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Αθήνα, 15 Ιουνίου 2020  

Αριθμ. Πρωτ.: οικ. 14495 

 

 

 

Προς:  

Όλους τους ενδιαφερόμενους  οικονομικούς 
φορείς 

 

 
Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών της τεχνικής υποστήριξης των 

λειτουργικών και άλλων συστημάτων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας»  

 

Παρακαλούμε για την υποβολή οικονομοτεχνικής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών της τεχνικής 

υποστήριξης των λειτουργικών και άλλων συστημάτων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, σύμφωνα με την 

αναλυτική περιγραφή του Παραρτήματος Ά της παρούσας.  

 

CPV: 72267100-0 «Υπηρεσίες συντήρησης λογισμικού τεχνολογίας και πληροφοριών» 

 

Αναθέτουσα Αρχή:  

Αναθέτουσα Αρχή είναι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) 

 

Αντικείμενο της Σύμβασης:  

Αντικείμενο της σύμβασης είναι: α) η παροχή διακοσίων (200) ωρών τεχνικής υποστήριξης των λειτουργικών και 

άλλων συστημάτων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας σύμφωνα με τις γραμμές 5 – 6 του ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

και β) η ενσύρματη σύνδεση κτιρίων της Ε.Α.Δ. σύμφωνα με τη γραμμή 26 του ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ. Η 

παροχή των εν λόγω υπηρεσιών προορίζονται για τις υπηρεσίες της Ε.Α.Δ. εντός του Ν. Αττικής και αποτελούν 

υποχρέωση του αναδόχου κατόπιν υποδείξεων της αναθέτουσας αρχής. 

Αναλυτική Περιγραφή των υπηρεσιών παρατίθεται στο Παράρτημα Ά της παρούσας, το οποίο αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της. 

 

Κριτήριο Ανάθεσης:  

Κριτήριο Ανάθεσης για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα οικονομική 

προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής. 

 

Διάρκεια σύμβασης : Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως τις 31 – 12- 2020  ή 

μέχρι εξαντλήσεως των ωρών της τεχνικής υποστήριξης (όπως αυτές προκύπτουν από την αναλυτική περιγραφή 

του παραρτήματος  Ά της παρούσας) από τον ανάδοχο. 
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Η Αναθέτουσα Αρχή κατά το στάδιο της ανάθεσης δύναται να αυξήσει τις ώρες τεχνικής υποστήριξης  σε ποσοστό 

που δεν υπερβαίνει το 30% της προϋπολογισθείσας αξίας της σύμβασης συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. κατ΄ 

αναλογία του άρθρου 105 του Ν. 4412/16. 

 

Χρόνος και τρόπος υποβολής του φακέλου προσφοράς: 

Η προσφορά υποβάλλεται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο πρωτοκόλλου της Ε.Α.Δ. (ισόγειο οδός Λένορμαν 195 

& Αμφιαράου, Αθήνα– Τ.Κ. 104 42) μέχρι την Δευτέρα, 22.06.2020 και ώρα 15:00. Η προσφορά μπορεί να 

υποβληθεί είτε από εκπρόσωπο της προσφέρουσας, είτε μέσω ταχυδρομείου και παραλαμβάνεται με απόδειξη. 

Η έγκαιρη πρωτοκόλληση της προσφοράς αποτελεί αποκλειστική ευθύνη της προσφέρουσας, ανεξαρτήτως του 

τρόπου υποβολής της προσφοράς (αυτοπροσώπως ή μέσω ταχυδρομείου).  

Η προσφορά υπογράφεται και μονογράφεται ανά φύλλο από τον, από τον/τους νόμιμο/-ους εκπρόσωπο/-ους 

του οικονομικού φορέα. 

 

Περιεχόμενο του φακέλου προσφοράς: 

Ο φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει τα κάτωθι: 

1. Τεχνική προσφορά σύμφωνα με τον πίνακα συμμόρφωσης του Παραρτήματος Α’ 

2. Έντυπο οικονομικής προσφοράς, σύμφωνα με το υπόδειγμα του συνημμένου Παραρτήματος Β’. 

