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CY-Λευκωσία: Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού

2008/S 171-228793

 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ)

 
Υπηρεσίες

 
ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ:

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Γωνία Κίμωνος και Θουκυδίδου, Ακρόπολη, Αρμόδιος: Μονάδα
Προσφορών Μέσης Εκπαίδευσης, Υπόψη: Παναγιώτης Ιωαννίδης, CY-1434  Λευκωσία. Τηλ.  (357) 22 80 06
43. E-mail: pioannides@moec.gov.cy. Φαξ  (357) 22 80 06 44.
Διεύθυνση/ διευθύνσεις διαδικτύου:
Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής: http://www.moec.gov.cy.
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής.
Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων
για τον ανταγωνιστικό διάλογο και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από: Το(τα)
προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής.
Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής αποστέλλονται: Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Γωνία Κίμωνος και
Θουκυδίδου, Ακρόπολη, Αρμόδιος: Γραμματέας Συμβουλίου Προσφορών, Υπόψη: Αντρέας Ασσιώτης, CY-1434
  Λευκωσία. Τηλ.  (357) 22 80 09 87. E-mail: tenders@moec.gov.cy. Φαξ  (357) 22 80 06 44. Διεύθυνση Internet
(URL): http://www.moec.gov.cy.

I.2) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ(ΕΣ) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (ΕΣ):
Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών ή τοπικών τους
παραρτημάτων.
Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων αρχών ανάθεσης: ναι.

ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
II.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή:

Προσφορά Αρ. ΓΔ 04/08 - Προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση Λογισμικών Εφαρμογών για τις ανάγκες των
Σχολικών Εφορειών.

II.1.2) Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής:
(γ) Υπηρεσίες.
Κύριος τόπος των έργων: Γραφεία Σχολικών Εφορειών Παγκύπρια (περίπου 20 Σχολικές Εφορείες).
Κωδικός NUTS: CY000.

II.1.3) Η προκήρυξη αφορά:
Δημόσια σύμβαση.

II.1.4) Πληροφορίες για τη συμφωνία πλαίσιο:
II.1.5) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή της αγοράς (των αγορών):

Η σύμβαση περιλαμβάνει: 1. Προμήθεια και εγκατάσταση Λογισμικών Εφαρμογών. Βασικά Μέρη του
Λογισμικού Συστήματος: Λογιστήριο (Γενικά, Έσοδα-Ταμεία, Δαπάνες-Πιστωτές, Προϋπολογισμοί,
Απολογισμοί), Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία, Αποθήκες, Μισθοδοσία, Εκπαιδευτικές Περιφέρειες. 2. Υπηρεσίες

mailto:pioannides@moec.gov.cy
http://www.moec.gov.cy
mailto:tenders@moec.gov.cy
http://www.moec.gov.cy
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εκπαίδευσης χρηστών και τεχνικού προσωπικού 3. Υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης των Λογισμικών
Εφαρμογών για περίοδο πέντε ετών.

II.1.6) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV):
72262000 - E096, 72267000 - E096, 72261000 - E096.

II.1.7) Σύμβαση καλυπτόμενη από τη Συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (GOVERNMENT PROCUREMENT
AGREEMENT):
Ναι.

II.1.8) Κατανομή σε τμήματα:
Όχι.

II.1.9) Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές:
Όχι.

II.2) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.2.1) Συνολική ποσότητα ή έκταση:

Εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ: 200 000 EUR.

II.2.2) Δικαιώματα προαίρεσης:
Όχι.

II.3) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΄Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ:
Περίοδος σε μήνες: 6 (από την ανάθεση της σύμβασης).

ΤΜΗΜΑ III: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
III.1) ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
III.1.1) Παροχή ασφάλειας και εγγυήσεις που απαιτούνται:

Εγγύηση Συμμετοχής: €10 000 σε τραπεζική εγγύηση. Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης: 10 % της συνολικής τιμής
της Σύμβασης σε τραπεζική εγγύηση Εγγύηση Καλής Λειτουργείας: 3 % της συνολικής τιμής της Σύμβασης σε
τραπεζική εγγύηση.

