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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ
Πληροφορίες:
Βλάχος Απόστολος
Τηλέφωνο:
210 33 77 185
Τηλεομοιοτυπία: 210 33 77 173
Ηλ. Ταχυδρομείο: a.vlachos@cmc.gov.gr
Ταχ. Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου
Ταχ. Κώδικας:
105 62
Αθήνα, 05.06.2015
Αρ. Πρωτ.: 2103
Προς: Πίνακας Αποδεκτών
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ SYMANTEC
Κύριοι,
H Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (Ε.Κ.) για την προστασία της υποδομής της σε επίπεδο
antivirus/antispam χρησιμοποιεί το παρακάτω λογισμικό: SYMC PROTECTION SUITE
ENTERPRISE EDITION 4.0 (της Εταιρίας SYMANTEC) το οποίο καλύπτει τους Η/Υ των
χρηστών καθώς και τον e-mail gateway server. Το λογισμικό έχει ισχύ μέχρι την
27/06/2015 και περιλαμβάνει άδειες χρήσης καθώς και ετήσιο συμβόλαιο συντήρησης
για 200 χρήστες εκ των οποίων οι πέντε (5) είναι εγκατεστημένοι στο Περιφερειακό
Γραφείο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ν.Π.Δ.Δ. στη Θεσσαλονίκη.
Πέραν των παραπάνω αδειών χρήσης, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προτίθεται να
προμηθευτεί και τις κάτωθι υπηρεσίες :
1. Αναβάθμισης

στην

τρέχουσα

έκδοση

λογισμικού,

παραμετροποίησης,

εκπαίδευσης (π.χ. Exception lists, unmanaged servers, setup πακέτων
εγκατάστασης στους clients) καθώς και troubleshooting της ήδη υπάρχουσας
εγκατεστημένης πλατφόρμας.
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Ακολουθεί ο πίνακας 1, με την περιγραφή των προϊόντων

λογισμικού προς ανανέωση

(αδειών χρήσης και υποστήριξης για 1 έτος ) καθώς και υπηρεσιών.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Α/Α

Προϊόν/Υπηρεσία

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

SYMC PROTECTION SUITE ENTERPRISE EDITION 4.0 PER
1

USER RENEWAL

ESSENTIAL 12 MONTHS GOV BAND A

200

SKU: 4GMSOZZ0-ER1GA
Υπηρεσίες όπως αναλύονται παρακάτω :
2



Εγκατάσταση, παραμετροποίηση και

troubleshooting του

παραπάνω λογισμικού.



1

Εκπαίδευση τριών (3) ωρών σε τρείς (3) administrators.

Στην περίπτωση που ενδιαφέρεστε να υποβάλλετε οικονομική και τεχνική προσφορά, (η
ισχύς της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να είναι για τριάντα (30) ημερολογιακές
ημέρες από την ημερομηνία της παρούσης) παρακαλούμε να την αποστείλετε στο
a.vlachos@cmc.gov.gr, μέχρι την Παρασκευή 12.06.2015 και ώρα 14.00.
Το κόστος των παραπάνω προϊόντων και υπηρεσιών δεν μπορεί να υπερβεί τον
συνολικό προϋπολογισμό ύψους τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ
(€4.500,00) πλέον Φ.Π.Α.23%.
Οι προσφορές που θα υποβληθούν θα αξιολογηθούν με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή,
εφόσον πληρούνται οι σχετικές τεχνικές προδιαγραφές, η οποία θα πρέπει να είναι μία
και ενιαία για το σύνολο των υπό προμήθεια προϊόντων και υπηρεσιών. Αποστολή
προσφοράς συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή των παραπάνω όρων τους οποίους θα
κληθεί να εκπληρώσει ο ανάδοχος, αφού υπογράψει σχετική σύμβαση με την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς.
Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η ανωτέρω περιγραφείσα διαδικασία αξιολόγησης, η
οικονομική προσφορά θα συνταχθεί σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα 2:
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Α/Α

Προϊόν/Υπηρεσία

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ

SYMC
1

PROTECTION

EDITION

4.0

PER

SUITE

ENTERPRISE

USER

RENEWAL

ESSENTIAL 12 MONTHS GOV BAND A

200

SKU: 4GMSOZZ0-ER1GA
2

3

Εγκατάσταση, παραμετροποίηση και

1

troubleshooting του παραπάνω λογισμικού
Εκπαίδευση

τριών

(3)

ωρών

σε

τρείς

administrators.

