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                            ΔΡΡΔ                                                                      έξξεο  7/2/2019 

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ                   Α.Π. : 423 

ΣΜΖΜΑ ΜΗΘΟΓΟΗΑ, ΑΠΟΕΖΜΗΧΔΧΝ, 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΚΑΗ ΠΔΡΗΟΤΗΑ 

Πιεξνθνξίεο : Παξαζθεπόπνπινο Η. 

Σειέθσλν : 23210 49189 

FAX  : 2321046556 

email  : prom@teicm.gr 
 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

Σν ΣΔΗ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο αθνύ έιαβε ππόςε: 

1. Σo Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ-147 Α/8-8-16-Γηνξζ.θαικ. ηα ΦΔΚ-200 Α/24-10-16 θαη ΦΔΚ-206 Α/3-

11-16): Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 

2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ), 

2. ηα πξνβιεπόκελα ζηελ παξ. 17 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν.4441/2016, ΦΔΚ-227 Α/6-12-16 

3. ηα πξνβιεπόκελα ζην  άξζξν 22 ηνπ Ν.4144/13 

4. ηα πξνβιεπόκελα ζην άξζξν 84 ηνπ Ν.4485/17 (ΦΔΚ 114 Α/04-08-2017) «Οξγάλσζε θαη 

ιεηηνπξγία ηεο αλώηαηεο εθπαίδεπζεο, ξπζκίζεηο γηα ηελ έξεπλα θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

5. ηα πξνβιεπόκελα ζην άξζξν 107 ηνπ Ν.4497/17 (ΦΔΚ 171 Α/13-11-2017): Άζθεζε ππαίζξησλ 

εκπνξηθώλ δξαζηεξηνηήησλ, εθζπγρξνληζκόο ηεο επηκειεηεξηαθήο λνκνζεζίαο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο, 

6. ηελ Y.A. 209650/Ε1/30-11-2017 (ΦΔΚ 642/Τ.Ο.Γ.Γ./4-12-2017) κε ηελ νπνία δηαπηζηώλεηαη ε 

εθινγή ηνπ θ. Γ. Υαζάπε σο Πξύηαλε ηνπ Ηδξύκαηνο, 

7. ηελ αξηζ. πξση. 4531/7.12.2017 (ΑΓΑ: 7Η5Γ469143-ΦΜΑ) Απόθαζε ηνπ Πξύηαλε ηνπ ΣΔΗ ΚΜ, 

Καζεγεηή Γεκεηξίνπ Υαζάπε, κε ζέκα: “Καζνξηζκόο ηνκέσλ επζύλεο – αξκνδηνηήησλ ησλ 

Αληηπξπηάλεσλ ηνπ Σ.Δ.Η. ΚΜ-εηξά αλαπιήξσζεο ηνπ Πξύηαλε ηνπ ΣΔΗ ΚΜ”, ε νπνία 

δεκνζηεύζεθε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο (Αξ. Φύιινπ 4431/η.Β΄/15.12.2017), 

8. Σε δηόξζσζε ζθάικαηνο ζηελ αξηζκ.4531/7.12.2017 απόθαζε ηνπ Πξύηαλε ηνπ Σερλνινγηθνύ 

Δθπαηδεπηηθνύ Ηδξύκαηνο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, πνπ δεκνζηεύζεθε ζην ΦΔΚ 

4431/η.Β’/15.12.2017 

9. ην αξηζ. 207/24-1-2019 αίηεκα γηα παξνρή ππεξεζηώλ 

10. ηελ αξηζκ.43/239/28-1-2019 απόθαζε δέζκεπζεο  γηα ην νηθνλνκηθό έηνο 2019,2020,2021 ε 

δαπάλε βαξύλεη ησλ ηαθηηθό πξνϋπνινγηζκό θαη ην ΚΑΔ 04.0426 

 

καλεί 

 

ηνπο ελδηαθεξόκελνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα ηελ ππεξεζία ππνζηήξημεο    

ινγηζκηθνύ ζπζηήκαηνο σξνκέηξεζεο πξνζσπηθνύ, ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ  πενηακοζίφν είκοζι 

