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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 

--- 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

& ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

Ταχ. Δ/νση: Λένορμαν 195 & Αμφιαράου, 

   Τ.Κ.104 42, Αθήνα 

Πληροφορίες: Κ. Πανάγου   

Τηλέφωνο: 213 - 2129725 

Fax:  210 - 6470375                            

e-mail:  Konstantina.panagou@aead.gr                        

 

 

 

Αθήνα,13 Οκτωβρίου 2020  

Αριθμ. Πρωτ.: οικ. 30694 

 

 

 

 

 

 

Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών λογισμικού 

μισθοδοσίας με τη μορφή βραχυχρόνιας ενοικίασης/μίσθωσης (leasing) και 

υπηρεσίες παραμετροποίησης για τις ανάγκες της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας 

(Ε.Α.Δ.)» 

 

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για την κατάθεση 

οικονομικής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών λογισμικού μισθοδοσίας. 

 

CPV: 79631000-6 Υπηρεσίες διοίκησης προσωπικού και μισθοδοσίας 

 

Αναθέτουσα Αρχή:  

Αναθέτουσα Αρχή είναι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) 

 

Αντικείμενο της Σύμβασης:  

Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών λογισμικού μισθοδοσίας με τη 

μορφή βραχυχρόνιας ενοικίασης (leasing) και υπηρεσίες παραμετροποίησης για τις 

ανάγκες της Ε.Α.Δ.. Συγκεκριμένα, το έργο περιλαμβάνει την ετήσια 

ενοικίαση/μίσθωση (leasing) εφαρμογής μισθοδοσίας για τον δημόσιο τομέα, 
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παραμετροποιημένη στις ανάγκες της Ε.Α.Δ. καθώς και την παροχή πρόσβασης σε 

αυτή πιστοποιημένων χρηστών της Αρχής με τα εξής χαρακτηριστικά: 

1. Μέγιστος αριθμός χρηστών (ταυτόχρονη χρήση): 4 

2. Αριθμός υπαλλήλων (κατά προσέγγιση): 520 (περίπου 200 υπάλληλοι πλήρως 

μισθοδοτούμενοι και 320 υπάλληλοι μόνο για υπερωρίες) 

3. Εκπαίδευση χρηστών και υποστήριξη για την εξαγωγή των πρώτων μηνών 

λειτουργίας και έκδοσης μισθοδοσίας. 

4. Εγκατάσταση και παραμετροποίηση του προγράμματος καθώς και υποστήριξη 

της εφαρμογής για διάρκεια ενός έτους. 

Διευκρινίζεται ότι ως εγκατάσταση του προγράμματος νοείται η εγκατάσταση στους 

υπολογιστές των χρηστών της Αρχής οι οποίοι θα έχουν πρόσβαση σε αυτό μέσω 

Web Browser στην κεντρική εγκατάσταση του Αναδόχου.   

 

Κριτήριο Ανάθεσης:  

Κριτήριο Ανάθεσης για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης είναι η πλέον 

συμφέρουσα οικονομική προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής. 

 

Διάρκεια σύμβασης:  

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ως εξής: 

1. Οι υπηρεσίες εγκατάστασης και παραμετροποίησης του συστήματος στις 

ανάγκες της Ε.Α.Δ. παρέχονται σε χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα από την 

ημερομηνία που ορίζεται εντός της υπογεγραμμένης σύμβασης. Το χρονικό αυτό 

διάστημα δύναται να παραταθεί ύστερα από απόφαση της Αναθέτουσας αρχής. 

2. Οι υπηρεσίες παροχής λογισμικού μισθοδοσίας για χρονικό διάστημα δώδεκα 

(12) μηνών μετά την λήξη της περιόδου εγκατάστασης & παραμετροποίησης. Σε 

αυτό το χρονικό διάστημα περιλαμβάνεται και η πιλοτική έκδοση δύο (2) 

μισθοδοσιών. 

 

Χρόνος και τρόπος υποβολής της προσφοράς: 

Η προσφορά υποβάλλεται έως την Δευτέρα 19.10.2020 και ώρα 15:00 στο email: 

dfs@aead.gr. Η προσφορά υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του 

οικονομικού φορέα.  

 

Περιεχόμενο της προσφοράς: 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι υποβάλουν την οικονομική προσφορά τους, 

υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπό τους. Η προσφορά περιλαμβάνει 
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αναλυτικά τα επιμέρους κόστη (εγκατάσταση, παραμετροποίηση, κόστος παροχής 

λογισμικού μισθοδοσίας κτλ).  

Επιπλέον θα πρέπει να αναφέρεται το ωριαίο κόστος επιπλέον συμβουλευτικών 

υπηρεσιών υποστήριξης οι οποίες μπορεί να ζητηθούν από την Ε.Α.Δ. Το εν λόγω 

κόστος δεν λαμβάνεται υπόψη κατά την αξιολόγηση των προσφορών. 

