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                                                                                    Αθήνα, 7/2/2022 

                                                                                    Αρ. Πρωτ. 13042 

 

 

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

για την σύναψη σύμβασης για το έργο «Σύστημα ολοκληρωμένης  

διαχείρισης ανθρωπίνου  δυναμικού» στο πλαίσιο της πράξης «Θεσμική, 

ερευνητική και επιχειρησιακή ενδυνάμωση της ΓΣΕΒΕΕ» με MIS 5001290 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 

Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» 

 

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών 

Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) υλοποιεί την πράξη «Θεσμική, 

ερευνητική και επιχειρησιακή ενδυνάμωση της ΓΣΕΒΕΕ» με MIS 5001290 του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και 

Δια Βίου Μάθηση 2014-2020». Στο πλαίσιο του Υποέργου 4 «Συντονισμός και 

Διαχείριση Δράσεων» (ΠΕ4, Π4.4) της παραπάνω πράξης, προβλέπεται η εφαρμογή 

συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού.  

 

Σύντομη Περιγραφή Πράξης 

Η πράξη «Θεσμική, ερευνητική και επιχειρησιακή ενδυνάμωση της ΓΣΕΒΕΕ» 

αποσκοπεί στην προαγωγή του θεσμικού ρόλου της ΓΣΕΒΕΕ, των τοπικών-κλαδικών 

Ομοσπονδιών και των Σωματείων της  όπως και στον εκσυγχρονισμό και  ενίσχυση 

της λειτουργίας  της. Στην κατεύθυνση αυτή έχουν σχεδιαστεί και υλοποιούνται 

ενέργειες για τη συνεχή υποστήριξη και ενδυνάμωση της θεσμικής, ερευνητικής και 

επιχειρησιακής ικανότητας της ΓΣΕΒΕΕ, μέσα από την υλοποίηση: 

• δράσεων θεσμικής και οργανωτικής ενδυνάμωσης της ΓΣΕΒΕΕ και των μελών 

της 

• δράσεων παρακολούθησης θεμάτων ενδιαφέροντος των μικρών επιχειρήσεων 

στα πεδία των πολιτικών απασχόλησης και εκπαίδευσης 

• του δικτύου πληροφόρησης, διαχείρισης γνώσης και υποστήριξης 

ανθρώπινου δυναμικού, επιχειρήσεων και συνδικαλιστικών φορέων μελών 

της ΓΣΕΒΕΕ 

 

Ειδικότερα, σκοπός του Υποέργου 4 και ειδικότερα του πακέτου εργασίας 4 είναι: 

• Τεχνολογική αναβάθμιση της οργάνωσης και διαχείρισης της πράξης και των 

υποέργων 

• Τεχνολογική και ψηφιακή αναβάθμιση της ΓΣΕΒΕΕ και των φορέων της 

• Αξιοποίηση σύγχρονων λογισμικών έρευνας  

• Αξιοποίηση σύγχρονων εφαρμογών και εργαλείων επικοινωνίας  

• Βελτιστοποίηση της εξ’αποστάσεως συνεργασίας όλων των εμπλεκομένων 

μερών του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.  

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω και με βάση την από 23/9/2021 απόφαση του ΔΣ  και την 

από 15/12/2021 τροποποίηση της, το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους 

υποψήφιους αναδόχους (νομικά πρόσωπα ή φυσικά πρόσωπα/επιτηδευματίες) να 

υποβάλλουν την προσφορά τους για την ανάληψη του έργου «Σύστημα 

ολοκληρωμένης διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού»  
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Ι. ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

Ο σκοπός της εφαρμογής του συστήματος διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού είναι η 

αποτελεσματικότερη διαχείριση όλων των λειτουργιών που συνδέονται με το 

ανθρώπινο δυναμικό της ΓΣΕΒΕΕ και των φορέων της, από την μισθοδοσία και την 

διαχείριση του ωραρίου μέχρι και την αξιολόγηση των εργαζομένων. Αναμένεται να 

συμβάλλει στην ευκολότερη αντιμετώπιση καθημερινών ζητημάτων διαχείρισης 

ανθρώπινου δυναμικού,  στην αποσυμφόρηση των στελεχών από 

επαναλαμβανόμενες εργασίες, στην ευκολότερη λήψη αποφάσεων και τελικά σε 

σημαντική εξοικονόμηση πόρων. 