εσρώ και ογδόνηα λεπηών 520,80€  ( θαζαξό πνζό 420,00 + 100,80 (Φ.Π.Α.24%). Ζ δαπάλε βαξύλεη 

ηνλ ηαθηηθό πξνϋπνινγηζκό ηνπ Ηδξύκαηνο νηθνλνκηθνύ έηνπο 2019,2020,2021  ΚΑΔ 04.0426 

 

 

Κριηήριο καηακύρφζης : η πλέον ζσμθέροσζα από οικονομική άπουη προζθορά βάζει ηιμής. 
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Ανηικείμενο ηης προμήθειας 

 

Παρακαλοφμε για τθν προμικεια των αγακϊν του παρακάτω πίνακα: 
 

  

Α/Α Περιγραφή 
Ποςότη

τα 
CPV 

Προχπολογιςμόσ  

χωρίσ  Φ.Π.Α 
Φ.Π.Α. 

υνολικόσ 

Προχπολογιςμόσ 

με  Φ.Π.Α. 

Κ.Α.Ε. 

1 Σριετισ φμβαςθ υποςτιριξθσ λογιςμικοφ 

Ολοκλθρωμζνου υςτιματοσ Ωρομζτρθςθσ  

Προςωπικοφ Scan TIMER 

1 50324200-4 

420,00 100,80 520,80 

0426 

        

    420,00 100,80 520,80  

 ΤΝΟΛΟ       

 Σακτικόσ Προχπολογιςμόσ          Πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων        

 

 

Αναλυτική περιγραφή τησ παροχήσ υπηρεςίασ (και όρων/υποχρεώςεων αυτήσ): 

Ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει να παράςχει τισ ακόλουκεσ υπθρεςίεσ ςτο Σ.Ε.Ι. Κεντρικισ Μακεδονίασ. 

Α. ΑΝΑΒΑΘΜΙΕΙ ΤΠΟΤΣΗΜΑΣΩΝ. 

Σο Σ.Ε.Ι. Κεντρικισ Μακεδονίασ κα λαμβάνει όλεσ τισ αναβακμίςεισ των υποςυςτθμάτων. Οι αναβακμίςεισ 

αυτζσ περιλαμβάνουν ενδεικτικά: 

Α1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΙΑ 

Δθμιουργία νζων ι τροποποιιςεισ των υπαρχόντων ΠΡΩΣΟΣΤΠΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ι διαδικαςιϊν των 

ΤΠΟΤΣΗΜΑΣΩΝ και τθσ αντίςτοιχθσ τεκμθρίωςισ τουσ για τθν κάλυψθ των διατάξεων τθσ εργατικισ, 

αςφαλιςτικισ και φορολογικισ νομοκεςίασ και των απαιτιςεων δθμοςίων φορζων και αρχϊν οι οποίεσ 

επιβάλλονται κακολικά ςτισ επιχειριςεισ και δεν αφοροφν ειδικό κακεςτϊσ. 

Α2. ΒΕΛΣΙΩΕΙ ΣΩΝ ΤΠΟΤΣΗΜΑΣΩΝ 

Δθμιουργία νζων ι τροποποιιςεισ των υπαρχόντων ΠΡΩΣΟΣΤΠΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ι διαδικαςιϊν των 

ΤΠΟΤΣΗΜΑΣΩΝ και τθσ αντίςτοιχθσ τεκμθρίωςισ τουσ, κατά τθν κρίςθ του Αναδόχου, προκειμζνου να 

βελτιωκεί θ χρθςτικότθτα, λειτουργικότθτα και διαςυνδεςιμότθτα των υποςυςτθμάτων ι να προςαρμοςτοφν 

αυτά ςτισ τεχνολογικζσ εξελίξεισ.  

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 

B1. Σηλεφωνική υποςτήριξη για αντιμετώπιςη προβλημάτων  και επίλυςη αποριών  ςτη χρήςη των  

υποςυςτημάτων, κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ (Δευτζρα ζωσ Παραςκευι) και ϊρεσ 09:00 – 19.00. 

