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ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ  
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ  
Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ 
ΤΗΛ.: 213.1314567-75 
e-mail: dpk@ein.gr 
ΦΑΞ: 213 1314576 www.inedivim.gr 

 
 
Αρ.πρωτ.:620/88/09-11-2015 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.  528/04-11-2015 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών και Διοικητικής 

Μέριμνας του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ..  

   

Καλούμε 

κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πληροί τις απαιτήσεις της παρούσας πρόσκλησης να 

καταθέσει προσφορά για την επιλογή αναδόχου, για την προμήθεια  διακοσίων (200) αδειών 

ανανέωσης χρήσης λογισμικού προστασίας Η/Υ ( ANTIVIRUS) Symantec Endpoint 

Protection διάρκειας τριών (3) ετών για τις ανάγκες των Κεντρικών Υπηρεσιών του 

Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. με συνολικό προϋπολογισμό έως #8.000,00#€  μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..  

 
 

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

Η προμήθεια διακοσίων (200) αδειών ανανέωσης χρήσης λογισμικού προστασίας Η/Υ ( 

ANTIVIRUS) Symantec Endpoint Protection διάρκειας τριών (3) ετών για τις ανάγκες 

των Κεντρικών Υπηρεσιών του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 
Κριτήριο κατακύρωσης είναι  η χαμηλότερη τιμή για το σύνολο του έργου, εκ των   προσφορών που πληρούν 

τις Τεχνικές απαιτήσεις του έργου.  

 

2. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ Π.Μ.Δ  

 Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις  20-11-2015 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα: 12:30 μ.μ.  στα γραφεία 

του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη (είσοδος από Κοκκινάκη)  Τ.Κ. 11143 Αθήνα, 2ος όροφος, 209 

γραφείο, Τμήμα Προμηθειών και Διοικητικής Μέριμνας. 

Η προσφορά σας θα πρέπει να σταλεί στην ανωτέρω διεύθυνση, σε ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ, με την ένδειξη:  

«Οικονομική Προσφορά για τον Π.Μ.Δ. για την προμήθεια διακοσίων (200) αδειών ανανέωσης 

χρήσης λογισμικού προστασίας Η/Υ ( ANTIVIRUS) Symantec Endpoint Protection 

διάρκειας τριών (3) ετών για τις ανάγκες των Κεντρικών Υπηρεσιών του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 
και να σταλεί στα κεντρικά γραφεία του Ιδρύμ ατ ος  Νεο λ αίας και  Δ ια Β ίου  Μάθησης 

 ( Ι . ΝΕ. ΔΙ .Β Ι . Μ. ) ,  Τμ ήμ α Προμηθειών, υπ’ όψιν κ. Νικολαΐδη Θεόδωρου, το αργότερο μέχρι την 

19/11/2015 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 14:30.  

Ημερομηνία:   09/11/2015 
 
 
 

Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο  
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 Πληροφορίες δίδονται στα κεντρικά γραφεία του Ιδρύμ ατο ς Νεολ αίας  και  Δ ια  Β ίο υ  Μάθησης 
( Ι .ΝΕ. ΔΙ . ΒΙ . Μ. ) ,  Τμ ήμα Προμηθειών & Διοικητικής Μέριμνας  στο τηλέφωνο: 213-1314567 . 
 

 Η πληρωμή θα γίνει μετά την υπογραφή του σχετικού πρακτικού ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής 
από την αρμόδια επιτροπή, και την  προσκόμιση του νόμιμου τιμολογίου  από  τον  Ανάδοχο, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διατάξεις. 
 

 Δεν θα δοθεί προκαταβολή. 
 

      
Οι Τεχνικές Περιγραφές, συνοδεύουν τη παρούσα προσφορά της οποίας αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο 

τμήμα  και θα αποτελέσουν τη βάση για τον έλεγχο και την μηνιαία παραλαβή των εργασιών. 

 

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Οι προσκαλούμενοι πρέπει να καταθέσουν μία και μοναδική προσφορά σε ενιαίο φάκελο στον οποίο θα 

εμπεριέχονται τρεις υποφάκελοι με τις ακόλουθες ενδείξεις : 

 

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ( σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ») 

Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ( σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη « ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ») 

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ(σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη  «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ) 

 

Στα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ πρέπει να συμπεριληφθούν: 

 

Υπεύθυνη Δήλωση (επικυρωμένη) του προσφέροντος στην οποία να δηλώνει ότι : 

Αποδέχεται τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και η προσφορά του συντάχθηκε σύμφωνα με αυτούς . 

 

 

Στη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ πρέπει να συμπεριληφθούν: 

 

Υπεύθυνη Δήλωση (επικυρωμένη) του προσφέροντος στην οποία να δηλώνει ότι:   

 Ο υποψήφιος  έχει την τεχνική και οικονομική ικανότητα να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις που περιγράφονται 

στη ενότητα  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ και οι προσφερόμενες υπηρεσίες/προϊόντα ικανοποιούν τις 

παρατιθέμενες στην παρούσα πρόσκληση λειτουργικές απαιτήσεις. 

 

Στην ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ πρέπει να συμπεριληφθούν: 

 

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να εμπεριέχει τον πίνακα που ακολουθεί, να είναι υπογεγραμμένη και το 
προτεινόμενο αντάλλαγμα θα προσδιορίζεται στην προσφορά για το σύνολο του έργου. Οι τιμές θα 
εκφράζονται σε Ευρώ.  
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   ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

  

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

Τιμή Οικονομικής Προσφοράς ΑΝΕΥ Φ.Π.Α σε €    

Φ.Π.Α σε €    

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

    

 

 

4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 Η Επιτροπή Διενέργειας θα αξιολογήσει σε ανοιχτή διαδικασία τις προσφορές, ακολουθώντας τη 

διαδικασία τριών βημάτων, που περιγράφεται στη συνέχεια: 

 

 Στο Βήμα 1, ελέγχεται η αρτιότητα των απαιτούμενων δικαιολογητικών για όλες τις προσφορές που 

κατατέθηκαν εμπρόθεσμα. Οι άρτιες προσφορές προωθούνται για αξιολόγηση στο επόμενο Βήμα. 

 

 Στο Βήμα 2, εξετάζεται κάθε προσφορά ως προς την  ικανοποίηση των λειτουργικών απαιτήσεων που 

ορίζονται στην παρούσα Πρόσκληση από τα προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες. Διευκρινίζεται ότι η 

Επιτροπή Διενέργειας έχει το δικαίωμα να καλέσει κατά την κρίση της οποιονδήποτε προσφέροντα για παροχή 

διευκρινίσεων σχετικά με το περιεχόμενο της Τεχνικής Προσφοράς του. Οι προσφορές οι οποίες κρίνονται ως 

ικανοποιητικές, προωθούνται για αξιολόγηση στο επόμενο Βήμα.  

 

 Στο Βήμα 3, αποσφραγίζονται οι οικονομικές προσφορές και συντάσσεται κατόπιν το σχετικό 

πρακτικό με το οποίο προτείνεται η πλέον συμφέρουσα  προσφορά. 

 

 

Σημ.:  ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΣΑΦΕΙΣ, ΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ. 

 Ο μειοδότης θα κληθεί εντός εύλογης προθεσμίας από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης 

ειδοποίησης να καταθέσει ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ, προκειμένου αυτά να ελεγχθούν από 

την αρμόδια Επιτροπή. Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης υποβάλλονται σε ένα πρωτότυπο. 

 Σε περίπτωση αποδοχής των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, η Αναθέτουσα Αρχή θα καλέσει τον 

Ανάδοχο στον οποίο έχει κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός, για την υπογραφή της Σύμβασης του Έργου. 
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Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, συνιστά λόγο αποκλεισμού 

του. Σε αυτή την περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή καλεί τον επόμενο στον τελικό Πίνακα Κατάταξης των 

διαγωνιζομένων, υποψήφιο Ανάδοχο, να υποβάλλει τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης και συνεχίζεται η 

διαδικασία ως ανωτέρω. 

 

5. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Π.Μ.Δ. 

 

Ο υποψήφιος ανάδοχος που θα προκύψει από τη διενέργεια του Π.Μ.Δ. και προκειμένου να του κατακυρωθεί 

το αποτέλεσμα του διαγωνισμού,   θα πρέπει να προσκομίσει  τα παρακάτω  δικαιολογητικά σε χρονικό 

διάστημα δέκα (10) ημερών  και να ελεγχθούν από την αρμόδια επιτροπή του Π.Μ.Δ..   

 

 

Α. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 στην οποία: 
Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους: 
-       δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στο άρθρο 
6, παρ 2, περ. 1 του εδ. Α του Π.Δ 118/10.7.08 (ΦΕΚ150/Α/10.7.08) 
-    δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) εδ. Α της παρ.2 του άρθρου 6 του Π.Δ 
118/10.7.08 (ΦΕΚ150/Α/10.7.08) κατάσταση 
-     είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι 
-    είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο 
 

 

6. ΠΟΙΟΤΙΚΗ  ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ: 

 

 Η ποιοτική  παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών θα γίνει από ειδική επιτροπή  που θα ορίσει η 

Διευθύνουσα Σύμβουλος του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ η οποία θα συντάξει ειδικό Πρακτικό ότι τηρήθηκαν όσα απορρέουν 

από τα καθοριζόμενα στις Τεχνικές Προδιαγραφές και με στόχο πάντοτε την ακριβή τήρηση του ισχύοντος 

κανονισμού. 

 

7. Η πληρωμή θα γίνει μετά την υπογραφή του σχετικού πρακτικού ποιοτικής  παραλαβής από την  

αρμόδια επιτροπή  και την  προσκόμιση του νόμιμου τιμολογίου  από  τον  Ανάδοχο, σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις. 

 

8. Θα γίνει παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με την ισχύουσα Φορολογική Νομοθεσία. 

 

9. Δεν θα δοθεί προκαταβολή.                                   

                                                                                          Η  ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

                                                                                          ΑΝΝΑ   ΜΑΥΡΟΥΔΗ                       
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                                                      ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

                              
 

Περιγραφή 

 

Απαίτηση 

επί 

ποινής 

αποκλεισμ

ού 

 

Απάντησ

η 

SYMC PROTECTION SUITE ENTERPRISE EDITION 4.0 PER USER RENEWAL 

BASIC 36 MONTHS GOV BAND A 
ΝΑΙ 

 

Η εταιρεία θα προβεί στην εγκατάσταση των αδειών ανανέωσης στον 

κεντρικό server του ΙΝΕΔΙΒΙΜ (εγκατεστημένη έκδοση  SEP 

12.1.2015.2015). 

ΝΑΙ 

 

Η εταιρεία θα προβεί στην εγκατάσταση, παραμετροποίηση της  

εφαρμογής  
ΝΑΙ 

 

Το Deployment να γίνει μέσω της κεντρικής κονσόλας από την 

εταιρεία υπό τον έλεγχο του διαχειριστή του συστήματος. 
ΝΑΙ 

 

Η εταιρεία για τον χρόνο σύμβασης , υποχρεούται σε κάθε νέα 

έκδοση της εφαρμογής και της κονσόλας διαχείρισης να την 

εγκαθιστά χωρίς οικονομική 

επιβάρυνση, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πληροφορικής & 

Τηλεπικοινωνιών. 

ΝΑΙ 

 

Παρέχεται για τρία (3) έτη δωρεάν υποστήριξη της εφαρμογής για 

οποιοδήποτε πρόβλημα, ή απορία υπάρξει από πλευράς των 

διαχειριστών του Τμήματος Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Η 

εταιρεία θα έχει την δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης στον 

antivirus server κατόπιν αιτήματος του Τμήματος Πληροφορικής & 

Τηλεπικοινωνιών για την επίλυση τυχόν προβλημάτων 

ΝΑΙ 

 

Σε περίπτωση μη επίλυσης προβλήματος μέσω τηλεφώνου ή 

απομακρυσμένης πρόσβασης ή στην περίπτωση που επιβάλλεται η 

επιτόπου επίλυση του προβλήματος , η εταιρεία θα παρέχει onsite 

υποστήριξη την επομένη εργάσιμη ημέρα. 

ΝΑΙ 

 

Η άδεια χρήσης της κονσόλας διαχείρισης και των 200 αδειών θα είναι 

για τρία (3) έτη με ημερομηνία έναρξης 21/11/2015. 
ΝΑΙ 

 

 

 