 

ΙΙ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Το έργο αφορά ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού το 

οποίο θα χρησιμοποιείται και από τους τρεις φορείς της ΓΣΕΒΕΕ (ΓΣΕΒΕΕ, ΙΜΕ 

ΓΣΕΒΕΕ, ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ) και θα αποτελείται από τα έξης βασικά μέρη: 

 

1) Πρόγραμμα μισθοδοσίας  

Το πρόγραμμα μισθοδοσίας αφορά τουλάχιστον τρεις (3) άδειες χρήσης και καλύπτει 

την ταυτόχρονη εισαγωγή έως εκατό (100) εργαζομένων. Οι βασικές δυνατότητες 

του  προγράμματος πρέπει να είναι οι εξής: 

i. Κάλυψη όλων των εργασιακών σχέσεων  

ii. Ενσωμάτωση και διαχείριση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας  

iii. Δυνατότητα σύνδεσης και υποβολής μέσω Internet των βασικών 

ηλεκτρονικών δηλώσεων (π.χ. ΕΡΓΑΝΗ, ΦΜΥ, ΑΠΔ κ.α.)  

iv. Δυνατότητα κοστολόγησης με επιμερισμό σε κέντρα κόστους, με 

παραμετροποιήσιμα πεδία  

v. Παρακολούθηση κυκλώματος Γενικής Λογιστικής με δυνατότητα εκτύπωσης & 

εξαγωγής του αντίστοιχου άρθρου Λογιστικής 

vi. Ωρομέτρηση με καταγραφή, διαχείριση και επεξεργασία των παρουσιών  

vii. Δυνατότητα μεταφοράς εργαζομένων στους φορείς της ΓΣΕΒΕΕ (ΓΣΕΒΕΕ, 

ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ)  
viii. Μαζική διαχείριση αδειών – ασθενειών, προσθετών αποδοχών, υπερωριών, 

προκαταβολών  

 

 

Επίσης πρέπει να καλύπτει τα παρακάτω ειδικά χαρακτηριστικά:  

i. Δυνατότητα μαζικών ενεργειών – μεταβολών  

ii. Πλήρης διαχείριση δικαιωμάτων χρηστών  

iii. Διατήρηση ιστορικότητας εγγραφών και κινήσεων  

iv. Δυνατότητα παραμετροποίησης από τον χρήστη όλων των βασικών πεδίων 

που επηρεάζουν τη μισθοδοσία  

v. Δυνατότητα δημιουργίας ελεύθερων πεδίων για την καλύτερη διαχείριση και 

παρακολούθηση της μισθοδοσίας.  

vi. Δυνατότητα εκτύπωσης όλων των τυποποιημένων βεβαιώσεων για τους 

εργαζόμενους και τους δημόσιους φορείς  

vii. Σύστημα ενημέρωσης χρήστη για αποφυγή λαθών στις καταχωρήσεις (π.χ. 

ΑΦΜ) 
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viii. Αυτόματη on-line ενημέρωση για τις αλλαγές της νομοθεσίας  

ix. Αυτόματη εξαγωγή σε αρχείο των εντολών πληρωμής σε τράπεζες και των 

άρθρων Γενικής Λογιστικής. 

 

Στο αντικείμενο του έργου συμπεριλαμβάνονται όλες οι υπηρεσίες εγκατάστασης, 

παραμετροποίησης και εκπαίδευσης για την εργασία 1.  

 

 

2) Web πλατφόρμα για την αυτοεξυπηρέτηση των εργαζομένων  

Η web πλατφόρμα αφορά την αυτοματοποίηση των διαδικασιών και τον χειρισμό 

(από τον ίδιο τον εργαζόμενο) διάφορων ζητημάτων που σχετίζονται με το τμήμα 

διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού όπως υποβολή αιτημάτων και λήψη εγκρίσεων με 

ελάχιστη εμπλοκή των στελεχών του τμήματος διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού. 

Η web πλατφόρμα θα πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από εκατό (100) περίπου 

ταυτόχρονους χρήστες με τις εξής δυνατότητες: 

- Εγκατάσταση on premise 

- Εμφάνιση ελληνικού ή αγγλικού μενού  

- Αυτόματο συγχρονισμό με το σύστημα της μισθοδοσίας 

- Πρόσβαση από οπουδήποτε και από οποιαδήποτε συσκευή (laptop, tablet, 

smartphone)  

- Παραμετροποίηση των καρτελών, δημιουργία  ροών εγκρίσεων και 

διαχείρισης του reporting με βάση τις ανάγκες του φορέα. 

