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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΙΣΗΣ ΡΕΙΟΥΣΙΑΣ 

Δ/νςθ: Κοίλα Κοηάνθσ, ΤΚ 50100 

Τθλ.: +30 2461068232 & 2461068102 

Email: ghaitidis@uowm.gr, aff00574@uowm.gr  

 Κοηάνθ,  16-12-2021 

 Αρικμ. Ρρωτ. 2758 

 ΡΟΣ: SINGULARLOGIC Α.Ε 

 

Ρρόςκλθςθ κατάκεςθσ οικονομικισ προςφοράσ για τθν 

« ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΗΣΗ ΚΑΙ ΥΡΟΣΤΗΙΞΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΜΟΓΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ, 

ΔΙΑΧΕΙΙΣΗΣ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ, ΩΟΜΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ PORTAL ΤΗΣ ΕΦΑΜΟΓΗΣ HCM ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 

ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ » 

Ο Αντιπρφτανθσ Οικονομικϊν, Ρρογραμματιςμοφ και Ανάπτυξθσ του Ρανεπιςτθμίου  Δυτικισ 

Μακεδονίασ, ζχοντασ υπόψθ : 

1. Τον ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 

Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και τροποποιιςεων αυτοφ όπωσ ιςχφουν και ειδικότερα τισ 

διατάξεισ του άρκρου 118. 

2. Το Ρρωτογενζσ αίτθμα του Τμιματοσ Μιςκοδοςίασ, με ΑΔΑΜ: 21REQ009752370. 

3. Τθν Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ με αρικμό 1206/15-12-2021, με ΑΔΑ: Ω8Χ3469Β7Κ-

Μ2Ξ και ΑΔΑΜ: 21REQ009752453. 

 

καλεί τθν εταιρεία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΕΙΑ ΡΛΗΟΦΟΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΜΟΓΩΝ 

ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ» με διακριτικό τίτλο «SINGULARLOGIC A.E.», που εδρεφει ςτο Διμο Κθφιςιάσ Αττικισ, επί 

των οδϊν Αχαΐασ 3 και Τροιηθνίασ,   ΤΚ 145 64, ΑΦΜ: 997985169 και ΔΟΥ ΦΑΕ Ακθνϊν να υποβάλει 

οικονομικι προςφορά για τθν: ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΗΣΗ ΚΑΙ ΥΡΟΣΤΗΙΞΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΑΦΙΚΩΝ 

ΕΦΑΜΟΓΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ, ΔΙΑΧΕΙΙΣΗΣ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ, ΩΟΜΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ PORTAL ΤΗΣ ΕΦΑΜΟΓΗΣ 

HCM ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ: 

20.956,00€ , ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ. 

Η δαπάνθ κα βαρφνει τον Τακτικό Ρροχπολογιςμό του Ιδρφματοσ ζτουσ 2021, ΚΑΕ: 4121-Α 

Η παροφςα πρόςκλθςθ αναρτάται ςτθ ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ςτο ΚΗΜΔΗΣ, κακϊσ και ςτθν ιςτοςελίδα του 

Ρανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ ςτθ κζςθ ΕΡΙΚΑΙΟΤΗΤΑ - «ΡΟΜΗΘΕΙΕΣ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ», 

(https://uowm.gr/category/news/calls/), όπου διατίκενται ο Ρίνακασ Οικονομικισ Ρροςφοράσ, ο Ρίνακασ 

Τεχνικισ Ρροςφοράσ, κακϊσ και θ Υπεφκυνθ διλωςθ των Ραραρτθμάτων τθσ παροφςασ ςε επεξεργάςιμθ 

μορφι.  

Η εταιρεία SINGULARLOGIC Α.Ε, με ΑΦΜ 997985169, πρζπει να υποβάλει τθν προςφορά τθσ, ςε 

ςφραγιςμζνο φάκελο, όπου κα περιζχονται:  

1) Ριςτοποιθτικό του οικείου Επιμελθτθρίου, με το οποίο κα πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι 

τουσ ςε αυτό και το ειδικό επάγγελμα τουσ, κατά τθν θμζρα διενζργειασ τθσ διαγωνιςτικισ 
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διαδικαςίασ. 

2) Τεχνικι Ρροςφορά, ςτθν οποία κα περιζχεται: ο Ρίνακασ Συμμόρφωςθσ του Ραραρτιματοσ Ι, 

ςυμπλθρωμζνοσ και υπογεγραμμζνοσ από τον προςφζροντα (διατίθεται ςε επεξεργάςιμη 

μορφή αρχείου word). 

3) Οικονομικι Ρροςφορά, ςφμφωνα με το Υπόδειγμα Οικονομικισ Ρροςφοράσ του 

Ραραρτιματοσ ΙΙ τθσ παροφςασ (διατίθεται ςε επεξεργάςιμη μορφή αρχείου word). 

4) Υπεφκυνθ Διλωςθ του Ραραρτιματοσ ΙΙΙ, ςυμπλθρωμζνθ και υπογεγραμμζνθ από τον 

προςφζροντα. 

 

Στον παραπάνω φάκελο κα αναγράφονται εξωτερικά τα ςτοιχεία:  

α) του προςφζροντοσ (πλιρθσ επωνυμία, ΑΦΜ. ΔΟΥ, δ/νςθ, τθλζφωνο, email) και 

β) τθσ διαδικαςίασ, ιτοι:  

ΦΑΚΕΛΟΣ ΡΟΣΦΟΑΣ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ ΜΕ Α. ΡΩΤ. 2758/16-12-2021  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΗΣΗ ΚΑΙ ΥΡΟΣΤΗΙΞΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΜΟΓΩΝ 

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ, ΔΙΑΧΕΙΙΣΗΣ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ, ΩΟΜΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ PORTAL ΤΗΣ ΕΦΑΜΟΓΗΣ HCM ΓΙΑ 

ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ: 23-12-2021, 11:00 π.μ. 

(Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεςία ή το πρωτόκολλο) 
 

Η προςφορά κα πρζπει να κατατεκεί μζχρι τισ 23-12-2021 θμζρα Ρζμπτθ και ϊρα 11.00 π.μ. 

(θμερομθνία λιξθσ κατάκεςθσ προςφορϊν) ςτο Τμιμα Ρρωτοκόλλου του Ρανεπιςτθμίου Δυτ. 

Μακεδονίασ, 3Οσ όροφοσ, Κοίλα Κοηάνθσ, Τ.Κ. 50100, τθλ. 24610-56303, 56304, 56305. Το άνοιγμα των 

φακζλων κα πραγματοποιθκεί κατά τθν παραπάνω θμ/νία και ϊρα ςτθν αίκουςα ςυνεδριάςεων τθσ 

Οικονομικισ Διεφκυνςθσ του Ρανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ ςτα Κοίλα Κοηάνθσ. 

ΛΟΙΡΟΙ ΟΟΙ 

 Με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλλει τα παρακάτω 

δικαιολογθτικά: 

i. Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ζκδοςθσ τουλάχιςτον του τελευταίου τριμινου, από το οποίο 

προκφπτει ότι δεν ζχει καταδικαςκεί για αδίκθμα ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ του 

δραςτθριότθτασ. 

ii. Ριςτοποιθτικά ςε ιςχφ που εκδίδονται από τισ αρμόδιεσ κατά περίπτωςθ Αρχζσ, από τα οποία να 

προκφπτει ότι ο ανάδοχοσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ κφριασ και επικουρικισ (αςφαλιςτικι ενθμερότθτα). 

iii. Ριςτοποιθτικό ςε ιςχφ που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι, από το οποίο να 

προκφπτει ότι ο ανάδοχοσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ φορολογικζσ του υποχρεϊςεισ (φορολογικι 

ενθμερότθτα). 

 Διάρκεια ςφμβαςθσ:  

i. Για το αντικείμενο τθσ πρόςκλθςθσ HCM Portal του κεφαλαίου Α o χρόνοσ παραδόςεισ ιςχφει 

από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. 
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ii. Για το αντικείμενο τθσ πρόςκλθςθσ Ετιςια Συντιρθςθ εφαρμογισ Μιςκοδοςίασ και 

Διαχείριςθσ Ρροςωπικοφ HCM, του κεφαλαίου Α που περιλαμβάνει τα κάτωκι υποςυςτιματα 

: 

HCM-Core 

HCM-Μιςκοδοςία HCM-Δθμόςιο 

HCM-Διοικθτικζσ Μεταβολζσ Ρροςωπικοφ HCM-Ωρομζτρθςθ 

HCM-Κοςτολόγθςθ 

οι υπθρεςίεσ κα παρζχονται από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ και μζχρι τθν 31/12/2022. 

iii. Για το αντικείμενο τθσ πρόςκλθςθσ Υποςτιριξθ εφαρμογισ Μιςκοδοςίασ και Διαχείριςθσ 

Ρροςωπικοφ HCM, του κεφαλαίου Β που περιλαμβάνει τθν υποςτιριξθ των κάτωκι 

υποςυςτθμάτων (ςε ϊρεσ) : 

HCM-Core 

HCM-Μιςκοδοςία HCM-Δθμόςιο 

HCM-Διοικθτικζσ Μεταβολζσ Ρροςωπικοφ HCM-Ωρομζτρθςθ 

HCM-Κοςτολόγθςθ 

HCM Portal 

οι υπθρεςίεσ κα παρζχονται μζχρι τθν ανάλωςθ των 250 ωρϊν. 

 Η τιμολόγθςθ κα γίνει ωσ εξισ: 

Για το ςφνολο του κεφαλαίου Α ο Ανάδοχοσ κα τιμολογιςει  εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν 

θμερομθνία υπογραφισ  τθσ ςφμβαςθσ. 

Για το κεφάλαιο Β  θ τιμολόγθςθ των ωρϊν κα γίνεται απολογιςτικά ςτο τζλοσ κάκε  διμινου 

και  κα αφορά τισ παραςχεκείςεσ υπθρεςίεσ εντόσ του χρονικοφ αυτοφ διαςτιματοσ.  

 Το τιμολόγιο κα εκδοκεί ςτα εξισ ςτοιχεία: 

Ρανεπιςτιμιο Δυτ. Μακεδονίασ  

Κοίλα Κοηάνθσ, Τ.Κ. 50150 

Α.Φ.Μ 999562826, Δ.Ο.Υ Κοηάνθσ 

 Τον ανάδοχο βαρφνει ο προβλεπόμενοσ κάκε φορά φόροσ του Δθμόςιου Τομζα (ςθμερα 4% για τισ 

προμθιειεσ & 8% για τισ υπηρεςίεσ), ο οποίοσ όμωσ ςυμψηφίζεται ςτο τζλοσ του ζτουσ από τθν 

επιχείρθςθ, ςφμφωνα με βεβαίωςη που ια χορηγηιεί από την υπηρεςία μασ. 

 Επίςθσ, ο ανάδοχοσ επιβαρφνεται με:  

 Κράτθςθ 0,07% υπζρ τθσ Ενιαίασ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων 

 Κράτθςθ 0,06% υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν  

 Κράτθςθ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ 

αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. 
 

