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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Θέμα: Πρόσκληση συλλογής προσφορών για παροχή υπηρεσιών Συμβούλου σε δημοπράτηση ηλεκτρονικών 

δημοσίων συμβάσεων, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά». 

 

 

Προϋπολογισθείσα Δαπάνη: 11.000,00 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%). 

 

Κριτήριο Αξιολόγησης Ημερομηνία Δημοσίευσης στον 

Δικτυακό Τόπο της Εταιρείας 

 

Συμφερότερη Προσφορά 

 

Παρασκευή, 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 

 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΤΕΛΙΚΗ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Στην έδρα της εταιρείας 

(Γεωργίου Δαμάσκου 1, 

Πολυκλινική Ολυμπιακού 

Χωριού, τ.κ. 13677, 

Γραφείο Προμηθειών) 

16 Νοεμβρίου 2018 Παρασκευή 13:00 

 

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για το έργο:  

«Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου σε δημοπράτηση ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων, με κριτήριο κατακύρωσης τη 

συμφερότερη προσφορά». 

 

Τεχνικές Προδιαγραφές: 

Ο Σύμβουλος διαθέτει 15ετή εξειδικευμένη εμπειρία στο σχεδιασμό, τη δημοπράτηση, την αξιολόγηση, τη διαχείριση και 
την παρακολούθηση περισσότερων από 400 σύνθετων συμβάσεων έργων πληροφορικής, επικοινωνιών και διοικητικής 
αναδιοργάνωσης του Δημόσιου Τομέα. Μέσω της πολυετούς αυτής εμπειρίας είναι σε θέση να παρέχει εξειδικευμένες 
υπηρεσίες υποστήριξης της διαγωνιστικής διαδικασίας αλλά και της διαχείρισης δημοσίων συμβάσεων σε όλα τα στάδια 
αξιοποιώντας την πολυδιάστατη τεχνογνωσία (διοικητικής, τεχνικής και νομικής φύσεως) των στελεχών του. 
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες προς Αναθέτουσες Αρχές στο αντικείμενο της κατάρτισης, δημοσίευσης, αξιολόγησης και 
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων περιλαμβάνουν τα κάτωθι: 

Α) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
Σε πρώτη φάση διεξάγεται εισαγωγικό εργαστήριο σε επιλεγμένη ομάδα στελεχών του Φορέα με στόχο οι 
συμμετέχοντες να ενημερωθούν για το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, να εξοικειωθούν με τις επιχειρησιακές διαδικασίες και 
τον τρόπο με τον οποίον αυτές υλοποιούνται στα διαθέσιμα τεχνολογικά εργαλεία και να αποκτήσουν μια πρώτη 
πρακτική επαφή με τα συστήματα προκειμένου να είναι σε θέση να προετοιμάσουν και αξιολογήσουν σωστά έναν 
διαγωνισμό. 
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ΔΟΜΗ – ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ: 
1. Επισκόπηση νέου καθεστώτος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων. 
2. Θεσμικό Πλαίσιο:  Αναφορά του θεσμικού πλαισίου (νομοθετικού και κανονιστικού) που  διέπει τις ηλεκτρονικές 
δημόσιες συμβάσεις. 
3. Περιβάλλον συστήματος: Αναφορά στους εμπλεκόμενους φορείς, τους ρόλους τους και τις αρμοδιότητές τους, καθώς 
και των διαθέσιμων εργαλείων (portal promitheus, ΕΣΗΔΗΣ, ΚΗΜΔΗΣ, ψηφιακές υπογραφές). 
4. Ενέργειες Προετοιμασίας Φορέων: Περιγράφονται αναλυτικά όλες οι διαδικασίες για την κάλυψη των απαιτούμενων 
προϋποθέσεων έναρξης χρήσης των εφαρμογών και υποστηρικτικών εργαλείων (Ψηφιακές υπογραφές και 
πιστοποιητικά, κωδικοί πρόσβασης, δυνατότητες εκπαίδευσης και υποστήριξης). 
5. Ειδικά Τεχνικά Θέματα: Καταγράφονται και αναλύονται ειδικά θέματα τεχνικής φύσεως που άπτονται της εύρυθμης 
λειτουργίας του συστήματος, όπως ασφάλεια, διαλειτουργικότητα και προαπαιτούμενες υποδομές. 
6. Προσαρμογές στα Τεύχη Διακήρυξης. 
7. Ροή Εργασιών: Προσομοίωση ηλεκτρονικής διαγωνιστικής διαδικασίας σε όλα τα στάδια από την προετοιμασία έως 
και τη συμβασιοποίηση ενός τυπικού ανοικτού διαγωνισμού. 
8. Case study με χρήση demo πλατφόρμας. 
Το εργαστήριο πραγματοποιείται σε 10 – 15 ώρες, ωστόσο αν υπάρχει περιορισμένο κοινό (έως 3 άτομα) δύναται να 
ολοκληρωθεί σε λιγότερο χρόνο. 
 
