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ΓΖΚΟ ΑΘΖΛΑΗΧΛ                                               Αζήλα       22.01.2015 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΡΑΓΗΟΦΧΛΗΑ «ΑΘΖΛΑ»          Αξ. Πξση.: 5106/22.01.2015 
Πιεξνθνξίεο: Θωμάρ Πεπεμέηηρ  

Email: seremetis@athina984fm.gr 
Σειέθσλν: 210 3409282 
Φαμ : 210 3463981 

Σαρ. Γ/λζε : ΞΔΗΟΑΗΩΠ 100, ΡΔΣΛΝΞΝΙΗΠ-ΓΘΑΕΗ, Αθήνα 
Σαρ. Θψδηθαο : 118 54  

 
 

Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα ηελ επηινγή αλαδφρνπ γηα ηελ 

«αγνξά, εγθαηάζηαζε θαη παξακεηξνπνίεζε νινθιεξσκέλνπ ινγηζκηθνχ 
δηαρείξηζεο Σνκέα Πξνβνιήο θαη Δκπνξηθήο Πνιηηηθήο».  

 
 
 

Έρνληαο ππφςε: 
1. Σo ππ’ αξηζ. πξση. 5038/8.01.2015 εγθεθξηκέλν αίηεκα ηεο Γ.Δ.Ρ.Α. κε 

ΑΓΑΚ 15REQ002527971 2015-01-15 ζρεηηθά κε ηελ πξνκήζεηα: «αγνξά, 
εγθαηάζηαζε θαη παξακεηξνπνίεζε νινθιεξσκέλνπ ινγηζκηθνχ δηαρείξηζεο 

Σνκέα Πξνβνιήο θαη Δκπνξηθήο Πνιηηηθήο».  
2. Σελ αξηζκ. 11/ΤΛ. 178/8-01-2015 απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο δεκνηηθήο 

επηρείξεζεο ΓΖΚΟ ΑΘΖΛΑΗΧΛ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΡΑΓΗΟΦΧΛΗΑ «ΑΘΖΛΑ» 
(Γ.Δ.Ρ.Α.), κε ηελ νπνία δεζκεχηεθε πίζησζε πξνο πξνκήζεηα «αγνξά, 

εγθαηάζηαζε θαη παξακεηξνπνίεζε νινθιεξσκέλνπ ινγηζκηθνχ δηαρείξηζεο 
Σνκέα Πξνβνιήο θαη Δκπνξηθήο Πνιηηηθήο». χςνπο ρηιίσλ επηαθνζίσλ 

επξψ (1.700,00€)  ζε βάξνο ηνπ ΘΑ 16.17.00.0000  ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2014, γηα ηελ αλάγθε «αγνξά, εγθαηάζηαζε θαη 
παξακεηξνπνίεζε νινθιεξσκέλνπ ινγηζκηθνχ δηαρείξηζεο Σνκέα Πξνβνιήο 

θαη Δκπνξηθήο Πνιηηηθήο» (ΑΓΑ: ΦΒΘΦΟΡΘ7-ΕΤΓ) 
3. Σνλ Θαλνληζκφ Πξνκεζεηψλ  ηεο δεκνηηθήο επηρείξεζεο (Απφθαζε Γ.. 

πεξί έγθξηζεο ηεο επηθαηξνπνίεζεο ηνπ Θαλνληζκνχ Πξνκεζεηψλ ηεο 
Γ.Δ.Ρ.Α. αξ. πλ. 144, απφθαζε 25/22-01-2013, ΑΓΑ: ΒΔΛ0ΟΡΘ7-ΦΗΑ θαη 
εγθξηηηθή Πξάμε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γήκνπ Αζελαίσλ, αξ. πλ. 3, 

Πξάμε 78/7-02-2013 - ΑΓΑ: ΒΔΤΑΧ6Κ-Λ18). 
 

 
ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ ΔΘΓΖΙΩΠΖΠ ΔΛΓΗΑΦΔΟΝΛΡΝΠ 

 

Κε γξαπηή ζθξαγηζκέλε πξνζθνξά χςνπο έσο ηεο πξνυπνινγηζζείζαο 
δαπάλεο γηα ηελ επηινγή αλαδφρνπ γηα ηελ πξνκήζεηα «αγνξά, 

εγθαηάζηαζε θαη παξακεηξνπνίεζε νινθιεξσκέλνπ ινγηζκηθνχ δηαρείξηζεο 
Σνκέα Πξνβνιήο θαη Δκπνξηθήο Πνιηηηθήο», πνπ ρξεηάδεηαη ε δεκνηηθή 
επηρείξεζε ΓΖΚΟ ΑΘΖΛΑΗΧΛ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΡΑΓΗΟΦΧΛΗΑ «ΑΘΖΛΑ» (δη 

Γ.Δ.Ρ.Α.) γηα ηελ νκαιή θαη εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο, ζχκθσλα κε ηνπο 
φξνπο ηεο πξφζθιεζεο, φπσο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηα παξαθάησ 

παξαξηήκαηα, ηα νπνία απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο. 
 
Ζ πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε ηνπ έξγνπ είλαη έσο ρίιηα επηαθφζηα επξψ 

(1.700,00€)  ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ λνκίκσλ θξαηήζεσλ (δε 
ζπκπεξηιακβάλεηαη ΦΠΑ 23%). 
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Αλ επηζπκείηε λα ιάβεηε κέξνο ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία, πξέπεη λα 

ππνβάιιεηε πξνζθνξά, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα 
πξφζθιεζε ην αξγφηεξν κέρξη ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ πνπ είλαη ζηηο 12/02/2015, εκέξα Ξέμπηη θαη ψξα 3:00 
μ.μ. ζηελ έδξα ηεο δεκνηηθήο επηρείξεζεο ΓΖΚΟ ΑΘΖΛΑΗΧΛ 
ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΡΑΓΗΟΦΧΛΗΑ «ΑΘΖΛΑ» (Γ.Δ.Ρ.Α.), Πεηξαηψο 100, 

Σερλφπνιηο – ΓΘΑΕΗ, 118 54 ΑΘΖΛΑ. 
 

