
Ημ/νία :02/09/2022
Αρ. Πρ. :32309/2022

Προς: Υπόμνημα Καταλόγου Προμηθευτών Δ3

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια με τίτλο «Εγκατάσταση και 
λειτουργία Πληροφοριακού συστήματος για την παρακολούθηση της πορείας φοιτητών 
και αποφοίτων του Ιδρύματος στο πλαίσιο του έργου «Γραφείο Διασύνδεσης του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών» της Πράξης «Γραφείο Διασύνδεσης του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5076428» στο πλαίσιο του 
έργου με κωδικό ΕΕ «11337801» και τίτλο «ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - (ΟΠΣ 5076428) - [ΕΡ-3378-01]».

ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

Σας προσκαλούμε για την υποβολή πρότασης - προσφοράς, με την διαδικασία του άρθρου 118 του Ν. 4412/16 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και το υπ. αριθμ. πρωτ. 31922/31-08-2022 αίτημα του/της επιστημονικά 
υπευθύνου του έργου με κωδικό «11337801», τίτλο «ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - (ΟΠΣ 5076428) - [ΕΡ-3378-01]» και κωδικό MIS «5076428», το οποίο ανήκει στο 
πλαίσιο χρηματοδότησης «ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΔΒΜ131 (ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ), ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ 
2014-2020, ΕΣΠΑ 2014-2020, 301- ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ», για την ανάθεση της Προμήθειας Ειδών με τίτλο 
«Εγκατάσταση και λειτουργία Πληροφοριακού συστήματος για την παρακολούθηση της πορείας φοιτητών και 
αποφοίτων του Ιδρύματος στο πλαίσιο του έργου «Γραφείο Διασύνδεσης του Οικονομικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών» της Πράξης «Γραφείο Διασύνδεσης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 
5076428».

Η Προμήθεια κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 
«72000000-5 - Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη 
λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη».

Η Προμήθεια θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 
αποκλειστικά βάσει τιμής.

Η Κατηγορία Δαπάνης του Έργου που θα βαρύνει η εν λόγω προμήθεια είναι η ακόλουθη:

Κατηγορία Δαπάνης Κατηγορία Δαπάνης ΓΛΚ

Προμήθεια λογισμικών προγραμμάτων Προμήθεια λογισμικών προγραμμάτων

ΑΦΜ Επωνυμία

099028220 GUNET ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΔΙΑΔIKTYO

Κατάλογος Προμηθευτών Δ3

Η/Οι προσφορά/-ές πρέπει να πληροί/ουν στο σύνολό της/τους τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές και η 
συνολική δαπάνη της/τους, συμπεριλαμβανομένων όλων των εξόδων, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 
«12.524,00€», συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ «24%».

Η προμήθεια αφορά τα ακόλουθα:





Τεχνικές Προδιαγραφές

Ανάπτυξη και λειτουργία Πληροφοριακού συστήματος για την παρακολούθηση της πορείας φοιτητών και 
αποφοίτων του Ιδρύματος σύμφωνα με                       Π2.1.1 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΠΣ)
Π2.1.2 ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΣ
Π2.1.3 ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Π2.1.4 ΕΚΘΕΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ -ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ –ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Π2.1.5 ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Π2.1.6 ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΣ
Π2.1.7 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ                                                                                                                                                                                                                     
Θεσμικό πλαίσιο:

Η ανάθεση πραγματοποιείται βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, σύμφωνα με:

• Tο Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147/8.8.2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

• Το Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36/9.3.2021)

• Το Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄ 114/4.8.2017), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

• Τον Οδηγό Χρηματοδότησης και τον Οδηγό Διαχείρισης Έργων του ΕΛΚΕ Οικονομκού Πανεπιστημίου ΑΘηνών

.                                                                                     •Την υπ.αριθμ ΑΠ 1963/17.05.2021 απόφαση 
ένταξης Γραφείο Διασύνδεσης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με κωδ. ΟΠΣ 5076428 στο 
Επιχειρησηιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020                                                                                                                 
Τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής και Απλούστευσης Διαδικασιων οι οποίες παρατίθενται στο κεφ. 





ΙΙ του παρ. απόφασης ΤΔΠ (ριθμ.Α. Π.: 13856 ΕΞ 2021
 /12.05.2021)

Τόπος παράδοσης ειδών προμήθειας:
Η παράδοση της προμήθειας θα γίνει στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ.

Χρόνος παράδοσης:  12 μήνες.

Η παράδοση θα είναι: Συνολική.

Κατάθεση προσφορών: 

Καταληκτική Ημερομηνία & Ώρα Υποβολής Προσφορών: «10/09/2022» και ώρα 14:00.

Η κατάθεση των προσφορών γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
«career@aueb.gr», με θέμα: 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την Προμήθεια «Εγκατάσταση και λειτουργία Πληροφοριακού συστήματος για την 
παρακολούθηση της πορείας φοιτητών και αποφοίτων του Ιδρύματος στο πλαίσιο του έργου 

«Γραφείο Διασύνδεσης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών» της Πράξης «Γραφείο 
Διασύνδεσης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5076428» στο 

πλαίσιο του έργου με κωδικό «11337801» και τίτλο «ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - (ΟΠΣ 5076428) - [ΕΡ-3378-01]».

Οι εκπρόθεσμα υποβαλλόμενες προσφορές δε θα ληφθούν υπόψη.

Ισχύς προσφορών: Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς για ενενήντα 
(90) ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορά που ορίζει 
μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να υποβάλλουν την οικονομική τους προσφορά, σε μορφή PDF, 
(η οποία θα φέρει υποχρεωτικά σφραγίδα του οικονομικού φορέα, ονοματεπώνυμο και υπογραφή 
του νόμιμου εκπροσώπου) σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα οικονομικής προσφοράς:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  

Α/Α Είδους 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ 

(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) = 

(ΠΟΣΟΤΗΤΑ * ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ) 

1     

2     

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.  

Φ.Π.Α.   

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α.  

 





Η Απόφαση Ανάθεσης θα κοινοποιηθεί ηλεκτρονικά στον Ανάδοχο οικονομικό φορέα.

Η Προσφορά μας ισχύει και μας δεσμεύει για ενενήντα (90) ημέρες από την επόμενη 
μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα μπορούν να υποβάλλουν ερωτήματα τεχνικής φύσεως στον 
Επιστημονικά Υπεύθυνο του Έργου, «ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΗΔΑ ΘΕΟ.» (στοιχεία επικοινωνίας 
ledapan@aueb.gr»).

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
Ερευνών και Διαχείρισης

Καθηγητής Γεώργιος Λεκάκος
Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά 

Βίου Μάθησης Ο.Π.Α.




