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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την υλοποίηση προμήθειας αδειών MS SQL Server Standard Edition για τις
ανάγκες της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων
Το Υπουργείο Οικονομικών προτίθεται να αναθέσει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης την προμήθεια τεσσάρων (4)
αδειών MS SQL Server Standard Edition, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει τιμής.
Α. Προϋπολογισμός
Η προϋπολογισθείσα αξία της υλοποίησης της προμήθειας ανέρχεται σε δεκαπέντε χιλιάδες επτακοσία εξήντα δύο Ευρώ και
εβδομήντα δύο λεπτών μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α (15.762,72€). Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τον Τακτικό
Προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών, Φορέας 23-150 ΚΑΕ 1723 για το οικονομικό έτος 2018.
Β. Αντικείμενο της συντήρησης - Περιγραφή
Αντικείμενο είναι η υλοποίηση της προμήθειας τεσσάρων (4) αδειών MS SQL Server Standard Edition. Οι τεχνικές απαιτήσεις και
οι όροι της εν λόγω προμήθειας περιγράφονται παρακάτω:
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
I. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
 Τέσσερεις (4) άδειες MS SQL Server, έκδοση 2014 Standard Edition ή νεότερη για 2 πυρήνες έκαστη καλύπτοντας αριθμό 8
πυρήνων συνολικά.
 Υπηρεσία υποστήριξης από τον κατασκευαστή του λογισμικού μέσω CPS, 2ετούς διάρκειας.
Γ. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Η συνολική δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπ. Οικονομικών οικ. έτους 2018 με Ειδικό Φορέα
23 150 και ΚΑΕ 1723 συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως κρατήσεων και διαμορφώνεται στο ποσό των 15.762,72 ευρώ,
πλέον ΦΠΑ. Στη πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται παρακράτηση φόρου εισοδήματος 8%.
Δ. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η πληρωμή του Αναδόχου για την προμήθεια θα γίνει μετά την παράδοση των αδειών με έκδοση σχετικού παραστατικού πληρωμής
και πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή παραλαβής και μέχρι του ύψους του προϋπολογισμού του έργου.
Η πληρωμή της αξίας του έργου θα γίνει σε Ευρώ, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, με την προσκόμιση των νομίμων
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής, καθώς και κάθε άλλου
δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή (Δ/νση
Οικονομικής Διαχείρισης).
Ε. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Όλα τα πληροφοριακά στοιχεία του Υπουργείου που θα περιέλθουν στην αντίληψη του Αναδόχου γραπτά και προφορικά κατά την
υλοποίηση της προμήθειας αυτής θεωρούνται εμπιστευτικά και δεν επιτρέπεται να γνωστοποιηθούν ή δημοσιοποιηθούν.
ΣΤ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Ο χρόνος παράδοσης θα είναι 6 ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Ζ. Κατάθεση προσφορών

Οι προσφορές αποστέλλονται ή κατατίθενται σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο έως και την 26/11/2018, ημέρα Δευτέρα και
ώρα Ελλάδος 12:00 μ.μ., στο πρωτόκολλο της Δ/νσης Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών, Πειραιώς & Κολωνού 2,
Αθήνα. Οι προσφορές θα φέρουν τα κάτωθι στοιχεία :
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΑΔΕΙΩΝ MS SQL SERVER STANDARD EDITION
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ : 26/11/2018



Προσφορές που πρωτοκολλούνται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα δεν λαμβάνονται υπόψη.
Κατά την υποβολή τους οι προσφορές θα συνοδεύονται και από έγγραφο υποβολής για την πρωτοκόλλησή τους.
Σελίδα 1


Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για δύο (2) μήνες, προθεσμία που αρχίζει από την
επομένη της ημερομηνίας κατάθεσης των προσφορών.
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Η. Φάκελος προσφοράς
Στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται η κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο Θ Δικαιολογητικά συμμετοχής, η τεχνική και η
οικονομική προσφορά των υποψηφίων Οικονομικών Φορέων.
Απαγορεύεται η κατάθεση ανοικτών ή εναλλακτικών προσφορών.
Θ. Δικαιολογητικά συμμετοχής
Οι υποψήφιοι θα καταθέσουν με την προσφορά τους
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου
β. Ασφαλιστική ενημερότητα
γ. Φορολογική ενημερότητα
Ι. Κρατήσεις
Από το καθαρό ποσό της αξίας του έργου θα παρακρατηθεί υποχρεωτικά φόρος εισοδήματος σε ποσοστό 8%, κατά τα οριζόμενα στο
άρθρο 64 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/2013), οι προβλεπόμενες κρατήσεις 0,06216% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ, καθώς και η κράτηση
0,06216% υπέρ ΑΕΠΠ (Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών).

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης

Αναστάσιος Βιδάλης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1) Δ/νση Διαχείρισης Υπολογιστικών Υποδομών-Κυβερνητικού Νέφους.
2) Υποψήφιες εταιρείες .

Σελίδα 2

