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Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ   Σζρρεσ,  15-03-2017 
ΤΜΗΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ, ΑΡΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ,   Α.Ρ.:       795 
ΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΡΕΙΟΥΣΙΑΣ 
Ρλθροφορίεσ : Α. Ευαγγελίδθσ 
Τθλζφωνο : 23210 49109 
FAX  : 23210 46556 
e-mail  : prom@teicm.gr 

 
 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ      (1Η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) 

 

Το ΤΕΙ Κεντρικισ Μακεδονίασ λαμβάνοντασ υπόψθ: 

α) τθν με αρικ. πρωτ. 4735/15-12-2016 (ΑΔΑ : ΩΓΖ6469143-ΧΘΣ, ΑΔΑΜ: 16REQ005589904 2016-
12-16) απόφαςθ προζγκριςθσ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ ςε βάροσ του τακτικοφ προχπ. του 
Ιδρφματοσ οικ. ζτουσ 2017, ςε βάροσ του ΚΑΕ 0426. 

β) τθν με αρικ. 572/50/22-12-2016 κζμα 10ο  (ΑΔΑ ΩΚΡΔ469143-ΘΙ9) απόφαςθ Συνζλευςθσ του 
Ιδρφματοσ 

γ) τθν με αρικ. πρωτ. 255/03-02-2017 (ΑΔΑ : 7ΙΕΕ469143-ΦΩΥ, ΑΔΑΜ: 17REQ005761956 2017-
02-03) απόφαςθ δζςμευςθσ πίςτωςθσ του τακτικοφ προχπολογιςμοφ του Ιδρφματοσ οικονομικοφ 
ζτουσ 2017, ςε βάροσ του ΚΑΕ 0426. 

δ) τθν με αρικ. 295/07-02-2017 Ρρόςκλθςθ Εκδιλωςθ Ενδιαφζροντοσ 

ε) τθν με αρικ. 91/11/23-02-2017 κζμα 13ο  (ΑΔΑ: ΩΑ9Ψ469143-6Κ6) απόφαςθ Συνζλευςθσ του 
Ιδρφματοσ 

 

Ρροκθρφςςει τθν ανάκεςθ ςφμβαςθσ για τθν ανάδειξθ αναδόχου για τθν παροχι υπθρεςίασ  
«Ετήςια ςφμβαςη υποςτήριξησ και ςυντήρηςησ του λογιςμικοφ Φοιτητολογίου  (καταςκευήσ 
τησ εταιρείασ Cardisoft)»,  ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 16.740,00€. Η δαπάνθ βαρφνει τον 
τακτικό προχπολογιςμό του Ιδρφματοσ οικονομικοφ ζτουσ 2017, ΚΑΕ 0426. 

Ρρωτογενζσ αίτθμα με ΑΔΑΜ : 16REQ005564760 2016-12-13 (αρικμ. πρωτ. 4676/13-12-2016). 

Κριτιριο κατακφρωςθσ: θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ. 

Η  ανάκεςθ  τθσ  ςφμβαςθσ  κα  γίνει  ςφμφωνα  με  τισ  διατάξεισ  του  άρκρου  118 «Απευκείασ 
ανάκεςθ» του Ν. 4412/2016. 

Αντικείμενο παροχήσ υπηρεςίασ (CPV: 72261000-2 /Τπηρεςίεσ υποςτήριξησ Λογιςμικοφ) 

Αντικείμενο παροχισ υπθρεςίασ υποςτιριξθσ Λογιςμικοφ είναι θ: 

Αντικείμενο τθσ ετιςιασ ςφμβαςθσ υποςτιριξθσ κα είναι θ προλθπτικι και επανορκωτικι 
ςυντιρθςθ και υποςτιριξθ λειτουργίασ των λογιςμικϊν Ηλεκτρονικισ Γραμματείασ (e-University) 
(καταςκευισ τθσ εταιρείασ Cardisoft) που αναφζρονται παρακάτω: 

ΑΔΑ: ΨΡ6Κ469143-1ΟΞ



[2] 

 

1. Υποςφςτθμα Διαχείριςθσ Δεδομζνων Ρροπτυχιακϊν και Μεταπτυχιακϊν Φοιτθτϊν 
κακϊσ και Ρρογραμμάτων Σπουδϊν.  

