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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για την επέκταση της εφαρμογής προγραμματισμού ημερομηνιών εξέτασης αιτημάτων
διεθνούς προστασίας.

Προς την
ΕΤΑΙΡΙΑ ALTEC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Β.Ε.Ε.
Πάτμου 12 Μαρούσι ΤΚ:15123

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 214/2014 του Ευρωπαϊκού και του Συμβουλίου της 16ης Α Απριλίου2014 σχετικά
με τον καθορισμό γενικών διατάξεων όσον αφορά το Ταμείο Ασύλου ,Μετανάστευσης και Ένταξης και το
μέσο για την χρηματοδοτική στήριξη της αστυνομικής συνεργασίας της πρόληψης και καταστολής της
εγκληματικότητας και της διαχείρισης κρίσεων.
2. Του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.213/2008 της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2007 για τροποποίηση του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ.2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί του κοινού
λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ περί των διαδικασιών σύναψης δημοσίων, όσον αφορά στην
αναθεώρηση του CPV.
3. Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 143/28.06.2014).
4. Των άρθρων 129-135 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α΄/2014).
5. Του ν. 4129/2013 «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» (ΦΕΚ 52/Α/28.2.2013).
6. Του ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης,
την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ
29/Α/19.3.2015).
7. Των άρθρων 134-138, 157 και 201 του ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής
οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 160/Α/8-82014).
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8. Του Ν.4172/2013 <<Φορολογία εισοδήματος , επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν.4046/2012, 4093/2012
και του ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις>>(Φ.Ε.Κ Α /23.07.2013), όπως ισχύει.
9. Tου Ν.2859/2000(Α΄248) << Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας>>.
10. Του Ν.2690/1999 (Α΄45 ) << Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις >> και ιδίως
των άρθρων 7και 13 έως 15.
11. Του Π.Δ. 80/2016 (Α΄145 ) <<Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες >>.
12. Του Π.Δ. 28/2015 (Α΄34 ) << Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία>>.
13. Του ν. 4375/2016 (ΦΕΚ Α΄ 51/03.04.2016) «Οργάνωση και λειτουργία υπηρεσίας ασύλου, αρχής
προσφυγών, υπηρεσίας υποδοχής και ταυτοποίησης, σύσταση γενικής γραμματείας υποδοχής, προσαρμογή
της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 2013/32/ΕΕ του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του
συμβουλίου «Σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς
προστασίας (Αναδιατύπωση)» (L 180/29.06.2013). Διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς
προστασίας και άλλες διατάξεις»
14.Του Ν.4337/2015(ΦΕΚ Α 129/17.10.2015) <<Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων>>.
15.Το π.δ.125/2016(ΦΕΚ Α 210/05-11-2016)<<Διορισμός Υπουργών, αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών>>.
16.Του π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ Α 208 /04-11-2016) <<Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση
Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και
ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Ανάπτυξης ,Οικονομίας , Ανάπτυξης και Τουρισμού
και Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων>>.
17.Της ΚΥΑ Π1/2380/2012 (ΦΕΚ Β΄ 3400/20.12.2012) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και
διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
18.Της ΚΥΑ 12118/2015 (ΦΕΚΒ΄2338/30.10.2015) «Διάρθρωση της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για τη διαχείριση και υλοποίηση του προγράμματος του
Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης για την προγραμματική περίοδο 2014−2020».

19.Της ΚΥΑ 42336 (ΦΕΚ.Β 52/18-1-17) «Μεταφορά και αναδιάρθρωση οργανικών μονάδων οικονομικού
ενδιαφέροντος του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, και κατανομή αρμοδιοτήτων του άρθρου 69Γ
του ν.4270/2014 στις οργανικές μονάδες της Διεύθυνσης Οικονομικών.

