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Θεζζαλονίκη, 14 Γεκεμβπίος 2022  

Αρ. πρωτ.: 3852(2420) 
 

ΠΡΟ: Κάθε ενδιαφερόμενο 
 

 

 ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ  

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών τεχνικού Η/Υ. 

Ο Γεληθόο Οξγαληζκόο Δγγείσλ Βειηηώζεσλ (Γ.Ο.Δ.Β.) Πεδηάδσλ Θεζζαινλίθεο – Λαγθαδά 

Έρνληαο ππόςε: 

1. Τηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 (ΦΔΚ A 147/8.8.2016) Γεκόζηεο Σπκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη 
Υπεξεζηώλ (Πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ) όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη 

 
2. Τηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3861/2010 (ΦΔΚ Α 112/13.7.2010) γηα ηελ ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ 

ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λόκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη απηνδηνηθεηηθώλ νξγάλσλ 
ζην δηαδίθηπν "Πξόγξακκα Γηαύγεηα" όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη 

 

3. Τν Ν.4013/2011 (ΦΔΚ 204/Α'/15.9.2011) “Σύζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Σπκβάζεσλ θαη 

Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Γεκνζίσλ Σπκβάζεσλ – Αληηθαηάζηαζε ηνπ έθηνπ θεθαιαίνπ ηνπ λ. 
3588/2007 (πησρεπηηθόο θώδηθαο)– Πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο”, όπσο 
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη κε ην Ν.4038/2012 (ΦΔΚ/19/Α΄/2.2.2014) 

 
4. Τελ 57654/2017 απόθαζε ηνπ Υπνπξγνύ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο (ΦΔΚ Β 1781/23.5.2017) γηα ηε 

ξύζκηζε εηδηθόηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ 
Γεκνζίσλ Σπκβάζεσλ (ΚΗΜΓΗΣ) ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο 
 

5. Τνλ Καλνληζκό Δζσηεξηθήο Υπεξεζίαο (ΚΔΥ) ηνπ Οξγαληζκνύ (ΦΔΚ 4286/Β/2020) 

 

6. Τε κε αξηζκό πξσηνθόιινπ απόθαζε ηνπ πξνέδξνπ ηνπ Γ.Σ 3826(2405)13.12.2022 γηα ηελ έγθξηζε ηνπ 
νκώλπκνπ πξσηνγελνύο αηηήκαηνο ηνπ Οξγαληζκνύ (ΑΓΑΜ:22REQ011771014) 

 

Ανακοινώνει όηι πποηίθεηαι να πποβεί ζε διαδικαζία απεςθείαρ ανάθεζηρ, ζύμθυνα με ηιρ 

διαηάξειρ ηος άπθπος 118 ηος Ν.4412/2016 (ΦΔΚ Α΄/147/8-8-2016)όπυρ ηποποποιήθηκε και 

ιζσύει Γημόζιερ ςμβάζειρ Έπγυν, Ππομηθειών και Τπηπεζιών (Πποζαπμογή ζηιρ Οδηγίερ 

2014/24/ΔΔ και 2014/25/ΔΔ), για ηην ζύνατη ζύμβαζηρ ηεσνικού Η/Τ ,με κπιηήπιο αξιολόγηζηρ 

ηην πλέον ζςμθέποςζα από οικονομική άποτη πποζθοπά αποκλειζηικά βάζει ηηρ ηιμήρ. 

http://www.goev-ptl.gr/
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Η πξνϋπνινγηζζείζα δαπάλε ηεο ελ ιόγσ αλάζεζεο ζπλνιηθά αλέξρεηαη ζην  πνζό ησλ 4.464,00€, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24% (3.600,00€ άλεπ ΦΠΑ). ζα βαξύλεη ηνλ αξηζκό ινγαξηαζκνύ 41432 

(Σπληήξεζε, ζπκπιήξσζε, βειηίσζε πξνγξακκάησλ Η/Υθεθ.1αξηζκ 4 Γεληθά Έμνδα ηνπ ηαθηηθνύ 

πξνϋπνινγηζκνύ, πνζνύ 15.000,00 € νηθ. έηνπο 2022, κπνξεί λα γίλεη κε απεπζείαο αλάζεζε θαη δηέπεηαη από ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ ηνπ Ν. 4412/2016 ,όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη. 

