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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

(ΥΠ.ΕΘ.Α./Γ.Δ.Ο.Σ.Υ.)
Αθήνα    6 /2/2014

Προκήρυξη υπ' αριθ.  2 /14

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

«  Βελτιστοποίηση Στρατολογικών Υπηρεσιών για τους Πολίτες και τους   
λοιπούς Δημόσιους Φορείς»

1.  Επωνυμία,  διεύθυνση,  αριθμός  τηλεφώνου  και  τηλεομοιοτυπίας, 
ηλεκτρονική  διεύθυνση  Αναθέτουσας  Αρχής:  Ελληνικό  Δημόσιο  –  Υπουργείο 
Εθνικής Άμυνας, Μεσογείων 229-231, Αθήνα, Τ.Κ. 154 51, τηλ.: 210 746 6212 , φαξ: 
210 7466103 , email: prom  @  mil  .gr  .

2.   Επιλεγείς τρόπος σύναψης της σύμβασης: Ανοικτή Διαδικασία.

3.   Τύπος της σύμβασης: Σύμβαση παροχής υπηρεσιών.

4.  Τόπος παροχής των υπηρεσιών: Αθήνα

5.   Δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών:

           -   Κατηγορία και περιγραφή της υπηρεσίας, ποσότητα των υπηρεσιών 
που θα παρασχεθούν:
Η παρούσα Προκήρυξη αφορά στην ανάθεση  σύμβασης  παροχής υπηρεσιών με 
τίτλο: «Βελτιστοποίηση Στρατολογικών Υπηρεσιών για τους Πολίτες και τους λοιπούς 
Δημόσιους Φορείς».
Το Αντικείμενο  της σύμβασης είναι  η  αναβάθμιση των στρατολογικών υπηρεσιών 
που προσφέρονται στους πολίτες μέσω τόσο του σχετικού δικτυακού τόπου, όσο και 
της Δικτυακής Πύλης «ΕΡΜΗΣ» καθώς και η ολοκλήρωση των ψηφιακών υπηρεσιών 
που σχετίζονται με τη στρατολογία

Oι  ψηφιακές  υπηρεσίες  που θα δημιουργηθούν από την  πράξη και  θα είναι 
πλήρως διαθέσιμες ηλεκτρονικά, είναι: 

• Έκδοση Πιστοποιητικών Στρατολογικής Κατάστασης τύπου Α’ και Β’ 

• Κατάθεση Δελτίου Απογραφής 

• Διεκπεραίωση αιτημάτων που προκύπτουν από ευεργετήματα Στρατολογικού 
Νόμου (αναβολές, μειωμένη θητεία, απαλλαγές κλπ)

• Παροχή  προσωποποιημένων  υπηρεσιών  (πχ  ηλεκτρονική  αποστολή 
Σημειώματος Κατάταξης κλπ)

Οι πολίτες θα έχουν πρόσβαση στις εν λόγω ψηφιακές υπηρεσίες ως πιστοποιημένοι 
χρήστες της Εθνικής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης «ΕΡΜΗΣ» κατόπιν φυσικής τους 
ταυτοποίησης  (μόνο  μια  φορά)  είτε  σε  οποιοδήποτε  ΚΕΠ,  είτε  σε  οποιοδήποτε 
στρατολογικό  γραφείο.  Και  στις  δύο περιπτώσεις,  γίνεται  για  κάθε  πιστοποιημένο 
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χρήστη η ενεργοποίηση username και password σύμφωνα με το Πλαίσιο Ψηφιακής 
Αυθεντικοποίησης  του  Ελληνικού  Πλαισίου  Παροχής  Υπηρεσιών  Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης

-   Κατηγορία  Υπηρεσίας  αρ.  7  του  Παραρτήματος  ΙΙΑ  ,  της  Οδηγίας  2004/18/ΕΚ 
(CPV: 72700000-7, 72500000-0, 72268000-1, 48900000-7). 
           -  Έκταση της Σύμβασης (Προϋπολογισμός):Ο συνολικός προϋπολογισμός 
του  έργου  ανέρχεται  στο  ποσό των  δύο εκατομμυρίων  εξακοσίων  επτά  χιλιάδων 
εννιακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (2.607.995,00 €).
Προϋπολογισμός υλοποίησης έργου  € 2.006.150,00 ( χωρίς ΦΠΑ: € 1.631.016,26 -  
ΦΠΑ  (23%):  €  375.133,74),  πλέον  δικαιωμάτων  προαίρεσης  μέχρι  ποσού:  € 
601.845,00  (προϋπολογισμός  χωρίς  ΦΠΑ:  €  489.304,88  -  ΦΠΑ  (23%):  € 
112.540,12), σε περίπτωση άσκησης τους από την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με 
τους  όρους  του  Τεύχους  Δημοπράτησης.  Το  Έργο  συγχρηματοδοτείται  από  το 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» του ΕΣΠΑ, από το ΕΤΠΑ και 
από Εθνικούς Πόρους.
 
