ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

Ν. Φιλ/φεια: 6/10/2015
Αριθμ. Πρωτ: 19997

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας
< ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ( SOFTWARE) ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ >
με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης
Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος ανακοινώνει την διενέργεια για την
εκτέλεση προμήθειας, < ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ( SOFTWARE) ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ > με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, με
σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι μέχρι και την 14/10/2015 ημέρα Τετάρτη και
ώρα 12.00 μ., να καταθέσουν τις προσφορές τους.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και
ενώσεις προμηθευτών εφ' όσον ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της
ανάθεσης.
Στο φάκελο θα αναγράφονται ευκρινώς με ποινή απορρίψεως τα ακόλουθα
στοιχεία:
α. Η λέξη "Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α" με κεφαλαία γράμματα.
β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την διαδικασία της
προμήθειας.
γ. Η ημερομηνία της προσφοράς
δ. Τα στοιχεία του συμμετέχοντα
Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και την παραλαβή τεύχους τεχνικών
προδιαγραφών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Προμηθειών. ( τηλ. 2132049042)
Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του
δήμου.
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΛΑΛΟΣ –ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

www.neafiladelfeia.gr

Προμήθεια προγραμμάτων (software)
για τις ανάγκες των Η/Τ τοσ Δήμοσ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ

Α.Μ.: 146 / 2015
Προϋπολογισμός: 1.907,73 € (Με ΦΠΑ)
Κ.Α.: 02.10.7134.005

ΔΗΜΟ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ-ΥΑΛΚΗΔΟΝΟ
ΑΤΣΟΣΕΛΕ ΣΜΗΜΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΟΡΓΑΝΩΗ, ΑΝΑΠΣΤΞΗ
ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Σαρ.Δηεύζπλζε : Δεθειείαο 97
143 41 Ν.Φ.
Πιεξνθνξίεο : . Παλαγηωηόπνπινο
Σει.
: 213 20 49 150
Fax
: 213 20 49 124

ΣΕΥΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ
Με ηη μελέηη αςηή πποβλέπεηαι η ππομήθεια ππογπαμμάηυν (software) για ηιρ ανάγκερ
ηυν Η/Τ ηος Δήμος, η οποία αθοπά ηην απόκηηζη Λογιζμικoύ Λειηοςπγικού ςζηήμαηορ.
Η δαπάνη για ηην ανυηέπυ ππομήθεια θα βαπύνει ηην ςπό Κ.Α. 02.10.7134.005 ζσεηική
πίζηυζη ηος οικονομικού έηοςρ 2015 απσικού πποϋπολογιζμού 2.000 €.
Η ζύνατη ζύμβαζηρ εκηέλεζηρ ππομήθειαρ θα ππαγμαηοποιηθεί με ζςνοπηική διαδικαζία
ηηρ απεσθείας ανάθεζης με κπιηήπιο καηακύπυζηρ ηη ταμηλόηερη ηιμή, καη’ εθαπμογή
ηυν διαηάξευν ηηρ Τ.Α. 11389/93 ηος ΤΠ. Ε. πεπί Ε.Κ.Π.Ο.Σ.Α., ηιρ ζσεηικέρ
επμηνεςηικέρ αςηήρ εγκςκλίοςρ, όπος αςηέρ δεν έπσονηαι ζε ανηίθεζη με ηον Ν.
2286/95 και ηιρ ζσεηικέρ αςηού εγκςκλίοςρ Π1 7445/2002 ηος Τποςπγείος Ανάπηςξηρ
με ηίηλο «Εξαίπεζη ππομηθειών από ηην ένηαξή ηος ζηο Ενιαίο Ππόγπαμμα Ππομηθειών»
(ΦΕΚ 112/31.01.2002 ΣΕΤΥΟ ΔΕΤΣΕΡΟ) και Π1 7446/2002 ηος Τποςπγείος Ανάπηςξηρ με
ηίηλο «Εθαπμογή ηυν διαηάξευν ηος άπθπος 2 (παπαγ. 5, 12, 13 & 16) ηος Ν.2286/95»
(ΦΕΚ 112/31.01.2002 ΣΕΤΥΟ ΔΕΤΣΕΡΟ).

