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Πξνθήξπμε Γηαγσληζκνύ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ γηα ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο: 
«Ανανέωση τηρ ετήσιαρ σύμβασηρ βασικήρ ςποστήπιξηρ και σςντήπησηρ για το 
ATLANTIS III ERP & ATLANTIS PAYROLL & τα MODULES τοςρ από 1-1-2015 έωρ 31-12-
2015» 
 
 
Έρνληαο ππόςε: 
1. Σελ αξηζκ. 4/ΤΝ. 178/8-01-2015 απόθαζε ηνπ Γ.. ηεο δεκνηηθήο επηρείξεζεο ΓΖΜΟ 
ΑΘΖΝΑΗΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΡΑΓΗΟΦΩΝΗΑ «ΑΘΖΝΑ» (Γ.Δ.Ρ.Α.), κε ηελ νπνία 
εμνπζηνδνηήζεθε ν Πξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ γηα ηε δηεμαγσγή πξόρεηξνπ 
δηαγσληζκνύ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ζην πιαίζην ηνπ εγθεθξηκέλνπ αηηήκαηνο κε ΑΓΑΜ 
14REQ0024937892014-12-19 θαη κε ηελ νπνία εγθξίζεθαλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη 
θαζνξίζηεθαλ νη όξνη ηνπ απηνύ (ΑΓΑ: 6Κ1ΘΟΡΘ7-ΦΜΩ ). 
2. Σελ αξηζκ. 19/ΤΝ. 176/17-12-2014 απόθαζε ηνπ Γ.. ηεο δεκνηηθήο επηρείξεζεο ΓΖΜΟ 
ΑΘΖΝΑΗΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΡΑΓΗΟΦΩΝΗΑ «ΑΘΖΝΑ» (Γ.Δ.Ρ.Α.), κε ηελ νπνία δεζκεύηεθε 
πίζησζε πξνο αλαλέσζε ηεο ζύκβαζεο ππνζηήξημεο θαη ζπληήξεζήο ηνπ ATLANTIS IIΗ ERP 
& ATLANTIS PAYROLL & ησλ MODULES ηνπο από 01/01 – 31/12/2015 ύςνπο ηξηώλ 
ρηιηάδσλ ηξηαθνζίσλ επξώ (3.300,00€) ζε βάξνο ηνπ ΚΑ 62.07.04.0323 ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ 
νηθνλνκηθνύ έηνπο 2015, γηα ηελ αλάγθε γηα ηελ Αλαλέσζε ηεο εηήζηαο ζύκβαζεο βαζηθήο 
ππνζηήξημεο θαη ζπληήξεζεο γηα ην ATLANTIS III ERP & ATLANTIS PAYROLL & ηα 
MODULES ηνπο από 01/01 – 31/12/2015 (ΑΓΑ: ΩΔ18ΟΡΘ7-Ε7Θ) 
3. Σνλ Καλνληζκό Πξνκεζεηώλ  ηεο δεκνηηθήο επηρείξεζεο (Απόθαζε Γ.. πεξί έγθξηζεο ηεο 
επηθαηξνπνίεζεο ηνπ Καλνληζκνύ Πξνκεζεηώλ ηεο Γ.Δ.Ρ.Α. αξ. πλ. 144, απόθαζε 25/22-
01-2013, ΑΓΑ: ΒΔΝ0ΟΡΘ7-ΦΗΑ θαη εγθξηηηθή Πξάμε Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ 
Αζελαίσλ, αξ. πλ. 3, Πξάμε 78/7-02-2013 - ΑΓΑ: ΒΔΤΑΩ6Μ-Ν18). 
 
 

ΠΡΟΚΖΡΤΟΤΜΔ 
 

1. Πξόρεηξν δηαγωληζκό κε γξαπηέο ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο, κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο 
ηε ζπκθεξόηεξε πξνζθνξά (θαιύηεξε ζρέζε πνηόηεηαο - ηηκήο), γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ 
γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ ππνζηήξημεο εθαξκνγώλ ATLANTIS IIΗ ERP & ATLANTIS 
PAYROLL θαη ηελ αλαλέσζε ηεο ζύκβαζεο ππνζηήξημεο θαη ζπληήξεζήο ηνπο πνπ ρξεηάδεηαη 
ε δεκνηηθή επηρείξεζε ΓΖΜΟ ΑΘΖΝΑΗΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΡΑΓΗΟΦΩΝΗΑ «ΑΘΖΝΑ» (δη 
Γ.Δ.Ρ.Α.) γηα ηελ νκαιή θαη εύξπζκε ιεηηνπξγία ηεο, ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο, 
όπσο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηα παξαθάησ παξαξηήκαηα, ηα νπνία απνηεινύλ 
αλαπόζπαζην κέξνο ηεο παξνύζαο πξνθήξπμεο. 
 
2. Ζ πξνϋπνινγηζζείζα δαπάλε ηνπ έξγνπ είλαη έσο ηξεηο ρηιηάδεο ηξηαθόζηα Δπξώ 
(3.300,00€), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ λνκίκσλ θξαηήζεσλ (δε ζπκπεξηιακβάλεηαη ΦΠΑ 
23%). 
 
3. Όζνη επηζπκνύλ λα ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκό πξέπεη λα ππνβάιινπλ πξνζθνξέο, 
ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ παξνύζα πξνθήξπμε ην αξγόηεξν κέρξη ηελ εκεξνκελία 
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ πνπ είλαη ζηηο 16/02/2015, εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 3:00 κ.κ. 
ζηελ έδξα ηεο δεκνηηθήο επηρείξεζεο ΓΖΜΟ ΑΘΖΝΑΗΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΡΑΓΗΟΦΩΝΗΑ 
«ΑΘΖΝΑ» (Γ.Δ.Ρ.Α.), Πεηξαηώο 100, Σερλόπνιηο – ΓΚΑΕΗ, 118 54 ΑΘΖΝΑ. 
 