(3)

1
ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α. 23%

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνηση τεχνικής φύσεως μπορείτε να επικοινωνείτε
με τον κ. Ιωάννη Καφέντζη. Τηλ. 210-3377138, email: i.kafetzis@cmc.gov.gr

i.

ii.

iii.
iv.

Οι όροι προμήθειας των προϊόντων και εργασιών παρακάτω:
Η εγκατάσταση του λογισμικού θα πρέπει να γίνει από τον ανάδοχο ή υπεργολάβο του
αναδόχου και συγκεκριμένα από μηχανικό πιστοποιημένο από την Symantec σε
προϊόντα Antivirus. Η πιστοποίηση θα πρέπει να αποδεικνύεται με επίσημο τίτλο από
την Symantec, αντίγραφο της οποίας θα κληθεί να προσκομίσει στην Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς ΝΠΔΔ πριν την ανάθεση του έργου ο ανάδοχος.
Η εγκατάσταση του λογισμικού θα θεωρηθεί ολοκληρωμένη, όταν όλοι οι σταθμοί
εργασίας στους οποίους πρόκειται να εγκατασταθεί έχουν εγκατεστημένη την τελευταία
έκδοση του λογισμικού και λειτουργούν χωρίς πρόβλημα.
Το υπό προμήθεια λογισμικό θα συνοδεύεται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά
ανανέωσης της κατασκευάστριας εταιρείας.
Εργασίες, κατόπιν συνεννόησης με το Τμήμα Πληροφορικής, μπορεί να εκτελεστούν
κατά τις ώρες εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, χωρίς όμως να
κωλύει την ομαλή εργασία των στελεχών και υπαλλήλων της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς.
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v.
vi.

vii.

viii.
ix.
x.
xi.

xii.

Η εκπαίδευση θα είναι τρίωρη και θα γίνει σε τρείς administrators, κατόπιν συνεννόησης
με το Τμήμα Πληροφορικής για την ακριβή ημέρα και ώρα.
Οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημιά προκληθεί από τις εργασίες του αναδόχου σε
οποιαδήποτε υποδομή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των
εργασιών, θα πρέπει να αποκαθίστανται άμεσα με ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου.
Μετά την ανάδειξη του αναδόχου - μειοδότη, κατόπιν απόφασης της Εκτελεστικής
Επιτροπής Ν.Π.Δ.Δ., θα υπογραφεί σύμβαση με τον ανάδοχο για την εκτέλεση του εν
λόγω έργου.
Μετά την αποπεράτωση των εργασιών ο ανάδοχος θα πρέπει να κάνει έλεγχο καλής
λειτουργίας.
Το έργο ολοκληρώνεται με την οριστική παραλαβή του, συμπεριλαμβανομένης και της
εκπαίδευσης, από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής.
Η πληρωμή του έργου θα γίνει μόνο μετά την οριστική παραλαβή του έργου, όπου και
θα εκδοθεί σχετικό τιμολόγιο από τον ανάδοχο.
Η πληρωμή του τιμολογίου θα γίνει εντός 30 ημερών (από την παραλαβή του
τιμολογίου) με παραλαβή επιταγής της Τράπεζας της Ελλάδος από το Λογιστήριο (κ.
Δήμα Μαίρη – 2103377290) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ν.Π.Δ.Δ., πραγματοποιεί τις παρακάτω κρατήσεις και
φόρους:
(i) επί της καθαρής τιμολογιακής αξίας, ποσοστό κρατήσεων 0,10% για τις λειτουργικές
ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με την
παράγραφο 3 του άρθρου 4 του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄/204/15.9.2011) όπως ισχύει
και
(i) επί της καθαρής τιμολογιακής αξίας, παρακράτηση φόρου εισοδήματος σε ποσοστό
4% για προμήθεια αγαθών και 8% για την παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με το 64
του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄/167/23.9.2013).
Οι παραπάνω κρατήσεις και φόροι βαρύνουν τον εταιρεία σας, ο δε Φ.Π.Α.
βαρύνει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Η αποστολή της οικονομικής προσφοράς (στο a.vlachos@cmc.gov.gr) συνεπάγεται
πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων.
Με εκτίμηση,
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
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