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Έγκριση πρόχειρου διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών με κριτήριο αξιολόγησης την
συμφερότερη προσφορά, για τη δράση «Αναβάθμιση και υποστήριξη
διαδικτυακών
υπηρεσιών του Υ.Π.Ε.Κ.Α. για την ενημέρωση των πολιτών σε εφαρμογή του N.4014/2011 (ΦΕΚ
Α’ 209)», που υλοποιείται στο πλαίσιο του υποέργου 5 του Έργου Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.:
«Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού για περιβαλλοντικά θέματα και για θέματα
εφαρμογής των πολιτικών του ΥΠΕΚΑ».

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 1032/1980 «Περί συστάσεως του Υπουργείου Χωροταξίας και Περιβάλλοντος»
(ΦΕΚ 57/Α΄/1980)
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 51/1988 «Οργανισμός Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος»
(ΦΕΚ 19/Α΄/1988)
3. Τις διατάξεις του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α΄) και του Π.Δ.
63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ
98/Α΄/2005)
4. Την αριθμ. 2876/7.10.2009 Πρωθυπουργική Απόφαση «Αλλαγή Τίτλου Υπουργείων» (ΦΕΚ
2234/Β΄/2009)
5. Τις διατάξεις του αρ. 2 του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών
Θεμάτων» (ΦΕΚ 19/Α΄/1995)
6. Τις διατάξεις των άρθρων 80 & 83 (παρ.1),του Ν. 2362/1995 «Περί δημοσίου λογιστικού ελέγχου των
δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α΄/1995) όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.
3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» (ΦΕΚ141/Α»/2010).
7. Τις διατάξεις της αριθμ. 35130/739/9.8.2010 απόφασης του Υπουργείου Οικονομικών «Αύξηση των
χρηματικών ποσών του αρ. 83 παρ. 1 του Ν.2362/1995 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που
αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» (ΦΕΚ 1291/Β΄/2010)
8. Τις διατάξεις του Ν. 1642/1986 «Περί εφαρμογής του ΦΠΑ» (ΦΕΚ 125/Α΄/1986)
9. Τις διατάξεις του αρ. 4 του Ν. 3845/2010 «Μέτρα εφαρμογής του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής
οικονομίας από τα κράτη-μέλη της Ζώνης του ευρώ και Διεθνές Νομισματικό Ταμείο» (ΦΕΚ
65/A΄/2010)
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10. Τις διατάξεις του αρ. 24 του Ν. 2198/94 «Περί παρακράτησης φόρου εισοδήματος» (ΦΕΚ 43/Α΄/1994)
11. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ 150/Α΄/2007)
12. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α΄/2010)
13. Τις διατάξεις της 2024709/601/0026/8.4.98 απόφασης του Υπουργείου Οικονομικών περί
καθορισμού των δικαιολογητικών των δαπανών του δημοσίου για προμήθειες και εργασίες (ΦΕΚ
431/Β΄/1998)
14. Την με αριθμ. οικ. 12123/25.2.2013 (ΦΕΚ 499/Β/5.3.2013) απόφαση εξουσιοδότησης υπογραφής
«Με εντολή Υπουργού» του Υπουργού και «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» του Αναπληρωτή
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στους Γενικούς και Ειδικούς Γραμματείς
καθώς και στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων, Αυτοτελών
Γραφείων και Ειδικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής»
15. Τις διατάξεις του ν.4013/2011 παρ.3, άρθρο 4, «Κράτηση 0,10% στις συμβάσεις που υπάγονται στον
νόμο, για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων»
όπως συμπληρώθηκε με το υπ ΄αριθμ. 2/55469/0026/10-06-2013 έγγραφο του Υπουργείου
Οικονομικών – Γ.Γ Δημοσιονομικής Πολιτικής.
16. Το υποέργο συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο του ΕΠΠΕΡΑΑ από το διαρθρωτικό Ταμείο ΕΤΠΑ.
17. Την υπ ΄αριθμ. 166232 /25-02-2011 Ένταξη της Πράξης ‘‘ Ευαισθητοποιήση και ενημέρωση του
κοινού για περιβαλλοντικά θέματα εφαρμογής των πολιτικών του Υ.Π.Ε.Κ.Α ‘’ στο Ε.Π ‘‘ Περιβάλλον &
Αειφόρος Ανάπτυξη 2007 – 2013’’ όπως τροποποιήθηκε με την υπ ΄αριθμ. 118536/20-04-2012
Απόφαση, που αφορά το υποέργο 5 ‘‘ Δράσεις Ευαισθητοποίησης / ενημέρωσης του κοινού και
αρμοδίων φορέων με ίδια μέσα για εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής του ΥΠΕΚΑ για τα έτη
2012 – 2015’’
18. Την υπ ΄αριθμ. 12530/ΔΕ-1512/22.03.2011 Απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με τα οποία καθορίσθηκε ο κωδικός του έργου σε ΠΔΕ
2011ΣΕ07580025 της ΣΑΕ 075/8, Κωδικός Πράξης 339233.
19. Την με αριθμ. 101195/4.2.2013 Προέγκριση 1ης Τροποποίησης, της απόφασης υλοποίησης με ιδία
μέσα του Υποέργου 5.
20. Την υπ΄αριθμ. 14456/13-03-2013 Απόφαση της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης για τον ορισμό
Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών που αφορούν παροχή υπηρεσιών για τη δράση ‘‘Αναβάθμιση και
Υποστήριξη Διαδικτυακών Υπηρεσιών του ΥΠΕΚΑ για την ενημέρωση των πολιτών σε εφαρμογή του Ν.
4014/2011 (ΦΕΚ Α΄209) που υλοποιείται στο πλαίσιο του Υποέργου 5 του έργου ΕΠΠΕΡΑΑ ‘‘
Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού για Περιβαλλοντικά θέματα και για θέματα εφαρμογής
των πολιτικών του Υ.Π.Ε.Κ.Α.
21. Το με αριθ. 35166/10.6.2013 έγγραφο της Δ/νσης Οργάνωσης-Τμήμα Επικοινωνίας και με από 06-122013 ορθή επανάληψη αυτού και το υπ΄αριθμ. 08/03-03-2014 Υπηρ. Σημ. της Δ/νσης Οργάνωσης.
22. Την υπ ΄αριθμ. 111234/11-11-2013 σύμφωνη γνώμη του ΕΠΠΕΡΑΑ για την υλοποίηση της δράσης
που αφορά το υποέργο 5 και με από 24-02-2014 ορθή επανάληψη αυτής
23. Τις πιστώσεις της ΣΑΕ 2011ΣΕ07580025 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με κωδικό MIS:
339233.

