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ΠΡΟΣ
Ενδιαφερόμενους
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσίας «Ηλεκτρονική
νομική υποστήριξη όλων των υπηρεσιών του Δήμου Βύρωνα μέσω διαδικτυακής
εφαρμογής» με ενδεικτική προϋπολογισμένη αξία 3.000 € με Φ.Π.Α..
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε την σχετική ενυπόγραφη προσφορά σας για
την ανωτέρω υπηρεσία σφραγισμένη έως 19/07/2017 , σύμφωνα με την
επισυναπτόμενη τεχνική περιγραφή και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό ,όπως έχουν
συνταχθεί από το Τμήμα Προγραμματισμού , Οργάνωσης & Πληροφορικής.
Ο οικονομικός φορέας που θα καταστεί ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει κατά
την υπογραφή της σύμβασης: α) αντίγραφο ποινικού μητρώου ,β) βεβαίωση
φορολογικής ενημερότητας, γ) βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας από όλους τους
φορείς στους οποίους καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές, ως δικαιολογητικά για την
απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 73, παρ. 1 & 2 του Ν.
4412/16.
Η σχετική σύμβαση θα έχει ισχύ από τις 24/08/2017 και για ένα έτος.
Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση
υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία
αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα
(10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της
ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της
ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό
(1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο
έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση
γίνει δεκτή από το αποφασίζουν διοικητικό όργανο (άρθρο 127 παρ.1 και 2 του
Ν.4412/2016).
Ο Δήμαρχος
Γρηγόριος Κατωπόδης
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ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
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ΘΕΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
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Η υπηρεσία αφορά στην ηλεκτρονική νομική υποστήριξη όλων των υπηρεσιών του
Δήμου Βύρωνα μέσω διαδικτυακής εφαρμογής. Θα πρέπει να υποστηρίζει :













Πρόσβαση μέσω ιστοσελίδας σε ηλεκτρονική νομική βάση από όλους τους
υπαλλήλους του Δήμου κατά τη διάρκεια της σύμβασης (απεριόριστος αριθμός
χρηστών).
Η βάση θα πρέπει να είναι ενημερωμένη καθημερινά με τις αλλαγές που
επέρχονται σε όλο το νομικό καθεστώς (νόμους, εγκυκλίους, προεδρικά
διατάγματα κλπ.).
Παροχή θεματικών ενοτήτων με κατηγοριοποιημένα τα θέματα των ΟΤΑ και των
Νομικών τους προσώπων ώστε να είναι εύκολη η εύρεση των διαδικασιών και
νόμων, υποδεικνύοντας τα βήματα καθώς και υποδείγματα που απαιτούνται
ανά περίπτωση όπως και πρόσβαση στο σύνολο της νομοθεσίας.
Ενημέρωση για όλα τα νέα νομοθετήματα, τις αλλαγές στην τράπεζα
Πληροφοριών και άμεση ενημέρωση μέσω e-mail.
Ξεχωριστή ενότητα με συγκεντρωμένα τα ΦΕΚ του Δήμου μας.
Δυνατότητα εκτύπωσης και αποθήκευσης των αρχείων σε ηλεκτρονική μορφή.
Δυνατότητα παρακολούθησης και συμμετοχής σε παρουσιάσεις με
εξειδικευμένα θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας.
Υποβολή ερωτημάτων και υλικό παρουσίασης με δυνατότητα να το κατεβάσει ο
χρήστης στον υπολογιστή του.
Τηλεφωνική υποστήριξη του Δήμου για άμεση εξυπηρέτηση.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός των υπηρεσιών που περιγράφονται παραπάνω
ανέρχεται στο ποσό των 3.000,00 ευρώ (τριών χιλιάδων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α 24%. Η σύμβαση θα έχει ισχύ για ένα έτος από την ημερομηνία υπογραφής της.
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