Νέα Φιλαδέλθεια, 22/9/2015
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ

Προμήθεια προγραμμάτων (software)
για τις ανάγκες των Η/Τ τοσ Δήμοσ
Α.Μ.: 146 / 2015
Προϋπολογισμός: 1.907,73 € (Με ΦΠΑ)
Κ.Α.: 02.10.7134.005

ΔΗΜΟ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ-ΥΑΛΚΗΔΟΝΟ
ΑΤΣΟΣΕΛΕ ΣΜΗΜΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΟΡΓΑΝΩΗ, ΑΝΑΠΣΤΞΗ
ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Σαρ.Δηεύζπλζε : Δεθειείαο 97
143 41 Ν.Φ.
Πιεξνθνξίεο : . Παλαγηωηόπνπινο
Σει.
: 213 20 49 150
Fax
: 213 20 49 124

ΓΕΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ
ΑΡΘΡΟΝ 1ο
Απηή ε Γεληθή πγγξαθή Τπνρξεώζεωλ αθνξά ηελ πξνκήζεηα πξνγξακκάηωλ γηα ηηο αλάγθεο ηωλ Η/Τ
ηνπ Δήκνπ.
ΑΡΘΡΟΝ 2ο
Η παξνύζα πξνκήζεηα γίλεηαη ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Τ.Α. 11389/93 ηνπ ΤΠ.Ε. πεξί Ε.Κ.Π.Ο.Σ.Α.,
ηηο ζρεηηθέο εξκελεπηηθέο απηήο εγθπθιίνπο, όπνπ απηέο δελ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηνλ Ν. 2286/95 θαη ηηο
ζρεηηθέο απηνύ εγθπθιίνπο Π1 7445/2002 ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο κε ηίηιν «Εμαίξεζε πξνκεζεηώλ από ηελ
έληαμή ηνπ ζην Εληαίν Πξόγξακκα Πξνκεζεηώλ» (ΦΕΚ 112/31.01.2002 ΣΕΤΥΟ ΔΕΤΣΕΡΟ) θαη Π1 7446/2002
ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο κε ηίηιν «Εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ άξζξνπ 2 (παξαγ. 5, 12, 13 & 16) ηνπ
Ν.2286/95» (ΦΕΚ 112/31.01.2002 ΣΕΤΥΟ ΔΕΤΣΕΡΟ).
Η δαπάλε γηα ηελ αλωηέξω πξνκήζεηα αλακέλεηαη λα αλέιζεη ζηα 1.907,73 € (κε Φ.Π.Α.) θαη ζα βαξύλεη
ηελ ππό Κ.Α. 02.10.7134.005 ζρεηηθή πίζηωζε ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2015 αξρηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ
2.000,00 €.
ΑΡΘΡΟΝ 3ο
Σα ζηνηρεία ηεο κειέηεο είλαη :
α.
β.
γ.
δ.
ε.

