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Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών – Έρευνα Αγοράς για Προμήθεια Εφαρμογής Διαχείρισης
Ερωτηματολογίων και Ερευνών σε Φορητές Συσκευές, συνολικού ύψους ύψους 24.800 ευρώ
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) στα πλαίσια του έργου eBusiness Lab – Έρευνα και Ανάπτυξη στην
eSociety Κωδικός Έργου 70408

Στο πλαίσιο της έρευνας αγοράς για την προμήθεια εφαρμογής του έργου eBusiness Lab – Έρευνα και
Ανάπτυξη στην eSociety ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων και Έρευνας του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου θα προμηθευτεί λογισμικό για την ανάπτυξη υπηρεσιών συλλογής δεδομένων με
φορητές συσκευές και διαδίκτυο, που θα χρησιμοποιηθούν κατά την υλοποίηση του έργου με άμεσο
στόχο την όσο την δυνατόν ευρύτερη συλλογή σε πλήθος, των απαραίτητων δεδομένων.
Οι ενδιαφερόμενοι που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσας, καλούνται
να υποβάλλουν προσφορά για τα ακόλουθα είδη:

Πίνακας Ζητούμενων Λογισμικών
Α/Α
1

Είδος
Λογισμικό Διαχείρισης Ερευνών και Ερωτηματολογίων με δυνατότητα
διαχειριστικού ελέγχου και αυθεντικοποίησης χρηστών ανά έρευνα –
ερωτηματολόγιο με ενσωματωμένο
Λογισμικό Προβολής αποτελεσμάτων σε πραγματικό χρόνο των συμμετοχών
και των στατιστικών με βάση παραμέτρους όπως ημέρα, μήνας απαντήσεις
επί της έρευνας κλπ

Τεμάχια
1

2

Λογισμικό εκτέλεσης έρευνας – ερωτηματολογίου σε φορητές συσκευές με
δυνατότητα λειτουργίας online και offline

1

Οι τιμές των προσφορών θα πρέπει να δοθούν σε ΕΥΡΩ, να προκύπτουν με σαφήνεια, και δεν
υπόκεινται σε καμία αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση, για οποιονδήποτε λόγο: θα ισχύουν και θα
δεσμεύουν τον Ανάδοχο μέχρι την πλήρη εκτέλεση της σύμβασης.

Το κριτήριο επιλογής θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά
βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο της προμήθειας.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εξήντα (60) ημερολογιακές μέρες από την ημερομηνία
υποβολής τους. Η παράδοση του λογισμικού (χρονοδιάγραμμα παράδοσης) θα πρέπει να έχει
ολοκληρωθεί εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.
Οι προσφορές που δεν ανταποκρίνονται στους όρους της παρούσας πρόσκλησης, ή είναι σε δέσμευση,
ή θέτουν όρους και προϋποθέσεις, ή αποτελούν αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές, θα
απορρίπτονται ως απαράδεκτες ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας για την αξιολόγηση των
προσφορών επιτροπής. Προσφορές για μέρος του εξοπλισμού, δε θα γίνουν αποδεκτές.
Αναλυτικά οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια παρατίθενται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: Πίνακας
Τεχνικών Προδιαγραφών. Κατά την συμπλήρωση του πίνακα των προδιαγραφών, επιτρέπεται η
παροχή ενιαίας παραπομπής για το σύνολο των τεχνικών απαιτήσεων κάθε αντικειμένου. Στην
περίπτωση που οι παραπομπές είναι διαδικτυακές (URL) δεν απαιτείται να συνυποβληθούν τεχνικά
έντυπα.
Οι συμμετέχοντες στα πλαίσια της παρούσας πρόσκλησης, πρέπει να υποβάλλουν προσφορές
ηλεκτρονικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με τα ακόλουθα στοιχεία:
Email: syrma@uop.gr
Subject: Προσφορά λογισμικού Ref: eSociety 2/22.05.2020
υπόψη του επιστημονικού υπευθύνου του έργου Καθηγητή κ. Σπύρου Συρμακέση.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 1η Ιουνίου και ώρα 15:00 π.μ.
Από τους συμμετέχοντες υποβάλλονται:
1. Υπεύθυνη δήλωση (από νόμιμο εκπρόσωπο εταιρείας ή σε περίπτωση προσωπικών εταιρειών
από τον διαχειριστή – φυσικό πρόσωπο) που να αναγράφει τα εξής:
i. Ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ………………………… δηλώνω υπεύθυνα ότι δεν βρίσκομαι
σε μια από τις καταστάσεις των άρθρων 73, 74 του Ν. 4412/2016 βάσει των οποίων
αποκλειόμαστε ή μπορούμε να αποκλειστούμε από διαδικασία σύναψης δημοσίων
συμβάσεων.
ii. Πληρώ τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης και τους σχετικούς όρους τους
οποίους αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα.
2. Πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών συμπληρωμένος σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: Πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών.
3. Οικονομική προσφορά η οποία συμπληρώνεται σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς.
Ο οικονομικός φορέας που θα επιλεγεί να του ανατεθεί η σύμβαση είναι υποχρεωμένος (α) να
υποβάλλει τα πρωτότυπα έγγραφα των ανωτέρω σημείων 1–3, και (β) μετά από αίτημα της
Αναθέτουσας Αρχής, να προσκομίσει προς απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού από
διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, τα
παρακάτω δικαιολογητικά:

4. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως στις εξής περιπτώσεις:
i. Εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους
διαχειριστές
ii. Ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Φορολογική ενημερότητα, η οποία να έχει εκδοθεί πρόσφατα ώστε να καλύπτει το διάστημα
έως τη σύναψη της σύμβασης και την οριστική παραλαβή της προμήθειας.
6. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν. 4412/2016).
7. Νομιμοποιητικά έγγραφα (π.χ. καταστατικό, έναρξη δραστηριότητας κλπ).
Η πληρωμή του αναδόχου φορέα θα γίνει με χρηματικό ένταλμα κατόπιν έκδοσης σχετικών
παραστατικών – δικαιολογητικά πληρωμής, πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή
παραλαβής και σύμφωνα με το άρθρο 200 του Ν. 4412/2016. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι εκάστοτε
νόμιμες κρατήσεις.
Συνημμένα:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: Πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου
Σπύρος Συρμακέσης
Καθηγητής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: Πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Λογισμικό Διαχείρισης Ερευνών και Ερωτηματολογίων με
δυνατότητα διαχειριστικού ελέγχου και αυθεντικοποίησης
χρηστών ανά έρευνα – ερωτηματολόγιο με ενσωματωμένο
Λογισμικό Προβολής αποτελεσμάτων σε πραγματικό
χρόνο των συμμετοχών και των στατιστικών με βάση
παραμέτρους όπως ημέρα, μήνας απαντήσεις επί της
έρευνας κλπ
Η υλοποίηση θα γίνει με χρήση λογισμικού ανοικτού κώδικα

ΝΑΙ

Να διαθέτει Σύστημα Διαχείρισης Εφαρμογών (Application
Management System) που να παρέχει δυναμικά στατιστικά
χρήσης των εφαρμογών και συλλογής των απαντήσεων.

ΝΑΙ

Η αρχιτεκτονική της πλατφόρμας να διασφαλίζει ότι οι
εφαρμογές θα λειτουργούν σε μελλοντικές εκδόσεις των
υποστηριζόμενων λειτουργικών συστημάτων χωρίς καμιά
αλλαγή.

ΝΑΙ

Για τα υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα, να υπάρχει
ανεξαρτησία από τον κατασκευαστή και τον τύπο της
συσκευής.

