
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
(Α.Π. 5098/20-12-2017)

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΥΡΕΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ :«συντήρηση, υποστήριξη μηχανογραφικής 
εφαρμογής και υποστηρικτικές διοικητικές υπηρεσίες της 

ΔΕΥΑΒΚ»ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

Η  ΔΕΥΑΒΚ  ενημερώνει  τους  υποψήφιους  συνεργάτες  που 
επιθυμούν  να  συνεργαστούν  με  τη  ΔΕΥΑΒΚ  να  καταθέσουν  την 
έγγραφη  οικονομική  προσφορά  τους  για  την  υπηρεσία 
«συντήρηση,  υποστήριξη  μηχανογραφικής  εφαρμογής  και 
υποστηρικτικές  διοικητικές  υπηρεσίες  της  ΔΕΥΑΒΚ»  της 
οποίας οι επιμέρους απαιτήσεις επισυνάπτονται στην παρούσα.

Ο  υποψήφιος  ανάδοχος  της  υπηρεσίας  θα  πρέπει  να  είναι 
εξουσιοδοτημένος  –  πιστοποιημένος  συνεργάτης  της  «ΕΓΚΡΙΤΟΣ 
GROUΡ- ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.», το λογισμικό της οποίας χρησιμοποιεί η 
ΔΕΥΑΒΚ. 

Η σύμβαση αφορά το έτος 2018. 
Οι  οικονομικές  προσφορές  θα  πρέπει  να  κατατεθούν 

εγγράφως στα γραφεία  της  ΔΕΥΑΒΚ έως και  την ΠΕΜΠΤΗ 
28/12/2017  ώρα  11,00,  σε  εσώκλειστο  σφραγισμένο 
φάκελο, μαζί με τα απαραίτητα λοιπά στοιχεία.

Η επιλογή του κατάλληλου συνεργάτη,  θα γίνει  αφού 
συνεκτιμηθούν,  εκτός  της  οικονομικής  προσφοράς  και  τα 
λοιπά  στοιχεία  που  τεκμηριώνουν  την  πιστοποιημένη 
ικανότητα και εμπειρία. 

Πληροφορίες τηλ. 27550-24182 
ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΒΚ

                                                                                   (18-12-2017)

ΔΕΥΑΒΚ



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ συντήρηση, υποστήριξη μηχανογραφικής 

εφαρμογής και υποστηρικτικές διοικητικές υπηρεσίες της ΔΕΥΑΒΚ Έχοντας υπόψη:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η Τεχνική αυτή Περιγραφή καθορίζει τους όρους, τους οποίους ο διαγωνιζόμενος ή ο ανάδοχος 

εκτελέσεως της αναφερόμενης στην επικεφαλίδα προμήθειας, θα έχει υπόψη του για την σωστή εκτέλεση 

της εν λόγω προμήθειας. Στην Τεχνική αυτή Περιγραφή, θα βασισθεί ο ανάδοχος προμηθευτής, ο οποίος 

υποχρεούται  να  παραδώσει,  μετά  την  υπογραφή  του  συμφωνητικού,  τα  συμφωνημένα  τα  οποία  θα 

πληρούν  τις  απαιτήσεις  της  παρούσας  Τεχνικής  Περιγραφής  και  θα  τυγχάνουν  της  εγκρίσεως  της 

επιβλέπουσας υπηρεσίας.      

Άρθρο 1ο - ΓΕΝΙΚΑ

Οι τεχνικές αυτές προδιαγραφές αφορούν την παροχή υπηρεσίας σχετικά με τη συντήρηση και 

υποστήριξη μηχανογραφικών εφαρμογών της ΔΕΥΑΒΚ για το έτος 2018.

Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  έχει  τους  εξής  κωδικούς  δραστηριοτήτων  επιχείρησης:  78544, 

82191300, 78201 και  78208.

Άρθρο 2ο – ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Α. Συντήρηση: προσφερόμενες υπηρεσίες

1. Τέσσερις (4) προγραμματισμένες επισκέψεις, για την συντήρηση της λειτουργίας του μηχανογραφικού 

συστήματος.

2. Εγκατάσταση νέων βελτιωμένων εκδόσεων

3. Παραμετροποίηση και προσαρμογή του μηχανογραφικού συστήματος ώστε να ανταποκρίνεται στην 

κείμενη νομοθεσία και εγκυκλίους. 

4. Οι εφαρμογές που καλύπτονται από τη συντήρηση και το κόστος έχουν ως εξής:

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΤΑΜΕΙΟ - ΕΣΟΔΑ
4. ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ
5. ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
6. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΠΑ - ΒΙΒΛΙΟ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ
7. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

Β. Υποστήριξη: προσφερόμενες υπηρεσίες

1. Προγραμματισμένες επισκέψεις για την υποστήριξη της λειτουργίας του μηχανογραφικού συστήματος. 

