
 

Σωματείο 

«PRAKSIS» 

Ταχ. Διεύθυνση: Στουρνάρη 57, Αθήνα TK: 104 32 

Τηλ: 21-05205200 

Fax: 210-5205201 

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: www.praksis.gr 

Αθήνα,5/1/2018 

Αρ.  Πρωτ:Δ9469Α     

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την 

 «Προμήθεια  πλατφόρμας λογισμικού  εμπορικής και οικονομικής 
διαχείρισης και λογιστικής», 

συνολικού προϋπολογισμού 20.000,00€ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) 

Προμήθεια χρηματοδοτούμενη 100% από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες ( UNHCR ) 
στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «ACCOMMODATION AND ASSISTANCE TO REFUGEES AND ASYLUM 
SEEKERS IN GREECE» με κωδικό: UNHCR/GRC01/2018/Pillar1/0000000140 και δικαιούχο το Σωματείο 
«PRAKSIS » 

 

Το Σωματείο με την επωνυμία «PRAKSIS» έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας: 
 

1. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/18.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

2. Την Ειδική Σύμβαση Επιχορήγησης με Αριθμό UNHCR/GRC01/2018/Pillar1/0000000140 
3. Τους Κανονισμούς Εσωτερικής Λειτουργίας και Προμηθειών του Σωματείου PRAKSIS 
4. Το Πρακτικό Δ.Σ. της PRAKSIS της 20/12/2017 

 
Αποφασίζει 

 
1. Την δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «Για την προμήθεια  πλατφόρμας 

λογισμικού  εμπορικής και οικονομικής διαχείρισης και λογιστικής», συνολικού προϋπολογισμού 
είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00€) χωρίς Φ.Π.Α, για την κάλυψη των αναγκών στο πλαίσιο της 
υλοποίησης του έργου με τίτλο «ACCOMMODATION AND ASSISTANCE TO REFUGEES AND ASYLUM 
SEEKERS IN GREECE» με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά, 
βάσει χαμηλότερης τιμής. 

2. Τη χρέωση της δαπάνης που θα προκληθεί για την «Για την προμήθεια  πλατφόρμας λογισμικού  
εμπορικής και οικονομικής διαχείρισης και λογιστικής»» στο έργο με τίτλο «ACCOMMODATION AND 
ASSISTANCE TO REFUGEES AND ASYLUM SEEKERS IN GREECE» το οποίο χρηματοδοτείται κατά 100% από 
την την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες ( UNHCR ) 

3. Τη δημοσίευση του πλήρες κειμένου της παρούσας Πρόσκλησης στην επίσημη ιστοσελίδα του Σωματείου 
www.praksis.gr 

4. Την ανάδειξη του υποψηφίου ο οποίος θα προσφέρει την χαμηλότερη συνολική τιμή προσφοράς χωρίς 
τον αναλογούντα Φ.Π.Α., εφόσον οι προσφερόμενες υπηρεσίες καλύπτουν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ τις τεχνικές 
προδιαγραφές του συνημμένου υποδείγματος. 

5. Το Σωματείο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον υποψήφιο ανάδοχο, στοιχεία απαραίτητα για την 
τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, αυτός, δε, υποχρεούται να παρέχει τα στοιχεία αυτά. 

6. Αν για τη συγκεκριμένη προμήθεια η προσφορά φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση με το 
αντικείμενό της, σε ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 85% του μέσου όρου των υποβληθεισών προσφορών, 

http://www.praksis.gr/


το Σωματείο, πριν απορρίψει την προσφορά αυτή, ζητεί γραπτώς διευκρινήσεις για την σύνθεση της από 
τον υποψήφιο Ανάδοχο. Εάν και μετά από την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες 
τιμές κριθούν ως υπερβολικά χαμηλές, η προσφορά θα απορρίπτεται. 

7. Την αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών 
σύμφωνα με τα οριζόμενα του Ν.4412/2016. 

8. Οι υποβαλλόμενες προσφορές, ισχύουν και δεσμεύουν του προσφέροντες για έξι (6) μήνες από την 
επομένη διενέργειας της Πρόσκλησης. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του 
προαναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

9. Η διάρκεια του έργου ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με τον ανάδοχο έως και 

ένα χρόνο μετά.  

10. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
11. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
12. Το Σωματείο, σύμφωνα με το αρ. 106 του Ν.4412/2016, μετά από σχετική γνωμοδότηση της αρμόδιας 

Επιτροπής, διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή να επαναλάβει αιτιολογημένα την παρούσα 
Πρόσκληση. 

13. Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων που κατά παράβαση των άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς 
Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών. 

14. Ο ανάδοχος δύναται να συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών 
φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1 (σημ. γ-δ) του 
άρθρου 77  του Ν. 4412/2016. 

15. Η πληρωμή των παρεχόμενων υπηρεσιών στον ανάδοχο θα γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 
Ν.4412/2016 σε αντιστοιχία με την παράδοση και τιμολόγηση αυτών, έπειτα από την οριστική ποιοτική 
και ποσοτική παραλαβή τους και σύμφωνα με τις χρηματορροές του έργου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
 

Κάθε υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει την προσφορά του σε σφραγισμένο φάκελο 
αναγράφοντας ευκρινώς “Για την προμήθεια  πλατφόρμας λογισμικού  εμπορικής και οικονομικής 
διαχείρισης και λογιστικής»», τον πλήρη τίτλο του Σωματείου που διενεργεί την προμήθεια (Σωματείο 
«PRAKSIS»), τον Αριθμό Πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, την ημερομηνία 
διενέργειας,  τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα. 
Στον παραπάνω σφραγισμένο φάκελο θα περιέχονται απαραιτήτως και επί ποινή αποκλεισμού τα 
ακόλουθα: 

 
 

• Συμπληρωμένους, υπογεγραμμένους από το νόμιμο εκπρόσωπο οι οικονομικές προτάσεις. 
   

Σημειώνεται ότι όλες οι τεχνικές προδιαγραφές είναι απαραίτητες και επί ποινή αποκλεισμού. 
 

Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες Δευτέρα έως 

Παρασκευή και ώρες 09:00 - 17:00 από τον κο Κατρίνη Δημήτριο ή τον κο Βασίλειο Γεώργιο Πουλάκη στο 

τηλέφωνο 2105205200, Fax 210- 5205201, e-mail: d.katrinis@praksis.gr & v.poulakis@praksis.gr 
 

Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι έχουν δικαίωμα να ζητήσουν εγγράφως (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία) 

διευκρινίσεις ή συμπληρωματικές πληροφορίες επί της παρούσας Πρόσκλησης έως και τις 12/1/2018 και 

ώρα 17:00. Οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες δίνονται εγγράφως. Στα αιτήματα για διευκρινήσεις 

και συμπληρωματικές πληροφορίες θα πρέπει να αναφέρονται τόσο τα πλήρη στοιχεία του Σωματείου όσο 

και τα πλήρη στοιχεία του υποψήφιου ανάδοχου (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, FAX, ηλεκτρονική 

διεύθυνση). Οι υποψήφιοι ανάδοχοι δεν μπορούν να επικαλεστούν σε καμία περίπτωση προφορικές 

απαντήσεις του Σωματείου. 

   Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται προθεσμία (10) δώδεκα ημερών από την 

ημερομηνία   δημοσίευσης της Πρόσκλησης, ήτοι μέχρι την 15/1/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 μ.μ. 

στα γραφεία της Οργάνωσης «PRAKSIS», Στουρναρη 57, Τ.Κ. 104 37, Αθήνα, στον 2ο  όροφο στην γραμματεία 

. 

 

 

 

 

 

 

                                                                            Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 

 

 

Μαργαλιάς  Αλέξιος 

mailto:d.katrinis@praksis.gr


 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 
Λειτουργικές απαιτήσεις 
 Γενική λογιστική 

o Ανάπτυξη δύο λογιστικών σχεδίων (ένα φορολογικό και ένα που θα έχει συσχέτιση με αυτό) 

o Υποστήριξη παράλληλων λογιστικών σχεδίων με τις σχετικές συνδέσεις  

o Δυνατότητα μεταβολής καταχωρημένων κινήσεων από χρήστες που έχουν τα απαραίτητα δικαίωμα 

o Δημιουργία αυτοματοποιημένων κινήσεων σε συγκεκριμένες κινήσεις (Με τη καταχώρηση του 