           -   Nα  διευκρινίζεται  κατά  πόσο  η  εκτέλεση  της  υπηρεσίας  
επιφυλάσσεται, βάσει νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων, σε 
μια συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία. Μνεία των εν λόγω νομοθετικών, 
κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων:
Στο Διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα αυτοτελώς ή 
σε σύμπραξη ή κοινοπραξία που θα συσταθεί ή έχει συσταθεί, 
εφόσον   παρέχουν  ως  κύριο  αντικείμενο  των  δραστηριοτήτων  τους  υπηρεσίες, 
εμπίπτουσες στις Κατηγορία 7 του Παραρτήματος ΙΙΑ, της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ,
-  Nα διευκρινίζεται αν τα νομικά πρόσωπα είναι υποχρεωμένα να δηλώσουν 
τα ονόματα και  τα επαγγελματικά προσόντα του προσωπικού που θα είναι 
υπεύθυνο  για  την  εκτέλεση  της  υπηρεσίας:  Ναι,  τα  νομικά  πρόσωπα  είναι 
υποχρεωμένα  να  δηλώσουν  τα  ονόματα  και  τα  επαγγελματικά  προσόντα  του 
προσωπικού, που θα είναι υπεύθυνο για την εκτέλεση της υπηρεσίας και τα οποία θα 
αποτελέσουν την Ομάδα Έργου.

6.   Προθεσμία ολοκλήρωσης των υπηρεσιών ή διάρκεια της σύμβασης 
υπηρεσιών. Ει δυνατόν προθεσμία έναρξης παροχής των υπηρεσιών: 
Δεκαεπτά ένας (17 μήνες) από την υπογραφή της.

7. Αποδοχή ή απαγόρευση υποβολής εναλλακτικών προσφορών: Απαγόρευση 
υποβολής εναλλακτικών προσφορών.

8.   Στην περίπτωση των ανοικτών διαδικασιών:
      α. ονομασία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας, καθώς 
και  ηλεκτρονική  διεύθυνση  της  υπηρεσίας,  από  την  οποία  μπορούν  να 
ζητούνται  η  συγγραφή υποχρεώσεων και  τα συμπληρωματικά έγγραφα της 
σύμβασης: 
Μονάδα Υποστήριξης ΥΠΕΘΑ,  Δ/νση, οδός Μεσογείων 229-231, Αθήνα, Τ.Κ. 154 
51,  τηλ.:  210 6598187 φαξ:  210 6598169,  Πληροφορίες:  κος Ευσταθίου κατά  τις 
εργάσιμες  ημέρες  και  ώρες  και  από  την  επίσημη  ιστοσελίδα  του  ΥΠΕΘΑ 
(www  .  mod  .  mil  .  gr  ).
     β. κατά περίπτωση, προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αυτών:   16-3-2014.
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     γ. κατά περίπτωση, το κόστος και οι όροι πληρωμής για τη χορήγηση των 
εν λόγω εγγράφων: Οι ενδιαφερόμενοι παραλαμβάνουν τα τεύχη δημοπράτησης με 
την  καταβολή  ποσού  €  15,00  ή/και  από  την  επίσημη  ιστοσελίδα  του  ΥΠΕΘΑ 
(www  .  mod  .  mil  .  gr  ). 

9.    α.  Καταληκτική  ημερομηνία  για  την  παραλαβή  των  προσφορών  ή 
ενδεικτικών προσφορών στην περίπτωση υλοποίησης δυναμικού συστήματος 
αγορών (ανοικτές διαδικασίες):  2 -4 -2014, ημέρα: Τετάρτη. ώρα: 12:00.             
        β. Διεύθυνση, στην οποία πρέπει να διαβιβάζονται: Οδός Μεσογείων 229-
231, Αθήνα, ΤΚ: 154 51.
        γ. Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συντάσσονται: EL. Ελληνική.

