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ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ   
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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ  

ΣΟΤ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΛΙΜΝΗ ΠΑΜΒΩΣΙΔΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  

 

Ο Φορζασ Διαχείριςησ Λίμνησ Παμβϊτιδασ Ιωαννίνων (ΦΔΛΠΙ) ζχοντασ υπόψη: 

1. Σισ διατάξεισ που διζπουν τθ λειτουργία του Φορζα Διαχείριςθ Λίμνθσ Παμβϊτιδασ Ιωαννίνων 

2. Σθν υπ’ αρικμ. 5 ςχετικι Απόφαςθ τθσ 14θσ /23.10.2019 υνεδρίαςθσ του αρμόδιου υλλογικοφ 

Οργάνου  

3. Σο Ν. 4412/2016 «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 

Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

4. Σο ΦΕΚ 6064/31-12-2018 απόφαςθ ΤΠΕΝ/ΔΠΔΑ/97922/2559 "Ζγκριςθ των προχπολογιςμϊν 
οικονομικοφ ζτουσ 2019 είκοςι οχτϊ (28) λειτουργοφντων Φορζων διαχείριςθσ προςτατευόμενων 
περιοχϊν και του Εκνικοφ Κζντρου Περιβάλλοντοσ και Αειφόρου Ανάπτυξθσ (ΕΚΠΑΑ)" με το οποίο 
εγκρίνεται ο προχπολογιςμόσ χριςθσ 2019 του Φορζα Διαχείριςθσ Λίμνθσ Παμβϊτιδασ 
Ιωαννίνων. 

5. Σθν υπ’ αρικ. 12Γ ςχετικι Απόφαςθ τθσ 1θσ /23.01.2019 απόφαςθ του Δ.. του Φορζα Διαχείριςθσ 
Λίμνθσ Παμβϊτιδασ Ιωαννίνων, δυνάμει τθσ οποίασ ςυγκροτικθκαν οι επιτροπζσ διαγωνιςμϊν 
του Φορζα Διαχείριςθσ Λίμνθσ Παμβϊτιδασ Ιωαννίνων. 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

Σθ δθμοςίευςθ τθσ  πρόςκλθςθσ  εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για τθν απευθείασ ανάθεςη προμήθειασ 
λογιςμικοφ Οικονομικοφ Διαχειριςτικοφ υςτιματοσ του Φορζα Διαχείριςθσ Λίμνθσ Παμβϊτιδασ 
Ιωαννίνων. Ο Φορζασ Διαχείριςθσ Λίμνθσ Παμβϊτιδασ Ιωαννίνων προκειμζνου να προβεί ςτθν προμικεια 
λογιςμικοφ Οικονομικοφ Διαχειριςτικοφ υςτιματοσ , όπωσ αναλυτικά αναφζρεται παρακάτω, προςκαλεί 
τουσ οικονομικοφσ φορείσ να υποβάλουν προςφορζσ μζχρι τθν Πζμπτη 21/11/2019 και ϊρα 12:00, ςτα 
γραφεία του Φορζα Διαχείριςθσ Λίμνθσ Παμβϊτιδασ Ιωαννίνων, (Διεφκυνςθ: 40 χλμ. Ε.Ο. Ιωαννίνων-
Σρικάλων 45445, Πζραμα Ιωαννίνων).  
 
Αναλυτικζσ ελάχιςτεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του παραπάνω ζργου αναφζρονται (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) ςτο Παράρτημα Α το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ.  
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1. Προχπολογιςμόσ:  
Ο προχπολογιςμόσ του ζργου ανζρχεται ςτισ 2.600,00 ευρϊ (δφο χιλιάδεσ εξακόςια ευρϊ), 
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ, όλων των νόμιμων φόρων και κρατιςεων.  
 
2. Κριτήρια αξιολόγηςησ:  
Η επιλογι αναδόχου κα γίνει από τθν επιτροπι αξιολόγθςθσ του Φορζα Διαχείριςθσ Λίμνθσ Παμβϊτιδασ 
Ιωαννίνων με κριτιριο τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τθσ τιμισ.  
 
3.Προθεςμία Τλοποίηςησ τησ Προμήθειασ: 
10 θμζρεσ από τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ φμβαςθσ. 
 
4. Δικαιολογητικά:  
Οι ςυμμετζχοντεσ κα πρζπει να προςκομίςουν και τα εξισ δικαιολογθτικά:  

1. Τπεφκυνθ Διλωςθ του Ν.1599/1986 (Αϋ75) ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι:  

α) Δεν βρίςκεται ςε μία από τισ καταςτάςεισ των άρκρων 73 & 74 του Ν.4412/2016 

β) Ζλαβε πλιρθ γνϊςθ των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν και ότι αποδζχεται πλιρωσ και ανεπιφφλακτα 

τουσ όρουσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ.  

