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σσττοο   

Σχέδιο Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού 

με τίτλο: 

«Προμήθεια Συστήματος παρακολούθησης είσπραξης του πόρου 0,07% 

υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.» 

 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

 
 
 

Υποβολή προτάσεων και παρατηρήσεων 
 

από 4/7/2019 έως και 26/8/2019 

 
 
 

Οι προτάσεις και οι παρατηρήσεις θα διαβιβάζονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της 
Αρχής : eaadhsy@eaadhsy.gr  με την χρήση του παρόντος εγγράφου 

 
 
 

 
Όνομα υπευθύνου : 

 

Αντώνιος Νίκας 

 
Στοιχεία επικοινωνίας: 

Τηλ :    2132124742 
Email : a.nikas@eaadhsy.gr  
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ΕΕππωωννυυμμίίαα  ΦΦοορρέέαα::  UUNNIISSYYSSTTEEMMSS  
  

ΠΠΡΡΟΟΤΤΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ  κκααιι    ΠΠΑΑΡΡΑΑΤΤΗΗΡΡΗΗΣΣΕΕΙΙΣΣ 
 
 

1. Γενικές Παρατηρήσεις 
 
2. Παρατηρήσεις  στο Παράρτημα Α 

 
Άρθρο / 

Παράγραφος  
Τίτλος Άρθρου / 

Παραγράφου 
Σελίδα  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΣΧΟΛΙΑ / ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

11/Πίνακας 
Κριτηρίων 
Αξιολόγησης 
Προσφορών 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ – 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

9 Το έργο έχει σημαντική πολυπλοκότητα τόσο αναφορικά με 
το διαχείριση τρίτων φορέων και πληροφορικών συστημάτων 
όσο και αναφορικά με τις διαδικασίες που χρησιμοποιούνται 
για τον υπολογισμό και τη διαχείριση των κρατήσεων. 
Θεωρούμε ότι για την επιτυχία του έργου θα πρέπει να δοθεί 
ιδιαίτερη έμφαση στη τεχνική ικανότητα και ετοιμότητα του 
αναδόχου. Κατά συνέπεια νομίζουμε ότι στην αξιολόγηση θα 
πρέπει να ενισχυθεί ο συντελεστής βαρύτητας της τεχνικής 
αξιολόγησης σε σχέση με την οικονομική. Προτείνουμε ο 
σχετικός συντελεστής να είναι 80%. 

11/4.1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ – 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

11 δεν υπάρχει περιγραφή για την Επεξήγηση κριτηρίων 
αξιολόγησης προσφορών για τα κριτήρια 8, 9, 11  
θα πρέπει να περιγραφούν με την ίδια ανάλυση που 
περιγράφονται τα υπόλοιπα κριτήρια. 

11/4.2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ – 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

11 

11/4.4 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ – 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

11 

12/3.2/Γ/α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

13 υπάρχει η απαίτηση ότι «οι προσφέροντες πρέπει να 
διαθέτουν εμπειρία σε εκτέλεση παρόμοιων συμβάσεων», 
χωρίς όμως να ορίζεται πως μια σύμβαση θεωρείται 
«παρόμοια». Προτείνουμε να εισαχθεί απαίτηση για 
«αποδεδειγμένη εμπειρία σε υπολογισμό και διαχείριση 
κρατήσεων σε φορείς Κεντρικής και Γενικής Κυβέρνησης» 

23  
 
 
24 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ 
ΣΤΑΔΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

25,26 Το παραδοτέο του λογισμικού θα πρέπει να υλοποιεί τις 
συμφωνηθείσες προδιαγραφές και τα σενάρια ελέγχου. 
Όμως στη διακήρυξη το παραδοτέο Π4 (Τεύχος μεθοδολογίας 
και σεναρίων ελέγχου αποδοχής) παραδίδεται μαζί με το 
λογισμικό.  
Προτείνουμε το σχετικό παραδοτέο να μεταφερθεί στο 
δεύτερο μήνα του έργου ώστε η υλοποίηση να εφαρμόζει τις 
συμφωνηθείσες προδιαγραφές του Π4. Για τον ίδιο λόγο 
προτείνουμε να προστεθεί παραδοτέο «Μελέτης 
εφαρμογής» στο οποίο θα αποτυπώνονται όλες οι 
προδιαγραφές του λογισμικού οι οποίες δεν 
περιλαμβάνονται στο Π1, Π4 και Π6. Το παραδοτέο αυτό θα 
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πρέπει να τοποθετηθεί στο δεύτερο μήνα του έργου. Να 
μεταφερθεί το παραδοτέο Π6 στο δεύτερο μήνα του έργου. 

 
3. Παρατηρήσεις στο Παράρτημα  Β 

 
Άρθρο / 

Παράγραφος  
Τίτλος Άρθρου / 

Παραγράφου 
Σελίδα  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΣΧΟΛΙΑ / ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Β4 Σχήμα διοίκησης και 
υλοποίησης του έργου 

44 αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Ομάδας Έργου 
Οργανισμού (OEΟ) δεν υπάρχει σαφής αναφορά ότι θα πρέπει 
να είναι υπεύθυνη για το συντονισμό των τρίτων φορέων με 
την ομάδα υλοποίησης του έργου παρά μόνο «Διευκόλυνση 
του αναδόχου στην επικοινωνία και τις επαφές με τα στελέχη 
και τους χρήστες του Οργανισμού και των τρίτων φορέων με 
τους οποίους απαιτείται να συνεργαστεί». Όμως το έργο 
περιλαμβάνει ισχυρή αλληλεπίδραση με τρίτους φορείς που 
δεν μπορεί να είναι στην ευθύνη του αναδόχου. Προτείνουμε 
να προστεθεί ότι στις αρμοδιότητες της ΟΕΟ θα είναι ο 
συντονισμός των τρίτων φορέων με την ομάδα υλοποίησης. 

 
4. Παρατηρήσεις στο Παράρτημα Γ 

 
Άρθρο / 

Παράγραφος  
Τίτλος Άρθρου / 

Παραγράφου 
Σελίδα  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΣΧΟΛΙΑ / ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

    

    

    

 
 
5. Παρατηρήσεις στο Παράρτημα Δ 

 
Άρθρο / 

Παράγραφος  
Τίτλος Άρθρου / 

Παραγράφου 
Σελίδα  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΣΧΟΛΙΑ / ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

    

    

    

 