Οη ελδηαθεξφκελνη ζα ππνβάινπλ ηνλ θάθειν πξνζθνξάο ηνπο, 
θαηαζέηνληαο ηνλ απηνπξνζψπσο ή κε εηδηθά πξνο ηνχην εμνπζηνδνηεκέλν 
εθπξφζσπφ ηνπο, ζηελ έδξα ηεο δεκνηηθήο επηρείξεζεο ΓΖΚΟ ΑΘΖΛΑΗΧΛ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΡΑΓΗΟΦΧΛΗΑ «ΑΘΖΛΑ» -Γ.Δ.Ρ.Α.- (Πεηξαηψο 100, 
Σερλφπνιηο – ΓΘΑΕΗ, 118 54 ΑΘΖΛΑ) ή απνζηέιινληαο ηνλ ηαρπδξνκηθά κε 

ζπζηεκέλε επηζηνιή ή ππεξεζία ηαρπκεηαθνξάο ζηελ σο άλσ δηεχζπλζε. 
ηελ πεξίπησζε ηεο ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ε Γ.Δ.Ρ.Α. νπδεκία επζχλε 
θέξεη γηα ην ρξφλν παξάδνζεο θαη ην πεξηερφκελν ησλ θαθέισλ 

πξνζθνξάο πνπ ζα απνζηαινχλ. 
 

Πξνζθνξά πνπ θαηαηίζεηαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα, είλαη 
εθπξφζεζκε θαη επηζηξέθεηαη. 

 
ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α  ΓΔΛΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ  
ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ B  ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ  

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Γ ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 
ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Γ  ΡΟΝΞΝΠ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Δ ΣΟΝΛΝΓΗΑΓΟΑΚΚΑ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ ΘΑΗ ΞΗΛΑΘΑΠ 
ΞΙΖΟΩΚΩΛ 
 

 
 

                                                              Γηα ηε Γ.Δ.Ρ.Α. 
 
 
 
 

       Γηάλλεο Παληειάθεο 
                                                                Πξφεδξνο Γ 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α’ 
ΓΔΛΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ  

Αληηθείκελν 
 

«Aγνξά, εγθαηάζηαζε θαη 
παξακεηξνπνίεζε νινθιεξσκέλνπ 

ινγηζκηθνχ δηαρείξηζεο Σνκέα 
Πξνβνιήο θαη Δκπνξηθήο 

Πνιηηηθήο» 
Σφπνο παξάδνζεο Έδξα ηεο ΓΖΚΟ ΑΘΖΛΑΗΧΛ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΡΑΓΗΟΦΧΛΗΑ 
«ΑΘΖΛΑ» (Γ.Δ.Ρ.Α.), Πεηξαηψο 
100, Σερλφπνιηο – ΓΘΑΕΗ, 118 54 

ΑΘΖΛΑ 

Υξφλνο Τινπνίεζεο Απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο 

ηεο 
χκβαζεο έσο 31-12-2015  

  

Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε έσο 
ρίιηα επηαθφζηα επξψ (1.700,00€) 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ  

λνκίκσλ θξαηήζεσλ ζχκθσλα κε 
ην Παξάξηεκα Β’ παξ. 4. ηελ 

πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε δελ 
ζπκπεξηιακβάλεηαη ΦΠΑ. 

 

 
Ζ δηαδηθαζία ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ 

παξνχζα Πξφζθιεζε θαη ζχκθσλα κε ηελ αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή 
ηνπ έξγνπ θαη ηα παξαθάησ άξζξα, σο ακολούθωρ: 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ B ΄ 
ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ  

 
ΚΔΟΝΠ Α : 

1. Ζ διενέπγεια ηηρ διαδικαζίαρ ηος διαγωνιζμού έρεη ζθνπφ ηελ 
πξνκήζεηα:« Aγνξά, εγθαηάζηαζε θαη παξακεηξνπνίεζε νινθιεξσκέλνπ 
ινγηζκηθνχ δηαρείξηζεο Σνκέα Πξνβνιήο θαη Δκπνξηθήο Πνιηηηθήο».  
 
2. Νι ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ ηνπ αλσηέξσ έξγνπ αλαθέξνληαη ζην 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Γ’, ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζεο. 
 
3. Γικαίωμα ζςμμεηοσήρ έσοςν: 

- Φςζικά ή/και Λομικά ππόζωπα πος αζκούν επισειπημαηική 
δπαζηηπιόηηηα (αηομικέρ επισειπήζειρ, ομόππςθμερ εηαιπείερ, 

εηεπόππςθμερ εηαιπείερ, εηαιπείερ πεπιοπιζμένηρ εςθύνηρ – Δ.Ξ.Δ., 
ανώνςμερ εηαιπείερ – Α.Δ.). 
Ο φξνο "αλάδνρνο" αθνξά φιεο ηηο πξναλαθεξζείζεο θαηεγνξίεο. 

 
4. Ζ πποϋπολογιζθείζα δαπάνη θα ανέλθει έωρ ηο πνζφ ησλ σιλίων 

επηακοζίων εςπώ (1.700,00€), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ λνκίκσλ 
θξαηήζεσλ (ζεκείσζε: νη λφκηκεο θξαηήζεηο παξνπζηάδνληαη ζην πίλαθα 

πνπ αθνινπζεί) θαη ε πιεξσκή ζα γίλεη κε ηελ έθδνζε ηηκνινγίνπ απφ ηνλ  
αλάδνρν, ζχκθσλα κε ην ζπλεκκέλν Πίλαθα ζην Παξάξηεκα Δ’. 
 