γ) Εφόςον επιλεγεί ανάδοχοσ, δεςμεφεται να προςκομίςει τα ακόλουκα δικαιολογθτικά, προσ 

απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ από διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων 

ςυμβάςεων των παρ.1 και 2 του άρκρου 73 και του άρκρου 74 του Ν.4412/2016, πριν τθν 

υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ: i. Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ζκδοςθσ τουλάχιςτον του τελευταίου 

τριμινου, από το οποίο προκφπτει ότι δεν ζχουν καταδικαςκεί για αδίκθμα ςχετικό με τθν άςκθςθ 

τθσ επαγγελματικισ τουσ δραςτθριότθτασ. ii. Φορολογικι ενθμερότθτα ςε ιςχφ. iii. Αςφαλιςτικι 

ενθμερότθτα ςε ιςχφ. 

δ) Είναι εγγεγραμμζνοι ςε επαγγελματικό ι εμπορικό μθτρϊο,  

2. Καταςτατικό εταιρείασ (ςε περίπτωςθ εταιρείασ).  
 

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν οικονομικι προςφορά (αίτθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ) 

ςφμφωνα με το ςχετικό υπόδειγμα του Παραρτήματοσ Β.  

ε περίπτωςθ ταχυδρομικισ αποςτολισ, οι Προςφορζσ κα παραλαμβάνονται με τθν απαραίτθτθ 

προχπόκεςθ ότι κα περιζρχονται ςτθν υπθρεςία μασ μζχρι τθν παραπάνω θμερομθνία και ϊρα. Δε κα 

λθφκοφν υπόψθ Προςφορζσ που είτε υποβλικθκαν μετά από τθν κακοριςμζνθ θμερομθνία και ϊρα είτε 

ταχυδρομικθκαν ζγκαιρα, αλλά δεν ζφκαςαν ςτθν υπθρεςία μασ εμπρόκεςμα. ε αυτιν τθν περίπτωςθ οι 

Προςφορζσ κα επιςτρζφονται.  

Επίςθσ, εναλλακτικζσ προςφορζσ ι αντιπροςφορζσ δεν γίνονται αποδεκτζσ και απορρίπτονται ωσ 

απαράδεκτεσ. 

Ιςχφσ Προςφορϊν: δζκα (10) θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν επομζνθ θμζρα τθσ καταλθκτικισ 

θμερομθνίασ τθσ Πρόςκλθςθσ. 

Η πλθρωμι τθσ αξίασ τθσ Προμικειασ ςτον Ανάδοχο κα γίνει με τθν εξόφλθςθ του 100% τθσ ςυμβατικισ 

αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι τθσ Προμικειασ. Για τθν καταβολι του τιμιματοσ κα απαιτθκοφν: 

 Πρωτόκολλο Παραλαβισ των προςφερόμενων ειδϊν από τθν αρμόδια Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ 

και Παραλαβισ Προςφορϊν. 

 Σιμολόγιο του Αναδόχου. 

 Φορολογικι και αςφαλιςτικι ενθμερότθτα του Αναδόχου.  
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 Κάκε άλλο δικαιολογθτικό που τυχόν ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ Τπθρεςίεσ που διενεργοφν τον 

ζλεγχο και τθν πλθρωμι. 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ, οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται ςτα γραφεία του Φορζα 

Διαχείριςθσ Λίμνθσ Παμβϊτιδασ Ιωαννίνων (τθλ. επικοινωνίασ: 26510 21834). 

Η παροφςα πρόςκλθςθ κα αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του Φορζα (www.lakepamvotis.gr). 
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Παράρτημα Α 

Σα προςφερόμενα είδθ κα παραδοκοφν με ευκφνθ του Αναδόχου ςτθν ζδρα του Φορζα Διαχείριςθσ 

Λίμνθσ Παμβϊτιδασ Ιωαννίνων.  

Ελάχιςτεσ Απαιτοφμενεσ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ Προμήθειασ 

 υμβατότθτα με λειτουργικό ςφςτθμα windows. 

 Απεριόριςτοσ αρικμόσ χρθςτϊν. 

 Τπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ από τον ανάδοχο τουλάχιςτον δφο εργαηομζνων του Φορζα. 

 Εγκατάςταςθ του λογιςμικοφ ςτουσ Η/Τ του Φορζα από τον ανάδοχο. 

 Κατάρτιςθ διαχείριςθ και ανακεϊρθςθ προχπολογιςμϊν με δυνατότθτα προβολισ χρθματικϊν 

ενταλμάτων πλθρωμισ και τιμολογίων. 

 Διαχείριςθ χρθματοδοτιςεων. 

 Διαχείριςθ εςόδων και απαιτιςεων προερχόμενεσ είτε από κρατικζσ πιςτϊςεισ είτε από 

επιπρόςκετουσ πόρουσ. 

 Διαχείριςθ Προμθκειϊν. Θα περιζχει ςφςτθμα κωδικοποίθςθσ ειδϊν CPV, διαχείριςθ 

διαγωνιςμϊν, προςφορϊν και ςυμβάςεων αναδόχου, διαχείριςθ δζςμευςθσ πιςτϊςεων. 

