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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Θεσσαλονίκη 9/7/2019
Αρ. πρωτ. 14819
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικών
ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών, Δ. Υ. & Αποθηκών
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. Παχατουρίδου
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
2310 966968

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Για την ανανέωση αδειών χρήσης Office365

Η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. προκειμένου να προβεί στην ανάδειξη αναδόχου για σύναψη Σύμβασης
Ανανέωσης αδειών χρήσης πλατφόρμας Office365 (CPV: 7230000-8) σύμφωνα με τους
ειδικούς όρους που ακολουθούν
Προσκαλεί
κάθε ενδιαφερόμενο, να καταθέσει προσφορά σε κλειστό φάκελο, στον οποίο θα
αναγράφεται το αντικείμενο του διαγωνισμού, έως την 29/7/2019, ημέρα Δευτέρα και
ώρα 13:30, στη διεύθυνση:
Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., Τμήμα Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών, 8ος όροφος,
Τσιμισκή 98, Τ.Κ. 546 22 Θεσσαλονίκη,
Εκτιμώμενος προϋπολογισμός: 20.000€ πλέον Φ.Π.Α.
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Η εκτιμώμενη κατάσταση ως προς τις άδειες χρήσης της Ε.Υ.Α.Θ. ΑΕ έχει ως ακολούθως:
i. 300 άδειες του πακέτου Office 365 Business Essentials
ii. 20 άδειες του πακέτου Office 365 Business Premium
iii. 3 άδειες του πακέτου Project Online Professional
iv. 100 άδειες του πακέτου Exchange online plan 1
2. Το χρονικό διάστημα της ανανέωσης των αδειών ορίζεται στο ένα (1) έτος. Η ΕΥΑΘ ΑΕ
κατά τη διάρκεια της σύμβασης θα δύναται να αυξήσει (ή να μειώσει) τις προαναφερθείσες
ενεργές άδειες στο κάθε πακέτο, ανάλογα με τις ανάγκες της.
3. Στην οικονομική προσφορά, ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει το μηνιαίο
κόστος ανά άδεια για κάθε ένα από τα προαναφερθέντα πακέτα (i), (ii),(iii),(iv).
Ειδικότερα, το ύψος της εκάστοτε προσφοράς θα υπολογιστεί ως το άθροισμα των
γινομένων του κάθε αναφερόμενου πακέτου προσφοράς ανά μήνα, με το αντίστοιχο
πλήθος αδειών της παραπάνω λίστας Ο τρόπος υπολογισμού περιγράφεται ως εξής: 300
(άδειες Office 365 Business Essentials)* κόστος άδειας/μήνα + 20 (άδειες Office 365
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Business Premium)* κόστος άδειας/μήνα + 3 (άδειες Project Online Professional)* κόστος
άδειας/μήνα + 100 (άδειες Exchange online plan 1)* κόστος άδειας/μήνα. Προς

διευκόλυνση τόσο των οικονομικών φορέων όσο και της επιτροπής αξιολόγησης,
προτείνεται η συμπλήρωση του παρακάτω πίνακα για την αποτύπωση της
οικονομικής προσφοράς:
Πακέτο

Υφιστάμενο πλήθος
αδειών

Office 365 Business
Essentials
Office 365 Business
Premium
Project Online
Professional
Exchange online plan 1
Σύνολο

300

Κόστος άδειας/μήνα
(€)

Συνολικό
κόστος/μήνα
(€)

20
3
100

- Το ποσοστό του αναλογούντος ΦΠΑ, θα αναφέρεται χωριστά. Σε διαφορετική περίπτωση
θεωρείται ότι έχει συνυπολογισθεί στην τιμή της προσφοράς.
- Οι προσφορές θα ισχύουν για 90 ημέρες.
Περιεχόμενο Φακέλου ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
-Νόμιμο αποδεικτικό που να επιβεβαιώνει ότι ο υποψήφιος ανάδοχος είναι
πιστοποιημένος μεταπωλητής αδειών χρήσης λογισμικού της Microsoft.
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
-Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού:


Πιστοποιητικό με το οποίο αποδεικνύεται η εγγραφή τους σε επαγγελματικό ή
εμπορικό μητρώο σχετικό με την άσκηση της δραστηριότητας που απαιτείται για την
εκτέλεση του φυσικού αντικειμένου της παρούσας, που θα βρίσκεται σε ισχύ κατά
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
 Φορολογική ενημερότητα
 Ασφαλιστική ενημερότητα
 Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 στην οποία ο προσφέρων δηλώνει ότι:
Δεν τελεί υπό πτώχευση, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και ειδικής
εκκαθάρισης, δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο,
δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, δεν έχει αναστείλει τις
επιχειρηματικές του δραστηριότητες,
ή βρίσκεται σε οποιασδήποτε άλλης ανάλογη
κατάσταση, έκδοσης τελευταίου τριμήνου από την ημερομηνία της πρόσκλησης.
Η Επιτροπή Διαγωνισμού έχει τη δυνατότητα πριν την υπογραφή της Σύμβασης, να ζητήσει
από τον προσωρινό ανάδοχο την προσκόμιση των δικαιολογητικών τα οποία αναφέρονται
στην ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση.
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Εγγύηση συμμετοχής

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής για ποσό
που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης.
Η εγγύηση θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
α) την ημερομηνία έκδοσης
β) τον εκδότη
γ) τον αναθέτοντα φορέα προς τον οποίο απευθύνονται
δ) τον αριθμό της εγγύησης
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση
στ) την πλήρη επωνυμία, τον ΑΦΜ και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ
του οποίου εκδίδεται η εγγύηση
ζ) τους όρους ότι: (i) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης
παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως και (ii) ότι σε
περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον τέλος χαρτοσήμου
η) τα στοιχεία της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ. και
τίτλος) και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης (τρείς μήνες από την
ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών)
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της
εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη
ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται
- Ο ανάδοχος θα αναδειχθεί για το σύνολο της προμήθειας.
- Οι προσφορές θα εξεταστούν από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης και θα επιλεγεί ο
προσφέρων με τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή στο σύνολο, από εκείνους των οποίων
οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τα ανωτέρω περιγραφόμενα.
- Η εξόφληση των τιμολογίων θα γίνει σε 45 με 60 ημέρες από την παραλαβή αυτών από το
Τμήμα Προμηθειών Δ.Υ. & Αποθηκών, και την υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλλων από
την επιτροπή παραλαβής.
- Τον ανάδοχο βαρύνει κράτηση 0,07% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ και 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ.
- Τα συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται από τις διατάξεις του Κανονισμού για την Προστασία
Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).
Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν στους ειδικούς όρους, μπορείτε να
απευθυνθείτε στον κ. Μαμαλάκη Γ. στο τηλέφωνο: 2310 966746.

Ο Διευθυντής Οικονομικών

Δημήτρης Αλεξανδρής

