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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ» 

 

 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  3.968,00€ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
 

Η παρούσα  τεχνική περιγραφή αφορά την προμήθεια εφαρμογής λογιστικής – 

οικονομικής διαχείρισης για τις ανάγκες της «Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων 

Ανηλίκων στο Γραικοχώρι Ηγουμενίτσας», του έργου με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 

5037452. 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 

3.968,00€  συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων και η σχετική 

πίστωση είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του «Διεθνές Κέντρο για την 

Βιώσιμη Ανάπτυξη» με στοιχεία: Κ.Α. 18.01 «Αγορές Άυλων Παγίων». Η προμήθεια 

θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του «Διεθνές  Κέντρο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη» 

του οικονομικού έτους 2019. Η διενέργεια της προμήθειας  θα πραγματοποιηθεί με  τη 

διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής προκύπτουσα από το μεγαλύτερο ενιαίο 

ποσοστό έκπτωσης. Η κατακύρωση θα γίνει στη συνολικά χαμηλότερη τιμή.   

Η συγκεκριμένη προμήθεια εφαρμογής λογιστικής – οικονομικής διαχείρισης 

κρίνεται απαραίτητη για την σωστή λογιστική - οικονομική διαχείριση της δράσης.  Η 

παρούσα μελέτη έχει ως αντικείμενο την υποστήριξη ορθής λειτουργίας των 

εφαρμογών των οικονομικών, λογιστικών υπηρεσιών καθώς και την υποστήριξη και 

επιτόπια εκπαίδευση του χρήστη στις καθημερινές μηχανογραφικές τους εργασίες για 

την περίοδο από την υπογραφή της σύμβασης έως 15/05/2020 με δυνατότητα 

ανανέωσης του προγράμματος. Η προμήθεια εφαρμογής λογιστικής – οικονομικής 

διαχείρισης αποτελείται από τις επιμέρους εργασίες: 

Προμήθεια Εφαρμογής Λογιστικής Διαχείρισης 

 Αγορά Εφαρμογής Λογιστικής  - Οικονομικής Διαχείρισης 

 Υπηρεσία Εγκατάστασης προγράμματος 

 Μεταφορά δεδομένων και τυχόν παραμετροποίηση  

 Εκπαίδευση 2 χρηστών 
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Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθεται το σύνολο των απαιτούμενων προϊόντων  

δηλαδή το απαιτούμενο λογισμικό λογιστικής – οικονομικής διαχείρισης με τις 

απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές και χαρακτηριστικά που απαιτείται να έχει, τα 

χαρακτηριστικά της εν γένει τεχνολογίας για την εγκατάσταση και λειτουργία του και 

οι εργασίες και υπηρεσίες που απαιτούνται για τη διαχείριση και ορθή λειτουργία του. 

  

Προμήθεια Εφαρμογής Λογιστικής Διαχείρισης 

1. Λογισμικό λογιστικής – οικονομικής διαχείρισης. 

2. Γλώσσα περιβάλλοντος εργασίας σε Ελληνικά και Αγγλικά. 

3. Τεχνολογία με τα εξής χαρακτηριστικά: 

 Να παρέχει υψηλή ευχρηστία και χρηστικότητα, που βασίζεται στα πρότυπα 

διεπαφής του χρήστη με το Microsoft®Office 

 Να παρέχει εύκολη πρόσβαση στην πληροφορία κάθε στιγμή από οπουδήποτε  

 Να παρέχει  ευκολία διεπικοινωνίας και ανταλλαγής δεδομένων με άλλα 

πληροφοριακά συστήματα 

 Να παρέχει   πλήρη διασυνδεσιμότητα των εφαρμογών και δημιουργία ενιαίου 

περιβάλλοντος διαχείρισης και λειτουργίας 

 Να παρέχει  γρήγορη λειτουργία απομακρυσμένης πρόσβασης έτσι ώστε σε 

συνδυασμό με τις νέες υποδομές δικτύων να υποστηρίζονται απομακρυσμένα 

σημεία παρουσίας κάθε οργανισμού. 

