
 

 

ΠΡΟ : Πξνκεζεπηέο ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ 
 (Αηνκηθέο Δπηρεηξήζεηο, Δηαηξίεο, Γ΄ ΚΛΑΓΟ ΟΙΚ. ΤΠΗΡΔΙΩΝ 
 πλεηαηξηζκνί) ΓΝΗ ΠΡΟΜ. & ΤΜΒΑΔΩΝ (Γ3) 
 TΜHΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ 
 Σει. 28210 26775 
ΚΟΙΝ : ΠΒΚ/Β΄ΚΠ Φ.600.1/93/113680 
 .1343 
 Υαληά, 29 Απγ 18 
 πλεκ.: Πίλαθαο Τιηθώλ Πξνκήζεηαο 
 

ΘΕΜΑ :  Πξνκήζεηεο - πκβάζεηο 
 

ΥΕΣ : Η ππ’ Αξηζκ. 314/2018 ΠΒΚ Commitment 
 

 1. Έρνληαο ιάβεη ππόςε : 
 

  α. Σηο δηαηάμεηο ηνπ ΝΓ 721/70 «Πεξί Οηθνλνκηθήο Μεξίκλεο θαη Λνγηζηηθνύ 
ησλ ΔΓ». 
 

  β. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/16 «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ 
θαη Τπεξεζηώλ» 
 

  γ. Σν ζρεηηθό (Commitment) κε ην νπνίν απνθαζίζηεθε ε αλάιεςε ηεο 
ππνρξέσζεο ζε βάξνο Π/Τ ΠΒΚ. 
 

  δ. Φ.830/56/999997/.5711/18-10-17/ΓΔ/ΓΟΙ/3α «Λόγνη Απνθιεηζκνύ 
από ηηο Γηαδηθαζίεο ύλαςεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ». 
 

     ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΤΟΤΜΕ 
 

κεηνδνηηθή δηαδηθαζία απεπζείαο αλάζεζεο κε ιήςε ελζθξάγηζησλ πξνζθνξώλ (ζε 
θιεηζηό θάθειν), πνπ αθνξά ζηελ πξνκήζεηα ινγηζκηθνύ δηαρείξηζεο αλζξσπίλσλ 
πόξσλ, όπσο πεξηγξάθνληαη ζην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Α». Κξηηήξην θαηαθύξσζεο νξίδεηαη ε 
πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο. Ο ζπλνιηθόο 
πξνϋπνινγηζκόο ηεο πξνκήζεηαο αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ δέθα ηξηώλ ρηιηάδσλ επξώ 
(13.000,00 €) ρσξίο ΦΠΑ. 
 

 2. Καηαιεθηηθή εκεξνκελία θαηάζεζεο ή απνζηνιήο ησλ πξνζθνξώλ νξίδεηαη 
ε Παξαζθεπή 14 επηεκβξίνπ 2018 θαη ώξα 12:00 ζηα γξαθεία ηεο ΠΒΚ/Γ΄ΚΟΤ/Γλζεο 
Πξνκεζεηώλ & πκβάζεσλ. 
 

 3. Ηκεξνκελία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξώλ ηεο δηαδηθαζίαο νξίδεηαη ε 
Γεπηέξα 17 επηεκβξίνπ 2018, ζηελ Αίζνπζα Γηαγσληζκώλ ζην Γηνηθεηήξην ηνπ Πεδίνπ 
Βνιήο Κξήηεο ην νπνίν βξίζθεηαη εληόο ηνπ ζηξαηνπέδνπ ηεο 115 ΠΜ (Αθξσηήξη, 
Υαλίσλ, Κξήηεο), ελώπηνλ ηεο αξκόδηαο επηηξνπήο. 
 

 4. Η πξνθήξπμε ζα αλαξηεζεί ζηελ ειεθηξνληθή ζειίδα www.namfi.gr/ 
procurement-announcements, ζηελ ειεθηξνληθή πιαηθόξκα ηνπ ΚΗΜΓΗ θαη ζηνλ 
ηνπηθό ηύπν ηεο Κξήηεο. 
 

 5. Δπηζεκαίλεηαη όηη ν πξνκεζεπηήο πνπ ζα επηιεγεί από ηελ δηαδηθαζία 
νθείιεη λα πξνζθνκίζεη πξν ηεο ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο, ζύκθσλα κε ην (δ) 
ζρεηηθό:  

http://www.namfi.gr/%20procurement-announcements
http://www.namfi.gr/%20procurement-announcements
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 α. Πηζηνπνηεηηθό θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο. 
 
 β. Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο. 
 
 γ. Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ ηνπ δηαρεηξηζηή ηεο επηρείξεζεο. 
 
