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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 
ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 

ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 
& ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ 

 
Λαμία, 3 Αυγοφςτου 2018 

Αρικμ. Πρωτ.:2504 

Σαχ. Διεφκυνςθ : Λ. Καλυβίων  2, Λαμία                                                                   
Σαχ. Κϊδικασ    : 351 32 
Πλθροφορίεσ    : Γ. Γουργιϊτθσ 
Σθλζφωνο         : 2231354719 
Σθλεομοιότυπο  : 2231354720 
Δ/νςθ θλ. ταχ.  : yorgosgster@gmail.com  

 
 

ΠΡΟ :  
Οικονομικοφσ Φορείσ 

 
ΠΡΟΚΛΗΗ 

 
Σο Περιφερειακό Σαμείο Ανάπτυξθσ  τερεάσ Ελλάδασ, ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ τθσ Πράξθσ «Κζντρο 
Τποςτιριξθσ Επιχειριςεων (ΚΤΕ) Περιφζρειασ τερεάσ Ελλάδασ» με κ.α: 2017ΕΠ05610029 και κωδικό ΟΠ 
5003707 του Ε.Π. «τερεά Ελλάδα 2014-2020», ενδιαφζρεται για τθν ςφναψθ ςφμβαςθσ για τθν 
προμικεια, εγκατάςταςθ και κζςθ ςε παραγωγικι λειτουργία των  «Ψθφιακϊν εργαλείων διαςφνδεςθσ 
και διαλειτουργικότθτασ με τρίτα ςυςτιματα»  ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ τθσ ανωτζρω πράξθσ, ςφμφωνα 
με τα ςτοιχεία που αποτυπϊνονται ςυνοπτικά ςτον ακόλουκο πίνακα.  
 

Αρικμόσ ζγκριςθσ δαπάνθσ 2503/03.08.2018/Απόφαςθ Προζδρου ΠΣΑ ΠΕ 

Προχπολογιςμόσ δαπάνθσ Είκοςι χιλιάδεσ ευρϊ (20.000,00€) ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 

CPV 72212200-1 - Τπθρεςίεσ ανάπτυξθσ λογιςμικοφ δικτφωςθσ, Διαδικτφου 
και ενδοδικτφων (ιντρανζτ). 

Διαδικαςία Ανάκεςθσ Απευκείασ Ανάκεςθ 

Κριτιριο Ανάκεςθσ Πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ 

Καταλθκτικι θμερομθνία 
κατάκεςθσ προςφορϊν 

Σετάρτθ 22 Αυγοφςτου 2018 

Διάρκεια ιςχφοσ προςφορϊν Ενενιντα (90) θμζρεσ από τθν επόμενθ τθσ υποβολισ προςφοράσ 

 
 

Η παροφςα αναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα του Περιφερειακό Σαμείου Ανάπτυξθσ τερεάσ Ελλάδασ ςτθν 
διεφκυνςθ (URL): http://www.pta.stereahellas.gr 
 
 

Αντικείμενο τθσ δαπάνθσ είναι προμικεια, εγκατάςταςθ και κζςθ ςε παραγωγικι λειτουργία των 
Ψθφιακϊν εργαλείων διαςφνδεςθσ και διαλειτουργικότθτασ με τρίτα ςυςτιματα. 

Η ανάπτυξθ ψθφιακϊν εργαλείων άμεςθσ δράςθσ ςτοχεφει ςτθν ενίςχυςθ τθσ διαχειριςτικισ 
ικανότθτασ του ΚΤΕ.  

Σα προσ προμικεια ψθφιακά εργαλεία κα πρζπει να περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα:  
i. Ανάπτυξη Βάςησ Δεδομζνων που κα διακζτει πλθροφορίεσ και ςτοιχεία για τθν αγορά, για το 

ιςχφον κεςμικό πλαίςιο, για τα μακροοικονομικά μεγζκθ τθσ εκνικισ, περιφερειακισ και τοπικισ 
οικονομίασ, για τουσ δείκτεσ ανταγωνιςτικότθτασ και παραγωγικότθτασ των κλάδων επιχειριςεων 
που δραςτθριοποιοφνται ςτθν Περιφζρεια. Η Βάςθ Δεδομζνων κα διατίκεται ςτο κοινό μζςω τθσ 
Διαδικτυακισ Πφλθσ του φορζα. 

