
                             
         
 
 
 

                    

 

Υπόψης κας Θεώνης 
Υπόψη  

 
                                                                                             
 
 
 
 
Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση 
προμήθειας λογισμικού οικονομικής διαχείρισης στη Δημόσια Κεντρική 
Βιβλιοθήκη Έδεσσας» 
 
 
Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Έδεσσας λαμβάνοντας υπόψη: 
 

1. Τις ανάγκες του φορέα για προμήθεια λογισμικού οικονομικής 
διαχείρισης. 

2. Το πρωτογενές αίτημα «Ανάθεση για προμήθεια λογισμικού 
οικονομικής διαχείρισης αρ. αιτήματος 4» (ΑΔΑ ΨΚΕΦ46ΨΖΥΑ-ΨΧ2, ΑΔΑΜ 
21REQ008919584) 

3. Την έγκριση του πρωτογενούς αιτήματος «Ανάθεση για προμήθεια 
λογισμικού οικονομικής διαχείρισης αρ. αιτήματος 4» (ΑΔΑ ΩΖΨΧ46ΨΖΥΑ-
Σ8Λ, ΑΔΑΜ 21REQ008919750) 

4. Τις εγκεκριμένες πιστώσεις, του έργου με κωδικό 2020ΣΕ54400025 και 
τίτλο «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΥΤΗΣ (ΠΚ 
2017ΣΕ54400007 & 2017ΣΕ54400039)» της ΣΑ Ε544 της 05/05/2021, ΑΔΑ 
6ΗΨ146ΜΤΛΡ-ΦΝ7 του ΠΔΕ 2021 με ΑΠ 51092/05-05-2021. 

5. Τον Ν. 4412/2016, άρθρο 118 «περί απευθείας ανάθεσης» 
προσκαλεί όλους όσοι ενδιαφέρονται να καταθέσουν οικονομική προσφορά για 
την προμήθεια λογισμικού οικονομικής διαχείρισης, βάσει των τεχνικών 
χαρακτηριστικών που περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας 
πρόσκλησης με προϋπολογισμό δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ, 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.  
Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, αποκλειστικά βάση τιμής . 

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, 
παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω 
δικαιολογητικά: 

α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του 
άρθρου 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνεται ότι «Δεν έχει εκδοθεί εις βάρος 
τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για ένα από τους ακόλουθους λόγους του 
άρθ. 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 (συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, 
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δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με 
τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, παιδική εργασία και άλλες 
μορφές εμπορίας ανθρώπων)». Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) το φυσικό πρόσωπο  
β) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών 
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, γ) στις περιπτώσεις ανωνύμων 
εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου., 

β) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας για συμμετοχή σε διαγωνιστική  

     διαδικασία 

γ) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας  για συμμετοχή σε 
διαγωνιστική  

     διαδικασία και 

Επιπλέον, να μας προσκομίσετε και τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα 
ώστε να προκύπτει ο διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας. 

Η προσφορά θα πρέπει να πληροί απαρέγκλιτα τις τεχνικές προδιαγραφές 
του αιτήματος της Υπηρεσίας.  

 
Στην προσφορά που θα κατατεθεί θα πρέπει να αναγράφεται ρητά ο χρόνος 

ισχύος της. Σε περίπτωση που δεν αναφέρεται ο χρόνος ισχύος της, αυτός θα ισχύει 
για δύο (2) μήνες από την παραλαβή της προσφοράς στην Δημόσια Κεντρική 
Βιβλιοθήκη Έδεσσας.  

 
Στην προσφορά θα αναγράφεται η τιμή του προσφερόμενου είδους χωρίς 

ΦΠΑ καθώς και το γενικό σύνολο συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Στην τιμή 
περιλαμβάνεται ο φόρος προμηθευτών καθώς και οι κρατήσεις υπέρ τρίτων. 

Η παράδοση και η εγκατάσταση της εφαρμογής καθώς και η εκπαίδευση του 
προσωπικού θα γίνει με ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου εντός τριάντα (30) 
ημερών από την επόμενη της υπογραφής της Σύμβασης. Η εφαρμογή θα 
εγκατασταθεί στους υπολογιστές της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Έδεσσας, 
Φιλίππου 32-34, Έδεσσα.  

Σας προσκαλούμε όπως υποβάλετε την προσφορά σας ταχυδρομικώς ή 
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέχρι την Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2021 και 
ώρα 12:00 μ.μ.  

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της 
βιβλιοθήκης και  στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας (http://vivl-edess.pel.sch.gr) 
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                                                                               Δημήτριος Μαρίφης 
 
 
 



 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Πακέτα λογισμικού αυτοματισμών γραφείου - 48920000-3 

Ελάχιστες απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές προμήθειας 
 

 Συμβατότητα με λειτουργικό σύστημα windows. 

 Απεριόριστος αριθμός χρηστών. 

 Υπηρεσίες εκπαίδευσης από τον ανάδοχο τουλάχιστον δύο εργαζομένων του 

Φορέα. 

 Εγκατάσταση του λογισμικού στους Η/Υ του Φορέα από τον ανάδοχο. 

 Κατάρτιση, διαχείριση και αναθεώρηση προϋπολογισμών με δυνατότητα 

προβολής χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής και τιμολογίων. 

 Διαχείριση χρηματοδοτήσεων. 

 Διαχείριση εσόδων και απαιτήσεων προερχόμενες είτε από κρατικές 

πιστώσεις είτε από επιπρόσθετους πόρους. 

 Διαχείριση προμηθειών. Θα πρέπει να περιέχει σύστημα κωδικοποίησης 

ειδών CPV, διαχείριση διαγωνισμών, προσφορών και συμβάσεων αναδόχου, 

διαχείριση δέσμευσης πιστώσεων. 

 Διαχείριση αποθηκών.  

 Διαχείριση εκκαθάρισης δαπανών. Με αυτή θα παρακολουθούνται τα 

χρηματικά εντάλματα και θα απεικονίζεται η κατάσταση που βρίσκονται. 

Επίσης, μέσω της διαχείρισης εκκαθάρισης δαπανών θα τηρούνται τα αρχεία 

στοιχείων δικαιούχων και θα υπάρχει η δυνατότητα έκδοσης ενταλμάτων 

προπληρωμής και μερικής εξόφλησης, με απόδειξη πληρωμής δαπανών και 

ταυτόχρονη παρακολούθηση τραπεζικών κινήσεων. 

 Διαχείριση ταμείου.  Μέσω της διαχείρισης ταμείου θα γίνονται οι 

πληρωμές των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής και η απόδοση όλων των 

κρατήσεων υπέρ Τρίτων. Επίσης θα υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης 

κινήσεων τραπεζικών λογαριασμών και ταμειακών διαθεσίμων, 

παρακολούθηση εισπρακτέων/ πληρωτέων επιταγών.  

 Εξαγωγή – Εκτύπωση Μητρώου Δεσμεύσεων, Μηνιαίων Στατιστικών 

Δελτίων, Στατιστικού Δελτίου για ΕΛΣΤΑΤ, δείκτη ΚΡΙ με δυνατότητα 

δημιουργίας και παραμετροποίησης άλλων φορμών εκτύπωσης. 

 Παρακολούθηση Γενικής – Αναλυτικής λογιστικής, ηλεκτρονικών βιβλίων 

Ο Προϊστάμενος 
 
 

Μαρίφης Δημήτριος 