III.1.2) Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις εφαρμοζόμενες συναφείς διατάξεις:
Η σύμβαση χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Η πληρωμή θα γίνεται έναντι τιμολογίου από τον
προϋπολογισμό της Κυπριακής Δημοκρατίας.

III.1.3) Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση:
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό αυτό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) ή
κοινοπραξίες φυσικών ή/και νομικών προσώπων, τα οποία είναι εγκατεστημένα νόμιμα στην Κύπρο ή σε άλλο
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες
που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Διεθνή Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (GPA) ή έχουν υπογράψει
και κυρώσει συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με την Ε.Ε. ή με την Κυπριακή Δημοκρατία.

III.1.4) Άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύμβασης:
Όχι.

III.2) ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
III.2.1) Προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων απαιτήσεων σχετικά με την

εγγραφή τους σε επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα:
Απαιτούμενες πληροφορίες και διατυπώσεις για να αξιολογηθεί κατά πόσο πληρούνται οι απαιτήσεις:
Προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης ότι οι ενδιαφερόμενοι δεν εμπίπτουν σε καμιά από τις περιπτώσεις
αποκλεισμού που αναφέρονται στο άρθρο 51 του του Νόμου Ν.12(Ι)/2006 και στα έγγραφα του διαγωνισμού.

III.2.2) Οικονομική και δημοσιονομική ικανότητα:
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Απαιτούμενες πληροφορίες και διατυπώσεις για να αξιολογηθεί κατά πόσο πληρούνται οι απαιτήσεις: Για τη
συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι Ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς πρέπει να πληρούν υποχρεωτικά τις
παρακάτω προϋποθέσεις που αφορούν στην οικονομική και χρηματοοικονομική τους επάρκεια: 1. Να έχουν
μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών, για τα τρία (3) τελευταία διαχειριστικά έτη, τουλάχιστον ίσο με πεντακόσιες χιλιάδες
ευρώ (€500 000). 2. Ο Ενδιαφερόμενος Οικονομικός Φορέας, για τα τελευταία τρία (3) χρόνια, να ήταν δρώσα
και οικονομικά εύρωστη επιχειρηματική μονάδα, σύμφωνα με τους ελεγμένους λογαριασμούς αποτελεσμάτων
και ισολογισμών καθώς και τις εκθέσεις των ελεγκτών που συνοδεύουν τους λογαριασμούς.

III.2.3) Τεχνική ικανότητα:
Απαιτούμενες πληροφορίες και διατυπώσεις για να αξιολογηθεί κατά πόσο πληρούνται οι απαιτήσεις: Για τη
συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι Ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς πρέπει να πληρούν υποχρεωτικά τις
παρακάτω προϋποθέσεις που αφορούν τις τεχνικές και επαγγελματικές τους ικανότητες: 1. Ο αριθμός των
μονίμων εργοδοτουμένων από τον Ενδιαφερόμενο Οικονομικό Φορέα φυσικών προσώπων, κατά μέσο όρο
την τελευταία τριετία, δεν πρέπει να είναι μικρότερος από δέκα (10). 2. Να διαθέτει τεχνογνωσία και εμπειρία
στην υλοποίηση συμβάσεων συναφών με την προκηρυσσόμενη. 3. Να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς κατά τα
τελευταία τρία (3) έτη, τουλάχιστον τρείς (3) συμβάσεις, προϋπολογισμού δαπάνης που ανέρχεται τουλάχιστον
στο 60 % του Προϋπολογισμού της Σύμβασης, με αντικείμενο την προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση
Λογισμικών Εφαρμογών καθώς και παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και τεχνικής υποστήριξης πληροφοριακών
συστημάτων, με ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον 50 %. 4. Να έχει συμπεριλάβει στην προτεινόμενη Ομάδα
Έργου που θα υλοποιήσει το Αντικείμενο της Σύμβασης, στελέχη των οποίων τα προσόντα θα καλύπτουν τα
ελάχιστα απαιτούμενα όπως αυτά περιγράφονται στην παράγραφο 2.5 του Παραρτήματος ΙΙ Οροι Εντολησ –
Τεχνικεσ Προδιαγραφεσ των Εγγράφων Διαγωνισμού.

