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ΠΡΟΣ :ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανανέωση αδειών χρήσης
λογισμικού Kerio»
Ο
Οργανισμός
Πληρωμών
και
Ελέγχου
Κοινοτικών
Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) έχοντας υπ’ όψιν :
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

Ενισχύσεων

τις διατάξεις του ν. 2637/98 (ΦΕΚ 200/Α, άρθρα 13-29), όπως αυτός
τροποποιήθηκε και ισχύει,
τον με αρ. 58193/99 Καν. Οικονομικής Διαχείρισης Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (ΦΕΚ
2277/Β/31-12-99),
τον με αρ. 58192/1999 Καν. Προμηθειών Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (ΦΕΚ 61/Β/28-01-00),
τη με αρ. 3084/42647 (ΦΕΚ 270/21-04-2015) Υπουργική Απόφαση με την οποία
ορίζονται τα μέλη Δ.Σ. του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την
υπ’ αριθ. 5338/71601/22-6-2016 (ΦΕΚ 325/23-6-2016) Υπουργική Απόφαση,
το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)»
την με αρ. 132537/21-04-11 (ΦΕΚ 684/Β/28-04-11) Υπουργική Απόφαση, περί
έγκρισης του Κανονισμού Οργανωτικής Διάρθρωσης και Λειτουργίας των
Υπηρεσιών του
την με αρ. 113855/09-09-2016 αρ. ανάληψης 372 δέσμευση πίστωσης
( ΑΔΑ:79ΘΧ46ΨΧΞΧ-Τ6Δ )

πρόκειται να προβεί στην ανάθεση, κατόπιν υποβολής προσφορών της ανανέωσης
αδειών χρήσης λογισμικού Kerio, συνολικού προϋπολογισμού έξι χιλιάδων οκτακοσίων
είκοσι ευρώ (6820, 00 €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.
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1. Εφόσον επιθυμείτε να λάβετε μέρος θα πρέπει να καταθέσετε προσφορά στην
Δ/νση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης (Πρωτόκολλο) του
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., Δομοκού 5, (στο ισόγειο του κτιρίου), το αργότερο μέχρι τις
23/09/2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 μ.μ.
2. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή Προμηθειών του
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
3. Η προσφορά θα πρέπει να έχει ισχύ για τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού.
4. Η επιστολή αυτή αποτελεί πρόσκληση για την υποβολή της προσφοράς και δεν
δεσμεύει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., ο οποίος θα αναλάβει
υποχρέωση έναντι του αναδόχου, μόνο με σχετική προς αυτόν επιστολή.
5. Η παρούσα πρόσκληση καθώς και τα συνημμένα παραρτήματα αυτής
δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (www.opekepe.gr).

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΓΙΩΤΗΣ

Συνημμένα :
 Παράρτημα
 Πίνακας αποδεκτών

Εσωτ. Διανομή:
- Δ/νση Πληροφορικής
- Επιτροπή Προμηθειών
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την επιλογή
προμηθευτή ανανέωσης αδειών χρήσης λογισμικού Kerio για ένα έτος.
ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Οι προσφορές θα αναφέρονται στην ανανέωση αδειών χρήσης λογισμικού Kerio και
συγκεκριμένα για τα modules που έχει ήδη προμηθευτεί ο Οργανισμός και απαιτείται η
ετήσια ανανέωσή τους :



Kerio Control + Sophos AV 450 Clients 1 year renewal
Kerio Web Filter 450 Clients 1 year renewal

ΑΡΘΡΟ 2
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Το ύψος της προϋπολογιζόμενης δαπάνης της εν λόγω προμήθειας ανέρχεται στο
ποσό των έξι χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι ευρώ (6820, 00 €) συμπεριλαμβανομένου του
αναλογούντος Φ.Π.Α.
ΑΡΘΡΟ 3
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η προσφορά του κάθε υποψηφίου υποβάλλεται εγγράφως στην Ελληνική Γλώσσα και
μέσα σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς :


Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα



Ο παραλήπτης : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ
ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) - ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ



Ο αριθμός της πρόσκλησης



Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού



Τα στοιχεία του αποστολέα

Μέσα στον φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά
στοιχεία.
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις.
Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει, οποτεδήποτε, είτε εγγράφως, είτε με
προφορική συνέντευξη, συμπληρωματικά στοιχεία σχετικά με τα χαρακτηριστικά των
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προσφερόμενων υπηρεσιών, καθώς και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία κρίνει
απαραίτητη.
Ο χρόνος ισχύος των τιμών των προσφορών είναι ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες
προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν
την λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ενενήντα (90) ημερολογιακών
ημερών.
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Προσφορές που γίνονται για μέρος της προμήθειας που έχει προκηρυχθεί ή δεν πληρούν
τους ανωτέρω όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Στοιχεία ή ενδείξεις που καθιστούν τα οικονομικά στοιχεία αόριστα, συνεπάγονται την
απόρριψη της προσφοράς.
ΑΡΘΡΟ 4
ΤΙΜΕΣ
Οι τιμές για την προμήθεια των αναφερομένων στο Άρθρο 1 της παρούσας ειδών πρέπει
να δίδονται σε ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε
είδους δαπανών για την εκτέλεση της προμήθειας, χωρίς το Φ.Π.Α..
Ο Φ.Π.Α. αναγράφεται χωριστά ως ποσοστό επί τοις εκατό. (Σε περίπτωση που
αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α. αυτός διορθώνεται από την Υπηρεσία).
Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο
νόμισμα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Προσφορές που
απαράδεκτες.

θέτουν

όρο

αναπροσαρμογής

της

τιμής

απορρίπτονται

ως

ΑΡΘΡΟ 5
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με κριτήριο την συνολικά χαμηλότερη τιμή.
Στον μειοδότη προμηθευτή που θα κατακυρωθεί το αποτέλεσμα του διαγωνισμού
αποστέλλεται σχετική απόφαση.
Οι λοιποί συμμετέχοντες ενημερώνονται επίσης για το αποτέλεσμα του διαγωνισμού.
ΑΡΘΡΟ 6
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει - το συντομότερον δυνατόν από την
ημερομηνία αποστολής της απόφασης κατακύρωσης - με δική του μέριμνα και δαπάνη,
το σύνολο της αναφερομένης στο Άρθρο 1 της παρούσης προμήθειας στην Κεντρική
Υπηρεσία του Οργανισμού επί της οδού Δομοκού 5, (Σταθμός Λαρίσης) (3ος όροφος).
Σε περίπτωση παράβασης από τον ανάδοχο οιουδήποτε από τους όρους της
πρόσκλησης ή πλημμελούς εκτέλεσης των υποχρεώσεών του, ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
δικαιούται να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.

ΑΔΑ: 7ΙΩ046ΨΧΞΧ-ΞΗ3

Για την διαδικασία κήρυξης του αναδόχου ως έκπτωτου έχουν ανάλογη εφαρμογή οι
διατάξεις του άρθρου 34 της ΚΥΑ 58192/99.
Απαγορεύεται ο ανάδοχος που θα αναδειχθεί από τον παρόντα διαγωνισμό να εκχωρήσει
ή να μεταβιβάσει σε τρίτους, καθ’ οιονδήποτε τρόπο την εκτέλεση της προμήθειας και
τα εκ της συμβάσεως απορρέοντα δικαιώματα και υποχρεώσεις. Στην περίπτωση αυτή
κηρύσσεται έκπτωτος, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της ΚΥΑ 58192/99.
ΑΡΘΡΟ 7
ΠΛΗΡΩΜΗ
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει από την Δ/νση Διοικητικής και Οικονομικής
Υποστήριξης – Τμήμα Λογιστηρίου, στα κεντρικά γραφεία του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Ως προς
τα δικαιολογητικά πληρωμής και την καταβολή αυτής, αφαιρουμένων των νόμιμων
κρατήσεων, ισχύουν τα οριζόμενα στους Κανονισμούς Οικονομικής Διαχείρισης και
Προμηθειών του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 58193/99 και 58192/00, αντίστοιχα.
Η καταβολή του συνολικού τιμήματος στον προμηθευτή θα πραγματοποιηθεί μετά την
ολοκλήρωση της προμήθειας και αφού προηγουμένως η αρμόδια επιτροπή παραλαβής
του Οργανισμού πιστοποιήσει την προσήκουσα εκτέλεση αυτής με σχετικό πρακτικό
παραλαβής.
ΑΡΘΡΟ 8
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους
της πρόσκλησης, εκτός εάν ρητά αναφέρει στην προσφορά του τα σημεία εκείνα τα
οποία δεν αποδέχεται. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης, ματαίωσης της
διαδικασίας ή και επαναπροκήρυξης του διαγωνισμού αζημίως.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

1. Pronet S.A.
Καλλιρόης 146, Αθήνα
Τηλ. : 210-9249750
Τηλ/πία : 210-9232013
knz@pronet.com.gr
2. I.S.T. Information Systems Technology
Δ. Σολωμού 9, Αθήνα
Τηλ. : 210-2832981 / 6944.188182 / 6999.991829
Τηλ/πία : 210-7207279
info@i-systems.gr
3. Cysoft Computer Consultans Ltd
Κυδωνιών 15, Αθήνα
Τηλ. : 210-9340288
Τηλ/πία : 210-9340115
info@cysoft.gr
4.

ΗΙΡΑC A.E.B.E.
Ευρυδάμαντος 53
117 45 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. : 210-9370265-6
Τηλ/πία : 210-9370267
info@hipac.gr
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