2. Υποςφςτθμα διαχείριςθσ ροϊν Φοιτθτολογίου. 

3. Υποςφςτθμα Χρονικοφ Ρρογραμματιςμοφ Αικουςϊν. 

4. Υποςφςτθμα Διαχείριςθσ Χρθςτϊν. 

5. Υποςφςτθμα Διαχείριςθσ Αναφορϊν Εκτφπωςθσ – Report Generator. 

6. Υποςφςτθμα Λιψθσ Εγγραφϊν από εξωτερικό αρχείο.  

7. Υποςφςτθμα εξυπθρζτθςθσ φοιτθτϊν μζςω διαδικτφου. 

8. Υποςφςτθμα εξυπθρζτθςθσ διδαςκόντων μζςω διαδικτφου. 

9. Υποςφςτθμα διαχείριςθσ ςτατιςτικϊν ςτοιχείων 

10. Υποςφςτθμα διαχείριςθσ ςυγγραμμάτων – διαςφνδεςθ με ΕΥΔΟΞΟ 

11. Υποςφςτθμα διαχείριςθσ θλεκτρονικοφ πρωτοκόλλου  

12. Υποςφςτθμα Φοιτθτικισ Μζριμνασ για τθ Σίτιςθ, Στζγαςθ, Ρερίκαλψθ 

13. Υποςφςτθμα Διαςφνδεςθσ ΟΡΣ Φοιτθτολογίου με εξωτερικά ςυςτιματα, τα οποία 
βρίςκονται εγκατεςτθμζνα ςτθν ζδρα του ΤΕΙ Κεντρικισ Μακεδονίασ ςτισ Σζρρεσ και 
υποςτθρίηουν όλα τα Ρροπτυχιακά και Μεταπτυχιακά του Τμιματα (ςτισ Σζρρεσ, Κιλκίσ 
και Κατερίνθ). 

Συγκεκριμζνα, οι Υποχρεϊςεισ Ρρομθκευτι είναι: 

1. Ο Ρρομθκευτισ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να παρζχει ςτο Τ.Ε.Ι. Κεντρικισ 
Μακεδονίασ, όποτε του ηθτθκεί και κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ τισ 
κατωτζρω περιγραφόμενεσ Υπθρεςίεσ Υποςτιριξθσ για τα προϊόντα που προςδιορίηονται 
αναλυτικά ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο. Οι υποχρεϊςεισ του Ρρομθκευτι 
περιορίηονται αποκλειςτικά ςτθν παροχι υπθρεςιϊν προσ τα περιγραφόμενα προϊόντα 
λογιςμικοφ, δεν επεκτείνονται με κανζνα τρόπο ςτθν υποςτιριξθ άλλων, που δεν 
κατονομάηονται ςτον Ρίνακα αυτό, ζςτω και εάν είναι ςυναφοφσ ι ομοειδοφσ φφςεωσ.  

2. Ο Ρρομθκευτισ δζχεται τθν υποχρζωςθ να παρζχει δωρεάν ςτο Τ.Ε.Ι. Κεντρικισ 
Μακεδονίασ κάκε εργαςία υποςτιριξθσ, ςυντιρθςθσ και παραμετροποίθςθσ που κα 
ηθτθκεί από το Τ.Ε.Ι. Κεντρικισ Μακεδονίασ για τα παραπάνω λογιςμικά, υπό τθν 
προχπόκεςθ ότι τα εν λόγω προϊόντα δεν παρουςίαςαν τεχνικά προβλιματα ςυνεπεία 
μθ εγκεκριμζνθσ χριςθσ από το Τ.Ε.Ι. Κεντρικισ Μακεδονίασ. 

3. Ο Ρρομθκευτισ απαλλάςςεται των υποχρεϊςεϊν του από τθν παροφςα ςφμβαςθ εάν το 
αναφερόμενο πρόβλθμα οφείλεται ςε επζμβαςθ, χριςθ, ι διάκεςθ χριςθσ του 
προϊόντοσ από το Τ.Ε.Ι. Κεντρικισ Μακεδονίασ ςε τρίτο πρόςωπο μθ δικαιοφμενο, κατά 
το περιεχόμενο τθσ εκάςτοτε άδειασ χριςθσ λογιςμικοφ. 

