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ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ 
 
 

ΥΔΣ.: Ν.4412/2016 (ΦΔΚ A’147) «Γεκόζηεο πκβΪζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη 

Τπεξεζηώλ» όπσο ηζρύεη. 

1. Σν ΓΡΑΦΔΙΟ ΔΤΡΔΔΧ ΝΑΤΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ (Γ.Δ.Ν.Δ.) ελδηαθΫξεηαη γηα ηελ 

ζύλαςε ζύκβαζεο παξνράο ππεξεζηώλ αλαβΪζκηζεο, ζπληάξεζεο, πξνζαξκνγάο 

θαη βειηηζηνπνέεζεο Δθαξκνγώλ Ναπηεξγαζέαο θαη Μηζζνδνζέαο ηνπ Γ.Δ.Ν.Δ. κε ηε 

δηαδηθαζέα ηεο απεπζεέαο αλΪζεζεο θαη κε θξηηάξην ηελ πιΫνλ ζπκθΫξνπζα από 

νηθνλνκηθά Ϊπνςε πξνζθνξΪ βΪζεη ηηκάο. 

2. Η πξνϋπνινγηζζεέζα δαπΪλε αλΫξρεηαη θαηΪ κΫγηζηνλ ζην πνζό ησλ Ϋμη ρηιηΪδσλ 

δηαθνζέσλ επξώ (6.200,00€) ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ Φ.Π.Α. 24% θαη ησλ θξαηάζεσλ 

ππΫξ Γεκνζένπ. 

3. Ο ελδηαθεξόκελνο δύλαηαη λα επηθνηλσλεέ κε ην Γ.Δ.Ν.Δ. ζην ηειΫθσλν 210 

4524755, γηα νπνηαδάπνηε δηεπθξέληζε απαηηεζεέ. 

4. Γύλαζζε λα ππνβΪιιεηε πξνζθνξΪ, ζε ζθξαγηζκΫλν θΪθειν, θαηΪ ηηο εξγΪζηκεο 

εκΫξεο θαη ώξεο, κΫρξη ηελ ΠΫκπηε, 28/4/2022 θαη ώξα 10.00πκ. ζηελ δηεύζπλζε 

ΝνηαξΪ 141, 18536 ΠεηξαηΪο, Γ.Δ.Ν.Δ./Σκάκα Γξακκαηεέαο-Οηθ. Γηαρεέξηζεο, 

ζύκθσλα κε ηηο επηζπλαπηόκελεο ηερληθΫο απαηηάζεηο ππνβνιάο πξνζθνξΪο. 

5. Η παξνύζα αλαξηΪηαη ζηελ ηζηνζειέδα ηνπ Γ.Δ.Ν.Δ. ζηελ δηεύζπλζε www.generg.gr 

6. ΠαξακΫλνπκε ζηε δηΪζεζά ζαο γηα νπνηαδάπνηε πιεξνθνξέα ά δηεπθξέληζε. 

 

                                                                    Ο ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ α.α. 
 
 
                                                               ΚΑΡΑΥΑΛΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ 
                                                           ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟ ΣΜΗΜΑΣΟ 

                                                                 ΝΑΤΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ 

 

ΔπηζπλΪπηνληαη: 

-ΣερληθΫο απαηηάζεηο (θ.4) 
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ΣΔΥΝΙΚΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Παροτή σπερεζηώλ αλαβάζκηζες, ζσληήρεζες, προζαρκογής θαη βειηηζηοποίεζες 

Δθαρκογώλ Νασηεργαζίας θαη Μηζζοδοζίας ηοσ Γ.Δ.Ν.Δ. 

1. ΓΔΝΙΚΑ 

ην παξόλ Ϋγγξαθν πεξηγξΪθνληαη νη ηερληθΫο απαηηάζεηο αλαθνξηθΪ κε ηε ζύλαςε 

ζύκβαζεο παξνράο ππεξεζηώλ αλαβΪζκηζεο, ζπληάξεζεο, πξνζαξκνγάο θαη 

βειηηζηνπνέεζεο Δθαξκνγώλ Ναπηεξγαζέαο θαη Μηζζνδνζέαο ηνπ Γ.Δ.Ν.Δ. 

2. ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΑΠΑΝΗ 

Η δαπΪλε γηα ηελ αλΪζεζε ηεο αλσηΫξσ ππεξεζέαο νξέδεηαη θαηΪ κΫγηζηνλ ζην πνζό ησλ Ϋμη 

ρηιηΪδσλ δηαθνζέσλ επξώ (6.200,00€) ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ Φ.Π.Α. 24% θαη ησλ θξαηάζεσλ 

ππΫξ Γεκνζένπ. Η αλσηΫξσ δαπΪλε ζα βαξύλεη ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γ.Δ.Ν.Δ. (Κ.Α.Δ 

0426). 

3. ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ 

Χο θξηηάξην θαηαθύξσζεο νξέδεηαη ε πιΫνλ ζπκθΫξνπζα από νηθνλνκηθά Ϊπνςε πξνζθνξΪ 

βΪζεη ηηκάο. 

4. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 

Αληηθεέκελν ηεο πξνκάζεηαο (CPV: 72261000-2) εέλαη ε αλαβΪζκηζε, ε ζπληάξεζε, ε 

πξνζαξκνγά θαη ε βειηηζηνπνέεζε ησλ εθαξκνγώλ Ναπηεξγαζέαο θαη Μηζζνδνζέαο πνπ 

Ϋρνπλ πινπνηεζεέ ην 2005 από ηελ εηαηξεέα Q&R.πγθεθξηκΫλα: 

-Σερληθά Τπνζηάξημε ησλ εθαξκνγώλ Ναπηεξγαζέαο θαη Μηζζνδνζέαο. 
-Παξακεηξνπνέεζε ηεο εθαξκνγάο Μηζζνδνζέαο βΪζεη ηνπ ηζρύνληνο Δληαένπ Μηζζνινγένπ 
Γεκνζένπ 
-Έθδνζε κηζζνδνζέαο &παξακεηξνπνέεζε θξαηάζεσλ, απνζηνιά ζηελ ΔΑΠ κηζζνδνζέαο-
απνδόζεσλ, απνζηνιά ΑΠΓ 
-Σξνπνπνηάζεηο άδε ππαξρόλησλ reports 
-Τπνζηάξημε ηεο εθαξκνγάο Ϋθδνζεο ηαηηζηηθώλ ζηνηρεέσλ πνπ αθνξνύλ ηνπο λαπηηθνύο 
πνπ ζπλαιιΪζζνληαη κε ην ΓΔΝΔ θαηΪ ηηο επηηαγΫο ηεο Έθζεζεο Δθαξκνγάο ηεο ύκβαζεο 
Ναπηηθάο Δξγαζέαο 2006 (MLC 2006) ηνπ Γηεζλνύο Οξγαληζκνύ Δξγαζέαο (ILO),όπνπ 
αλαθΫξεηαη ε ππνρξΫσζε ηνπ ΓΔΝΔ λα κεξηκλΪ γηα ηε ζπιινγά θαη αλΪιπζε πιεξνθνξηώλ 
πνπ αθνξνύλ ηελ αγνξΪ λαπηηθάο εξγαζέαο, θαηεγνξηνπνηεκΫλεο αλΪ ειηθέα, θύιν, βαζκό θαη 
πξνζόληα. 
-Τπνζηάξημε ηεο εθαξκνγάο «ΚΪξηα Αλεξγέαο» ε νπνέα απνηππώλεη όιν ην θΪζκα ησλ 
ζπλαιιαγώλ ησλ λαπηηθώλ από ηελ εγγξαθά ηνπο ζηελ αλεξγέα Ϋσο ηε λαπηνιόγεζά ηνπο 
(Γξαθεέν Απαζρόιεζεο, Γξαθεέν Δπηδόηεζεο αλΫξγσλ λαπηηθώλ, Γξαθεέν Απνγξαθάο 
Πινέσλ, Γξαθεέν ΔιΫγρνπ Πξνζόλησλ ππό λαπηνιόγεζε λαπηηθώλ θαη Απνδεκηώλ, Γξαθεέν 
ηαηηζηηθάο) 
Η δηΪξθεηα ηεο ζύκβαζεο νξέδεηαη κΫρξη 31/12/2022. 

 

5. ΣΔΥΝΙΚΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ 

• Σερληθά ππνζηάξημε εθαξκνγώλ Ναπηεξγαζέαο/ΚΪξηαο Αλεξγέαο θαη Μηζζνδνζέαο 

Πξνζσπηθνύ, απνθαηΪζηαζε πξνβιεκΪησλ Ϋηζη ώζηε λα δηαζθαιέδεηαη ε θαιά θαη 

απνηειεζκαηηθά ιεηηνπξγέα ηνπ ινγηζκηθνύ  

• Δθπαέδεπζε πξνζσπηθνύ ζηηο αλσηΫξσ εθαξκνγΫο  

• Σξνπνπνηάζεηο πξνγξακκΪησλ θαη άδε ππαξρόλησλ reports  

• ΓηαγλσζηηθΫο ππεξεζέεο ζε πεξέπησζε δπζιεηηνπξγέαο servers  

• ΑπνθαηΪζηαζε πξνβιεκΪησλ εθηππσηηθώλ πνπ ζρεηέδνληαη κε ηηο εθαξκνγΫο 

• ΑπνθαηΪζηαζε βιαβώλ δηθηπαθνύ εμνπιηζκνύ  

• ΑιιαγΫο ζηελ εηζνδεκαηηθά πνιηηηθά θαη ηπρόλ αιιαγΫο αζθαιηζηηθώλ θξαηάζεσλ.  



• ΔλεκΫξσζε ζε εμακεληαέα βΪζε ησλ λΫσλ λενινγέσλ από ην NAT θαη ηνπ κεηξώνπ 

λαπηηθώλ 

 

6.ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΚΑΙ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Οη πξνζθνξΫο ππνβΪιινληαη ζε εληαέν ζθξαγηζκΫλν θΪθειν ζην Γ.Δ.Ν.Δ./Σκάκα 

Γξακκαηεέαο-Οηθ. Γηαρεέξηζεο (ΝνηαξΪ 141, 18536 ΠεηξαηΪο), ζηνλ νπνέν πξΫπεη λα 

αλαγξΪθνληαη επθξηλώο ηα παξαθΪησ:  

-ΠΡΟΦΟΡΑ γηα ηελ «Παξνρά ππεξεζηώλ αλαβΪζκηζεο, ζπληάξεζεο, πξνζαξκνγάο θαη 

βειηηζηνπνέεζεο Δθαξκνγώλ Ναπηεξγαζέαο θαη Μηζζνδνζέαο ηνπ Γ.Δ.Ν.Δ.» 

-ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΦΔΡΟΝΣΟ: Δπσλπκέα, Σαρπδξνκηθά Γηεύζπλζε, ΣειΫθσλν & Γ/λζε 

ειεθηξ. ηαρπδξνκεένπ  

-Ο θΪθεινο ζα πξΫπεη λα θΫξεη ηελ Ϋλδεημε: «Να κελ αλνηρηεέ από ην πξσηόθνιιν ά ηελ 

γξακκαηεέα».  

Οη πξνζθνξΫο κπνξνύλ λα θαηαηεζνύλ ζηελ αλσηΫξσ δηεύζπλζε πξνζσπηθώο ά δηα 

εθπξνζώπνπ θαη ηαρπδξνκηθώο επέ απνδεέμεη. 

Καηαιεθηηθά εκεξνκελέα ππνβνιάο πξνζθνξώλ: ΠΫκπηε, 28/4/2022 θαη ώξα 10.00πκ 

 

Ο θΪθεινο θΪζε ΠξνζθνξΪο πξΫπεη λα πεξηιακβΪλεη ηνπο αθόινπζνπο αλεμΪξηεηνπο (2) δύν 

ππνθαθΫινπο: «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ-ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ» θαη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΦΟΡΑ». 

 

ηνλ ζθξαγηζκΫλν θΪθειν «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ-ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ» ηνπνζεηεέηαη θΪζε 

Ϋγγξαθν θαη δηθαηνινγεηηθό πνπ ηεθκεξηώλεη ηελ ηερληθά επΪξθεηα ηνπ πξνζθΫξνληνο, 

ζύκθσλα κε ηηο ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο. Δηδηθόηεξα, πξΫπεη λα πεξηιακβΪλεη: 

1) ΓεληθΫο πιεξνθνξέεο γηα ηα ραξαθηεξηζηηθΪ, ηε δξαζηεξηόηεηα, ηελ ηερληθά ππνδνκά, 

ην απαζρνινύκελν πξνζσπηθό ώζηε λα απνδεέμεη ν ελδηαθεξόκελνο όηη δηαζΫηεη ηελ 

θαηΪιιειε νξγΪλσζε, δνκά θαη κΫζα, ώζηε λα αληαπεμΫιζεη επηηπρώο ζηηο 

απαηηάζεηο ηνπ ππό αλΪζεζε Ϋξγνπ.  

2) Τπεύζπλε Γάισζε ηνπ Ν.1599/1986 (Α΄75) κε ηελ νπνέα ζα δειώλεηαη όηη ν 

πξνζθΫξσλ «1) Ϋιαβε γλώζε θαη απνδΫρεηαη πιάξσο θαη αλεπηθπιΪθησο όινπο ηνπο 

όξνπο ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο, βΪζεη ησλ νπνέσλ ζπληΪρζεθε ε πξνζθνξΪ ηνπ, 

2) νη ππεξεζέεο θαη ηα εέδε πνπ ζα παξΫρεη ζα εέλαη ζύκθσλεο κε όζα πξνβιΫπνληαη 

θαη πξνδηαγξΪθνληαη 3) Σα ζηνηρεέα πνπ αλαθΫξνληαη ζηελ πξνζθνξΪ εέλαη αιεζά 

θαη αθξηβά.» ζεσξεκΫλε γηα ην γλάζην ηεο ππνγξαθάο ά εθδνζεέζα κΫζσ ηεο Δληαέαο 

Φεθηαθάο Πύιεο (gov.gr). 

