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Θέμα : Πρόσκληση για προσφορά 

 

Το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών ενδιαφέρεται να αναθέσει την  ετήσια συνδρομή-συμβόλαιο 

συντήρησης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Δημοσίων Συμβάσεων που είναι 

εγκατεστημένο και λειτουργεί στο ΕΙΚ ΑΘΗΝΩΝ (ΓΡΑΦ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ), η δαπάνη της 

οποίας ανέρχεται σε συνολικό ποσό 1.240,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα 

βαρύνει τον Κ.Α. 0433 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 κατά ποσό 1.240,00 

€, καθώς και τον κωδικό είδους (CPV) : 48444000-2. 

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. 158/25-9-

2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ: 6Η84469Η2Σ-ΒΗΩ. 

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια 

σύμφωνα με την επισυναπτόμενη τεχνική περιγραφή, μέχρι την 3/10/2019. 

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.), 

στους διαχειριστές,ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), στον Διευθύνοντα 

Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

β.Φορολογική ενημερότητα 

γ.Ασφαλιστική ενημερότητα(ΕΦΚΑ – ΙΚΑ – Κ.Λ.Π.) 

 

 

[Τα ανωτέρω δικαιολογητικά δεν απαιτούνται σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία 

ίση ή κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.. (άρθρο 73 

παρ.6 Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.9 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017, 

άρθρο 80 παρ.11 Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.15 του άρθρου 107 του 

Ν.4497/2017)] 
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                                                              ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 
                                 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ /ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

   1 Ετήσια συνδρομή-συμβόλαιο 
συντήρησης του Συστήματος 
Ηλεκτρονικής Διαχείρισης 
Δημοσίων Συμβάσεων που είναι 
εγκατεστημένο και λειτουργεί  
στο ΕΙΚ ΑΘΗΝΩΝ 

Εγκατάσταση της αναβαθμισμένης έκδοσης της εφαρμογής με νέες 
δυνατότητες και λειτουργικότητες. Ειδικότερα οι παρεχόμενες υπηρεσίες 
περιλαμβάνουν: 
1.Εγκατάσταση όλων των διορθωτικών εκδόσεων της εφαρμογής καθ’ όλη τη 
διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης. 
2.Παράδοση στους χρήστες, όλων των ανανεωμένων εκδόσεων ή προσθηκών 
εγχειριδίων χρήσης της εφαρμογής που σχετίζονται με τις νέες εκδόσεις. 
3.Διασφάλιση καλής λειτουργίας του λογισμικού. 
4.Αποκατάσταση των ανωμαλιών λειτουργίας του λογισμικού εφαρμογών. 
5.Παροχή απαντήσεων μέσω τηλεφώνου (τηλεφωνική υποστήριξη), κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 09:00 - 17:00) σε 
ερωτήματα που αφορούν την επίλυση αποριών ή αντιμετώπιση θεμάτων που 
αφορούν στη λειτουργία του προγράμματος. 
6.Φιλοξενία εφαρμογής και δεδομένων. Η εφαρμογή θα είναι διαθέσιμη στο 
internet 24 ώρες την ημέρα, επτά ημέρες την εβδομάδα, 365 ημέρες το έτος. 
Ταυτόχρονα θα τηρούνται αντίγραφα ασφαλείας τουλάχιστον δύο φορές την 
ημέρα. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να ζητηθεί από το ΕΙΚ, και ο ανάδοχος να 
αποστείλει αντίγραφο ασφαλείας. 

     
 

 

  
 

 

 
 
                                                           ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
 
                                            ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ / € ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ / € 

1 
 

Ετήσια συνδρομή-συμβόλαιο συντήρησης 
 του Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης 
Δημοσίων Συμβάσεων που είναι 
εγκατεστημένο και λειτουργεί  
στο ΕΙΚ ΑΘΗΝΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ    12 ΜΗΝΕΣ 
(ΜΕ ΠΑΡΑΤΑ- 
ΣΗ 2 ΜΗΝΕΣ) 

        1.000,00       1.000,00 

  
 

    

  
 

    

 
 

   ΣΥΝΟΛΟ       1.000,00 

    ΦΠΑ 24 % 
 

         240,00 

    ΣΥΝΟΛΙΚΗ.ΑΞΙΑ 
ΣΥΜΠΕΡ/ΝΟΥ ΦΠΑ 

      1.240,00 

 

 

 

 

                                                     Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης 

             Α.α 

 

                                                     Ανδρομάχη Χρηστίδου 
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