 Διαχείριςθ αποκθκϊν. 

 Διαχείριςθ εκκακάριςθσ δαπανϊν. Με αυτι κα παρακολουκοφνται τα χρθματικά εντάλματα και 

κα απεικονίηεται θ κατάςταςθ (φάςθ) που βρίςκονται. Επίςθσ, μζςω τθσ διαχείριςθσ εκκακάριςθσ 

δαπανϊν κα τθροφνται τα αρχεία ςτοιχείων δικαιοφχων και κα υπάρχει θ δυνατότθτα ζκδοςθσ 

ενταλμάτων προπλθρωμισ και μερικισ εξόφλθςθσ, με απόδειξθ πλθρωμισ δαπανϊν και 

ταυτόχρονθ παρακολοφκθςθ τραπεηικϊν κινιςεων κακϊσ και θ δθμιουργία Μιςκοδοτικϊν 

Καταςτάςεων από αρχεία ΕΑΠ. 

 Διαχείριςθ ταμείου. Μζςω τθσ διαχείριςθσ ταμείου κα γίνονται οι πλθρωμζσ των Χρθματικϊν 

Ενταλμάτων και θ απόδοςθ όλων των κρατιςεων υπζρ τρίτων. Επίςθσ κα υπάρχει θ δυνατότθτα 

για κακθμερινό κλείςιμο ταμείου και τακτοποίθςθ κρατιςεων, παρακολοφκθςθ κινιςεων 

τραπεηικϊν λογαριαςμϊν και ταμιακϊν διακεςίμων (κατακζςεισ/ αναλιψεισ), παρακολοφκθςθ 

ειςπρακτζων/πλθρωτζων επιταγϊν, παρακολοφκθςθ επιβολισ αναγκαςτικϊν μζτρων είςπραξθσ, 

ρφκμιςθ οφειλϊν (Διακανονιςμόσ/ Σαμειακι Διευκόλυνςθ), διαγραφζσ/ παραγραφζσ οφειλϊν, 

ενθμζρωςθ Σμιματοσ Προχπολογιςμοφ και Εςόδων για τισ ειςπράξεισ, παρακολοφκθςθ 

διαδικαςίασ ςε περίπτωςθ κατάςχεςθσ. 

 Εξαγωγι – Εκτφπωςθ Μθτρϊου Δεςμεφςεων, Μθνιαίων τατιςτικϊν Δελτίων, τατιςτικοφ Δελτίου 

για ΕΛΣΑΣ, δείκτθ ΚΡΙ με δυνατότθτα δθμιουργίασ και παραμετρ. άλλων φορμϊν εκτφπωςθσ. 

 Παρακολοφκθςθ Γενικισ – Αναλυτικισ λογιςτικισ, θλεκτρονικϊν βιβλίων.  

Ο Πρόεδροσ του Δ.. του Φ.Δ. Λίμνθσ Παμβϊτιδασ 
 

Φίλιπποσ Α. Φίλιοσ 
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Παράρτημα Β 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

Προσ :  Φορζα Διαχείριςησ  Λίμνησ Παμβϊτιδασ Ιωαννίνων 
 40 χλμ. Ε.Ο. Ιωαννίνων-Σρικάλων 

45445 
Πζραμα Ιωαννίνων 

 

Σου/τθσ …………………………………………………………………………………………………, όπωσ νόμιμα εκπροςωπείται από 

…………………………………………………………, με ζδρα τ……. ………………………οδόσ…………………………………………………,. 

Αφοφ ζλαβα γνϊςθ τθσ υπ’ αρικμ.    ………………………../2019 πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για τθν 

εκτζλεςθ τθσ προμικειασ και των λοιπϊν ςτοιχείων τθσ, κακϊσ και των ςυνκθκϊν εκτζλεςθσ τθσ 

προμικειασ, υποβάλλω τθν παροφςα προςφορά και δθλϊνω ότι αποδζχομαι πλιρωσ και χωρίσ επιφφλαξθ 

όλα αυτά και αναλαμβάνω τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ ςτο ςφνολό τουσ ωσ εξισ: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΝΟΛΟ 

1.  
Λογιςμικό Οικονομικοφ 
Διαχειριςτικοφ υςτιματοσ 

 
  

 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΧΩΡΙ ΦΠΑ    

 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ    

     

 ΣΙΜΗ ΟΛΟΓΡΑΦΩ ΧΩΡΙ ΦΠΑ  

 ΣΙΜΗ ΟΛΟΓΡΑΦΩ ΜΕ ΦΠΑ  

Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν κα ειςάγει τιμι ςτα ςκιαςμζνα κελιά. 

 
τθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, για τθν παράδοςθ των ειδϊν ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 
 

 
 

Ιωάννινα,     /  /2019 
 

Ο προςφζρων 
 
 
 

(ονοματεπϊνυμο, ιδιότθτα, ςφραγίδα, υπογραφι) 