20. Την υπ’ αριθμ. 8000/20/44-ρμε΄από 08/01/2015 εγκύκλιο για την εξειδίκευση διαδικασιών Διαχείρισης
και Ελέγχου συγχρηματοδοτούμενης πράξης GR06 με τίτλο «Ανάπτυξη των δυνατοτήτων διαχείρισης των
εθνικών συστημάτων ασύλου και μετανάστευσης» από το Χρηματοδοτικό μηχανισμό ΕΟΧ περιόδου 20092014, για την υλοποίηση του Προγράμματος 2 «Ανάπτυξη των δυνατοτήτων διαχείρισης των εθνικών
συστημάτων ασύλου και της μετανάστευσης» στο πλαίσιο της προγραμματικής ενότητας: «Θεσμικό πλαίσιο
στον Τομέα του Ασύλου και της Μετανάστευσης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
21.Την υπ’ αριθμ. 8000/20/44-ο΄από 02/05/2014 Απόφαση Ένταξης και Συγχρηματοδότησης της
Προκαθορισμένης πράξης με τίτλο «Βοήθεια στην Υπηρεσία Ασύλου».
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22.Την υπ’αρ. 16859/ΕΥΔ & ΠΛΑΠ 355 (ΦΕΚ 947 / Β/ 15.4.2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει Υπουργική
Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για τη «Συγχρηματοδότηση της Υπηρεσίας
Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως και
Προστασίας του Πολίτη, ως Διαχειριστή Προγράμματος (Program Operator) του Προγράμματος 2 με τίτλο:
«Ανάπτυξη των δυνατοτήτων διαχείρισης των εθνικών συστημάτων ασύλου και μετανάστευσης» στο πλαίσιο
της προγραμματικής ενότητας «Θεσμικό Πλαίσιο στον τομέα του Ασύλου και της Μετανάστευσης» που
υλοποιείται από πόρους του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ)
περιόδου 2009-2014 και Εθνικών Πόρων».
23.Του ν. 3861/2010 << Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια " και άλλες
διατάξεις » ( ΦΕΚ Α΄ 112/13.07.2010).
24.Τον Ν.4332/2015 Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας – Τροποποίηση του Ν. 4521/2014
για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 2011/98/ΕΕ
σχετικά με την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας
άδειας διαμονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους – μέλους και σχετικά με κοινό σύνολο δικαιωμάτων
για τους εργαζόμενους από τρίτες χώρες που διαμένουν νομίμως σε κράτος – μέλος και 2014/36/ΕΕ σχετικά
με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής πολιτών τρίτων χωρών με σκοπό την εποχιακή εργασία και άλλες
διατάξεις
25.Την υπ’ αριθ. 8000/20/44-τ από 01/03/2016 εγκύκλιο για την εξειδίκευση διαδικασιών Διαχείρισης και
Ελέγχου συγχρηματοδοτούμενης πράξης GR06 με τίτλο «Ανάπτυξη των δυνατοτήτων διαχείρισης των εθνικών
συστημάτων ασύλου και μετανάστευσης» από το Χρηματοδοτικό μηχανισμό ΕΟΧ περιόδου 2009-2014,
(εφεξής εξειδίκευση ΣΔΕ), για την υλοποίηση του Προγράμματος 2 «Ανάπτυξη των δυνατοτήτων διαχείρισης
των εθνικών συστημάτων ασύλου και της μετανάστευσης» στο πλαίσιο της προγραμματικής ενότητας:
«Θεσμικό Πλαίσιο στον Τομέα του Ασύλου και της Μετανάστευσης.
26.Του υπ΄αριθ.πρωτ 3895/28-02-2017 Τεχνικό Δελτίο Πράξης για την Πράξη με τίτλο «Βοήθεια στην
Υπηρεσία Ασύλου».
27.Την
υπ’αρ.
8000/20/44/4-ριε/07.03.2017(ΑΔΑ:ΨΤ9Π465ΧΘ7-ΤΦ6)Απόφαση
ένταξης
της
συγχρηματοδοτούμενης Πράξης με τίτλο «Βοήθεια στην Υπηρεσία Ασύλου» του Χρηματοδοτικού
Μηχανισμού ΕΟΧ 2009-2014 ΣΑΕ 755/8.
28. Την υπ’ αριθ. πρωτ.27926/08.03.2017 ΑΔΑ(ΩΝΜΝ465ΧΙ8-ΚΞΞ) απόφαση του Αν . Υπουργού Οικονομίας
και Ανάπτυξης με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη στη ΣΑΕ 755/8 (2017ΣΕ75580001).
29. Mε αρ. αιτήματος ΑΔΑΜ :17REQ005913048 και έγκρισης ΑΔΑΜ:17REQ005913053.

30.Τις ειδικές ανάγκες της Υπηρεσίας Ασύλου.
31.Το γεγονός ότι οι ειδικές απαιτήσεις του έργου οδηγούν στην επιλογή του υποψήφιου αναδόχου
προκειμένου το λογισμικό να λειτουργεί με τα υπόλοιπα λογισμικά που Υπηρεσία διαθέτει .