Οι παρακάτω υπθρεςίεσ κα καλφπτονται από τθν ςφμβαςθ υποςτιριξθσ: 

4. Δωρεάν εργαςίεσ παραμετροποίθςθσ των παραπάνω λογιςμικϊν (ενδεικτικά 
αναφζρονται: τροποποιιςεισ προγραμμάτων ςπουδϊν, παραμετροποίθςθ νζου 
προγράμματοσ ςπουδϊν, ςχεδιαςμόσ νζων αναφορϊν, τροποποιιςεισ ςτισ υπάρχουςεσ 
αναφορζσ ςε ςυνεργαςία με το προςωπικό των Γραμματειϊν, τροποποιιςεισ ι 
προςκικεσ του λογιςμικοφ για τθν κάλυψθ ειδικϊν απαιτιςεων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικισ 
Μακεδονίασ κ.α.) 

5. Δωρεάν εργαςίεσ ςυντιρθςθσ των παραπάνω λογιςμικϊν (ενδεικτικά αναφζρονται: 
υποςτιριξθ αςφάλειασ των λογιςμικϊν, αναβάκμιςθ λογιςμικϊν, μετάπτωςθ 
δεδομζνων, κ.α.). 
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6. Δωρεάν διάκεςθ των βελτιωμζνων εκδόςεων (updates) ι των διορκωτικϊν εκδόςεων 
(fixingupdates) του Λογιςμικοφ και των ςχετικϊν οδθγιϊν ι εγχειριδίων χριςθσ 
(manuals), εφ’ όςον υπάρχουν. 

6.1. Ο Ρρομθκευτισ υποχρεοφται να εκδίδει και να εγκακιςτά τισ βελτιωμζνεσ εκδόςεισ 
ςε χρονικά διαςτιματα που ο ίδιοσ ορίηει και περιλαμβάνουν διορκϊςεισ λακϊν και 
βελτιϊςεισ ςτθν δομι, περιβάλλον και λειτουργικότθτα του Λογιςμικοφ.  

6.2. Ο Ρρομθκευτισ υποχρεοφται να ενθμερϊνει το Τ.Ε.Ι. Κεντρικισ Μακεδονίασ όταν 
υπάρχουν διακζςιμεσ βελτιωμζνεσ εκδόςεισ ι διορκωτικζσ εκδόςεισ Λογιςμικοφ. 

6.3. Στισ περιπτϊςεισ αναβακμίςεων, εγκατάςταςθσ διορκωτικϊν εκδόςεων, κλπ., ο 
Ανάδοχοσ ζχει υποχρζωςθ να ολοκλθρϊςει τισ εργαςίεσ αυτζσ εντόσ 1 (ενόσ) μινα 
από τθν ανακοίνωςθ αυτϊν. 

6.4. Τα ςφάλματα τθσ εφαρμογισ διορκϊνονται από τον Ρρομθκευτι κατά 
προτεραιότθτα. 

6.5. Οι βελτιωμζνεσ εκδόςεισ τοποκετοφνται ςε ειδικι διεφκυνςθ ςτον webserver του 
Ρρομθκευτι ι αποςτζλλονται μζςω email ι ταχυδρομικϊσ ςε CD με χρζωςθ Τ.Ε.Ι. 
Κεντρικισ Μακεδονίασ.  

7. Δωρεάν υποςτιριξθ χριςθσ των λογιςμικϊν. 

7.1. Ο Ρρομθκευτισ κα υποςτθρίηει το Τ.Ε.Ι. Κεντρικισ Μακεδονίασ ςε κζματα 
κακθμερινισ χριςθσ που προζρχονται από εςφαλμζνεσ ενζργειεσ χρθςτϊν. Είναι 
ευνόθτο ότι θ υποχρζωςθ του Ρρομθκευτι να επαναφζρει το ςφςτθμα ςε 
κατάςταςθ καλισ λειτουργίασ προχποκζτει τθν τιρθςθ αντιγράφου αςφαλείασ 
(backup) το οποίο τθρείται με ευκφνθ του Τ.Ε.Ι. Κεντρικισ Μακεδονίασ. Σφάλματα 
που οφείλονται ςε υπαιτιότθτα του Ρρομθκευτι επιδιορκϊνονται χωρίσ χρζωςθ.  

7.2. Ο Ρρομθκευτισ μπορεί να χρθςιμοποιιςει κατά τθν κρίςθ του email, fax ι 
τθλζφωνο για τισ απαντιςεισ ςτα ερωτιματα που υποβάλλονται. 

8. Ο Ρρομθκευτισ δεςμεφεται να παρζχει τα δεδομζνα που αφοροφν το Τ.Ε.Ι. Κεντρικισ 
Μακεδονίασ ςε αναγνωρίςιμθ ψθφιακι μορφι όποτε ηθτθκεί από τθν Διεφκυνςθ 
Ρλθροφορικισ του Τ.Ε.Ι. Κεντρικισ Μακεδονίασ. Υπενκυμίηεται ότι τα δεδομζνα του 
λογιςμικοφ Γραμματειϊν αποτελοφν ιδιοκτθςία του ΤΕΙΚΜ. 

9. Ο Ρρομθκευτισ υποχρεοφται να ενθμερϊνει εγκαίρωσ το Τ.Ε.Ι. Κεντρικισ Μακεδονίασ 
πριν από κάκε προγραμματιςμζνθ εργαςία ςυντιρθςθσ. 

10. Ο Ρρομθκευτισ υποχρεοφται να ενθμερϊνει το Τ.Ε.Ι. Κεντρικισ Μακεδονίασ για τθν 
ζκβαςθ εργαςιϊν ςυντιρθςθσ και παραμετροποίθςθσ των λογιςμικϊν κακϊσ και για 
κάκε άλλθ επζμβαςθ ςε αυτά. 

11. Πλεσ οι εργαςίεσ ςυντιρθςθσ και υποςτιριξθσ χριςθσ κα ολοκλθρϊνονται εντόσ το πολφ 
δφο εργάςιμων θμερϊν. Εργαςίεσ παραμετροποίθςθσ και ςυντιρθςθσ που 
περιγράφονται ςτθν παράγραφο  4 κα ολοκλθρϊνονται, εφόςον δεν ζχουν επείγοντα 
χαρακτιρα, εντόσ το πολφ  10 εργάςιμων θμερϊν. 

12. Η αςφάλεια των υπολογιςτικϊν ςυςτθμάτων τθσ Γραμματείασ αποτελεί κακικον και 
υποχρζωςθ των τεχνικϊν τθσ αναδόχου εταιρίασ, όςον αφορά το εγκατεςτθμζνο 
λογιςμικό διαχείριςθσ Γραμματείασ. Για το ςκοπό αυτό οι τεχνικοί τθσ αναδόχου εταιρίασ 
προβαίνουν ςε κακθμερινι βάςθ ςτθν παρακολοφκθςθ όλων των πλθροφοριακϊν 
ςυςτθμάτων  που ςχετίηονται με τθν Γραμματεία, όπωσ EventLogs των εφαρμογϊν, 
SystemLogs, SecurityLogs, κλπ. 

13. Ο Ρρομθκευτισ υποχρεοφται να τθρεί εχεμφκεια και ςεβαςμό για τθν διαφφλαξθ των 
μυςτικϊν που πικανϊσ περιιλκαν εν γνϊςει του κατά τθ ςυνεργαςία του με το Τ.Ε.Ι. 
Κεντρικισ Μακεδονίασ. 
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14. Υπογραμμίηεται ότι ο ζλεγχοσ τθσ ενθμζρωςθσ λογιςμικοφ antivirus, θ διαδικαςία 
Windows Update, διαχείριςθ τοίχουσ προςταςίασ (firewall), antispyware, κλπ είναι 
ευκφνθ των διαχειριςτϊν κόμβων Σχολϊν/Τμθμάτων ι των τεχνικϊν του ΚΛΔ. Ραρόλα 
αυτά, κζματα αςφάλειασ και διαχείριςθσ εφαρμογϊν που ζρχονται ςτθν αντίλθψθ των 
τεχνικϊν τθσ Αναδόχου κα πρζπει να μεταφζρονται ςτουσ τεχνικοφσ του ΚΛΔ για τθν από 
κοινοφ αντιμετϊπιςι τουσ. 