ηνλ ζθξαγηζκΫλν θΪθειν «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» ζα πξΫπεη λα ζπκπεξηιεθζνύλ ηα 

θΪησζη: 

1. πλνιηθά νηθνλνκηθά πξνζθνξΪ γηα ηελ παξνρά ηεο ππεξεζέαο, ε νπνέα 

δηαηππώλεηαη νινγξΪθσο θαη αξηζκεηηθώο, ζε επξώ, ρσξέο ΦΠΑ θαη µε ΦΠΑ. Η 

νηθνλνκηθά πξνζθνξΪ ππνγξΪθεηαη από ηνλ πξνζθΫξνληα ά ηνλ λόκηκν εθπξόζσπν 

ηνπ πξνζθΫξνληα.  

2. Ο ρξόλνο ηζρύνο ηεο πξνζθνξΪο (ηνπιΪρηζηνλ ελελάληα (90) εκεξνινγηαθΫο εκΫξεο) 

ΠξνζθνξΪ πνπ ζα ππεξβαέλεη ηελ πξνϋπνινγηζζεέζα δαπΪλε ηεο ππεξεζέαο απνξξέπηεηαη 

σο απαξΪδεθηε.  

Η ηερληθά πξνζθνξΪ απνζθξαγέδεηαη πξώηε θαη κόλν αλ γέλεη απηά απνδεθηά, 

απνζθξαγέδεηαη θαη ε νηθνλνκηθά πξνζθνξΪ. 

 



7.ΤΠΟΒΟΛΗ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ 

Ο πξνζθΫξσλ (πξνζσξηλόο αλΪδνρνο) ελεκεξώλεηαη εγγξΪθσο από ηελ Δπηηξνπά 

αμηνιόγεζεο γηα ηελ ππνβνιά ησλ δηθαηνινγεηηθώλ αλΪζεζεο, όπσο απηΪ πξνβιΫπνληαη ζην 

Ϊξζξν 73 θαη 74 ηνπ Ν.4412/16, ζε ζθξαγηζκΫλν θΪθειν εληόο πξνζεζκέαο δΫθα (10) εκεξώλ 

από ηελ θνηλνπνέεζε ηεο ζρεηηθάο Ϋγγξαθεο εηδνπνέεζάο ηνπ. Ο θΪθεινο απηόο, ν νπνένο ζα 

θΫξεη ηελ Ϋλδεημε «ΦΪθεινο Γηθαηνινγεηηθώλ ΑλΪζεζεο» θαη ηνλ ηέηιν ηεο πξνκάζεηαο, ζα 

πεξηιακβΪλεη, επέ πνηλά απόξξηςεο, ηα θΪησζη: 

Α. Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ ά ειιεέςεη απηνύ, ηζνδύλακνπ εγγξΪθνπ πνπ εθδέδεηαη από 

αξκόδηα δηθαζηηθά ά δηνηθεηηθά αξρά ηνπ θξΪηνπο κΫινπο ά ηεο ρώξαο θαηαγσγάο ά ηεο 

ρώξαο όπνπ εέλαη εγθαηεζηεκΫλνο ν νηθνλνκηθόο θνξΫαο, από ην νπνέν πξνθύπηεη όηη δελ 

ππΪξρεη εηο βΪξνο ηνπ ακεηΪθιεηε θαηαδηθαζηηθά απόθαζε γηα ηηο πεξηπηώζεηο πνπ 

αλαθΫξνληαη ζηελ παξΪγξαθν 1 ηνπ Ϊξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016 (Α΄147). 

Η ππνρξΫσζε πξνζθόκηζεο ηνπ σο Ϊλσ απνζπΪζκαηνο αθνξΪ θαη ηα πξόζσπα κε ηελ 

ηδηόηεηα κΫινπο ηνπ δηνηθεηηθνύ, δηεπζπληηθνύ ά επνπηηθνύ νξγΪλνπ ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξΫα ά 

πξνζώπνπ πνπ Ϋρεη εμνπζέα εθπξνζώπεζεο, ιάςεο απνθΪζεσλ ά ειΫγρνπ ζε απηό, ηδέσο 

ηνπο δηαρεηξηζηΫο Δ.Π.Δ., Ι.Κ.Δ. θαη πξνζσπηθώλ εηαηξεηώλ Ο.Δ. θαη Δ.Δ. θαζώο θαη ηνλ 

Γηεπζύλνληα ύκβνπιν θαη όια ηα κΫιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιένπ Αλσλύκσλ Δηαηξηώλ θαη 

ηα κΫιε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιένπ ζπλεηαηξηζκώλ. 