Οι βασικές επιμέρους λειτουργικότητες (ανά ρόλο χρήστη) καθώς και οι δυνατότητες 

τους περιγράφονται παρακάτω.  

 

2.1 Λειτουργικότητα πλατφόρμας εργαζόμενου 

i)Προβολή καρτελών: Προβολή της καρτέλας των βασικών στοιχείων που 

αναγράφονται οι βασικές πληροφορίες για τον εργαζόμενο, προβολή καρτέλας για 

την ανάλυση των αδειών και του υπολοίπου τους, προβολή και εύκολη εκτύπωση 

των βασικών εντύπων που αφορούν τον εργαζόμενο (π.χ αποδείξεις πληρωμής) 

ii)Υποβολή αιτημάτων και παρακολούθηση τους: Υποβολή αιτήματος για έγκριση 

αδείας- προκαταβολών- δανείων, δήλωση ασθένειας- παρουσίας, εκτύπωση 

βεβαιώσεων (κυοφορίας, προϋπηρεσίας κα), υποβολή εξοδολογίου, πλήρης 

παρακολούθηση και πορεία υλοποίησης των αιτημάτων (ιστορικό). 

 

iii) Πληροφόρηση για: Γενικές ανακοινώσεις του φορέα, βασικά έγγραφα (π.χ 

κανονισμός εργασίας) ημερολόγια γεγονότων-εκπαιδεύσεων, συμπλήρωση 

ερωτηματολογίων. 

 

 

2.2Λειτουργικότητα πλατφόρμας του διαχειριστή – Υπεύθυνου Ανθρώπινου 

Δυναμικού 

i)Καρτέλες άμεσης πληροφόρησης για: άδειες (ανάλυση υπόλοιπα), πρόγραμμα 

εργασίας, παρουσίες ανά ημέρα, στατιστικά στοιχεία εργαζομένων  

ii)Διαδικασίες διαχείρισης αιτημάτων εργαζομένων: Έγκριση- απόρριψη – διόρθωση, 

δυνατότητα για μαζική έγκριση-απόρριψη προγραμμάτων  

iii) Διαχείριση προγραμμάτων εργασίας  
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2.3 Λειτουργικότητα πλατφόρμας τμήματος διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού 

i)Διαχείριση οργανογράμματος θέσεων εργασίας: Προβολή οργανογράμματος σε 

διάφορες μορφές, δημιουργία προτυποιημένων εκθέσεων για σχετικά με το 

προσωπικό (μέσοι οροί παραμονής στην εταιρεία, μισθοί κ.λ) 

ii)Οριστικοποίηση προγραμμάτων εργασίας, πλάνου αδειών-ασθενειών 

 

Στο αντικείμενο του έργου συμπεριλαμβάνονται όλες οι υπηρεσίες εγκατάστασης, 

παραμετροποίησης, παραμετροποίησης και εκπαίδευσης για την εργασία 2.  

 

 

3)  Σύστημα διαχείρισης πόρων –  resources management 

Πρόκειται για ανάπτυξη και υλοποίηση ενός module, που να επικοινωνεί με την web 

πλατφόρμα για την αυτοεξυπηρέτηση των εργαζομένων (εργασία 2), το οποίο θα 

ανταποκρίνεται στις εξατομικευμένες ανάγκες του φορέα με σκοπό την καλύτερη 

διαχείριση των ανθρώπινων πόρων των φορέων, που θα δίνει τις εξής δυνατότητες:  

- Διαχείριση ατομικού ημερήσιου παρουσιολογίου με δυνατότητα εκτύπωσης 

ατομικού  παρουσιολογίου ανά άτομο, με σαφή διαχωρισμό των ωρών/ανά 

έργο που συμμετέχει ο κάθε εργαζόμενος  

- Συνολική διαχείριση ανθρωποχρόνου (resources management), με τις εξής 

δυνατότητες: Καταγραφή και διαχείριση του ποσοστού συμμετοχής των 

εργαζομένων ανά έργο, λειτουργία καρτέλας συνολικής παρουσίασης 

ποσοστών συμμετοχής, χρωματικές επισημάνσεις ανά συγκεκριμένο εύρος 

τιμών κ.α. 

