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ΠΡΟΣ:
Ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών προσαρμογής και
βελτιστοποίησης του λογισμικού της εφαρμογής του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων
(ΗΜΑ) του Υ.Π.ΕΝ.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο πλαίσιο κάλυψης επειγουσών αναγκών που
σχετίζονται με την λειτουργία του ΗΜΑ, πρόκειται να προβεί στην επιλογή αναδόχου, για την
«παροχή υπηρεσιών προσαρμογής και βελτιστοποίησης του λογισμικού της εφαρμογής του
Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ)», όπως αναλυτικά περιγράφονται στο συνημμένο
Παράρτημα Ι «Τεχνικές Προδιαγραφές / Φύλλο Συμμόρφωσης» της παρούσας.

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
αποκλειστικά βάσει τιμής
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ
11.100,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, ήτοι 13.764,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ CPV
72262000-9
KATAΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ 15/05/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα: 13:00
ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Αντικείμενο της Σύμβασης – Σκοπός
Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας λειτουργεί από τις αρχές του έτους 2017, το
πληροφοριακό σύστημα του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ)-(wrm.ypeka.gr), το οποίο
παρέχει ηλεκτρονικές υπηρεσίες καταχώρησης των στοιχείων παραγωγής και διαχείρισης
αποβλήτων, σύμφωνα με το άρθρο 42 του N.4042/2012 (όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με το άρθρο
157 παρ. 1 του Ν. 4389/2016) και κατά τα προβλεπόμενα στη σχετική ΚΥΑ 43942/4026/2016 (ΦΕΚ
Β/2992), όπως ισχύει.
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Επιπλέον των ανωτέρω, καταχωρούνται τα στοιχεία των ετήσιων Εκθέσεων Αποβλήτων, από τις
οποίες αντλούνται βασικά δεδομένα της παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων στη χώρα. Τα
ανωτέρω δεδομένα είναι απαραίτητα για τη σύνταξη σχετικών εκθέσεων σε εθνικό επίπεδο και
αποστέλλονται προς την Ε.Ε. και διεθνείς οργανισμούς.
Στο ΗΜΑ έχουν εγγραφεί και εξυπηρετούνται 27.760 περίπου επιχειρήσεις. O αριθμός των
αντίστοιχων εγγεγραμμένων εγκαταστάσεων ανέρχεται σε 29.900 και των δραστηριοτήτων
συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων σε 3.200. Για τα έτη 2015, 2016 και 2017 έχουν υποβληθεί
συνολικά 77.450 περίπου Εκθέσεις Αποβλήτων.
Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα χρήσης του, πρόκειται για μία κρίσιμη και εντατική
ηλεκτρονική υπηρεσία του Υπουργείου, με αυξημένες ανάγκες για την οποία απαιτούνται
εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις και εμπειρία για τη βελτίωση του λογισμικού της εφαρμογής.
Για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του ΗΜΑ, είναι αναγκαία η άμεση σύναψη σύμβασης
παροχής υπηρεσιών με ανάδοχο ο οποίος θα διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση, δομή και μέσα,
προκειμένου να αντεπεξέλθει επιτυχώς στις απαιτήσεις των αναφερόμενων στο θέμα υπηρεσιών. Η
αναλυτική περιγραφή των ως άνω υπηρεσιών περιγράφεται στο Παράρτημα Ι «Τεχνικές
Προδιαγραφές / Φύλλο Συμμόρφωσης» της παρούσας πρόσκλησης.
Διαδικασία - Κριτήριο Ανάθεσης
Η διαδικασία της ανάθεσης θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
αποκλειστικά βάσει τιμής, εφόσον πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας
πρόσκλησης.
Προϋπολογισμός
Ο συνολικός προϋπολογισμός των εν λόγω υπηρεσιών ανέρχεται μέχρι του ποσού των έντεκα
χιλιάδων εκατό ευρώ (11.100,00) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι δεκατρείς χιλιάδες επτακόσια εξήντα
τέσσερα (13.764,00) ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει τις πιστώσεις του
χρηματοδοτικού προγράμματος ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ και σύμφωνα με την
Απόφαση «Έγκριση Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2018 και διάθεση πίστωσης ποσού 2.500.000,00 € για την υλοποίησή
του» (ΑΔΑ: ΩΣΘ546Ψ844-6Τ7) Α.Π. 1 ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ / ΜΕΤΡΟ 3:
ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ και την με αρ. 150.13/2019 (ΑΔΑ:
6ΓΩ946Ψ844-Υ98) Απόφαση έγκριση του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου με