 Οι παραπάνω κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και 

ςτθν επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 

Σε περίπτωςθ που γίνει τροποποίθςθ των παραπάνω κρατιςεων, ο ανάδοχοσ επιβαρφνεται 

ςφμφωνα με τισ νζεσ διατάξεισ. 
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 Κάκε διαφορά που κα προκφπτει, μεταξφ του αναδόχου και του Ρανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ από 

τθ ςφμβαςθ που κα υπογραφεί, κα επιλφεται από το αρμόδιο ςυλλογικό όργανο του Ρανεπιςτθμίου ι 

από τα Δικαςτιρια Κοηάνθσ. 

Για τυχόν περαιτζρω πλθροφορίεσ ο ενδιαφερόμενοσ κα πρζπει να απευκφνεται ςτο Τμιμα 

Ρρομθκειϊν του Ρανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ (τθλ. επικοινωνίασ 

24610 68232, 39683). 
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ΡΑΑΤΗΜΑ Ι 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ-ΡΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΦΩΣΗΣ 

 

Ρεριγραφι 

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΗΣΗ ΚΑΙ ΥΡΟΣΤΗΙΞΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΜΟΓΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ, 

ΔΙΑΧΕΙΙΣΗΣ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ, ΩΟΜΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ PORTAL ΤΗΣ ΕΦΑΜΟΓΗΣ HCM ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 

ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 

Κεφάλαιο Α - Συντιρθςθ Εφαρμογισ HCM 

Ετιςια Συντιρθςθ εφαρμογισ Μιςκοδοςίασ και Διαχείριςθσ Ρροςωπικοφ HCM.  
Ρεριλαμβάνει τα κάτωκι υποςυςτιματα : 
HCM-Core 
HCM-Μιςκοδοςία HCM-Δθμόςιο 
HCM-Διοικθτικζσ Μεταβολζσ Ρροςωπικοφ HCM-Ωρομζτρθςθ 
HCM-Κοςτολόγθςθ 
HCM Portal 
Ο Ανάδοχοσ κα αναλάβει, τθν παροχι του δικαιϊματοσ απόκτθςθσ και χριςθσ των βελτιωμζνων εκδόςεων 
του Ρρογράμματοσ «Human Capital Managment» (HCM) κακϊσ και των προγραμμάτων που προςδιορίηονται 
ςτο ανωτζρω κεφάλαιο των οποίων νόμιμοσ κάτοχοσ άδειασ χριςθσ είναι ιδθ το Ρανεπιςτιμιο και τα οποία 
ενδεχομζνωσ να εκδοκοφν από τον Ανάδοχο μζχρι 31/12/2022. Με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ο 
Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να παρζχει ςτο Ρανεπιςτιμιο τισ νζεσ εκδόςεισ (Release) των 
προγραμμάτων που περιλαμβάνονται ςτο ανωτζρω κεφάλαιο, αν και εφόςον και όποτε υπάρξουν τζτοιεσ 
ςτα πλαίςια τθσ επιχειρθματικισ του πολιτικισ. 
Σφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ Ρρόςκλθςθσ το Ρανεπιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ προαγοράηει το 
αντικείμενο τθσ Ρρόςκλθςθσ με τθν ζννοια ότι από τθν ζναρξθ και για όλθ τθν διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ 
προκαταβάλλεται από το Ρανεπιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ ςυγκεκριμζνο τίμθμα, το οποίο καλφπτει τθν 
παροχι (προσ το Ρανεπιςτιμιο) όλων των βελτιωμζνων εκδόςεων των ανωτζρω προγραμμάτων που τυχόν 
κα εκδϊςει ο Ανάδοχοσ ςτο διάςτθμα ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ ανεξάρτθτα με τον αρικμό αυτϊν.  
θτά διευκρινίηεται ότι οι βελτιωμζνεσ εκδόςεισ (Releases) δεν περιλαμβάνουν τα μελλοντικά προϊόντα ι 
δικαιϊματα τα οποία ο Ανάδοχοσ κα παραχωρεί με ξεχωριςτι άδεια χριςθσ, αλλά αναφζρονται ςε 
Ρρογράμματα των οποίων τθν άδεια χριςθσ ιδθ ζχει προμθκευκεί το Ρανεπιςτιμιο. 

 

Κεφάλαιο Β - Υπθρεςίεσ Υποςτιριξθσ Εφαρμογισ HCΜ 

Υποςτιριξθ εφαρμογισ Μιςκοδοςίασ και Διαχείριςθσ Ρροςωπικοφ HCM. Ρεριλαμβάνει τθν 
υποςτιριξθ των κάτωκι υποςυςτθμάτων (ςε ϊρεσ) : 
HCM-Core 
HCM-Μιςκοδοςία HCM-Δθμόςιο 
HCM-Διοικθτικζσ Μεταβολζσ Ρροςωπικοφ HCM-Ωρομζτρθςθ 
HCM-Κοςτολόγθςθ 
HCM Portal 