  

Μια αρχική εκτίμηση για τον χρόνο που χρειάζεται για να αναπτυχθεί το εν λόγω 

module είναι περίπου 110 ανθρωποώρες. Στο αντικείμενο του έργου 

συμπεριλαμβάνονται όλες οι υπηρεσίες ανάπτυξης και εκπαίδευσης.  

 

 

4. Πακέτο επιπρόσθετων υπηρεσιών  

Η εργασία αυτή αφορά την παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης, παραμετροποίησης και 

εκπαίδευσης (με μέγιστο τις 30 ώρες) για τυχόν επιπρόσθετες και έκτακτες ανάγκες 

που ενδέχεται να ανακύψουν κατά την πορεία υλοποίησης του έργου. Οι υπηρεσίες 

αυτές θα ενεργοποιηθούν μερικώς ή πλήρως μόνο εφόσον υπάρχει η σχετική ανάγκη 

και έχει συμφωνηθεί και από τις δύο πλευρές. Σε περίπτωση που δεν προκύψει 

σχετική ανάγκη δεν κοστολογηθούν και δεν θα πληρωθούν. 

 

 

ΙΙΙ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ  

 

Η αμοιβή του αναδόχου για την υλοποίηση του έργου ανέρχεται συνολικά στο ποσό 

των είκοσι δύο χιλιάδων ευρώ (22.000,00€) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.  
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Α/Α Εργασία  

Προϋπολογισμός  

λογισμικού, 

υπηρεσιών 

ανάπτυξης ή/και 

παραμετροποίησης  

χωρίς Φ.Π.Α 

 

1 

Πρόγραμμα μισθοδοσίας 

(συμπεριλαμβανομένων των 

απαραίτητων υποσυστήματων)  

 

9.500 € 

2 

Web πλατφόρμα για την 

αυτοεξυπηρέτηση των εργαζομένων  

 

3.800 € 

3 

Σύστημα διαχείρισης πόρων –  

Resources management 

 

6.600 € 

4 

Πακέτο  επιπρόσθετων υπηρεσιών  

ανάπτυξης, παραμετροποίησης και 

εκπαίδευσης υπηρεσιών  

2.100 € 

 ΣΥΝΟΛΟ 22.000 € 

 

Για την καταβολή της αμοιβής, προϋπόθεση κάθε φορά είναι η έκδοση πρωτοκόλλου 

παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής και παρακολούθησης και η έκδοση 

από τον ανάδοχο του νομίμου φορολογικού παραστατικού. Επισημαίνεται ότι στην 

αμοιβή του αναδόχου περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες αμοιβές και δαπάνες για 

την εκτέλεση του έργου χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και 

ιδιαίτερα περιλαμβάνεται η αμοιβή των μελών της ομάδας έργου του αναδόχου. 

 

 

ΙV. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  

 

Τα παραδοτέα του έργου και το σχετικό χρονοδιάγραμμα έχουν ως εξής:  

 

 

Α/Α ΤΜΗΜΑ Παραδοτέα 
Ημερομηνία 

Παράδοσης 

1 

Πρόγραμμα 

μισθοδοσίας 

(συμπεριλαμβανομένων 

των απαραίτητων 

υποσυστήματων)  

 

Άδειες χρήσης, 

έκθεση εργασιών  
30/06/2022 
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2 

Web πλατφόρμα για 

την αυτοεξυπηρέτηση 

των εργαζομένων  

 

Άδειες χρήσης, 

έκθεση εργασιών  
30/06/2022 

3 

Σύστημα διαχείρισης 

πόρων –  Resources 

management 

 

Άδειες χρήσης, 

έκθεση εργασιών  
30/06/2022 

4 

Πακέτο  επιπρόσθετων 

υπηρεσιών  ανάπτυξης, 

παραμετροποίησης και 

εκπαίδευσης υπηρεσιών  

Έκθεση εργασιών  30/06/2022 

 

 

V. ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Oι υποψήφιοι ανάδοχοι (νομικά πρόσωπα ή φυσικά πρόσωπα/επιτηδευματίες) θα 

πρέπει  

- να διαθέτουν αντίστοιχο ΚΑΔ (Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας) συναφή με το 

αντικείμενο του έργου. 