Δίδορ κπάηηζηρ πολογιζμόρ κπάηηζηρ 
Τπέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο 

Αξρήο Γεκφζησλ πκβάζεσλ & 
Θ.Ζ.Κ.Γ.. 

0,10% επί ηεο αμίαο ηεο 

πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο (ην 
νπνίν επηβαξχλεηαη κε ηέινο 

ραξηνζήκνπ 3% πιένλ 20% ππέξ 
ΟΓΑ επ’ απηνχ, δει. ηνπ 
ραξηνζήκνπ) φπσο απηή νξίδεηαη 

ζην Παξάξηεκα Α’,  (ηζρχεη γηα 
θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα) 

Παξαθξάηεζε θφξνπ γηα παξνρή 
αγαζψλ  

4% επί ηεο αμίαο ηεο 
πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο φπσο 

απηή νξίδεηαη ζην Παξάξηεκα Α’ 
(ηζρχεη γηα λνκηθά πξφζσπα) 

 

 
5. Σπόνορ λοποίηζηρ Έπγος 

Απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο έσο θαη ηελ 31-12-2015. 
. 
6.Θαηάπηιζη, ςποβολή και αποζθπάγιζη πποζθοπάρ. 

Ζ πξνζθνξά πξέπεη: 
6.1 λα έρεη ζπληαρζεί ζηελ Διιεληθή γιψζζα,  

6.2 Ο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο πξέπεη απαξαίηεηα λα θέξεη ηελ ΔΠΧΛΤΚΗΑ 
θαη ηε ΓΗΔΤΘΤΛΖ ηνπ Γηαγσληδφκελνπ θαη λα γξάθεη επθξηλψο ηηο 

ελδείμεηο: 
 ία) 
 ΓΖΚΟ ΑΘΖΛΑΗΧΛ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΡΑΓΗΟΦΧΛΗΑ «ΑΘΖΛΑ» 
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 πποζθοπά για: «Aγοπά, εγκαηάζηαζη και παπαμεηποποίηζη 
ολοκληπωμένος λογιζμικού διασείπιζηρ Ρομέα Ξποβολήρ και 

Δμποπικήρ Ξολιηικήρ» 
 

Ν ΦΑΘΔΙΝΠ ΡΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ ΘΑ ΞΟΔΞΔΗ ΛΑ ΞΔΟΗΙΑΚΒΑΛΔΗ 
Σνπο παξαθάησ αλεμάξηεηνπο θαη ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο: 
 

Α. Έλα θάθειν κε ηελ έλδεημε <<Γικαιολογηηικά ηςπικήρ 
πληπόηηηαρ>> γηα Φπζηθά ή/θαη Λνκηθά πξφζσπα πνπ αζθνχλ 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα (αηνκηθέο επηρεηξήζεηο, νκφξξπζκεο 
εηαηξείεο, εηεξφξξπζκεο εηαηξείεο, εηαηξίεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο – 
Δ.Π.Δ., αλψλπκεο εηαηξείεο – Α.Δ.) πνπ είλαη ηα παξαθάησ:  

 
Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά Σππηθήο πιεξφηεηαο επί ποινή αποκλειζμού 

ειρ διπλούν: 
 
α. Πίλαθα  κε ηα πεξηερφκελα  δηθαηνινγεηηθά 

β. Τπεχζπλε δήισζε πεξί απνδνρήο ησλ φξσλ ηεο πξφζθιεζεο, ε νπνία λα 
αλαθέξεη επί λέξη: «ιάβακε γλψζε ησλ γεληθψλ θαη εηδηθψλ φξσλ ηεο 

πξφζθιεζεο θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, ηνπο νπνίνπο απνδερφκαζηε 
πιήξσο, πεξί δηάξθεηαο ηζρχνο πξνζθνξάο κέρξη ηελ νινθιήξσζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη φηη ε πξνζθεξφκελε ηηκή 
ηζρχεη κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο πξνκήζεηαο θαζψο θαη φηη δελ έρεη 
απνθιεηζζεί ε ζπκκεηνρή καο ζε δηαγσληζκνχο ηνπ Γεκνζίνπ θαη ησλ ΟΣΑ. 

θαη  φηη δελ πθίζηαληαη λνκηθνί πεξηνξηζκνί ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο» 
γ. Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο θαηά πεξίπησζε αξρήο φηη ε επηρείξεζε είλαη 

ελήκεξε σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ηεο ππνρξεψζεηο θαη σο πξνο ηηο 
ππνρξεψζεηο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, θαηά ηελ 
εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

δ. Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη ε 
εγγξαθή ηεο ζ' απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικα ηεο, πνπ λα έρεη  εθδνζεί ην 

πνιχ έμη (6) κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
ε. Αθξηβέο αληίγξαθν θαηαζηαηηθνχ. Όπνπ δελ απαηηείηαη απφ ηελ ηζρχνπζα 
λνκνζεζία θαηαζηαηηθφ γηα ηελ ίδξπζε ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, απηφ 

αληηθαζίζηαηαη απφ Τπεχζπλε Γήισζε ζρεηηθά κε ηελ εηαηξηθή κνξθή ηνπ 
λνκηθνχ πξνζψπνπ / ηεο επηρείξεζεο θαη ηελ έιιεηςε ππνρξέσζεο 

ππνβνιήο ζπζηαηηθήο πξάμεο θαηά ηελ ίδξπζή ηνπ /ηεο. 
 