Ο νηθνλνκηθόο θνξΫαο, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ παξ. 9 ηνπ Ϊξζξνπ 80 Ν 4412/16 

(ΦΔΚ Α΄147), αληέ ηνπ πξναλαθεξζΫληνο απνζπΪζκαηνο, δύλαηαη λα ππνβΪιεη Τπεύζπλε 

Γάισζε ηνπ Ν. 1599/1986 (Α΄75) ζεσξεκΫλε γηα ην γλάζην ηεο ππνγξαθάο ά εθδνζεέζα κΫζσ 

ηεο Δληαέαο Φεθηαθάο Πύιεο (gov.gr) 

Β. Πηζηνπνηεηηθό πνπ εθδέδεηαη από αξκόδηα θαηΪ πεξέπησζε αξρά, από ην νπνέν λα 

πξνθύπηεη όηη θαηΪ ηελ εκεξνκελέα πξνζθόκηζάο ηνπ εέλαη ελάκεξνη σο πξνο ηηο 

ππνρξεώζεηο ηνπο πνπ αθνξνύλ ηηο εηζθνξΫο θνηλσληθάο αζθΪιηζεο (θπξέαο θαη επηθνπξηθάο) 

θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθΫο ηνπο ππνρξεώζεηο. 

Γ. ΝνκηκνπνηεηηθΪ ζηνηρεέα ηνπ ππνςάθηνπ αλαδόρνπ. 

α) Γηα ηα λνκηθΪ πξόζσπα, ελδεηθηηθΪ: ΦΔΚ έδξπζεο θαη ηξνπνπνηάζεηο ηνπ (γηα ΑΔ θαη ΔΠΔ), 

αληέγξαθν ά απόζπαζκα ηνπ θαηαζηαηηθνύ θαη ησλ εγγξΪθσλ ηξνπνπνηάζεώλ ηνπ (γηα ΟΔ, 

ΔΔ, ΙΚΔ, θιπ). Από ηα αλσηΫξσ Ϋγγξαθα πξΫπεη λα πξνθύπηεη ε λόκηκε ζύζηαζά ηνπ, όιεο νη 

ζρεηηθΫο ηξνπνπνηάζεηο ησλ θαηαζηαηηθώλ, ην/ηα πξόζσπν/πα πνπ δεζκεύεη/νπλ λόκηκα ηελ 

εηαηξεέα θαηΪ ηε εκεξνκελέα ππνβνιάο ηεο πξνζθνξΪο (λόκηκνο εθπξόζσπνο, δηθαέσκα 

ππνγξαθάο, θιπ), ηπρόλ ηξέηνη ζηνπο νπνένπο Ϋρεη ρνξεγεζεέ εμνπζέα εθπξνζώπεζεο. 

β) Γηα ηα θπζηθΪ πξόζσπα: Αληέγξαθν ηεο βεβαέσζεο Ϋλαξμεο επαγγΫικαηνο. 

ΓηθαηνινγεηηθΪ πνπ εθδέδνληαη ζε ΚξΪηνο εθηόο ΔιιΪδαο, ζα ζπλνδεύνληαη από επέζεκε 

κεηΪθξαζά ηνπο ζηελ ειιεληθά γιώζζα.  

Όια ηα δηθαηνινγεηηθΪ θαηαηέζεληαη ζύκθσλα κε ην Ϊξζξν 1 ηνπ Ν.4250/2014, άηνη: α) 

Δθόζνλ πξόθεηηαη γηα δεκόζηα Ϋγγξαθα θαηαηέζεληαη ζε επθξηλά θσηναληέγξαθα ησλ 

πξσηόηππσλ εγγξΪθσλ ά ησλ αθξηβώλ αληηγξΪθσλ ηνπο θαη β) Δθόζνλ πξόθεηηαη γηα 

ηδησηηθΪ Ϋγγξαθα θαηαηέζεληαη ζε επθξηλά θσηναληέγξαθα από ηα αληέγξαθα, ππό ηελ 

πξνϋπόζεζε όηη Ϋρνπλ επηθπξσζεέ από δηθεγόξν.  

 

 