Σερληθή Έθζεζε
Γεληθή πγγξαθή Τπνρξεώζεωλ
Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο
Ελδεηθηηθόο Πξνϋπνινγηζκόο ηεο Τπεξεζίαο
Πξνϋπνινγηζκόο πξνζθνξάο
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ΑΡΘΡΟΝ 4ο
Ο ρξόλνο παξάδνζεο ηωλ ππό πξνκήζεηα ινγηζκηθώλ νξίδεηαη ζε δεθαπέληε (15) εκέξεο από ηελ ππνγξαθή
ηεο ζύκβαζεο. Ο ηόπνο παξάδνζεο ηωλ ινγηζκηθώλ ζα νξηζηεί από ηελ αξκόδηα ππεξεζία ηνπ Δήκνπ.
ΑΡΘΡΟΝ 5ο
Εάλ ν πξνκεζεπηήο θαζπζηεξήζεη ηελ ζπλνιηθή παξάδνζε ηεο πξνκήζεηαο ζε ρξνληθό δηάζηεκα πνπ δελ
ππεξβαίλεη ην ½ ηνπ ρξόλνπ παξάδνζεο είλαη ππνρξεωκέλνο λα πιεξώλεη ζην Δήκν πνηληθή ξήηξα ίζε κε ην
2.5% ηεο αμίαο ηεο πνζόηεηαο πνπ παξαδόζεθε εθπξόζεζκα. Εάλ ε θαζπζηέξεζε ππεξβαίλεη ην ½ ηνπ
ρξόλνπ παξάδνζεο ζα πιεξώζεη ην 5% ηεο αμίαο πνπ παξαδόζεθε εθπξόζεζκα. Καηά ηα ινηπά ηζρύνπλ νη
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 33 ηεο 11389/93 Τπ. Απόθαζεο (ΕΚΠΟΣΑ).
ΑΡΘΡΟΝ 6ο
Με ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο ν πξνκεζεπηήο ζα θαηαζέζεη εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ίζε
κε ην 10% ηελ ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ρωξίο ην Φ.Π.Α. Με ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο ν πξνκεζεπηήο
ζα εγγπεζεί όηη ε παξαδηδόκελε πξνκήζεηα αληαπνθξίλεηαη πιήξωο ζηνπο όξνπο ηεο ηερληθήο πεξηγξαθήο θαη
ζα πηζηνπνηείηαη ε θαηαιιειόηεηα ηωλ ινγηζκηθώλ. Θα αληαπνθξίλεηαη από θάζε πιεπξά ζηελ ρξήζε θαη
ιεηηνπξγία γηα ηελ νπνία πξννξίδεηαη θαη ζε θακία πεξίπηωζε δελ ζα γίλεη δεθηό ινγηζκηθό δεπηέξαο πνηόηεηαο.
Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα παξέρεη ππνζηήξημε ζε πεξίπηωζε πξόθιεζεο πξνβιεκάηωλ από ην ινγηζκηθό
πνπ παξέδωζε, ελώ απηά αλ δε ιπζνύλ εληόο 48 ωξώλ ππνρξενύηαη λα πξνβεί ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ
ινγηζκηθνύ.
ΑΡΘΡΟΝ 7ο
Ο πξνκεζεπηήο δελ κπνξεί λα ππνθαηαζηήζεη ζηελ ζύκβαζε ή γηα κέξνο απηήο άιιν θπζηθό ή λνκηθό
πξόζωπν ρωξίο ηελ έγγξαθν ζπγθαηάζεζε ηνπ Δήκνπ, κεηά από απόθαζε ηνπ Δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ.
ΑΡΘΡΟΝ 8ο
Ο ρξόλνο εγγύεζεο ηεο πξνκήζεηαο δει. ν ρξόλνο κεηά ηελ παξαιαβή από ηελ επηηξνπή, ζα θαζνξίδεηαη
ζηηο πξνζθνξέο ηωλ δηαγωληδνκέλωλ θαη ζα είλαη ν ρξόλνο εγγύεζεο ηνπ εθάζηνηε θαηαζθεπαζηή. Ο ρξόλνο
εγγύεζεο ζα θαιύπηεηαη κε εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο ιεηηνπξγίαο. Κάζε παξνπζηαδόκελε αλωκαιία κέζα ζην
ρξνληθό απηό δηάζηεκα πξέπεη λα απνθαζίζηαηαη εληόο 24 ωξώλ από ηελ ζρεηηθή εηδνπνίεζε FAX ζην ρώξν
πνπ βξίζθνληαη εγθαηεζηεκέλα ηα ινγηζκηθά.
ε πεξίπηωζε πνπ δελ απνθαηαζηαζεί ζηελ πξνζεζκία απηή, ηόηε επηβάιιεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή πνηληθή
ξήηξα ίζε κε ηελ αμία ηνπ είδνπο πνπ παξνπζίαζε αλωκαιία ε νπνία εθπίπηεη από ηελ θξάηεζε ηνπ 10% ιόγω
εγγύεζεο θαη ζα θαζνξίδεηαη από ηελ ππεξεζία ε νπνία ζα ην αληηθαζηζηά πιένλ ακέζωο.
ΑΡΘΡΟΝ 9ο
Οη πξνζθεξόκελεο ηηκέο κνλάδνο ηνπ ηηκνινγίνπ είλαη ζηαζεξέο θαη ακεηάβιεηεο γηα όιε ηελ δηάξθεηα
ηεο πξνκήζεηαο θαη γηα θαλέλα ιόγν δελ ππόθεηληαη ζε θακία αλαζεώξεζε. ηε ζπκβαηηθή αμία ηωλ ινγηζκηθώλ
δηελεξγνύληαη νη πξνβιεπόκελεο εθ ηνπ λόκνπ θξαηήζεηο, νη νπνίεο βαξύλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή, πιελ ην Φ.Π.Α.
ΑΡΘΡΟΝ 10ο
Αλ θαηά ηελ παξαιαβή βξεζεί θάπνην είδνο πνπ δελ εθπιεξώλεη ηνπο όξνπο ηεο ζύκβαζεο ή ηωλ
ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη γεληθά ηωλ πξνζθεξνκέλωλ ραξαθηεξηζηηθώλ θαη θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο
δελ είλαη δπλαηόλ λα θαηαζηεί απνιύηωο θαηάιιειν θαη έηνηκν γηα ρξήζε, ν πξνκεζεπηήο ζα είλαη
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ππνρξεωκέλνο ρωξίο θακία απνδεκίωζε λα πξνβεί ζηελ αληηθαηάζηαζε κέζα ζε πξνζεζκία πνπ ζα νξίζεη ε
επηηξνπή.
ηελ πεξίπηωζε πνπ πεξάζεη ε πξνζεζκία άθαξπε, ζα ηζρύεη όηη αλαθέξεηαη ζην άξζξν 8 ηεο παξνύζαο
πγγξαθήο.
ΑΡΘΡΟΝ 11ο
Μεηά ηελ εθπιήξωζε θάζε ζπκβαηηθήο ππνρξέωζεο θαη κεηά ηελ ππνγξαθή ηνπ πξωηνθόιινπ
παξαιαβήο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν, ε εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο, εθηόο αλ πθίζηαληαη
παξαηεξήζεηο επί ηνπ πξωηνθόιινπ παξαιαβήο από ηελ επηηξνπή νπόηε ε παξαιαβή παξαηείλεηαη κέρξη
πιήξνπο απνθαηαζηάζεωο ηωλ πξνβιεκάηωλ πνπ παξαηεξήζεθαλ.
Η εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ζα αληηθαηαζηαζεί από εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ή δηαηήξεζεο γηα πνζό
ίζν κε ην 5% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ρωξίο ηνλ Φ.Π.Α. ηωλ πξνζθεξόκελωλ ινγηζκηθώλ.
ΑΡΘΡΟΝ 12ο
Σα ινγηζκηθά είλαη επηζπκεηό λα ζπλνδεύνληαη από ηα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά πνηόηεηαο.
ΑΡΘΡΟΝ 13ο
Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεωκέλνο λα ιάβεη όια ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ παξάδνζε θαη ελδεηθηηθή
εγθαηάζηαζε (ζε κία ζέζε εξγαζίαο Η/Τ) ηωλ ππό πξνκήζεηα ινγηζκηθώλ ζην Δήκν Φηιαδέιθεηαο-Υαιθεδόλνο,
ζην ζεκείν πνπ ζα ππνδεηρζεί από ηελ Τπεξεζία