Αποφασίζουμε
Την έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού με την συγκέντρωση τριών (3) τουλάχιστον προσφορών
και κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, προϋπολογισμού
τριάντα δύο χιλιάδων ευρώ (32.000 €) πλέον ΦΠΑ 23% για την «Αναβάθμιση και υποστήριξη
διαδικτυακών υπηρεσιών του Υ.Π.Ε.Κ.Α. για την ενημέρωση των πολιτών σε εφαρμογή του
N.4014/2011 (ΦΕΚ Α’ 2009)» που υλοποιείται στο πλαίσιο του υποέργου 5 του Έργου Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.:
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«Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού για περιβαλλοντικά θέματα και για θέματα εφαρμογής
των πολιτικών του ΥΠΕΚΑ»
Η πληρωμή θα γίνει από το έργο 2011ΣΕΟ75800225 της ΣΑΕ 075/08 και κωδικό ΟΠΣ 339233
Ο συνολικός χρόνος υλοποίησης του έργου ορίζεται σε ένα (1) έτος από την υπογραφή της Σύμβασης
και θα εκτελεστεί σε τρεις φάσεις τετράμηνης διάρκειας εκάστη.
Η πληρωμή θα γίνει σε τρεις ισόποσες δόσεις στο τέλος κάθε φάσης (δηλαδή στο τέλος κάθε
δεδουλευμένου τετραμήνου).
Η περιγραφή του αντικειμένου του έργου, τα παραδοτέα, το χρονοδιάγραμμα και τρόπος πληρωμής
περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα Α΄( ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ) . Η διαδικασία
συμμετοχής, ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής, περιεχόμενο προσφορών και διαδικασία επιλογής
και ανάθεσης περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα Β (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΕΠΙΛΟΓΗΣΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ).
Τα Παρατήματα Α΄& Β΄ αποτελούν αντίστοιχα αναπόσπαστα τμήματα της παρούσας Απόφασης.
Η επιτροπή για την διενέργεια του διαγωνισμού σύμφωνα με την αριθμ. 14456/13-03-2013 Απόφαση
έχει ως ακολούθως:
Τακτικά μέλη τους:
1.Τσώνης Γιώργος
ΠΕ Πληροφορικής με Δ΄ β στη Δ/νση Οργάνωσης
2. Μαστρομιχάλης Νικόλαος ΠΕ Διοικ. Οικον. με Δ΄ β στη Δ/νση Διοικητικού
3. Μοίρας Κων/νος ΔΕ Διοικητικών με Ε΄ β στη Δ/νση Διοικητικού
Αναπληρωματικά μέλη τους:
1. Τζίμας Ιωάννης ΠΕ Πολιτ. Μηχ. με Β΄ β στη Δ/νση Οργάνωσης
2. Λιώνη Χριστίνα
ΠΕ Διοικ. Οικον. με Γ΄β στη Δ/νση Διοικητικού
3. Στρατηγός Παύλος ΠΕ Διοικ. Οικον. με Β΄ β στη Δ/νση Εκπαίδευσης

