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Βαθμός
Προτεραιότητας

: Κοινό

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση για τη προμήθεια
λογισμικών πακέτων ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις ανάγκες του τμήματος Ενέργειας της
Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος, στην Λ. Κηφισίας 1-3, Αθήνα.

Το τμήμα Ενέργειας της Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος του ΣΕΠΔΕΜ, προτίθεται να προβεί με τη
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στην προμήθεια “ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ” που αφορά τον έλεγχο της εγκυρότητας και ακρίβειας των δεδομένων υπολογισμού που
υποβάλλονται με τη μορφή ηλεκτρονικών αρχείων δεδομένων στο Αρχείο Επιθεώρησης Κτιρίων
Προς τούτο καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν μέχρι τη Παρασκευή 23-10-2015 και ώρα 14:30
μ.μ. στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΣΕΠΔΕΜ (Λ. Κηφισίας 1-3, Αθήνα, 3ος όροφος) κλειστό φάκελο με
την ένδειξη «ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ» που θα συνοδεύεται από αίτηση συμμετοχής και θα περιλαμβάνει :
1.Κλειστό υποφάκελο Οικονομικής Προσφοράς του υποψηφίου Ανάδοχου στην οποία θα προσδιορίζεται
με σαφήνεια το συνολικό κόστος των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν καθώς και του ΦΠΑ (στο
συνολικό ποσό θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται η παρακράτηση φόρου εισοδήματος, σύμφωνα με το
άρθρο 24 του Ν.2198/94 (ΦΕΚ 43Α/1995), καθώς και οι λοιπές κρατήσεις που προβλέπονται για
πληρωμές από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και κράτηση 0,10% επί της αξίας εκτός ΦΠΑ υπέρ
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων).
Στην οικονομική προσφορά πρέπει, επίσης, επί ποινή αποκλεισμού, να εξειδικεύονται σε χωριστό
κεφάλαιο της προσφοράς, εκτός των άλλων τα εξής :
α) Το ύψος και η ανάλυση του προϋπολογισμένου κόστους της προμήθειας των λογισμικών πακέτων
ηλεκτρονικών υπολογιστών.
β) Κάθε άλλο οικονομικό στοιχείο σχετικό με την υλοποίηση της προμήθειας, σύμφωνα με την κρίση του
υποψηφίου Αναδόχου.
2.Κλειστό υποφάκελο Τεχνικής Προσφοράς σύμφωνα με τα κριτήρια της παρούσας και τις τεχνικές
προδιαγραφές όπως ορίζονται από τη πρόσκληση ενδιαφέροντος

Περιγραφή ελάχιστων τεχνικών απαιτήσεων:
Η προμήθεια των λογισμικών πακέτων ηλεκτρονικών υπολογιστών θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:

Α' ΕΙΔΟΣ
ΑΔΕΙΑ AUTODESK AUTOCAD LT
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ : 2
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :
Άδεια σχεδιαστικού προγράμματος (CAD) Autodesk AutoCad LT, όλες οι λειτουργίες Drafting και
επίβλεψης σχεδίων, με συμβατότητα στο λειτουργικό Microsoft Windows 8. Σχεδιασμός και εργαλεία
σχεδιασμού σε δύο (2) διαστάσεις.
Β' ΕΙΔΟΣ
ΑΔΕΙΑ GStarCad
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ : 2
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :
Άδεια σχεδιαστικού προγράμματος (CAD) GStarCad, που περιλαμβάνει εργαλεία σχεδίασης σε 2 και 3
διαστάσεις, πλήρη συμβατότητα με αρχεία σε format (.dwg) και (.dxf), πλατφόρμα προγραμματισμού και
δυνατότητα φωτορεαλισμού. Να γίνεται χρήση κλειδιού USB (dongle) και να περιέχονται οι εξής
δυνατότητες:
1) Drag and Drop Customization
2) Text Incremental Copy
3) Express Tools
Τα κριτήρια για την απευθείας ανάθεση μεταξύ των προσφορών είναι:
α) Κάλυψη των τεχνικών απαιτήσεων του έργου, όπως αυτές αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση και
του εγκεκριμένου προϋπολογισμού όπως αναφέρεται στην Απόφαση του Υπουργού ΠΕΝ
οικ.465/19.10.2015, η οποία επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.
β) Εφόσον πληρούνται όλα τα ανωτέρω υπό στοιχείο (α) τεχνικά κριτήρια, επιλέγεται η χαμηλότερη
προσφερόμενη τιμή.
Η συνολική δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται σε 4.600,00 € ευρώ πλέον Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τις
πιστώσεις του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων, έργο 2012ΣΕ07580098 της ΣΑΕ 075/8.
Η αποσφράγιση των προσφορών και ο τυπικός έλεγχος πληρότητας θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία
του ΣΕΠΔΕΜ (Λ. Κηφισίας 1-3 Αθήνα 3ος όροφος).
Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή διενέργειας των διαδικασιών ανάθεσης του
ΣΕΠΔΕΜ.

Θα αξιολογηθούν καταρχήν οι τεχνικές προτάσεις και ακολούθως οι Οικονομικές Προσφορές και εφόσον
πληρούνται όλα τα ανωτέρω υπό στοιχείο (α) τεχνικά κριτήρια θα επιλέγει η χαμηλότερη προσφορά εντός
του εκτιμώμενου προϋπολογισμού. Μετά την ολοκλήρωση του έργου της επιτροπής ο επιλεγμένος
Ανάδοχος θα κληθεί να υπογράψει σύμβαση με το Τμήμα Ενέργειας της Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος
του ΣΕΠΔΕΜ.

Παραδοτέα/Χρονοδιάγραμμα/Πληρωμή :
Ο ανάδοχος που θα επιλεγεί να αναλάβει τη προμήθεια λογισμικών πακέτων ηλεκτρονικών υπολογιστών,
θα πρέπει παραδώσει:
 εντός δέκα (10) ημερών τη προμήθεια λογισμικών πακέτων ηλεκτρονικών υπολογιστών στα
Γραφεία του τμήματος Ενέργειας της Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος του ΣΕΠΔΕΜ (Λ. Κηφισίας
1-3, Αθήνα, 3ος όροφος)
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή της προμήθειας
από την αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης παραλαβής του έργου.
Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υ.Π.ΕΝ

Η Γ. Διευθύντρια
του Σ.Ε.Π.Δ.Ε.Μ

Γεωργία Κοτίνη

Συν: Η Απόφαση Υπουργού ΠΕΝ ΑΠ οικ.465/19.10.2015(ΑΔΑ: ΩΩΓ34653Π8-5ΝΖ)
Εσωτερική Διανομή:
1.Χρονολογικό Αρχείο ΤΕΕ/ΕΝΕ/ΣΕΠΔΕΜ