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΑΠΟ
ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΜΗΜΑΣΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ, ΟΡΓΑΝΩΗ,
ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΔΗΜΟΤ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ-ΥΑΛΚΗΔΟΝΟ

ΠΑΝΑΓΙΩΣΟΠΟΤΛΟ ΩΚΡΑΣΗ

Ο

ΤΝΣΑΞΑ

Παναγιυηόποςλορ υκπάηηρ
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Προμήθεια προγραμμάτων (software)
για τις ανάγκες των Η/Τ τοσ Δήμοσ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ

Α.Μ.: 146 / 2015
Προϋπολογισμός: 1.907,73 € (Με ΦΠΑ)
Κ.Α.: 02.10.7134.005

ΔΗΜΟ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ-ΥΑΛΚΗΔΟΝΟ
ΑΤΣΟΣΕΛΕ ΣΜΗΜΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΟΡΓΑΝΩΗ, ΑΝΑΠΣΤΞΗ
ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Σαρ.Δηεύζπλζε : Δεθειείαο 97
143 41 Ν.Φ.
Πιεξνθνξίεο : . Παλαγηωηόπνπινο
Σει.
: 213 20 49 150
Fax
: 213 20 49 124

ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
Γενικά
Σα ςπό
πποδιαγπαθέρ

ππομήθεια ππογπαμμάμμαηα ππέπει να πληπούν ηιρ ζςγκεκπιμένερ
πος κπίνονηαι απαπαίηηηερ και πεπιγπάθονηαι παπακάηυ.

Λογιζμικό (software) Λειηοσργικού σζηήμαηος Η/Τ (ζε DVD)

MS Windows 8.1 Pro 64bit - DSP

Δυνατότητα Εμυάνισης Αγγλικών και Ελληνικών (English - Greek)
ηοιτεία προζθοράς
Κάθε πποζθοπά απαπαίηηηα, θα ππέπει με πληπόηηηα και ζαθήνεια να δίνει ηα
παπακάηυ ζηοισεία:
Αναλςηική πεπιγπαθή ηος πποζθεπόμενος λογιζμικού με πλήπη ζηοισεία, ηεσνικά
σαπακηηπιζηικά, κ.λ.π. ζηην Ελληνική γλώζζα.
Η οικονομική προζθορά θα πρέπει να παραδοθεί ζε ζθραγιζμένο θάκελο.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΜΗΜΑΣΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ, ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΣΤΞΗ
Δ.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ-ΥΑΛΚΗΔΟΝΟ

ΠΑΝΑΓΙΩΣΟΠΟΤΛΟ ΩΚΡΑΣΗ

Ο ΤΝΣΑΞΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΣΟΠΟΤΛΟ ΩΚΡΑΣΗ
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Προμήθεια προγραμμάτων (software)
για τις ανάγκες των Η/Τ τοσ Δήμοσ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ

Α.Μ.: 146 / 2015
Προϋπολογισμός: 1.907,73 € (Με ΦΠΑ)
Κ.Α.: 02.10.7134.005

ΔΗΜΟ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ-ΥΑΛΚΗΔΟΝΟ
ΑΤΣΟΣΕΛΕ ΣΜΗΜΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΟΡΓΑΝΩΗ, ΑΝΑΠΣΤΞΗ
ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Σαρ.Δηεύζπλζε : Δεθειείαο 97
143 41 Ν.Φ.
Πιεξνθνξίεο : . Παλαγηωηόπνπινο
Σει.
: 213 20 49 150
Fax
: 213 20 49 124

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ
Α/Α

ΕΙΔΟ

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΣΤΠΟ

ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟ
(€)

ΠΟΟΣΗΣΑ

ΔΑΠΑΝΗ
(€)

1

Λογιζμικό
(software)Λειηοςπγικού
ςζηήμαηορ Η/Τ

MS Windows 8.1 Pro
64bit (English - Greek)
DSP

141

11

1.551,00

ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Φ.Π.Α. 23%

1.551,00
356,73

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ

1.907,73

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΜΗΜΑΣΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ, ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΣΤΞΗ
Δ.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ-ΥΑΛΚΗΔΟΝΟ

ΠΑΝΑΓΙΩΣΟΠΟΤΛΟ ΩΚΡΑΣΗ

Ο ΤΝΣΑΞΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΣΟΠΟΤΛΟ ΩΚΡΑΣΗ
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Α.Μ.: 146 / 2015
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Κ.Α.: 02.10.7134.005

ΔΗΜΟ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ-ΥΑΛΚΗΔΟΝΟ
ΑΤΣΟΣΕΛΕ ΣΜΗΜΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΟΡΓΑΝΩΗ, ΑΝΑΠΣΤΞΗ
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Σαρ.Δηεύζπλζε : Δεθειείαο 97
143 41 Ν.Φ.
Πιεξνθνξίεο : . Παλαγηωηόπνπινο
Σει.
: 213 20 49 150
Fax
: 213 20 49 124

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΦΟΡΑ
(Για ζςμπλήπυζη από ηον Ππομηθεςηή)
(Τποσπευηική ζςμπλήπυζη όλυν ηυν ηιμών)

Α/Α

ΕΙΔΟ

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΣΤΠΟ

1

Λογιζμικό
(software)Λειηοςπγικού
ςζηήμαηορ Η/Τ

MS Windows 8.1 Pro
64bit (English - Greek)
DSP

ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟ
(€)

ΠΟΟΣΗΣΑ

ΔΑΠΑΝΗ
(€)

ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Φ.Π.Α. 23%
ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ

Ο

ΠΡΟΦΕΡΩΝ
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