3. Υπεύθυνη δήλωση από τον προσφέροντα ή του/των νόμιμου/-ων εκπροσώπου/ων στην περίπτωση νομικού 

προσώπου, στην οποία θα δηλώνεται ότι ο προσφέρων αποδέχεται πλήρως τους όρους των τεχνικών 

προδιαγραφών του Παραρτήματος Α _ της παρούσας. 

4. Απόσπασμα ποινικού μητρώου του Διευθύνοντα Συμβούλου και των μελών του Δ.Σ ή Υπεύθυνη δήλωση του 

προσφέροντα ή του/των νόμιμου/-ων εκπροσώπου/ων (στην περίπτωση νομικού προσώπου) του προσφέροντος 

οικονομικού φορέα ως απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 

73 του Ν. 4412/2016. Η προαναφερόμενη Υπεύθυνη δήλωση στις περιπτώσεις ανώνυμων εταιρειών (Α.Ε) 

υποβάλλεται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Δ.Σ.(άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016 

όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019). Η Υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή 

εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης (άρθρο 80 παρ. 12 του Ν.4412/2016, 

όπως προστέθηκε με την παρ.7 αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019. 

5. Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το δημόσιο, για κάθε νόμιμη χρήση, εκτός είσπραξης και 

μεταβίβασης ακινήτου, σε ισχύ. Σε περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως 

τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή τους (άρθρο 80 παρ. του ν.4412/16, όπως προστέθηκε με την παρ. 7 αδ του 

άρθρου 43 του ν. 4605/19. 

6. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας, σε ισχύ. Σε περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον 

έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή τους (άρθρο 80 παρ. του ν.4412/16, όπως προστέθηκε με 

την παρ. 7 αδ του άρθρου 43 του ν. 4605/19. 

7. Νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης από τα οποία, όσον αφορά τη σύναψη της 

σύμβασης, να προκύπτει το πρόσωπο εκείνο το οποίο δεσμεύει με την υπογραφή του την εταιρεία για την εν 

λόγω σύμβαση. 

Η μη υποβολή των δικαιολογητικών 4, 5 & 6 κατά τη κατάθεση της προσφοράς δεν επιφέρει τον αποκλεισμό του 

υποψηφίου. Σε κάθε περίπτωση ο τελικός ανάδοχος, πριν την ανάθεση της σύμβασης, θα πρέπει να υποβάλλει 

στην υπηρεσία τα εν λόγω δικαιολογητικά. 
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Χρόνος ισχύος προσφοράς:  

Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον προσφέροντα οικονομικό φορέα για εκατόν είκοσι (120) ημέρες (μετά την 

υποβολή της προσφοράς). Σχετική δέσμευση διατυπώνεται στο έντυπο της οικονομικής προσφοράς, σύμφωνα 

με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Β’. 

 

 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των δεκατριών χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (13.600,00€) πλέον 

του αναλογούντος Φ.Π.Α. (3.264,00€) ήτοι δεκαέξι χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ (16.864,00€), 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%. Η εν λόγω δαπάνη προκύπτει από την κοστολόγηση: α) των 

παρεχόμενων υπηρεσιών σε ώρες τεχνικής υποστήριξης και β) από την  ενσύρματη σύνδεση των κτιρίων της 

Ε.Α.Δ.. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη διαμορφώνεται αναλυτικά στους πίνακες 1 & 2 της παρούσας ως εξής:  

 

Πίνακας 1. 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ 

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ 

ΩΡΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΩΡΩΝ 

ΚΟΣΤΟΣ / 

ΩΡΑ        

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

ΚΟΣΤΟΣ / ΩΡΑ 

ΜΕ ΦΠΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 

ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

24% 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 

ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 

24% 

1 Προαγορά ωρών 

με ανταπόκριση 

επόμενης 

εργάσιμης ημέρας 

(NBD - εργάσιμες 

ημέρες Δευτέρα – 

Παρασκευή και 

ωράριο 09:00 - 

17:00). Παροχή 

υπηρεσιών 

αυθημερόν για 

κλήση έως 12:00 

και την επόμενη 

εργάσιμη για 

κλήση μετά τις 

12:00 

150 60,00€ 74,40€ 9.000,00€ 11.160,00€ 

2 Προαγορά ωρών 

με άμεση 

ανταπόκριση 

εντός 4 ωρών 

(mission 

critical) 