- να έχουν υλοποιήσει κατά την τελευταία πενταετία (2017,2018, 

2019,2020,2021) τουλάχιστον τρία (3) έργα διαχείρισης ανθρώπινου 

δυναμικού σε φορείς (ιδρύματα, ΜΚΟ, δημόσιος τομέας, τοπική αυτοδιοίκηση 

κ.λ)   

- να έχουν κύκλο εργασιών κατά την τελευταία τριετία (2019,2020,2021) 

τουλάχιστον το διπλάσιο του προϋπολογισμού του έργου  

 

 

VI. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των 

κάτωθι κριτηρίων:  

 

 

Α/Α Κριτήρια Αξιολόγησης 
Συντελεστής 

Βαρύτητας 

1 
Τεχνικά και τεχνολογικά χαρακτηριστικά της 

προτεινόμενης λύσης  
80% 

2  Σύνθεση, εμπειρία και προσόντα ομάδας έργου  20% 

ΣΥΝΟΛΟ 100% 

 
 

Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών  

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 5 βαθμούς στην 

περίπτωση που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, 
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αυξάνεται δε μέχρι τους 10 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του 

συγκεκριμένου κριτηρίου.   

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της 

προσφοράς. Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το 

γινόμενο του επιμέρους συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε 

συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα προκύπτει από το άθροισμα των 

σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. 

 

Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον 

παρακάτω τύπο:  

 

Συνολική Βαθμολογία = 80% x βαθμολογία κριτηρίου 1 (Τεχνικά και τεχνολογικά 

χαρακτηριστικά της προτεινόμενης λύσης  + 20%  x βαθμολογία κριτηρίου 2 

(Σύνθεση, εμπειρία και προσόντα ομάδας έργου)  

 

Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 5 βαθμούς (ήτοι που δεν 

καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) 

επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς. 

 

Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης κατά τα 

προηγούμενα, η Επιτροπή Αξιολόγησης κατατάσσει τις προσφορές σε Συγκριτικό 

Πίνακα, κατά φθίνουσα σειρά του τελικού βαθμού: 

 

Β = 0,80*(UT/UMAX)+0,20*(BMIN/BK), δηλαδή 

 

Β = 0,80 * (βαθμός τεχνικής προσφοράς υποψηφίου αναδόχου / βαθμός 

καλύτερης τεχνικής προσφοράς) + 0,20 * (κόστος της χαμηλότερης 

οικονομικής προσφοράς/κόστος της οικονομικής προσφοράς υποψηφίου 

αναδόχου) 

 

Η πρώτη στον Συγκριτικό Πίνακα κατάταξης, δηλαδή η προσφορά εκείνη με τον 

μεγαλύτερο βαθμό Β, θεωρείται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά.  

 

  

VII. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών από την Επιτροπή Αξιολόγησης, οι 

προσφέροντες οικονομικοί φορείς ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικής 

αλληλογραφίας για τον ανάδοχο του έργου.  

 

VIII. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Η διάρκεια του έργου ορίζεται ως εξής  από την υπογραφή της σύμβασης έως και 

30/06/2022. Η παράταση της σύμβασης γίνεται μόνο εγγράφως και κατόπιν 

συμφωνίας των δύο συμβαλλόμενων μερών και υπό την προϋπόθεση της παράτασης 

του χρόνου διάρκειας της Πράξης. Επισημαίνεται ότι η παράταση του χρόνου 

παράδοσης του έργου επιτρέπεται χωρίς οποιαδήποτε αύξηση της συμβατικής 

αμοιβής. 
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IX. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές 

που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή στην παράγραφο ΙΙ «Περιγραφή του 

έργου», περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές 

πληρούνται. 

Στην ενότητα αυτή, ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να αναφέρει αναλυτικά την 

τεχνική του πρόταση για την υλοποίηση του αντικειμένου του έργου και να 

συμπεριλάβει οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την πρότασή 

του και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα πρόσκληση, 

αλλά και στα αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγησης της Τεχνικής Προσφοράς. Ειδικότερα: 

 

Κριτήριο: 2.1: Τεχνικά και τεχνολογικά χαρακτηριστικά της προτεινόμενης  

λύσης 

 

Ο υποψήφιος πρέπει να παρουσιάσει στην προσφορά του τα κάτωθι:  

• Τεχνική περιγραφή της λύσης σε σχέση με τις λειτουργικές απαιτήσεις που 

αναφέρονται στο αντικείμενο του έργου 

• Περιγραφή για την ικανότητα διαλειτουργικότητας με άλλα συστήματα και 

εφαρμογές  

• Αναλυτική και τεκμηριωμένη περιγραφή των παρεχόμενων υπηρεσιών 

εγκατάστασης, παραμετροποίησης και εκπαίδευσης. Ειδικότερα για την 

εκπαίδευση πρέπει να υποβληθεί πλάνο εκπαίδευσης των χρηστών και τυχόν 

υπάρχοντα έτοιμα video εκμάθησης (tutorials) 

• Περιγραφή τυχόν πρόσθετων υπηρεσιών που προσφέρονται πέραν των 

ζητούμενων στην παρούσα, οι οποίες κρίνεται ότι συμβάλουν στην 

εξυπηρέτηση των στόχων του έργου 

 

Κριτήριο Κ2. Σύνθεση, εμπειρία και προσόντα ομάδας έργου  

 

Ο υποψήφιος θα πρέπει να καταθέσει στην προσφορά του τα κάτωθι: 

1.Αναλυτική παρουσίαση της σύνθεσης, της εμπειρίας και των προσόντων της 

προτεινόμενης ομάδας έργου όπως και της κατανομής των αρμοδιοτήτων. 

Σημειώνεται ότι ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέσει για την υλοποίηση του 

έργου, ανθρώπινο δυναμικό και πόρους ικανούς και αξιόπιστους να φέρουν σε πέρας 

επιτυχώς τις απαιτήσεις του Έργου σε όρους απαιτούμενης εξειδίκευσης, 

επαγγελματικών προσόντων και εμπειρίας. Συγκεκριμένα, ο υποψήφιος ανάδοχος θα 

πρέπει για την απρόσκοπτη υλοποίηση του έργου να συγκροτήσει  Ομάδα έργου, η 

οποία θα διακρίνει τους κάτωθι ρόλους:  

- Έναν (1) Υπεύθυνο Έργου, ο οποίος πρέπει να διαθέτει τίτλο σπουδών ανώτατης 

εκπαίδευσης συναφή με την πληροφορική καθώς και τουλάχιστον οκταετή (8ετή) 

εμπειρία σε θέση Υπεύθυνου Έργου σε έργα πληροφορικής και ειδικότερα 

συστημάτων διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού. Ο Υπεύθυνος έργου, θα έχει τη 

συνολική ευθύνη των εργασιών του Αναδόχου, το συντονισμό όλων των στελεχών 

που θα συμμετάσχουν και τη λειτουργική εκπροσώπηση του Αναδόχου για το 

συγκεκριμένο έργο. 
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- Δύο (2) προγραμματιστές, καθένας εκ των οποίων να διαθέτει τίτλο σπουδών 

ανώτατης εκπαίδευσης συναφή με την πληροφορική και τουλάχιστον τετραετή 

(4ετή) επαγγελματική εμπειρία σε συστήματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού  

- Δύο (2) αναλυτές, καθένας εκ των οποίων θα διαθέτει τίτλο σπουδών συναφή με 

οικονομικά/πληροφορική/διοικητικές επιστήμες και τουλάχιστον τετραετή (4ετή) 

επαγγελματική εμπειρία σε ανάλυση συστημάτων διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού   

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα για τα στελέχη που θα συμμετέχουν στην 

υλοποίηση του έργου  με  λεπτομερή αναφορά σε τίτλους σπουδών και 

επαγγελματική εμπειρία  

3.  υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 όπως ισχύει, των παραπάνω στελεχών ότι 

όλα τα στοιχεία που εμπεριέχονται στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή, 

 

 

X. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ  

Η οικονομική προσφορά συντάσσεται με βάση το υπόδειγμα του Παραρτήματος I της 

παρούσας πρόσκλησης. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και 

κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον 

τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα. Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ 

όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.  

 

XΙ.  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 

Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους θα πρέπει να 

αποστείλουν την προσφορά τους η οποία επί ποινή αποκλεισμού πρέπει να περιέχει 

τα κάτωθι δικαιολογητικά.  

 

1. Έγγραφο αρμόδιας δημόσιας Αρχής (και μέσω taxisnet) από το οποίο να 

προκύπτουν οι Κωδικοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ).  