Β2. Τποςτήριξη μέςω email, το οποίο κα αποςτζλλεται από το Σ.Ε.Ι. Κεντρικισ Μακεδονίασ  προσ ειδικό 

λογαριαςμό θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου του Αναδόχου, θ διαχείριςθ του οποίου κα γίνεται κατά τισ 
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εργάςιμεσ θμζρεσ (Δευτζρα ζωσ Παραςκευι) και ϊρεσ 09:00 – 19.00 από εξειδικευμζνα μζλθ τθσ ομάδασ 

υποςτιριξθσ. 

Β3. Δυνατότητα απομακρυςμένησ υποςτήριξησ (remoteaccess) για την αντιμετώπιςη προβλημάτων των 

υποςυςτημάτων, κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ (Δευτζρα ζωσ Παραςκευι) και ϊρεσ 09:00 – 19.00 από 

εξειδικευμζνα μζλθ τθσ ομάδασ υποςτιριξθσ, δεδομζνου ότι  το Σ.Ε.Ι. Κεντρικισ Μακεδονίασ  διακζτει τθν 

κατάλλθλθ υποδομι (internet, λογιςμικό απομακρυςμζνθσ πρόςβαςθσ). 

Β4. Επί τόπου υποςτήριξη (onsitesupport) για την αντιμετώπιςη προβλημάτων, κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ 

(Δευτζρα ζωσ Παραςκευι) και ϊρεσ 09:00 – 17.00, ςτισ περιπτϊςεισ που το πρόβλθμα δεν επιλφεται με τισ 

παραπάνω μεκόδουσ. 

Β5. Αποκατάςταςη ελαττωμάτων ή προβλημάτων των υποςυςτημάτων. Ο Ανάδοχοσ  υποχρεοφται να 

αποκακιςτά κάκε ενδεχόμενο ελάττωμα ι δυςλειτουργία των υποςυςτθμάτων εντόσ εφλογου χρονικοφ 

διαςτιματοσ ανάλογα με τθ φφςθ του ελαττϊματοσ ι δυςλειτουργίασ αλλά και να παρζχει δωρεάν ςτο Σ.Ε.Ι. 

Κεντρικισ Μακεδονίασ τθν αναγκαία αρωγι και υποςτιριξθ προσ εντοπιςμό και διόρκωςθ των τυχόν 

ελαττωμάτων ι δυςλειτουργιϊν του προϊόντοσ. 

Γ. ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΜΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΡΕΩΗ, ΠΕΡΑΝ ΣΟΤ ΤΜΒΟΛΑΙΟΤ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 

 Εκπαιδεφςεισ ςτθ χριςθ των εφαρμογϊν. 

 Παραμετροποίθςθ νζων ι τροποποίθςθ υπαρχουςϊν λειτουργιϊν των εφαρμογϊν.  

 Αντιμετϊπιςθ αρχειακϊν, λειτουργικϊν ι περιβαλλοντικϊν προβλθμάτων και κεμάτων που 

προκφπτουν από λανκαςμζνθ χριςθ ι αμζλεια εκ μζρουσ του Σ.Ε.Ι. Κεντρικισ Μακεδονίασ.  

 Δθμιουργία προγραμμάτων ι μεκόδων για τθν πρόςκαιρθ αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων που δεν 

οφείλονται ςε λάκθ του Αναδόχου. 

 Δθμιουργία προγραμμάτων ι μεκόδων για τθν αντιμετϊπιςθ ειδικϊν ι εξειδικευμζνων αναγκϊν του 

Σ.Ε.Ι. Κεντρικισ Μακεδονίασ. 

Οι όροι παροχισ των υπθρεςιϊν αυτϊν και άλλων ανάλογων με αυτζσ, ςυμφωνοφνται κατά περίπτωςθ και 

βαςίηονται ςτον τιμοκατάλογο υπθρεςιϊν του Αναδόχου. 

Δ. ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ 

Ο Ανάδοχοσ  δεςμεφεται να παρζχει τισ, υπό 1.Α & 1.Β, υπθρεςίεσ τθσ ςτο Σ.Ε.Ι. Κεντρικισ Μακεδονίασ  ςτον 

καλφτερο δυνατό χρόνο και με τον αποτελεςματικότερο τρόπο. 