4. Οη ελδηαθεξόκελνη ζα ππνβάινπλ ηνλ θάθειν πξνζθνξάο ηνπο, θαηαζέηνληαο ηνλ 
απηνπξνζώπσο ή κε εηδηθά πξνο ηνύην εμνπζηνδνηεκέλν εθπξόζσπό ηνπο, ζηελ έδξα ηεο 
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δεκνηηθήο επηρείξεζεο ΓΖΜΟ ΑΘΖΝΑΗΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΡΑΓΗΟΦΩΝΗΑ «ΑΘΖΝΑ» -
Γ.Δ.Ρ.Α.- (Πεηξαηώο 100, Σερλόπνιηο – ΓΚΑΕΗ, 118 54 ΑΘΖΝΑ) ή απνζηέιινληαο ηνλ 
ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή ππεξεζία ηαρπκεηαθνξάο ζηελ σο άλσ δηεύζπλζε. 
ηελ πεξίπησζε ηεο ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ε Γ.Δ.Ρ.Α. νπδεκία επζύλε θέξεη γηα ην ρξόλν 
παξάδνζεο θαη ην πεξηερόκελν ησλ θαθέισλ πξνζθνξάο πνπ ζα απνζηαινύλ. 
 
5. Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ώξα, είλαη εθπξόζεζκεο 
θαη επηζηξέθνληαη. 
 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α  ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ  
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ B  ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ  
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ  ΣΡΟΠΟ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ ΥΡΟΝΟΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΠΗΝΑΚΑ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 
 
 
 

                                                              Γηα ηε Γ.Δ.Ρ.Α. 
 
 
 
 

                 Γηάλλεο Παληειάθεο 
                                                                Πξόεδξνο Γ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α’ 
ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ  

Πξόρεηξνο δηαγσληζκόο Πξόρεηξνο δηαγσληζκόο κε θξηηήξην 
θαηαθύξσζεο ηε ζπκθεξόηεξε (θαιύηεξε 
ζρέζε πνηόηεηαο – ηηκήο)  πξνζθνξά 

Αληηθείκελν 
 

Αλαλέσζε ηεο ζύκβαζεο ππνζηήξημεο θαη 
ζπληήξεζήο ησλ ATLANTIS IIΗ ERP & 
ATLANTIS PAYROLL & ησλ MODULES ηνπο 
από 01/01 – 31/12/2015 

Σόπνο παξάδνζεο Έδξα ηεο ΓΖΜΟ ΑΘΖΝΑΗΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 
ΡΑΓΗΟΦΩΝΗΑ «ΑΘΖΝΑ» (Γ.Δ.Ρ.Α.), 
Πεηξαηώο 100, Σερλόπνιηο – ΓΚΑΕΗ, 118 54 
ΑΘΖΝΑ 

Υξόλνο Τινπνίεζεο Από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο 
ύκβαζεο έσο 31-12-2015.  

Πξνϋπνινγηζζείζα δαπάλε Πξνϋπνινγηζζείζα δαπάλε έσο ηξεηο 
ρηιηάδεο ηξηαθόζηα Δπξώ (3.300,00 €) 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ  λνκίκσλ 
θξαηήζεσλ ζύκθσλα κε ην Παξάξηεκα Β’ 
παξ. 4. ηελ πξνϋπνινγηζζείζα δαπάλε δελ 
ζπκπεξηιακβάλεηαη ΦΠΑ. 

 

 
Ζ δηαδηθαζία ηνπ πξόρεηξνπ δηαγσληζκνύ ζα δηεμαρζεί ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο πνπ 
πεξηέρνληαη ζηελ παξνύζα Γηαθήξπμε θαη ζύκθσλα κε ηελ αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή ηνπ 
έξγνπ θαη ηα παξαθάησ άξζξα, σο αθνινύζωο: 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ B ΄ 
ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ  

 
ΜΔΡΟ Α : 
1. Ζ δηελέξγεηα ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ πξόρεηξνπ δηαγωληζκνύ κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηε 
ζπκθεξόηεξε πξνζθνξά (θαιύηεξε ζρέζε πνηόηεηαο – ηηκήο), έρεη ζθνπό ηελ παξνρή 
ππεξεζηώλ: «Αλαλέσζε ηεο ζύκβαζεο ππνζηήξημεο θαη ζπληήξεζήο ηνπ ATLANTIS IIΗ ERP 
& ATLANTIS PAYROLL & ησλ MODULES ηνπο» 
 
2. Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ αλσηέξσ έξγνπ αλαθέξνληαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ’, ην 
νπνίν απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ηεο παξνύζεο. 
 
3. Γηθαίωκα ζπκκεηνρήο έρνπλ: 
- Φπζηθά ή/θαη Ννκηθά πξόζωπα πνπ αζθνύλ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα (αηνκηθέο 
επηρεηξήζεηο, νκόξξπζκεο εηαηξείεο, εηεξόξξπζκεο εηαηξείεο, εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο 
επζύλεο – Δ.Π.Δ., αλώλπκεο εηαηξείεο – Α.Δ.). 
Ο όξνο "αλάδνρνο" αθνξά όιεο ηηο πξναλαθεξζείζεο θαηεγνξίεο. 
 
4. Ζ πξνϋπνινγηζζείζα δαπάλε ζα αλέιζεη έωο ην πνζό ησλ ηξηώλ ρηιηάδωλ 
ηξηαθνζίωλ επξώ (3.300,00€), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ λνκίκσλ θξαηήζεσλ (ζεκείσζε: 
νη λόκηκεο θξαηήζεηο παξνπζηάδνληαη ζην πίλαθα πνπ αθνινπζεί) θαη ε πιεξσκή ζα γίλεη κε 
ηελ έθδνζε ηηκνινγίνπ από ηνλ  αλάδνρν, ζύκθσλα κε ην ζπλεκκέλν Πίλαθα ζην Παξάξηεκα 
Δ’. 
 

Δίδνο θξάηεζεο Τπνινγηζκόο θξάηεζεο 
Τπέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο 
Γεκόζησλ πκβάζεσλ & Κ.Ζ.Μ.Γ.. 