Ο Ανάδοχοσ κα αναλάβει, τθν παροχι υπθρεςιϊν ςτο Ρανεπιςτιμιο, ςυνολικισ διάρκειασ διακοςίων 
πενιντα (250) ωρϊν, από εξειδικευμζνο προςωπικό του Αναδόχου, μετά από κλιςθ του Ρανεπιςτθμίου, 
για τθν εκπαίδευςθ χρθςτϊν, τθν γενικι και τεχνικι υποςτιριξθ αναγκϊν του που προκφπτουν από τθ 
λειτουργία των ανωτζρω προγραμμάτων,  για επίλυςθ τυχϊν προβλθμάτων ι τθν επζκταςθ των 
προγραμμάτων που περιζχονται ςτο ανωτζρω κεφάλαιο, των οποίων κάτοχοσ άδειασ χριςθσ είναι το 
Ρανεπιςτιμιο. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει τισ υπθρεςίεσ του, ςυνολικισ διάρκειασ 250 ωρϊν, 
μζχρι τθν εξάντλθςθ αυτϊν. Οι υπθρεςίεσ κα παρζχονται από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ 
ςφμβαςθσ και μζχρι τθν ανάλωςθ των ανωτζρω 250 ωρϊν. 
Ο Ανάδοχοσ, εφ’ όςον δεν ζχουν ιδθ εξαντλθκεί οι ϊρεσ παροχισ υπθρεςιϊν που δθλϊνονται ςτθν 
ανωτζρω Ραράγραφο, υποχρεοφται μετά από κλιςθ του Ρανεπιςτθμίου να παρζχει ςε αυτό κατά τισ 
εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ (08:00’ – 16:00’) το απαραίτθτο εξειδικευμζνο προςωπικό υποςτιριξθσ 
(ςφμβουλοι, τεχνικοί, κλπ.). Αυτό κα εξαςφαλίηεται μζςα ςε χρονικό διάςτθμα 48 ωρϊν από τθν κλιςθ 
του Ρανεπιςτθμίου: 
Είτε με τθν φυςικι παρουςία εξειδικευμζνου ςυμβοφλου του Αναδόχου ι εξουςιοδοτθμζνου ςυνεργάτθ 
του ςτον τόπο παροχισ υπθρεςιϊν.  
Είτε με τθν υποςτιριξθ εξ’ αποςτάςεωσ μζςω τθλεφϊνου (ςτακεροφ ι κινθτοφ) ι μζςω διαδικτφου ι 
μζςω e-mail. 
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Με τθν παροφςα πρόςκλθςθ παραχωρείται ςτο Ρανεπιςτιμιο μόνο το δικαίωμα να αποκτιςει τθν 

άδεια χριςθσ των βελτιωμζνων εκδόςεων των προγραμμάτων που αναφζρονται ανωτζρω ςτο κεφάλαιο 

Α.  

Η χριςθ των βελτιωμζνων εκδόςεων (Release) του Ρρογράμματοσ κα γίνεται αποκλειςτικά  για τθν 

εξυπθρζτθςθ των ιδίων αναγκϊν επεξεργαςίασ ςτοιχείων του Ρανεπιςτθμίου. Το Ρανεπιςτιμιο οφείλει να 

προςτατεφει τθν εμπιςτευτικότθτα και των βελτιωμζνων εκδόςεων του Ρρογράμματοσ, να μθν 

αποκαλφπτει οφτε να διακζτει, μεταβιβάηει, ειςχωρεί ι παραχωρεί με οποιαδιποτε μορφι το πρόγραμμα 

ι τισ βελτιωμζνεσ εκδόςεισ αυτοφ ι τμιμα των ςε τρίτουσ. 

 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται: 

 Να ανανεϊνει τα Ρρογράμματα που αναφζρονται ανωτζρω ςτο κεφάλαιο Α τθσ παροφςασ ζτςι ϊςτε 

να είναι ςφμφωνα με τισ τυχόν τροποποιιςεισ τθσ φορολογικισ νομοκεςίασ για τθν τιρθςθ των 

βιβλίων, εφόςον βεβαίωσ θ λειτουργία τουσ ζχει ςχζςθ με τα προαναφερόμενα αντικείμενα. 

 Να παρζχει ςαφείσ και γραπτζσ οδθγίεσ αν είναι απαραίτθτεσ και ηθτθκοφν από το Ρανεπιςτιμιο, για 

τθν εργαςία τθσ εγκατάςταςθσ, παραμετροποίθςθσ ι άλλθσ αλλαγισ που κα απαιτεί θ νζα ζκδοςθ. 

 Να αναφζρει αναλυτικά και με ςαφινεια ςτο Ρανεπιςτιμιο τισ λειτουργικζσ αλλαγζσ που ζχει 

επιφζρει ςτισ βελτιωμζνεσ εκδόςεισ που ςτα πλαίςια τθσ παροφςασ του διακζτει. 

 Να παραδίδει ςτο Ρανεπιςτιμιο νζεσ οδθγίεσ χριςεισ για τα ςθμεία ςτα οποία τα Ρρογράμματα ζχουν 

υποςτεί αλλαγζσ. 

 

Η ελάχιςτθ χρζωςθ κάκε τυχόν επίςκεψθσ ςτελζχουσ ςτισ εγκαταςτάςεισ του Ρανεπιςτθμίου είναι δφο 

(2) ϊρεσ παρουςίασ για κάκε κλιςθ. Πταν τα ςτελζχθ του Αναδόχου πρζπει, λόγω απόςταςθσ των 

εγκαταςτάςεων του Ρανεπιςτθμίου από τθν ζδρα του Αναδόχου, να διαμζνουν εκτόσ ζδρασ, τότε θ 

ελάχιςτθ χρζωςθ κάκε ςτελζχουσ είναι οκτϊ (8) ϊρεσ παρουςίασ για κάκε κλιςθ. 