III.2.4) Παραχωρούμενες κατ’αποκλειστικότητα συμβάσεις:
Όχι.

III.3) ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΙΔΙΚΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
III.3.1) Η παροχή υπηρεσίας παραχωρείται σε συγκεκριμένη επαγγελματική τάξη:
III.3.2) Τα νομικά πρόσωπα θα κληθούν να δηλώσουν τα ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα των

στελεχών τους που θα είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση της σύμβασης:
Ναι.

ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
IV.1) ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
IV.1.1) Είδος διαδικασίας:

Ανοικτή.

IV.1.2) Περιορισμοί ως προς τον αριθμό των φορέων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να
συμμετάσχουν:

IV.1.3) Μείωση του αριθμού των φορέων κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου:
IV.2) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
IV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης:

Χαμηλότερη τιμή.

IV.2.2) Χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού:
Όχι.

IV.3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
IV.3.1) Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή:
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Προσφορά Αρ.: ΓΔ 04/08.

IV.3.2) Προηγούμενη(ες) δημοσίευση(δημοσιεύσεις) που αφορά(ούν) την ίδια σύμβαση:
Όχι.

IV.3.3) Όροι για τη λήψη τεχνικών προδιαγραφών και συμπληρωματικών εγγράφων ή περιγραφικού εγγράφου
Προθεσμία για την παραλαβή αιτήσεων για έγγραφα ή για την πρόσβαση σε έγγραφα: 17.10.2008 - 09:00.
Έγγραφα με πληρωμή:
Τιμή: 34.50 EUR.
Όροι και μέθοδος πληρωμής: Η πληρωμή θα πρέπει να γίνει στο Λογιστήριο του Υπουργείου σε μετρητά ή
τραπεζική επιταγή με δικαιούχο το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Η πληρωμή
αφορά έγγραφα σε έντυπη μορφή. Έγγραφα σε ηλεκτρονική μορφή, χωρίς χρέωση, θα μπορούν να
αποστέλλονται εντός τριών εργάσιμων ημερών σε ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς που θα υποβάλουν
στην Αναθέτουσα Αρχή σχετική αίτηση, μέσω φαξ ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με όλα τα στοιχεία τους
(επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

IV.3.4) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής:
24.10.2008 - 09:00.

IV.3.5) Ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής σε επιλεγμένους
υποψηφίους:

IV.3.6) Γλώσσα(ες) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην προσφορά ή στην αίτηση συμμετοχής:
Ελληνικά.

IV.3.7) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς:
Περίοδος σε μήνες: 6 (από την ημερομηνία που αναφέρεται για την παραλαβή των προσφορών).

IV.3.8) Όροι για το άνοιγμα των προσφορών:
Ημερομηνία: 24.10.2008 - 09:00.
Τόπος: Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Λευκωσία - Κύπρος.
Άτομα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών: ναι.
Αρμόδιοι κρατικοί λειτουργοί.

ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
VI.1) ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ:

Όχι.

VI.2) ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ Ή/ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ
ΤΑΜΕΙΑ:
Όχι.

VI.3) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς πρέπεινα υποβάλουν προσφορά για το σύνολο των υπηρεσιών που
περιλαμβάνει η σύμβαση. Το κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η χαμηλότερη συνολική τιμή νοουμένου ότι
η προσφορά ανταποκρίνεται οικανοποιητικά προς τις προδιαγαφές και τους όρους του διαγωνισμού.

VI.4) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ
VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής:

Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 81-83 2ος όροφος, CY-1304  Λευκωσία. E-mail:
tra@aap.gov.cy. Τηλ.  (357) 22 44 51 00. Διεύθυνση Internet (URL): www.tra.gov.cy. Φαξ  (357) 22 44 51 07.

VI.4.2) Υποβολή προσφυγών:
Ακριβείς πληροφορίες για την(τις) ημερομηνία(ες) υποβολής προσφυγών: Εντός 5 ημερών από την ημερομηνία
που ο προσφέρων έλαβε γνώση της απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής.

mailto:tra@aap.gov.cy
www.tra.gov.cy
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VI.4.3) Υπηρεσία από την οποία μπορούν να ληφθούν πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προσφυγών:
VI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ:

2.9.2008.