 Να παρέχει   ενσωματωμένο σύστημα ασφάλειας και κρυπτογράφησης των 

πληροφοριών για ασφαλή πρόσβαση τόσο σε περιβάλλον τοπικού δικτύου, όσο 

και μέσω του Internet 

 Να παρέχει   πλήρη υποστήριξη του πιο διαδεδομένου και σύγχρονου προτύπου 

απεικόνισης δεδομένων XML, που χρησιμοποιείται τόσο για την 

παραμετροποίηση του λογισμικού όσο και για την απεικόνιση των δεδομένων 
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  Να παρέχει   μηχανισμό αυτόματης αναβάθμισης εκδόσεων μέσω του Internet 

(Live Update) που εξασφαλίζουν σημαντική μείωση κόστους και χρόνου 

αναβάθμισης για τον πελάτη 

4. Λογιστική 

Περιλαμβάνει έτοιμο λογιστικό σχέδιο σύμφωνα με το ΕΓΛΣ 

Λογιστικό Σχέδιο Γενικής-Τάξεως 

Πολλαπλές Χρήσεις 

Θεωρημένες - Πληροφοριακές εκτυπώσεις 

Διαχείριση Προσωρινών και Οριστικών εγγραφών 

Πρότυπα Άρθρα 

Αναλυτική Λογιστική με Θεωρημένες και Πληροφοριακές εκτυπώσεις 

Αυτόματη έκδοση Ισολογισμού και κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης 

Αποσβέσεις - Μητρώο Παγίων 

Παραστατικά παγίων  

Παρακολούθηση Αριθμών σειράς Παγίων 

  

5. Οικονομική Διαχείριση 

Διαχείριση εταιρίας  

Διαχείριση Συναλλασσομένων (Προμηθευτές– Πιστωτές) 

Χρηματοοικονομική Διαχείριση (Περιλαμβάνει Διαχείριση Ταμείου – Αξιογράφων 

Διαχείριση Τραπεζικών Λογαριασμών, Ενηλικίωση 

υπολοίπων)                                              

Διαχείριση Δαπανών 

Διαχείριση Ειδικών Λογαριασμών (Φόροι – Επιβαρύνσεις – Κρατήσεις) 

Πολλαπλές Οικονομικές Χρήσεις –Περίοδοι - Διαχείριση  Χρηστών – Προνομίων - 

Παραμετροποίηση User Interface) 

  

6. Παρακολούθηση προϋπολογισμών 

Διαχείριση Προϋπολογισμού ειδών- προμηθευτών, εσόδων-δαπανών-επενδύσεων 
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Διαδικασία κατάρτισης 

Συγκριτικές καταστάσεις προϋπολογισμού-απολογισμού ανά περίοδο και χρήση. 
 

 

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

H διενέργεια της προμήθειας θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης 

και θα διεξαχθεί σύμφωνα με: 

α)Τις διατάξεις του άρθρου 118 του  Ν. 4412/16 και με κριτήριο την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφοράς βάση τιμής. 

β) Των  διατάξεων του άρθρου 67 του ν. 4484/2017,  άρθρο 39α του Κώδικα 

ΦΠΑ. 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

  Η ισχύς της σύμβασης άρχετε από την ημερομηνία υπογραφή της και η 

παράδοση να πραγματοποιηθεί εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών. 

Τόπος παράδοσης ορίζεται η Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο 

Γραικοχώρι Ηγουμενίτσας στον ξενώνα «Olympic Ζήγος», στο Γραικοχώρι 

Ηγουμενίτσας, Έναντι Αγίας Τριάδος  Ηγουμενίτσας.  

 

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

 
1. Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του 

Ν.4412/2016. 

2. Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 3.968,00€ 

(συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων ΦΠΑ 24%) 

3. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα υποβάλλουν οικονομικές προσφορές εντός 

από 16/10/2019 Έως 21/10/2019 

4.   Κριτήριο ανάθεσης της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης είναι η πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

5. Η απόφαση  της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης θα καταχωρηθεί  στο 

https://www.taxheaven.gr/pages/index/page/clips-subscription
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/827
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ΚΗΜΔΗΣ. 

6. Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής και 

θα παραμείνει αναρτημένη σε αυτή για τουλάχιστον πέντε (5) ημερολογιακές 

ημέρες, πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.  

7. Το λογισμικό προορίζεται να χρησιμοποιηθεί από το Διεθνές Κέντρο για την 

Βιώσιμη Ανάπτυξη  και απαιτείται να εγκατασταθεί στον SERVER του Διεθνούς 

Κέντρου για την Βιώσιμη Ανάπτυξη. 

8. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει εντός (1) ενός μήνα από την παράδοση.  

9. Κατά την παραλαβή θα ελεγχθεί η ποσότητα, η πληρότητα και η αρτιότητα του 

παραλαµβανοµένου λογισμικού και η συμφωνία του µε τις προδιαγραφές. Εάν το 

λογισμικό δεν είναι του εγκεκριμένου τύπου ή δεν πληροί κάποιο από τα ανωτέρω 

χαρακτηριστικά δεν θα παραληφθεί». 

 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  

 

1. Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 

σύμβασης απαιτείται να ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα συναφή με το 

αντικείμενο της σύμβασης που καταθέτουν οικονομική προσφορά. 

2. Για την απόδειξη της παραπάνω απαίτησης «Καταλληλόλητα Άσκησης 

Επαγγελματικής Δραστηριότητας» οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς 

προσκομίζουν, μαζί με την οικονομική προσφορά: πιστοποιητικό/βεβαίωση 

του οικείου επαγγελματικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει το ειδικό 

επάγγελμά τους, το οποίοι είναι συναφές με το αντικείμενο της υπηρεσίας.  

Επιπρόσθετα κατά την υποβολή της οικονομικής προσφοράς προσκομίζουν : 

1. Ασφαλιστική Ενημερότητα 

2. Φορολογική Ενημερότητα 

3. Ποινικό Μητρώο    
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4. Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου 

της χώρας εγκατάστασης από το οποίο προκύπτει το ειδικό επάγγελμα τους 

(το οποίο θα πρέπει να είναι συναφές με το αντικείμενο της προμήθειας) 

 

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

Εφόσον υπάρξει απόκλιση της σύμβασης εκτέλεσης της υπηρεσίας των 

παραπάνω ειδών, μπορεί να επιβληθεί σε βάρος του αναδόχου ποινική ρήτρα σύμφωνα  

με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/16 

 

 ΠΛΗΜΜΕΛΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  

Για όλα την υπηρεσία θα υπάρχει υποστήριξη χρηστών έως 15/05/2019 και  

εγγύηση τουλάχιστον δύο (2) ετών από την παράδοση.  

 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
Η παραλαβή της προμήθειας ενεργείται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής 

σύμφωνα με τον τρόπο και κατά τον χρόνο που ορίζεται από τις διατάξεις του 

Ν.4412/16 και την σύμβαση.  Από την ως άνω επιτροπή συντάσσεται σχετικό 

πρωτόκολλο. Η παραλαβή ενεργείται στις εγκαταστάσεις της Δομής. Ο Ανάδοχος 

αναλαμβάνει την εγκατάσταση και τη θέση σε λειτουργία του εξοπλισμού στις θέσεις 

που θα του υποδειχθούν. 
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ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Υπηρεσία Λογιστικής Διαχείρισης και Προϋπολογισμός με 

παραμετροποίηση ενταλμάτων  

2.200,00€ 

Υπηρεσίες  1.000,00€ 

Καθαρή αξία 3.200,00€ 

ΦΠΑ 24%    768,00€ 

Τελικό Ποσό  3.968,00€ 
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Έντυπο Προσφοράς 

 

Προς: Διεθνές Κέντρο για την Βιώσιμη Ανάπτυξη 

 

Θέμα: Προσφορά για υπηρεσία Λογιστικής Διαχείρισης και Προϋπολογισμός με 

παραμετροποίηση ενταλμάτων για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας 

Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Γραικοχώρι Ηγουμενίτσας 

Ημερομηνία:  …./…/2019 

Ο/Η υπογεγραμμένος/η ……………………………..…………………………… για 

λογαριασμό μου/της εταιρίας 

……………………………………………………………………….…….…. δηλώνω 

ότι έλαβα γνώση και  αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους της από 

…./………/….2019  Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών του «Διεθνούς Κέντρου για 

την Βιώσιμη Ανάπτυξη»  για την προμήθεια  

υπηρεσίας Λογιστικής Διαχείρισης και Προϋπολογισμός με παραμετροποίηση 

ενταλμάτων για  τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο 

Γραικοχώρι Ηγουμενίτσας ότι η υπηρεσία  που προσφέρω πληροί  όλους τους όρους 

και τις απαιτήσεις του ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ της 

πρόσκλησης και προσφέρω την παρακάτω δεσμευτική προσφορά.  

Υπηρεσία Λογιστικής Διαχείρισης και Προϋπολογισμός με 

παραμετροποίηση ενταλμάτων  

 

Υπηρεσίες   

Καθαρή αξία  

ΦΠΑ 24%  

Τελικό Ποσό   

ΕΛΑΒΑ ΓΝΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ 

ΤΗΣ ΩΣ ΑΝΩ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ. 

 

Η παρούσα προσφορά ισχύει μέχρι τις 15-05-2019 

 

Εταιρία / Επιχείρηση:   

Ονοματεπώνυμο:  

 

Υπογραφή            Σφραγίδα 