ii. χεδιαςμόσ Διαδικτυακήσ Πφλησ που κα αποτελζςει τον δίαυλο επικοινωνίασ με τισ επιχειριςεισ – 
αποδζκτεσ των υπθρεςιϊν του ΚΤΕ, τουσ φορείσ και το ευρφτερο κοινό, ενϊ κα λειτουργιςει ωσ μζςο 
διάχυςθσ πλθροφορίασ, γνϊςεων, εμπειρίασ και τεχνογνωςίασ που κα ζχουν ςταδιακά ςυγκεντρωκεί. 
Σα γενικά χαρακτθριςτικά τθσ ιςτοςελίδασ είναι : 

mailto:yorgosgster@gmail.com
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o  Θα παρζχονται πλθροφορίεσ για τθν ταυτότθτα του φορζα 
o  Θα δίνεται ενθμζρωςθ για τισ δράςεισ του και κα διευκολφνεται θ επικοινωνία των εξωτερικϊν 

χρθςτϊν με το φορζα *ενότθτεσ Νζα, Ανακοινϊςεισ, Εκδθλϊςεισ, Ερωτθματολόγια, Εργαλεία 
επιχειρθματικότθτασ (ενδεικτικά Βάςεισ Δεδομζνων, Templates, κα)+ 

o  Θα είναι δυνατι θ αναηιτθςθ ςτο ςφνολο ι ςε μεγάλο μζροσ του υλικοφ που φιλοξενεί 
o  Ευκολία χριςθσ – λειτουργικότθτα. Ο δικτυακόσ τόποσ κα παρζχει ζνα εφκολο ςτθ χριςθ γραφικό 

περιβάλλον επικοινωνίασ με το χριςτθ προκειμζνου να διευκολφνεται θ πλοιγθςι του ςτο 
περιεχόμενο. 

o Η φιλοξενία τθσ ιςτοςελίδασ κα γίνεται από τον Ανάδοχο. Σο κόςτοσ αυτισ για δφο ζτθ, 
περιλαμβάνεται ςτον προχπολογιςμό του ζργου 

 
Η δαπάνθ κα βαρφνει τον προχπολογιςμό τθσ Πράξθσ «Κζντρο Τποςτιριξθσ Επιχειριςεων (ΚΤΕ) 

Περιφζρειασ τερεάσ Ελλάδασ» με κ.α: 2017ΕΠ05610029 και κωδικό ΟΠ 5003707 ςτο Επ. Πρόγραμμα 
«τερεά Ελλάδα 2014-2020», Πακζτο Εργαςίασ 4 (ΠΕ 4)  “Ζρευνεσ-μελζτεσ-εργαλεία υποςτιριξθσ” και 
ειδικότερα Π4.4 "Ψθφιακά εργαλεία διαςφνδεςθσ και διαλειτουργικότθτασ με τρίτα ςυςτιματα" 

Η διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε τρεισ  (3) μινεσ. 
 

1. Κατάρτιςη και υποβολή προςφορών 

Οι οικονομικοί φορείσ (φυςικά ι νομικά πρόςωπα θμεδαπά ι αλλοδαπά, ι ενϊςεισ αυτϊν των 
προςϊπων), καλοφνται να υποβάλλουν οικονομικι προςφορά ςε ενιαίο ςφραγιςμζνο φάκελο ςτον οποίο 
πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ τα παρακάτω: 
 

ΠΡΟΦΟΡΑ  
για τθν προμικεια, εγκατάςταςθ και κζςθ ςε παραγωγικι λειτουργία των  «Ψθφιακϊν εργαλείων 

διαςφνδεςθσ και διαλειτουργικότθτασ με τρίτα ςυςτιματα»  ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ τθσ Πράξθσ «Κζντρο 
Τποςτιριξθσ Επιχειριςεων (ΚΤΕ) Περιφζρειασ τερεάσ Ελλάδασ» 

ΣΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΦΕΡΟΝΣΟ 

Επωνυμία  

Σαχυδρομικι Διεφκυνςθ  

Σθλζφωνο & Σθλεομοιότυπο   

Δ/νςθ θλεκτρ. ταχυδρομείου  

 
Ο φάκελοσ κα πρζπει να φζρει τθν ζνδειξθ: «Να μθν ανοιχτεί από το πρωτόκολλο ι τθν 

γραμματεία».  
 
Οι προςφορζσ υποβάλλονται ςτο Σμιμα Επιςτθμονικοτεχνικισ Τποςτιριξθσ & Τλοποίθςθσ 

Προγραμμάτων του Περιφερειακοφ Σαμείου Ανάπτυξθσ τερεάσ Ελλάδασ (Λ. Καλυβίων 2 – Σ.Κ.35132). 
Οι προςφορζσ μποροφν να κατατεκοφν ςτθν ανωτζρω διεφκυνςθ προςωπικϊσ ι δια εκπροςϊπου 

και ταχυδρομικϊσ επί αποδείξει. 
Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν: Σετάρτθ 22 Αυγοφςτου 2018 
Ο φάκελοσ κάκε Προςφοράσ πρζπει να περιλαμβάνει τουσ ακόλουκουσ ανεξάρτθτουσ (2) δφο 