Β. Έλα θάθειν κε ηελ έλδεημε <<ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ>> ν νπνίνο ζα 

πεξηιακβάλεη ζε έλα (1) πξσηφηππν θαη ζε έλα (1) αληίγξαθν ηα ηερληθά 
ζηνηρεία ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο ηνπ αλσηέξσ έξγνπ, πνπ 

αλαθέξνληαη ζην ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Γ’, ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο 
ηεο παξνχζεο.  
 

Ζ ηερληθή πξνζθνξά ςποσπεωηικά πεπιλαμβάνει, αλλιώρ κπίνεηαι 
αποππιπηέα, ζπκπιεξσκέλν ηνλ πίλαθα ζπκκφξθσζεο ηνπ δεπηέξνπ 

βήκαηνο Β) Αμηνιφγεζε (βαζκνιφγεζε) ηεο «ηερληθήο πξνζθνξάο» ηεο 
δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ηνπ Παξαξηήκαηνο Γ. 
 

Γ. Έλα θάθειν κε ηελ έλδεημε <<ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ>>, κέζα 
ζηνλ θπξίσο θάθειν πνπ ζα πεξηέρεη ζε έλα (1) πξσηφηππν θαη έλα (1) 

αληίγξαθν ηελ πξνζθεξφκελε ηηκή ηνπ αλαδφρνπ. 
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ΚΔΟΝΠ Β. 
1. ΑΞΝΠΦΟΑΓΗΠΖ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ 

1.1 Γηα ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ηζρχνπλ ηα εμήο: 
 
α) Απνζθξαγίδεηαη ν θάθεινο κε ηα δηθαηνινγεηηθά ηππηθήο πιεξφηεηαο 

θαη κνλνγξάθνληαη θαηά θχιιν απφ φια ηα κέιε ηεο Κόνιμηρ Δπιηποπήρ 
Ξπομηθειών. 

β) Ο θάθεινο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ζα απνζθξαγηζζεί κεηά ηελ 
απνδνρή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηππηθήο πιεξφηεηαο. Απνζθξαγίδεηαη ε 
Σερληθή Πξνζθνξά θαη κνλνγξάθεηαη θαηά θχιιν απφ φια ηα κέιε ηεο 

Κόνιμηρ Δπιηποπήρ Ξπομηθειών. 
γ) Ο θάθεινο ηεο οικονομικήρ πποζθοπάρ ζα απνζθξαγηζζεί μεηά ηελ 

απνδνρή ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο. Ο θάθεινο ζα κνλνγξαθεζεί απφ φια 
ηα κέιε ηεο Κόνιμηρ Δπιηποπήρ Ξπομηθειών θαηά θχιιν. 
 

1.2 Γηα φια ηα παξαπάλσ ε Δπηηξνπή θαηαξηίδεη πξαθηηθφ.  
 

2. ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ 
Ζ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ κε θξηηήξην ηε ρακειφηεξε ηηκή ζα γίλεη 

απφ ηελ Κφληκε Δπηηξνπή Πξνκεζεηψλ, ε νπνία θαη εηζεγείηαη ζρεηηθά ζην 
Γ.. ηεο Γ.Δ.Ρ.Α. 
 

3. ΔΞΗΙΝΓΖ ΑΛΑΓΝΣΝ- ΘΑΡΑΟΡΗΠΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ 
Ζ θαηαθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δηαγσληζηηθήο απηήο δηαδηθαζίαο 

ζα γίλεη κε απφθαζε ηνπΠξνέδξνπ ηνπ Γ.. ή ηνπ Γ.. ηεο Γ.Δ.Ρ.Α.  
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Γ’ 
ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 

1. ΓΔΛΗΘΑ 
Ζ Γεκνηηθή Δπηρείξεζε έρεη ηελ αλάγθε γηα αγνξά, εγθαηάζηαζε θαη 

παξακεηξνπνίεζε νινθιεξσκέλνπ ινγηζκηθνχ δηαρείξηζεο γηα ηνλ Σνκέα 
Πξνβνιήο θαη Δκπνξηθήο Πνιηηηθήο. 
 

 

2. ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ  

Σν νινθιεξσκέλν ινγηζκηθφ δηαρείξηζεο γηα ηνλ Σνκέα Πξνβνιήο θαη 
Δκπνξηθήο Πνιηηηθήο ζα πξέπεη λα παξέρεη ηηο εμήο δπλαηφηεηεο: 

 
1. Οξγάλσζε θαη ηαμηλφκεζε δηαθεκηζηηθνχ ρψξνπ θαη ρξφλνπ 
2. Δηζαγσγή ηηκνθαηαιφγνπ (Λ.2429/96 θαη Π.Γ.261/97), ιεηηνπξγηθνχ 

θαη εθηππψζηκνπ 
3. Αξρείν δηαθεκηδνκέλσλ πξντφλησλ ηα νπνία λα ζπλδένληαη κε ηηο 

δηαθεκηδφκελεο επηρεηξήζεηο 
4. Αξρείν ζεκάησλ ήρνπ θαη εηθφλαο δηαθεκηδνκέλσλ 
5. Οινθιεξσκέλε δηαρείξεζε ησλ δηαθεκίζεσλ 

6. Έθδνζε θχιισλ απφδνζεο αγγειηνζήκνπ (ΣΠΔΑΘ – ΔΓΟΔΑΠ) 
7. Θαηαρψξεζε γξακκαηείσλ θαηάζεζεο αγγειηνζήκνπ γηα ην 

Ζκεξνιφγην Γηαθεκίζεσλ 
8. Σήξεζε θαη έθδνζε εκεξνινγίνπ δηαθεκίζεσλ θαηά ηηο θείκελεο 

δηαηάμεηο ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή 

9. Γηαηήξεζε αξρείνπ ζπλαιιαζνκέλσλ 
10.Θνζηνιφγεζε, επεμεξγαζία, δηαρείξηζε θαηάζηαζεο, εθηχπσζε θαη 

ειεθηξνληθή απνζηνιή πξνζθνξψλ πξνο πειάηεο 
11.Tηκνιφγεζε ησλ δηαθεκηζηηθψλ θαη εμαγσγή ησλ ζηνηρείσλ 

ηηκνινγίνπ γηα ελεκέξσζε ηνπ ινγηζηεξίνπ. 