τίτλο «Συνεχιζόμενα προς χρηματοδότηση έργα στο έτος 2019» .
Κατάθεση Προσφορών και Προθεσμία Παραλαβής τους
Οι προσφορές υποβάλλονται σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο στον οποίο εξωτερικά θα
αναγράφεται: o αριθμός της παρούσας πρόσκλησης με την ένδειξη: Προσφορά για την παροχή
υπηρεσιών προσαρμογής και βελτιστοποίησης του λογισμικού της εφαρμογής του Ηλεκτρονικού
Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ) του Υ.Π.ΕΝ., τα στοιχεία τους (επωνυμία, αρ. τηλεφώνου,
τηλεομοιοτυπία, Δ/νση, κλπ) και θα κατατεθεί στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης Διαχείρισης Αποβλήτων
και Περιβαλλοντικών Πιστοποιήσεων, για το Τμήμα Μητρώου, Αδειοδοτήσεων και Στατιστικών
Αποβλήτων (Δ/νση Πατησίων 147, 11251 Αθήνα, 6ος όροφος).
Η προσφορά θα συνοδεύεται από αίτηση.
Οι Προσφορές θα κατατεθούν το αργότερο έως τις 15/05/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα: 13:00.
(καταληκτική ημερομηνία).
Προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη καταληκτική ημερομηνία και ώρα, θα
θεωρηθούν εκπρόθεσμες και δεν θα αξιολογηθούν.
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Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς
Οι οικονομικοί φορείς θα υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των υπηρεσιών, όπως αναλυτικά
περιγράφονται στο Παράρτημα Ι της εν λόγω πρόσκλησης σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο ο οποίος
θα περιέχει:
 Tην Τεχνική Προσφορά, τα στοιχεία της οποίας θα πρέπει να καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις
και τις προδιαγραφές, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι «Τεχνικές Προδιαγραφές/ Φύλλο
Συμμόρφωσης». Επισημαίνεται ότι οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να υποβάλλουν
συμπληρωμένο το φύλλο συμμόρφωσης, όπου η απάντηση σε όλα τα σημεία και η παροχή
των πληροφοριών που ζητούνται είναι υποχρεωτική. Επιπλέον είναι απαραίτητο να υπάρχει
σαφής παραπομπή στις σχετικές σελίδες της τεχνικής προσφοράς ( πιστοποιητικά, έγγραφα,
prospectus κλπ.)
 Την Οικονομική Προσφορά
Η οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή) δίνεται σε ευρώ.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
- Θα αναγράφεται τόσο το συνολικό κόστος χωρίς ΦΠΑ (αριθμητικώς και ολογράφως)
όσο και το συνολικό κόστος με ΦΠΑ.
- Θα ληφθεί υπόψη η τιμή χωρίς ΦΠΑ στο συνολικό κόστος για την σύγκριση των
προσφορών και η ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους αναδόχους για ενενήντα (90) ημέρες από
την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Η αναγραφή του χρόνου ισχύος
των προσφορών είναι υποχρεωτική.
Αποσφράγιση – Αξιολόγηση Προσφορών
Επισημαίνεται ότι μετά την αποσφράγιση των προσφορών, η αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών
και των φύλλων Συμμόρφωσης, θα πραγματοποιηθεί από τη Δ/νση Διαχείρισης Αποβλήτων και
Περιβαλλοντικών Πιστοποιήσεων, αρμόδια κ. Α. Αρφανάκου.
Χρονική Διάρκεια Σύμβασης Υπηρεσιών
Ο συνολικός χρόνος εκτέλεσης των εργασιών ορίζεται σε δύο (2) μήνες από την υπογραφή της
σχετικής Σύμβασης.
Απόρριψη προσφορών
 Προσφορά που υποβλήθηκε κατά παράβαση των απαράβατων όρων της παρούσας.
 Προσφορά που δεν κατατέθηκε εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και το περιεχόμενο που ορίζεται στη
παρούσα πρόσκληση.
 Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από το ζητούμενο, ήτοι ενενήντα (90)
ημερολογιακές ημέρες.
 Προσφορά που περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα εφόσον αυτά δεν
επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν
έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη συμπλήρωσή της.
 Προσφορά, η οποία είναι εναλλακτική προσφορά.
 Προσφορά η οποία υποβάλλεται από ένα προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή
περισσότερες προσφορές.
 Προσφορά υπό αίρεση.
 Προσφορά από την οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή.
 Προσφορά, στην οποία η προσφερόμενη τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό, όπως
αναφέρεται στην παρούσα πρόσκληση.
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Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιμής.
Προσφορά που θα κατατεθεί για μέρος του συνόλου των υπηρεσιών, όπως περιγράφονται στο
Παράρτημα Ι της παρούσας.