υποφακζλουσ με τουσ κατωτζρω τίτλουσ:     
Α. «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ»    
Β. «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ»  
 

Α.Τποφάκελοσ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ»    
Ο υποφάκελοσ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ» του ενδιαφερομζνου πρζπει να περιζχει τα εξισ:   
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α) Γενικζσ πλθροφορίεσ για τα χαρακτθριςτικά, τθ δραςτθριότθτα, τθν τεχνικι υποδομι, το 
απαςχολοφμενο προςωπικό ϊςτε να  αποδείξει ότι διακζτει τθν κατάλλθλθ οργάνωςθ, δομι και μζςα, 
ϊςτε να ανταπεξζλκει επιτυχϊσ ςτισ απαιτιςεισ του υπό ανάκεςθ ζργου.  

β) Πιςτοποιθτικό ότι είναι μζλθ του οικείου Επιμελθτθρίου.  
γ) Αντίγραφο ποινικοφ μθτρϊου από το οποίο να προκφπτει ότι μζχρι και τθν θμζρα υποβολισ τθσ 

προςφοράσ τουσ  δεν ζχουν καταδικαςτεί  με τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ για τα αδικιματα όπωσ 
αυτά ορίηονται ςτισ διατάξεισ του ν.4412/2016:ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, δωροδοκία, απάτθ, 
τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, νομιμοποίθςθ 
εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ και παιδικι εργαςία και 
άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων.   

δ) Πιςτοποιθτικό του αρμόδιου Πρωτοδικείου ότι δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ.   
ε)  Πιςτοποιθτικό φορολογικισ και αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ.  
ςτ) ε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου:  Σα νομικά πρόςωπα κα πρζπει πρόςκετα να υποβάλλουν όλα 

τα ζγγραφα από τα οποία προκφπτει θ ςφςταςθ και θ νόμιμθ εκπροςϊπθςθ του υποψιφιου Αναδόχου 
και θ τιρθςθ των ςχετικϊν διατυπϊςεων δθμοςιότθτασ, με τισ τυχόν τροποποιιςεισ τουσ.  

Οι ενϊςεισ και οι κοινοπραξίεσ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, μαηί με τθν 
προςφορά υποβάλλουν τα παραπάνω δικαιολογθτικά για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν 
ζνωςθ ι κοινοπραξία.   

Όςον αφορά τα νομικά πρόςωπα το απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου πρζπει να προςκομίηεται για 
τουσ διαχειριςτζσ, ςτισ περιπτϊςεισ των εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε.) και των προςωπικϊν 
εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον διευκφνοντα ςφμβουλο και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου 
για τισ ανϊνυμεσ εταιρείεσ (Α.Ε.) 

Σα νομιμοποιθτικά ζγγραφα που απαιτοφνται είναι τα ακόλουκα:  
Για τισ Ανϊνυμεσ Εταιρίεσ:  
 Σο φφλλο τθσ Εφθμερίδασ τθσ Κυβερνιςεωσ ι πιςτοποιθτικό ΓΕΜΗ από όπου προκφπτει θ 

ςφςταςθ κακϊσ και θ πλζον πρόςφατθ τροποποίθςθ του καταςτατικοφ     
 Πρακτικό του Διοικθτικοφ υμβουλίου για τθ ςυγκρότθςι του ςε ςϊμα, από το οποίο να 

προκφπτουν τα πρόςωπα που νόμιμα εκπροςωποφν και δεςμεφουν µε τθν υπογραφι τουσ το 
νομικό πρόςωπο, μαηί µε τα αντίςτοιχα ΦΕΚ δθμοςίευςθσ  ι πιςτοποιθτικό ΓΕΜΗ   

Για τισ Εταιρίεσ Περιοριςμζνθσ Ευκφνθσ:  
 Φωτοαντίγραφο του πλζον πρόςφατου κωδικοποιθμζνου καταςτατικοφ    
 Σο φφλλο τθσ Εφθμερίδασ τθσ Κυβερνιςεωσ όπου δθμοςιεφκθκε θ περίλθψθ του καταςτατικοφ  

ι πιςτοποιθτικό ΓΕΜΗ  
Για τισ Ιδιωτικζσ Κεφαλαιουχικζσ (ΙΚΕ):  
 Φωτοαντίγραφο του πλζον πρόςφατου κωδικοποιθμζνου καταςτατικοφ και τυχόν 

τροποποίθςθσ   ι πιςτοποιθτικό ΓΕΜΗ  
Για τισ Ομόρρυκμεσ και τισ Ετερόρρυκμεσ Εταιρίεσ:  
 Φωτοαντίγραφο του πλζον πρόςφατου κωδικοποιθμζνου καταςτατικοφ και τυχόν 

τροποποίθςθσ   
Για ατομικι επιχείρθςθ – Φυςικό Πρόςωπο:  
 Φωτοαντίγραφο τθσ βεβαίωςθσ ζναρξθσ εργαςιϊν από τθν αρμόδια Δ.Ο.Τ.  

