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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ
ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Α.Φ.Μ. : 997708467
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΟΡΕΑ (NUTS)
EL613 ΜΑΓΝΗΣΙΑ, ΣΠΟΡΑΔΕΣ
Ταχ. Διεύθυνση
: Καραμπατζάκη - Αναπαύσεως
Ταχ. Κώδικας
: 38446
Τηλέφωνο
: 24210 - 40740
Fax
: 24210 - 43963
email
: ekpaideusi@doepap.gr

Βόλος: 03/04/2018
Αριθμ. Πρωτ.: 4235/ΔΕ554

Δαπάνη: Προμήθεια εφαρμογής λογισμικού
διαχείρισης για το ΚΔΑΠ, Στέκι Παιδιού,
ΗΑΑΔΕ.
Προϋπολογισμός Δαπάνης: 4.960,00 ευρώ
Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.): 4.000,00 ευρώ
Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%): 4.960,00 ευρώ

Περιεχόμενα:
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Πληροφορίες Δαπάνης
Τεχνικές Προδιαγραφές για τη Δαπάνη
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Δαπάνης
Πρότυπο Έγγραφο Προσφοράς
Πρόσθετα στοιχεία δαπάνης

Ο συντάξας
Ονοματεπώνυμο: Αγδινιώτης Ηλίας
Υπογραφή………………………………
Εγκρίθηκε από Προϊστάμενο
Ονοματεπώνυμο: ………………………
Υπογραφή………………………………
Εγκρίθηκε από Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Εκπαίδευσης
Μπέντα Νικολέττα
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δαπάνη: Προμήθεια εφαρμογής λογισμικού διαχείρισης για το ΚΔΑΠ, Στέκι
Παιδιού, ΗΑΑΔΕ.
Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου
ανακοινώνει ότι θα προβεί σε προμήθεια εφαρμογής λογισμικού διαχείρισης για το
ΚΔΑΠ, Στέκι Παιδιού, ΗΑΑΔΕ, µε τη διαδικασία της συλλογής προσφορών και
καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές κλειστές προσφορές σύμφωνα
µε:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
2. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 (∆.Κ.Κ.)
4. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ.3
του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
5. Τις τεχνικές προδιαγραφές και τον προϋπολογισμό της μελέτης που επισυνάπτεται.
Η πρόσκληση αφορά την προμήθεια εφαρμογής λογισμικού διαχείρισης για το
ΚΔΑΠ, Στέκι Παιδιού, ΗΑΑΔΕ. Προσφορές γίνονται δεκτές από τις 03/04/2018,
ημέρα Τρίτη, έως τις 05/04/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 µ.µ, στη Διεύθυνση
Εκπαίδευσης

του

Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου µε την ένδειξη

«Προμήθεια εφαρμογής λογισμικού διαχείρισης για το ΚΔΑΠ, Στέκι Παιδιού,
ΗΑΑΔΕ», στη διεύθυνση Καραμπατζάκη - Αναπαύσεως, Τ.Κ. 38446. Πληροφορίες
στα τηλέφωνα 2421040740.
Ο συνολικός

προϋπολογισμός

της

δαπάνης

«Προμήθεια εφαρμογής

λογισμικού διαχείρισης για το ΚΔΑΠ, Στέκι Παιδιού, ΗΑΑΔΕ» ανέρχεται στο ποσό
των 4.960,00 ευρώ µε το Φ.Π.Α.. Το κριτήριο για την κατακύρωση της δαπάνης
είναι:
Α/Α

Κριτήριο κατακύρωσης

1

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

2

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
αποκλειστικά βάση τιμής

Επιλέγεται το
κριτήριο με Χ

Χ

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:
1. Η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων θα παραδίδεται σε κλειστό
φάκελο, στην Υπηρεσία.
2. Η οικονομική προσφορά θα είναι σύμφωνη µε τις τεχνικές προδιαγραφές.
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3. Η οικονομική προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης, θα
απορρίπτεται.
4. Η οικονομική προσφορά που έχει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και
τις τεχνικές προδιαγραφές, θα απορρίπτεται.
5. Η οικονομική προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών θα
κρίνεται ως απαράδεκτη.
6. Η οικονομική προσφορά θα συνοδεύεται από τα νομιμοποιητικά έγγραφα
εταιρίας (εφόσον συμμετέχει εταιρία).
7. Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από φορολογική ενημερότητα για
συμμετοχή σε διαγωνιστική διαδικασία, ασφαλιστική ενημερότητα για
συμμετοχή σε διαγωνιστική διαδικασία και απόσπασμα ποινικού μητρώου.
8. Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση αποδοχής των
όρων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (σελίδες 8 - 9)
Η κατακύρωση της Δαπάνης θα γίνει µε απόφαση Προέδρου βάσει των
διατάξεων του N.4412/2016 και του Ν.4441/2016.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ

Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΜΠΕΝΤΑ
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
1. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Η παραπάνω δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από:
Α/Α

Χρηματοδοτήσεις

1

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

2

Συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα

3

Πρόγραμμα Ιδίων Πόρων

4

Πρόγραμμα Χρηματοδοτούμενο από ΕΣΠΑ

5

Τακτικός Προϋπολογισμός

Επιλέγεται το
κριτήριο με Χ

Χ

2. ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Το είδος της δαπάνης (σύμβασης) ανεξαρτήτως ποσού είναι: Σύμβαση
Α/Α

Είδος Δαπάνης - Σύμβασης

1

Έργου

2

Μελέτης

3

Προμήθειας

4

Τεχνικής - λοιπής συναφής επιστημονικής υπηρεσίας

5

Υπηρεσίας

Επιλέγεται το
κριτήριο με Χ

Χ

3. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Το κριτήριο για την κατακύρωση της δαπάνης είναι:
Α/Α

Κριτήριο κατακύρωσης

1

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

2

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
αποκλειστικά βάση τιμής

Επιλέγεται
το κριτήριο
με Χ

Χ

4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης θα προβεί στην πραγματοποίηση της κάτωθι
διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου :
Α/Α

Διαδικασία Επιλογής Αναδόχου

Επιλέγεται το
κριτήριο με Χ

1

Ανοιχτή

Χ
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2

Ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση

3

Ανταγωνιστικός Διάλογος

4

Κλειστή

5

Συνοπτικός διαγωνισμός

6

Σύμπραξη καινοτομίας

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΑΠΑΝΗ
Δαπάνη: Προμήθεια εφαρμογής λογισμικού διαχείρισης για το ΚΔΑΠ, Στέκι
Παιδιού, ΗΑΑΔΕ.
Α/Α

1

Περιγραφή

Μονάδα
Μέτρησης

Προμήθεια εφαρμογής λογισμικού
διαχείρισης για το ΚΔΑΠ, Στέκι
Παιδιού, ΗΑΑΔΕ.

Ποσότητα

CPV

48611000-4
Τεμάχιο

1

Πακέτα
λογισμικού
βάσεων
δεδομένων

Τεχνικές προδιαγραφές – υποχρεώσεις αναδόχου
o Δυνατότητα διαχείρισης των μαθητών του ΚΔΑΠ, Στέκι παιδιού, ΗΑΑΔΕ
o Παρακολούθηση μητρώου μαθητών
o Παρακολούθηση προγράμματος μαθημάτων
o Παρακολούθηση προγραμμάτων καθηγητών και τμημάτων τους
o Παρακολούθηση απουσιολογίου
o Δυνατότητα έκδοσης μηχανογραφημένων αποδείξεων πληρωμής
o Δυνατότητα παρακολούθησης οικονομικών υπολοίπων
o Δυνατότητα εκτύπωσης κλεισίματος ταμείου και άλλων εκτυπώσεων που
πλαισιώνουν τις ανάγκες διαχείρισης
o Εκπαίδευση, από τον ανάδοχο, των αρμόδιων υπαλλήλων της Διεύθυνσης
o Συντήρηση και υποστήριξη από τον ανάδοχο, καθ’ όλη την διάρκεια του έτους,
είτε με επί τόπου παρουσία είτε με τηλεφωνική επικοινωνία, ανάλογα με τη φύση
του προβλήματος, χωρίς περιορισμό ωρών
o Βελτίωση και αναβάθμιση εφαρμογής από τον ανάδοχο
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. επιθυμεί να προβεί
στη προμήθεια εφαρμογής λογισμικού διαχείρισης για το ΚΔΑΠ, Στέκι Παιδιού,
ΗΑΑΔΕ. Ο ενδεικτικός οικονομικός προϋπολογισμός για το είδος δαπάνης
(υπηρεσία), όπως αναλυτικά αναφέρεται ανέρχεται στο ποσό των 4.960,00 ευρώ µε
το Φ.Π.Α. και όλων των νόμιμων κρατήσεων και φόρων, ενώ η πληρωμή του
αναδόχου - προμηθευτή θα γίνει µε την έκδοση τιμολογίου και εντάλματος πληρωμής
από το ανάλογο τμήμα του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου.