Σας προσκαλούμε εντός 5 ημερών από την λήψη της παρούσης

Για την υποβολή της προσφοράς σας για τη επέκταση <<εφαρμογής προγραμματισμού ημερομηνίας
εξέτασης αιτημάτων διεθνούς προστασίας>>.
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Σύμφωνα με τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές:
Η εφαρμογή προγραμματισμού ημερομηνίας εξέτασης προκαταγραφής θα πρέπει να επιτρέπει τα εξής:
1. Αφού συμπληρωθούν τα στοιχεία των προσφύγων και έχει προγραμματιστεί ραντεβού τα στοιχεία αυτά
θα μπορούν να γίνουν post σε web service το οποίο θα τα καταχωρεί στην Αλκυώνη. Τα στοιχεία αυτά θα
είναι:
a. Α/Α Αίτησης
b. Όνομα
c. Επώνυμο
d. Τηλέφωνο
e. Όνομα Πατρός
f. Όνομα μητρός
g. Εθνικότητα
h. Φύλο
i. Ημ/νία Γέννησης
j. Γλώσσα
k. Σχόλια
l. Φωτογραφία
2. Στην περίπτωση που η διασύνδεση με το service αποτύχει, θα τρέχει διαδικασία ανά τακτικά χρονικά
διαστήματα (πχ. Κάθε βράδυ) που θα ξανατρέχει τις εγγραφές για τις οποίες δεν λήφθηκε Successful
response από το service.
3. Θα εξάγεται ένα report με τα προαναφερθείσα πεδία συν την Ημερομηνία και το γραφείο Εξέτασης. Το
report θα εξάγεται βάζοντας ως φίλτρα το εύρος Ημερομηνιών που επιθυμεί ο χρήστης και το γραφείο.
Η εφαρμογή προγραμματισμού ημερομηνίας εξέτασης πρέπει να επιτρέπει τα εξής:
1. Τον προγραμματισμό ραντεβού για την εξέταση αιτημάτων διεθνούς προστασίας ανά Περιφερειακό
Γραφείο Ασύλου ή Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου, με βάση τα συγκεκριμένα κάθε φορά χαρακτηριστικά των
ατόμων που απαρτίζουν μια υπόθεση ασύλου.
Συγκεκριμένα ο χρήστης θα καταχωρεί ή επιλέγει:
a. τον αριθμό υπόθεσης ασύλου (υποχρεωτικό προς συμπλήρωση)
b. το Περιφερειακό Γραφείο ή Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου στο οποίο προγραμματίζεται η εξέταση της
υπόθεσης ασύλου (προαιρετικό πεδίο συμπλήρωσης)
c. την τρέχουσα ημερομηνία δημιουργίας της εγγραφής (αυτόματα από το σύστημα) (προαιρετικό πεδίο
συμπλήρωσης)
d. το Registration Number του πρωτεύοντα αιτούντα και τον αριθμό υπόθεσης (προαιρετικό πεδίο

