ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Ι. ΓΕΝΙΚΑ
Στο παρόν έγγραφο περιγράφονται οι τεχνικές απαιτήσεις για την παροχή υπηρεσιών πρόσβασης σε νομική
βάση πληροφοριών (cpv: 79100000-5) σε Υπηρεσίες του YNANΠ με χρήση εξήντα (60) κωδικών πρόσβασης [
Σαράντα (40) κωδικοί για το ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ – ΕΛ. ΑΚΤ. και είκοσι (20) για το ΥΝΑΝΠ/ΔΔΥ 3Ο ].
ΙΙ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των
(Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων υπέρ δημοσίου).

δώδεκα χιλιάδων

ευρώ #12.000,00€#

III. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Ως κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη
βέλτιστη σχέση ποιότητας παροχής υπηρεσιών – τιμής.
ΙV. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Η παροχή υπηρεσιών πρόσβασης σε νομική τράπεζα πληροφοριών θα πραγματοποιηθεί με χρήση εξήντα (60)
κωδικών πρόσβασης, άνευ χρονικού περιορισμού, για το χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, έχοντας τα
παρακάτω χαρακτηριστικά :
• Δυνατότητα πρόσβασης στο σύνολο της ελληνικής νομοθεσίας σε κάθε τομέα δικαίου (Νόμοι,
Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις κ.λ.π.) σε πλήρες κείμενο και κωδικοποιημένη μορφή με
δυνατότητα: α) εμφανίσεως του ισχύοντος δικαίου, με το σύνολο των τροποποιήσεων κατά άρθρο ή
κατά σύνολο άρθρων, β) με δυνατότητα σύνδεσης των εξουσιοδοτικών διατάξεων νόμων με τις κατ’
εξουσιοδότηση αυτών εκδοθείσες πράξεις (Διατάγματα, Υπουργικές αποφάσεις κ.λ.π.) καθώς και με τη
δυνατότητα γ) εμφάνισης σχετικής νομολογίας, δ) εμφάνισης γνωμοδοτήσεων του Νομικού
Συμβουλίου του Κράτους και ε) εμφάνισης βασικών εγκυκλίων, βασισμένων στην εκάστοτε ζητηθείσα
νομοθεσία.
• Για την αποτελεσματικότερη αναζήτηση της νομοθεσίας, η ηλεκτρονική τράπεζα νομικών πληροφοριών
θα πρέπει να διαθέτει: i. θεματικό ευρετήριο ii. ευρετήριο κωδίκων iii. τρόπο αναζήτησης με
πληκτρολόγηση μιας ή περισσοτέρων λέξεων-κλειδιά iv. τρόπο αναζήτησης με βάση τον αριθμό και τη
χρονολογία εκάστου νομοθετήματος ή απόφασης v. τρόπο αναζήτησης με βάση τον αριθμό του ΦΕΚ vi.
τρόπο αναζήτησης σχετικής ή/και κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσας νομοθεσίας βάσει συσχέτισης με
άρθρα άλλων νομοθετημάτων.
• Για την αποτελεσματικότερη αναζήτηση της νομολογίας, η ηλεκτρονική τράπεζα νομικών πληροφοριών
θα πρέπει να διαθέτει: i. τρόπο αναζήτησης με βάση τον αριθμό και το έτος της απόφασης, ii. τρόπο
αναζήτησης της νομολογίας με βάση τη νομοθεσία, iii. τρόπο αναζήτησης με πληκτρολόγηση μιας ή
περισσοτέρων λέξεων-κλειδιά, οι οποίες λέξεις εμπεριέχονται στο κείμενο των αναζητούμενων
αποφάσεων.
• Δυνατότητα πρόσβασης στο σύνολο της κοινοτικής νομοθεσίας (Οδηγίες, Κανονισμοί κ.ά.), σε πλήρες
κείμενο στην ελληνική γλώσσα καθώς και τη σημαντική νομολογία των Δικαστηρίων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, και τα δυο σε συσχέτιση με την ελληνική νομοθεσία.
• Δυνατότητα πρόσβασης στην πλήρη βάση Νομικών – Διοικητικών πληροφοριών.
• Απαραίτητη η διαρκής επικαιροποίηση της νομοθεσίας και νομολογίας.
• Παρουσίαση – ενημέρωση για τη χρήση της νομικής τράπεζας πληροφοριών.
• Υποστήριξη για τη λειτουργία της νομικής τράπεζας πληροφοριών τηλεφωνικά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες.

V. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ως τόπος παροχής υπηρεσιών ορίζονται οι Υπηρεσίες ΥΝΑΝΠ και Α.Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. στις οποίες θα χορηγηθούν οι
απαιτούμενοι κωδικοί πρόσβασης στην νομική βάση πληροφοριών.
VΙ. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ως χρόνος παροχής των υπηρεσιών ορίζονται οι δώδεκα (12) μήνες και άρχεται από την επομένη της ημέρας της
υπογραφής της σύμβασης.

VII. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Το Έργο θα ανατεθεί στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη Προσφορά η οποία θα προκύψει από τη
συσχέτιση της βαθμολόγησης τεχνικών κριτηρίων αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών και των αντίστοιχων
οικονομικών προσφορών.
Κριτήρια αξιολόγησης
Συντελεστής βαρύτητας
1. Συνολική Προσέγγιση Κατανόησης του Έργου
1.1 Σαφήνεια της πρότασης και κατανόηση των ειδικών απαιτήσεων του έργου
1.2 Προσαρμογή προσέγγισης σε σχέση με το περιβάλλον ανάπτυξης και λειτουργίας του έργου

(%)
50%
20%
15%

1.3 Παρεχόμενες Εγγυήσεις

10%

1.4 Οροί παράδοσης-διαδικασία

5%

2. Ποιότητα της μεθοδολογικής και τεχνολογικής προσέγγισης υλοποίησης
2.1 Μεθοδολογία διαχείρισης και υλοποίησης του έργου
2.2 Αποτελεσματικό περιβάλλον αναζήτησης πληροφοριών

(50%)
15%
15%

2.3 Προσβασιμότητα και σχεδιασμός για τους χρήστες

10%

2.4 Αισθητικά, λειτουργικά και καινοτόμα χαρακτηριστικά

10%

ΣΥΝΟΛΟ

100%

Στο στάδιο αυτό θα γίνει βαθμολόγηση των κριτηρίων των τεχνικών προσφορών, τα οποία δίνονται στον
παραπάνω Πίνακα, και θα υπολογισθεί ο Συνολικός Βαθμός Τεχνικής Προσφοράς (Σ.Β.Τ.Π.) κάθε
διαγωνιζόμενου.
Η βαθμολογία (κ1, κ2,) κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 έως και 120 βαθμούς, ήτοι 100 βαθμοί
για τις περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών και αυξάνεται έως
τους 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές.
Η Επιτροπή θα αξιολογήσει και θα βαθμολογήσει τις τεχνικές προσφορές. Κάθε μέλος της Επιτροπής θα
βαθμολογήσει κάθε ένα από τα επιμέρους στοιχεία των κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης. Ο βαθμός κάθε
κριτηρίου (Κi) σε επίπεδο Επιτροπής είναι το άθροισμα των βαθμών του συνόλου των μελών της Επιτροπής
διαιρεμένου διά του αριθμού των μελών της. Ο βαθμός αυτός πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή βαρύτητας
(Σi) του κριτηρίου και εξάγεται ο βαθμός της προσφοράς για το συγκεκριμένο κριτήριο. Το άθροισμα των
βαθμών όλων των κριτηρίων δίνει τον Συνολικό Βαθμό της Τεχνικής Προσφοράς, (Β.Τ.Π.) και θα υπολογίζεται
από τον τύπο:
Σ.Β.Τ.Π.= Σ1*Κ1+ Σ2*Κ2+Σ3*Κ3
Είναι προφανές ότι ο βαθμός αυτός θα είναι ένας αριθμός που θα κυμαίνεται μεταξύ του 100 και 120 (ο
προσφέρων με την καλύτερη τεχνική προσφορά, θα έχει Β.Τ.Π. = 120).
Η βαθμολόγηση των Οικονομικών Προσφορών των Προσφερόντων είναι σχετική. Για κάθε Προσφέροντα θα
υπολογισθεί ο Βαθμός της Οικονομικής Προσφοράς του (Τ.Β.Ο.Π.), ως εξής:
Β.Ο.Π. =( Μηνιαίος Προϋπολογισμός / Οικονομική Προσφορά Προσφέροντος) x 100
όπου:
- Οικονομική Προσφορά Προσφέροντος ορίζεται το συνολικό μηνιαίο κόστος έναντι του οποίου προτίθεται να
εκτελέσει ο Προσφέρων το Έργο, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
- Μηνιαίος προϋπολογισμός: 700,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Είναι προφανές ότι ο βαθμός αυτός θα είναι ένας αριθμός μεγαλυτερος ή ίσος του 100
(δηλαδή ο Προσφέρων με μηνιαίο κόστος ίσο με τον μηνιαίο , θα έχει Β.Ο.Π. = 100).
Υπολογισμός της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη Προσφοράς
Στο επόμενο στάδιο γίνεται η τελική αξιολόγηση των προσφορών για τον υπολογισμό της πλέον συμφέρουσας
από οικονομική άποψη προσφοράς.
Προς τούτο θα εξαχθεί ο Βαθμός Συνολικής Προσφοράς (Β.Σ.Π.) κάθε Προσφέροντος με τον ακόλουθο
μαθηματικό τύπο:

Β.Σ.Π. = (0,20 x Β.Ο.Π.) + (0,80x Β.Τ.Π.)
Με βάση τον Βαθμό Συνολικής Προσφοράς τους οι Προσφέροντες θα καταταχθούν κατά φθίνουσα σειρά του
βαθμού τους.
Επικρατέστερος υποψήφιος θα είναι ο Προσφέρων με το μεγαλύτερο Τελικό Βαθμό Συνολικής Προσφοράς
(Τ.Β.Σ.Π.).
Σε περίπτωση ισοβαθμίας ισχύουν τα ρητώς οριζόμενα στο άρθρο 90 του ν. 4412/16(Α΄147), όπως ισχύει.

VΙII.ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Α. ΠΑΡΑΔΟΣΗ
Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται στην παράδοση των σαράντα (40) απαιτούμενων κωδικών για την πρόσβαση
στη νομική βάση πληροφοριών στο, ΥΝΑΝΠ/Α.Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΠ Ε' και των υπόλοιπων είκοσι (20) απαιτούμενων
κωδικών στο ΥΝΑΝΠ/ΔΔΥ 3ο.
Β. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η παρακολούθηση της προσήκουσας εκτέλεσης της σύμβασης και της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του
μειοδότη θα πραγματοποιείται από την Επισπεύδουσα Υπηρεσία (ΥΝΑΝΠ/Α.Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΠ Ε'). Ακολούθως
θα συντάσσει βεβαίωση, ανά εξάμηνο, την οποία θα υποβάλλει στην ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ ΔΙΠΕΑ Γ΄ και στην
οποία θα αναφέρεται ρητά η τήρηση ή μη των όρων της σύμβασης από πλευράς του μειοδότη. Στην
περίπτωση που διαπιστωθούν αποκλίσεις, στην εν λόγω βεβαίωση θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται με
σαφήνεια οι όροι της σύμβασης που δεν τηρήθηκαν. Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών θα
πραγματοποιηθεί από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβών του ΥΝΑΝΠ, κατόπιν έκδοσης της
προαναφερθείσας βεβαίωσης από την ΥΝΑΝΠ/Α.Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΠ Ε', με τη σύνταξη πρωτοκόλλου μερικής
ποιοτικής παραλαβής.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι προσφέροντες δύνανται να υποβάλλουν προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα
αναγράφονται ευκρινώς (άρθρο 92 του Ν. 4412/2016, Α΄ 147) τα κάτωθι :
α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,
β) Η επωνυμία της Αναθέτουσας Αρχής (Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Π. Ε΄),
γ) Ο τίτλος της προμήθειας : [«παροχή υπηρεσιών πρόσβασης σε νομική βάση πληροφοριών σε
Υπηρεσίες του YNANΠ με χρήση εξήντα (60) κωδικών πρόσβασης [ Σαράντα (40) κωδικοί για το ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ –
ΕΛ. ΑΚΤ. και είκοσι (20) για το ΥΝΑΝΠ/ΔΔΥ 3Ο],

