ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ν.π.ι.δ.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ
Μελέτη Ανάλυσης Απαιτήσεων Χρηστών και Σύνταξης Τεύχους Λειτουργικών
Προδιαγραφών για την προμήθεια Νέου Πληροφορικού Συστήματος του ΕΣΥΔ
καθώς και διασύνδεσης του με το Υπάρχον Σύστημα διαχείρισης Επιχειρησιακών
Πόρων (ERP).

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Πρόσκλησης
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ - ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Συνοπτικός Διαγωνισμός με γραπτές σφραγισμένες
προσφορές του άρθρου 117 του Ν.4412/2016
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά με βάση μόνο την τιμή
Η Διακήρυξη θα δημοσιευθεί στο: ΔΙΑΥΓΕΙΑ, και
στην ιστοσελίδα www.esyd.gr,
4-02-2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30.
28-01-2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30.
Ν.Π.Ι.Δ ΕΣΥΔ
Μελέτη Προδιαγραφών Νέου Ο.Π.Σ
9.000,00€
11.160,00€
Τρείς φάσεις παραδοτέων
Ένας (1) μήνας
Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και
τρίτων νόμιμες κρατήσεις
Ιδία έσοδα
Σαράντα πέντε ημέρες από την επόμενη της
καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή των
προσφορών
Κος Π. ΒΑΡΛΑΜΟΣ
Tηλ.: 2107204516
Email: varlamos@esyd.gr

Β. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται:
Β1. Από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές
πράξεις όπως ισχύουν και ιδίως από:

Του άρθρου 117 του Ν. 4412/8-8-2016/ / ΦΕΚ Α 147/8-8-2016 Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και
2014/25/ΕΕ).

Του Ν. 3852/Φ.Ε.Κ Α’ /07-06-201010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Του Ν.3548/ΦΕΚ 68 Α΄/20-03-2007 «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του
Δημοσίου στο Νομαρχιακό και Τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».

Του Ν. 3861/Φ.Ε.Κ 112Α΄/13-07-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».


Του Ν. 2690/Φ.Ε.Κ 45Α΄/09-03-1999 «Κύρωση του κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας
και άλλες διατάξεις».

Του Ν. 4013/Φ.Ε.Κ 204Α΄/15-09-2011 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων –
Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) –
Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις και το Ν. 4072/2012 (Φ.Ε.Κ.
86Α΄) Τροποποίηση.

Του άρθρου 72 του Ν. 4412/8-8-2016/ ΦΕΚ Α 147/8-8-2016 Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και
2014/25/ΕΕ).

Του άρθρου 130 ν. 4270/2014, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 22 του άρθρου
10 του Ν. 4337/15 και ισχύει.

Του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».

Του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ.
318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1.

Της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην
Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις
εμπορικές συναλλαγές».

Τις διατάξεις του Ν. 4144/2013 – Τροποποίηση του άρθρου 68 του Ν. 3863/2010.
Β2. Την απόφαση Δ/575/2018 του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.ΣΥ.Δ. ν.π.ι.δ. για την
έγκριση της διενέργειας του διαγωνισμού, την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης,
κατάρτιση όρων διακήρυξης, έγκριση τεχνικής περιγραφής, ορισμός επιτροπής και
αξιολόγησης προσφορών.
Το ν.π.ι.δ. Ε.ΣΥ.Δ. προσκαλεί σε υποβολή:
σφραγισμένων προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών με θέμα
Μελέτη Ανάλυσης Απαιτήσεων Χρηστών και Σύνταξης Τεύχους Λειτουργικών
Προδιαγραφών για την προμήθεια Νέου Πληροφορικού Συστήματος του ΕΣΥΔ καθώς και
διασύνδεσης του με το Υπάρχον Σύστημα διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP)
προϋπολογισθείσας δαπάνης 11.160,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά
μόνο βάσει τιμής.
•
Κάθε ενδιαφερόμενος, επί ποινή απόρριψης, συμμετέχει με μια μόνο προσφορά
και μόνο για το σύνολο της εν λόγω Υπηρεσίας.
•
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές και απορρίπτονται.
•
Προσφορές που αναγράφουν τιμή πάνω από την προϋπολογιζόμενη δαπάνη θα
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
•
Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην
παρούσα πρόσκληση, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής καθώς και της σύμβασης
μεταξύ του αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαιούμενοι συμμετοχής σύμφωνα με το αρ.25 του Ν.4412/2016, υποψήφιοι ή
προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή
νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό
ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές
σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή
προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία
υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφ’ όσον η λήψη
ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.
Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του υποψηφίου, ο οποίος εξ αυτού και
μόνον του λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης. Η συμμετοχή στη πρόσκληση
συνεπάγεται πλήρη αποδοχή, εκ μέρους του υποψηφίου, των όρων διενέργειας του
διαγωνισμού, όπως εξειδικεύονται στην παρούσα, στο σύνολό τους.
Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της σύμβασης και δικαιούται
να την αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία
για λόγους που ορίζει ο Νόμος ή λόγοι ανωτέρας βίας, χωρίς καμία υποχρέωση για
καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης, εξ αυτού του λόγου, στους υποψηφίους. Οι υποψήφιοι
ανάδοχοι δεν δικαιούνται ουδεμία αποζημίωση για δαπάνες σχετικές με τη σύνταξη και
υποβολή στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα.
Όλα τα στοιχεία που υποβάλλονται στο πλαίσιο του παρόντος είναι δεσμευτικά για τους
υποψηφίους. Η Επιτροπή Παραλαβής, καθώς και το Δ.Σ επιφυλάσσονται, εφόσον το
κρίνουν απαραίτητο, να κάνουν ενδεικτικό έλεγχο επαλήθευσης στοιχείων, που θα
υποβληθούν από τους υποψηφίους.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Το ΕΣΥΔ στα πλαίσια ανασχεδιασμού διαδικασιών και εξορθολογισμού κόστους για τη
βέλτιστη διαχείριση όλων εκείνων που αφορούν στην υλοποίηση της εφαρμογής των
απαιτήσεων του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17011 για τη λειτουργία των φορέων
διαπίστευσης που διαπιστεύουν φορείς αξιολόγησης συμμόρφωσης, προβαίνει σε αυτή τη
φάση σε πρόσκληση για υποβολή προσφορών, με σκοπό την εκπόνηση Μελέτης
Απαιτήσεων Χρηστών και Σύνταξης Τεύχους Λειτουργικών Προδιαγραφών για ένα νέο
Πληροφορικό Σύστημα καθώς και την διασύνδεσή του, με το υπάρχον σε κανονική
λειτουργία Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων PYLON Epsilon Net.
Οι άξονες που καθορίζουν το πλαίσιο για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου είναι τα
παραδοτέα να περιλαμβάνουν σε μορφή Μελέτης και Τεύχους Λειτουργικών
προδιαγραφών όλα εκείνα που απαιτούνται προκειμένου το ΕΣΥΔ να είναι σε θέση να
προβεί σε σχετική προμήθεια.
Παραδοτέα
•
•