Οι προσφορές πρέπει να έχουν κατατεθεί στην υπηρεσία μας (Δ/νση Οικονομικής ΔιαχείρισηςΜεσογείων 119, Αθήνα, Γραφείο 242 , αρμόδιος κος Γεωργιόπουλος Παν. τηλ. 210 6969236) μέχρι την
Δευτέρα 07 / 04 / 2014, ώρα 12:00μμ
Η διάρκεια ισχύης των προσφορών ορίζεται σε εξήντα (60) ημέρες.
Η παρούσα Απόφαση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου (www.ypeka.gr)

Κοινοποίηση
Γρ. Υπουργού
Γρ. Γεν.Γραμματέα
Γρ.Γεν.Δ/ντριας Οικον.Υπηρεσιών
Δ/νσης Οργάνωσης
Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης
Μέλη επιτροπής της απόφασης

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΛΙΚΗ ΣΚΛΗΡΗ

Εσωτ.διανομή
Γεωργιόπουλος Παν. (3)
Χρον.Αρχείο
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1. ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Υ.Π.Ε.Κ.Α.) υλοποίησε και λειτουργεί
διαδικτυακή υπηρεσία στην οποία καταχωρούνται οι αποφάσεις
του Υπουργείου και των
Περιφερειακών υπηρεσιών της χώρας που αφορούν περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις για έργα και
δραστηριότητες της κατηγορίας Α΄, σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4014/2011. Ο ανωτέρω νόμος
προβλέπει την λειτουργία ειδικού δικτυακού τόπου και αποσκοπεί στη διαφάνεια των πράξεων της
διοίκησης ώστε να παρέχεται ευαισθητοποίηση και έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση του κοινού για
περιβαλλοντικά ζητήματα με τρόπο φιλικό μέσω του διαδικτύου.
Μέσω του ειδικού δικτυακού τόπου δίνεται η δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο να αποκτήσει πλήρη,
λεπτομερή και ανεμπόδιστη πρόσβαση και γνώση των εν λόγω αποφάσεων και κατά συνέπεια
τεκμαίρεται η πλήρης γνώση προκειμένου κάθε ενδιαφερόμενος να ασκήσει είτε αίτηση ακυρώσεως
είτε οποιοδήποτε άλλο ένδικο βοήθημα.
Επιπλέον των ανωτέρω, παρέχεται η ηλεκτρονική αρχειοθέτηση των εγκεκριμένων αδειών με
ενσωμάτωση των μεταδεδομένων των διοικητικών πράξεων με γεωγραφική απεικόνιση της θέσης,
γεγονός που διευκολύνει την άμεση αναζήτηση τους με χρήση πολλαπλών κριτηρίων.
Για την επίτευξη του σκοπού, η διαδικτυακή υπηρεσία διαλειτουργεί με το ΔΙΑΥΓΕΙΑ και TAXISNET της
Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.
Με το παρόν έργο το ΥΠΕΚΑ σκοπεύει να επιλέξει ανάδοχο για την αναβάθμιση με πρόσθετες
λειτουργίες , την συντήρηση και υποστήριξη της διαδικτυακής εφαρμογής τα οποία είναι αναγκαία
για την απρόσκοπτη λειτουργία της.
2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το συγκεκριμένο έργο αφορά στην παροχή υπηρεσιών για την αναβάθμιση της διαδικτυακής
υπηρεσίας με ανάπτυξη συμπληρωματικών λειτουργιών, την διαχείριση και προληπτική συντήρηση,