παραστατικού αγορών που έχει τρόπο εξόφληση μετρητοίς να δημιουργείται αυτόματα και η 

εγγραφή εξόφλησης)  

o Διασύνδεση με την εμπορική διαχείριση 

o Λογιστικές καταστάσεις – ΦΠΑ – Ισολογισμός 

 
 Οικονομικές ιεραρχίες (Διαστάσεις) 

o Παρακολούθηση πολλαπλών διαστάσεων (Αυτοκίνητα, κινητά, εργαζόμενοι, έξοδα ταξιδιών κλπ.) 

o Αυτόματοι επιμερισμοί μέσω έτοιμων άρθρων/ποσοστών 

 
 Προϋπολογισμοί – Cash flow 

o Παρακολούθηση πολλαπλών Προϋπολογισμών  

o Δημιουργία Προϋπολογισμών από απολογιστικά στοιχεία  

o Παρακολούθηση προϋπολογισμού σε σχέση με τα πραγματικά – αποκλίσεις  

o Αυτόματη δημιουργία εισροών και εκροών του cash flow με βάση τα καταχωρημένα στοιχεία στην 

εφαρμογή 

o Δυνατότητα απευθείας κινήσεων στις ταμειακές ροές από τον χρήστη 

 
 Διαχείριση Παγίων 

o Πάγια ανά χώρο τοποθέτησης 

o Πολλαπλά Βιβλία Αποσβέσεων 

o Ενσωματώσεις – Βελτιώσεις 

o Μητρώο παγίων 

 
 Λογαριασμοί Πληρωτέοι  

o Παρακολούθηση πληρωμών  

o Aging Προμηθευτών  

 
 Λογαριασμοί Εισπρακτέοι 

o Παρακολούθηση εισπράξεων 

 
 Χρηματοοικονομική Διαχείριση   



o Πολλαπλά νομίσματα  

o Αυτόματος υπολογισμός συναλλαγματικών διαφορών  

 
 Διαχείριση Αξιογράφων 

o Πλήρη παρακολούθηση με αναλυτικές κινήσεις στηριζόμενες σε ροές ανάλογα με τις απαιτήσεις 

που θα προσδιοριστούν  κατά το στάδιο της αρχικής καταγραφής. 

o Ληξιάρεια 

 
 Διαχείριση Αγορών  

o Παραστατικά Αγορών  

o Κοστολόγηση 

 
 Διαχείριση Εσόδων  

o Παραστατικά Εσόδων  

 
 Διαχείριση Αποθήκης 

o Παραστατικά Αποθήκης 

o Διαδικασίες Απογραφών με αυτόματη ενσωμάτωση αποκλίσεων. 

o Κοστολόγηση Αποθεμάτων 

 
 Reporting 

 
 
Απαιτούμενες Υπηρεσίες  

• Μελέτη, Ανάλυση, Σχεδιασμός 

• Τεύχος Ανάλυσης 

• Test/Training/Installation for customs services 

• Διεπαφές (Interfaces) 

• Μετάπτωση  

• Παραμετροποίηση  

• Reporting, όπως περιγράφεται στην προσφορά  

• UAT 

• Υποστήριξη κατά την παραγωγική λειτουργία  

• Εκπαίδευση βασικών χρηστών  

 
. 
                                                                                                         Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ: …………………………………………………… 

(Επωνυμία Υποψηφίου,  Ονοματεπώνυμο Νομίμου Εκπροσώπου & Ιδιότητα) 

                                                                                              
                                                          Ημερομηνία Προσφοράς 

                                                                                             

 

                                                                                                                  

                                               ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 



 

 

 

 

 

                                                   Β) Συνολικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς 
 

 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ (Σε €) ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ (ΣΕ €) 

Προσφερόμενη τιμή για το σύνολο 

της προμήθειας χωρίς Φ.Π.Α.: 

  

Προσφερόμενη τιμή για το σύνολο 

της προμήθειας με Φ.Π.Α.: 

  

 Σημείωση: Όλα τα κενά θα πρέπει να συμπληρωθούν από τον Προσφέροντα ή τον Εκπρόσωπο του, με στρογγυλοποίηση μέχρι και 

το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. 

 

 
 
 





 