 

Αξιολόγηση προσφορών: 

Η αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών γίνεται με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής 

(χαμηλότερης τιμής). 

 

Δικαιολογητικά Ανάθεσης: 

Για την υπογραφή της Ανάθεσης και της Σύμβασης ο Ανάδοχος θα πρέπει να 

προσκομίσει τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου του Διευθύνοντα Συμβούλου και των μελών του 

Δ.Σ ή Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντα ή του/των νόμιμου/-ων εκπροσώπου/ων 

(στην περίπτωση νομικού προσώπου) του προσφέροντος οικονομικού φορέα ως 

απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του 

άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.  

2. Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το δημόσιο, για κάθε νόμιμη χρήση, 

εκτός είσπραξης και μεταβίβασης ακινήτου, σε ισχύ. Σε περίπτωση που δεν 

αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την 

υποβολή τους (άρθρο 80 παρ. του ν.4412/16, όπως προστέθηκε με την παρ. 7 αδ 

του άρθρου 43 του ν. 4605/19. 

3. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας, σε ισχύ. Σε περίπτωση που δεν 

αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την 

υποβολή τους (άρθρο 80 παρ. του ν.4412/16, όπως προστέθηκε με την παρ. 7 αδ 

του άρθρου 43 του ν. 4605/19. 

4. Νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης από τα οποία, 

όσον αφορά τη σύναψη της σύμβασης, να προκύπτει το πρόσωπο εκείνο το οποίο 

δεσμεύει με την υπογραφή του την εταιρεία για την εν λόγω σύμβαση. 

 

Χρόνος ισχύος προσφοράς:  

Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον προσφέροντα οικονομικό φορέα για εκατόν 

είκοσι (120) ημέρες μετά την υποβολή της προσφοράς. 
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Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των δώδεκα χιλιάδων 

τετρακοσίων ευρώ (12.400,00 €), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Η εν λόγω δαπάνη 

θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού της Ε.Α.Δ. των ετών 2020 & 

2021 και συγκεκριμένα τον Α.Λ.Ε.: 24.20.98.9001 «Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες»,  

του Ειδικού Φορέα 1007-803-0000000, δυνάμει των αποφάσεων με αρ. πρωτ.         

α) ΔΙΠΔΑ/Φ3Πα/16/οικ.18332/01-10-2020 (ΑΔΑ: 9ΞΤ6ΜΤΛ6-49Ω) και β) 

ΔΕΔΕΠ/1903/18656 (ΑΔΑ: ΩΖΕΟ46ΜΤΛ-99Ε, ΑΔΑΜ: 20REQ007465349) απόφασης 

ανάληψης υποχρέωσης.  

 

Απόρριψη προσφοράς: 

Η προσφορά θα απορρίπτεται στις παρακάτω περιπτώσεις:  

1. Υποβληθεί εκπρόθεσμα, 

2. Υπερβαίνει την εκτιμώμενη δαπάνη, 

3. Παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα ζητούμενα δικαιολογητικά, 

4. Δεν ορίζει χρόνο ισχύος προσφοράς τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) ημερών, 

5. Δεν αφορά στο σύνολο της ζητούμενης προμήθειας, 

6. Είναι εναλλακτική προσφορά ή αντιπροσφορά. 

 

Παρακολούθηση και Παραλαβή : 

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης και η παραλαβή των 

παρεχόμενων υπηρεσιών και παραδοτέων γίνεται από τις αρμόδιες επιτροπές της 

Ε.Α.Δ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 219 του Ν. 4412/2016.  

 

Πληρωμή: 

Η οικονομική προσφορά του αναδόχου αποτελεί και τη συμβατική αμοιβή του. Ο 

ανάδοχος θα πληρωθεί εφάπαξ για τις υπηρεσίες εγκατάστασης και 

παραμετροποίησης, ενώ για την παροχή των λοιπών υπηρεσιών με μηνιαίες 

καταβολές, μέσω έκδοσης τακτικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής, μετά την 

οριστική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης από την αρμόδια Επιτροπή με 

την προσκόμιση του σχετικού παραστατικού, καθώς και κάθε άλλου 

δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 

έλεγχο για την πληρωμή.  

Την ανάδοχο εταιρεία θα βαρύνουν οι νόμιμες υπέρ τρίτων κρατήσεις, ήτοι: 
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• Κράτηση 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. 

• Κράτηση 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών. 

• Επί των ανωτέρω κρατήσεων, Χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20%. 

• Κάθε άλλη εν ισχύ κράτηση κατά την πληρωμή των τιμολογίων.  

Επισημαίνεται ότι η αμοιβή του Αναδόχου θα υπολογίζεται και θα καταβάλλεται 

απολογιστικά για τις υπηρεσίες που θα παρέχει και δεν είναι δυνατό να 

προσδιοριστεί εκ των προτέρων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

 

 

 

   ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΙΝΗΣ 