την υποστήριξη των χρηστών κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες καθώς επίσης και προσαρμογές και
βελτιώσεις της λειτουργίας της εφαρμογής.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει πιστοποιημένο Διαχειριστή Συστημάτων - Προγραμματιστή με
αποδεδειγμένες γνώσεις και εμπειρία στη διαχείριση Σχεσιακών Βάσεων Δεδομένων για την εκτέλεση
των παρακάτω περιγραφόμενων εργασιών.
Οι εργασίες θα παρέχονται επί τόπου (on site) στα γραφεία του Τμ. Πληροφορικής του ΥΠΕΚΑ
Αμαλιάδος 17, Αθήνα, για τις ημέρες και ώρες λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών για ένα έτος, με
σκοπό την εκτέλεση των παρακάτω εργασιών, την απρόσκοπτη λειτουργία των διαδικτυακών
υπηρεσιών και των συστημάτων και την άμεση αντιμετώπιση προβλημάτων και βλαβών για όλη τη
διάρκεια του έργου και είναι οι εξής :
1. Ανάπτυξη συμπληρωματικών λειτουργιών της εφαρμογής που αφορούν
α) ανάπτυξη υπηρεσίας web service για την παροχή των εκδιδομένων ΑΕΠΟ
β) Την ανάπτυξη web mapservice για την παροχή των γεωχωρικών πληροφοριών.
γ) Τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη εφαρμογής για την δημιουργία ‘έξυπνου’ μοναδικού κωδικού
μητρώου (ΠΕΤ) για κάθε εκδιδόμενη απόφαση.
για τα ανωτέρω θα γίνει σχετική τεκμηρίωση και οδηγίες χρήσης προκειμένου να διατεθούν μέσω
του δικτυακού τόπου σε κάθε ενδιαφερόμενο.
2. Διαχείριση και προληπτική συντήρηση της διαδικτυακής εφαρμογής

4

ΑΔΑ: ΒΙΞ90-ΧΡ8

3.
4.

Προσαρμογές και βελτιώσεις του λογισμικού της εφαρμογής
Λειτουργία στα γραφεία του Τμ. Πληροφορικής, υπηρεσίας υποστήριξης (HelpDesk) των χρηστών
για τις εργάσιμες ημέρες και ώρες λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών για όλη την διάρκεια
του έργου (δηλ. ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης).
5. Την λήψη αντιγράφων ασφαλείας των εφαρμογών και της Βάσης Δεδομένων και την παροχή των
στοιχείων της βάσης δεδομένων υπο μορφή ανοικτών δεδομένων σε αντίστοιχη θεματική ενότητα
του δικτυακού τόπου.
6. Την διαχείριση των λογαριασμών των χρηστών και την δημιουργία εφεδρικής εγκατάστασης σε
δεύτερο διακομιστή που θα διατεθεί από την υπηρεσία.
7. Την υποβοήθηση στη διαχείριση των πληροφοριακών συστημάτων και του δικτύου του ΥΠΕΚΑ.
Για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών και την κάλυψη των υποχρεώσεών που απορρέουν από την
σύμβαση απαιτείται ο Διαχειριστής Συστημάτων – Προγραμματιστής να διαθέτει τις ειδικές γνώσεις
και την αντίστοιχη εμπειρία για τα ακόλουθα :
- Διαχείριση και εγκατάσταση Microsoft Windows 2003
-