0,10% επί ηεο αμίαο ηεο 
πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο (ην νπνίν 
επηβαξύλεηαη κε ηέινο ραξηνζήκνπ 3% 
πιένλ 20% ππέξ ΟΓΑ επ’ απηνύ) όπσο 
απηή νξίδεηαη ζην Παξάξηεκα Α’,  (ηζρύεη γηα 
θπζηθά θαη λνκηθά πξόζσπα) 

Παξαθξάηεζε θόξνπ γηα παξνρή 
ππεξεζηώλ  

8% επί ηεο αμίαο ηεο πξνϋπνινγηζζείζαο 
δαπάλεο όπσο απηή νξίδεηαη ζην 
Παξάξηεκα Α’ (ηζρύεη γηα λνκηθά πξόζσπα) 

Παξαθξάηεζε θόξνπ γηα παξνρή 
ππεξεζηώλ 

20% επί ηεο αμίαο ηεο πξνϋπνινγηζζείζαο 
δαπάλεο όπσο απηή νξίδεηαη ζην 
Παξάξηεκα Α’ (ηζρύεη γηα θπζηθά πξόζσπα 
θαη αηνκηθέο επηρεηξήζεηο) 
 

 
 
5. Δγγπήζεηο 
5.1 Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο: Ζ εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ όξσλ ηεο 
ζύκβαζεο δεηείηαη από ηνλ πξνκεζεπηή ζηνλ νπνίν έγηλε ε θαηαθύξσζε θαη αληηζηνηρεί ζε 
πνζνζηό 5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο (ρσξίο ην Φ.Π.Α.) γηα ην ζύλνιν ηεο ππεξεζίαο. Σν 
πνζό ηεο εγγύεζεο θαηαβάιιεηαη είηε ζε κεηξεηά είηε ζε επηηαγή ηξαπεδηθή ή πξνζσπηθή 
πιεξσηέα από αλαγλσξηζκέλε Σξάπεδα είηε εμαζθαιίδεηαη ε θαηαβνιή ηνπ κε ηελ θαηάζεζε 
εγγπεηηθήο επηζηνιήο πνπ έρεη εθδνζεί από αλαγλσξηζκέλε ζηελ Διιάδα Σξάπεδα ή ην Σ.Π. 
θαη Γαλείσλ ή ην ΣΜΔΓΔ ή από νπνηνλδήπνηε άιιν Οξγαληζκό θαη Δπηρείξεζε κε κνξθή 
ΝΠΓΓ ή θαη ΝΠΗΓ πνπ έρεη δηθαίσκα από ηνλ Νόκν λα παξέρεη ηέηνηνπ είδνπο εγγπεηηθέο 
επηζηνιέο. Ζ Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κεηά ηελ νξηζηηθή 
παξαιαβή ηεο ππεξεζίαο. 
 
6. Υξόλνο Τινπνίεζεο Έξγνπ 
Από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο έσο θαη ηελ 31-12-2015. 
. 
 
7.Καηάξηηζε, ππνβνιή θαη απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ. 
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Οη πξνζθνξέο πξέπεη: 
7.1 λα έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ Διιεληθή γιώζζα,  
7.2 Ο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο πξέπεη απαξαίηεηα λα θέξεη ηελ ΔΠΩΝΤΜΗΑ θαη ηε 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ηνπ Γηαγσληδόκελνπ θαη λα γξάθεη επθξηλώο ηηο ελδείμεηο: 

  

 ΓΖΜΟ ΑΘΖΝΑΗΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΡΑΓΗΟΦΩΝΗΑ «ΑΘΖΝΑ» 

 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 2015 
πξνζθνξά γηα: «Τπεξεζίεο ππνζηήξημεο θαη ζπληήξεζήο ηνπ ATLANTIS IIΗ ERP & 
ATLANTIS PAYROLL & ησλ MODULES ηνπο» 
 
Ο ΦΑΚΔΛΟ ΚΑΘΔ ΠΡΟΦΟΡΑ ΘΑ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΔΗ 
Σνπο παξαθάησ αλεμάξηεηνπο θαη ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο: 
 
Α. Έλα θάθειν κε ηελ έλδεημε <<Γηθαηνινγεηηθά ηππηθήο πιεξόηεηαο>> γηα Φπζηθά ή/θαη 
Ννκηθά πξόζσπα πνπ αζθνύλ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα (αηνκηθέο επηρεηξήζεηο, 
νκόξξπζκεο εηαηξείεο, εηεξόξξπζκεο εηαηξείεο, εηαηξίεο πεξηνξηζκέλεο επζύλεο – Δ.Π.Δ., 
αλώλπκεο εηαηξείεο – Α.Δ.) πνπ είλαη ηα παξαθάησ:  
 
Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά Σππηθήο πιεξόηεηαο επί πνηλή απνθιεηζκνύ εηο δηπινύλ: 
 
Α  Οη Έιιελεο πνιίηεο: 
α. Πίλαθα  κε ηα πεξηερόκελα  δηθαηνινγεηηθά. 
β. Τπεύζπλε δήισζε πεξί απνδνρήο ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο, ε νπνία λα αλαθέξεη επί 
ιέμε: «ιάβακε γλώζε ησλ γεληθώλ θαη εηδηθώλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ηερληθώλ 
πξνδηαγξαθώλ, ηνπο νπνίνπο απνδερόκαζηε πιήξσο, πεξί δηάξθεηαο ηζρύνο πξνζθνξάο 
κέρξη ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηώλ θαηαθύξσζεο ηνπ δηαγσληζκνύ θαη όηη ε 
πξνζθεξόκελε ηηκή ηζρύεη κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο πξνκήζεηαο θαζώο θαη όηη δελ έρεη 
απνθιεηζζεί ε ζπκκεηνρή καο ζε δηαγσληζκνύο ηνπ Γεκνζίνπ θαη ησλ ΟΣΑ. θαη  όηη δελ 
πθίζηαληαη λνκηθνί πεξηνξηζκνί ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο» 
γ. Πηζηνπνηεηηθό ηεο αξκόδηαο θαηά πεξίπησζε δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο όηη δελ ηεινύλ 
ππό πηώρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθό ζπκβηβαζκό ή άιιε 
αλάινγε θαηάζηαζε θαη επίζεο όηη δελ ηεινύλ ππό δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηώρεπζε ή 
έθδνζεο απόθαζεο αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο ή αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή πησρεπηηθνύ 
ζπκβηβαζκνύ ή ππό άιιε αλάινγε δηαδηθαζία. 
δ. Πηζηνπνηεηηθό ηεο αξκόδηαο θαηά πεξίπησζε αξρήο όηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο 
θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεώζεηο θαη σο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο πνπ αθνξνύλ ηηο εηζθνξέο 
θνηλσληθήο αζθάιηζεο, θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ. 
ε. ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζεο ηνπο ζην εμσηεξηθό ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαγξάθσλ (γ) & 
(δ) ηνπ παξόληνο εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία ηεο ρώξαο πνπ είλαη 
εγθαηεζηεκέλνη.  
ζη. Πηζηνπνηεηηθό ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπο ζ' 
απηό θαη ην εηδηθό επάγγεικα ηνπο, πνπ λα έρεη  εθδνζεί ην πνιύ έμη (6) κήλεο πξηλ από ηελ 
εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ. 
 