12.Πξνβνιή θαηάζηαζεο πειαηψλ 
13.Γηαρείξεζε πσιεηψλ CRM 

14.Γπλαηφηεηα εθηππψζηκσλ αλαθνξψλ, θχιισλ ειέγρνπ θαη 
ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ πειαηψλ 

15.Δμαγσγή παξαζηαηηθψλ ζε εθαξκνγέο ινγηζηηθήο 

 
ΙΔΗΡΝΟΓΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 

 Παξαιαβή ηεο δηαθεκηζηηθήο εληνιήο θαη εηζαγσγή απηήο (φισλ ησλ 
ζηνηρείσλ πνπ αλαθέξνληαη ζε απηή  - δηαθεκηζηηθή ,δηαθεκηδφκελνο 
, πξντφλ θιπ) - ζην δηαθεκηζηηθφ πξφγξακκα  θαζψο θαη 

πξνγξακκαηηζκφο ησλ ζπνηο (ξνή δηαθεκηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο). 
 Δλεκέξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο κε ηνλ ηηκνθαηάινγν πνπ έρεη 

θαηαηεζεί ζηελ εθνξία αιιά θαη δπλαηφηεηα  θαηαγξαθήο ησλ 
εηδηθψλ ηηκψλ πνπ δίλνληαη ζε δηαθεκηζηηθά πξνγξάκκαηα. 

 Θαηαγξαθή φισλ ησλ πξντφλησλ θαη νκαδνπνίεζε ζε θαηεγνξίεο 
ψζηε λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα  ειέγρνπ γηα ην ηη πξντφληα έρνπλ 
δηαθεκηζηεί ζην κέζν. 

 

 Δηζαγσγή φισλ ησλ ερεηηθψλ ζπνηο /πειάηε  ψζηε ζε πεξίπησζε 

πνπ δεηεζεί λα παίμεη θάπνην παιαηφηεξν ζπνη λα ππάξρεη ε 
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δπλαηφηεηα εχξεζεο απηνχ  
 Γπλαηφηεηα εμαγσγήο εηδηθνχ εληχπνπ αγγειηνζήκνπ πνπ πξέπεη λα 

εκθαλίδεηαη ν αξηζκφο  ηηκνινγίνπ, ην πνζφ ηνπ αγγειηνζήκνπ θαη 
ινηπά ζηνηρεία γηα ηελ απνζηνιή ζηνλ πειάηε καδί κε ην ηηκνιφγην . 

 Κέζα απφ ην πξφγξακκα ζα πξέπεη λα γίλεηαη ελεκέξσζε ηνπ 
εκεξνινγίνπ δηαθεκίζεσλ (ζπκπιήξσζε ζηνηρείσλ απφ ηα 
θαηαζεηήξηα ηα νπνία ζηέιλνπλ νη πειάηεο ) λα θαηαγξάθεηαη απηφ 

ζε cd  γηα λα ζηαιεί ζηελ εθνξία θαη ζηα αζθαιηζηηθφ θνξέα ζηηο 
εκεξνκελίεο πνπ νξίδεη ε λνκνζεζία . 

 Πξέπεη λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα απνζηνιήο ζηνλ πειάηε ή ζηελ 
δηαθεκηζηηθή εηαηξία, αλαιφγσο πνηνο ην δεηάεη, θφξκα ζηελ νπνία 
ζα εκθαλίδεηαη φιε ε ξνή ηνπ πξνγξάκκαηνο πξηλ αθφκε 

νινθιεξσζεί ην πξφγξακκα θαη ηηκνινγεζεί φπσο  (αλαιπηηθά αλά 
εκεξνκελία ή αλά ζέκα  πνηα ζπνη παίδνπλε θφζηνο απηψλ) 

 Θα πξέπεη κέζα απφ ην πξφγξακκα λα γίλεηαη ηηκνιφγεζε ησλ 
δηαθεκίζεσλ  ψζηε λα ππάξρεη έιεγρνο ησλ ζηνηρείσλ γηα ηελ 
απνθπγή ιαζψλ. 

 Γπλαηφηεηα ελεκέξσζεο γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ πειάηε πρ πφζα 
ζπνη έπαημαλ , ζε πνηα ρξνληθή πεξίνδν, ζε ηη ηηκή θνζηνινγήζεθαλ 

θαη ζχγθξηζε κε παιαηφηεξα ζηνηρεία. 
 Πξέπεη λα ππάξρεη αξρείν γηα ην πνηνο πσιεηήο έρεη θιείζεη ην θάζε 

δηαθεκηζηηθφ πξφγξακκα ψζηε λα γίλεηαη ζσζηά ε δηαρείξηζε ησλ 
πειαηψλ , επαθψλ θιπ. 

 Δμαγσγή αξρείνπ γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ θπθιψκαηνο Δκπνξηθήο 

Γηαρείξηζεο θαη Ινγηζηηθήο 
 Δθηχπσζε ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ γηα θάζε πειάηε, δηαθεκηζηηθή 

εηαηξία, πξνηφλ γηα λα ππάξρεη ζσζηή εηθφλα θαη λα κπνξνχλ ηα 
ζηνηρεία λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηνπο ζηφρνπο ηεο επνκελεο 
ρξνληάο. 