Οι εφαρμογζσ που τυχόν κα αναπτυχκοφν κατόπιν ειδικισ ςυμφωνίασ  ωσ ανάπτυξθ λογιςμικοφ δεν 

επιτρζπεται να μεταβάλλουν τον κυρίωσ κϊδικα, τον τρόπο λειτουργίασ και τθ δομι των αρχείων του 

Ρρογράμματοσ, αλλά κα αποτελοφν επιπλζον αναπτφξεισ λογιςμικοφ για τθν ειςαγωγι (πχ. import από 

αρχεία ASCII) και εξαγωγι (πχ. εκτυπωτικά, reports κλπ.) ςτοιχείων ςτα / από τα αρχεία του 

Ρρογράμματοσ. 

Ο χρόνοσ απαςχόλθςθσ του προςωπικοφ του Αναδόχου ςτα γραφεία του Ρανεπιςτθμίου κα προκφπτει 

από τα υπογεγραμμζνα από αυτόν δελτία επίςκεψθσ. Στον χρόνο αυτό κα περιλαμβάνεται και ο χρόνοσ 

απαςχόλθςθσ ςτθν ζδρα του Αναδόχου για εργαςίεσ που αφοροφν τθν παροφςα Ρρόςκλθςθ κακϊσ και για 

τθν παρζμβαςθ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα του Ρανεπιςτθμίου μζςω διαδικτφου (χρόνοσ που επίςθσ κα 

προκφπτει από δελτία επίςκεψθσ υπογεγραμμζνα εκ των υςτζρων από το Ρανεπιςτιμιο). Τα τεχνικά 

δελτία επίςκεψθσ κα υπογράφονται από τθν υπεφκυνο που κα οριςτεί και κα αναφζρεται ςτθ ςφμβαςθ. Ο 
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ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί αναλυτικι κατάςταςθ των αναλωκειςϊν  ωρϊν, αντίγραφο τθσ οποίασ κα 

αποςτζλλεται ςτο Ρανεπιςτιμιο, όποτε αυτό το ηθτιςει. 

Ο ανάδοχοσ ορίηει αποκλειςτικά υπεφκυνο από πλευράσ του για τθν υλοποίθςθ και τθν καλι εκτζλεςθ 

των ςυμφωνθκζντων που κα οριςτεί και κα αναφζρεται ςτθ ςφμβαςθ και κα είναι ο διοικθτισ του ζργου 

(project manager). 

Κανζνα από τα μζρθ δεν ευκφνεται για κακυςτζρθςθ, εάν αυτι προζρχεται από λόγουσ ανωτζρασ 

βίασ, όπωσ αυτι κακορίηεται από τουσ Ελλθνικοφσ Νόμουσ. Για όςο χρονικό διάςτθμα διαρκεί θ ανωτζρα 

βία και τα αποτελζςματά τθσ, θ ιςχφσ τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ κα αναςτζλλεται. Η επζλευςθ τθσ 

ανωτζρασ βίασ πρζπει να γνωςτοποιείται γραπτϊσ (ζςτω και με μετάδοςθ μζςω fax) εντόσ 48 ωρϊν από 

τθν εμφάνιςι τθσ. Η λιξθ τθσ καταςτάςεωσ ανωτζρασ βίασ και των αποτελεςμάτων τθσ πρζπει επίςθσ να 

γνωςτοποιείται γραπτϊσ (ζςτω και με μετάδοςθ μζςω τθλεομοιοτυπίασ) αμζςωσ μετά τθν 

πραγματοποίθςθ τθσ οπότε και κα ιςχφουν όλοι οι όροι τθσ παροφςθσ.  

Για κάκε διαφορά που κα προκφψει από τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ακόμθ και για τισ δίκεσ περί τθν 

εκτζλεςθ, ρθτά ςυνομολογείται εδϊ από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ, ότι αρμόδια κα είναι μόνο τα 

Δικαςτιρια τθσ Κοηάνθσ. 

 

Ρλθροφορίεσ για τθ ςφνταξθ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν : 

Τμιμα Μιςκοδοςίασ Ρανεπιςτθμίου Δυτικισ Μακεδονίασ: κ. Καπρίνθ Ελιςάβετ, τθλ.: 2461068241, email: 

vkaprini@uowm.gr  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:vkaprini@uowm.gr
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ΡΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΦΩΣΗΣ 

 

Στθ Στιλθ «ΡΕΙΓΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίςτοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεϊςεισ ι επεξθγιςεισ για τα 

οποία κα πρζπει να δοκοφν αντίςτοιχεσ απαντιςεισ. 

Αν ςτθ ςτιλθ «ΑΡΑΙΤΗΣΗ» ζχει ςυμπλθρωκεί θ λζξθ «ΝΑΙ», που ςθμαίνει ότι θ αντίςτοιχθ προδιαγραφι είναι 

υποχρεωτικι για τον υποψιφιο Ανάδοχο ι ζνασ αρικμόσ που ςθμαίνει υποχρεωτικό αρικμθτικό μζγεκοσ τθσ 

προδιαγραφισ και απαιτεί ςυμμόρφωςθ, κεωροφνται ωσ απαράβατοι όροι ςφμφωνα με τθν παροφςα. Ρροςφορζσ 

που δεν καλφπτουν πλιρωσ απαράβατουσ όρουσ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

Αν θ ςτιλθ «ΑΡΑΙΤΗΣΗ» δεν ζχει ςυμπλθρωκεί με τθ λζξθ «ΝΑΙ» ι με κάποιον αρικμό, τότε θ προδιαγραφι δεν είναι 

απαράβατοσ όροσ. Ρροςφορζσ που δεν καλφπτουν τουσ μθ απαράβατουσ όρουσ ι αποκλίνουν από αυτοφσ δεν 

απορρίπτονται. 