Διαχείριση και εγκατάσταση Linux

-

Διαχείριση και εγκατάσταση Oracle.

-

Διαχείριση και εγκατάσταση Microsoft SQL Server.

-

Διαχείριση και εγκατάσταση Microsoft MySQL

-

Διαχείριση, εγκατάσταση και προγραμματισμό CMS των εξής συστημάτων α) WordPress, β) Joomla
και γ) DNN

-

Προγραμματισμό σε γλώσσα προγραμματισμού PHP

-

Ανάπτυξη συστημάτων γεωγραφικών ψηφιακών δεδομένων

-

Διαχείριση και εγκατάσταση δικτύων και VLAN

-

Διαχείριση και εγκατάσταση 3COM Switches 7750 και 4400,

Ο ανάδοχος θα καταθέσει βιογραφικό σημείωμα του Διαχειριστή Συστημάτων _ Προγραμματιστή και
θα προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία που θα τεκμηριώνουν τις ανωτέρω γνώσεις και της εμπειρία του.
3. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Ο Ανάδοχος, στο πλαίσιο του έργου θα εκτελέσει τις παραπάνω περιγραφόμενες εργασίες και θα
υποβάλλει στο Υ.Π.Ε.Κ.Α. τα ακόλουθα παραδοτέα:
Π1. Διαχείριση και συντήρηση του λογισμικού εφαρμογής και του πληροφοριακού συστήματος για
όλη την διάρκεια του έργου (δηλ. ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης)
Π2. Προσαρμογές και βελτιώσεις του λογισμικού της εφαρμογής
Π3. Λειτουργία υπηρεσίας υποστήριξης (HelpDesk) των χρηστών για τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών καθ όλη την διάρκεια του έργου (δηλ. ένα έτος από
την υπογραφή της σύμβασης).
Π4. Ανάπτυξη υπηρεσίας web service για την παροχή των εκδιδομένων ΑΕΠΟ στο πρώτο
τετράμηνο του έργου
Π5.Την ανάπτυξη web mapservice για την παροχή των γεωχωρικών πληροφοριών στο τρίτο
τετράμηνο του έργου
Π6.Τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη εφαρμογής για την δημιουργία ‘έξυπνου’ μοναδικού κωδικού
μητρώου (ΠΕΤ) για κάθε εκδιδόμενη απόφαση στο δεύτερο τετράμηνο του έργου
Π7. Την υποβοήθηση στη διαχείριση των πληροφοριακών συστημάτων και του δικτύου του ΥΠΕΚΑ
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Π8. Έκθεση εκτελεσθέντων εργασιών στο τέλος κάθε φάσης
Αρμόδιο όργανο για την παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου και την παραλαβή του,
καθώς και των παραδοτέων του, θα είναι η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου και
σε συνεργασία με το τμήμα Πληροφορικής.
4. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ο συνολικός χρόνος υλοποίησης του έργου είναι 12 μήνες και χωρίζεται σε 3 φάσεις τετράμηνης
διάρκειας εκάστη.
1) Η Α΄ φάση του έργου έχει διάρκεια 4 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης και περιλαμβάνει
τα παραδοτέα Π1, Π2 , Π3, Π4 και Π7
2) Η Β΄ φάση έχει διάρκεια 4 μηνών περιλαμβάνει τα παραδοτέα Π1, Π2 , Π3, Π4, Π6 και Π7
3) Η Γ΄ φάση έχει διάρκεια 4 μηνών περιλαμβάνει το σύνολο των παραδοτέων και την Τελική
Έκθεση των εκτελεσθέντων εργασιών.
Τρόπος πληρωμής. Η πληρωμή θα γίνει σε τρεις ισόποσες δόσεις στο τέλος κάθε φάσης (δηλαδή στο
τέλος κάθε δεδουλευμένου τετραμήνου).
Η πληρωμές των φάσεων θα γίνουν μετά από την παραλαβή των παραδοτέων κάθε φάσης από την
αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής & Παρακολούθησης του Έργου και την χορήγηση σχετικής βεβαίωσης.
Κατά την πληρωμή θα γίνουν κρατήσεις:
α) 0,10% (ν. 4013, άρθρο 4, παρ.3) υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και επιπλέον
κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3% και υπέρ ΟΓΑ 20% επί του χαρτοσήμου και
