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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Καρδίτσα 23 Ιουνίου 2016
Αρ. Πρωτ.: οικ.211

Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Υ.Υ.
(ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ)

ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Ταχ.Δ/νση
Ταχ.Κωδικας
Πληροφορίες
Email
Τηλέφωνο
Fax

Β. Τζέλλα 48
43132 - Καρδίτσα
Κα Προϊσταμένη
eyde.kyy.kard @ggde.gr
24410 - 75819
24410 - 72551

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

ΘΕΜΑ: Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης υπολογιστικών συστημάτων ήτοι,
ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτών, τηλεφωνικών κέντρων και συντήρησης
αυτών.
Το ΤΚΕ Καρδίτσας της ΕΥΔΕ ΚΥΥ για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος
Κατασκευής Εργων (ΤΚΕ) με έδρα την Καρδίτσα θα προβεί με την διαδικασία της απευθείας
ανάθεσης, στη σύναψη σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης
συντήρησης και αναβάθμισης όποτε απαιτείται, των υπολογιστικών συστημάτων, ήτοι των 16
ηλεκτρονικών υπολογιστών, των 16 εκτυπωτών και δύο (2) τηλεφωνικών κέντρων για το
χρονικό διάστημα από 1-7-2016 έως 31-12-2016.
Οι δαπάνες που θα προκύψουν από την εν λόγω σύμβαση θα καλυφθούν από τις πιστώσεις
του ΕΕ 2015ΣΕ07220000 της ΣΑΕ 072/2. Σε περίπτωση που το ενάριθμο τροποποιηθεί ή
δημιουργηθεί νέο, οι δαπάνες θα βαρύνουν το αντίστοιχο νέο ενάριθμο.
Οι προσφορές θα αξιολογηθούν από τριμελή επιτροπή που συστάθηκε με την αριθμ. οικ. 29/52-2016 απόφασή μας και η ανάθεση παροχής υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί με την
υπογραφή σχετικής σύμβασης. Εάν η σύμβαση υπογραφεί αργότερα από τις 1-7-2016 θα
μειωθεί αντίστοιχα το τίμημα. Η ανωτέρω επιτροπή έχει δικαίωμα να αποκλείσει οποιαδήποτε
προσφορά εάν διαπιστώσει με οποιονδήποτε τρόπο ότι ο/οι ενδιαφερόμενος/οι έχει υποβάλλει
ψευδή έγγραφα και στοιχεία.
Για την συμμετοχή στη διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι θα αποστείλουν σφραγισμένη προσφορά
σε κλειστό φάκελο στην ταχυδρομική διεύθυνση ΕΥΔΕ ΚΥΥ Τμήμα Καρδίτσας Τζέλλα 48
43132 Καρδίτσα, ή θα την καταθέσουν αυτοπροσώπως, είτε δια νόμιμου εκπροσώπου τους,
είτε με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας, στον 1ο όροφο
μέχρι την 29-6-20106 και ώρα 15.00
Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, οι προσφορές που θα υποβληθούν
θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Οι υποψήφιοι φέρουν ευθύνη για τυχόν
καθυστέρηση προσκόμισης της προσφοράς τους και για οποιονδήποτε λόγο.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα
2441075819 και 2441029869.
ΦΟΡΕΑΣ

ΥΠΟΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
(ΕΥΔΕ ΚΥΥ) ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
090174291
ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ,
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΚΑΙ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ
16
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΏΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, 16 ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ 2
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ
720,00€
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ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
(κόστος χωρίς ΦΠΑ)
Φ.Π.Α. 24%
ΣΥΝΟΛΟ
CPV
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΟΡΕΑ

172,80€
892,80€
72600000-6
Ε.Ε. 2015ΣΕ07220000 της ΣΑΕ 072/2(σε
περίπτωση που το ενάριθμο τροποποιηθεί ή
δημιουργηθεί νέο η δαπάνη θα βαρύνει το
αντίστοιχο νέο ενάριθμο).
ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί με μέριμνα του Τμήματος μας στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ καθώς
και
στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.yme.gov.gr και της Γενικής Γραμματείας
Υποδομών (www.ggde.gr)
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Στην οικονομική του προσφορά ο ανάδοχος θα πρέπει να αναφέρει και να προσκομίσει
γραπτά αποδεικτικά στοιχεία για τα κάτωθι:
1. Το ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) που προσφέρει και την τελική προσφερόμενη
τιμή.
2. Τον κύκλο εργασιών του, της τελευταίας πενταετίας.
3. Το projects που έχει αναλάβει, κατά την τελευταία πενταετία, είτε έχουν ολοκληρωθεί είτε
βρίσκονται σε εξέλιξη.
4. Τους φορείς με τους οποίους συνεργάζονται , κατά την τελευταία πενταετία.
5. Φορολογική ενημερότητα.
6. Ασφαλιστική ενημερότητα.
Επίσης θα πρέπει να δηλώσει ότι αποδέχεται τα κάτωθι:
 Την τεχνική υποστήριξη σε θέματα συντήρησης, επισκευής και αναβάθμισης με σκοπό την
καθημερινή και άμεση αντιμετώπιση των εμφανιζόμενων προβλημάτων σχετικά με την
λειτουργία των ηλεκτρονικών υπολογιστών, οθονών, mouse, πληκτρολογίων, εκτυπωτών
κλπ. που λειτουργούν στην αναθέτουσα αρχή.
 Τον έλεγχο λειτουργίας κατά την πρώτη εγκατάσταση και την επίδειξη λειτουργίας νέων
Η/Υ.
 Την αποκατάσταση κάθε βλάβης του hardware και software και την προστασία του
συνόλου των ηλεκτρονικών υπολογιστών από κακόβουλο λογισμικό με την εγκατάσταση
κατάλληλων προγραμμάτων ασφαλούς χρήσης “antivirus” (επιλογής και δαπάνης της
αναθέτουσας αρχής) και την ενημέρωσή τους, με κάθε νέα τους έκδοση και οπωσδήποτε
πριν την εκπνοή της άδειας λήξης τους.
 Την παροχή υπηρεσιών:
1. Αποκατάστασης των βλαβών του δικτύου, των συνδέσεων στο διαδίκτυο κλπ.
2. Ανάκτησης δεδομένων (data recovery).
 Την παροχή τηλεφωνικής υποστήριξης, εφόσον η βλάβη μπορεί να αποκατασταθεί εξ
αποστάσεως.
 Την συντήρηση και προγραμματισμό των υπαρχόντων τηλεφωνικών κέντρων.
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Την προσέλευσή του στην Υπηρεσία μέσα σε μία ώρα από τη δήλωση σ΄αυτόν βλάβης. Σε
περίπτωση που αυτή δηλωθεί μετά τις 14.00 ο ανάδοχος έχει το δικαίωμα να προσέλθει την
επόμενη ημέρα το αργότερο έως τις 09.00.
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Κοινοποίηση
ΕΥΔΕ ΚΥΥ
Πανόρμου 22
11523 Αθήνα
Εσωτερική Διανομή
1. Φακ. Διοικ.
2. Χρον. Αρχείο

Η

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΙΟΥΛΙΑ ΚΑΡΥΑ-ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΥ
Πολ. Μηχανικός
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