 

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 

1. Πεξηβάιινλ εγθαηάζηαζεο ηεο εθαξκνγήο: Microsoft Windows 
Server 2003 (32-bit), Microsoft SQL Server 2005 

2. Πεξηβάιινλ ιεηηνπξγίαο client: Windows XP 
3. Πιήζνο client ηεξκαηηθψλ: 2 

4. Δγθαηάζηαζε θαη παξακεηξνπνίεζε ηνπ ινγηζκηθνχ θαζψο θαη 
εθπαίδεπζε ησλ ρξεζηψλ 

5. Γηαξθήο ελεκέξσζε ηνπ ινγηζκηθνχ κε αλαβαζκίζεηο ζηελ ηειεπηαία 

έθδνζε 
6. Σειεθσληθή ππνζηήξημε θαη ππνζηήξημε απνκαθξπζκέλεο 

πξφζβαζεο γηα ην ινγηζκηθφ 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Γ’ 
 

ΡΟΝΞΝΠ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ 
 

 
Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε έσο ρίιηα επηαθφζηα εςπώ (1.700,00€) 
Ζ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο έρεη σο εμήο: 

 
Α) Πςμμόπθωζη Αναδόσος με ηα <<Γικαιολογηηικά ηςπικήρ 

πληπόηηηαρ>> 
 
Ζ αμηνιφγεζε ηεο ηππηθήο πιεξφηεηαο βαζίδεηαη ζην πεξηερφκελν ηνπ 

ζρεηηθνχ 
Φαθέινπ θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηελ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ν θάησζη πίλαθαο 

ζπκκφξθσζεο.  
 
Γικαιολογηηικό Πςμμόπθωζη 

αναδόσος  

(ΛΑΗ/ΝΣΗ) 
α. Πίλαθα  κε ηα πεξηερφκελα  δηθαηνινγεηηθά.  

β. Τπεχζπλε δήισζε πεξί απνδνρήο ησλ φξσλ ηεο 

πξφζθιεζεο, ε νπνία λα αλαθέξεη επί ιέμε: «ιάβακε γλψζε 

ησλ γεληθψλ θαη εηδηθψλ φξσλ ηεο πξφζθιεζεο θαη ησλ 

ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, ηνπο νπνίνπο απνδερφκαζηε πιήξσο, 

πεξί δηάξθεηαο ηζρχνο πξνζθνξάο κέρξη ηελ νινθιήξσζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη φηη ε 

πξνζθεξφκελε ηηκή ηζρχεη κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο 

πξνκήζεηαο θαζψο θαη φηη δελ έρεη απνθιεηζζεί ε ζπκκεηνρή 

καο ζε δηαγσληζκνχο ηνπ Γεκνζίνπ θαη ησλ ΟΣΑ. θαη  φηη δελ 

πθίζηαληαη λνκηθνί πεξηνξηζκνί ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο» 

 

γ. Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο θαηά πεξίπησζε αξρήο φηη ε 

επηρείξεζε είλαη ελήκεξε σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ηεο 

ππνρξεψζεηο θαη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ αθνξνχλ ηηο 

εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, θαηά ηελ εκεξνκελία 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 

δ. Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα 

πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηεο ζ' απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικα 

ηεο, πνπ λα έρεη  εθδνζεί ην πνιχ έμη (6) κήλεο πξηλ απφ ηελ 

εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 

ε. Αθξηβέο αληίγξαθν θαηαζηαηηθνχ. Όπνπ δελ απαηηείηαη απφ 

ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαηαζηαηηθφ γηα ηελ ίδξπζε ηνπ 

λνκηθνχ πξνζψπνπ, απηφ αληηθαζίζηαηαη απφ Τπεχζπλε 

Γήισζε ζρεηηθά κε ηελ εηαηξηθή κνξθή ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ 

/ ηεο επηρείξεζεο θαη ηελ έιιεηςε ππνρξέσζεο ππνβνιήο 

ζπζηαηηθήο πξάμεο θαηά ηελ ίδξπζή ηνπ /ηεο. 

 

 
εκείσζε: Κφλν αλ ν δπλεηηθφο αλάδνρνο ιάβεη ηελ Σηκή ΛΑΗ ζε θάζε έλα 

απφ ηα παξαπάλσ θξηηήξηα κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζηε επφκελε δηαδηθαζία 
ηεο αμηνιφγεζεο (δηαδηθαζία Β) 
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Β) Αξιολόγηζη (βαθμολόγηζη) ηηρ «ηεσνικήρ πποζθοπάρ» 
 

Ζ αμηνιφγεζε ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο βαζίδεηαη ζην πεξηερφκελν ηνπ 

ζρεηηθνχ Φαθέινπ θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηελ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ν θάησζη 

πίνακαρ ζςμμόπθωζηρ.  

