ΓΙΑΒΑΘΜΙΗ : ΓΗΜΟΙΟ

ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ Γ..
Γ/νζη Γιοικηηικήρ & Οικονομικήρ Τποζηήπιξηρ
Σμήμα Ππομηθειών

Αζήλα, 04/08/2020

Πιεξνθνξίεο : Δ. αξίλα

Αξ. πξση.:49129

Σει. : 210 8802554

ΑΝ ΑΚ Ο Ι Ν Ω  Η
ΘΔΜΑ: «Δηήζηα αλαλέσζε αδεηώλ ρξήζεο ινγηζκηθνύ KERIO 29/09/2020 έσο
28/09/2021 κε ηελ δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο ζύκθσλα κε ηνλ Ν.
4412/2016».
ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
Η πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο (ρακειόηεξε ηηκή).
Ο Οξγαληζκόο Πιεξσκώλ θαη Διέγρνπ Κνηλνηηθώλ Δληζρύζεσλ Πξνζαλαηνιηζκνύ
θαη Δγγπήζεσλ (Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ.) ζύκθσλα κε ην Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ 147/Α/8-8-16) θαιεί
ηνπο ελδηαθεξόκελνπο γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο γηα ηελ εηήζηα αλαλέσζε αδεηώλ
ρξήζεο ινγηζκηθνύ Kerio, ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ έξι σιλιάδων ηεηπακοζίων
ζαπάνηα οκηώ εςπώ (6.448, 00 €) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνύληνο Φ.Π.Α.
24%.
Όζνη επηζπκνύλ κπνξνύλ λα θαηαζέζνπλ πξνζθνξά ζηελ Γ/λζε Γηνηθεηηθήο &
Οηθνλνκηθήο Τπνζηήξημεο – Σκήκα Πξνκεζεηώλ (Πξσηόθνιιν) ηνπ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ.,
Γνκνθνύ 5, (ζην ηζόγεην ηνπ θηηξίνπ), ην αξγόηεξν κέρξη ηηο 11/08/2020 εκέξα Σπίηη θαη
ώξα 11.00 π.μ.
Οη πξνζθνξέο ζα θαηαηίζεληαη ζε θιεηζηό ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζηνλ νπνίν πξέπεη λα
αλαγξάθνληαη επθξηλώο :
 ε ιέμε «Πξνζθνξά»
 ν απνδέθηεο : Γ/λζε Γηνηθεηηθήο & Οηθνλνκηθήο Τπνζηήξημεο Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ. –

Σκήκα Πξνκεζεηώλ - Γνκνθνύ 5 , Αζήλα
 ν αξηζκόο ηεο αλαθνίλσζεο
 ηα ζηνηρεία ηνπ ππνβάιινληνο ηελ πξνζθνξά (απνζηνιέαο) θαη
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 ε έλδεημε «ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΥΣΔΙ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ».

Η πξνζθνξά ζα πξέπεη λα έρεη ηζρύ γηα ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθέο εκέξεο από ηελ
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξώλ.
Α. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ
Δηήζηα αλαλέσζε αδεηώλ ρξήζεο ινγηζκηθνύ KERIO, γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από
29/9/2020 έωρ 28/9/2021, θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηα modules πνπ έρεη ήδε πξνκεζεπηεί ν
Οξγαληζκόο θαη απαηηείηαη ε εηήζηα αλαλέσζή ηνπο :