  
Δικαιολογθτικά που εκδίδονται ςε Κράτοσ εκτόσ Ελλάδασ, κα ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι 

τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.  
Όλα τα δικαιολογθτικά κατατίκενται ςφμφωνα με το άρκρο 1 του Ν.4250/2014, ιτοι:  
α)Εφόςον πρόκειται για δθμόςια ζγγραφα κατατίκενται ςε ευκρινι φωτοαντίγραφα των 

πρωτότυπων εγγράφων ι των ακριβϊν αντιγράφων τουσ και  
β)Εφόςον πρόκειται για ιδιωτικά ζγγραφα κατατίκενται ςε ευκρινι φωτοαντίγραφα από τα 

αντίγραφα, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο. 
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θμειϊνεται ότι για τα δικαιολογθτικά (γ) και (δ) εάν θ κατάκεςθ εντόσ τθσ οριηόμενθσ με τθν 
παροφςα πρόςκλθςθ καταλθκτικισ προκεςμίασ για τθν υποβολι των προςφορϊν δεν είναι δυνατι, 
μπορεί να κατατεκεί υπεφκυνθ διλωςθ του Ν.1599/1986 όπου κα δθλϊνεται ότι ο υποψιφιοσ δεν τελεί 
υπό τισ εν λόγω καταςτάςεισ  και ςτθ ςυνζχεια κα πρζπει να  προςκομιςκοφν τα αντίςτοιχα πιςτοποιθτικά 
πριν τθν υπογραφι τθσ ςυμβάςεωσ.  

Η Τπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία δεν απαιτείται βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ από 
διοικθτικι αρχι ι τα ΚΕΠ υποβάλλεται:  αα) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε.) 
και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ι.Κ.Ε, O.E. και Ε.Ε.), από τουσ διαχειριςτζσ,  ββ) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων 
εταιρειϊν (Α.Ε.), τον Διευκφνοντα φμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου  

 
Β.Τποφάκελοσ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» 

Ο υποφάκελοσ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» κα πρζπει είναι ςφραγιςμζνοσ και να περιλαμβάνει τθν 
ςυνολικι οικονομικι προςφορά  για τθν παροχι τθσ υπθρεςίασ, θ οποία διατυπϊνεται ολογράφωσ και 
αρικμθτικϊσ, ςε ευρϊ, χωρίσ ΦΠΑ και µε ΦΠΑ. Η οικονομικι προςφορά υπογράφεται από τον 
προςφζροντα ι τον νόμιμο εκπρόςωπο του προςφζροντα.    

Φόροι, ΦΠΑ, κρατιςεισ υπζρ τρίτων, κάκε άλλθ νομικι επιβάρυνςθ, ωσ και κάκε άλλθ δαπάνθ μθ 
ρθτά κακοριηόμενθ από τθν παροφςα, επιβαρφνουν τον Ανάδοχο και κα πρζπει να ζχουν ςυνυπολογιςκεί 
ςτθν προςφορά του διαγωνιηόμενου.  
 

2. Ιςχφσ προςφορών 
Ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ µε τθν προςφορά του δεςμεφεται να υλοποιιςει το ζργο ςτον  

προδιαγεγραμμζνο χρόνο και ςτθν ποιότθτα και επίπεδο ςφμφωνα µε τθν προςφορά του και τουσ όρουσ 
τθσ Πρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ. Οι προςφορζσ δεςμεφουν τουσ προςφζροντεσ για 90 
θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. Εάν ηθτθκεί, μπορεί 
να γίνει παράταςθ του χρόνου ιςχφοσ για ίςο διάςτθμα. Προςφορά που κα υπερβαίνει τθν 
προχπολογιςκείςα δαπάνθ τθσ υπθρεςίασ απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. τθν περίπτωςθ ιδιαίτερα 
χαμθλϊν οικονομικϊν προςφορϊν δφνανται να ηθτθκοφν εγγράφωσ οι όποιεσ πρόςκετεσ διευκρινιςεισ, 
ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 89 του Ν.4412/2016 προκειμζνου να κρικεί το αποδεκτό ι μθ 
τθσ αςυνικιςτα χαμθλισ οικονομικισ προςφοράσ.          
 
Εςωτερική Διανομή: 
1) Χρονολογικό αρχείο 
2) Φ. Δράςθσ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ Δ TOY ΠΣΑ 
 
 
 
 
 
 
ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ 

 