Στθ ςτιλθ «ΑΡΑΝΤΗΣΗ» ςθμειϊνεται θ απάντθςθ του Αναδόχου που ζχει τθ μορφι ΝΑΙ/ΟΧΙ, εάν θ αντίςτοιχθ 

προδιαγραφι πλθροφται ι όχι από τθν Ρροςφορά, ι ζνα αρικμθτικό μζγεκοσ που δθλϊνει τθν ποςότθτα του 

αντίςτοιχου χαρακτθριςτικοφ ςτθν Ρροςφορά. 

Στθ ςτιλθ «ΡΑΑΡΟΜΡΗ» κα καταγραφεί θ ςαφισ παραπομπι ςε Τεχνικά Φυλλάδια καταςκευαςτϊν, εφόςον 

κατατεκοφν. 

 
Κεφάλαιο Α - Συντιρθςθ Εφαρμογισ HCM 
 

Ρεριγραφι (α) 
Ροςότθτα 

(β) 

Απαίτθςθ 
(γ) 

Απάντθςθ 
(δ) 

Ραραπομπι 
(ε) 

Ετιςια Συντιρθςθ εφαρμογισ Μιςκοδοςίασ και 
Διαχείριςθσ Ρροςωπικοφ HCM.  
Ρεριλαμβάνει τα κάτωκι υποςυςτιματα : 
HCM-Core 
HCM-Μιςκοδοςία HCM-Δθμόςιο 
HCM-Διοικθτικζσ Μεταβολζσ Ρροςωπικοφ HCM-
Ωρομζτρθςθ 
HCM-Κοςτολόγθςθ 

1 

 
 
 

ΝΑΙ (ςε 
όλα) 

  

HCM Portal 1 ΝΑΙ (ςε 
όλα) 

  

Ο Ανάδοχοσ κα αναλάβει, τθν παροχι του δικαιϊματοσ 
απόκτθςθσ και χριςθσ των βελτιωμζνων εκδόςεων του 
Ρρογράμματοσ «Human Capital Managment» (HCM) 
κακϊσ και των προγραμμάτων που προςδιορίηονται ςτο 
ανωτζρω κεφάλαιο των οποίων νόμιμοσ κάτοχοσ άδειασ 
χριςθσ είναι ιδθ το Ρανεπιςτιμιο και τα οποία 
ενδεχομζνωσ να εκδοκοφν από τον Ανάδοχο μζχρι 
31/12/2022. Με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ο 
Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να παρζχει ςτο 
Ρανεπιςτιμιο τισ νζεσ εκδόςεισ (Release) των 
προγραμμάτων που περιλαμβάνονται ςτο ανωτζρω 
κεφάλαιο, αν και εφόςον και όποτε υπάρξουν τζτοιεσ 
ςτα πλαίςια τθσ επιχειρθματικισ του πολιτικισ. 
Σφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ Ρρόςκλθςθσ το 
Ρανεπιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ προαγοράηει το 
αντικείμενο τθσ Ρρόςκλθςθσ με τθν ζννοια ότι από τθν 
ζναρξθ και για όλθ τθν διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ 
προκαταβάλλεται από το Ρανεπιςτιμιο Δυτικισ 
Μακεδονίασ ςυγκεκριμζνο τίμθμα, το οποίο καλφπτει 
τθν παροχι (προσ το Ρανεπιςτιμιο) όλων των 
βελτιωμζνων εκδόςεων των ανωτζρω προγραμμάτων 
που τυχόν κα εκδϊςει ο Ανάδοχοσ ςτο διάςτθμα ιςχφοσ 
τθσ ςφμβαςθσ ανεξάρτθτα με τον αρικμό αυτϊν. 
θτά διευκρινίηεται ότι οι βελτιωμζνεσ εκδόςεισ 
(Releases) δεν περιλαμβάνουν τα μελλοντικά προϊόντα 
ι δικαιϊματα τα οποία ο Ανάδοχοσ κα παραχωρεί με 
ξεχωριςτι άδεια χριςθσ, αλλά αναφζρονται ςε 
Ρρογράμματα των οποίων τθν άδεια χριςθσ ιδθ ζχει 
προμθκευκεί το Ρανεπιςτιμιο. 

 ΝΑΙ (ςε 
όλα) 
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Κεφάλαιο Β - Υπθρεςίεσ Υποςτιριξθσ Εφαρμογισ HCΜ 

 

Ρεριγραφι (α) Ώρεσ (β) 
Απαίτθςθ 

(γ) 
Απάντθςθ 

(δ) 
Ραραπομπι 

(ε) 

Υποςτιριξθ εφαρμογισ Μιςκοδοςίασ και 
Διαχείριςθσ Ρροςωπικοφ HCM. Ρεριλαμβάνει τθν 
υποςτιριξθ των κάτωκι υποςυςτθμάτων (ςε ϊρεσ) : 
HCM-Core 
HCM-Μιςκοδοςία HCM-Δθμόςιο 
HCM-Διοικθτικζσ Μεταβολζσ Ρροςωπικοφ HCM-
Ωρομζτρθςθ 
HCM-Κοςτολόγθςθ 
HCM Portal 

250 

 
 
 

ΝΑΙ (ςε 
όλα) 

  