A/A 
Πηοισεία ηεσνικήρ πποζθοπάρ ΑΞΑΗΡΖΠΖ 

 
Ριμή                                       
ζςμμόπθωζηρ                         
αναδόσος 

1 

Γςναηόηηηερ ηος ολοκληπωμένος 

λογιζμικού διασείπιζηρ για ηον Ρομέα 

Ξποβολήρ και Δμποπικήρ Ξολιηικήρ: 

 Οξγάλσζε θαη ηαμηλφκεζε 

δηαθεκηζηηθνχ ρψξνπ θαη ρξφλνπ 

  Δηζαγσγή ηηκνθαηαιφγνπ (Λ.2429/96 

θαη Π.Γ.261/97), ιεηηνπξγηθνχ θαη 

εθηππψζηκνπ 

  Αξρείν δηαθεκηδνκέλσλ πξντφλησλ ηα 

νπνία λα ζπλδένληαη κε ηηο 

δηαθεκηδφκελεο επηρεηξήζεηο 

  Αξρείν ζεκάησλ ήρνπ θαη εηθφλαο 

δηαθεκηδνκέλσλ 

 Οινθιεξσκέλε δηαρείξεζε ησλ 

δηαθεκίζεσλ 

 Έθδνζε θχιισλ απφδνζεο 

αγγειηνζήκνπ (ΣΠΔΑΘ – ΔΓΟΔΑΠ) 

 Θαηαρψξεζε γξακκαηείσλ θαηάζεζεο 

αγγειηνζήκνπ γηα ην Ζκεξνιφγην 

Γηαθεκίζεσλ 

 Σήξεζε θαη έθδνζε εκεξνινγίνπ 

δηαθεκίζεσλ θαηά ηηο θείκελεο 

δηαηάμεηο ζε έληππε θαη 

ειεθηξνληθή κνξθή 

 Γηαηήξεζε αξρείνπ ζπλαιιαζνκέλσλ 

 Θνζηνιφγεζε, επεμεξγαζία, δηαρείξηζε 

θαηάζηαζεο, εθηχπσζε θαη 

ειεθηξνληθή απνζηνιή πξνζθνξψλ 

πξνο πειάηεο 

 Tηκνιφγεζε ησλ δηαθεκηζηηθψλ θαη 

εμαγσγή ησλ ζηνηρείσλ ηηκνινγίνπ 

γηα ελεκέξσζε ηνπ ινγηζηεξίνπ. 

 Πξνβνιή θαηάζηαζεο πειαηψλ 

 Γηαρείξεζε πσιεηψλ CRM 

 Γπλαηφηεηα εθηππψζηκσλ αλαθνξψλ, 

θχιισλ ειέγρνπ θαη ζηαηηζηηθψλ 

ζηνηρείσλ πειαηψλ 

 Δμαγσγή παξαζηαηηθψλ ζε εθαξκνγέο 

ινγηζηηθήο 

ΛΑΗ  

2 

ΙΔΗΡΝΟΓΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 

2.1 Παξαιαβή ηεο δηαθεκηζηηθήο εληνιήο 

θαη εηζαγσγή απηήο (φισλ ησλ 

ζηνηρείσλ πνπ αλαθέξνληαη ζε απηή  - 

δηαθεκηζηηθή ,δηαθεκηδφκελνο , πξντφλ 

θιπ) - ζην δηαθεκηζηηθφ πξφγξακκα  

θαζψο θαη πξνγξακκαηηζκφο ησλ ζπνηο 

ΛΑΗ 
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(ξνή δηαθεκηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο). 

2.2 Δλεκέξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο κε ηνλ 

ηηκνθαηάινγν πνπ έρεη θαηαηεζεί ζηελ 

εθνξία αιιά θαη δπλαηφηεηα  

θαηαγξαθήο ησλ εηδηθψλ ηηκψλ πνπ 

δίλνληαη ζε δηαθεκηζηηθά 

πξνγξάκκαηα. 

2.3 Θαηαγξαθή φισλ ησλ πξντφλησλ θαη 

νκαδνπνίεζε ζε θαηεγνξίεο ψζηε λα 

ππάξρεη ε δπλαηφηεηα  ειέγρνπ γηα ην 

ηη πξντφληα έρνπλ δηαθεκηζηεί ζην 

κέζν. 

2.4 Δηζαγσγή φισλ ησλ  ερεηηθψλ ζπνηο 

/πειάηε  ψζηε ζε πεξίπησζε πνπ 

δεηεζεί λα παίμεη θάπνην παιαηφηεξν 

ζπνη λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

εχξεζεο απηνχ  

2.5 Γπλαηφηεηα εμαγσγήο εηδηθνχ εληχπνπ 

αγγειηνζήκνπ πνπ πξέπεη  λα 

εκθαλίδεηαη ν αξηζκφο ηηκνινγίνπ, ην 

πνζφ ηνπ αγγειηνζήκνπ θαη ινηπά 

ζηνηρεία γηα ηελ απνζηνιή ζηνλ πειάηε 

καδί κε ην ηηκνιφγην . 

2.6 Κέζα απφ ην πξφγξακκα ζα πξέπεη λα 

γίλεηαη ελεκέξσζε ηνπ εκεξνινγίνπ 

δηαθεκίζεσλ (ζπκπιήξσζε ζηνηρείσλ 

απφ ηα θαηαζεηήξηα ηα νπνία ζηέιλνπλ 

νη πειάηεο ) λα θαηαγξάθεηαη απηφ ζε 

cd  γηα λα ζηαιεί ζηελ εθνξία θαη ζηα 

αζθαιηζηηθφ θνξέα ζηηο εκεξνκελίεο 

πνπ νξίδεη ε λνκνζεζία . 

2.7 Πξέπεη λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

απνζηνιήο ζηνλ πειάηε ή ζηελ 

δηαθεκηζηηθή εηαηξία, αλαιφγσο πνηνο 

ην δεηάεη, θφξκα ζηελ νπνία ζα 

εκθαλίδεηαη φιε ε ξνή ηνπ 

πξνγξάκκαηνο πξηλ αθφκε 

νινθιεξσζεί ην πξφγξακκα θαη 

ηηκνινγεζεί φπσο (αλαιπηηθά αλά 

εκεξνκελία ή αλά ζέκα  πνηα ζπνη 

παίδνπλε θφζηνο απηψλ) 

2.8 Θα πξέπεη κέζα απφ ην πξφγξακκα λα 

γίλεηαη ηηκνιφγεζε ησλ δηαθεκίζεσλ  

ψζηε λα ππάξρεη έιεγρνο ησλ 

ζηνηρείσλ γηα ηελ απνθπγή ιαζψλ. 