(όταν απαιτείται)

2. Άμεση  ανταπόκριση  και  μετάβαση  στο  χώρο  του  πελάτη σε  περίπτωση  δυσλειτουργιών  του 

μηχανογραφικού συστήματος. 

3. Τηλεφωνική υποστήριξη   για τη λήψη, καταγραφή και επίλυση προβλημάτων.

4. Υποστήριξη  χρηστών  σχετικά  με  την  επίλυση  αποριών  που  προκύπτουν  στην  εκτέλεση  των 

εφαρμογών.

5. Οδηγίες για τον τρόπο που θα εκτελούνται διάφορες εργασίες.

6. Απομακρυσμένη διαχείριση (  On     Line  )   σε περιπτώσεις διαφόρων προβλημάτων  .

7. Λειτουργία   on     line   συστήματος της ΔΕΥΑ με το ταμείο του Δήμου.  



8. Συμβουλευτικές  παροχές  για  την  βελτίωση  της  υφιστάμενης  υποδομής  του  πελάτη  σε  επίπεδο 

Software και Hardware.

9. Λήψη αντιγράφων ασφαλείας και συντήρηση των βάσεων σε κάθε επίσκεψη, καθώς και εποπτεία στη 

διαδικασίας καθημερινού backup της ΔΕΥΑ.

10. Παραμετροποίηση νέων στατιστικών.

11. Παραμετροποίηση ΟΠΔ.

12. Επίσης ορίζονται ως ελάχιστες ώρες εκπαίδευσης και υποστήριξης για την κάλυψη των εφαρμογών 

που αναφέρονται παρακάτω οι 40 ώρες.

Γ. Εργασίες αναπλήρωσης υπηρεσίας (λόγω έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού)

1. Υπολογισμός λογαριασμών

2. Προσαρμογή λογαριασμών στο σύστημα ΔΙΑΣ

3. Έκδοση στατιστικών δελτίων 

4. Παραμετροποίηση Φ.Π.Α - Φορολογικών υποχρεώσεων

Δ. Υποστηρικτικές Διοικητικές Υπηρεσίες στη ΔΕΥΑΒΚ

     1.   Καταχώρηση στο λογισμικό της ΔΕΥΑΒΚ του συνόλου της οικονομικής φύσεως παραστατικών 

όπως:  

           Αποδείξεις είσπραξης, διπλότυπα είσπραξης, τιμολόγια πώλησης, δελτία αποστολής, τιμολόγια 

παροχής 

           υπηρεσιών, έντυπα παραλαβής λυμάτων, λογαριασμοί ρεύματος, τηλεφωνίας, κλπ.

2. Αρχειοθέτηση του συνόλου της οικονομικής φύσεως παραστατικών και εκτύπωση μισθοδοτικών 

καταστάσεων, τιμολογίων, πράξεων οίκοθεν, ενταλμάτων και λοιπών εγγράφων που σχετίζονται 

με αυτά, λογαριασμών, εντύπων λογαριασμών, λίστες μετρήσεων και χρεώσεων, κλπ.

3. Η καταχώρηση των παραστατικών καθώς και  οι  λοιπές  σχετικές  ενέργειες  θα γίνεται  υπό τις 

οδηγίες του Λογιστή της ΔΕΥΑΒΚ και του Ταμία της ΔΕΥΑΒΚ, οι οποίοι έχουν τον έλεγχο της 

ορθότητας των συγκεκριμένων εγγράφων. Η παροχή της υπηρεσίας θα είναι κατά τις εργάσιμες 

ημέρες και ώρες, στην έδρα της ΔΕΥΑΒΚ και σε συνεχή συνεργασία με τους υπεύθυνους της 

ΔΕΥΑΒΚ.

Θα διατεθεί από τον ανάδοχο κατάλληλο προσωπικό για τη διεκπεραίωση των αναγκών της 

παραγράφου Γ & Δ.

Άρθρο 3ο – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο  Ανάδοχος  προμηθευτής  είναι  υποχρεωμένος  να  παρέχει  τις  υπηρεσίες  του  άρθρου  2 

λαμβάνοντας υποχρεωτικά υπόψη όσα αναφέρονται στo Άρθρo 2 της παρούσας Τεχνικής Περιγραφής. Για 

την υπηρεσία, εκτιμάται η παρακάτω δαπάνη :

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 



Περιγραφή Υπηρεσίας

σύμφωνα με το άρθρο 2

Κόστος Υπηρεσίας €

Α. ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

18.548,387 €
Β. ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Γ. ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Δ. ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΦΠΑ 24 % 4.451,61 €

ΣΥΝΟΛΟ 23.000,0 €
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