Ο Ανάδοχοσ κα αναλάβει, τθν παροχι υπθρεςιϊν ςτο 
Ρανεπιςτιμιο, ςυνολικισ διάρκειασ διακοςίων πενιντα 
(250) ωρϊν, από εξειδικευμζνο προςωπικό του 
Αναδόχου, μετά από κλιςθ του Ρανεπιςτθμίου, για τθν 
εκπαίδευςθ χρθςτϊν, τθν γενικι και τεχνικι υποςτιριξθ 
αναγκϊν του που προκφπτουν από τθ λειτουργία των 
ανωτζρω προγραμμάτων,  για επίλυςθ τυχϊν 
προβλθμάτων ι τθν επζκταςθ των προγραμμάτων που 
περιζχονται ςτο ανωτζρω κεφάλαιο, των οποίων 
κάτοχοσ άδειασ χριςθσ είναι το Ρανεπιςτιμιο. Ο 
Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει τισ υπθρεςίεσ του, 
ςυνολικισ διάρκειασ 250 ωρϊν, μζχρι τθν εξάντλθςθ 
αυτϊν. Οι υπθρεςίεσ κα παρζχονται από τθν θμερομθνία 
υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ και μζχρι τθν ανάλωςθ των 
ανωτζρω 250 ωρϊν. 
Ο Ανάδοχοσ, εφ’ όςον δεν ζχουν ιδθ εξαντλθκεί οι ϊρεσ 
παροχισ υπθρεςιϊν που δθλϊνονται ςτθν ανωτζρω 
Ραράγραφο, υποχρεοφται μετά από κλιςθ του 
Ρανεπιςτθμίου να παρζχει ςε αυτό κατά τισ εργάςιμεσ 
θμζρεσ και ϊρεσ (08:00’ – 16:00’) το απαραίτθτο 
εξειδικευμζνο προςωπικό υποςτιριξθσ (ςφμβουλοι, 
τεχνικοί, κλπ.). Αυτό κα εξαςφαλίηεται μζςα ςε χρονικό 
διάςτθμα 48 ωρϊν από τθν κλιςθ του Ρανεπιςτθμίου: 
Είτε με τθν φυςικι παρουςία εξειδικευμζνου ςυμβοφλου 
του Αναδόχου ι εξουςιοδοτθμζνου ςυνεργάτθ του ςτον 
τόπο παροχισ υπθρεςιϊν.  
Είτε με τθν υποςτιριξθ εξ’ αποςτάςεωσ μζςω τθλεφϊνου 
(ςτακεροφ ι κινθτοφ) ι μζςω διαδικτφου ι μζςω e-mail. 

 

ΝΑΙ (ςε 
όλα) 

  

 

 

Ημερομθνία, ___/___/______ 

 

Πνομα – Επωνυμία – Σφραγίδα – Υπογραφι 

 

 
 

……………….………………………………… 
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ΡΑΑΤΗΜΑ ΙΙ 

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

(Ο υποψήφιοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να καταθζςει οικονομική προςφορά για το ςφνολο του 

αντικειμένου τησ παροφςασ Πρόςκληςησ, με την προχπόθεςη ότι πληροφνται όλοι οι απαιτοφμενοι όροι. 

Απορρίπτεται η προςφορά που ξεπερνά το όριο του προχπολογιςμοφ) 

 

Ο/θ υπογράφων/-ουςα ……………………………..…………………………… για λογαριαςμό τθσ εταιρίασ 

……………………………………………………………………….…….…. αποδζχομαι ανεπιφφλακτα τουσ όρουσ τθσ αρικμ. 

2758/16-12-2021 Ρρόςκλθςθσ και προςφζρω τθν παρακάτω τιμι:  

 

Είδοσ 
Ρεριγραφι 

 

Ροςότθτα/

Ώρεσ 

Σφνολο 

χωρίσ ΦΡΑ 

(€) 

ΦΡΑ 24% 

(€) 

Σφνολο με 

ΦΡΑ (€) 

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΗΣΗ ΚΑΙ ΥΡΟΣΤΗΙΞΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΜΟΓΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ, ΔΙΑΧΕΙΙΣΗΣ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ, 

ΩΟΜΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ PORTAL ΤΗΣ ΕΦΑΜΟΓΗΣ HCM ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Κεφάλαιο Α - Συντιρθςθ Εφαρμογισ HCM 

1 

Ετιςια Συντιρθςθ εφαρμογισ Μιςκοδοςίασ και 
Διαχείριςθσ Ρροςωπικοφ HCM.  
Ρεριλαμβάνει τα κάτωκι υποςυςτιματα : 
HCM-Core 
HCM-Μιςκοδοςία HCM-Δθμόςιο 
HCM-Διοικθτικζσ Μεταβολζσ Ρροςωπικοφ HCM-
Ωρομζτρθςθ 
HCM-Κοςτολόγθςθ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

   

HCM Portal 1    

ΣΥΝΟΛΟ    

Κεφάλαιο Β - Υπθρεςίεσ Υποςτιριξθσ Εφαρμογισ HCΜ 

2 

Υποςτιριξθ εφαρμογισ Μιςκοδοςίασ και 
Διαχείριςθσ Ρροςωπικοφ HCM. Ρεριλαμβάνει τθν 
υποςτιριξθ των κάτωκι υποςυςτθμάτων (ςε ϊρεσ) : 
HCM-Core 
HCM-Μιςκοδοςία HCM-
Δθμόςιο 
HCM-Διοικθτικζσ Μεταβολζσ Ρροςωπικοφ HCM-
Ωρομζτρθςθ 
HCM-Κοςτολόγθςθ 
HCM Portal 250 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 
ΣΥΝΟΛΟ    

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    

 

Ημερομθνία, ___/___/______ 
 

Πνομα – Επωνυμία – Σφραγίδα – Υπογραφι 

 