Η καταγραφή της λειτουργικότητας που καλύπτεται από την υπάρχουσα εφαρμογή
(ΟΠΣ – ΕΣΥΔ).
Η καταγραφή νέων απαιτούμενων επιχειρησιακών διαδικασιών που δεν
υποστηρίζονται από τη λειτουργικότητα του υπάρχοντος πληροφορικού
συστήματος, μέσω συνεντεύξεων με τα στελέχη του ΕΣΥΔ .

•

•

Η καταγραφή των Λειτουργικών Απαιτήσεων (ανάλυση και σχεδιασμός με
προτεινόμενο μοντέλο Υλοποίησης) του Νέου συστήματος σε επίπεδο
Επεκτασιμότητας, Διαθεσιμότητας, Μεταφερσιμότητας, Διασυνδεσιμότητας
Φορητότητας, Ασφάλειας προκειμένου να περιγραφεί η αρχιτεκτονική τόσο του
νέου συστήματος καθώς και εναλλακτικές τεχνολογίες λογισμικού, όσο και η
υλοποίησή τους σε σχέση με τα υπάρχοντα συστήματα του ΟΠΣ καθώς και του
Συστήματος Επιχειρησιακών Πόρων που διαθέτει το ΕΣΥΔ.
Η Σύνταξη Τεύχους λειτουργικών προδιαγραφών με πίνακες (σε επίπεδο
λογισμικού, υλισμικού, αδειών χρήσεις κλπ) για όλα τα παραπάνω και τα οποία
θα αναφέρουν ποιες από τις από τις προδιαγραφές είναι απαιτητές και ποιες
προαιρετικές.

Νέο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΣΥΔ
Οι διαδικασίες που αφορούν στην υλοποίηση της εφαρμογής των απαιτήσεων του
Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17011 για τη λειτουργία των φορεέων διαπίστευσης που
διαπιστεύουν φορείς αξιολόγησης συμμόρφωσης θα πρέπει να υποστηριχθούν από
Πληροφορικό σύστημα το οποίο να συμπεριλαμβάνει την διαχείριση (Έργων, Υποέργων,
διαχείριση Πόρων που συμμετέχουν (Ανθρώπινο Δυναμικό, Οικονομικά κλπ), διαχείριση
Εγγράφων, Ροές Εργασίας, Ενδιάμεσα / Τελικά Παραδοτέα (Διαπίστευση)
Διασύνδεση Πληροφοριακού Συστήματος με PYLON Epsilon Net
Στα πλαίσια εξορθολογισμού του κόστους αλλά και υποστήριξης επιχειρησιακών
αποφάσεων, απαιτείται η μελέτη να προβλέπει στα πλαίσια ανάλυσης και σχεδιασμού, τη
διασύνδεση του νέου πληροφορικού συστήματος με το υπάρχον και σε κανονική
λειτουργία σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων PYLON Epsilon Net, για να
καταστήσει εφικτή τη δυνατότητα Κοστολόγησης αλλά και έκδοσης Αποτελεσμάτων PNL.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ρόλο και τους σκοπούς του ΕΣΥΔ καθώς και για
τις διαδικασίες Διαπίστευσης μπορείτε να βρείτε στο διαδικτυακό τόπο του ΕΣΥΔ
http://www.esyd.gr
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται επί ποινή απόρριψης σε χωριστό φάκελο, με την
ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» σε ένα (1) αντίτυπο ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ.