Ματαίωση διαδικασίας
Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει τη διαδικασία ανάθεσης
για τους λόγους και υπό τους όρους άρθρου 106 του Ν. 4412/16 ( ΦΕΚ Α΄/147).
Δικαιολογητικά ανάθεσης
Ο προσωρινός ανάδοχος που θα επιλεγεί, υποχρεούται, πριν την ανάθεση μετά από έγγραφη
ειδοποίηση της αναθέτουσας αρχής να υποβάλλει εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την
κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης τα «Δικαιολογητικά Ανάθεσης» του Παραρτήματος ΙΙ, τα
οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης.
Αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής
Η εκάστοτε αρμόδια κληρωθείσα επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής του ΥΠΕΝ θα
βεβαιώνει την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή και την καλή εκτέλεση των παρεχόμενων
υπηρεσιών, μετά το τέλος κάθε εξαμήνου.
Οι αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΕΝ (Δ/νση Διαχείρισης Αποβλήτων και Περιβαλλοντικών
Πιστοποιήσεων, καθώς και η Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης) θα παρέχουν στην ως άνω
επιτροπή, βεβαίωση σχετικά με την καλή εκτέλεση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Παραδοτέα Εργασιών Αναδόχου
Ο ανάδοχος, θα εκτελεί τις εργασίες καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, όπως
περιγράφονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας και θα υποβάλλει στο Υ.Π.ΕΝ., στη Δ/νση
Διαχείρισης Αποβλήτων και Περιβαλλοντικών Πιστοποιήσεων, μηνιαίες αναφορές που θα
περιλαμβάνουν περιγραφή ενεργειών στα πλαίσια των υπηρεσιών προσαρμογής και
βελτιστοποίησης του λογισμικού της εφαρμογής του ΗΜΑ.
Πληρωμή – Κρατήσεις
Η πληρωμή θα διενεργηθεί με την ολοκλήρωση των υπηρεσιών, μετά από βεβαίωση της αρμόδιας
επιτροπής, η οποία θα κοινοποιείται στον ανάδοχο με απόφαση της αναθέτουσας αρχής.
Πριν από την πληρωμή ο ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση και προσκόμιση των νομίμων
παραστατικών και δικαιολογητικών όπως προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 του Ν.
4412/2016 (ΦΕΚ Α΄/147), καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις
αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Κατά την πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις. Επίσης ο ανάδοχος επιβαρύνεται:
 Mε κράτηση 0,06%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και
κρατήσεων υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.),
επιβαρυνόμενη με τέλος χαρτοσήμου 3% ( πλέον 20% υπέρ Ο.Γ.Α.) και
 Με κράτηση 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών (A.E.Π.Π.) η οποία
υπολογίζεται επί της συνολικής αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων
επιβαρυνόμενη με τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% υπέρ Ο.Γ.Α.).
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Ειδικοί όροι
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος πρέπει να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν
από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας που έχουν
θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου.
Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υ.Π.ΕΝ., στη Δ/νση www.ypeka.gr.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Κ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
Συνημμένα
- Παράρτημα Ι (Τεχνικές Προδιαγραφές / Φύλλο Συμμόρφωσης)
- Παράρτημα ΙΙ ( Δικαιολογητικά Ανάθεσης)