15. Ο Ρρομθκευτισ κα παρζχει τισ υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ χριςθσ του τθσ πλατφόρμασ 
λογιςμικοφ Φοιτθτολογίου με τουσ ακόλουκουσ τρόπουσ: 

15.1. Τθλεφωνικι Υποςτιριξθ 

15.1.1. Το Τ.Ε.Ι. Κεντρικισ Μακεδονίασ κα υποςτθρίηεται τθλεφωνικά από εξειδικευμζνο 
τεχνικό ο οποίοσ 

 κα απομονϊνει και κα εξακριβϊνει τθν αιτία του προβλιματοσ 

 κα προτείνει λφςθ και κα εκτελεί τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ για τθν επίλυςθ του 
προβλιματοσ 

 κα βεβαιϊνει τθ ςωςτι λειτουργία του ςυςτιματοσ 

15.2. Υποςτιριξθ μζςω modem – Τθλεχποςτιριξθ 

15.2.1. Για να υποςτθρίηεται το Τ.Ε.Ι. Κεντρικισ Μακεδονίασ μζςω modem, διακζτει τθν 
κατάλλθλθ τεχνικι υποδομι (modem, τθλεφωνικι γραμμι, λογιςμικό remote 
control), από εξειδικευμζνο τεχνικό για να απομονϊςει και να εξακριβϊςει τθν 
αιτία του προβλιματοσ και να προβεί ςτισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ για τθν επίλυςθ 
του προβλιματοσ.  

15.3. Ο Ανάδοχοσ πρζπει να αναφζρει ρθτά τα τθλζφωνα και τα email επικοινωνίασ του 
που κα είναι διακζςιμα ςτο προςωπικό του ΤΕΙ Κεντρικισ Μακεδονίασ για 
επικοινωνία. 

16. Ωράριο Ραροχισ Υπθρεςιϊν  

16.1. Ο Ρρομθκευτισ υποχρεοφται να παρζχει τισ από τθν παροφςα ςφμβαςθ υπθρεςίεσ 
τθσ μόνον κατά τθ διάρκεια τθσ εργαςίμου θμζρασ, δθλαδι από 08:30 ζωσ 16:30 
και από Δευτζρα ζωσ Ραραςκευι εξαιρουμζνων των επίςθμων αργιϊν.  

16.2. Η παροχι υπθρεςιϊν υποςτιριξθσ πζραν και εκτόσ των ανωτζρω 
προςδιοριηόμενων θμερϊν και ωρϊν προχποκζτει ειδικι ςυμφωνία.  

16.3. Ο χρόνοσ υποςτιριξθσ για το Τ.Ε.Ι. Κεντρικισ Μακεδονίασ κατά τισ εκτόσ ωραρίου 
ϊρεσ, γίνεται εφόςον ηθτθκεί ρθτά από το αρμόδιο τεχνικό Τμιμα του ΤΕΙ 
(Διεφκυνςθ Ρλθροφορικισ ι Κζντρο Λειτουργίασ Δικτφου) και  καταλογίηεται 
ςφμφωνα με τον ιςχφοντα τιμοκατάλογο εργαςιϊν του Ρρομθκευτι (ο οποίοσ 
πρζπει να κατατεκεί με τθν προςφορά). 

17. Με το παρόν ςυμβόλαιο υποςτιριξθσ παρζχεται επιτόπια υποςτιριξθ εάν κρικεί 
αναγκαία, τρεισ (3) φορζσ τον χρόνο. 

17.1. Εάν απαιτθκεί επιτόπια υποςτιριξθ ο Ρρομθκευτισ υποχρεοφται ςτθν κατ’ αρχιν 
επίλυςθ του προβλιματοσ μζςω τθλεφωνικισ ανταπόκριςθσ μεταξφ αυτισ και του 
Τ.Ε.Ι. Κεντρικισ Μακεδονίασ. Αρχικά ο Ρρομθκευτισ ειςζρχεται ςτο ςφςτθμα του 
Τ.Ε.Ι. Κεντρικισ Μακεδονίασ προκειμζνου να ανιχνεφςει και να αντιμετωπίςει τα 
προβλιματα.  

17.2. Σε περίπτωςθ αδυναμίασ επίλυςθσ του προβλιματοσ κατά τον ανωτζρω τρόπο, ο 
Ρρομθκευτισ ζχει τθ δυνατότθτα επιτόπιασ μετάβαςθσ εξειδικευμζνου 
προςωπικοφ του, ςτον τόπο τθσ ζδρασ του πελάτθ, χωρίσ καμία επιβάρυνςθ για το 
Τ.Ε.Ι. Κεντρικισ Μακεδονίασ ζωσ τρεισ (3) φορζσ ετθςίωσ. Ρζρα από τισ τρεισ (3) 
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επιτόπιεσ υποςτθρίξεισ ετθςίωσ, εάν απαιτθκεί επιπλζον επιτόπια υποςτιριξθ θ 
δαπάνθ απαςχόλθςθσ του αποςτελλόμενου προςωπικοφ μετάβαςθσ και 
παραμονισ – διανυκτζρευςθσ (εάν απαιτθκεί), εςτίαςθσ και επιςτροφισ του 
προςωπικοφ βαρφνει αποκλειςτικά το Τ.Ε.Ι. Κεντρικισ Μακεδονίασ. 

17.3. Εάν εκτιμθκεί από τον Ρρομθκευτι, ότι θ αποκατάςταςθ τθσ ανωμαλίασ ι τθσ 
βλάβθσ του Λογιςμικοφ δεν είναι δυνατι ςτισ εγκαταςτάςεισ του Τ.Ε.Ι. Κεντρικισ 
Μακεδονίασ, ο Ρρομθκευτισ κα επιτρζπεται να ηθτιςει τθ μεταφορά του 
ςυςτιματοσ με τα Δεδομζνα του ςτισ εγκαταςτάςεισ του για τθν παροχι των 
ςχετικϊν υπθρεςιϊν. Εναλλακτικά, ο Ρρομθκευτισ κα ζχει το δικαίωμα να ηθτιςει 
τθν αποςτολι ςυγκεκριμζνων αρχείων ςτισ εγκαταςτάςεισ του Ρρομθκευτι για τθν 
επίλυςθ του προβλιματοσ. 

18. Ρρόςκετεσ υπθρεςίεσ  

18.1. Δωρεάν παροχι 3 εργάςιμων θμερϊν (18 ωρϊν) ανά ζτοσ προσ παροχι 
εκπαιδευτικϊν ςεμιναρίων ςτθν ζδρα του ΤΕΙ. Η κεματολογία κα ορίηεται από το 
ΚΥΤΕΡ και τον αρμόδιο Αντιπρόεδρο Ακαδθμαϊκϊν Θεμάτων κατόπιν αιτθμάτων 
του προςωπικοφ των Γραμματειϊν. Ρζραν τθσ ολοκλιρωςθσ τθσ δωρεάν παροχισ, 
ο Ρρομθκευτισ δφναται να παρζχει και πρόςκετεσ υπθρεςίεσ, εκτόσ αυτϊν που 
καλφπτονται από το παρόν άρκρο «Υποχρεϊςεισ Ρρομθκευτι», όπωσ ενδεικτικά 
ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ κατά παραγγελία, επαναλθπτικι εκπαίδευςθ, οι οποίεσ 
χρεϊνονται ςτο Τ.Ε.Ι. Κεντρικισ Μακεδονίασ κατά περίπτωςθ και ςφμφωνα με τον 
Ιςχφοντα Τιμοκατάλογο Υπθρεςιϊν του Ρρομθκευτι. 

Ειδικοί Όροι Διαγωνισμού 

Οι Διαγωνιηόμενοι κα πρζπει να ζχουν επαρκείσ γνϊςεισ ςυντιρθςθσ/διαχείριςθσ των υπό 
ςυντιρθςθ λογιςμικϊν που προαναφζρονται.  

Συνεπϊσ ςτθν τεχνικι τουσ Ρροςφορά οι Διαγωνιηόμενοι κα πρζπει να προςκομίςουν όλα τα 
απαραίτθτα ζγγραφα που να αποδεικνφουν ότι είναι ςε κζςθ να φζρουν ςε πζρασ το ζργο τθσ 
ςυντιρθςθσ αυτισ.  

Η Ρροςφορά πρζπει να ςυμπεριλαμβάνει τα παρακάτω επιμζρουσ ςτοιχεία: 

1. Γενικι περιγραφι προςφοράσ. 

2. Ρεριγραφι εταιρείασ, κατάλογο πελατϊν. 

3. Ιςχφσ προςφοράσ. 

4. Καλυπτόμενεσ υπθρεςίεσ κατά τθν διάρκεια τθσ περιόδου ςυντιρθςθσ. 

5. Βιογραφικά εξειδικευμζνου τεχνικοφ προςωπικοφ τθσ εταιρείασ (προγραμματιςτζσ) που 
κα απαςχολθκεί ςτα πλαίςια τθσ ςφμβαςθσ και διακζτει αποδεδειγμζνθ εμπειρία από τθ 
ςυντιρθςθ των εν λόγω λογιςμικϊν. 

 

Για κζματα που αφοροφν το αντικείμενο τθσ παροφςθσ πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ 
οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται ςτον κ. Ραςχαλίδθ Σάββα, Αναπλθρωτι 
Ρροϊςτάμενο Διεφκυνςθσ Ρλθροφορικισ & Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν ,  τθλ. :  2321049331 (email: 
psavvas@teicm.gr  

 

2) Φάκελοσ Προςφοράσ 

Οι οικονομικοί φορείσ κα πρζπει να προςκομίςουν τισ προςφορζσ τουσ ςτο Τμιμα Διοικθτικισ 
Μζριμνασ και Ρρωτοκόλλου του Τ.Ε.Ι. Κεντρικισ Μακεδονίασ (Τζρμα Μαγνθςίασ, Σζρρεσ), 
μζχρι και τθ Ρζμπτθ 23-03-2017  και ϊρα 12:00 μ.μ. 
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Ο φάκελοσ τθσ προςφοράσ κα πρζπει να φζρει τισ παρακάτω ενδείξεισ: 

 

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΤΟΥ  ΥΡΟΨΗΦΙΟΥ»  (Ρλιρθσ Επωνυμία,  Ταχυδρομικι Διεφκυνςθ,  τθλζφωνο, 
fax, διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου – εφόςον  υπάρχει) 

Π Ρ Ο  Φ Ο Ρ Α  

Για την παροχή υπηρεςίασ με αντικείμενο την «Ετήςια ςφμβαςη υποςτήριξησ και ςυντήρηςησ 
του λογιςμικοφ Φοιτητολογίου  (καταςκευήσ τησ εταιρείασ Cardisoft)» 

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΗ: Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα (Τ.Ε.Ι.)  Κεντρικισ Μακεδονίασ  

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΡΟΣΦΟΩΝ: Πζμπτη  23-03-2017  και ώρα 12:00 μ.μ. 

                           Να μην ανοιχτεί από την ταχυδρομική υπηρεςία ή το πρωτόκολλο 

 

Ο φάκελοσ τθσ προςφοράσ κα πρζπει να περιλαμβάνει τα κάτωκι: 

 Οικονομικι προςφορά από τθν οποία να προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ 
τιμι. 

 Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ  αρχισ,  από  το  οποίο  να  προκφπτει  ότι  ο  προςφζρων 
 είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του.  

 Ριςτοποιθτικά οργανιςμϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ, από  τα  οποία να  προκφπτει 
ότι  ο προςφζρων είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

  Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ι ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμου εγγράφου που 
εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι αρχι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ – μζλουσ ι τθσ 
χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο εν λόγω οικονομικόσ 
φορζασ από το οποίο να προκφπτει ότι πλθροφνται οι προχποκζςεισ τθσ παρ.1 του 
άρκρου 80 του Ν. 4412/12 .  

Η υποχρζωςθ αποςπάςματοσ αφορά ιδίωσ ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν 
περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) των 
διαχειριςτϊν τουσ. Στισ δε περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), του Διευκφνοντα 
Σφμβουλου και όλων των μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

 

Τον ανάδοχο που κα προκφψει βαρφνει κάκε νόμιμθ κράτθςθ. 

 

Ο Αναπλθρωτισ Ρροζδρου 
του Τ.Ε.Ι. Κεντρικισ Μακεδονίασ 

 
 
 

Μωχςιάδησ Αναςτάςτιοσ 
Καθηγητήσ 

 

Εςωτ. Διανομι: 

1. psavvas@teicm.gr, για ανάρτθςθ ςτο site του Τ.Ε.Ι. Κεντρικισ Μακεδονίασ 
2. Υπεφκυνοσ Ρροδιαγραφϊν: Ραςχαλίδθσ Σάββασ 
3. Τμιμα Μιςκοδοςίασ, Αποηθμιϊςεων, Ρρομθκειϊν και Ρεριουςίασ 
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