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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληροφορίες: Φ. Καραμπέτσος
Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 31
Ταχ. Κώδικας: 101 83
Τηλέφωνο: 213 136 1681
E-mail: f.karampetsos@ypes.gr

Αθήνα, 23-09-2022
Αριθ. Πρωτ.: 62343

ΠΡΟΣ: Singularlogic Α.Ε.
Email: presales@singularlogic.eu
dparisis@singularlogic.eu

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης οικονομικής προσφοράς, για την ανάθεση
έργου ανάπτυξης Πληροφοριακού Συστήματος "Διαφάνεια" Δημοτικών και Περιφερειακών
Εκλογών, εντός του Ολοκληρωμένου Συστήματος Υποστήριξης Εκλογικών Διαδικασιών (ΟΣΥΕΔ).
Το Υπουργείο Εσωτερικών προσκαλεί την εταιρεία με την επωνυμία «SINGULARLOGIC Α.Ε.
Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών Πληροφορικής», με διακριτό τίτλο «Singularlogic
Α.Ε.», η οποία διαθέτει την απαιτούμενη τεχνογνωσία, αφού στην ίδια έχει ανατεθεί το έργο
παροχής υπηρεσιών ανάπτυξης του Ολοκληρωμένου Συστήματος Υποστήριξης Εκλογικών
Διαδικασιών (ΟΣΥΕΔ), να καταθέσει οικονομική προσφορά για την ανάπτυξη Πληροφοριακού
Συστήματος "Διαφάνεια" Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών, εντός του Ολοκληρωμένου
Συστήματος Υποστήριξης Εκλογικών Διαδικασιών (ΟΣΥΕΔ), σύμφωνα με τα ακόλουθα στοιχεία:
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ :
ΜΟΝΑΔΑ ΦΟΡΕΑ :
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :

ΑΝΑΛΥΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ :

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ :

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. :
ΠΟΣΟΣΤΟ Φ.Π.Α. :
ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ :
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ :
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΦΟΡΕΑ :
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ
ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ :
CPV

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (τ. Εσωτερικών)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις του άρθρου 130
του π.δ.26/2012 (Α’ 57) και του άρθρου 4 παρ. 9 του ν.4648/2019 (Α’
205), όπως ισχύουν και τις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 4 και 5 και 15
παρ. 4 του ν.4804/2021 (Α’ 90).
Ως συνημμένες προδιαγραφές οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος
της παρούσας πρόσκλησης. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης δεν πρέπει
να ξεπερνά τους δέκα (10) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης.
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να αφορά στο σύνολο των σχετικών
υπηρεσιών.
Έως 115.000,00€
24%
Α.Π.:58442/07-9-2022 (ΑΔΑΜ: REQ011234201)
59564/13-09-2022 (ΑΔΑΜ: 22REQ011266768, ΑΔΑ: ΨΘ4746ΜΤΛ6-ΩΨΠ)
60868/19-09-2022 (ΑΔΑΜ: 22REQ011266829, ΑΔΑ: 6ΜΗΚ46ΜΤΛ6-ΞΔΩ)
Τακτικός Προϋπολογισμός, Ειδικός Φορέας 1007-206
ΑΛΕ 2420903001
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
72262000-9 – Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού
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ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ,
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ
Ν.4412/2016 ΟΠΩΣ
ΙΣΧΥΕΙ (ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ) :

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ :

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
(ν.4412/2016) :

72261000-2 -Υπηρεσίες υποστήριξης λογισμικού
 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 (Σε περίπτωση αναμονής έκδοσης
τους, δύναται να προσκομιστεί 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 άρθρου 73 του
ν.4412/2016.).
 Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ότι δεν έχει επιβληθεί
σε βάρος του υποψήφιου αναδόχου η οριζόντια ρήτρα αποκλεισμού
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4412/2016.
Για Νομικό Πρόσωπο η δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου
εκπροσώπου, όπως αυτός προκύπτει από το οικείο καταστατικό ή το
πρακτικό εκπροσώπησης του κατά το χρόνο υποβολής της
προσφοράς.
Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί
μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης.
 Η ισχύς της προσφοράς πρέπει να είναι ένας (1) μήνας από την
κατάθεση και να αναφέρεται στην προσφορά.
Με την προσφορά, θα πρέπει να υποβληθεί Φάκελος Τεχνικής
Προσφοράς στον οποίο θα περιλαμβάνεται η Ομάδα Έργου και η
σχετική εμπειρία της.
 Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η ανάθεση των ως άνω υπηρεσιών
οφείλει, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση σε
αυτόν της απόφασης ανάθεσης, να καταθέσει στη Δ/νση
Προμηθειών και Υποδομών εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης για
ποσό ίσο προς το 4% του συνολικού ποσού της αμοιβής χωρίς το
ΦΠΑ.
Την Πέμπτη 29-09-2022 και ώρα 12:30 σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο
ή με ηλεκτρονική αποστολή στο email f.karampetsos@ypes.gr , εάν όλα
τα δικαιολογητικά που ζητούνται έχουν εκδοθεί ηλεκτρονικά από τους
οικείους ηλεκτρονικούς τόπους της κάθε υπηρεσίας (ΕΦΚΑ, ΑΑΔΕ, Υπ.
Δικαιοσύνης), η Υ.Δ. καθώς και η προσφορά να είναι ηλεκτρονικά
υπογεγραμμένη. (με προηγμένη ψηφιακή υπογραφή).
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ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :

Υπουργείο Εσωτερικών
Δ/νση Προμηθειών & Υποδομών
Τμήμα Προμηθειών
Σταδίου 31, 4ος όροφος, Τ.Κ. 101 83 Αθήνα
f.karampetsos@ypes.gr

ΚΑΝΟΝΕΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ :

Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί: α) στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΣ
www.ypes.gr, β) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) www.eprocurement.gov.gr
Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γ. ΒΑΛΑΤΣΟΥ

Σελίδα 3 από 5

22PROC011306168 2022-09-26
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ
Χρονοδιάγραμμα
Φάσεις
Φάση 1
Φάση 2

Φάση 3

Περιγραφ
ή
Μελέτη
Εφαρμογής
Υλοποίηση
Εφαρμογής

Διάρκεια
(Μήνες)

Παραδοτέα

2

Μελέτη Εφαρμογής

6

Εγκατάσταση Εφαρμογής στο UAT περιβάλλον

Έλεγχοι
αποδοχής
εφαρμογής

2

Σύστημα έτοιμο για παραγωγική λειτουργίαΕκπαίδευση χρηστών -Εγχειρίδια
εγκατάστασης, χρηστών και διαχειριστή

Σύνολα

10

Πληρωμή
20%
50%
30%

100%

1. Αντικείμενο έργου
Η υλοποίηση εντός του Ολοκληρωμένου Συστήματος Υποστήριξης Εκλογικών Διαδικασιών (ΟΣΥΕΔ),
του συστήματος "Διαφάνεια" για τις Περιφερειακές και Δημοτικές Εκλογές, βάσει των διατάξεων του
Νόμου 3870/2010 (ΦΕΚ 138/9.8.2010), μέσα από την οποία το ΥΠΕΣ θα ενεργοποιεί και θα
διαχειρίζεται τις διαδικασίες της "Διαφάνειας" (υποβολή εσόδων και δαπανών συνδυασμών και
υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές) κατά τη προεκλογική
περίοδο των Περιφερειακών και Δημοτικών Εκλογών.
Το πληροφοριακό σύστημα Διαφάνειας, θα περιλαμβάνει τα παρακάτω υποσυστήματα:
 Υποσύστημα Υποβολής Αιτήσεων εγγραφής των υποψήφιων Συνδυασμών για τις Δημοτικές και
Περιφερειακές Εκλογές.
 Υποσύστημα καταχώρισης και δημοσιοποίησης των Εσόδων και των Εξόδων των Συνδυασμών και
των υποψήφιων Δημοτικών Συμβούλων.
 Υποσύστημα Ελέγχου, διαχείρισης και υποστήριξης των Συνδυασμών από τους χρήστες του ΥΠ.ΕΣ..
 Υποσύστημα ενημέρωσης κοινού με τα Έσοδα και Έξοδα των υποψήφιων Συνδυασμών.
2. Λειτουργικές Απαιτήσεις
2.1 Υποσύστημα Υποβολής Αιτήσεων εγγραφής στο σύστημα Διαφάνειας από τους Υποψήφιους
Συνδυασμούς.
Αφορά το υποσύστημα που θα υποστηρίζει:
 την διακριτή υποβολή Αίτησης πρόσβασης στο σύστημα της Διαφάνειας για Δημοτικές και για
Περιφερειακές Εκλογές.
 την συμπλήρωση Αίτησης από τον διαχειριστή του Συνδυασμού με τα στοιχεία του υποψήφιου
Συνδυασμού, όπως Περιφέρεια ή Δήμος, Επωνυμία Συνδυασμού.
 την συμπλήρωση των στοιχείων του διαχειριστή του Συνδυασμού, στοιχείων επικοινωνίας και
στοιχείων σύνδεσης στο σύστημα της Διαφάνειας.
 την υποβολή της Αίτησης για πρόσβασης στο σύστημα της Διαφάνειας, με αυτόματη
πρωτοκόλληση από το σύστημα της Διαφάνειας.
2.2 Υποσύστημα καταχώρισης και δημοσιοποίησης των Εσόδων και των Εξόδων των Συνδυασμών
και των υποψήφιων Δημοτικών Συμβούλων.
Αφορά το υποσύστημα που θα υποστηρίζει:
 την εικόνα του Συνδυασμού στο Σύστημα της Διαφάνειας και την κατάστασή του.
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 την πρόσβαση στις Υπουργικές Αποφάσεις και Εγκυκλίους που αφορούν την Διαφάνεια των
συγκεκριμένων Περιφερειακών και Δημοτικών Εκλογών.
 την υποβολή αιτήματος Πιστοποίησης του Συνδυασμού.