Β. Οη αιινδαπνί: 
α. Πίλαθα  κε ηα πεξηερόκελα  δηθαηνινγεηηθά. 
β. Τπεύζπλε δήισζε πεξί απνδνρήο ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο, ε νπνία λ’ αλαθέξεη επί ιέμε: 
«ιάβακε γλώζε ησλ γεληθώλ θαη εηδηθώλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ηερληθώλ 
πξνδηαγξαθώλ, ηνπο νπνίνπο απνδερόκαζηε πιήξσο, θαη ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ, ηνπο 
νπνίνπο απνδερόκαζηε πιήξσο, πεξί δηάξθεηαο ηζρύνο πξνζθνξάο κέρξη ηελ νινθιήξσζε 
ησλ δηαδηθαζηώλ θαηαθύξσζεο ηνπ δηαγσληζκνύ θαη όηη ε πξνζθεξόκελε ηηκή ηζρύεη κέρξη ηελ 
νινθιήξσζε ηεο πξνκήζεηαο θαζώο θαη όηη δελ έρεη απνθιεηζζεί ε ζπκκεηνρή καο ζε 
δηαγσληζκνύο ηνπ Γεκνζίνπ θαη ησλ ΟΣΑ. θαη  όηη δελ πθίζηαληαη λνκηθνί πεξηνξηζκνί 
ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο» 
γ. Πηζηνπνηεηηθό ηεο θαηά πεξίπησζε αξκόδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ηεο ρώξαο 
εγθαηάζηαζεο ηνπο, από ην νπνίν πξνθύπηεη  όηη: δελ ηεινύλ ππό πηώρεπζε, εθθαζάξηζε, 
αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθό ζπκβηβαζκό ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαη επίζεο όηη 
δελ ηεινύλ ππό δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηώρεπζε ή έθδνζεο απόθαζεο αλαγθαζηηθήο 
εθθαζάξηζεο ή αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή πησρεπηηθνύ ζπκβηβαζκνύ ή ππό άιιε αλάινγε 
δηαδηθαζία. 
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δ. Πηζηνπνηεηηθό αξκόδηαο αξρήο από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο 
ππνρξεώζεηο ηνπο πνπ αθνξνύλ ηηο εηζθνξέο  θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη σο πξνο ηηο 
θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο ηνπο θαηά ηελ εκέξα ηνπ δηαγσληζκνύ.  
ε. Πηζηνπνηεηηθό ηεο αξκόδηαο αξρήο ηεο ρώξαο εγθαηάζηαζεο ηνπο, πεξί εγγξαθήο ηνπο ζηα 
κεηξώα ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ ή ζε ηζνδύλακνπο επαγγεικαηηθνύο θαηαιόγνπο. 
Όια ηα πηζηνπνηεηηθά ζα είλαη θαηάιιεια ζεσξεκέλα από ηελ αξκόδηα Διιεληθή Πξνμεληθή 
Αξρή. 
 
Γ. Σα λνκηθά πξόζσπα (εκεδαπά ή αιινδαπά): 
-Σα δηθαηνινγεηηθά ησλ αλσηέξσ πεξηπηώζεσλ (Α) θαη (Β) 
-Αθξηβέο αληίγξαθν θαηαζηαηηθνύ ( λόκηκα ζεσξεκέλν). Όπνπ δελ απαηηείηαη από ηελ 
ηζρύνπζα λνκνζεζία θαηαζηαηηθό γηα ηελ ίδξπζε ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ, απηό αληηθαζίζηαηαη 
από Τπεύζπλε Γήισζε ζρεηηθά κε ηελ εηαηξηθή κνξθή ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ / ηεο 
επηρείξεζεο θαη ηελ έιιεηςε ππνρξέσζεο ππνβνιήο ζπζηαηηθήο πξάμεο θαηά ηελ ίδξπζή ηνπ 
/ηεο. 
 
 
Β. Έλα θάθειν κε ηελ έλδεημε <<ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ>> ν νπνίνο ζα πεξηιακβάλεη ζε έλα 
(1) πξσηόηππν θαη ζε έλα (1) αληίγξαθν ηα ηερληθά ζηνηρεία ζύκθσλα κε ηηο ηερληθέο 
απαηηήζεηο ηνπ αλσηέξσ έξγνπ, πνπ αλαθέξνληαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ’, ην νπνίν απνηειεί 
αλαπόζπαζην κέξνο ηεο παξνύζεο.  
 
Ζ ηερληθή πξνζθνξά ππνρξεωηηθά πεξηιακβάλεη, αιιηώο θξίλεηαη απνξξηπηέα, 
ζπκπιεξσκέλν ηνλ πίλαθα ζπκκόξθσζεο ηνπ δεπηέξνπ βήκαηνο Β) Αμηνιόγεζε 
(βαζκνιόγεζε) ηεο «ηερληθήο πξνζθνξάο» ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιόγεζεο ηνπ Παξαξηήκαηνο 
Γ. 
 
Γ. Έλα θάθειν κε ηελ έλδεημε <<ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ>>, κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν 
πνπ ζα πεξηέρεη ζε έλα (1) πξσηόηππν θαη έλα (1) αληίγξαθν ηελ πξνζθεξόκελε ηηκή ηνπ 
αλαδόρνπ. 
 
 
ΜΔΡΟ Β. 
1. ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
1.1 Γηα ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ ηζρύνπλ ηα εμήο: 
 