 6. Υεηξηζηήο ζέκαηνο Σκεκαηάξρεο Πξνκεζεηώλ, ΠΒΚ/Γ΄ΚΟΤ/ΓΠ(Γ3)/ΣΠ    
Μ.Τ. Λαληδάθεο Αληώληνο, ηει. 2821026775. 
 
 

         Σαμίαξρνο Κιεάλζεο Καξαηζίλ 
       Αθξηβέο Αληίγξαθν        Γηνηθεηήο  
 
 
 
 
  Μ.Τ. Λαληδάθεο Αληώληνο 

  Σκεκαηάξρεο Πξνκεζεηώλ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 
«Α» Πίλαθαο Τιηθώλ Πξνκήζεηαο 
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ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ 

  
Γ΄ ΚΛΑΓΟ ΟΙΚΟΝ. ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

  
ΓΝΗ ΠΡΟΜ. & ΤΜΒΑΔΩΝ (Γ3) 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Α» ΣΗ ΓΓΗ 
 

29 Απγ 18 

Φ.600.1/93/113680/.1343 
    

Πίνακας Τλικών Προμήθειας 

 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝ. 
ΜΔΣΡ. 

ΠΟΟΣΗΣΑ 

1 

Πξνκήζεηα ινγηζκηθνύ δηαρείξηζεο αλζξσπίλσλ πόξσλ 
γηα παξαθνινύζεζε θαη δηαρείξηζε ηνπ πξνζσπηθνύ 
Π.Β.Κ ζύκθσλα κε ηε λνκνζεζία θαη ηηο εηδηθέο 
απαηηήζεηο ηνπ Π.Β.Κ. 

ΣΔΜ 1 

 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ (HRM) 

 

Ο ΑΝΑΔΟΥΟ 
 

 Ο αλάδνρνο λα έρεη θαηαζθεπάζεη θαη λα ιεηηνπξγεί ην ινγηζκηθό HRM ζε 
νξγαληζκνύο ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα. Να πξνζθνκηζηεί ππεύζπλε δήισζε ηνπ 
άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 ζηελ νπνία λα αλαθέξνληαη νη νξγαληζκνί πνπ 
ιεηηνπξγεί ην ελ ιόγσ ινγηζκηθό. 

 

 O ππνςήθηνο αλάδνρνο νθείιεη λα πξνζθνκίζεη ηνπιάρηζηνλ ηξείο (3) 
βεβαηώζεηο πξόηεξεο θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα ην ΗRM ζε εμσηεξηθνύο θνξείο θαηά 
πξνηίκεζε δεκόζηνπο ή ηδησηηθνύο νξγαληζκνύο κε επαξθή αξηζκό πξνζσπηθνύ 
 

 Η εηαηξία λα είλαη πηζηνπνηεκέλε θαηά ISO 9001. Να πξνζθνκηζηεί ην 
επηθαηξνπνηεκέλν πηζηνπνηεηηθό γηα ην έηνο 2018. 

 

 Η εθαξκνγή πξέπεη λα έρεη θαηαζθεπαζηεί από εηαηξία θαηαζθεπήο ινγηζκηθνύ ε 
νπνία λα ιεηηνπξγεί επί ηνπιάρηζηνλ κία δεθαεηία ζηελ θαηαζθεπή ινγηζκηθνύ. 
Να πξνζθνκηζηεί ππεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 γηα ηελ 
δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο ηνπ αλαδόρνπ ή άιιν έγγξαθν ην νπνίν λα 
απνδεηθλύεη ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο επηρείξεζεο.  

 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ - ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΕ 
 

 Η εθαξκνγή λα δύλαηαη λα εγθαηαζηαζεί θαη λα ιεηηνπξγεί δηαδηθηπαθά, από ηνλ 
server intranet ηνπ ΠΒΚ (DELL POWER EDGE R430). 
 

 Η εθαξκνγή λα δύλαηαη λα εμππεξεηεί 15 ρεηξηζηέο (ζηαζκνύο εξγαζίαο), λα 
απνζεθεύεη ζηνηρεία πξνζσπηθνύ γηα ηνπιάρηζηνλ 300 εξγαδόκελνπο ελεξγνύο 
(νη νπνίνη ζα ππεξεηνύλ ζην ΠΒΚ) θαη απεξηόξηζην αξηζκό εξγαδνκέλσλ 
αλελεξγώλ (νη νπνίνη ζα έρνπλ κεηαηεζεί από ην ΠΒΚ). ε θάζε πεξίπησζε ν 
θάζε ρεηξηζηήο λα δύλαηαη λα αλαηξέμεη ζηα ζηνηρεία ησλ αλελεξγώλ 
θαηαρσξήζεσλ 
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 Να εκθαλίδεη ζηελ νζόλε ηνπ ρεηξηζηή θαη λα εθηππώλεη, πίλαθεο ζηνηρείσλ 
πξνζσπηθνύ, παξακεηξνπνηεκέλνπο σο πξνο ηα επηζπκεηά ζηνηρεία, από ηνλ 
ρξήζηε. 
 

