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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
GR-Θεσσαλονίκη: Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής
Αρ. TED 2022/S 165-468475
Ημερομηνία Αποστολής στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ε.Ε. 24/08/2022
Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ 168901
Αρ. Πρωτ. 2016
Νομική βάση: Οδηγία 2014/24/ΕΕ
ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
I.1) Επωνυμία και διεύθυνση
Επίσημη επωνυμία: ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
Ταχ. διεύθυνση: ΤΕΡΜΑ ΙΚΑΡΩΝ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ1ΚΗ
Κωδικός NUTS: EL522 Θεσσαλονίκη
Ταχ. κωδικός: 55102
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΕΥΑΝΘΙΑ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: symvaseis@esdi.gr Τηλέφωνο: +30 2310 494134
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.esdi.gr
I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν
πρόσβαση στη διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr/
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην προαναφερθείσα διεύθυνση.
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη
διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr/
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα
διεύθυνση.
I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής: Άλλο είδος: ΝΠΔΔ
I.5) Κύρια δραστηριότητα: Εκπαίδευση
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ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
II.1.1) Τίτλος: «Προμήθεια Ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης Βιβλιοθήκης & Χρονοπαρουσίας
Σπουδαστών»
II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV: 48000000 [Πακέτα λογισμικού και συστήματα
πληροφορικής]
II.1.3) Είδος Σύμβασης: Αγαθά
II.1.4) Σύντομη περιγραφή: Με την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου η Εθνική Σχολή
Δικαστικών Λειτουργών στοχεύει στην σύνθεση ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού
συστήματος που θα ενσωματώνει στις λειτουργίες του το σύνολο των διεργασιών που
απαιτούνται για την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου της. Για τη υλοποίηση του
παραπάνω στόχου είναι απαραίτητη η προμήθεια και εγκατάσταση ενός
ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης/παρακολούθησης της βιβλιοθήκης της
Ε.Σ.Δι. Συγκεντρωτικά το έργο περιλαμβάνει προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού
και λογισμικού για τον δανεισμό, την επιστροφή, την απογραφή και την γενικότερη
ασφάλεια και διαχείριση του υλικού των βιβλιοθηκών της Ε.Σ.Δι.
II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία: 87.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ)
ΙΙ.1.6) Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ΟΧΙ
ΙΙ.2) Περιγραφή
ΙΙ.2.2) Επιπλέον κωδικός CPV: 51611100-9 [Υπηρεσίες εγκατάστασης υλικού πληροφορικής]
ΙΙ.2.3) Τόπος εκτέλεσης: Κωδικός NUTS: EL522 Θεσσαλονίκη
ΙΙ.2.4) Περιγραφή της σύμβασης: Με την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου η Εθνική
Σχολή Δικαστικών Λειτουργών στοχεύει στην σύνθεση ενός ολοκληρωμένου
πληροφοριακού συστήματος που θα ενσωματώνει στις λειτουργίες του το σύνολο των
διεργασιών που απαιτούνται για την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου της. Για τη
υλοποίηση του παραπάνω στόχου είναι απαραίτητη η Προμήθεια και εγκατάσταση
ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης/παρακολούθησης της βιβλιοθήκης της
Ε.Σ.Δι. Συγκεντρωτικά το έργο περιλαμβάνει προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού
και λογισμικού για τον δανεισμό, την επιστροφή, την απογραφή και την γενικότερη
ασφάλεια και διαχείριση του υλικού των βιβλιοθηκών της Ε.Σ.Δι. Συγκεκριμένα, με το
λογισμικό του προτεινόμενου έργου:
- ελαχιστοποιείται η απαίτηση βιβλιοθηκάριου για τη διαχείριση των βιβλιοθηκών,
- ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο η διαθεσιμότητα βιβλίων για όλους τους
ενδιαφερόμενους

