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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Θεσσαλονίκη, 30 Ιουνίου 2017

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Αρ. Πρωτ.: οικ. 610/Φ. ΠΜΘ

Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Υ.Υ.

(ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ)

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ

ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κώδικας
Πληροφορίες
Εmail
Τηλέφωνο
FAX
ΘΕΜΑ:

:
:
:
:
:
:

Γιαννιτσών 31-Βαλκανικό Κέντρο
54627 – Θεσ/νίκη
Ν. Μούκος
eyde.kyy.thes@ggde.gr
2310 520 836
2310 501 983

Παροχή υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης και αναβάθμισης υπολογιστικών συστημάτων
ήτοι Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, εκτυπωτών, περιφερειακών, Servers, Δικτύου και
συντήρησης αυτών.

Το Τμήμα Κατασκευής Έργων (Τ.Κ.Ε.) Θεσσαλονίκης της Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Υ.Υ. σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν.4412/2016 θα προβεί, μετά από διερεύνηση της αγοράς στην διαδικασίας απευθείας ανάθεσης, για την παροχή
υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης συντήρησης και αναβάθμισης όποτε απαιτείται των υπολογιστικών συστημάτων
της Υπηρεσίας, ήτοι Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, εκτυπωτών, περιφερειακών, Servers και του Δικτύου με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Η διάρκεια του έργου θα
είναι από την υπογραφή της σύμβασης και για 6 μήνες.
Η ανάθεση παροχής υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί με την υπογραφή σχετικής σύμβασης μεταξύ του Τμήματος
Κατασκευής Έργων (ΤΚΕ) Θεσσαλονίκης και του αναδόχου.
Για τη συμμετοχή στη διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές στο Πρωτόκολλο της
Υπηρεσίας οδός Γιαννιτσών 31 – Βαλκανικό Κέντρο – Κτίριο «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» 54627 Θεσσαλονίκη, στον 1ο όροφο
μέχρι την 10η Ιουλίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00’.
ΦΟΡΕΑΣ

Α.Φ.Μ.
ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Υ.Υ.
(ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ)
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
090310533
ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ,
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 25 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
5
ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ
SERVERS ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ.
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΚΟΣΤΟΣ
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)
Φ.Π.Α. 24%
ΣΥΝΟΛΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ
CPV
ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1.Προϊστάμενο
2. Λογιστήριο
3. Χρ. Αρχείο

1.200,00 €
288,00 €
1.488,00 €
2015ΣΕ07620000 της ΣΑΕ 076/2 (σε περίπτωση που το
ενάριθμο τροποποιηθεί ή δημιουργηθεί νέο η δαπάνη θα
βαρύνει το αντίστοιχο νέο ενάριθμο)
72610000-9
Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί α) στους
δικτυακούς τόπους www.ymy.gov.gr και www.ggde.gr
και β) στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ www.eprocurement.gov gr
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Κ.Ε. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
της Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Υ.Υ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΚΟΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧ. με A΄ βαθμό

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜ
1. Την τεχνική υποστήριξη σε θέματα συντήρησης, επισκευής και αναβάθμισης με σκοπό την καθημερινή και
άμεση αντιμετώπιση των εμφανιζομένων προβλημάτων σχετικά με τη λειτουργία του δικτύου, των servers, των
ηλεκτρονικών υπολογιστών, οθονών, mouse,πληκτρολογίων, εκτυπωτών και λοιπών περιφερειακών που
λειτουργούν στην Αναθέτουσα Αρχή.
2. Τον έλεγχο λειτουργίας κατά την πρώτη εγκατάσταση και την επίδειξη λειτουργίας νέων Η/Υ και περιφερειακών
3. Την αποκατάσταση κάθε βλάβης του hardware και software καθώς και την προστασία του συνόλου των
ηλεκτρονικών υπολογιστών και των servers, από κακόβουλο λογισμικό, με την εγκατάσταση κατάλληλων
προγραμμάτων ασφαλούς χρήσης «antivirius» (επιλογής και δαπάνης της Αναθέτουσας Αρχής) και την ενημέρωσή
τους με κάθε νέα τους έκδοση και οπωσδήποτε πριν την εκπνοή της άδειας λήξης τους.
4. Την παροχή εργασιών
α. Server virtualization,
β. Δημιουργίας συστήματος Intranet για επιτάχυνση και βελτιστοποίηση διαχείρισης και διάχυσης πληροφορίας
γ. Δημιουργίας βάσης δεδομένων για κοινή χρήση
δ. Αυτοματοποίησης διαδικασιών αντιγράφων ασφάλειας σε όλους τους σταθμούς εργασίας (backup)
ε. Αποκατάστασης των βλαβών του δικτύου, των συνδέσεων στο διαδίκτυο, κ.λ.π.
στ. Ανάκτησης δεδομένων (data recovery)
ζ. Υποστήριξη λειτουργίας της
5. Την παροχή τηλεφωνικής υποστήριξης εφόσον η βλάβη μπορεί να αποκατασταθεί εξ αποστάσεως
6. Σε περίπτωση βλάβης των ανωτέρω μηχανημάτων τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν, θα δοθούν βάσει
του τιμοκαταλόγου που έχει κατατεθεί με την οικονομική προσφορά στην υπηρεσία.
7. Την προσέλευσή του στην Υπηρεσία μέσα σε μια 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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