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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληροφορίες: Α.Κουρτελέση
Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 31
Ταχ. Κώδικας: 101 83
Τηλέφωνο: 213 136 1661
e-mail: a.kourtelesi@ypes.gr

Αθήνα, 8-06-2022
Αριθ. Πρωτ.: 38048

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για
την παροχή υπηρεσιών συντήρησης – υποστήριξης του λογισμικού των εφαρμογών
Διαχείρισης Οικονομικού και Διαχείρισης Μισθοδοσίας- ΕΑΠ.
Το Υπουργείο Εσωτερικών προσκαλεί την εταιρεία «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.
– OTS», για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης –
υποστήριξης του λογισμικού των εφαρμογών Διαχείρισης Οικονομικού και Διαχείρισης
Μισθοδοσίας- ΕΑΠ, προκειμένου να συνεχιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των εν λόγω
εφαρμογών, σύμφωνα με τα ακόλουθα στοιχεία:
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ :
ΜΟΝΑΔΑ ΦΟΡΕΑ :
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :
ΑΝΑΛΥΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ :

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. :
ΠΟΣΟΣΤΟ Φ.Π.Α. :
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΦΟΡΕΑ :
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ
ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ :
CPV
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ,
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ
Ν.4412/2016 ΟΠΩΣ
ΙΣΧΥΕΙ (ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ) :

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Απευθείας ανάθεση (Άρθρο 118 του ν.4412/2016 όπως ισχύει)
Ανανέωση των υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης των
εφαρμογών
Διαχείρισης
Οικονομικού
και
Διαχείρισης
Μισθοδοσίας- ΕΑΠ, για την κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών
των αρμόδιων Διευθύνσεων.
Υπηρεσίες επιτόπιας εκπαίδευσης διάρκειας 20h
Από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι 31-03-2023.
11.400,00 € για τις υπηρεσίες συντήρησης και 1.400,00 € για τις
υπηρεσίες εκπαίδευσης
24%
Τακτικός Προϋπολογισμός, Ειδικός Φορέας 1007-206.
Ο συνολικός προϋπολογισμός θα βαρύνει τις πιστώσεις των ΑΛΕ
2420389001 και 2420909001 του Ειδικού Φορέα 1007-206, από
τον Προϋπολογισμό Εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών.
8% (οκτώ τοις εκατό) για την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το
άρθρο 64 του ν.4172/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και
όσων άλλων κατά νόμο κρατήσεων βρίσκονται σε ισχύ κατά την
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης
72267000-4
 Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρ.8 του ν. 1599/1986,
όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα δηλώνεται ότι κάθε
διαγωνιζόμενος μέχρι και την ημέρα υποβολής της
προσφοράς τους :
α) δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση
για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα,
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σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του
δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της
υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας,
της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
β) δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών,
αναγκαστική διαχείριση, ή πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή
εργασιών.
γ) είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης αναφέροντας
όλους τους φορείς που καταβάλλει εισφορές κύριας και
επικουρικής ασφάλισης καθώς και ότι είναι ενήμερος ως
προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις.
δ) είναι εγγεγραμμένος στο οικείο επιμελητήριο και το
ειδικό επάγγελμά τους κατά την ημέρα υποβολής της
προσφοράς.
ε) δεν έχει διαπράξει βαρύ επαγγελματικό παράπτωμα.
στ) δεν έχει αποκλειστεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου για
οποιονδήποτε λόγο.
 ζ) οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στην
προσφορά τους είναι πλήρη, αληθή και ακριβή ως προς το
περιεχόμενό τους, καθώς και η προσφορά καλύπτει το σύνολο
της προσφερόμενης προμήθειας





αντίγραφα ασφαλιστικής ενημερότητας,
αντίγραφα φορολογικής ενημερότητας,
πιστοποιητικό ΓΕΜΗ σε ισχύ ,
στοιχεία σύστασης και εκπροσώπησης εταιρείας με τις πιθανές
τροποποιήσεις ή για φυσικά πρόσωπα Βεβαίωση Έναρξης
Εργασιών Φυσικού Προσώπου Επιτηδευματία,
 απόσπασμα/τα ποινικού μητρώου των εταίρων ή των μελών
του Δ.Σ. - ή του Φυσικού Προσώπου-, με ημερομηνία έκδοσης
έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους τους ή
υπεύθυνη δήλωση του άρθ. 8 παρ. 4 του ν.1599/1986, στην
οποία να δηλώνεται ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν εμπίπτει
στις διατάξεις της παρ.1 των άρθρων 73 και 74 του
ν.4412/2016, όπως ισχύει.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 16-06-2022 και ώρα 13.00
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ e-mail: a.kourtelesi@ypes.gr
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ :
ΚΑΝΟΝΕΣ
Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί: α) στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ :
www.ypes.gr, β) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) www.eprocurement.gov.gr

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΛΑΤΣΟΥ
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