 Να δύλαηαη λα εθδίδεη έληππα ηα νπνία ζα ζπκπιεξώλνληαη απηόκαηα από ηα 
απνζεθεπκέλα ζηνηρεία ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 

 Η εθαξκνγή λα δύλαηαη λα εμππεξεηεί ηαπηόρξνλα ηνπο ρξήζηεο πνπ εξγάδνληαη 
ζε απηήλ. 

 

 Να δύλαηαη λα αληηγξαθνύλ ζηνηρεία ζε απηήλ, από ηελ ππάξρνπζα εθαξκνγή 
HRM. 
 

 Να δύλαηαη λα εμάγεη ζηνηρεία ζε πξνγξάκκαηα όπσο MS word θαη excel γηα 
Windows γηα πεξαηηέξσ επεμεξγαζία. 

 

 Η εθαξκνγή λα δύλαηαη λα δηαζπλδεζεί κε άιιεο εθαξκνγέο, όπσο 
κηζζνδνζίαο, access control θ.α. 

 

 Η εθαξκνγή λα έρεη θηιηθό user interface θαη λα κελ ρξεηάδνληαη ηδηαίηεξεο 
γλώζεηο (όπσο γλώζεηο βάζεσλ δεδνκέλσλ) από ηνλ ρεηξηζηή γηα ηελ ρξήζε 
ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 
ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΠΟΙΗΗ 
 

 Η αξρηθή παξακεηξνπνίεζε ηεο εθαξκνγήο λα γίλεη ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο θαη 
θαηόπηλ ππνδείμεσλ ηνπ ΠΒΚ/Β΄ΚΠ. 

 

 Η εθαξκνγή λα δύλαηαη λα παξακεηξνπνηείηαη ζην κέιινλ ζύκθσλα κε ηηο 
αιιαγέο ηεο λνκνζεζίαο πνπ αθνξά ην πξνζσπηθό θαη ηηο αλάγθεο ηεο 
Τπεξεζίαο. 
 

 Η παξακεηξνπνίεζε ηεο εθαξκνγήο λα έρεη νινθιεξσζεί ην αξγόηεξν ζε 2 
κήλεο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. 

 
ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 
 

 Να εθπνλεζεί από ηνλ αλάδνρν εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα γηα ηνπο ρξήζηεο θαη 
ηνπο δηαρεηξηζηέο ηνπ ζπζηήκαηνο, θαζώο θαη αλαιπηηθά θπιιάδηα νδεγηώλ 
ρξήζεο (manual), μερσξηζηά γηα ηνπο ρξήζηεο θαη ηνπο δηαρεηξηζηέο ηνπ 
ζπζηήκαηνο, ηα νπνία λα ππνβιεζνύλ από ηνλ αλάδνρν ην αξγόηεξν έλα κήλα 
κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. 
 

 Σα θπιιάδηα νδεγηώλ ρξήζεο λα δνζνύλ ζην ΠΒΚ ζε έλα εθηππσκέλν αληίηππν 
θαζώο θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή πξνγξάκκαηνο επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ MS 
Word γηα Windows. 

 

 Η εθπαίδεπζε ησλ ρεηξηζηώλ θαη ησλ δηαρεηξηζηώλ ηνπ ζπζηήκαηνο, λα 
εθηειεζηεί από ηνλ αλάδνρν ζε ρξόλν πνπ ζα ζπκθσλεζεί κε ην ΠΒΚ θαη λα έρεη 
νινθιεξσζεί ην αξγόηεξν 3 κήλεο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. 
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 Η εθπαίδεπζε ησλ δηαρεηξηζηώλ θαη ρεηξηζηώλ ηεο εθαξκνγήο λα πεξηιακβάλεη 
θαη «on the job training». 

 
ΤΝΣΗΡΗΗ – UPDATES (ΕΝΗΜΕΡΩΕΙ) 
 

 Γηα ηα επόκελα δύο (2) έτη, ε εηαηξία λα δηαζέηεη ρσξίο νηθνλνκηθή επηβάξπλζε 
ηνπ ΠΒΚ, ηε ζπληήξεζε πνπ ηπρόλ απαηηεζεί γηα ηελ εθαξκνγή, θαζώο θαη ηηο 
ελεκεξώζεηο πνπ ζα εθδώζνπλ απηή ή άιιε εηαηξία ε νπνία ζπκκεηέρεη ζηελ 
δεκηνπξγία ή ιεηηνπξγία ηνπ ελ ιόγσ ινγηζκηθνύ. 
 

 Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αληαπνθξίλεηαη ζε θιήζεηο ηνπ ΠΒΚ γηα 
ζπλδξνκή εληόο 48 σξώλ. 

 
ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
 
Ο αλάδνρνο λα δηαζθαιίδεη ηα θάησζη: 
 

 Σελ απηόκαηε δηαδηθαζία ιήςεο αληηγξάθσλ αζθάιεηαο (back up) ζε ηαθηά 
ρξνληθά δηαζηήκαηα. 
 

 Σνλ πεξηνξηζκό ηεο πξόζβαζεο ζηηο πιεξνθνξίεο θαη ζην ζύζηεκα, ζε επίπεδν 
ρεηξηζηή. 
 

 Σελ ύπαξμε δηαδηθαζίαο εμαθξίβσζεο ηεο ηαπηόηεηαο ηνπ ρξήζηε (username, 
password). 
 

 Σελ θαηαγξαθή ηνπ ρξήζηε θαη ησλ ελεξγεηώλ ηνπ (ώξα, εκεξνκελία, παιαηά 
ηηκή, λέα ηηκή θιπ). 

 
Γεληθόηεξα λα δηαζθαιίδεηαη ε πξνζηαζία ησλ πιεξνθνξηώλ κε ηα κέζα θαη ηηο 
δηαδηθαζίεο πνπ απαηηνύληαη. 
  
ΕΓΓΤΗΗ 
 

Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη ζηελ έγγξαθε παξνρή εγγύεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηεο 
εθαξκνγήο γηα 2 έηε, ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη ηνπο παξαθάησ όξνπο: 

 

 Πιήξεο απνθαηάζηαζε ησλ αλσκαιηώλ ιεηηνπξγίαο ηνπ ινγηζκηθνύ θαη ηπρόλ 
άιισλ πξνβιεκάησλ κε θαηάιιειε δηνξζσηηθή έθδνζε γηα ην δηάζηεκα ηεο 
εγγύεζεο. 
 

 Δθηέιεζε ησλ αλαγθαίσλ πξνζαξκνγώλ πνπ ηπρόλ απαηηεζνύλ, ιόγσ αιιαγώλ 
ηνπ λνκηθνύ πιαηζίνπ, ή επηπξόζζεηεο απαηηήζεηο ηνπ ΠΒΚ. 

 

 Δλεκέξσζε ησλ ινγηζκηθώλ ηεο εθαξκνγήο κε ηηο λεόηεξεο εθδόζεηο ηνπο θαζ’ 
όιε ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηεο, κε δσξεάλ ελεκέξσζε ηα 5 πξώηα ρξόληα. 

 

 Γηαζεζηκόηεηα ππεξεζηώλ ηνπ αλαδόρνπ εληόο 48 σξώλ κε άκεζε ηειεθσληθή 
αληαπόθξηζε, ζε πεξίπησζε δπζιεηηνπξγίαο ηεο εθαξκνγήο. 
 



-6- 

 Η δηαζεζηκόηεηα ησλ ππεξεζηώλ αθνξά ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ είηε κε 
απνκαθξπζκέλε πξόζβαζε, είηε κε επηηόπνπ επέκβαζε ηερληθνύ ζηηο 
εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΠΒΚ. 

 Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα παξέρεη, ηειεθσληθή βνήζεηα γηα όινπο ηνπο 
ρξήζηεο (ρεηξηζηέο θαη δηαρεηξηζηέο) ηεο εθαξκνγήο. 

 
ΥΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ 
 

 Η εηαηξία λα θνηλνπνηήζεη ζην ΠΒΚ ρξνλνδηάγξακκα εγθαηάζηαζεο, 
παξακεηξνπνίεζεο ηεο εθαξκνγήο θαη εθπαίδεπζεο ησλ ρεηξηζηώλ. 

 

 Η πιήξεο παξάδνζε ηεο εθαξκνγήο λα νινθιεξσζεί ην αξγόηεξν 3 κήλεο κεηά 
ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο.  

 
 

    Αθξηβέο Αληίγξαθν 

 

   

Σρεο(Ο) Παληειήο Μαξηδάθεο 
Γληήο Κιάδνπ Οηλνλ. Τπεξεζηώλ / ΠΒΚ 

 

Μ.Τ. Λαληδάθεο Αληώληνο 

Σκεκαηάξρεο Πξνκεζεηώλ    
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