
 

1 

 

 

 

Αθήνα, 24/05/2022 

                                                                                            Αρ. Πρωτ.13400 

 

 

                            Προς: INFINITUM ΑΕ 

                                                                                     MSYSTEMS ΕΠΕ 

                                                                    COSMOS BUSINESS SYSTEMS AEBE 

                                                                                     

 

 

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

για την προμήθεια αδειών χρήσης λογισμικών στο πλαίσιο της πράξης 

«Θεσμική, ερευνητική και επιχειρησιακή ενδυνάμωση της ΓΣΕΒΕΕ» με MIS 

5001290 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» 

 

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών 

Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) υλοποίει την πράξη «Θεσμική, 

ερευνητική και επιχειρησιακή ενδυνάμωση της ΓΣΕΒΕΕ» με MIS 5001290 του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και 

Δια Βίου Μάθηση 2014-2020». Στο πλαίσιο του Υποέργου 4 (ΠΕ4, Π4.10) της 

παραπάνω πράξης, προβλέπεται η προμήθεια αδειών χρήσης αναβάθμισης του 

λειτουργικού συστήματος και των βάσεων δεδομένων του φορέα που θα 

υποστηρίξουν επαρκέστερα τη χρήση νέων εφαρμογών και λογισμικών. 

 

Ι. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Σύμφωνα με τα παραπάνω και με βάση την από 19/05/2022 (1.1.iv) απόφαση του 

ΔΣ το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ καλεί τους προαναφερόμενους υποψήφιους αναδόχους να 

υποβάλλουν την προσφορά τους για τα εξής:  

Α. 2 x Windows Server 2022 Standard - 16 Core License Pack (SkuID: Perpetual 

Education 0005) DG7GMGF0D5RK:0005 

Β. 2 x Windows Server 2022 Standard - 2 Core License Pack (SkuID: Perpetual 

Education 0004) DG7GMGF0D5RK:0004 

Γ. 5 x SQL 2019 Standard per Core 2-license Academic 

 

ΙΙ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Ο ανώτατος προϋπολογισμός για την προμήθεια των ως άνω ειδών ανέρχεται σε 

7.000€ πλέον Φ.Π.Α. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. H ανάθεση του έργου θα γίνει στον 

υποψήφιο ανάδοχο που θα προσφέρει την χαμηλότερη συνολικά τιμή για τις ως άνω 

άδειες χρήσης. 

 

ΙΙΙ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η διάρκεια του έργου ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης έως και πέντε (5) 

εργάσιμες ημέρες. Η παράταση της σύμβασης γίνεται μόνο εγγράφως και κατόπιν 

συμφωνίας των δύο συμβαλλόμενων μερών και υπό την προϋπόθεση της παράτασης 

του χρόνου διάρκειας της Πράξης. Επισημαίνεται ότι η παράταση του χρόνου 
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παράδοσης του έργου επιτρέπεται χωρίς οποιαδήποτε αύξηση της συμβατικής 

αμοιβής. 

 

IV.  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 

Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους θα πρέπει να 

αποστείλουν την προσφορά τους η οποία επί ποινή αποκλεισμού πρέπει να περιέχει 

τα κάτωθι: 

1. Οικονομική προσφορά, ήτοι συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο 

οικονομικής προσφοράς σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος Ι 

της παρούσας. 

2. 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. 

  

Με την ανάληψη του έργου και για την υπογραφή της σύμβασης ο οριστικός 

ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει 1) ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα εν 

ισχύ, 2) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας μέσω του gov.gr. Σε 

περίπτωση που το Πρωτοδικείο της έδρας του αναδόχου δεν δύναται να εκδώσει το 

ως άνω πιστοποιητικό προσκομίζεται αντ’ αυτού  Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του 

Ν. 1599/1986 όπως ισχύει, ότι ο ανάδοχος δεν τελεί σε πτώχευση, υπό πτωχευτικό 

συμβιβασμό, υπό αναγκαστική διαχείριση,  υπό εκκαθάριση. 

 

Τα παραπάνω μπορούν να υποβληθούν με έναν από τους παρακάτω τρόπους: 

1)Ταχυδρομικά, σε κλειστό φάκελο, στη διεύθυνση ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, Αριστοτέλους 46, 

10433 Αθήνα, 6ος όροφος (γρ. 601) με την ένδειξη στον φάκελο «Προμήθεια αδειών 

χρήσης λογισμικών» μέχρι 1η Ιουνίου 2022 ή  

2)Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email info@imegsevee.gr αναγράφοντας 

στο θέμα «Προμήθεια αδειών χρήσης λογισμικών» μέχρι και μέχρι 1η Ιουνίου 2022. 

Σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής της προσφοράς και για μεγάλου μεγέθους 

αρχεία μπορούν να αξιοποιηθούν και υπηρεσίες διαμοιρασμού αρχείων (π.χ we 

tranfer).  

 

Πληροφορίες, σχετικά με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

δίνονται στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@imegsevee.gr. 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕ 

 

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΑΠΤΗΣ 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

mailto:info@imegsevee.gr
mailto:info@imegsevee.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

 

Α/Α Εργασία 
 

Ποσότητα 
Τιμή 

μονάδας 

Σύνολο 

καθαρής αξίας 

Φ.Π.Α Συνολικό 

κόστος 

1. 

Windows Server 2022 Standard - 16 Core 

License Pack (SkuID: Perpetual 

Education0005) DG7GMGF0D5RK:0005 

 

 

2 
 

   

2. 

Windows Server 2022 Standard - 2 Core 

License Pack (SkuID: Perpetual 

Education0004) DG7GMGF0D5RK:0004 
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3. 
SQL 2019 Standard per Core 2-license 

Academic 
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 ΣΥΝΟΛΟ 

 

 


