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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

για την συντήρηση και αναβάθµιση λογισµικού AutoCAD και διασύνδεσή του µε το GIS  
 
 
  

Η Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. προκειµένου να αναθέσει µε τη διαδικασία 

πρόσκλησης ενδιαφέροντος την παροχή υπηρεσίας συντήρησης λογισµικού AutoCAD και διασύνδεσή του µε 

το GIS, ενδεικτικού προϋπολογισµού τριάντα οκτώ χιλιάδων (38.000,00€) ευρώ, πλέον ΦΠΑ 

 
 

Προσκαλεί 

Κάθε ενδιαφερόµενη εταιρία να καταθέσει φάκελο µε σφραγισµένη προσφορά, µέχρι την Τρίτη 2/9/2014     
και 14.30 στη διεύθυνση:  
Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. 
Τµήµα Προµηθειών, ∆.Υ. & Αποθηκών 
Τσιµισκή 98, 8ος όροφος, Τ.Κ. 54622, Θεσσαλονίκη 
  
 

Η εταιρία στην οποία θα ανατεθεί η παροχή υπηρεσίας, θα καταθέσει προσφορά η οποία θα περιλαµβάνει 

τα παρακάτω:        

1. Το κόστος αναβάθµισης και συντήρησης των 10 υφιστάµενων αδειών του λογισµικού AutoCAD 

(έκδοση 2010) και της διασύνδεσή του µε το GIS της εταιρίας, βάσει των νέων εκδόσεων. Θα πρέπει 

δηλαδή η προσφορά να περιλαµβάνει και την συντήρηση των αδειών για τα έτη 2010 έως 2014.  

2. Το κόστος πραγµατοποίησης ταχύρυθµων σεµιναρίων, διάρκειας δύο ηµερών, ώστε να γίνει η 

εκπαίδευση υπαλλήλου της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. στην διασύνδεση του λογισµικού µε το GIS της εταιρίας. Τα 

εν λόγω σεµινάρια θα γίνουν σε χώρο του αναδόχου. 

3. Βεβαίωση ότι η εταιρία είναι επίσηµα πιστοποιηµένη ως Autodesk Value Added Reseller και Autodesk 

Training Center 

 

            
                              ΕΤΑΙΡΙΑ Υ∆ΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 

∆/ΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ∆.Υ. 
                 &  ΑΠΟΘΗΚΩΝ 
Πληρ.  Σπ. Πετρόπουλος 
Τηλ.   2310 966972 
Fax   2310 283117 
E mail promithies@eyath.gr  

         

                         ΠΡΟΣ 

                Κάθε ενδιαφερόµενο 

 

          



ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

• Οι προσφορές θα εξεταστούν από την αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης και θα επιλεγεί ο πάροχος 

υπηρεσιών µε τη χαµηλότερη προσφερόµενη τιµή, από εκείνους των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως 

αποδεκτές µε βάση τις αναφερόµενες απαιτήσεις. 

• Το ποσοστό του αναλογούντος ΦΠΑ, θα αναφέρεται χωριστά. Σε διαφορετική περίπτωση θεωρείται 

ότι έχει συνυπολογισθεί στην τιµή της προσφοράς. 

• Οι προσφορές θα ισχύουν για 60 ηµέρες. 

• Η εξόφληση του τιµολογίου θα γίνει σε περίπου 60 ηµέρες από την έκδοσή του και µετά την υπογραφή 

των σχετικών πρωτοκόλλων από την επιτροπή παραλαβής. 

 
Η παρούσα πρόσκληση διατίθεται και σε ηλεκτρονική µορφή στη διεύθυνση www.eyath.gr  

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία µπορείτε να απευθύνεστε στον κ Ιωάννη Κάβουρα στο τηλ. 2310 966948. 

 
 
 
 

 Η Προϊσταµένη του Τµήµατος 

Προµηθειών, ∆.Υ. & Αποθηκών 

 

 

Ελένη Παχατουρίδου 

 
  
  
  
  

 