δ) Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
ε) Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα.
Ο κυρίως φάκελος θα περιλαμβάνει δύο (02) υποφακέλους με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Οι υποβληθείσες προσφορές θα είναι σύμφωνες με τα διαλαμβανόμενα
στο παρόν Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών και θα περιέχουν τα κάτωθι :

1. ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Στο σφραγισμένο φάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τοποθετείται κάθε έγγραφο και δικαιολογητικό
που τεκμηριώνει την τεχνική επάρκεια του οικονομικού φορέα (του προσφέροντος) σύμφωνα με το Τεύχος
Τεχνικών Προδιαγραφών, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης και σε κάθε περίπτωση

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75) υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού
φορέα που επιθυμεί να υποβάλει προσφορά , θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, με την οποία ο
προσφέρων θα δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση και αποδέχεται ανεξαιρέτως όλους τους όρους των τεχνικών
προδιαγραφών.
2. ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Οι προσφέροντες στον φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα πρέπει να συμπεριλάβουν τα κάτωθι:
1. Πλήρη και σαφή περιγραφή των παρεχόμενων υπηρεσιών.
2. Την προσφερόμενη τιμή σε Ευρώ η οποία θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως. Σε περίπτωση
διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή
ολογράφως. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση κατά την
κείμενη νομοθεσία- μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ- για παροχή υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης .
3. Το ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό, στο οποίο υπάγονται οι προς παροχή υπηρεσίες.
4. Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς (τουλάχιστον επτά μήνες).
Οι προσφέροντες υποχρεούνται να αναλύουν το τίμημα της προσφοράς τους σύμφωνα με τον πίνακα
που ακολουθεί:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΕΙΔΟΣ Φ.Π.Α.
ΤΙΜΗ
ΑΝΑ ΜΗΝΑ
(ΑΝΕΥ ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
(12 ΜΗΝΕΣ)

3. ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Ο Προσωρινός Ανάδοχος, ενημερώνεται εγγράφως από την Επιτροπή αξιολόγησης μέσω της
επισπεύδουσας Υπηρεσίας (Λ/Χ Στυλίδας) για την υποβολή των δικαιολογητικών ανάθεσης, όπως αυτά
προβλέπονται στα άρθρα 73 και 74 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), σε σφραγισμένο φάκελο εντός προθεσμίας
δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης του. Ο φάκελος αυτός, ο
οποίος θα φέρει την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ» και τον τίτλο της προμήθειας, θα
περιλαμβάνει, τα κάτωθι :
Α. Απόσπασμα σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου
εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους μέλους ή της χώρας
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι δεν
υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην
παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147).
Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα με την ιδιότητα
μέλους του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του οικονομικού φορέα ή προσώπου που έχει
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, ιδίως τους διαχειριστές Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. και
προσωπικών εταιριών Ο.Ε. και Ε.Ε. καθώς και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού

Συμβουλίου Ανώνυμων Εταιριών και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνεταιρισμών.
Εφόσον με την προσκόμιση του ανωτέρω αποσπάσματος προκύπτει εις βάρος του οικονομικού
φορέα αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση έστω για έναν από τους λόγους που προβλέπονται στην
παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), η αναθέτουσα Αρχή, αποκλείει τον οικονομικό
φορέα από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Ο οικονομικός φορέας, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παρ. 9 του άρθρου 80 Ν 4412/16 (ΦΕΚ Α΄147),αντί του προαναφερθέντος
αποσπάσματος, δύναται να υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75), θεωρημένη για το
γνήσιο της υπογραφής.
B. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να
προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του
που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές
του υποχρεώσεις (ήτοι φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα).
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 103 του ν.
4412/2016 (Α΄ 147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