Kerio Control + Sophos AV γηα 450 ρξήζηεο



Kerio Web Filter γηα 450 ρξήζηεο

Β. ΣΙΜΔ
Οη ηηκέο ζα πξέπεη λα δίδνληαη ζε επξώ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππέξ ηξίησλ
θξαηήζεσλ θαη θάζε είδνπο δαπαλώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο.
Οη ηηκέο ζα αλαγξάθνληαη αλά είδνο θαη σο γεληθό ζύλνιν, ρσξίο ΦΠΑ θαη κε ΦΠΑ.
Ο Φ.Π.Α. αλαγξάθεηαη ρσξηζηά σο πνζνζηό επί ηνηο εθαηό.
Πξνζθνξέο πνπ δελ δίλνπλ ηηο ηηκέο ζε ΔΤΡΩ ή πνπ θαζνξίδνπλ ζρέζε ΔΤΡΩ πξνο μέλν
λόκηζκα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
Πξνζθνξέο πνπ ζέηνπλ όξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
Γ. ΣΟΠΟ – ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΗ
Η παξάδνζε ησλ αλαθεξνκέλσλ αδεηώλ ζα γίλεη ειεθηξνληθά ζηελ ειεθηξνληθή δ/λζε
george.kamarinopoulos@opekepe.gr ηο ζςνηομόηεπο δςναηόν από ηελ εκεξνκελία
αλαθνίλσζεο ηεο απόθαζεο αλάζεζεο ζηνλ κεηνδόηε πξνκεζεπηή.
Γ. ΑΝΑΘΔΗ – ΤΜΒΑΗ
Η αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη ζηνλ αλάδνρν κε ηε ζπκθεξόηεξε από νηθνλνκηθή
άπνςε πξνζθνξά κόλν βάζεη ηηκήο (ρακειόηεξε ηηκή) γηα ην ζύλνιν ηεο πξνκήζεηαο,
από ην Σκήκα Πξνκεζεηώλ.
ηνλ αλάδνρν απνζηέιιεηαη ζρεηηθή απόθαζε ηνπ Οξγαληζκνύ, βάζεη ηεο νπνίαο
ππνρξενύηαη λα πξνζέιζεη εληόο είθνζη (20) εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο
ηεο απόθαζεο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο.
Δάλ ν αλάδνρνο ζηνλ νπνίν έγηλε ε αλάζεζε δελ πξνζέιζεη εληόο ηεο αλσηέξσ
πξνζεζκίαο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο, θεξύζζεηαη έθπησηνο.
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ε απηή ηελ πεξίπησζε ε αλάζεζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα ηελ ακέζσο ρακειόηεξε
ηηκή.
Δ. ΠΛΗΡΩΜΗ
Η πιεξσκή ηνπ αλαδόρνπ ζα γίλεη θαηόπηλ νινθιήξσζεο ηνπ ζπλόινπ ησλ επηκέξνπο
παξαδόζεσλ, από ηε Γ/λζε Γηνηθεηηθήο θαη Οηθνλνκηθήο Τπνζηήξημεο – Σκήκα
Λνγηζηεξίνπ θαη Πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Οξγαληζκνύ, ζηελ Κεληξηθή Τπεξεζία ηνπ
Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ. (νδόο Γνκνθνύ 5, 4νο όξνθνο), αθνύ πξνεγνπκέλσο ε αξκόδηα
Δπηηξνπή Παξαιαβώλ ηνπ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ. πηζηνπνηήζεη κε ηε ζύληαμε ηνπ ζρεηηθνύ
πξαθηηθνύ ηελ πξνζήθνπζα εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο.
Γηα ηελ πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο, αθαηξνπκέλσλ ησλ λόκηκσλ θξαηήζεσλ, ν αλάδνρνο
νθείιεη λα ππνβάιιεη ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά:
α) Σηκνιόγην.
β) Δμνθιεηηθή απόδεημε, εάλ ην ηηκνιόγην δελ θέξεη ηελ έλδεημε «Δμνθιήζεθε».
γ) Πηζηνπνηεηηθά Φνξνινγηθήο θαη Αζθαιηζηηθήο Δλεκεξόηεηαο.
Η επηζηνιή απηή απνηειεί πξόζθιεζε γηα ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο θαη δελ
δεζκεύεη θαζ’ νηνλδήπνηε ηξόπν ηνλ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ., ν νπνίνο ζα αλαιάβεη ππνρξέσζε
έλαληη ηνπ αλαδόρνπ, κόλνλ κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο.
Η

παξνύζα

πξόζθιεζε

δεκνζηεύεηαη

ζηελ

ηζηνζειίδα

ηνπ

Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ.

(https://www.opekepe.gr/el/).

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΔΚΔΠΔ

Γπ. Γπηγόπιορ Βάππαρ

Συνημμένα:
-Πίνακαρ Διανομήρ
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Εζωηερική διανομή:
- Δ/νση Δ/κήρ & Οικ/κήρ Υπ/ξηρ - Τμήμα Λογιστηπίος & Πποϋπολογισμού τος Οπγανισμού
- Δ/νση Πληπουοπικήρ - Τμήμα Υποστήπιξηρ Σςστημάτων & Ευαπμογών

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

1. Pronet S.A.
Καιιηξόεο 146, Αζήλα
Σει. : 210-9249750
Σει/πία : 210-9232013
knz@pronet.com.gr
2. I.S.T. Information Systems Technology
Γ. νισκνύ 9, Αζήλα
Σει. : 210-2832981 / 6944.188182 / 6999.991829
Σει/πία : 210-7207279
info@i-systems.gr

3. Cysoft Computer Consultans Ltd
Κπδσληώλ 15, Αζήλα
Σει. : 210-9340288
Σει/πία : 210-9340115
info@cysoft.gr
4. ΗΙΡΑC A.E.B.E.
Δπξπδάκαληνο 53
117 45 ΑΘΗΝΑ
Σει. : 210-9370265-6
Σει/πία : 210-9370267
info@hipac.gr
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