B) ON THE JOB TRAINING – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

Για την χρονική περίοδο αναφοράς (Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2018) ο σύμβουλος υποστηρίζει ην αναθέτουσα αρχή στις 
ηλεκτρονικές διαδικασίες κατάρτισης, δημοπράτησης και αξιολόγησης διαγωνισμών δημοσίων συμβάσεων μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ. 

Ειδικότερα, η υποστήριξη παρέχεται καθ’ όλη τη διάρκεια της ηλεκτρονικής διαδικασίας από τη διαμόρφωση του 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού βάσει της έγχαρτης διακήρυξης μέχρι και την κατακύρωση της σύμβασης μέσω των κάτωθι 
κατά περίπτωση υπηρεσιών: 

• Εγκατάσταση ψηφιακών πιστοποιητικών σε υποδομές του πελάτη 

• Ρύθμιση λογισμικού για ψηφιακή υπογραφή εγγράφων 

• Επισκόπηση τεύχους διακήρυξης ως προς τη συμβατότητα με τις διαδικασίες του ΕΣΗΔΗΣ 

• Διαμόρφωση φόρμας Τεχνικών Προδιαγραφών ηλεκτρονικού διαγωνισμού 

• Διαμόρφωση φόρμας οικονομικής προσφοράς ηλεκτρονικού διαγωνισμού 

• Παραμετροποίηση ενοτήτων ηλεκτρονικού διαγωνισμού 

• Ανάρτηση ηλεκτρονικών αρχείων στο φάκελο διαγωνισμού 

• Δημοσίευση ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο portal 

• Ηλεκτρονική αποσφράγιση φακέλων προσφορών σε κάθε στάδιο 

• Επικοινωνία μέσω του συστήματος με τους υποψηφίους αναδόχους 

• Ανάρτηση πρακτικών και αποφάσεων αναθέτουσας αρχής 

• Ολοκλήρωση ηλεκτρονικής διαδικασίας 

 
Οι υπηρεσίες του συμβούλου παρέχονται: 

• είτε με φυσική παρουσία στην έδρα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον ζητηθεί, παρουσία αρμόδιου χρήστη 

• είτε μέσω τηλεφωνικής υποστήριξης ή απομακρυσμένης σύνδεσης για τις διαδικασίες αποσφράγισης και 

διαχείρισης της διαγωνιστικής διαδικασίας (προσφυγές, διευκρινίσεις κλπ). 

 
Οι υποστηρικτικές υπηρεσίες περιλαμβάνουν και όσους διαγωνισμούς έχουν προκηρυχθεί εντός του διαστήματος 
αναφοράς αλλά εξακολουθούν να εξελίσσονται και μετά την πάροδο αυτού, μέχρι και την κατακύρωσή τους. 

 

 

Δρ. Γεωργία Αθανασίου 

Διευθύνουσα Σύμβουλος ΑΕΜΥ Α.Ε. 
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