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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
(Enterprise Resource Planning system)

Το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (Σ.Ε.Φ.) στο πλαίσιο κάλυψης των αναγκών του για
ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα ενδο-επιχειρησιακού σχεδιασμού/
διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (E.R.P.), το οποίο θα ενσωματώνει εσωτερικές
και εξωτερικές πληροφορίες διαχείρισης και θα αυτοματοποιεί όλες τις
επιχειρησιακές δραστηριότητες του Οργανισμού, ζητά κατάθεση προσφορών
σύμφωνα με τα ακόλουθα:

1. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Τα βασικά χαρακτηριστικά του πληροφοριακού συστήματος, σε γενικές γραμμές, θα
πρέπει να είναι:






Λειτουργία σε πραγματικό χρόνο, χωρίς να βασίζεται σε περιοδικές
ενημερώσεις.
Κοινή βάση δεδομένων, που υποστηρίζει όλες τις εφαρμογές.
Συνεπής εμφάνιση και αίσθηση σε κάθε ενότητα.
Φιλικότητα στους τελικούς χρήστες.
Εγκατάσταση του συστήματος χωρίς περίτεχνα εφαρμογής/ενοποίησης
δεδομένων από την υπηρεσία ΙΤ του Σ.Ε.Φ.

Τα βασικά υποσυστήματα του συστήματος, πρέπει τουλάχιστον να είναι:







ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ-Γενική Λογιστική, ταμειακή διαχείριση,
λ/σμοί πληρωτέοι και εισπρακτέοι, πάγια στοιχεία, προϋπολογισμοί,
αναφορές.
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ
ΠΟΡΟΙ-Μισθοδοσία,
εκπαίδευση,
διαχείριση
της
ποικιλομορφίας.
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-Τιμολογιακές πολιτικές.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ-Πωλήσεις, marketing, εξυπηρέτηση
πελατών, ροές ανά δραστηριότητα/επιχειρησιακή μονάδα.

2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Η μεθοδολογία θα πρέπει να έχει σαν στόχο την εγκατάσταση του λογισμικού,
προσαρμοσμένη ειδικά στο συγκεκριμένο περιβάλλον, με τρόπο ώστε να καλύπτει
πλήρως τις ανάγκες του Σ.Ε.Φ., πραγματοποιώντας όσο το δυνατόν καλύτερη
χρήση των ανθρώπινων πόρων του, σε λογικό χρονικό ορίζοντα, διασφαλίζοντας
ταυτόχρονα τα αναμενόμενα επιχειρησιακά αποτελέσματα.

3. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Μετά την συμφωνία και την υπογραφή της μεταξύ των συμβαλλομένων Σύμβασης,
θα συνταχθεί οριστικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου, στο οποίο θα
περιλαμβάνεται ο αριθμός των εμπλεκομένων στελεχών του Οργανισμού.
Καταλυτική ημερομηνία ενεργοποίησης και της πλήρης εφαρμογής, που θα
συμφωνηθεί, του συστήματος θα είναι η 01/01/2018.

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Τα κόστη που θα περιλαμβάνονται αναλυτικά στην οικονομική προσφορά,
προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του πληροφοριακού συστήματος,
θα πρέπει να είναι τα εξής:






Κόστος Λογισμικού.
Ετήσιο Κόστος Συντήρησης του λογισμικού-Νέες Εκδόσεις.
Υπηρεσίες υλοποίησης έργου (παραμετροποίηση, εκπαίδευση, ζωντανή
υποστήριξη).
Άδειες Βάσης Δεδομένων.
Υπηρεσίες φιλοξενίας ή Λογισμικό βάσης δεδομένων, πλέον εξοπλισμός.

5. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν φάκελο με κλειστή προσφορά στο
Γραφείο Γραμματείας του Σ.Ε.Φ. τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 09.00 έως
14.00 έως και την Πέμπτη 06-07-2017.
H επιτροπή αξιολόγησης και αποσφράγισης των προσφορών θα συγκληθεί την
Παρασκευή 07-07-2017 και ώρα 10.00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΔΣ
του Σ.Ε.Φ. Σημειώνεται ότι είναι δυνατή η παρουσία εκπροσώπου του κάθε
ενδιαφερομένου. Η επιλογή θα γίνει με βάση την οικονομικότερη προσφορά.

Ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ
Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας

Νικόλαος Λύτρας

Εσωτερική διανομή:
Δ/νση Οικονομικού
Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Δ/νση Εκδηλώσεων
Δ/νση Διοικητικού
Γραφείο Τύπου
Διαύγεια
Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας

