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Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός
Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, για τις
ανάγκες υλοποίησης του έργου: «Δυναμική Διαχείριση Βάσεων Κοινωνικών Δεδομένων
και Χαρτογραφικών Αναπαραστάσεων – SoDaMap» της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας
«Αναπτυξιακές Προτάσεις Ερευνητικών Φορέων – ΚΡΗΠΙΣ» που χρηματοδοτείται από
το Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ-ΙΙ) και από τα
Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) στις 3 Περιφέρειες μεταβατικής
στήριξης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007 – 2013 προκηρύσσει
Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια Λογισμικού».
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν την προσφορά τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
παρούσα προκήρυξη, το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 22 Ιουλίου 2013 στα γραφεία του
Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών, διεύθυνση: Κρατίνου 9, Αθήνα 105 52, 8 ος όροφος
Γραφείο Πρωτοκόλλου.
Οι προσφορές (τεχνική και οικονομική) θα κατατίθενται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο
φάκελο που θα φέρει τις παρακάτω ενδείξεις:
Στοιχεία του υποψηφίου : Επωνυμία, Διεύθυνση και αριθμό τηλεφώνου.
Για το Διαγωνισμό: «Προμήθεια Λογισμικού - ΚΡΗΠΙΣ»
Ο Προσφέρων στην τεχνική του προσφορά θα περιλαμβάνει:
1. Τον συμπληρωμένο Πίνακα Τεχνικών Προδιαγραφών
2. Προσπέκτους ή άλλα συνοδευτικά έγγραφα κάθε είδους που να τεκμηριώνουν την
απάντησή του.
3. Οποιαδήποτε άλλα στοιχεία κρίνει ότι είναι απαραίτητα για την τεκμηρίωση των
στοιχείων των Τεχνικών Προδιαγραφών.
Η Οικονομική Προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει τον Πίνακα Οικονομικής προσφοράς
συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο, σύμφωνα με το Υπόδειγμα.
Ο προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των οκτώ χιλιάδων
τετρακοσίων ευρώ (8.400,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
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1. Όροι Διαγωνισμού
1. Όλες οι προσφορές θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης
Διαγωνισμών, σύμφωνα με την απόφαση του ΔΣ του ΕΚΚΕ που ελήφθη στην υπ’αριθ.
183/5-10-12 Συνεδρίαση του.
2. Οι προσφορές θα πρέπει να συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα, διαφορετικά θα
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Με εξαίρεση τα συνημμένα στην τεχνική προσφορά έντυπα
και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορεί να είναι και στην Αγγλική γλώσσα.
3. Οι προσφορές γίνονται δεκτές μόνο σε Ευρώ. Προσφορές σε οποιαδήποτε άλλο νόμισμα
εκτός από το ευρώ θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εναλλακτικές Προσφορές δεν
επιτρέπονται. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντιπροσφορές
δε γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται επίσης ως απαράδεκτες.
4. Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων
ευρώ (8.400,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
5. Κριτήριο για την αξιολόγηση των προσφορών είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής
άποψης προσφορά ανά Τμήμα, εφόσον πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές.
6. Η υποβολή προσφορών για το σύνολο της προμήθειας δεν είναι υποχρεωτική. Οι
προσφορές μπορούν να αναφέρονται σε ένα ή/και στα δύο Τμήματα της προμήθειας. Κάθε
προσφορά υποψήφιου αναδόχου πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο των ανά Τμήμα
ζητούμενων ειδών του διαγωνισμού. Επομένως, επί ποινή αποκλεισμού απορρίπτονται οι
προσφορές υποψηφίων που αφορούν μέρος των ζητούμενων ειδών ανά Τμήμα.
7. Οι τιμές προσφοράς θα δίνονται με την προσκόμιση υπογεγραμμένου Πίνακα Οικονομικής
Προσφοράς, συμπληρωμένο με τις τιμές ανά τεμάχιο και τις συνολικές τιμές των
ζητούμενων ποσοτήτων σε ευρώ (€) ανά είδος και ανά Τμήμα. Εφόσον από την προσφορά
δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
8. Μειοδότης ανά Τμήμα θα αναδειχθεί εκείνος με τη μικρότερη συνολική τιμή προσφοράς
ανά Τμήμα, εφόσον τα προσφερόμενα είδη καλύπτουν υποχρεωτικά τις τεχνικές
προδιαγραφές της διακήρυξης.
9. Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές, σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες
τεχνικές προδιαγραφές, το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 22 Ιουλίου 2013 και ώρα 13:00
μ.μ. και συγκεκριμένα στα γραφεία του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών, διεύθυνση:
Κρατίνου 9, Αθήνα 10552, 8ος όροφος Γραφείο Πρωτοκόλλου.
10. Ο πρόχειρος διαγωνισμός θα διενεργηθεί τη Δευτέρα 22 Ιουλίου 2013 και ώρα 14:00 μ.μ.
στα γραφεία του ΕΚΚΕ, Αίθουσα Συνεδριάσεων, 8 ος όροφος. Ο προσφέρων εφόσον επιθυμεί
να παρευρεθεί στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό του υποβάλλει παραστατικό εκπροσώπησης.
11. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή
αλλοδαπά, συνεταιρισμοί, κοινοπραξίες και ενώσεις προμηθευτών που διαθέτουν την
απαιτούμενη επαγγελματική αξιοπιστία και φερεγγυότητα με συναφή δραστηριότητα στο
αντικείμενο του διαγωνισμού και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες
χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου
Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το Νόμο 2513/1997.
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12. Οι προσφορές ισχύουν για εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη ημέρα διενέργειας
του διαγωνισμού.
13. Η πληρωμή της αξίας των υπό προμήθεια ειδών στον προμηθευτή, θα γίνει με την οριστική
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των αντίστοιχων ειδών. Σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 24 του Νόμου 2198/94 (ΦΕΚ 43/Α/22.03.94) παρακρατείται φόρος επί του καθαρού
ποσού της αξίας των υπό προμήθεια ειδών. Σημειώνεται ότι η ανωτέρω παρακράτηση
αφορά προκαταβολή φόρου εισοδήματος και συμψηφίζεται κατά την ετήσια φορολογική
δήλωση του προμηθευτή.
14. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει σύμφωνα με τους όρους που θα περιγράφονται στην
υπογεγραμμένη σύμβαση με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών (ασφαλιστική
και φορολογική ενημερότητα) και εφόσον έχει καταβληθεί η σχετική χρηματοδότηση στον
Ειδικό Λογαριασμό του ΕΚΚΕ.
15. Τα έξοδα μεταφοράς επιβαρύνουν τον προμηθευτή.
16.

Ο Προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει, μετά
από ειδοποίηση, το αργότερο σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της
ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

17. Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει το αργότερο σε πέντε (5) ημέρες από την
υπογραφή της σύμβασης, στους χώρους του ΕΚΚΕ, κατόπιν συνεννοήσεως με τον
Επιστημονικά Υπεύθυνο.
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2. Τεχνικές Προδιαγραφές
ΤΜΗΜΑ Α
(Α)

(Β)

(Γ)

(Δ)

(Ε)

A/A

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

1

ArcGIS 10.1 for Server Enterprise advanced (up to four (4) cores)
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1.1
1.2

Ποσότητα
Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ)

1
3.700 €

(Α)

(Β)

(Γ)

(Δ)

(Ε)

A/A

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

2

ArcGIS 10.1 Enterprise Data Interoperability extension for Server
(up to four (4)
cores)
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

2.1
2.2

Ποσότητα
Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ)

1
1.000 €

(Α)

(Β)

(Γ)

(Δ)

(Ε)

A/A

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

3

ArcGIS Deskop (Advanced Version) 10.1
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

3.1
3.2

Ποσότητα
Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ)

1
1.900 €
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ΤΜΗΜΑ Β
(Α)

(Β)

(Γ)

(Δ)

(Ε)

A/A

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

1

Windows Server 2008 R2 Standard +
5CALs
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1.1
1.2

Ποσότητα
Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ)

1
800 €

(Α)

(Β)

(Γ)

(Δ)

(Ε)

A/A

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

2

Vmware vSphere Essential Kit
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

2.1
2.2
2.3

Ποσότητα
Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ)
Παροχή Εκπαίδευσης από
Vmware διάρκειας 5 ωρών

1
1.000 €
πιστοποιημένο

τεχνικό

ΝΑΙ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΕΊΔΟΥΣ

ΠΟΣΌΤΗΤΑ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ»

ΤΙΜΉ
ΜΟΝΆΔΑΣ
ΧΩΡΊΣ ΦΠΑ
(ΕΥΡΏ)

ΣΎΝΟΛΟ
ΧΩΡΊΣ
ΦΠΑ
(ΕΥΡΏ)

ΠΟΣΟΣΤΌ
ΦΠΑ

ΣΎΝΟΛΟ MΕ
ΦΠΑ
(ΕΥΡΏ)

ΤΜΗΜΑ Α
ArcGIS 10.1 for Server
Enterprise advanced (up
1
to four (4) cores)
ArcGIS 10.1 Enterprise
Data Interoperability
1
extension for Server
(up to four (4) cores)
ArcGIS Deskop
(Advanced Version)
1
10.1
ΤΜΗΜΑ Α
ΣΥΝΟΛΟ Προσφοράς σε Ευρώ (Αριθμητικώς)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΤΜΗΜΑ Β
Windows Server 2008
1
R2 Standard + 5CALs
Vmware vSphere
1
Essential Kit
ΤΜΗΜΑ Β
ΣΥΝΟΛΟ Προσφοράς σε Ευρώ (Αριθμητικώς)
ΤΜΗΜΑ Α ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ Β
ΣΥΝΟΛΟ Προσφοράς σε Ευρώ (Αριθμητικώς)

Ημερομηνία
Σφραγίδα και υπογραφή προσφέροντος
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