Σα κζματα υποςτιριξθσ που τίκενται από το Σ.Ε.Ι. Κεντρικισ Μακεδονίασ διακρίνονται ανάλογα με τo 

αντίκτυπό τουσ ςτθν λειτουργία τθσ επιχείρθςθσ ςε τζςςερισ (4) κατθγορίεσ, ςφμφωνα με τον ακόλουκο 

πίνακα:  

 

Καηεγνξία Πεξηγξαθή  
Υξόλνο Απόθξηζεο 

(εξγάζηκεο ώξεο) 

ΚΡΗΗΜΟ Ζ παξαγσγηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ζε κηα ή 

πεξηζζόηεξεο θξίζηκεο δηαδηθαζίεο έρεη δηαθνπεί, ή 

παξεκπνδίδεηαη ζε βαζκό πνπ ην Σ.Δ.Η. Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο αδπλαηεί λα ζπλερίζεη ηελ εξγαζία ηνπ. 

Αδπλακία δηεθπεξαίσζεο εξγαζηώλ πνπ έρνπλ επείγνληα 

ραξαθηήξα (πξέπεη λα νινθιεξσζνύλ εληόο 24σξνπ). 
 

Παξαδείγκαηα:  

- Σν ζύζηεκα ή έλα ππνζύζηεκα (module) παξάγεη 

ζθάικα ή δελ αληαπνθξίλεηαη  

(systemcrashesorhangs).    

- Αδπλακία έθδνζεο Μηζζνδνζίαο ή παξνπζία 

1 



ειίδα 4 από 5 

 

ζνβαξώλ καδηθώλ ππνινγηζηηθώλ ζθαικάησλ ζε 

πεξίνδν πιεξσκήο πξνζσπηθνύ. 

- Αδπλακία παξαγσγήο απνηειεζκάησλ πνπ είλαη 

ππνρξεσηηθό λα ππνβιεζνύλ άκεζα. 

 

ΔΠΔΗΓΟΝ εκαληηθέο ή επείγνπζεο γηα ηελ επηρείξεζε ιεηηνπξγίεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο δελ είλαη δηαζέζηκεο, ρσξίο λα ππάξρεη ηξόπνο 

παξάθακςεο ηνπ πξνβιήκαηνο (workaround).  

 

Παξαδείγκαηα:  

- Καζνιηθό ζθάικα ή δπζιεηηνπξγία πνπ δελ 
παξεκπνδίδεη ζπλνιηθά ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

ζπζηήκαηνο ή ππνζπζηήκαηνο.  

- Αδπλακία παξαγσγήο απνηειεζκάησλ πνπ είλαη 

ππνρξεσηηθό λα ππνβιεζνύλ ζύληνκα (εληόο 

48σξνπ). 

 

4  

ΟΒΑΡΟ Αδπλακία δηεθπεξαίσζεο εξγαζηώλ ξνπηίλαο ρσξίο 

γεληθόηεξε επίπησζε ζηελ ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο. .  
 

Πξόβιεκα ην νπνίν είλαη δπλαηόλ λα παξαθακθζεί 

βξαρππξόζεζκα, ρξίδεη σζηόζν πεξαηηέξσ δηεξεύλεζεο γηα 

ηελ εμεύξεζε νξηζηηθήο ιύζεο. 

 

Παξαδείγκαηα:  

- εκαληηθή ππνβάζκηζε ηεο απόθξηζεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο (performancedegradation)  

- Αδπλακία δηεθπεξαίσζεο κε ζεκαληηθήο ή 
επείγνπζαο ιεηηνπξγίαο. 

 

8  

ΤΝΖΘΔ θάικαηα ή δπζιεηηνπξγίεο ηα νπνία έρνπλ πεξηνξηζκέλν 

αληίθηππν ζηε ιεηηνπξγία ηνπ Σ.Δ.Η. Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 

ή γηα ηα νπνία ππάξρεη ηθαλνπνηεηηθή ελαιιαθηηθή ή ηα 

νπνία έρνπλ κεγάιν ρξνληθό πεξηζώξην αληηκεηώπηζεο.  

