
 

 

Σελίδα 1 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        Αθήνα,  12-07-2021 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ   Αρ. Πρωτ.: 2417 
Λεωφ. Μεσογείων 207, 115 25 Αθήνα  
Τηλ.: 210 8089 271 - 3  
e-mail: info-ofypeka@prv.ypeka.gr   

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
«ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ» 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 74.400,00€ ΜΕ Φ.Π.Α. 
(ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.: 60.000,00€ - Φ.Π.Α.: 14.400,00€) 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 2416/12/07/2021 
 

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:  

Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής – Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. 
Διεύθυνση: Λεωγ. Μεσογείων 207, Αθήνα 
Ταχ. Κώδικας: 115 25 
Τηλέφωνο: 210 8089271-3 
Ιστοσελίδα: https://necca.gov.gr/  

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ:  

Συνοπτικός διαγωνισμός σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016, όπως ισχύει. 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:  

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων.  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:  

Η προμήθεια και θέση σε λειτουργία α) ενός σύγχρονου ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης 
ανθρώπινου δυναμικού και μισθοδοσίας με 5 άδειες χρήσης και δυνατότητα παρακολούθησης έως και 400 
ενεργών εργαζόμενων μηνιαίως και β) ενός σύγχρονου ολοκληρωμένου συστήματος οικονομικής 
διαχείρισης και διαχείρισης έργων/δράσεων με 40 άδειες χρήσης και δυνατότητα παρακολούθησης έως και 
400 ενεργών εργαζόμενων μηνιαίως. 
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV): 48000000-8  Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00 €) μη 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 74.400,00 € - ΦΠΑ: 
14.400,00 €). 
Προσφορές μπορούν να υποβάλλονται από έναν υποψήφιο Ανάδοχο για το σύνολο των ειδών του 
διαγωνισμού. 
Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 
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Σελίδα 2 

ΚΥΡΙΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:  

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση χρηματοδοτείται από τον Τακτικού Προϋπολογισμό Εξόδων του 
Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. για τα οικονομικό έτος 2021. 
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί τμηματικά (σε τρεις φάσεις) με την παράδοση των ειδών. 
Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία. 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν την Αναλυτική Διακήρυξη στη Διαδικτυακή Πύλη του 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) στη διεύθυνση 
http://www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στη διεύθυνση 
https://necca.gov.gr/anakoinwseis/.  
Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών: Δευτέρα, 26/07/2021 και ώρα 12:00. 
Τρόπος υποβολής προσφορών: Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό πρέπει να υποβάλουν 
με οποιοδήποτε τρόπο, αλλά με δική τους αποκλειστικά ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση, έγγραφη 
σφραγισμένη προσφορά, μέχρι την προθεσμία που αναφέρεται παραπάνω στα κάτωθι στοιχεία:  
 

Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής 
Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. 

Λεωφόρος Μεσογείων 207, ΤΚ 11525, Αθήνα 
Υπόψη κ. Ευφροσύνης Σπυρογιάννη 

με την ένδειξη για διαγωνισμό με αριθμό διακήρυξης 2416/12-07-2021 
 
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Τρίτη 27/07/2021 και ώρα 13:00 στα γραφεία του 
Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. και επιτρέπεται να παρευρίσκονται οι υποψήφιοι ή οι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί 
τους.  
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη γραμματεία του 
Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής – Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. τηλ. 210 8089271, e-mail: info-
ofypeka@prv.ypeka.gr κ. Σπυρογιάννη Ευφροσύνη όλες τις εργάσιμες ημέρες των Δημοσίων Υπηρεσιών από 
8:30-14:30. 
 
 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος 
του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. 

 
 
 

Κωνσταντίνος Τριάντης 
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