50 70,00€ 86,80€ 3.500,00€ 4.340,00€ 

    ΣΥΝΟΛΟ 12.500,00€ 15.500,00€ 
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Πίνακας 2. 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 

ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

24% 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 24% 

1 Ενσύρματη σύνδεση κτιρίων ΕΑΔ 

(Πειραιώς 205 και Πειραιώς 207) 

απόσταση switch to switch 

περίπου 130μ με οπτική ίνα 4 ινών 

εντός σωλήνα βαρέως τύπου 

ΚΟΥΒΙΔΗ, περιλαμβάνονται panel 

τερματισμού  ή οπτική πρίζα 

ανάλογα την περίπτωση, patch 

cordd, καθώς τα απαραίτητα 

μικροϋλικά παθητικού και 

ενεργητικού εξοπλισμού 

(Εγκατάσταση με ταχύτητα 

1000mbps) 

1.100,00€ 1.364,00€ 

 ΣΥΝΟΛΟ 1.100,00€ 1.364,00€ 

 

 

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού της Ε.Α.Δ. έτους 2020 και 

συγκεκριμένα τον Α.Λ.Ε.: 2420389001 «Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών» του Ειδικού 

Φορέα 1007-803-0000000, δυνάμει της με αρ. πρωτ. ΔΕΔΕΠ/1025/11845/11.06.2020 (ΑΔΑ:96ΧΨ46ΜΤΛ6-ΘΜΥ, 

ΑΔΑΜ: 20REQ006851490) απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.  

 

Αποσφράγιση Προσφοράς: 

Η αποσφράγιση της προσφοράς θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα, 22.06.2020 στις 15:30, στο γραφείο 105 του 

1ου ορόφου του κτηρίου της Ε.Α.Δ., που βρίσκεται επί της οδού Λένορμαν 195 & Αμφιαράου στην Αθήνα.  

Απόρριψη προσφοράς: 

Η προσφορά θα απορρίπτεται στις παρακάτω περιπτώσεις:  

1. Υποβληθεί εκπρόθεσμα, 

2. Υπερβαίνει την εκτιμώμενη δαπάνη, 

4. Δεν ορίζει χρόνο ισχύος προσφοράς τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) ημερών, 

5. Δεν αφορά στο σύνολο των ζητούμενων παρεχόμενων υπηρεσιών, 

6. Είναι εναλλακτική προσφορά ή αντιπροσφορά. 

 

Παρακολούθηση και Παραλαβή : 

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης και η παροχή των παρεχόμενων υπηρεσιών θα γίνεται 

από την αρμόδια επιτροπή της Ε.Α.Δ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 219 του Ν. 4412/2016 και ύστερα 

από βεβαίωση της αρμόδιας Δ/νσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

 

Πληρωμή: 

Η οικονομική προσφορά του αναδόχου αποτελεί και τη συμβατική αμοιβή του. Η πληρωμή του αναδόχου θα 

γίνεται απολογιστικά και μόνο για τις ώρες τεχνικής υποστήριξης που έχουν παρασχεθεί, τμηματικά και ανά 
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μήνα μετά την παραλαβή του αντίστοιχου παραδοτέου από την αρμόδια επιτροπή και ύστερα από τη βεβαίωση 

της αρμόδιας Δ/νσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.  Όσον αφορά την ενσύρματη σύνδεση κτιρίων της Ε.Α.Δ. η 

πληρωμή θα γίνει εφάπαξ μετά την ολοκλήρωση των εργασιών. 

Κάθε πληρωμή θα γίνεται με έκδοση τακτικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής, μετά την οριστική παραλαβή 

του αντικειμένου της σύμβασης από την αρμόδια Επιτροπή με την προσκόμιση του σχετικού παραστατικού, 

καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 

έλεγχο για την πληρωμή. Η σύμβαση, λύεται αυτοδικαίως, είτε στις 31 – 12 - 2020 είτε με την παροχή των 

προβλεπόμενων ωρών από τον ανάδοχο.  

Την ανάδοχο εταιρεία θα βαρύνουν οι νόμιμες υπέρ τρίτων κρατήσεις, ήτοι: 

 Κράτηση 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. 