2. Αντίγραφα συμβάσεων ή βεβαιώσεων υλοποίησης/ολοκλήρωσης τριών (3) 

τουλάχιστον συναφών έργων. 

3. Ισολογισμοί για τα έτη 2019,2020 και ισοζύγιο εσόδων για την χρήση του 

2021. 

4. Τεχνική Προσφορά, η οποία να περιέχει όλα τα στοιχεία που περιγράφονται 

στο σημείο «IΧ Τεχνική Προσφορά» της παρούσας  

5. Οικονομική προσφορά, ήτοι συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο 

οικονομικής προσφοράς σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος Ι της 

παρούσας. 

6. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην 

οποία να δηλώνουν ότι: α) τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά 

τους είναι αληθή και ακριβή, β) ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους 

της παρούσας πρόσκλησης. 

  

Με την ανάληψη του έργου και για την υπογραφή της σύμβασης ο οριστικός 

ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει 1) ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα εν 

ισχύ, 2) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας μέσω του gov.gr. Σε 

περίπτωση που το Πρωτοδικείο της έδρας του αναδόχου δεν δύναται να εκδώσει το 
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ως άνω πιστοποιητικό προσκομίζεται αντ’ αυτού  Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του 

Ν. 1599/1986 όπως ισχύει, ότι ο ανάδοχος δεν τελεί σε πτώχευση, υπό πτωχευτικό 

συμβιβασμό, υπό αναγκαστική διαχείριση,  υπό εκκαθάριση. 

 

Τα παραπάνω μπορούν να υποβληθούν είτε ταχυδρομικά, σε κλειστό φάκελο, στη 

διεύθυνση ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, Αριστοτέλους 46, 10433 Αθήνα, 6ος όροφος (γρ. 601) 

με την ένδειξη στον φάκελο «Σύστημα ολοκληρωμένης  διαχείρισης ανθρωπίνου  

δυναμικού» είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email info@imegsevee.gr 

αναγράφοντας στο θέμα «Σύστημα ολοκληρωμένης  διαχείρισης ανθρωπίνου 

δυναμικού» μέχρι και την Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου 2022.  Πληροφορίες, 

σχετικά με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δίνονται στην 

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@imegsevee.gr. 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕ 

 

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΑΠΤΗΣ 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

 

 

 

mailto:info@imegsevee.gr
mailto:info@imegsevee.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

Α/Α Εργασία  
Κόστος λογισμικού 

(καθαρή αξία) 

Φ.Π.Α Κόστος υπηρεσιών 

εγκατάστασης, 

παραμετροποίησης 

και εκπαίδευσης 

(καθαρή αξία) 

Φ.Π.Α Συνολικό κόστος 

1. 

Πρόγραμμα 

μισθοδοσίας 

(συμπεριλαμβανομένων 

των απαραίτητων 

υποσυστημάτων) 

 

 

 

  

2. 

Web πλατφόρμα για 

την αυτοεξυπηρέτηση 

των εργαζομένων 

 

 

 

 

  

3. 

Σύστημα διαχείρισης 

πόρων –  Resources 

management 

 

 

 

  

4. 

Πακέτο  επιπρόσθετων 

υπηρεσιών  ανάπτυξης, 

παραμετροποίησης και 

εκπαίδευσης 

υπηρεσιών 

 

 

 

  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ  

 

1.Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ενεργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα φυσικών προσώπων, τα οποία θα 

συλλεγούν στο πλαίσιο της παρούσης και η επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας περί 

προστασίας προσωπικών δεδομένων, όπως εκάστοτε ισχύει ειδικότερα δε του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός 

Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων- Κανονισμός) και του Ν. 4264/2019 (ΦΕΚ Α 137/29.08.2019), όπως ισχύει.  

  

Οι Υποψήφιοι οφείλουν να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και να λαμβάνουν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση της συμμόρφωσής 

τους με αυτήν. Ειδικότερα, με την υποβολή Προσφοράς, οι Υποψήφιοι δηλώνουν ότι έχουν διασφαλίσει τη τήρηση των αρχών 

επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που θα παρασχεθούν στο ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης, καθώς και ότι 

έχουν ενημερώσει τα φυσικά πρόσωπα, τα δεδομένα των οποίων θα χορηγηθούν στο ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για τη διαβίβαση αυτή. 