 

Τπνζηήξημε ζε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ιεηηνπξγηθά ή ηερληθά 

ζέκαηα ξνπηίλαο. 

 
Παξνρή δηεπθξηλίζεσλ ζρεηηθώλ κε ηηο δπλαηόηεηεο, ηελ 

ρξήζε θαη ηελ παξακεηξνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο.     

 

Παξνρή δηεπθξηλίζεσλ γηα ζθάικαηα πνπ πξνθύπηνπλ  ζηε 

ρξήζε ηεο εθαξκνγήο. 

 

16 

 

Ωσ  Χρόνοσ Απόκριςθσ, ορίηεται το μζγιςτο διάςτθμα που μεςολαβεί από τθν αναφορά του αιτιματοσ από το 

Σ.Ε.Ι. Κεντρικισ Μακεδονίασ,  μζχρι τθ ςτιγμι τθσ ανάλθψισ του προσ αξιολόγθςθ και ςυςτθματικι 

αντιμετϊπιςθ από εξειδικευμζνο ςυνεργάτθ του Αναδόχου.  

Σα ςυμβάντα παραλαμβάνονται από το Σμιμα Τποςτιριξθσ και εντάςςονται ςτισ παραπάνω κατθγορίεσ ςε 

ςυνεργαςία με τον πελάτθ. Σονίηεται ιδιαίτερα θ ςθμαςία ςωςτοφ χαρακτηριςμοφ για τθν καλφτερθ 

εξυπθρζτθςθ του ιδίου του Σ.Ε.Ι. Κεντρικισ Μακεδονίασ.. 

 Χρόνοσ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ:3 ζτθ 

 Τπεφκυνοσ Παραλαβισ / επίβλεψθσ:Παςχαλίδθσ άββασ 
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Φάκελος Προζθοράς 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπ ζην Σκήκα Γηνηθεηηθήο 

Μέξηκλαο θαη Πξσηνθόιινπ ηνπ Σ.Δ.Η. Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο (Σέξκα Μαγλεζίαο, έξξεο), κέρξη θαη 

ηελ Σξίηε 12- 02-2019 θαη ώξα 10:00 π.κ. 

 

Ο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ ελδείμεηο: 

 

 

 

 

«ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΟΤ ΤΠΟΦΖΦΗΟΤ» (Πιήξεο Δπσλπκία, Σαρπδξνκηθή Γηεύζπλζε, ηειέθσλν, 

fax, δηεύζπλζε ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ, εθόζνλ ππάξρεη. 

ΠΡΟΦΟΡΑ 

Γηα ηελ ππεξεζία ινγηζκηθνύ σξνκέηξεζεο πξνζσπηθνύ  

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ: Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα (Σ.Δ.Η.) Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 

ΚΑΣΑΛΖΚΣΗΚΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΚΑΣΑΘΔΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ :  Σξίηε  12-02-2019  θαη 

ώξα 10:00 π.κ. 

Να μην ανοιτηεί από ηην ηατσδρομική σπηρεζία ή ηο πρφηόκολλο 

 

 

Ο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη: 

 

   Οηθνλνκηθή πξνζθνξά από ηελ νπνία λα πξνθύπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξόκελε ηηκή. 

   
 

Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο παξνρήο ππεξεζίαο ν αλάδνρνο ηεξεί ηηο ππνρξεώζεηο ζηνπο ηνκείο ηνπ 
πεξηβαιινληηθνύ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνύ θαη εξγαηηθνύ δηθαίνπ, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο 
Έλσζεο, ην εζληθό δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνύ, 
θνηλσληθναζθαιηζηηθνύ θαη εξγαηηθνύ δίθαην, νη νπνίεο απαξηζκνύληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ 
Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016.  

 

                                                    
Αντιπρφτανησ  Οικονομικών, Προγραμματιςμοφ και Ανάπτυξησ 

 
 

Αναςτάςιοσ Μωυςιάδθσ  
                                                                          Κακθγθτισ 
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 avdelas@teicm.gr, γηα αλάξηεζε ζην site ηνπ Σ.Δ.Η. Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 
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