δημιουργώντας

μια

προεισαγωγική εκπαίδευση,
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- διευρύνεται το ωράριο λειτουργίας των βιβλιοθηκών της σχολή και πέραν του
ωραρίου πραγματοποίηση των μαθημάτων της προεισαγωγικής εκπαίδευσης
- δίνεται η δυνατότητα καταγραφής στατιστικών στοιχείων και δεικτών αξιολόγησης
βιβλίων.
II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης: Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια
ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
ΙΙ.2.6) Εκτιμώμενη αξία: (Αξία χωρίς ΦΠΑ): 87.000,00 EUR
ΙΙ.2.7) Διάρκεια σύμβασης (σε μήνες): 8. Παράταση του συμβατικού χρόνου υλοποίησης
γίνεται ύστερα από γνωμοδότηση της ΕΠΕ και έκδοση σχετικής απόφασης της
αναθέτουσας αρχής, σε περίπτωση ύπαρξης σοβαρότατων λόγων που συνιστούν
αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης υλοποίησής του ή στην περίπτωση που
συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία (δεν επιβάλλονται κυρώσεις).
II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές: Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές
προσφορές: ΟΧΙ
II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης: Δικαιώματα προαίρεσης: ΟΧΙ
ΙΙ.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Η σύμβαση
πραγματοποιείται στα πλαίσια του Υποέργου 5 της Πράξης «ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΣΔι 2018-2021» με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5010725, η οποία έχει ενταχθεί
στο Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» 2014-2020 και χρηματοδοτείται από το
Ε.Κ.Τ. μέσω της ΣΑΕ 4201 του ΠΔΕ.
ΙΙ.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες: Στα έγγραφα της Διακήρυξης.
ΤΜΗΜΑ

III:

ΝΟΜΙΚΕΣ,

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ,

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΚΑΙ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΙΙΙ.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1.) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων για την
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο: Οι οικονομικοί φορείς που
συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν
δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης. Οι οικονομικοί φορείς που
είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα ή εμπορικά μητρώα

που

τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη
απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Εφόσον
οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη
συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη
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χώρα καταγωγής τους, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι
διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω οργανισμού ή να τους καλέσει
να προβούν σε ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου σχετικά με την άσκηση του
συγκεκριμένου επαγγέλματος. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων
σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που
προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη
περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε
θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα
οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επαγγελματικό
μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την υπό
ανάθεση υπηρεσία. Στην περίπτωση Ένωσης Φορέων που υποβάλλουν κοινή
προσφορά, απαιτείται κάθε μέλος της Ένωσης να πληροί τον ως άνω όρο.
III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια: Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα
έγγραφα της σύμβασης
III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα: Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα
της σύμβασης
ΙΙΙ.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση
ΙΙΙ.2.1) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης: Άρθρα 4 και 5 της Διακήρυξης
Τμήμα IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
IV.1) Περιγραφή
IV.1.1) Είδος διαδικασίας: Ανοικτή διαδικασία
IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA): Η σύμβαση
καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ΝΑΙ
IV.2) Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής:
Ημερομηνία: 28/9/2022 Τοπική ώρα: 15:00
IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά
IV.2.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς:
8 μήνες (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών:
Ημερομηνία: 04/10/2022, Τοπική ώρα: 10:00
Τμήμα VI: ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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VI.1) Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: ΟΧΙ
VI.2) Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται δεκτή.
VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες: Στα έγγραφα της Διακήρυξης.
VI.4) Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198, κτίριο Κεράνης Πόλη: Άγ.
Ιωάννης Ρέντης ΑΘΗΝΑ Ταχ. κωδικός: 182 33 Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ, Ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr Τηλέφωνο: +30 2132141216, Φαξ: +30
2132141229, Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.aepp-procurement.gr
VI.4.3) Υποβολή προσφυγών: Παρ. 3.4 της Διακήρυξης
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης του αναθέτοντος φορέα η προθεσμία για την
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: (α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση
της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη
κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή (β) δεκαπέντε (15) ημέρες από
την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα
μέσα επικοινωνίας, άλλως

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή

τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου
οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης
γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση
στο ΚΗΜΔΗΣ. Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η
προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες
από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών:
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Ταχ. διεύθυνση: Πόλη: Θεσσαλονίκη Χώρα:
ΕΛΛΑΔΑ Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: symvaseis@esdi.gr Τηλέφωνο: +30 2310494109
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.esdi.gr
VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης στη Ε.Ε.: 24/08/2022
Η Διευθύντρια Οικονομικού Προγραμματισμού
και Εποπτείας Οικονομικών Υποθέσεων
Ελένη Λυκεσά
Σύμβουλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου
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Ακριβές αντίγραφο
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης, Διοίκησης
και Οικονομικού
Σελήνη Ακριτιδου
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