β) παρακράτηση φόρου εισοδήματος 8%.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΕΠΙΛΟΓΗΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
6.1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:
Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή συμπράξεις που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε
άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ),
που δραστηριοποιείται νόμιμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό στον τομέα της παροχής υπηρεσιών,
σχετικών με το αντικείμενο του παρόντος Διαγωνισμού.
Στην περίπτωση συμπράξεων, με την υποβολή της πρότασης κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται
αλληλέγγυα και εις ολόκληρο έναντι της Αναθέτουσας Αρχής.
Οι συμπράξεις δεν απαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή προκειμένου να
υποβάλουν Πρόταση.
Κάθε συμμετέχων, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερες από
μια προσφορές. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν, αυτόνομα ή σε ένωση σε παραπάνω από
μία προσφορές, αποκλείονται από το διαγωνισμό και μαζί με αυτούς και οι
προσφορές στις οποίες συμμετείχαν.
6.2. Από το δικαίωμα να υποβάλουν προσφορά αποκλείονται:
α) οι προσφέροντες, σε βάρος των οποίων υπάρχει οριστική καταδικαστική απόφαση, γνωστή στην
αναθέτουσα αρχή, για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη ή νομιμοποίηση
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
β) οι προσφέροντες, που βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων,
αναγκαστική διαχείριση ή αναγκαστικό συμβιβασμό ή εναντίον των οποίων έχει κινηθεί
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού
συμβιβασμού.
γ) οι προσφέροντες, που έχουν καταδικασθεί για αδίκημα που αφορά στην επαγγελματική
διαγωγή, βάσει απόφασης με ισχύ δεδικασμένου ή έχουν διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα, που
μπορεί να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε τρόπο από την αναθέτουσα αρχή.
Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής / Τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες
Ο υποψήφιος ανάδοχος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή σύμπραξη φυσικών ή/και νομικών προσώπων,
πρέπει με ποινή αποκλεισμού :
α) να διαθέτει αποδεδειγμένη επαγγελματική ενασχόληση, εξειδικευμένες γνώσεις και τεκμηριωμένη
εμπειρία σχετική με το αντικείμενο του έργου, όπως αυτό εξειδικεύεται στην παρούσα, ώστε να
ανταπεξέλθει επιτυχώς στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση έργου,
β) να διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία σε αντίστοιχα έργα με το προς ανάθεση Έργο και
συγκεκριμένα, θα πρέπει να έχει εκτελέσει κατά την τελευταία τριετία τουλάχιστον ένα έργο του
Δημοσίου, συναφές με το υπό ανάθεση έργο.
γ) ο προσφέρων οφείλει να καταθέσει με την προσφορά του (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών) το
βιογραφικό του Διαχειριστή Συστημάτων - Προγραμματιστή με στοιχεία τεκμηρίωσης που
θεμελιώνουν τις ελάχιστες τιθέμενες απαιτήσεις για τις ειδικές γνώσεις και την εμπειρία του.
7. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
7.1 Δικαιολογητικά
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποβάλλουν σε υποφάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» τα κάτωθι οριζόμενα
