
 

 

Θέμα: Αναζήτηση προσφορών για την προμήθεια λογισμικών 

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ υλοποιεί το υποέργο «Συντονισμός και Διαχείριση Δράσεων» της 

πράξης «Θεσμική, Ερευνητική και Επιχειρησιακή Ενδυνάμωση της ΓΣΕΒΕΕ» του 

Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-

2020» με κωδικό ΟΠΣ 5001290. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με την από 

22/7/2017 απόφαση του Δ.Σ του φορέα, αναζητά προσφορές για την προμήθεια 

λογισμικών. Τα λογισμικά αυτά είναι: 

56 άδειες (core licences)  Windows server 2016, standard academic 

80 άδειες χρηστών (users cals) Windows server 2016, standard academic 

10 άδειες (core licences) για SQL Server, standard academic 

2 άδειες  Acronis  Backup Advanced , universal academic        

Όροι συμμετοχής: 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να δραστηριοποιούνται στην εμπορία λογισμικού για 

τουλάχιστον 3 έτη.  

Οι υποψήφιοι προκειμένου να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους θα πρέπει να 

απαραιτήτως να αποστείλουν τα εξής: 

1) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην 

οποία να δηλώνουν ότι:  

α) τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά τους είναι αληθή και ακριβή 

β) ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης  

γ) ότι ασκούν συναφή επιχειρηματική δραστηριότητα για τουλάχιστον 3 έτη 

δ) ότι με την ανάληψη του έργου θα προσκομίσουν: i) ασφαλιστική και 

φορολογική ενημερότητα ii) Βεβαίωση σχετικά με την άσκηση επιχειρηματικής 

δραστηριότητας.   

 

Η επιλογή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με βάση την χαμηλότερη τιμή. 

 

Οικονομικοί όροι: Η αποπληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί έως και 60 

ημέρες από την παράδοση του λογισμικού.  

  

Η καταληκτική ημερομηνία είναι η Παρασκευή 17 Μαρτίου 2017.  

 

 

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων  
Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών 

Εμπόρων Ελλάδας 

 

Ταχ. Δν/ση : Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα  

Τηλέφωνο : 210 8846852   

Fax : 210 8846853  

Ιστοσελίδα: www.imegsevee.gr     

  Αθήνα, 2/3/2017 

  Αρ. Πρωτ. 10546 

http://www.imegsevee.gr/


 

Η προσφορά μπορεί να αποσταλεί: 

1) Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείο στη διεύθυνση info@imegsevee.gr και με 

απαραίτητη την επιβεβαίωση της λήψης του e-mail από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.  

2) Με φάκελο στη διεύθυνση Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα με την ένδειξη 

«Προσφορά  για την προμήθεια λογισμικού». 

 

 

Διευκρινίσεις μπορούν να δοθούν από τον κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο 

τηλέφωνο 210 8846852 εσωτ. 405.  

 
Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ  

 
 
 
 

Ασμάτογλου Γεώργιος 
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