συμπλήρωσης)
e. τη γλώσσα επικοινωνίας στην οποία θα πραγματοποιηθεί η συνέντευξη εξέτασης
f. το μέγεθος οικογένειας (αριθμός μελών) (προαιρετικό πεδίο συμπλήρωσης)
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g. το αριθμό ενήλικων μελών στην υπόθεση (προαιρετικό πεδίο συμπλήρωσης)
h. η εθνικότητα του πρωτεύοντος αιτούντος (προαιρετικό πεδίο συμπλήρωσης)
i. συγκεκριμένο χειριστή υπόθεσης (προαιρετικό πεδίο συμπλήρωσης) ώστε να επιστρέφει το σύστημα μόνο
τη δική του πρώτη διαθέσιμη ημερομηνία.
j. τη δυνατότητα να μαρκαριστεί η υπόθεση ως «ειδικής διαχείρισης» όπως on the spot, ή υπόθεση όπου
απαιτείται συγκεκριμένο φύλο χειριστή.
Τα πεδία (b – h) θα συμπληρώνονται μόνο σε περίπτωση που η διασύνδεση της εφαρμογής με τη βάση
δεδομένων της Εφαρμογής Χαρτογράφησης Αλλοδαπών δεν είναι εφικτή (π.χ. πτώση συστήματος) ή σε
περίπτωση που προκύπτει η ανάγκη αλλαγής του γραφείου/κλιμακίου ασύλου στο οποίο προγραμματίζεται η
εξέταση της υπόθεσης ασύλου ή της γλώσσας επικοινωνίας στην οποία θα εξεταστεί η υπόθεση . Στο σημείο
αυτό και κατόπιν σχετικής συνεργασίας του/της Ανάδοχου με τη Διεύθυνση Πληροφορικής του Αρχηγείου της
Ελληνικής Αστυνομίας πρέπει να προβλεφτούν και να συμπεριληφθούν ως εργασίες στη σύμβαση όλες οι
απαραίτητες ρυθμίσεις που απαιτούνται προκειμένου να διασφαλιστεί η διασύνδεση της εφαρμογής με τη
βάση δεδομένων της Εφαρμογής Χαρτογράφησης Αλλοδαπών. Επιπλέον πρέπει να προβλεφθεί η δημιουργία
και η απόδοση στην Υπηρεσία Ασύλου ενός ικανού αριθμού λογαριασμών (χρηστών) με δικαιώματα απλού
χρήστη της εφαρμογής προκειμένου να είναι η δυνατή η πρόσβαση στο λειτουργικό μέρος της εφαρμογής
από όλα τα γραφεία/αυτοτελή κλιμάκια ασύλου.
Η εφαρμογή θα επιστρέφει στον χρήστη του συστήματος την κοντινότερη διαθέσιμη ημερομηνία που πληροί
τις παραπάνω προϋποθέσεις.
Ο χρήστης του συστήματος θα αποδέχεται ή όχι την προτεινόμενη ημερομηνία. Σε περίπτωση μη αποδοχής,
το σύστημα θα του επιστρέφει την αμέσως επόμενη διαθέσιμη, έως ότου είτε εξαντληθούν οι διαθέσιμες
ημερομηνίες, είτε επιλέξει να αποδεχθεί κάποια εξ αυτών.
Κατά την αποδοχή ημερομηνίας το σύστημα θα δεσμεύει τους αντίστοιχους πόρους (χειριστή υπόθεσης και
διερμηνεία) για τη συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα/βάρδια και θα καταχωρεί τα στοιχεία αυτά στην
εφαρμογή της Αστυνομίας.
Κατά την καταχώρηση ημερομηνίας εξέτασης για υπόθεση On the spot – όπου απαιτείται η μετακίνηση/
επαναπρογραμματισμός άλλης υπόθεσης ώστε να πληρείται η προθεσμία των ημερών χρέωσης – θα
εμφανίζεται μήνυμα προς τον χρήστη ενημέρωσης για τον αριθμό υπόθεσης που χρειάζεται να
προγραμματιστεί εκ νέου. Επιπλέον το σύστημα θα σηματοδοτεί τη συγκεκριμένη υπόθεση ως «προς
επαναπρογραμματισμό λόγω on-the-spot» προκειμένου να είναι ορατή ότι εκκρεμεί ο εκ νέου
προγραμματισμός της.
2. Την παραμετροποίηση της εφαρμογής ήτοι την καταχώρηση στοιχείων διαθεσίμων πόρων ανά
Περιφερειακό Γραφείο και Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου σύμφωνα με τα παρακάτω:
a. Διαθεσιμότητα Διερμηνείας Επιλογή των ομιλούμενων γλωσσών, καταχώρηση της περιόδου
διαθεσιμότητας (από – έως), υπόδειξη συγκεκριμένων ημερών της εβδομάδας που είναι διαθέσιμος, φύλο
διερμηνέα (προαιρετική συμπλήρωση), βάρδια απασχόλησης (πρωινή ή/και απογευματινή).
b. Διαθεσιμότητα Χειριστών Υποθέσεων Ασύλου Καταχώρηση ονόματος Χειριστή Καταχώρηση κωδικού
αναγνώρισης χειριστή
Καταχώρηση Φύλου Χειριστή
Καταχώρηση ομάδας χωρών που εξετάζει ο Χειριστής
Επιλογή Περιφερειακού Γραφείου / Αυτοτελούς Κλιμακίου Ασύλου στο οποίο εργάζεται ο Χειριστής
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Ειδικές εκπαιδεύσεις που έχει κάνει για τη διαχείριση ειδικών υποθέσεων (πχ ευάλωτα, ανήλικοι,
αποκλεισμός κλπ) Αριθμός βαρδιών και ώρες έναρξης/λήξης – πχ: 08.00 – 12.00
08.00-10.30
12.00 – 16.00 10.30 13.00-15.30