α) Απνζθξαγίδεηαη ν θάθεινο κε ηα δηθαηνινγεηηθά ηππηθήο πιεξόηεηαο θαη κνλνγξάθνληαη 
θαηά θύιιν από όια ηα κέιε ηεο Μόληκεο Δπηηξνπήο Πξνκεζεηώλ. 
β) Ο θάθεινο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ζα απνζθξαγηζζεί κεηά ηελ απνδνρή ησλ 
δηθαηνινγεηηθώλ ηππηθήο πιεξόηεηαο. Απνζθξαγίδνληαη νη Σερληθέο Πξνζθνξέο θαη 
κνλνγξάθνληαη θαηά θύιιν από όια ηα κέιε ηεο Μόληκεο Δπηηξνπήο Πξνκεζεηώλ. 
γ) Ο θάθεινο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζα απνζθξαγηζζεί κεηά ηελ απνδνρή ηεο 
ηερληθήο πξνζθνξάο. Ο θάθεινο ζα κνλνγξαθεζεί από όια ηα κέιε ηεο Μόληκεο 
Δπηηξνπήο Πξνκεζεηώλ θαηά θύιιν. 
δ) Σν εξγνιαβηθό αληάιιαγκα (άλεπ ΦΠΑ)  ζα ιακβάλεηαη ππόςε γηα ηελ ζύγθξηζε ησλ 
πξνζθνξώλ. 
1.2 Γηαδηθαζία απνζθξάγηζεο: Ζ απνζθξάγηζε ησλ σο άλσ θαθέισλ θαη ε αληίζηνηρε 
αμηνιόγεζή ηνπο ζα γίλεη κε ηελ αθόινπζε ζεηξά θαη θαηά ηα νξηδόκελα ζην Παξάξηεκα Γ’ 
(ΣΡΟΠΟ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ) ηεο παξνύζεο, ήηνη:  (Α) πκκόξθσζε Αλαδόρνπ 
κε ηα <<Γηθαηνινγεηηθά ηππηθήο πιεξόηεηαο>>, (Β) Αμηνιόγεζε (βαζκνιόγεζε) ηεο «ηερληθήο 
πξνζθνξάο», (Γ) Αμηνιόγεζε ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο θαη Σειηθό Απνηέιεζκα πνπ 
αθνξά ηελ ηειηθή αμηνιόγεζε θαη θαηάηαμε ησλ πξνζθνξώλ. 
1.3 Γηα όια ηα παξαπάλσ ε Δπηηξνπή θαηαξηίδεη πξαθηηθό.  
 
2. ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
Ζ αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ ζα γίλεη από ηελ Μόληκε Δπηηξνπή Πξνκεζεηώλ, ε νπνία θαη 
εηζεγείηαη ζρεηηθά, αθνύ αμηνινγήζεη ηηο πξνζθνξέο κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηε 
ζπκθεξόηεξε πξνζθνξά (θαιύηεξε ζρέζε πνηόηεηαο – ηηκήο). 
 
3. ΔΠΗΛΟΓΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ- ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΤΜΒΑΖ 
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Ζ θαηαθύξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ Πξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ ζα γίλεη κε απόθαζε ηνπ 
Γ.. ηεο Γ.Δ.Ρ.Α.  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ’ 
ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

1. ΓΔΝΗΚΑ 
 
Ζ Γεκνηηθή Δπηρείξεζε έρεη ηελ αλάγθε γηα αλαλέσζε ηεο εηήζηαο ζύκβαζεο βαζηθήο 
ππνζηήξημεο θαη ζπληήξεζεο, γηα ην ATLANTIS III ERP & ATLANTIS PAYROLL θαζώο θαη ηα 
MODULES ηνπο πνπ ήδε είλαη εγθαηεζηεκέλα θαη ιεηηνπξγηθά εληόο ηεο Δπηρείξεζεο θαη ε 
νπνία ζύκβαζε ζπληήξεζεο έρεη ιήμεη από 31/12/2014 θαη δελ ππάξρεη ε δπλαηόηεηα λα 
ιακβάλνληαη νη αλαβαζκίζεηο ηεο ALTEC (π.ρ. λέα θνξνινγηθά, αζθαιηζηηθά, θιπ). Γηα ην 
ιόγν απηό απαηηείηαη ε αλαλέσζε ηεο εηήζηαο ζύκβαζεο βαζηθήο ππνζηήξημεο θαη 
ζπληήξεζεο. 
 
 
2. ΣΟΥΟΗ 

Οη θπξηόηεξνη εηδηθνί ζηόρνη είλαη νη εμήο :  

ΑΝΑΝΔΩΖ ΔΣΖΗΑ ΤΜΒΑΖ ΒΑΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ ΓΗΑ ΣΟ 

ATLANTIS III ERP & ATLANTIS PAYROLL & ηα MODULES ΣΟΤ ΑΠΟ 01/01 – 31/12/2015.  

3. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΤΠΖΡΔΗΩΝ 
Οη παξερόκελεο ππεξεζίεο θαη νη πξνδηαγξαθέο ηνπο δηαξζξώλνληαη αλαιπηηθά αθνινύζσο: 
 
 ΑΝΑΝΔΩΖ ΔΣΖΗΑ ΤΜΒΑΖ ΑΠΟ 01/01 – 31/12/2015. 

 Πεξηγξαθή 
o ATLANTIS III ERP & ATLANTIS PAYROLL & TA MODULES ΣΟΤ  

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΑ: 
 ATLANTIS COMMERCIAL 
 ATLANTIS ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΑΓΗΩΝ 
 ATLANTIS ADVANCED REPORTING TOOLS 
 ATLANTIS CUSTOMIZATION TOOLS 
 ATLANTIS PAYROLL (300 ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΗ) 
 ATLANTIS BANK LINK 
 ATLANTIS PAYROLL ΤΛΛΟΓΗΚΔ ΤΜΒΑΔΗ (ΑΠΔΡΗΟΡΗΣΔ) 
 ATLANTIS PAYROLL ΚΔΝΣΡΑ ΚΟΣΟΤ 

 Πξνδηαγξαθέο 
o 1. Αλαλέσζε παξαρώξεζεο άδεηαο ρξήζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα έλα έηνο 
o 2. Αλαλέσζε δηθαηώκαηνο αλαβαζκίζεσλ γηα έλα έηνο 
o 3. Γσξεάλ ηειεθσληθή επηθνηλσλία βαζηθήο ππνζηήξημεο γηα έλα έηνο ηηο 

εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο (Γεπ.- Παξ. 09:00 – 17:00) 
o 4. Πξναηξεηηθή ρνξήγεζε θσδηθώλ πξόζβαζεο ζην δηθηπαθό ηόπν ALTEC 

SOFTWARE e-services 
o 5. Ζ ππεξεζία λα παξέρεηαη από εμνπζηνδνηεκέλν ζπλεξγάηε ηεο ALTEC ή 

ηελ ALTEC 
o 6. Πξηλ από ηελ παξέιεπζε ηνπ έηνπο ρξήζεο 2015, άλνηγκα ρξήζεο ηνπ 

επόκελνπ έηνπο 2016 θαη ρνξήγεζε ηνπ ζρεηηθνύ θιεηδαξίζκνπ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ’ 
 

ΣΡΟΠΟ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
Σν θξηηήξην ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο Πξνζθνξάο (θαιύηεξε ζρέζε πνηόηεηαο – ηηκήο), 
ζα ιεθζεί ππόςε γηα ηελ θαηαθύξσζε ηνπ Αλαδόρνπ.  
 