ΝΑΙ

Να διαθέτει ενσωματωμένες δυνατότητες διασύνδεσης
μέσω Web Services

ΝΑΙ

Δυνατότητα εγγενούς υποστήριξης των ακόλουθων Βάσεων
Δεδομένων:
• Postgress
• MySQL

ΝΑΙ

Δυνατότητα πρόσβασης των εφαρμογών σε δυναμικό
ψηφιακό χάρτη

ΝΑΙ

Να υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας από το ίδιο
περιβάλλον ανάπτυξης Web ερωτηματολογίων.

ΝΑΙ

Παραδοτέα της εφαρμογής θα είναι:
• εγχειρίδια χρήσης της πλατφόρμας
• CD με τον κώδικα της εφαρμογής

ΝΑΙ

Εγγύηση Καλής Λειτουργίας

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το όλο έργο θα συνοδεύεται από εγγύηση καλής
λειτουργίας/δωρεάν υποστήριξης ενός (1) έτους, αρχόμενης
από την επόμενη ημερομηνία της έγκρισης του
πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου.

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

NAI

Λογισμικό εκτέλεσης έρευνας – ερωτηματολογίου σε
φορητές συσκευές με δυνατότητα λειτουργίας online και
offline
ΓΕΝΙΚΑ

Να υποστηρίζει την λειτουργία των εφαρμογών εγγενώς και
να είναι επιδείξιμο τουλάχιστον στα ακόλουθα λειτουργικά
συστήματα:
• Android

ΝΑΙ

Για τα υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα, να υπάρχει
ανεξαρτησία από τον κατασκευαστή και τον τύπο της
συσκευής.

ΝΑΙ

Δυνατότητα λειτουργίας και χωρίς σύνδεση στο internet
αποθηκεύοντας τοπικά στη συσκευή δεδομένα που
αφορούν τον εκάστοτε χρήστη και εφαρμογή.

ΝΑΙ

Δυνατότητα πρόσβασης των εφαρμογών σε δυναμικό
ψηφιακό χάρτη πχ. Google Maps.

ΝΑΙ

Παραδοτέα της εφαρμογής θα είναι:
• εγχειρίδια χρήσης της εφαρμογής
• CD με τον κώδικα της εφαρμογής

ΝΑΙ

Εγγύηση Καλής Λειτουργίας
Το όλο έργο θα συνοδεύεται από εγγύηση καλής
λειτουργίας/δωρεάν υποστήριξης ενός (1) έτους, αρχόμενης
από την επόμενη ημερομηνία της έγκρισης του
πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου.

NAI

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς

Α/Α

Είδος

1

Λογισμικό
Διαχείρισης

2

Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς
Περιγραφή Υλικού
Τεμάχια Τιμή άνευ Τιμή
Mε
ΦΠΑ (24%) ΦΠΑ (24%)
Λογισμικό Διαχείρισης Ερευνών και
1
Ερωτηματολογίων
με
δυνατότητα
διαχειριστικού
ελέγχου
και
αυθεντικοποίησης χρηστών ανά έρευνα –
ερωτηματολόγιο με ενσωματωμένο

Λογισμικό Προβολής αποτελεσμάτων σε
πραγματικό χρόνο των συμμετοχών και
των στατιστικών με βάση παραμέτρους
όπως ημέρα, μήνας απαντήσεις επί της
έρευνας κλπ
Λογισμικό
εκτέλεσης
έρευνας
–
Λογισμικό
1
ερωτηματολογίου
σε
φορητές
συσκευές
Φορητών
με δυνατότητα λειτουργίας online και
Συσκευών
offline
Η προσφερόμενη εγγύηση για όλα τα είδη περιλαμβάνεται στα ως άνω αναφερόμενα ποσά.

Συνολική τιμή με ΦΠΑ 24% ολογράφως: # ………………………… ΕΥΡΩ #

Νόμιμος Εκπρόσωπος

[Ονοματεπώνυμο υπογράφοντος]
[Επωνυμία εταιρείας]…

Ημερομηνία:

