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                         ΠΡΟΣ   

                      Κάθε  ενδιαφερόμενο 

   

  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
για την παροχή υπηρεσίας συντήρησης  αδειών  SAP  

 

Η  Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., προκειμένου να προβεί στην  συντήρηση για ένα (1) έτος  40 + 1 αδειών SAP  

 

προσκαλεί 
κάθε ενδιαφερόμενο, να καταθέσει προσφορά σε κλειστό φάκελο, στον οποίο θα αναγράφεται το 

αντικείμενο της προμήθειας,  μέχρι την 27
η
  Δεκεμβρίου  2017  και ώρα 14:00 στη διεύθυνση: 

ΕΥΑΘ ΑΕ 

Τμήμα Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών   

8ος όροφος Τσιμισκή 98, Τ.Κ.  54622 Θες/νίκη  

σύμφωνα με τους ειδικούς όρους που ακολουθούν. 

                         
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Οι υφιστάμενες άδειες χρήσης του πληροφοριακού συστήματος SAP που είναι εγκατεστημένο στην 

ΕΥΑΘ ΑΕ, είναι 40 Sap Professional Application Users και 1  SAP Application Developer User  

συνοδευόμενες από τις αντίστοιχες άδειες MS SQL Server Enterprise Edition, όπως αποτυπώνονται στον 

παρακάτω πίνακα.  
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Η παραγωγική λειτουργία του συστήματος με  20 + 1 αρχικές άδειες ξεκίνησε 02/01/2016 και οι 

επόμενες 20 άδειες παραδόθηκαν και ενεργοποιήθηκαν τέλος Ιανουαρίου 2016. 

Το αιτούμενο συμβόλαιο συντήρησης θα περιλαμβάνει:  

α. συντήρηση των αρχικών με την εγκατάσταση, 20 Sap Professional  Application Users, 1 Sap 

Application Developer User,  2 BA/T Sap Business Objects BI, Edge Edition (10 users/unit)  με 

ημερομηνία έναρξης 02/01/2018 

β. συντήρηση των επιπλέον 20 Sap Professional  Application Users με ημερομηνία έναρξης 01/02/2018. 

 

Σε κάθε περίπτωση η συντήρηση των αδειών θα συνοδεύεται από τις αντίστοιχες άδειες MS SQL Server 

Enterprise Edition και θα έχει διάρκεια 12 δώδεκα μηνών.  

Επιπλέον, ο ανάδοχος  θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος συνεργάτης της εταιρείας SAP. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στις 23.000€ προ ΦΠΑ. 

 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ 

 
Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού: 

 Πιστοποιητικό με το οποίο αποδεικνύεται  η εγγραφή τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό 

μητρώο σχετικό με την άσκηση της δραστηριότητας που απαιτείται για την εκτέλεση του 

φυσικού αντικειμένου της παρούσας, που θα βρίσκεται σε ισχύ κατά  την ημερομηνία  

διενέργειας του διαγωνισμού. 

 Φορολογική ενημερότητα 

 Ασφαλιστική ενημερότητα 

 Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 στην οποία ο προσφέρων δηλώνει ότι: 

Δεν τελεί υπό πτώχευση,  δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και  ειδικής εκκαθάρισης, δεν τελεί 

υπό  αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία 

πτωχευτικού συμβιβασμού, δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες,  ή βρίσκεται σε 

οποιασδήποτε άλλης ανάλογη κατάσταση, έκδοσης τελευταίου τριμήνου από την ημερομηνία της 

πρόσκλησης. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού έχει τη δυνατότητα πριν την υπογραφή της Σύμβασης, να ζητήσει από τον 

προσωρινό ανάδοχο την προσκόμιση των δικαιολογητικών τα οποία αναφέρονται στην ανωτέρω 

υπεύθυνη δήλωση.  

Ο πάροχος στον οποίο θα γίνει η ανάθεση, θα κληθεί να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων 

της σύμβασης που θα συναφθεί, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής 

συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α.  

Οι προσφορές θα εξεταστούν από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης και θα επιλεγεί ο πάροχος με τη 

χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή, από εκείνους των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με 

βάση τους συνημμένους ειδικούς και γενικούς όρους.  

Το ποσοστό του αναλογούντος ΦΠΑ, θα αναφέρεται χωριστά. Σε διαφορετική περίπτωση  θεωρείται ότι 

έχει συνυπολογισθεί στην τιμή της προσφοράς. 

Οι προσφορές θα ισχύουν για  90  ημέρες. 
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Η εξόφληση των τιμολογίων θα γίνει σε 45 με 60 ημέρες από την παραλαβή αυτών από το Τμήμα 

Προμηθειών Δ.Υ. & Αποθηκών, και την υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλλων από την επιτροπή 

παραλαβής. 

Τον ανάδοχο βαρύνει κράτηση 0,06% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ  και 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ. 

 
Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν στις τεχνικό μέρος, μπορείτε να απευθυνθείτε στον κ. 

Γραμματικόπουλο Μηνά  στο τηλέφωνο: 2310 966744. 

 

 

  

   Η Προϊσταμένη του Τμήματος 

  Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών 

                              

                

                                                                                            Ελένη  Παχατουρίδου 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
                                                                                                     
        


