
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΠΡΟΣ : ΝΤΙ ΜΑΪΚΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΕ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/1β

Πορταριάς 30, ΤΚ 11523 Αθήνα Τηλ. (εξωτ.) : 2106552502
 ΚΟΙΝ. : ΓΕΣ/ΔΟΙ/1β FAX :  2106560086

ΟΛΚΕΣ - ΚΤΣΑ Φ.830/11/720303
INTRAWAY Σ. 10490
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ Αθήνα, 21 Δεκ 11
ΕΡΓΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ Συνημμένα : Όπως στο Έγγραφο
Στουρνάρη 16, ΤΚ 10683 Αθήνα

ΘΕΜΑ : Δαπάνες  Στρατού  (Κατακύρωση  Πρόχειρου  Διαγωνισμού  για  την 
Προμήθεια  Διαδικτυακού  Συστήματος  Διπλογραφικής  Λογιστικής 
Τροποποιημένης Ταμειακής Βάσης)

 1.  Έχοντας υπόψη :

α. Το ΝΔ 721/70 «Περί Οικονομικής Μέριμνας και Λογιστικού των 
ΕΔ» (Α΄ 251)

β. Το Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις 
Συναφών Θεμάτων» (Α΄ 19), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα

γ. Το  Ν.2362/95,  άρθρα  81-84  «  Περί  Δημοσίου  Λογιστικού, 
Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και Άλλες Διατάξεις» (Α΄ 247)

δ. Το ΠΔ 118/07 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου» (Α΄ 150)

ε. Την  υπ’  αριθ.  Φ.800/133/134893/Σ.  3323/19-11-07  Απόφαση 
ΥΦΕΘΑ (ΦΕΚ Β/2300/3-12-07) «Περί Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας κλπ.»

στ. Την υπ’ αριθμ. Φ. 814/121/718285/Σ. 9912/2 Δεκ 2011/ΓΕΣ/ΔΟΙ/ 
2ο Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (με α/α 05171 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και 
Εντολών Πληρωμής) (Α.Δ.Α.: 456Τ6-57Η)

ζ. Την υπ’ αριθμ. Φ.830/10/718664/Σ. 10005/7 Δεκ 11/ΓΕΣ/ΔΟΙ/1β, 
με την οποία προκηρύχθηκε Πρόχειρος διαγωνισμός, με γραπτές ενσφράγιστες 
προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη 
προσφορά για  την  προμήθεια  Διαδικτυακού  Συστήματος  Διπλογραφικής 
Λογιστικής  Τροποποιημένης  Ταμειακής  Βάσης,  για  τις  ανάγκες  του  Γενικού 
Επιτελείου  Στρατού   προϋπολογιζόμενης  δαπάνης  ποσού  εβδομήντα  τριών 
χιλιάδων  οκτακοσίων  (€  73.800,00)  ευρώ  (συμπεριλαμβανομένου  του  ΦΠΑ), 
σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης (ΑΔΑ : 456A6-9K0).

η. Το  από  15  Δεκ  11  Πρακτικό  Καταχώρισης  Στοιχείων 
Προσφορών,  Προμηθευτών  και  Δικαιολογητικών  Συμμετοχής  Διενέργειας 
Διαγωνισμού Υπ’ Αριθ. 1/2011 του ΓΕΣ/ΔΟΙ.

θ. Το από 15 Δεκ 11 Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών Συμμετο -
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χής Διαγωνισμού Υπ’ Αριθ. 1/2011 του ΓΕΣ/ΔΟΙ.

 ι. Η από 15 Δεκ  11 Έκθεση Αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών 
Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού Υπ’ Αριθ. 1/2011 του ΓΕΣ/ΔΟΙ

ια. Το  από  15  Δεκ  11  Πρακτικό  Αποσφράγισης  Οικονομικών 
Προσφορών  Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού Υπ’ Αριθ. 1/2011 του ΓΕΣ/ΔΟΙ.

ιβ. Το από 15 Δεκ 11 Πρακτικό Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού 
Υπ’ Αριθ. 1/2011 του ΓΕΣ/ΔΟΙ.