Ζ δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο έρεη σο εμήο: 
 
Α) πκκόξθωζε Αλαδόρνπ κε ηα <<Γηθαηνινγεηηθά ηππηθήο πιεξόηεηαο>> 
 
Ζ αμηνιόγεζε ηεο ηππηθήο πιεξόηεηαο βαζίδεηαη ζην πεξηερόκελν ηνπ ζρεηηθνύ 
Φαθέινπ θαη ζπκπιεξώλεηαη από ηελ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ν θάησζη πίλαθαο ζπκκόξθσζεο.  
 

Γηθαηνινγεηηθό πκκόξθωζε 
αλαδόρνπ 1 

(ΝΑΗ/ΟΥΗ) 

… πκκόξθωζε 
αλαδόρνπ Ν 

(ΝΑΗ/ΟΥΗ) 
ΦΤΗΚΑ ΠΡΟΩΠΑ (Έιιελεο πνιίηεο) 

α. Πίλαθα  κε ηα πεξηερόκελα  δηθαηνινγεηηθά.    

β. Τπεύζπλε δήισζε πεξί απνδνρήο ησλ όξσλ 
ηεο δηαθήξπμεο, ε νπνία λα αλαθέξεη επί ιέμε: 
«ιάβακε γλώζε ησλ γεληθώλ θαη εηδηθώλ όξσλ 
ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ηερληθώλ 
πξνδηαγξαθώλ, ηνπο νπνίνπο απνδερόκαζηε 
πιήξσο, πεξί δηάξθεηαο ηζρύνο πξνζθνξάο 
κέρξη ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηώλ 
θαηαθύξσζεο ηνπ δηαγσληζκνύ θαη όηη ε 
πξνζθεξόκελε ηηκή ηζρύεη κέρξη ηελ 
νινθιήξσζε ηεο πξνκήζεηαο θαζώο θαη όηη δελ 
έρεη απνθιεηζζεί ε ζπκκεηνρή καο ζε 
δηαγσληζκνύο ηνπ Γεκνζίνπ θαη ησλ ΟΣΑ. θαη  
όηη δελ πθίζηαληαη λνκηθνί πεξηνξηζκνί 
ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο» 

   

γ. Πηζηνπνηεηηθό ηεο αξκόδηαο θαηά πεξίπησζε 
δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο όηη δελ ηεινύλ 
ππό πηώρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή 
δηαρείξηζε, πησρεπηηθό ζπκβηβαζκό ή άιιε 
αλάινγε θαηάζηαζε θαη επίζεο όηη δελ ηεινύλ 
ππό δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηώρεπζε ή 
έθδνζεο απόθαζεο αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο 
ή αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή πησρεπηηθνύ 
ζπκβηβαζκνύ ή ππό άιιε αλάινγε δηαδηθαζία. 

   

δ. Πηζηνπνηεηηθό ηεο αξκόδηαο θαηά πεξίπησζε 
αξρήο όηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο 
θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεώζεηο θαη σο πξνο ηηο 
ππνρξεώζεηο πνπ αθνξνύλ ηηο εηζθνξέο 
θνηλσληθήο αζθάιηζεο, θαηά ηελ εκεξνκελία 
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ. 

   

ε. ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζεο ηνπο ζην 
εμσηεξηθό ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαγξάθσλ 
(γ) & (δ) ηνπ παξόληνο εθδίδνληαη κε βάζε ηελ 
ηζρύνπζα λνκνζεζία ηεο ρώξαο πνπ είλαη 
εγθαηεζηεκέλνη. 

   

ζη. Πηζηνπνηεηηθό ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ, κε 
ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπο ζ' 
απηό θαη ην εηδηθό επάγγεικα ηνπο, πνπ λα έρεη  
εθδνζεί ην πνιύ έμη (6) κήλεο πξηλ από ηελ 
εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ. 

   

ΦΤΗΚΑ ΠΡΟΩΠΑ (Αιινδαπνί) 
α. Πίλαθα  κε ηα πεξηερόκελα  δηθαηνινγεηηθά.    

β. Τπεύζπλε δήισζε πεξί απνδνρήο ησλ όξσλ    
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ηεο δηαθήξπμεο, ε νπνία λ’ αλαθέξεη επί ιέμε: 
«ιάβακε γλώζε ησλ γεληθώλ θαη εηδηθώλ όξσλ 
ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ηερληθώλ 
πξνδηαγξαθώλ, ηνπο νπνίνπο απνδερόκαζηε 
πιήξσο, θαη ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ, ηνπο 
νπνίνπο απνδερόκαζηε πιήξσο, πεξί δηάξθεηαο 
ηζρύνο πξνζθνξάο κέρξη ηελ νινθιήξσζε ησλ 
δηαδηθαζηώλ θαηαθύξσζεο ηνπ δηαγσληζκνύ θαη 
όηη ε πξνζθεξόκελε ηηκή ηζρύεη κέρξη ηελ 
νινθιήξσζε ηεο πξνκήζεηαο θαζώο θαη όηη δελ 
έρεη απνθιεηζζεί ε ζπκκεηνρή καο ζε 
δηαγσληζκνύο ηνπ Γεκνζίνπ θαη ησλ ΟΣΑ. θαη  
όηη δελ πθίζηαληαη λνκηθνί πεξηνξηζκνί 
ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο» 

γ. Πηζηνπνηεηηθό ηεο θαηά πεξίπησζε αξκόδηαο 
δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ηεο ρώξαο 
εγθαηάζηαζεο ηνπο, από ην νπνίν πξνθύπηεη  
όηη: δελ ηεινύλ ππό πηώρεπζε, εθθαζάξηζε, 
αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθό 
ζπκβηβαζκό ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαη 
επίζεο όηη δελ ηεινύλ ππό δηαδηθαζία θήξπμεο 
ζε πηώρεπζε ή έθδνζεο απόθαζεο 
αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο ή αλαγθαζηηθήο 
δηαρείξηζεο ή πησρεπηηθνύ ζπκβηβαζκνύ ή ππό 
άιιε αλάινγε δηαδηθαζία. 

   

δ. Πηζηνπνηεηηθό αξκόδηαο αξρήο από ην νπνίν 
λα πξνθύπηεη όηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο 
ππνρξεώζεηο ηνπο πνπ αθνξνύλ ηηο εηζθνξέο  
θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη σο πξνο ηηο 
θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο ηνπο θαηά ηελ εκέξα 
ηνπ δηαγσληζκνύ.  

