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Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Legal Basis:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 40
ΑΘΗΝΑ
10174
ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Τηλέφωνο:  +33 2132116482
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: s.kyriakopoulos@tpd.gr 
Φαξ:  +33 2132116492
Κωδικός NUTS: EL303
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www.tpd.gr

I.2) Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες
Η σύμβαση ανατίθεται από κεντρική αρχή αγορών

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη
διεύθυνση: https://www.tpd.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: http://
www.promitheus.gov.gr

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Οργανισμός δημοσίου δικαίου

I.5) Κύρια δραστηριότητα
Άλλες δραστηριότητες: Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η ενίσχυση της περιφερειακής
ανάπτυξης με την χρηματοπιστωτική και τεχνική υποστήριξη των Ο.Τ.Α Α΄& Β΄ βαθμού, η αποκλειστική φύλαξη
και διαχείριση τω

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
Προμήθεια Πληροφοριακού Συστήματος Καταθετικών Προϊόντων και λοιπών εφαρμογών του Τ.Π. & Δανείων με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
48442000

II.1.3) Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες

mailto:s.kyriakopoulos@tpd.gr
https://www.tpd.gr
https://www.tpd.gr
http://www.promitheus.gov.gr
http://www.promitheus.gov.gr
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II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάδειξη Αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια και την παραμετροποίηση
σύμφωνα με τις ανάγκες του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ενός Πληροφοριακού Συστήματος
Καταθετικών Προϊόντων και λοιπών εφαρμογών του Τ.Π. & Δανείων, προκειμένου, να βελτιώσει τις υπηρεσίες
που παρέχει στους συναλλασσομένους του, να παρέχει τη δυνατότητα ταχύτερης και ασφαλούς ανάπτυξης
νέων χρηματοπιστωτικών προϊόντων σε on line περιβάλλον, να αναπτύξει διεπαφές με άλλους Φορείς
(Δίας, Τειρεσίας, Τράπεζα της Ελλάδος, Ερμής, Υπουργείο Οικονομικών κ.ά.), να προλαμβάνει τη διαδικασία
του ξεπλύματος χρήματος μέσω διασύνδεσης με σχετικούς Φορείς, να δημιουργήσει αναφορές για την
αποτελεσματικότερη λήψη αποφάσεων και να υλοποιήσει νέο λογιστικό σχέδιο το οποίο ως προς τη γενική
λογιστική θα βασίζεται σε ενιαίο κλαδικό λογιστικό σχέδιο των τραπεζών με τις απαραίτητες προσαρμογές για
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και δυνατότητα λογιστικής παρακολούθησης κλαδικής δραστηριότητας.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 544 000.00 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάδειξη Αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια και την παραμετροποίηση
σύμφωνα με τις ανάγκες του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ενός Πληροφοριακού Συστήματος
Καταθετικών Προϊόντων και λοιπών εφαρμογών του Τ.Π. & Δανείων, προκειμένου, να βελτιώσει τις υπηρεσίες
που παρέχει στους συναλλασσομένους του, να παρέχει τη δυνατότητα ταχύτερης και ασφαλούς ανάπτυξης
νέων χρηματοπιστωτικών προϊόντων σε on line περιβάλλον, να αναπτύξει διεπαφές με άλλους Φορείς
(Δίας, Τειρεσίας, Τράπεζα της Ελλάδος, Ερμής, Υπουργείο Οικονομικών κ.ά.), να προλαμβάνει τη διαδικασία
του ξεπλύματος χρήματος μέσω διασύνδεσης με σχετικούς Φορείς, να δημιουργήσει αναφορές για την
αποτελεσματικότερη λήψη αποφάσεων και να υλοποιήσει νέο λογιστικό σχέδιο το οποίο ως προς τη γενική
λογιστική θα βασίζεται σε ενιαίο κλαδικό λογιστικό σχέδιο των τραπεζών με τις απαραίτητες προσαρμογές
για Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και δυνατότητα λογιστικής παρακολούθησης κλαδικής δραστηριότητας και στο
κλαδικό λογιστικό των ΝΠΔΔ ως προς το δημόσιο λογιστικό (έσοδα, έξοδα, επενδύσεις). Η διάρκεια υλοποίησης
του ανωτέρω έργου ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες μετά την παρέλευση των οποίων προβλέπεται διετής
περίοδος δωρεάν εγγύησης «Καλής Λειτουργίας» και μετά την πάροδο αυτής παροχή υπηρεσιών τεχνικής
υποστήριξης/συντήρησης για τρία (3) επιπλέον έτη, με τίμημα.
Η προμήθεια και οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου
δημοσίων συμβάσεων (CPV:48442000-8 Πακέτα Λογισμικού Χρηματοπιστωτικών Συστημάτων).
Η εκτιμώμενη αξία της Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων
πεντακοσίων εξήντα ευρώ ΜΟΝΟ (674.560,00) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος (24%) Φ.Π.Α.
(προϋπολογισμός άνευ Φ.Π.Α. πεντακόσιες σαράντα τέσσερις χιλιάδες ευρώ ΜΟΝΟ (€544.000,00), Φ.Π.Α.
εκατόν τριάντα χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα ευρώ ΜΟΝΟ (€130.560,00).
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Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες για την υλοποίηση του έργου μετά την παρέλευση
των οποίων προβλέπεται διετής δωρεάν εγγύηση καλής λειτουργίας και μετά την πάροδο αυτής παροχή
υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης για τρία (3) έτη. Συνεπώς η συνολική διάρκεια της σύμβασης
ανέρχεται σε έξι (6) έτη και έξι (6) μήνες.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στα επισυναπτόμενα
Παραρτήματα Α1 έως Α8 Περιβάλλον – Γενική Περιγραφή του Έργου τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα
της παρούσας Προκήρυξης.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς μόνο βάσει
τιμής.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 544 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 78
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής

III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν
εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης. Οι
οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής
τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του
ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν
εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση
σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
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Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.1.5) Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.1) Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:

III.2.3) Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης
Υποχρέωση αναφοράς των ονοματεπωνύμων και των επαγγελματικών προσόντων του προσωπικού στο οποίο
ανατίθεται η εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1) Περιγραφή

IV.1.1) Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3) Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

IV.1.4) Πληροφορίες σχετικά με τη μείωση του αριθμού των λύσεων ή των προσφορών κατά τη διάρκεια της
διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου

IV.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό

IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.1) Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 30/08/2019
Τοπική ώρα: 14:30

IV.2.3) Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους
επιλεγέντες υποψηφίους

IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά

IV.2.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 12 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 05/09/2019
Τοπική ώρα: 10:30
Τόπος:
ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 40 - ΤΚ:10174
ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:
ΒΑΤΙΚΙΩΤΗ ΞΑΝΘΙΠΠΗ ( με αναπληρωτή τον ΚΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ)
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ (με αναπληρωτή τον ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ)
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ΜΠΑΚΟΥΡΗ ΑΝΔΡΕΑ (με αναπληρώτρια τη ΛΙΤΣΑ ΑΚΡΙΒΗ)

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.2) Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας
Θα γίνονται ηλεκτρονικές πληρωμές

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί όπως αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω:
5.1.1.- Το ποσό που αφορά στην κατασκευή του έργου και την αρχική διετή εγγύηση/υποστήριξη κατανέμεται και
(καταβάλλεται) ως εξής:
• ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) του συμβατικού τιμήματος υλοποίησης του Έργου, μη λαμβανομένου
υπόψη του τιμήματος που αντιστοιχεί στην παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης για
τρία έτη μετά την παρέλευση της διετούς δωρεάν εγγύησης, με την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή από την
Επιτροπή Παραλαβής της Φάσης Α΄-Ανάλυση Απαιτήσεων και Φάσης Β΄-Εγκατάσταση Εξοπλισμού, Λογισμικού
– Υλοποίηση Εφαρμογών όπως αναφέρεται στο παράρτημα Α.4.
• ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) του συμβατικού τιμήματος υλοποίησης του Έργου, μη λαμβανομένου
υπόψη του τιμήματος που αντιστοιχεί στην παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης για
τρία έτη μετά την παρέλευση της διετούς δωρεάν εγγύησης, με την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή από την
Επιτροπή Παραλαβής της Φάσης Γ΄-Πιλοτική –Δοκιμαστική Λειτουργία όπως αναφέρεται στο παράρτημα Α.4.
• ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) του συμβατικού τιμήματος υλοποίησης του Έργου, μη λαμβανομένου υπόψη
του τιμήματος που αντιστοιχεί στην παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης για τρία έτη μετά
την παρέλευση της διετούς δωρεάν εγγύησης, με την ολοκλήρωση του πρώτου (1ου) εξαμήνου της διετούς
δωρεάν εγγύησης ‘’καλής λειτουργίας’’.
• ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) του συμβατικού τιμήματος υλοποίησης του Έργου, μη λαμβανομένου υπόψη
του τιμήματος που αντιστοιχεί στην παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης για τρία έτη μετά
την παρέλευση της διετούς δωρεάν εγγύησης, με την ολοκλήρωση του δεύτερου (2ου) εξαμήνου της διετούς
δωρεάν εγγύησης ‘’καλής λειτουργίας’’.
• ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) του συμβατικού τιμήματος υλοποίησης του Έργου, μη λαμβανομένου υπόψη
του τιμήματος που αντιστοιχεί στην παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης για τρία έτη
μετά την παρέλευση της διετούς δωρεάν εγγύησης, με την ολοκλήρωση του τρίτου (3ου) εξαμήνου της διετούς
δωρεάν εγγύησης ‘’καλής λειτουργίας’’.
• ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) του συμβατικού τιμήματος υλοποίησης του Έργου, μη λαμβανομένου υπόψη
του τιμήματος που αντιστοιχεί στην παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης για τρία έτη μετά
την παρέλευση της διετούς δωρεάν εγγύησης, με την ολοκλήρωση του τέταρτου (4ου) εξαμήνου της διετούς
δωρεάν εγγύησης ‘’καλής λειτουργίας’’

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
ΚΤΙΡΙΟ ΚΕΡΑΝΗΣ
ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗ
18233
ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
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Φαξ:  +30 2132141229

VI.4.2) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της
προδικαστικής προσφυγής είναι:
• δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν
η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
• δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν
άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
• δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα
του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο
δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15)
ημέρες από την επόμενη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 40
ΑΘΗΝΑ
10174
ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο:  +30 2132116482
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: s.kyriakopoulos@tpd.gr 
Φαξ:  +30 2132116492
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.tpd.gr

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
17/07/2019

mailto:s.kyriakopoulos@tpd.gr
http://www.tpd.gr
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