 2. Εγκρίνουμε και κατακυρώνουμε

τα  αποτελέσματα  του  προχείρου  διαγωνισμού,  με  γραπτές  ενσφράγιστες 
προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη 
προσφορά για  την  προμήθεια  Διαδικτυακού  Συστήματος  Διπλογραφικής 
Λογιστικής  Τροποποιημένης  Ταμειακής  Βάσης,  για  τις  ανάγκες  του  Γενικού 
Επιτελείου  Στρατού   προϋπολογιζόμενης  δαπάνης  ποσού  εβδομήντα  τριών 
χιλιάδων οκτακοσίων (€ 73.800,00) ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) στην 
εταιρεία «ΝΤΙ ΜΑΪΚΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΕ».

 3. Τεχνικός Προσδιορισμός των Υλικών
Όπως περιγράφεται στο αντικείμενο και σκοπό του έργου στους όρους 

της προκήρυξης.

 4. Παράδοση - Παραλαβή

α. Η παράδοση των παραδοτέων θα πρέπει να γίνεται το αργότερο 
με τη λήξη της αντίστοιχης φάσης μέσα στην οποία εντάσσονται. 

β. Η  μέγιστη  διάρκεια  των  φάσεων  είναι  εξήντα  (60)  ημέρες. 
Ειδικότερα η περιγραφή του Έργου ανά Φάση έχει ως εξής:

Φάση Ημέρες από την έναρξη του 
έργου

Τίτλος και συνοπτική περιγραφή

Φάσης

1 10 ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2 20 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΙ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

3 30 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

4 40 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
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Φάση Ημέρες από την έναρξη του 
έργου

Τίτλος και συνοπτική περιγραφή

Φάσης

5 60 ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

γ. Οι χρόνοι υλοποίησης των Φάσεων που αναφέρονται ανωτέρω 
είναι ενδεικτικοί, δεν αναφέρονται υποχρεωτικά σε σειριακή εκτέλεση των φάσεων. 
Σημειωτέον ότι,  κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Έργου, το ΓΕΣ δικαιούται να 
κάνει εσωτερικές αλλαγές σε κάθε Φάση του παρακάτω χρονοδιαγράμματος χωρίς 
επιπλέον  κόστος,  εφόσον  οι  αλλαγές  αυτές  δεν  καθιστούν  ανέφικτη  τη 
συμφωνημένη  καταληκτική  ημερομηνία  ολοκλήρωσης  και  παράδοσης  της 
εφαρμογής από τον Ανάδοχο.

 5. Πληρωμές - Κρατήσεις

α. Οι τιμές της οικονομικής προσφοράς συμπεριλαμβάνουν όλες τις 
τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον ΦΠΑ, 
που δηλώνεται ιδιαίτερα και επιβαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.

β. Το συμβατικό τμήμα του έργου (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) θα 
καταβληθεί με τον υπ’ αριθμ 3 τρόπο πληρωμής της διακήρυξης, ήτοι πληρωμή με 
βάση τα στάδια υλοποίησης του Έργου και μετά το πέρας της παράδοσης και 
οριστικής παραλαβής κάθε παραδοτέου των εργασιών που παρουσιάζονται στον 
επόμενο πίνακα,  μέσα σε διάστημα εξήντα (60) ημερών από την υποβολή του 
τιμολογίου. 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ Αμοιβή αναδόχου
Φάση 1 15% της συνολικής αμοιβής 
Φάση 2 45% της συνολικής αμοιβής 
Οριστική Παραλαβή 40% της συνολικής αμοιβής 

Από κάθε τμηματική πληρωμή:

(1) Θα  αφαιρείται  το  προσφερόμενο  τίμημα  παραδοτέου  / 
εργασίας που έχει μεταφερθεί από το ΓΕΣ σε μεταγενέστερο στάδιο,

(2) Θα  προστίθεται  το  προσφερόμενο  τίμημα  παραδοτέου/ 
εργασίας που έχει μεταφερθεί από προηγούμενο στάδιο (και έχει ολοκληρωθεί στο 
παρόν).

 6. Ποινικές Ρήτρες

α. Σε  περίπτωση  μη  τήρησης  του  απαιτούμενου  χρόνου 
αποκατάστασης της βλάβης για κάθε ώρα εκτός λειτουργίας θα επιβάλλονται στον 
ανάδοχο 
ρήτρα ίσης μέχρι το μεγαλύτερο εκ των δύο ακόλουθων τιμών:
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(1) 0,5% επί του ετήσιου κόστους συντήρησης της εφαρμογής 
συνολικά (ή του διακριτού υποσυστήματος εφόσον υπάρχει και αυτό τέθηκε εκτός 
λειτουργίας).