c. Ορισμός Περιφερειακών Γραφείων και Αυτοτελών Κλιμακίων Ασύλου Καταχώρηση του ονόματος των ΠΓΑ
και ΑΚΑ που λειτουργούν
d. Ορισμός Ομάδας Χωρών Καταχώρηση των χωρών που περιλαμβάνονται στο ίδιο σύνολο εξεταζόμενων
υποθέσεων (πχ Αφρική Α, Ασία, Μέση Ανατολή κλπ)
Η αρχική παραμετροποίηση της εφαρμογής θα υλοποιηθεί από τον/την Ανάδοχο. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να
προβλεφτεί η δημιουργία και η απόδοση στην Υπηρεσία Ασύλου ενός ικανού αριθμού λογαριασμών
(χρηστών) με δικαιώματα διαχειριστή προκειμένου να είναι η δυνατή η πρόσβαση στο διαχειριστικό μέρος
της εφαρμογής και η παραμετροποίηση αυτής από στελέχη (του τμήματος Πληροφορικής ) της Υπηρεσίας
Ασύλου.
3. Τον επαναπρογραμματισμό της ημερομηνίας συνέντευξης εξέτασης αίτησης ασύλου.
Ο χρήστης του συστήματος θα έχει τη δυνατότητα να κάνει επαναπρογραμματισμό (αναζήτηση νέου
διαθέσιμου slot) της ημερομηνίας συνέντευξης εξέτασης εισάγοντας στο σύστημα τα παρακάτω στοιχεία:
a. τον αριθμό υπόθεσης ασύλου (υποχρεωτικό προς συμπλήρωση)
b. το Περιφερειακό Γραφείο ή Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου στο οποίο προγραμματίζεται η εξέταση της
υπόθεσης ασύλου (προαιρετικό πεδίο συμπλήρωσης)
c. την τρέχουσα ημερομηνία δημιουργίας της εγγραφής (αυτόματα από το σύστημα)
d. το Registration Number του πρωτεύοντα αιτούντα και τον αριθμό υπόθεσης (προαιρετικό πεδίο
συμπλήρωσης)
e. τη γλώσσα επικοινωνίας στην οποία θα πραγματοποιηθεί η συνέντευξη εξέτασης (προαιρετικό πεδίο
συμπλήρωσης) –
f. το μέγεθος οικογένειας (αριθμός μελών) (προαιρετικό πεδίο συμπλήρωσης)
g. το αριθμό ενήλικων μελών στην υπόθεση (προαιρετικό πεδίο συμπλήρωσης)
h. η εθνικότητα του πρωτεύοντος αιτούντος (προαιρετικό πεδίο συμπλήρωσης)
i. συγκεκριμένο χειριστή υπόθεσης (προαιρετικό πεδίο συμπλήρωσης) ώστε να επιστρέφει το σύστημα μόνο
τη δική του πρώτη διαθέσιμη ημερομηνία.
j. τη δυνατότητα να μαρκαριστεί η υπόθεση ως «ειδικής διαχείρισης» όπως on the spot, ή υπόθεση όπου
απαιτείται συγκεκριμένο φύλο χειριστή.
Τα πεδία (b – h) θα συμπληρώνονται μόνο σε περίπτωση που η διασύνδεση της εφαρμογής με τη βάση
δεδομένων της Εφαρμογής Χαρτογράφησης Αλλοδαπών δεν είναι εφικτή (π.χ. πτώση συστήματος) ή σε
περίπτωση που προκύπτει η ανάγκη αλλαγής του γραφείου/κλιμακίου ασύλου στο οποίο προγραμματίζεται η
εξέταση της υπόθεσης ασύλου ή της γλώσσας επικοινωνίας στην οποία θα εξεταστεί η υπόθεση .
4. Θα δύναται να πραγματοποιήσει σύνθετη αναζήτηση επιλέγοντας μεταξύ των παρακάτω πεδίων: a.
Γλώσσα
b. Γραφείο / Κλιμάκιο
c. Ημερομηνία (Από – Έως)
d. Εθνικότητα e. Χειριστής
4. Θα πρέπει να δίδεται η δυνατότητα, τα αποτελέσματα της αναζήτησης να γίνονται export σε αρχείο τύπου
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excel. Το report θα εξάγεται βάζοντας ως φίλτρα το εύρος ημερομηνιών που επιθυμεί ο χρήστης και το
γραφείο.

Το υπό προμήθεια λογισμικό θα εγκατασταθεί και θα λειτουργεί το αργότερο έως 30/4/2017 στην Υπηρεσία
Ασύλου Π.Κανελλοπούλου 2 , ΤΚ 101 77 ΑΘΗΝΑ.
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων
των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας
αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης
ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων
εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ(20.000,00€) χωρίς Φ.ΠΑ.
Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί βάσει τιμολογίου επί πιστώσει το οποίο θα πρέπει να εκδοθεί το αργότερο
έως 30/04/2017. Τον Ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις.
Η παραλαβή της υπηρεσίας θα βεβαιωθεί με σχετικό Πρωτόκολλο Παραλαβής από την Αρμόδια Επιτροπή
της Υπηρεσίας το αργότερο έως την 30/04/2017.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
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