Η παξνύζα πξόζθιεζε ππόθεηηαη ζηνπο παξαθάησ όξνπο θαη πξνϋπνζέζεηο: 

 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

1. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ  

Ωσ τεχνικι υποςτιριξθ εννοείται θ επίλυςθ προβλθμάτων υλικοφ (hardware) και λογιςμικοφ 

(software) τα οποία εμφανιηόμενα κακιςτοφν ι δφνανται να καταςτιςουν προβλθματικι ι δυςλειτουργικι 

τθν λειτουργία του μθχανογραφικοφ εξοπλιςμοφ και του εξοπλιςμοφ αυτοματιςμοφ γραφείου που διακζτει 

ο ΓΟΕΒ ςτθν Κεντρικι Τπθρεςία και τουσ Σομείσ του. Ωσ ετιςια ςυντιρθςθ νοείται το ςφνολο ςυνδυαςμζνων 

ενεργειϊν ςτισ οποίεσ πρζπει αυτι να προβαίνει για να είναι ςυνεχϊσ λειτουργικό το ςφςτθμα όλου του 

εξοπλιςμοφ πλθροφορικισ του ΓΟΕΒ.  

Αναλυτικά, κα πρζπει να παρζχονται οι ακόλουκεσ υπθρεςίεσ. 

 

α. Σθλεφωνικι υποςτιριξθ – κατά το δυνατόν άμεςθ - αλλά πάντωσ παραςχεκείςα εντόσ εφλογου χρονικοφ 

διαςτιματοσ με ςκοπό τθν επίλυςθ του προβλιματοσ. 

 

β. Σθλεχποςτιριξθ του εξοπλιςμοφ ι των εφαρμογϊν λογιςμικοφ μζςω Internet εφόςον υπάρχει θ 

κατάλλθλθ υποδομι.  

 

γ. Μετάβαςθ ςτθν ζδρα του ΓΟΕΒ (ι ςτα γραφεία των Τομζων του ΓΟΕΒ που τελοφν ςε γνώςθ τθσ 

αντιςυμβαλλόμενθσ) εξειδικευμζνου τεχνικοφ με ςκοπό τθν επίλυςθ του προβλιματοσ εντόσ εφλογου χρονικοφ 

διαςτιματοσ. 

 

δ. Σθν επαναφορά ςτοιχείωνπου χάκθκαν από λάκοσ ι αμζλεια ι από εξωτερικοφσ παράγοντεσ (hackers, ιοί 

κ.λπ.) εφόςον είναι δυνατό, με μοναδικι προχπόκεςθ να τθρείται από μζρουσ του ΓΟΕΒ ευανάγνωςτο 

αντίγραφο  

αςφαλείασ (backup) των αρχείων. 

 

ε.  Εγκατάςταςθ νζου εξοπλιςμοφ και προγραμμάτων που αγοράςτθκαν για τθν ζδρα ι τουσ Σομείσ. 

ςτ . Επίβλεψθ και ζλεγχο για τθν φπαρξθ αντιγράφων αςφάλειασ(backup) των αρχείων.  

η. εγκατάςταςθ προγραμμάτων antivirusςτθν ζδρα αλλά και ςε όλουσ τουσ τομείσ. 

2. ΜΗ ΚΑΛΤΠΣΟΜΕΝΕ ΠΕΡΙΠΣΩΕΙ  

 α. Οποιαδιποτε αναλϊςιμα ι ανταλλακτικά χρειαςτοφν για τθν αποκατάςταςθ τθσ βλάβθσ (πχ το τφμπανο ι 

το masterunit του φωτοαντιγραφικοφ και το cartridgeτουlaser εκτυπωτι κεωροφνται αναλώςιμα).  

 

 β. Οποιεςδιποτε εργαςίεσ θλεκτρολογικισ φφςθσ, όπωσ τοποκζτθςθ καλωδίων, καναλιών, πριηών κλπ, 

εκτεταμζνθσ εγκατάςταςθσ.  

 



 

                                                           2.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Η  αμοιβι είναι ετιςια για τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ και ανζρχεται ςτο ποςό των 3.600,00 € 

κακαρι αξία πλζον ΦΠΑ 24% , υπό τθν  απαραίτθτθ ζκδοςθ αντίςτοιχου παραςτατικοφ. Ο τρόποσ 

πλθρωμισ είναι τριμθνιαία καταβολι του ποςοφ των 900 ,00 € πλζον ΦΠΑ 24%. 