(2) 0,05% επί του κόστους των προσφερόμενων προϊόντων και 
των υπηρεσιών εγκατάστασης, παραμετροποίησης, ολοκλήρωσης, παραγωγικής 
λειτουργίας.

β. Οι  ρήτρες  που  αναφέρονται  ανωτέρω  ισχύουν  επίσης  για  την 
φάση της παραγωγικής λειτουργίας καθώς και για τις περιόδους προσφερόμενης 
εγγύησης καθώς και για τις περιόδους προσφερόμενης συντήρησης. Θεωρείται ότι 
αν  η μη διαθεσιμότητα  ενός  υποσυστήματος  επιφέρει  τη  μη διαθεσιμότητα  και 
άλλων των υποσυστημάτων ή συνολικά της εφαρμογής τότε συνυπολογίζονται και 
αυτά στον προσδιορισμό της ρήτρας.

γ. Σε  περίπτωση  παράβασης  από  τον  ανάδοχο  οιουδήποτε  από 
τους  όρους  της  προκήρυξης  των  όρων  του  διαγωνισμού  και  της  σχετικής 
σύμβασης ή πλημμελούς εκτέλεσης των υποχρεώσεων του, το ΓΕΣ δικαιούται να 
κηρύξει με απόφασή του τον ανάδοχο, έκπτωτο και να λύσει τη σύμβαση αζημίως 
για το ΓΕΣ και ο ανάδοχος θα ευθύνεται για την αποκατάσταση κάθε είδους ζημίας 
του ΓΕΣ από την παράβαση για την οποία επιβλήθηκε η έκπτωση.

 7. Σύνταξη - Υπογραφή Σύμβασης

α. Ως  διάρκεια  του  έργου  ορίζεται  σε  δύο  (2)  μήνες  από  τη 
σύναψη της σχετικής σύμβασης.

β. Ο Ανάδοχος  υποχρεούται  να  προσέλθει  μέσα σε  πέντε  (5) 
ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης, για υπογραφή της 
σχετικής Σύμβασης προσκομίζοντας δικαιολογητικά που να τεκμηριώνει ότι :

(1) Είναι  φορολογικά  και  ασφαλιστικά  ενήμερος  ως  προς  τις 
υποχρεώσεις του 

(2) Δεν  τελεί  σε  πτώχευση  καθώς  και  σε  διαδικασία  κήρυξης 
πτώχευσης.

(3) Δεν  έχει  καταδικασθεί  με  αμετάκλητη  απόφαση  για  κάποιο 
από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ./τος 60/2007, για κάποιο από 
τα  αδικήματα  του  Αγορανομικού  Κώδικα,  σχετικό  με  την  άσκηση  της 
επαγγελματικής  τους  δραστηριότητας,  ή  για  κάποιο  από  τα  αδικήματα  της 
υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της 
δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

 8. Έγκριση - Καταλογισμός Δαπάνης
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Τα δικαιολογητικά της δαπάνης,  να  συγκεντρωθούν με  μέριμνα του 
ΟΛΚΕΣ και να υποβληθούν στο ΓΕΣ/ΔΟΙ/3α για τεχνοοικονομικό έλεγχο με λήψη 
παρούσας. Τονίζεται ιδιαίτερα η πληρότητα των δικαιολογητικών.

 9. Αποστολή Συνημμένων 

Στην  εταιρεία  «ΝΤΙ  ΜΑΪΚΡΟ  ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ  ΑΕ» 
αποστέλλονται  συνημμένα  τα  (η),  (θ)  και  (ια)  σχετικά  και  στην  εταιρεία  «IN-
TRAWAY ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΜΟΝ.  ΕΠΕ»  αποστέλλονται 
συνημμένα τα (η) και (θ) σχετικά.

 Ταξχος Ζαχαρίας Πρασσάκης
Ακριβές Αντίγραφο Υποδιευθυντής 

        (Για τον απουσιάζοντα Δντή)

Λγός (Ο) Ηλίας Συνεφακόπουλος
Τμχης ΓΕΣ/ΔΟΙ/1β
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