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
Μονάδα
Μέτρησης

Α/Α

Περιγραφή

1

Προμήθεια εφαρμογής
λογισμικού διαχείρισης για
το ΚΔΑΠ, Στέκι Παιδιού,
ΗΑΑΔΕ.

Ποσότητα

CPV

Τιμή
Μονάδος

Συνολική
δαπάνη χωρίς
Φ.Π.Α.

4.000,00

4.000,00

48611000-4
Τεμάχιο

1

Πακέτα
λογισμικού
βάσεων
δεδομένων

Σύνολο

4.000,00
ΦΠΑ 24%

960,00

Σύνολο με
Φ.Π.Α.

4.960,00

Τα υπό προμήθεια ειδή - οι υπηρεσίες θα παραδοθούν εντός 30 ημερών.
Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν σε πλήρη λειτουργία.
Δίνεται εγγύηση καλής λειτουργίας για ένα (1) έτος τουλάχιστον.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δ/ΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ

Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΑΓΔΙΝΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΜΠΕΝΤΑ
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ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ, ΠΟΛΗ ΕΔΡΑΣ:
ΤΗΛΕΦΩΝΑ/ ΦΑΞ/ Ε-ΜΑΙL:
ΑΦΜ-Δ.Ο.Υ:
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ:
Α.Δ.Τ. (Νομίμου Εκπροσώπου):

Α/Α

Περιγραφή

1

Προμήθεια εφαρμογής
λογισμικού διαχείρισης για
το ΚΔΑΠ, Στέκι Παιδιού,
ΗΑΑΔΕ.

Μονάδα
Μέτρησης

Ποσότητα

CPV

Συνολική
δαπάνη χωρίς
Φ.Π.Α.

Τιμή
Μονάδος

48611000-4
Τεμάχιο

1

Πακέτα
λογισμικού
βάσεων
δεδομένων

Σύνολο
ΦΠΑ 24%
Σύνολο με
Φ.Π.Α.

Σύνολο με Φ.Π.Α. ολογράφως. : ……………………………………..………………
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..

Οι ανωτέρω υπηρεσίες θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις τεχνικές
προδιαγραφές - αντικείμενο ανάθεσης.
Τα αντίστοιχα τιμολόγια θα παραδοθούν με ευθύνη του προμηθευτή.

Ο Προσφέρων

(υποχρεωτικά υπογραφή και σφραγίδα)
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8
παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):

Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.-ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:

Ημερομηνία γέννησης(2):

Τόπος Γέννησης:

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:

Τόπος Κατοικίας:

Τηλ:

Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):
(Εmail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.
6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
Α. αποδέχομαι τους όρους της υπ’ αρ. πρωτ. …………………και ημερομηνίας …………….. πρόσκληση.
Β1. δεν έχω καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα παρακάτω αδικήματα:

συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου.

δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου
1997 και στο άρθρο 2 παρ. 1 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου.

απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000.

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας
2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η οποία
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008.
Β2. δεν έχω καταδικασθεί, με τελεσίδικη απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού κώδικα,
σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της
υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας
χρεοκοπίας.
Β3. δεν τελώ σε πτώχευση, ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
Β4. έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά την καταβολή φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
(κυρίας και επικουρικής).
Γ. αναλαμβάνω την υποχρέωση προσκόμισης των παρακάτω πιστοποιητικών για την απόδειξη της μη συνδρομής
των λόγων αποκλεισμού 1) απόσπασμα ποινικού μητρώου, 2) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, 3)
πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας.
Ημερομηνία: ……………………………..
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Ο Δηλών- Εξουσιοδοτών

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10
ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την
δηλούσα.
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