……………….………………………………… 
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ΡΑΑΤΗΜΑ ΙΙΙ 
 
 

 

 

 

ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ 
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 

Η ακρίβεια ηων ζηοιχείων που υποβάλλονηαι με αυηή ηη δήλωζη μπορεί να ελεγχθεί με βάζη ηο αρχείο άλλων υπηρεζιών 

(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

  

ΠΡΟ
(1)

: ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Ο – Η Όλνκα:  Επώλπκν:  

Όλνκα θαη Επώλπκν Παηέξα:   

Όλνκα θαη Επώλπκν Μεηέξαο:  

Ηκεξνκελία γέλλεζεο
(2)

:   

Σόπνο Γέλλεζεο:  

Αξηζκόο Δειηίνπ Σαπηόηεηαο:  Σει:  

Σόπνο Καηνηθίαο:  Οδόο:  Αξηζ:  ΣΚ:  

Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (Fax):  

Δ/λζε Ηιεθηξ. 
Σαρπδξνκείνπ 
(Εmail):  

 

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο(3), πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 
1599/1986, δειώλσ όηη: 
 

- «έρνπκε ιάβεη γλώζε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ, εξγαζηώλ θαη ησλ όξσλ ηεο ζρεηηθήο πξόζθιεζεο ππνβνιήο πξνζθνξάο 
θαη ησλ ζρεηηθώλ κε απηήλ δηαηάμεσλ θαη θείκελσλ λόκσλ θαη ηνπο απνδερόκαζηε πιήξσο. Η πξνζθνξά καο είλαη ζύκθσλε κε 
ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο εξγαζίεο ηεο ζρεηηθήο πξόζθιεζεο πξνζθνξάο. Η ππεξεζία ζα εθηειεζηεί ζύκθσλα κε ηηο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο, ηνπο όξνπο ηεο ζρεηηθήο πξόζθιεζεο πξνζθνξάο θαη ησλ ζρεηηθώλ κε απηήλ δηαηάμεσλ θαη θείκελσλ λόκσλ». 
-  «ε εηαηξεία/επηρείξεζή καο δελ βξίζθεηαη ζε θακία από ηηο θαηαζηάζεηο ησλ άξζξσλ 73 & 74 ηνπ Ν.4412/2016, δελ έρεη 
εθδνζεί ζε βάξνο ηεο απόθαζε απνθιεηζκνύ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 74 ηνπ Ν.4412/2016, ε ζπκκεηνρή ηεο δε δεκηνπξγεί 
θαηάζηαζε ζύγθξνπζεο ζπκθεξόλησλ θαηά ηα εηδηθόηεξα πξνβιεπόκελα ζην άξζξν 24 ηνπ Ν.4412/2016 θαη δελ έρεη αζεηήζεη 
ηηο ππνρξεώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν.4412/2016.». 
-  «σο πξνζσξηλόο αλάδνρνο, κεηά από ηελ απνζηνιή ζρεηηθήο πξόζθιεζεο, αλαιακβάλνπκε λα πξνζθνκίζνπκε ηα 
απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο θαη ηα πξσηόηππα ή αληίγξαθα πνπ εθδίδνληαη, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 
ηνπ Ν.4250/2014 (Α΄ 74), 
-  ηεξώ θαη ζα εμαθνινπζώ λα ηεξώ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο, εθόζνλ επηιεγώ, ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ 
από ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο 
Έλσζεο, ην εζληθό δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνύ, θνηλσληθνύ θαη εξγαηηθνύ δηθαίνπ, νη 
νπνίεο απαξηζκνύληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016. Η ηήξεζε ησλ ελ ιόγσ ππνρξεώζεσλ 
ειέγρεηαη θαη βεβαηώλεηαη από ηα όξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ηηο αξκόδηεο δεκόζηεο 
αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνύλ εληόο ησλ νξίσλ ηεο επζύλεο θαη ηεο αξκνδηόηεηάο ηνπο 
-  δελ ζα ελεξγήζσ αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαζ΄ όιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, αιιά θαη θαηά ην ζηάδην 
εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο, εθόζνλ επηιεγώ,  
-  ιακβάλσ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα δηαθπιάμσ ηελ εκπηζηεπηηθόηεηα ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο ηέηνηεο. 
- ζπλαηλώ ώζηε ε αλαζέηνπζα αξρή ή θαη ηξίηνη, θαη’ εληνιή θαη γηα ινγαξηαζκό ηεο, λα επεμεξγάδνληαη πξνζσπηθά δεδνκέλα 
πνπ πεξηέρνληαη ζηνπο θαθέινπο ηεο πξνζθνξάο θαη ηα απνδεηθηηθά κέζα ηα νπνία ππνβάιινληαη ζε απηήλ, ζην πιαίζην ηεο 
παξνύζαο δαπάλεο, γηα ην ζθνπό ηεο αμηνιόγεζεο ησλ πξνζθνξώλ θαη ηεο ελεκέξσζεο έηεξσλ ζπκκεηερόλησλ ζε απηήλ, 
ιακβάλνληαο θάζε εύινγν κέηξν γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ απόξξεηνπ θαη ηεο αζθάιεηαο ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ θαη ηεο 
πξνζηαζίαο ηνπο από θάζε κνξθήο αζέκηηε επεμεξγαζία, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί πξνζηαζίαο 
πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ. 
 

Ηκεξνκελία:   ..………. 2021 
                                                                                                                                                                                       Ο – Η Δει. 

(1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζύλεηαη ε αίηεζε. 
(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.  
(3) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ 
κελώλ. Εάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε 
θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ. 
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