 

 

2. Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, υπό την ιδιότητά του ως υπεύθυνος επεξεργασίας 

ενημερώνει ότι στο πλαίσιο και για την εκπλήρωση των σκοπών της παρούσας συλλέγει, το ίδιο ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για 

λογαριασμό του, και επεξεργάζεται τα ακόλουθα δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς: 

 

Α. Είδος και πηγή δεδομένων  

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που ζητούνται με την παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τα οποία θα υποβληθούν 

στο ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού από φυσικά πρόσωπα (νόμιμοι εκπρόσωποι, μέλη Ομάδας έργου των 

Υποψηφίων).  

 

Β. Σκοπός επεξεργασίας – Νόμιμη βάση επεξεργασίας 
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Σκοπός της επεξεργασίας είναι η τήρηση των όρων της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η αξιολόγηση της 

υποβληθείσας Προσφοράς, η εφαρμογή της Σύμβασης, η προάσπιση των δικαιωμάτων του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και η εν γένει ασφάλεια και 

προστασία των συναλλαγών, η εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεων του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, η θεμελίωση, άσκηση και υποστήριξη 

νομικών αξιώσεων και η προάσπιση των έννομων συμφερόντων του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ. Τα δεδομένα ταυτοπροσωπίας και επικοινωνίας θα 

χρησιμοποιηθούν από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και για την ενημέρωση του Υποψηφίου σχετικά με την αξιολόγηση της υποβληθείσας Προσφοράς, 

σύμφωνα με τους όρους της ως άνω Πρόσκλησης και προς συμμόρφωση με τις νόμιμες υποχρεώσεις του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.   

 

Γ. Αποδέκτες των δεδομένων   

Αποδέκτες των υπό παρ. Α ανωτέρω δεδομένων στους οποίους κοινοποιούνται είναι: 1. Τρίτοι φορείς στους οποίους το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 

αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών για λογαριασμό του (εκτελούντες την επεξεργασία) υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε 

περίπτωση του απορρήτου.   

 

3.Χρόνος τήρησης   

 

Τα υπό παρ. Α ανωτέρω δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα πέντε ετών από την λήξη της Πράξης στην οποίο ανήκει το παρόν 

έργο, με οποιονδήποτε τρόπο. Μετά τη λήξη των ανωτέρω περιόδων, τα προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται/διαγράφονται με 

ασφάλεια.   

 

4.Άσκηση δικαιωμάτων  

 

4.1 Κάθε φυσικό πρόσωπο έχει δικαίωμα να γνωρίζει ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν αποτελούν ή αποτέλεσαν 

αντικείμενο επεξεργασίας, να ζητήσει τη διόρθωση τους, να προβάλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις και να εναντιωθεί στην επεξεργασία των 

δεδομένων που τον αφορούν για σκοπούς άλλους από αυτούς που περιγράφονται ανωτέρω. Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων, 

ο Υποψήφιος μπορεί να απευθύνεται εγγράφως στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ  (e-mail: dpo@imegsevee.gr). 

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ μπορεί να αρνηθεί να ικανοποιήσει εν όλω ή εν μέρει σχετικό αίτημα που λαμβάνει από το υποκείμενο δεδομένων, 

εφόσον αυτή η δυνατότητα προβλέπεται από τον Κανονισμό ή την εθνική νομοθεσία. Σε περίπτωση που το φυσικό πρόσωπο θεωρεί ότι 

το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ δεν έχει απαντήσει κατάλληλα στο αίτημα του, μπορεί να απευθυνθεί στην αρμόδια Ελληνική Αρχή Προστασίας 

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr) 

 

http://www.dpa.gr/
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4.2 Η άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων δεν απαλλάσσει τον Υποψήφιο από τις υποχρεώσεις που φέρει λόγω της συμμετοχής του στον 

Διαγωνισμό.    

 

4.3Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ έχει δικαίωμα να αρνηθεί αίτημα για διαγραφή των δεδομένων του Υποψηφίου εάν η τήρηση των δεδομένων είναι 

απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νόμιμων δικαιωμάτων του ή δικαιωμάτων τρίτων.   

 

7.5 Υποχρεώσεις του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 

 

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ υπέχει υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της 

επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη 

διάδοση ή πρόσβαση από οποιονδήποτε και κάθε άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία. 

 