 την καταχώριση του υποψήφιου Δήμαρχου ή Περιφερειάρχη και αναλυτικά όλων των υποψήφιων
συμβούλων του Συνδυασμού.
 την αναλυτική καταχώριση των Εσόδων του Συνδυασμού και την διάκριση τους σε εισφορές, έσοδα
από εισιτήρια και επιπλέον παροχές.
 την διαχείριση και καταχώριση όλων των επιπλέον αναγκαίων στοιχείων για τα Έσοδα, όπως
τραπεζικοί λογαριασμοί και αναλυτικά, τα θεωρημένα εισιτήρια που χρησιμοποιεί ο Συνδυασμός.
 την αναλυτική καταχώριση των Εξόδων του Συνδυασμού ανά προβλεπόμενη κατηγορία εξόδων.
 την αναλυτική καταχώριση των Πληρωμών που αφορούν στα παραπάνω καταχωρισμένα Έξοδα.
 την λειτουργία Δημοσιοποίησης καταχωρισμένων Εσόδων, Εξόδων και Πληρωμών στον Διαχειριστή
των επίσημα Δημοσιοποιημένων Συνδυασμών. Η λειτουργία Δημοσιοποίησης μπορεί να γίνεται είτε
σε επίπεδο εγγραφής είτε μαζικά.
 την παροχή εποπτικής εικόνας στους χρήστες του Συνδυασμού για τα καταχωρισμένα Έσοδα και
Έξοδα με διάκριση σε καταχωρισμένα και δημοσιοποιημένα, με παράλληλη ένδειξη της κάλυψης ή
υπέρβασης των προβλεπόμενων ορίων.
 την υποστήριξη καταχώρισης και δημοσιοποίησης των Εσόδων, Εξόδων και Πληρωμών ανά
υποψήφιο σύμβουλο. Η δυνατότητα αυτή θα παρέχεται μόνο μέσα από τους χρήστες του
Συνδυασμού.
 την παροχή αναλυτικών οδηγιών χρήστης του υποσυστήματος.
2.3 Υποσύστημα Ελέγχου, διαχείρισης και υποστήριξης των Συνδυασμών από τους χρήστες του
ΥΠΕΣ.
Αφορά το υποσύστημα που θα υποστηρίζει:
 την ενεργοποίηση της λειτουργίας του συστήματος Διαφάνειας για τις κάθε φορά επικείμενες
Περιφερειακές και Δημοτικές Εκλογές.
 την ενεργοποίηση της πρόσβασης στο αντίστοιχο υποσύστημα της Διαφάνειας, των υποψήφιων
Συνδυασμών που υπέβαλαν αίτηση πρόσβασης.
 την λειτουργία Δημοσιοποίησης Συνδυασμού, μετά από την έλεγχο των απαραίτητων εγγράφων
που αποστέλλονται (εκτός συστήματος) στο ΥΠΕΣ.
 την εποπτεία των Αιτήσεων πρόσβασης των Συνδυασμών, ανά είδος Εκλογών.
 την διόρθωση στοιχείων Συνδυασμών που υποβλήθηκαν λάθος.
 την διαδικασία αλλαγής υπεύθυνου διαχειριστή Συνδυασμού και στοιχείων επικοινωνίας.
 την εποπτεία των καταχωρισμένων Εσόδων και Εξόδων και την συγκεντρωτική εικόνα ανά
Περιφέρεια ή Δήμο.
 τα απαραίτητα εργαλεία και την εποπτεία ενός επιλεγμένου Συνδυασμού για την υποστήριξη της
χρήσης του συστήματος Διαφάνειας από τους υποψήφιους Συνδυασμούς.
 Διαχείριση χρηστών.
 Δυνατότητα παρακολούθησης ενεργειών χρηστών.
2.4 Υποσύστημα - Πύλη Ενημέρωσης κοινού με τα Έσοδα και Έξοδα των υποψήφιων Συνδυασμών.
Αφορά την εφαρμογή που θα υποστηρίζει:
 την ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών στις ιστοσελίδες της Πύλης.
 την παροχή ενημερωτικού υλικού σχετικά με τις απαιτήσεις της Διαφάνειας για της Δημοτικές και
Περιφερειακές Εκλογές.
 την προβολή συγκεντρωτικών στοιχείων για τις Δημοσιοποιήσεις Εσόδων και Εξόδων των
Συνδυασμών.
 την δυνατότητα πρόσβασης στα αναλυτικά συγκεντρωτικά στοιχεία Εσόδων – Εξόδων ενός
υποψήφιου Συνδυασμού ή των υποψήφιων Συνδυασμών ενός Δήμου ή μιας Περιφέρειας.
 την δυνατότητα πρόσβασης στα αναλυτικά συγκεντρωτικά στοιχεία Εσόδων – Εξόδων κάθε
υποψήφιου Σύμβουλου.
Σελίδα 5 από 5