2.9 Γπλαηφηεηα ελεκέξσζεο γηα ηελ 

θαηάζηαζε ηνπ πειάηε πρ πφζα ζπνη 

έπαημαλ , ζε πνηα ρξνληθή πεξίνδν, ζε 

ηη ηηκή θνζηνινγήζεθαλ θαη ζχγθξηζε 

κε παιαηφηεξα ζηνηρεία. 

2.10 Πξέπεη λα ππάξρεη αξρείν γηα ην πνηνο 

πσιεηήο έρεη θιείζεη ην θάζε 

δηαθεκηζηηθφ πξφγξακκα  ψζηε λα 

γίλεηαη ζσζηά ε δηαρείξηζε ησλ 

πειαηψλ , επαθψλ θιπ. 

2.11 Δμαγσγή αξρείνπ γηα ηελ ελεκέξσζε 

ηνπ θπθιψκαηνο Δκπνξηθήο Γηαρείξηζεο 
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θαη Ινγηζηηθήο 

2.12 Δθηχπσζε ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ γηα 

θάζε πειάηε, δηαθεκηζηηθή εηαηξία, 

πξντφλ γηα λα ππάξρεη ζσζηή εηθφλα 

θαη λα κπνξνχλ ηα ζηνηρεία λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηνπο ζηφρνπο ηεο 

επφκελεο ρξνληάο. 

3 

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 

3.1 Πεξηβάιινλ εγθαηάζηαζεο ηεο 

εθαξκνγήο: Microsoft Windows Server 

2003 (32-bit), Microsoft SQL Server 

2005 

3.2 Πεξηβάιινλ ιεηηνπξγίαο client: 

Windows XP 

3.3 Πιήζνο client ηεξκαηηθψλ: 2 

3.4 Δγθαηάζηαζε θαη παξακεηξνπνίεζε ηνπ 

ινγηζκηθνχ θαζψο θαη εθπαίδεπζε ησλ 

ρξεζηψλ 

3.5 Γηαξθήο ελεκέξσζε ηνπ ινγηζκηθνχ κε 

αλαβαζκίζεηο ζηελ ηειεπηαία έθδνζε 

3.6 Σειεθσληθή ππνζηήξημε θαη 

ππνζηήξημε απνκαθξπζκέλεο 

πξφζβαζεο γηα ην ινγηζκηθφ 

 

ΛΑΗ 

 

 

 

εκείσζε: Κφλν αλ ν δπλεηηθφο αλάδνρνο ιάβεη Σηκή ενηόρ 
πποδιαγπαθών ζε θάζε έλα απφ ηα παξαπάλσ θξηηήξηα και δεν κπιθεί 

αποππιπηέορ ζε κάποιο από αςηά κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζηε επφκελε 
δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο (δηαδηθαζία Γ 
 
 

 

Γ) Αξιολόγηζη ηηρ οικονομικήρ πποζθοπάρ. 
 
Δθφζνλ ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά είλαη δηαηππσκέλε ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζηελ πξφζθιεζε θαη δελ ππεξβαίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 
έξγνπ, ζεκεηψλεηαη ε ζπλνιηθή πξνζθεξφκελε (αηηνχκελε) ακνηβή ηνπ 

Γηαγσληδφκελνπ. 
 

Δπωνςμία Αναδόσος  Ρο ζςνολικό πποζθεπόμενο 

επγολαβικό ανηάλλαγμα (άνες 

ΦΞΑ) 
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Γ) Ρελικό Αποηέλεζμα 

 
Σν ηειηθφ απνηέιεζκα δηαηππψλεηαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα κφλν γηα 

πξνζθνξά πνπ έρεη επηηπρψο νινθιεξψζεη θαη ηελ διαδικαζία Γ. 
 

Δπωνςμία Αναδόσος ΑΦΚ 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Ζ σο άλσ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ζα ζηεξηρζεί απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηα 
αλσηέξσ θξηηήξηα. Πξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο 

ή ππφ αίξεζε ή κε ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηεο πξφζθιεζεο, απνξξίπηεηαη 
σο απαξάδεθηε. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Δ’ 

 

Σπονοδιάγπαμμα λοποίηζηρ / και πίνακαρ πληπωμών 

 

Πίνακας πληρωμών 

Περιγραφή 
προμήθειας 

Χρόνος καταβολής πληρωμής Δικαιολογητικά για 
εντολή πληρωμής 

« Aγνξά, 

εγθαηάζηαζε θαη 
παξακεηξνπνίεζε 
νινθιεξσκέλνπ 
ινγηζκηθνχ 
δηαρείξηζεο Σνκέα 
Πξνβνιήο θαη 

Δκπνξηθήο 
Πνιηηηθήο» 
 
 

Δθ΄άπαξ καηαβολή 30 ημέπερ 

μεηά ηην οπιζηική παπαλαβή με 

ηην έκδοζη ΡΞ  

1. Τπνγξαθή ζχκβαζεο  
2. Πξνζθφκηζε Λφκηκνπ 
Παξαζηαηηθνχ απφ 
Αλάδνρν (ΣΠΤ) 
3. Αζθαιηζηηθή θαη 

Φνξνινγηθή 
Δλεκεξφηεηα απφ 
Αλάδνρν (φπνπ 
απαηηείηαη ζχκθσλα κε 
ην άξζξν 12 Λ. 
4174/2013, ΦΔΘ 170’ Α) 
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