5/9

ΑΔΑ: ΩΡΜΧ4653Π8-1ΨΨ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Τεχνικές Προδιαγραφές / Φύλλο Συμμόρφωσης
Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του Ηλεκτρονικού Μητρώου
Αποβλήτων (ΗΜΑ)
Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής
Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση, δομή και μέσα, ώστε να
αντεπεξέλθει επιτυχώς στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση έργου και να τεκμηριώνει, με ποινή
αποκλεισμού, τις παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής:
1) Γνώση των ηλεκτρονικών διαδικασιών του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ) και
τεχνική ικανότητα για την υποστήριξη του λογισμικού της εφαρμογής (ΗΜΑ).
2) Πιστοποίηση Συστήματος Ποιότητας ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015 σε ισχύ με πεδίο
εφαρμογής τη διαχείριση και υλοποίηση έργων περιβαλλοντικής πληροφορικής.
3) Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να έχει υλοποιήσει και ολοκληρώσει τουλάχιστον τρία (3)
συναφή έργα στα τελευταία πέντε (5) χρόνια. Ως συναφές έργο νοείται ένα έργο που αφορά:
Σχεδιασμό και ανάπτυξη διαδικτυακών μητρώων και βάσεων δεδομένων για τη διαχείριση
περιβαλλοντικών δεδομένων και διαδικασιών και αποδεδειγμένη εμπειρία υποστήριξης
χρηστών σε διαδικτυακές εφαρμογές (λειτουργία helpdesk).
Περιγραφή των εργασιών
Οι προς εκτέλεση εργασίες περιλαμβάνουν:
1. Βελτιώσεις στον τρόπο συμπλήρωσης και στην ποιότητα των δεδομένων των Εκθέσεων
Αποβλήτων:
 Επιλεκτική δήλωση εργασιών R/D για κάθε φόρμα Έκθεσης Αποβλήτων
 Περιγραφή και ανάλυση των κωδικών αποβλήτων (ΕΚΑ ΧΧ ΧΧ 99)
 Ενσωμάτωση της δήλωσης υποπροϊόντων στην Έκθεση Αποβλήτων
 Παραμετροποίηση των φορμών των Εκθέσεων Αποβλήτων για επιλογές όπως
επαναχρησιμοποίηση και πώληση ως ανταλλακτικά
 Προσθήκη αυτοματοποιημένων εργαλείων ελέγχου και ενημέρωσης των χρηστών
2. Αναβάθμιση στις λειτουργίες των χρηστών του ΗΜΑ:
 Παραμετροποίηση του τρόπου δήλωσης των κωδικών NACE2
 Βελτίωση επιλεγμένων πεδίων για την καλύτερη αποτύπωση του προφίλ κάθε χρήστη
και ενημέρωση των χρηστών για τις αλλαγές αυτές
 Αναβάθμιση της λειτουργίας διαχείρισης σε σχέση με τους διαβαθμισμένους ρόλους
διαχειριστών
 Βελτίωση των εργαλείων διαχείρισης και του ελέγχου των Εκθέσεων Αποβλήτων
3. Αναβάθμιση των αναφορών του ΗΜΑ:
Αναβάθμιση των υπηρεσιών παρουσίασης συγκεντρωτικών στοιχείων μέσω της βελτίωσης
τριών υφιστάμενων πρότυπων αναφορών και της ανάπτυξης τριών νέων.
4. Ανάπτυξη υποσυστήματος ελέγχου κινήσεων αποβλήτων και διασταύρωσης ποσοτήτων
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Παραδοτέα εργασιών
Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελέσει τις παραπάνω περιγραφόμενες εργασίες και να υποβάλει στο
ΥΠΕΝ τα ακόλουθα παραδοτέα:
1. Αναβαθμισμένη έκδοση της πλατφόρμας του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ)
που θα περιλαμβάνει τις εργασίες βελτίωσης των Εκθέσεων Αποβλήτων και των
λειτουργιών των χρηστών
2. Αναβαθμισμένη έκδοση της πλατφόρμας του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ)
που θα περιλαμβάνει τις εργασίες βελτίωσης των Αναφορών του Διαχειριστή της
πλατφόρμας και το υποσύστημα ελέγχου κινήσεων αποβλήτων και διασταύρωσης
ποσοτήτων
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ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του Ηλεκτρονικού Μητρώου
Αποβλήτων (ΗΜΑ)
α/α

Περιγραφή

Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή

Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής
1

2

3

Γνώση των ηλεκτρονικών διαδικασιών του
Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ) και
τεχνική ικανότητα για την υποστήριξη του
λογισμικού της εφαρμογής (ΗΜΑ).
Πιστοποίηση Συστήματος Ποιότητας ISO 9001:2015
και ISO 14001:2015 σε ισχύ με πεδίο εφαρμογής τη
διαχείριση και υλοποίηση έργων περιβαλλοντικής
πληροφορικής.
Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να έχει
υλοποιήσει και ολοκληρώσει τουλάχιστον τρία (3)
συναφή έργα στα τελευταία πέντε (5) χρόνια. Ως
συναφές έργο νοείται έργο που αφορά: Σχεδιασμό
και ανάπτυξη διαδικτυακών μητρώων και βάσεων
δεδομένων για τη διαχείριση περιβαλλοντικών
δεδομένων και διαδικασιών και αποδεδειγμένη
εμπειρία υποστήριξης χρηστών σε διαδικτυακές
εφαρμογές (λειτουργία helpdesk).

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Απαιτούμενες εργασίες
4
5
6
7

Βελτιώσεις στον τρόπο συμπλήρωσης και στην
ποιότητα των δεδομένων των Εκθέσεων
Αποβλήτων.
Αναβάθμιση στις λειτουργίες των χρηστών του
ΗΜΑ.
Αναβάθμιση των αναφορών του ΗΜΑ.
Ανάπτυξη υποσυστήματος ελέγχου κινήσεων
αποβλήτων και διασταύρωσης ποσοτήτων.

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

Παραδοτέα του έργου
8

9

Αναβαθμισμένη έκδοση της πλατφόρμας του
Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ) που θα
περιλαμβάνει τις εργασίες βελτίωσης των
Εκθέσεων Αποβλήτων και των λειτουργιών των
χρηστών.
Αναβαθμισμένη έκδοση της πλατφόρμας του
Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ) που θα
περιλαμβάνει τις εργασίες βελτίωσης των
Αναφορών του Διαχειριστή της πλατφόρμας και το
υποσύστημα ελέγχου κινήσεων αποβλήτων και
διασταύρωσης ποσοτήτων.

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
(πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1, του
Ν.4250/2014)
1. Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των οικονομικών φορέων από
διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016,
απαιτούνται:
α. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου
Η ανωτέρω υποχρέωση αφορά:
 στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένηs ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών
εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές
 στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
 στις περιπτώσεις συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων η υποχρέωση αφορά τους νόμιμους
εκπροσώπους τους.
β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (κύρια και επικουρική)
2. Λοιπά δικαιολογητικά
Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός
φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης
και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ,
συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του
διαγωνιζομένου).
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές
τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν
τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και
των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
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