   

ε. Πηζηνπνηεηηθό ηεο αξκόδηαο αξρήο ηεο ρώξαο 
εγθαηάζηαζεο ηνπο, πεξί εγγξαθήο ηνπο ζηα 
κεηξώα ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ ή ζε 
ηζνδύλακνπο επαγγεικαηηθνύο θαηαιόγνπο.  

   

εκείσζε: Όια ηα πηζηνπνηεηηθά ζα είλαη 
θαηάιιεια ζεσξεκέλα από ηελ αξκόδηα 
Διιεληθή Πξνμεληθή Αξρή. 

   

Ννκηθά πξόζωπα (εκεδαπά ή αιινδαπά) 
Σα δηθαηνινγεηηθά ησλ αλσηέξσ πεξηπηώζεσλ 
(Α) θαη (Β) 

   

Αθξηβέο αληίγξαθν θαηαζηαηηθνύ ( λόκηκα 
ζεσξεκέλν). Όπνπ δελ απαηηείηαη από ηελ 
ηζρύνπζα λνκνζεζία θαηαζηαηηθό γηα ηελ ίδξπζε 
ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ, απηό αληηθαζίζηαηαη 
από Τπεύζπλε Γήισζε ζρεηηθά κε ηελ εηαηξηθή 
κνξθή ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ / ηεο 
επηρείξεζεο θαη ηελ έιιεηςε ππνρξέσζεο 
ππνβνιήο ζπζηαηηθήο πξάμεο θαηά ηελ ίδξπζή 
ηνπ /ηεο. 

   

 
εκείσζε: Μόλν όζνη δπλεηηθνί αλάδνρνη πνπ ιακβάλνπλ ηελ Σηκή ΝΑΗ ζε θάζε έλα από ηα 
παξαπάλσ θξηηήξηα κπνξνύλ λα πξνρσξήζνπλ ζηε επόκελε δηαδηθαζία ηεο αμηνιόγεζεο 
(δηαδηθαζία Β) 
 
Β) Αμηνιόγεζε (βαζκνιόγεζε) ηεο «ηερληθήο πξνζθνξάο» 
 
Ζ αμηνιόγεζε ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο βαζίδεηαη ζην πεξηερόκελν ηνπ ζρεηηθνύ Φαθέινπ θαη 

ζπκπιεξώλεηαη από ηελ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ν θάησζη πίλαθαο ζπκκόξθωζεο.  
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ηνηρεία ηερληθήο 
πξνζθνξάο 

Σηκή ή κνλάδα 
κέηξεζεο 

Σηκή 
ζπκκόξθωζεο 

αλαδόρνπ 1  

… Σηκή 
ζπκκόξθωζεο 

αλαδόρνπ Ν 
Πάξνρνο ππεξεζίαο ALTEC ή 

εμνπζηνδνηεκέλνο 
ζπλεξγάηεο ηεο 
ALTEC 

   

Αλαλέσζε εηήζηαο 
ζύκβαζεο 

ΝΑΗ/ΟΥΗ    

Σξόπνο παξνρήο 
ππεξεζίαο 

Με επηηόπηα 
επίζθεςε ζηα 
γξαθεία ηεο 
Δπηρείξεζεο ή ζηε 
έδξα ηνπ 
αλάδνρνπ ή κε 
απνκαθξπζκέλε 
πξόζβαζε (κέζσ 
internet) ή 
ζπλδπαζκόο ησλ 
αλσηέξσ 

   

Γλώζε ATLANTIS III 
ERP 

Πιήζνο 
εμεηδηθεπκέλσλ 
ζηειερώλ (βάζεη 
ππνγεγξακκέλσλ 
βηνγξαθηθώλ 
νκάδαο έξγνπ) 

   

Γλώζε ATLANTIS 
PAYROLL 

Πιήζνο 
εμεηδηθεπκέλσλ 
ζηειερώλ (βάζεη 
ππνγεγξακκέλσλ 
βηνγξαθηθώλ 
νκάδαο έξγνπ) 

   

Γλώζε δηαζύλδεζεο 
κε ην ινγηζκηθό 
askew media suite 

Πιήζνο 
εμεηδηθεπκέλσλ 
ζηειερώλ (βάζεη 
ππνγεγξακκέλσλ 
βηνγξαθηθώλ 
νκάδαο έξγνπ) 

   

Παξνρή ππεξεζηώλ 
ζε OTA θαη ζε 
Ννκηθά Πξόζσπα 
Ηδησηηθνύ Γηθαίνπ ησλ 
ΟΣΑ 

Δκπεηξία εηώλ 
(βάζεη 
βεβαηώζεσλ 
νινθιήξσζεο 
έξγσλ από ηνπο 
αξκνδίνπο θνξείο 
ή ηελ ALTEC)  

   

Δκπεηξία 
παξακεηξνπνίεζεο 
ATLANTIS III ERP 

Πιήζνο 
εγθαηαζηάζεσλ 
(βάζεη 
βεβαηώζεσλ 
νινθιήξσζεο 
έξγσλ από ηνπο 
αξκνδίνπο θνξείο 
ή ηελ ALTEC)   

   

Δκπεηξία 
παξακεηξνπνίεζεο 
ATLANTIS 
PAYROLL 

Πιήζνο 
εγθαηαζηάζεσλ 
(βάζεη 
βεβαηώζεσλ 
νινθιήξσζεο 
έξγσλ από ηνπο 
αξκνδίνπο θνξείο 
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ή ηελ ALTEC)   

Γλώζε ησλ 
απαηηήζεσλ ηεο 
Δληαίαο Αξρήο 
Πιεξσκώλ 

Πιήζνο 
εγθαηαζηάζεσλ 
(βάζεη 
βεβαηώζεσλ 
νινθιήξσζεο 
έξγσλ από ηνπο 
αξκνδίνπο θνξείο 
ή ηελ ALTEC)   

   

Δκπεηξία γηα 
δηαζύλδεζε κε ην 
ινγηζκηθό  
δηαρείξηζεο Σνκέα 
Πξνβνιήο θαη 
Δκπνξηθήο Πνιηηηθήο 

Πιήζνο 
εγθαηαζηάζεσλ 
(βάζεη 
βεβαηώζεσλ 
νινθιήξσζεο 
έξγσλ από ηνπο 
αξκνδίνπο θνξείο 
ή ηελ ALTEC)   

   

 

Δπί πνηλή απνθιεηζκνύ: α) ν πάξνρνο ηεο ππεξεζίαο λα είλαη ε ALTEC ή 
εμνπζηνδνηεκέλνο ζπλεξγάηεο ηεο ALTEC θαη β) ν αλάδνρνο λα πξνβεί ζηελ Αλαλέσζε 
εηήζηαο ζύκβαζεο βαζηθήο ππνζηήξημεο. 
 