 

                                                             3. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

 Η δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο νξίδεηαη ζε 12  μήνερ από ηελ ππνγξαθή ηεο . 

4. ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΤΜΒΑΗ 

Τξνπνπνηήζεηο ή αιιαγέο ηεο ζύκβαζεο επηηξέπνληαη, εθόζνλ δελ αιινηώλνπλ ην θπζηθό θαη 

νηθνλνκηθόαληηθείκελν ή ην πεξηερόκελν ηεο δξάζεο θαη πξαγκαηνπνηνύληαη κε έγγξαθε ζπκθσλία ησλ 

ζπκβαιιόκελσλκεξώλ ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηα άξζξα ηνπ Ν.4412/2016. 

 

   5. ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα. 

       6.ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ  

1. Αζθαλιζηική ενημεπόηηηα ζε ιζσύ  
2. Φοπολογική Δνημεπόηηηα ζε ιζσύ  

 

7.ΤΝΣΑΞΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Σηνλ ζθξαγηζκέλν Φάκελο Πποζθοπάρ πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλώο ηα εμήο: 

 Η ιέμε «Πξνζθνξά» ή ε θξάζε «Φάθεινο Πξνζθνξάο», 

 Η επσλπκία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, 

 Ο αξηζκόο πξσηνθόιινπ ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο, 

 Τα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα 

Ο θάθεινο ζα πεξηιακβάλεη δύν (2) ξεσυπιζηούρ θακέλοςρ, 

 α) ην θάθειν κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο όπσο αλαθέξνληαη ζηελ ζρεηηθή παξάγξαθν 

ηεο παξνύζαο 

 β) ην ζθξαγηζκέλν θάθειν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ν νπνίνο ζα πεξηιακβάλεη ζπκπιεξσκέλν ην 

έληππν ηνπ παξαξηήκαηνο ηεο παξνύζαο 

 

Οι πποζθοπέρ αποζηέλλονηαι με ζθπαγιζμένο θάκελο μέσπι ηην Παπαζκεςή 16 Γεκεμβπίος 2022 

και ώπα 10:00 πμ ζηην έδπα ηος ΓΟΔΒ (26ηρ Οκηυβπίος 43, 546 27 – Θεζζαλονίκη, Δμποπικό και 

Δπισειπημαηικό Κένηπο “ΛΙΜΑΝΙ”, 2ορ όποθορ δεξιά πηέπςγα), ςπότη Μησανολογικού ημήμαηορ. 

 

 

 Ο ΠΡΟΙΣΑΜΔΝΟ  

 

  Υ.ΥΡΤΟΥΟΙΓΗ 

  



 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

Ι. ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

ΔΠΧΝΤΜΙΑ ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ  

ΓΙΔΤΘΤΝΗ, Σ.Κ., ΠΟΛΗ ΔΓΡΑ  

ΣΗΛΔΦΧΝΑ / ΦΑΞ   

 Δ-MAIL  

Α.Φ.Μ. – Γ.Ο.Τ.  

ΝΟΜΙΜΟ ΔΚΠΡΟΧΠΟ  

Τπεύθςνορ Δπικοινυνίαρ  

 

ΠΡΟ: Γενικό Οπγανιζμό Δγγείυν Βεληιώζευν Θεζζαλονίκηρ 

 

ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΔΥΝΙΚΟΤ Η/Τ 
Κόζηορ (€) 

Άνες Φ.Π.Α. 24% 

ΑΝΑΘΔΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΔΦΝΙΚΟΥ Η/Υ € 

Φ.Π.Α. 24% € 

ςνολικό Κόζηορ Τπηπεζιών με Φ.Π.Α. 24% € 

 

Γηλώνυ ςπεύθςνα όηι : 

 Απνδέρνκαη όινπο ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο. 

 Η πξνζθνξά ηζρύεη 120 εκέξεο από ηελ επόκελε ηεο δηελέξγεηαο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο Αλάζεζεο. 

 

                     Ο ΠΡΟΦΔΡΧΝ 

 

 

(Υπνγξαθή – Σθξαγίδα) 


