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3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΘΕΜΑ: “Προμήθεια τριών (3) αδειών χρήσης εφαρμογής CAD για το τμήμα Πολιτικής Γης &
Αναδασμών της ΔΑΟΚ Π.Ε. Φθιώτιδας”, προϋπολογισμού 1.599,60€ με ΦΠΑ, με την διαδικασία
της απευθείας ανάθεσης.
Η Περιφέρεια Στ. Ελλάδος, έχοντας υπόψιν:
1. Τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
2. Τον Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145/5-8-2010) «ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες», όπως
τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει,
3. Την υπ’ αριθμ. 336/2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, περί
«Έγκρισης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»,
4. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2028/218847/23-12-2019 (ΑΔΑ: Ω4Α6ΟΡ10-ΩΟΡ) απόφαση του Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, περί επικύρωσης της αριθμ. 336/2019
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας,
5. Την αριθμ. 21/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λαμίας, με την οποία ανακηρύχθηκαν
ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Π.Σ.Ε., για την περιφερειακή περίοδο 2019-2023,
6. Τα με αριθμ. 192670/608/28-8-2019 και 195058/616/1-9-2019 πρακτικά ορκωμοσίας του
Περιφερειάρχη και των μελών του Π.Σ. Στερεάς Ελλάδας,
7. Το υπ’ αριθμ. 7509/87952/18-5-2020 (ΑΔΑΜ: 20REQ006818001) πρωτογενές αίτημα της Δ/νσης
Αγροτικής & Κτηνιατρικής Π.Ε. Φθιώτιδας, προς τη Δ/νση Οικ/κου & Δ.Ε., περί έκδοσης απόφασης
ανάληψης υποχρέωσης για την προμήθεια τριών (3) αδειών χρήσης εφαρμογής cad.
8. Την υπ’ αριθμ. 2767/9-6-2020 (ΑΔΑ:6ΨΜΘ7ΛΗ-ΟΛΦ, ΑΔΑΜ: 20REQ006837418) απόφαση
ανάληψης υποχρέωσης,
9.

Η υπ’ αριθμ. 208151/3455/7-10-2020 (ΦΕΚ 4599 Β’ 19/10/2020) Απόφαση Παροχή

εξουσιοδότησης περί υπογραφής με εντολή Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Φθιώτιδας στο τμήμα προμηθειών
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ:
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση της προμήθειας τριών (3) αδειών χρήσης
εφαρμογής CAD για το τμήμα Πολιτικής Γης & Αναδασμών της ΔΑΟΚ Π.Ε. Φθιώτιδας,
προϋπολογισμού 1.599,60€ με ΦΠΑ, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Φορέα 073 και τον Κ.Α.Ε. 1723 του οικονομικού έτους 2020.
Η παρούσα Πρόσκληση υπόκειται στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:
1. Αντικείμενο της πρόσκλησης:
Αντικείμενο της παρούσας αποτελεί η προμήθεια τριών (3) αδειών χρήσης εφαρμογής CAD για το
τμήμα Πολιτικής Γης & Αναδασμών της ΔΑΟΚ Π.Ε. Φθιώτιδας, με τις κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές:
1. Εφαρμογή CAD υψηλής συμβατότητας με αρχεία dwg, dxf μέχρι και την έκδοση 2019.
2. Μόνιμη Άδεια που να μην απαιτεί πρόσθετο κόστος για την λειτουργία της, πέραν από το
προαιρετικό κόστος αναβάθμισης σε νεότερες εκδόσεις.
3. Δυνατότητα χρήσης είτε με σειριακό αριθμό, είτε με κλειδί ενεργοποίησης μορφής USB δίνοντας
ευελιξία για λειτουργία του προγράμματος σε περισσότερους Η/Υ.
2. Σύνταξη Προσφοράς:
Η προσφορά συντάσσεται υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα.
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων
συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, σας ενημερώνουμε ότι με την προσφορά
θα πρέπει να προσκομίσετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 συμπληρωμένη, με σφραγίδα του οικονομικού φορέα (όταν
πρόκειται για έντυπη μορφή) και υπογεγραμμένη απο τον νόμιμο εκπρόσωπό του, στην οποία θα
αναφέρονται τα ακόλουθα:
i. Δεν υπάρχει σε βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν απο τους λόγους που
παρατίθεται στο άρθρο 73 & 74 του Ν. 4412/2016.
ii. Έχουν καταβάλλει φόρους ή εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας & επικουρικής).
iii. Δεν τελούν σε πτώχευση και οτι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή πτωχευτικού
συμβιβασμού.
iv. Δεν έχουν συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του
ανταγωνισμού.
v.

Δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την

ακεραιότητά τους.
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vi. Δεν βρίσκονται σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του
ν.4412/2016 η οποία δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά μέσα.
vii. Δεν έχουν επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία
της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις.
viii. Δεν έχουν κριθεί ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων
επιλογής, έχουν αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσουν τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του άρθρου 79 του ιδίου νόμου.
ix. Δεν επιχειρούν να επηρεάσουν με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν
αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές
πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό,
την επιλογή ή την ανάθεση.
x.

Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο.

xi.

Ότι έλαβαν γνώση των όρων της εν λόγω πρόσκλησης και τους αποδέχονται πλήρως και

ανεπιφυλάκτως.
2. Φορολογική Ενημερότητα.
3. Την οικονομική προσφορά.
Ο παραπάνω φάκελος στην όψη του θα φέρει ευκρινώς τα ακόλουθα στοιχεία:
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Αφορά την Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την
“Προμήθεια τριών (3) αδειών χρήσης εφαρμογής CAD για το τμήμα Πολιτικής Γης &
Αναδασμών της ΔΑΟΚ Π.Ε. Φθιώτιδας”
καθώς και:
α) η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής,
β) τον αριθμό της πρόσκλησης
γ)

τα στοιχεία του οικονομικού φορέα (επωνυμία, δ/νση, τηλ/νο, φαξ, e-mail, Α.Φ.Μ.)

Εκτός φακέλου οι προσφορές θα συνοδεύονται κατά την υποβολή τους και απο έγγραφο υποβολής
προσφοράς (διαβιβαστικό) υπογεγραμμένο απο τον νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα, προκειμένου να
αναγραφεί ο αριθμός εισερχομένου πρωτοκόλλου της κατάθεσης της προσφοράς.
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3. Χρόνος, Τόπος και Τρόπος Παράδοσης και Παραλαβής:
Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία της απόφασης
ανάθεσης στη “ΔΙΑΥΓΕΙΑ”. Η προμήθεια θα πρέπει να παραδοθεί στα γραφεία της Δ/νσης Διαφάνειας
& Ηλ. Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας επί της Λ. Καλυβίων 2 στη Λαμία, ώστε μετά
να εγκατασταθεί αρμοδίως στη Δ/νση της Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Φθιώτιδας
(Βενιζέλου 1-Λαμία).
Η ποσοτική παραλαβή των υλικών θα γίνει από την Επιτροπή παραλαβής υλικών και υπηρεσιών
της ίδιας Δ/νσης, μετά από δοκιμές και έλεγχο αυτής κατά την κρίση της.
4. Τρόπος και χρόνος πληρωμής:
Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει εφάπαξ από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Δ/νση Οικ/κου
& Δ.Ε. απο συγκεκριμένους ΚΑΕ στους οποίους έχει πραγματοποιηθεί δέσμευση και έγκριση δαπάνης,
μετά την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών/δικαιολογητικών που προβλέπονται απο τις
ισχύουσες διατάξεις κατά τον χρόνο πληρωμής και τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου για την
προμήθεια απο την αρμόδια επιτροπή παραλαβής.
Τον ¨Ανάδοχο¨ βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις. Ο ΦΠΑ βαρύνει την Π.Ε. Φθιώτιδας.
5. Κατάθεση προσφοράς:
Η προσφορά σας θα πρέπει να αποσταλεί συνοδευόμενη με διαβιβαστικό/αίτηση σε φάκελο, είτε
σε έντυπη μορφή: στη Δ/νση Οικονομικού & Δημ/κου Ελέγχου και συγκεκριμένα στο γραφείο Α 24,
στον 1ο όροφο του Διοικητηρίου της Π.Σ.Ε. (Λ. Καλυβίων 2-Λαμία, Τ.Κ. 35131), ή σε ηλεκτρονική
μορφή: στο e-mail: v.palaiologou@pste.gov.gr έως και την 6η Νοεμβρίου 2020 ημέρα Παρασκευή.
Είμαστε στη διάθεση σας για κάθε πρόσθετη διευκρίνιση.

Κοινοποίηση:
- Δ/νση Διαφάνειας & Η.Δ.
(ανάρτηση στη ιστοσελίδα της Π.Σ.Ε. )
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Με εντολή
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος

Βασιλική Παλαιολόγου
ΤΕ/Πληροφορικής

Εσωτ. διανομή:
1. Χρονολογικό Αρχείο
2. Φ.1.6.
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