Ζ βαζκνιόγεζε ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο βαζίδεηαη ζηα αθόινπζα επί κέξνπο θξηηήξηα: 

Α/
Α  

Κξηηήξην πληειεζηήο Βαξύηεηαο 

1 πκκόξθσζε Αλαδόρνπ κε ηηο πξνδηαγξαθέο 30% 
2 Δπαγγεικαηηθό πξνθίι νκάδαο έξγνπ αλαδόρνπ 40% 
3 Δκπεηξία αλαδόρνπ 30% 
 ύλνιν 100% 

 

Ζ βαζκνινγία ησλ επί κέξνπο ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξώλ είλαη 100 γηα ηηο πεξηπηώζεηο πνπ 

θαιύπηνληαη αθξηβώο νη αηηνύκελεο πξνδηαγξαθέο. Ζ βαζκνινγία απηή απμάλεηαη κέρξη 110 

βαζκνύο γηα ηηο πεξηπηώζεηο πνπ ππεξθαιύπηνληαη νη αηηνύκελεο πξνδηαγξαθέο.  

Δθόζνλ ε ηερληθή πξνζθνξά είλαη δηαηππωκέλε ζύκθωλα κε ηα νξηδόκελα ζηε 

δηαθήξπμε, ζεκεηώλεηαη ε βαζκνινγία ηνπ Γηαγωληδόκελνπ. 

 Βαζκνινγία ηερληθήο πξνζθνξάο 
Δπσλπκία Αλαδόρνπ 1  

. 

. 

. 

 

Δπσλπκία Αλαδόρνπ Ν  

 

εκείσζε: Μόλν όζνη δπλεηηθνί αλάδνρνη πνπ ιακβάλνπλ Σηκή εληόο πξνδηαγξαθώλ ζε 
θάζε έλα από ηα παξαπάλσ θξηηήξηα θαη δελ θξηζνύλ απνξξηπηένη ζε θάπνην από απηά 
κπνξνύλ λα πξνρσξήζνπλ ζηε επόκελε δηαδηθαζία ηεο αμηνιόγεζεο (δηαδηθαζία Γ) 
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Γ) Αμηνιόγεζε ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο. 
 
Δθόζνλ ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά είλαη δηαηππωκέλε ζύκθωλα κε ηα νξηδόκελα ζηε 
δηαθήξπμε θαη δελ ππεξβαίλεη ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ έξγνπ, ζεκεηώλεηαη ε ζπλνιηθή 
πξνζθεξόκελε (αηηνύκελε) ακνηβή ηνπ Γηαγωληδόκελνπ. 

 Σν ζπλνιηθό πξνζθεξόκελν 
εξγνιαβηθό αληάιιαγκα (άλεπ ΦΠΑ) 

Δπσλπκία Αλαδόρνπ 1  

. 

. 

. 

 

Δπσλπκία Αλαδόρνπ Ν  

 
Θα γίλνληαη δεθηέο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο γηα ην ζύλνιν ηνπ έξγνπ. 
Γελ ζα γίλνληαη δεθηέο ηηκέο πνπ ζα ζέηνπλ όξν αλαπξνζαξκνγήο. 
Ζ ηζρύο ηεο πξνζθνξάο είλαη γηα έλα (1) κήλα κεηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ 
δηαγσληζκνύ. 
 
Γ) Σειηθό Απνηέιεζκα 
Ζ ηειηθή αμηνιόγεζε θαη θαηάηαμε ησλ πξνζθνξώλ, γίλεηαη κε βάζε ηνλ αθόινπζν ηύπν, 
όπνπ ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά είλαη εθείλε πνπ παξνπζηάδεη 
ην κηθξόηεξν ιόγν (Λ): 
 
        Σν ζπλνιηθό πξνζθεξόκελν εξγνιαβηθό αληάιιαγκα (άλεπ ΦΠΑ) 
Λ = ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
        Βαζκνινγία Σερληθήο πξνζθνξάο 
 
Σν ηειηθό απνηέιεζκα δηαηππώλεηαη ζηνλ αθόινπζν πίλαθα κόλν γηα όζεο πξνζθνξέο έρνπλ 
επηηπρώο νινθιεξώζεη θαη ηελ δηαδηθαζία Γ. 
 

Καηάηαμε Λ Δπωλπκία Αλαδόρνπ ΑΦΜ 
1    

2    

.    

.    

Ν    

 
Ζ αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ ζα ζηεξηρζεί απνθιεηζηηθά θαη κόλν ζηα αλσηέξσ θξηηήξηα. 
Πξνζθνξέο πνπ είλαη αόξηζηεο θαη αλεπίδεθηεο εθηίκεζεο ή είλαη ππό αίξεζε ή κε ζύκθσλεο 
κε ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ’ 
 

Υξνλνδηάγξακκα Τινπνίεζεο / θαη πίλαθαο πιεξωκώλ 
 
 
 
 
Πίλαθαο πιεξσκώλ 

Πεξηγξαθή ππεξεζίαο Υξόλνο θαηαβνιήο 
πιεξωκήο 

Γηθαηνινγεηηθά γηα 
εληνιή πιεξωκήο 

Αλαλέσζε ηεο εηήζηαο ζύκβαζεο 
βαζηθήο ππνζηήξημεο θαη 
ζπληήξεζεο, γηα ην ATLANTIS III 
ERP & ATLANTIS PAYROLL 
θαζώο θαη ηα MODULES ηνπο 

30 εκέξεο από ηελ έθδνζε 
ηνπ Νόκηκνπ Παξαζηαηηθνύ 
από ηνλ Αλάδνρν (ΣΠΤ) 
 
 
 

1. Αζθαιηζηηθή θαη 
Φνξνινγηθή 
Δλεκεξόηεηα από 
Αλάδνρν 
2. Πξνζθόκηζε 
Νόκηκνπ Παξαζηαηηθνύ 
από Αλάδνρν (ΣΠΤ) 
3. Τπνγξαθή εηήζηαο 
ζύκβαζεο ζπληήξεζεο 
θαη βαζηθήο 
ππνζηήξημεο 
4. Δγγύεζε θαιήο 
εθηέιεζεο ηεο 
ζύκβαζεο  
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