10.    Στην περίπτωση των ανοικτών διαδικασιών: α) πρόσωπα, στα οποία 
επιτρέπεται  να  παρίστανται  στην  αποσφράγιση  των  προσφορών: Η 
αποσφράγιση των προσφορών πραγματοποιείται  σε ανοικτή διαδικασία παρουσία 
νομίμων εκπροσώπων των υποψηφίων που έχουν προσκληθεί προς τούτο.
β)  ημερομηνία,  ώρα  και  τόπος  αποσφράγισης  των  προσφορών: Μονάδα 
Υποστήριξης ΥΠΕΘΑ, Δ/νση, οδός Μεσογείων 229-231, Αθήνα, Τ.Κ. 154 51, τηλ.: 
210 6598187 φαξ: 210 6598169 : 3-4 -2014, ημέρα: Πέμπτη, ώρα: 09:00.
11.   Κατά  περίπτωση,  απαιτούμενες  εγγυήσεις: Εγγυητική  επιστολή  ύψους 
εκατόν  τριάντα  χιλιάδων  τριακοσίων  ενενήντα  εννέα  Ευρώ  και  εβδομήντα  πέντε 
λεπτών (130.399,75€) για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης ίση με το 10% του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ και 
εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας όπως λεπτομερώς καθορίζεται στο Τεύχος της 
Διακήρυξης.
12.      Βασικοί  όροι  χρηματοδότησης  και  πληρωμής  ή/και  αναφορά  των 
σχετικών κανονιστικών διατάξεων: 

Η  υλοποίηση  των  υπηρεσιών  του  έργου  θα  πραγματοποιηθεί  με  την 
συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ και από Εθνικούς Πόρους 
Ως προς τα δικαιώματα της προαίρεσης η χρηματοδότηση θα πραγματοποιηθεί σε 
βάρος  Εθνικών Πιστώσεων.
13.    Ενδεχομένως, νομική μορφή, την οποία θα πρέπει να περιβληθεί μια 
κοινοπραξία  οικονομικών  φορέων,  στην  οποία  κατακυρώνεται  η  σύμβαση: 
Αλληλέγγυα  και  εις  ολόκληρο  ευθύνη  έναντι  του  ΥΠΕΘΑ  για  την  εκτέλεση  του 
αντικειμένου της Σύμβασης. Σύσταση κοινοπραξίας.         
14.   Κριτήρια  επιλογής  και  πληροφορίες  σχετικά  με  την  προσωπική 
κατάσταση του οικονομικού φορέα, πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι 
απαραίτητες για την αξιολόγηση των ελαχίστων ορίων του οικονομικού και 
τεχνικού  χαρακτήρα  που  θα  πρέπει  να  πληροί  ο  οικονομικός  φορέας. 
Ελάχιστο  επίπεδο  ή  ελάχιστα  επίπεδα  ικανοτήτων  που  ενδεχομένως 
απαιτούνται: Ακολουθούν  τις  διατάξεις  της  Οδηγίας  2004/18/  ΕΚ  και 
συμπεριλαμβάνονται λεπτομερώς στο Τεύχος της Διακήρυξης. 
15.    Χρονικό  διάστημα,  κατά το οποίο  ο  προσφέρων δεσμεύεται  από την 
προσφορά του (ανοικτές διαδικασίες): 
Έξι  (6)  μήνες  από  την  επόμενη  ημέρα  της  καταληκτικής  ημερομηνία  υποβολής 
προσφορών.
16.   Κριτήρια, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την ανάθεση της σύμβασης: 
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 
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17.   Επωνυμία  και  διεύθυνση  του  αρμοδίου  οργάνου  για  τις  διαδικασίες 
προσφυγής και, κατά περίπτωση διαμεσολάβησης. Διευκρινίσεις όσον αφορά 
τις  προθεσμίες  υποβολής  των  προσφυγών  ή,  ενδεχομένως,  επωνυμία, 
διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας καθώς και η ηλεκτρονική 
διεύθυνση της υπηρεσίας από την οποία μπορούν να λαμβάνονται  αυτές οι 
πληροφορίες: Μονάδα Υποστήριξης ΥΠΕΘΑ, Μεσογείων 229-231, Αθήνα, Τ.Κ. 154 
51, τηλ.: 210 210 6598187 , φαξ: 210 6598169, Υπόψη κος. Ευσταθίου.
- Δεν εφαρμόζονται διαδικασίες διαμεσολάβησης.
- Προθεσμίες: Ν. 3886/2010
18.    Ημερομηνία  αποστολής  της  Προκήρυξης  στην  Υπηρεσία  Επίσημων 
Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 
6 -2-2014
19.   Διευκρίνιση εάν η σύμβαση καλύπτεται ή όχι από τη συμφωνία. 
Καλύπτεται.
Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας προκήρυξης βαρύνουν τον Ανάδοχο.
 
Αθήνα,    6 -2-2014

Ακριβές Αντίγραφο

Επγός (Ο) Σ.Δανιήλ
ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ/Τμ. Προμηθειών

Υπτγος (Ο) Ιωάν. Μπούρος

Διευθυντής ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ
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