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Αθήνα,
11/02/2021
Αριθ. Πρωτ.:
737
Ταχ. Δ/νση: Ακαδημίας 6, Αθήνα
Ταχ. Κωδ.: 10671
Πληροφορίες: Βασίλειος Αποστολόπουλος
Τηλέφωνο: 210 3387105
Φαξ: 210 3622320
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ANOIKTOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΕΕΕ)
Προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, για το έργο με τίτλο «Ηλεκτρονική πλατφόρμα
υποστήριξης των στελεχών των Επιμελητηρίων (Κ.Υ.ΕΠΙΧ.) και των επιχειρηματιών», με κριτήριο κατακύρωσης της πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.4412/2016.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
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Αναθέτουσα Αρχή: Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ)
Διεύθυνση: Ακαδημίας 6, Αθήνα, Τ. Κ. 10671
Τηλέφωνο: 210 3387105 Φαξ: 210 3622320
Τίτλος: «Ηλεκτρονική πλατφόρμα υποστήριξης των στελεχών των Επιμελητηρίων (Κ.Υ.ΕΠΙΧ.) και των επιχειρηματιών»
Υπηρεσίες:
 ανάπτυξη πιλοτικού ηλεκτρονικού κόμβου (one stop shop) για την αδειοδότηση των επιχειρήσεων (και μελλοντικά
και άλλων επιχειρηματικών λειτουργιών στο κύκλο ζωής μιας επιχείρησης π.χ. σύσταση). Η πλατφόρμα θα μπορεί να
διαχειρίζεται τις ροές εργασίας (workflows) σε όλο το κύκλο ζωής τους, σχετικά με την εκάστοτε διαδικασία έκδοσης
άδειας για μια επιχείριση σύμφωνα με τις οικονομικές δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο παράρτημα του
ν.4442/2016.- (CPV): 72212000-4 (Υπηρεσίες προγραμματισμού λογισμικού εφαρμογών) και (CPV): 72240000-9
(Υπηρεσίες ανάλυσης και προγραμματισμού συστημάτων).
Η προκήρυξη αφορά Δημόσια Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών.
Περιγραφή – αντικείμενο της σύμβασης: ανάπτυξη πιλοτικού ηλεκτρονικού κόμβου (one stop shop) για την
αδειοδότηση των επιχειρήσεων (και μελλοντικά και άλλων επιχειρηματικών λειτουργιών στο κύκλο ζωής μιας
επιχείρησης π.χ. σύσταση). Η πλατφόρμα θα μπορεί να διαχειρίζεται τις ροές εργασίας (workflows) σε όλο το κύκλο ζωής
τους, σχετικά με την εκάστοτε διαδικασία έκδοσης άδειας για μια επιχείριση σύμφωνα με τις οικονομικές
δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο παράρτημα του ν.4442/2016. Το σύστημα θα δίνει δυνατότητες, μεταξύ
άλλων, βασικής ενημέρωσης για θέματα που αφορούν στις επιχειρήσεις, δημιουργίας και διαχείρισης αιτημάτων των
χρηστών σχετικά με την έκδοση άδειας, διαχείριση της σχετικής ροής εργασίας και δυνατότητα «συναλλαγής» του
χρήστη μέσω συστημικών διαδικασιών όπου αυτό είναι εφικτό σύμφωνα με τις υφιστάμενες υποδομές και διαδικασίες
της δημόσιας διοίκησης (π.χ. διασύνδεση με τρίτα συστήματα ΓΕΜΗ, ΑΑΔΕ, Πυροσβεστική, ΟΤΑ α και β βαθμού,
Πολεοδομία, κ.α.), επικοινωνίας μεταξύ των διαφορετικών χρηστών, δυνατότητα επιχειρηματικής ηλεκτρονικής
συμβουλευτικής καθοδήγησης των επιχειρηματιών όταν αυτό απαιτείται. Το πληροφοριακό σύστημα θα δίνει τη
δυνατότητα διασύνδεσης και επικοινωνίας με τρίτα πληροφορικά συστήματα του Δημοσίου και άλλων φορέων (π.χ.
ΓΕΜΗ, TAXIS, ΗΔΙΚΑ, www.notifybusiness.gr κ.α.), ώστε να ολοκληρώνονται αυτοματοποιημένα (όπου αυτό είναι εφικτό
και στο βαθμό που υποστηρίζεται από τη δημόσια διοίκηση) οι διαδικασίες αδειοδότησης των επιχειρήσεων. Ενδεικτικά
μέσω του συστήματος θα μπορούν να εξυπηρετούνται τα αιτήματα του επιχειρηματία, για βεβαιώσεις που δεν έχει
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αρμοδιότητα το ίδιο το ΚΥΕΠΙΧ να βγάλει απευθείας, διασυνδεόμενο με το αντίστοιχο τρίτο σύστημα για να
παραλαμβάνει το αρχείο / πληροφορία και στη συνέχεια να το παραδίδει στον επιχειρηματία (π.χ. άδεια χρήσης Γης,
πιστοποιητικό πυρασφάλειας, κ.α.). Επίσης, στην περίπτωση που έχει το ίδιο το ΚΥΕΠΙΧ την αρμοδιότητα για κάποια
δικαιολογητικά (π.χ. ΓΕΜΗ), να τα παράγει αυτόματα μέσω του πληροφοριακού συστήματος, να υπογράφονται ψηφιακά
και να αποστέλλονται στον επιχειρηματία (αποθήκευση στο ψηφιακό φάκελο της επιχείρησης). Επίσης, το πληροφοριακό
σύστημα θα προσφέρει δυνατότητες επικοινωνίας, καθοδήγησης και εξ’αποστάσεως επιχειρηματικής συνεργατικής
συμβουλευτικής μεταξύ των υπαλλήλων των ΚΥΕΠΙΧ, εμπειρογνωμόνων της ΚΕΕΕ και των επιχειρήσεων για θέματα
αδειοδότησης.
8. Κατανομή σε τμήματα: ΟΧΙ
9. Συνολικός προϋπολογισμός:
347.003,23 € χωρίς Φ.Π.Α.
83.280,77 € Φ.Π.Α. (24%)
430.284,00 € συνολικός προϋπολογισμός
8. Διάρκεια σύμβασης: Η σύμβαση θα διαρκέσει για 12 Μήνες από την υπογραφή της.
9. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική
Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό σε ευρώ (€), το ύψος της οποίας πρέπει να ανέρχεται στο 2% του προϋπολογισμού
προ Φ.Π.Α. ήτοι 6.940,06 €.
10. Βασικοί όροι χρηματοδότησης: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Οικονομίας και
Ανάπτυξης, Κωδ. ΣΑ 119/1. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2018ΣΕ11910001) με σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους
2008 του Φορέα. Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 5 της Πράξης : «Αναβάθμιση λειτουργιών Της Κεντρικής
Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος και των Επιμελητηρίων της χώρας για την υποστήριξη του Επιχειρηματικού
Περιβάλλοντος» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα,
Καινοτομία 2014 - 2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 1410/486/Α3 και έχει λάβει κωδικό MIS 5011442. Η
παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από από το Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Αναγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)».
11. Διάθεση εγγράφων – στοιχείων του διαγωνισμού: Διεύθυνση Φορέα: Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ),
Ακαδημίας 6, Αθήνα, Τ. Κ. 10671 και στο τηλέφωνο 210 3387105 e-mail: vassapost@uhc.gr κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες. Επίσης το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του φορέα και
συγκεκριμένα στη διεύθυνση: www.uhc.gr όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση καθώς και στο
Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr )
12. Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2021 και
ώρα 11:00 π.μ. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών: Παρασκευή 19 Μαρτίου 2021 και ώρα 02:00 μ.μ. Η
ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών ήτοι Παρασκευή 26 Μαρτίου 2021 και ώρα 11:00 π.μ. Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι
η Ελληνική.
13. Δικαίωμα συμμετοχής: Φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις οικονομικών φορέων που
υποβάλλουν κοινή προσφορά.
14. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.
15. Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες, καθώς και οι χώροι παράδοσης περιλαμβάνονται στην διακήρυξη του διαγωνισμού.
16. Ημερομηνία αποστολής στην υπηρεσία επίσημων εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 12/02/2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Κωνσταντίνος Μίχαλος
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