δικαιολογητικά στην Ελληνική γλώσσα.
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1. Αίτηση συμμετοχής του προσφέροντος.
2. Σε περίπτωση σύμπραξης, συμφωνητικό συνεργασίας με το οποίο ορίζεται και ο
εκπρόσωπος της Σύμπραξης κατά το στάδιο συμμετοχής στο διαγωνισμό, ο οποίος θα
εξουσιοδοτείται να υπογράφει για λογαριασμό της σύμπραξης τα έγγραφα της προσφοράς,
καθώς και κάθε άλλο, σχετικό με τον διαγωνισμό, έγγραφο.
3. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 όπου να δηλώνοντα τα εξής : (α) είναι εγγεγραμμένος στο οικείο
επαγγελματικό μητρώο, Επιμελητήριο ή επαγγελματική ένωση, (β) η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα
με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, των οποίων έλαβε γνώση, (γ) η υποβαλλόμενη προσφορά
καλύπτει το σύνολο του έργου, (δ) τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και
ακριβή, (ε) δεν έχει καταδικασθεί για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην παρ.6, (στ) είναι
φορολογικά ενήμερος, και (ζ) είναι ασφαλιστικά ενήμερος.
Σε μεταγενέστερο στάδιο και πριν από την υπογραφή της σύμβασης η αναθέτουσα αρχή θα ζητήσει
από τον υποψήφιο Ανάδοχο την υποβολή φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.
4. Γενικές πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά, την δραστηριότητα της εταιρείας
5. Συνοπτική περιγραφή έργων συναφών με το υπό ανάθεση έργο
6.1. Τεχνική προσφορά
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποβάλλουν σε υποφάκελο «Τεχνική Προσφορά» τα κάτωθι
οριζόμενα στην Ελληνική γλώσσα.
Πρόταση μεθοδολογικής προσέγγισης του Έργου και τρόπο υλοποίησής των εργασιών
Η πρόταση μεθοδολογικής προσέγγισης του Έργου θα περιέχει αναλυτική περιγραφή του τρόπου με τον
οποίο ο υποψήφιος σκοπεύει να προσεγγίσει το έργο. Ειδικότερα η πρόταση προσέγγισης του έργου
θα περιλαμβάνει τεχνικά στοιχεία για την κάλυψη των ειδικών εργασιών του έργου.
Η τεχνική προσφορά υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα ή των νομίμων
εκπροσώπων των προσφερόντων. Η αρμόδια υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να καλέσει τους
προσφέροντες για συνέντευξη προκειμένου να αιτιολογήσουν ή να επεξηγήσουν την τεχνική προσφορά
του έργου.
6.2 Οικονομική προσφορά
Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» υποβάλλεται σε ιδιαίτερο κλειστό φάκελο και περιλαμβάνει τη
συνολική οικονομική προσφορά για την εκτέλεση του Έργου, η οποία διατυπώνεται ολογράφως και
αριθμητικώς, σε ΕΥΡΩ, χωρίς ΦΠΑ και με ΦΠΑ. Η οικονομική προσφορά υπογράφεται από το νόμιμο
εκπρόσωπο του προσφέροντα δεν μπορεί να υπερβεί το συνολικό προϋπολογισμό, που ανέρχεται στο
ποσό τριάντα δύο χιλιάδων ευρώ (32.000 €) μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.
Στην οικονομική προσφορά δύναται να δοθεί γενική έκπτωση επί του κατ' αποκοπή τιμήματος . Σε
περίπτωση υπερβολικής έκπτωσης θα ζητηθεί από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού η
επαρκής τεκμηρίωση , στο πλαίσιο των αρχών του ανταγωνισμού και σε σχέση με
τις
ιδιαιτερότητες/απαιτήσεις του συγκεκριμένου έργου.
7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει βάσει της πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς. Η
διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών περιλαμβάνει τα ακόλουθα :
α) Διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής , των ελαχίστων προϋποθέσεων
συμμετοχής με βάση τις τιθέμενες απαιτήσεις για τις ειδικές γνώσεις και εμπειρία του διαχειριστή
συστημάτων - προγραμματιστή. Ο ανάδοχος θα καταθέσει βιογραφικό του διαχειριστή συστημάτων προγραμματιστή και θα προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία της εμπειρίας και των γνώσεων του.
β) Αξιολόγηση της Προσφοράς γίνεται μόνο για τις προσφορές που μετά τη διαδικασία ελέγχου των
δικαιολογητικών και των ελαχίστων προϋποθέσεων συμμετοχής κριθούν ότι πληρούν τις τεθείσες
προϋποθέσεις.
β1) Βαθμολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς, που βασίζεται στο περιεχόμενο του φακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κριτήρια αξιολόγησης : A) Μεθοδολογία υλοποίησης και την κατανόηση των
ιδιαιτεροτήτων του έργου (βαρύτητα 50%) και B) την πληρότητα και ποιότητα παρεχόμενων
υπηρεσιών (βαρύτητα 50%) δηλαδή σύνολο 100%.
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Η βαθμολογία των τεχνικών προσφορών είναι 100 για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι
αιτούμενες προδιαγραφές. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι 110 βαθμούς για τις περιπτώσεις που
υπερκαλύπτονται οι αιτούμενες προδιαγραφές.
β2) Αξιολόγηση της Οικονομικής Προσφοράς, που βασίζεται στο περιεχόμενο του φακέλου
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και με την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του έργου
και για τον υπολογισμό της βαθμολογίας αυτού του κριτηρίου χρησιμοποιείται ο τύπος:
Οj = (Κ min / Κ j ) Χ 10, όπου :
Κmin η χαμηλότερη οικονομική προσφορά
Κj η βαθμολογούμενη οικονομική προσφορά j
Σε περίπτωση που οικονομική προσφορά περιέχει υπερβολική εκπτώση η Επιτροπή Διαγωνισμού θα
καλέσει τον διαγωνιζόμενο να αιτιολογήσει γραπτώς το ύψος της προσφερόμενης έκπτωσης. Η
Επιτροπή μπορεί να απορρίψει την οικονομική προσφορά αν
κρίνει την αιτιολόγηση ανεπαρκή.
γ) Τελική Αξιολόγηση.
Κατά το στάδιο της Τελικής Αξιολόγησης, υπολογίζεται η συνολική βαθμολογία των
προσφορών (Τj) και πραγματοποιείται η κατάταξή τους κατά φθίνουσα τάξη με βάση τον
παρακάτω τύπο :
Tj = 0,7 x [ σ1 x Aj + σ2 x Bj] + 0,3 x Oj όπου:
Aj, Βj : η βαθμολογία των επιμέρους Κριτηρίων Α και B, για την πρόταση j σε
κλίμακα 0-10
Οj = η βαθμολογία του κριτηρίου της οικονομικής προσφοράς για την πρόταση j σε
κλίμακα 0-10
σ1, σ2: οι συντελεστές βαρύτητας των Κριτηρίων Α και Β, αντίστοιχα.
Επικρατέστερος υποψήφιος θα είναι ο προσφέρων με την υψηλότερη συνολική βαθμολογία.
Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση ή μη σύμφωνες με τους
όρους της διακήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει ύστερα από την σύγκριση των πλεονεκτημάτων και
μειονεκτημάτων σε σχέση με τις τιμές των προσφορών και ύστερα από σχετική εισήγηση της επιτροπής.
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής έχει το δικαίωμα να μην κατακυρώσει
τον διαγωνισμό στον μειοδότη (για τον μοναδικό λόγο ότι είναι μειοδότης) καθώς επίσης να ακυρώσει
το διαγωνισμό, οι δε διαγωνιζόμενοι παραιτούνται από κάθε απαίτηση κατά του Δημοσίου στην
τελευταία αυτή περίπτωση.
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