ελάχιστη ζητούµενη εγγύηση καλής λειτουργίας είναι ένα (1) έτος από την ηµεροµηνία
οριστικής παραλαβής του έργου και θα πρέπει να καλύπτει το σύνολο του προσφερόµενου
εξοπλισµού και την εφαρµογή πληροφορικής.
Ο ανάδοχος θα παρέχει επίσης υποστήριξη για πιθανές αναβαθµίσεις για δύο (2) έτη από την
ηµεροµηνία οριστικής παραλαβής του έργου.
Ο υποψήφιος ανάδοχος θα περιγράψει αναλυτικά στην τεχνική προσφορά τους όρους, την
διάρκεια, το είδος και το περιεχόµενο των υπηρεσιών της προσφερόµενης εγγύησης που διέπει
τον προσφερόµενο εξοπλισµό και την εφαρµογή πληροφορικής.

6.2
6.3

7.

Οµάδα έργου

6.1

Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στην τεχνική προσφορά του ολοκληρωµένη
πρόταση για το σχήµα διοίκησης, την οργάνωση για την υλοποίηση του έργου και το προσωπικό
που θα διαθέσει (οµάδα έργου), µε αναλυτική αναφορά του αντικείµενου και του χρόνου
απασχόλησης τους στο έργο.
Η υλοποίηση του έργου βασίζεται στην παράλληλη δράση δύο οµάδων. Η µία υλοποιεί την
Οµάδα εργασιών Α (εξοπλισµό) και η δεύτερη την Οµάδα εργασιών Β (εφαρµογή
πληροφορικής).
Στην καταγραφή των δύο οµάδων του έργου θα συµπεριληφθεί ο Υπεύθυνος για το έργο
συνολικά (και για τις δύο οµάδες) από την πλευρά του Αναδόχου και ο αναπληρωτής αυτού, οι
οποίοι θα αναλάβουν την απευθείας επικοινωνία µε την Αναθέτουσα Αρχή, το συντονισµό των
εργασιών και την διευθέτηση ζητηµάτων που άπτονται της παρακολούθησης, παραλαβής και
πληρωµής του έργου.
Για κάθε µέλος των οµάδων του έργου θα παρατίθενται αναλυτικά στοιχεία όπως ο ρόλος στο
έργο, το αντικείµενο εργασιών, ο χρόνος απασχόλησης κλπ, ενώ σε κατάλληλο σηµείο της
προσφοράς θα παρατίθεται τυποποιηµένο και επικαιροποιηµένο συνοπτικό βιογραφικό
σηµείωµα.
Οι Οµάδες Έργου του αναδόχου θα αποτελούνται από έµπειρα στελέχη µε αποδεδειγµένη
εµπειρία στην εκπόνηση σχετικών έργων.

6.2

6.3

6.3

6.4
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6.5

6.6

Ο Υπεύθυνος Έργου θα ηγηθεί των δύο οµάδων, αναλαµβάνοντας το συντονισµό των εργασιών
και τη διευθέτηση ζητηµάτων που άπτονται της παρακολούθησης, παραλαβής και πληρωµής του
Έργου.
Η Αναθέτουσα Αρχή σε περίπτωση που διαπιστώσει αδυναµία συγκεκριµένων στελεχών να
επιτελέσουν επιτυχώς τον προβλεπόµενο υποστηρικτικό τους ρόλο, ακολουθώντας τα
προβλεπόµενα από τη διαδικασία παρακολούθησης του έργου, ζητά την άρση της µη
συµµόρφωσης µε την αντικατάστασή τους από νέα στελέχη που θα τεθούν και πάλι υπό την
έγκρισή της.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Οµάδα εργασιών Α «Προµήθεια και εγκατάσταση εξοπλισµού για τη λειτουργία του γραφείου της
τηλεφωνικής γραµµής καταναλωτή 1520»
Α/Α

Προϊόν

Κατασκευαστής

Μοντέλο

Ποσότητα

Αναλυτική περιγραφή προδιαγραφών

Οδηγίες Συµπλήρωσης του «Πίνακα Προσφερόµενου Εξοπλισµού»:
Στον «Πίνακα Προσφερόµενου Εξοπλισµού» θα πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να αναγράφονται
αναλυτικά τα προσφερόµενα είδη του εξοπλισµού όπως περιγράφονται στο Παράρτηµα Γ «Τεχνικές
Προδιαγραφές».
Στη στήλη «Αναλυτική περιγραφή προδιαγραφών» περιγράφονται αναλυτικά οι τεχνικές προδιαγραφές
των προσφερόµενων ειδών οι οποίες πρέπει να συµπεριλαµβάνουν τουλάχιστον τις ελάχιστες
προδιαγραφές όπως αναφέρονται στο Παράρτηµα Γ «Τεχνικές Προδιαγραφές».
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α
για την Οµάδα εργασιών Α «Προµήθεια και εγκατάσταση εξοπλισµού για τη λειτουργία του
γραφείου της γραµµής καταναλωτή 1520»
Α/Α

Προϊόν

Κατασκευαστής

Μοντέλο

Ποσότητα

Κόστος
Μονάδος

Συνολικό
Κόστος

Σύνολο:
ΦΠΑ (23%):
Σύνολο µε ΦΠΑ:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Β
για την Οµάδα εργασιών Β «Ανάπτυξη εφαρµογής πληροφορικής για την ολοκληρωµένη
διαχείριση της γραµµής καταναλωτή 1520»
Α/Α

Περιγραφή

1

Ανάπτυξη εφαρµογής
πληροφορικής για την
ολοκληρωµένη διαχείριση της
γραµµής καταναλωτή 1520

Κόστος Υπηρεσιών
χωρίς ΦΠΑ

ΦΠΑ (23%)

Σύνολο µε ΦΠΑ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΟΥ
«Προµήθεια εξοπλισµού και ανάπτυξη εφαρµογής πληροφορικής για την ολοκληρωµένη
διαχείριση της γραµµής καταναλωτή 1520 στη Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή»
Α/Α

Περιγραφή

1

Οµάδα εργασιών Α «Προµήθεια και
εγκατάσταση εξοπλισµού για τη
λειτουργία του γραφείου της γραµµής
καταναλωτή 1520»
Οµάδα εργασιών Β «Ανάπτυξη
εφαρµογής πληροφορικής για την
ολοκληρωµένη διαχείριση της γραµµής
καταναλωτή 1520»

2

Συνολικό Κόστος
χωρίς ΦΠΑ

ΦΠΑ (23%)

Συνολικό Κόστος
µε ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

22