 Κράτηση 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών. 

 Επί των ανωτέρω κρατήσεων, Χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20%. 

 Κάθε άλλη εν ισχύ κράτηση κατά την πληρωμή των τιμολογίων.  

Από την καθαρή αξία του τιμολογίου αφαιρούνται όλες οι ανωτέρω κρατήσεις και στο υπόλοιπο ποσό 

πραγματοποιείται κράτηση 8% για υπηρεσίες, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 64 του Ν.4172/2013 

(ΦΕΚ167/τ.Α`/23.7.2013). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

 

 

 

                ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΙΝΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄: 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 Α/Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1 

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα δικτυακής υποδομής, 

ασφάλειας, αυθεντικοποίησης και εξουσιοδότησης χρηστών στο δίκτυο 

κ.α. 

ΝΑΙ  

2 Υποστήριξη Hardware ΝΑΙ  

3 Υποστήριξη Λειτουργικών Συστημάτων ΝΑΙ  

4 Υποστήριξη Εφαρμογών (π.χ. τηλεφωνικά κέντρα, firewall κ.α.) ΝΑΙ  

5 

Προαγορά ωρών με ανταπόκριση επόμενης εργάσιμης ημέρας 

(NBD - εργάσιμες ημέρες Δευτέρα – Παρασκευή και ωράριο 09:00 - 

17:00). Παροχή υπηρεσιών αυθημερόν για κλήση έως 12:00 και την 

επόμενη εργάσιμη για κλήση μετά τις 12:00 

150 ώρες  

6 
Προαγορά ωρών με άμεση ανταπόκριση εντός 4 ωρών (mission 

critical) 
50 ώρες  

7 Διάρκεια Σύμβασης 

Από την 

υπογραφή της 

έως και 31-12-

2020  

ή μέχρι 

εξάντληση των 

ωρών της  

τεχνικής 

υποστήριξης 

 

8 Παροχή ανταλλακτικών για αποκατάσταση βλάβης ΟΧΙ  

9 
Δυνατότητα παραγγελίας / παροχής τυχόν ανταλλακτικού με επιπλέον 

κόστος 
ΝΑΙ  

10 Εγκατάσταση / παραμετροποίηση νέου εξοπλισμού ΝΑΙ  

11 Δυνατότητα Τηλεφωνικής Υποστήριξης ΝΑΙ  

12 Δυνατότητα On site Υποστήριξης ΝΑΙ  

13 Δυνατότητα Υποστήριξης  μέσω Απομακρυσμένης Πρόσβασης ΝΑΙ  

14 Εκκίνηση χρέωσης ωρών με άφιξη τεχνικού ΝΑΙ  

15 Τέλος χρέωσης ωρών με αποχώρηση τεχνικού ΝΑΙ  

16 Ελάχιστος Χρόνος επίσκεψης 1 ώρα ΝΑΙ  

17 
Συμπλήρωση Δελτίου Επίσκεψης από τον τεχνικό μετά από κάθε 

επίσκεψη 
ΝΑΙ  

18 

Δυνατότητα χρησιμοποίησης ωρών σε υπηρεσίες γνωστικού 

αντικειμένου του αναδόχου (πέραν των αναφερθέντων) και κατόπιν 

συνεννοήσεως 

ΝΑΙ  

19 

Δυνατότητα χρήσης ωρών σε παραμετροποίηση ή αντιμετώπιση 

βλαβών σε δικτυακά μηχανήματα γνωστικού αντικειμένου του 

αναδόχου 

ΝΑΙ  

20 
Δυνατότητα χρήσης ωρών σε εκπαίδευση υπαλλήλων για διαχείριση 

server 
ΝΑΙ  

21 
Δυνατότητα χρήσης ωρών σε εκπαίδευση υπαλλήλων για διαχείριση 

δικτυακών συσκευών 
ΝΑΙ  

22 
Δυνατότητα χρήσης ωρών σε εκπαίδευση υπαλλήλων για 

εξειδικευμένες εφαρμογές (software) 
ΝΑΙ  

23 Δυνατότητα χρήσης ωρών για αναβαθμίσεις servers ΝΑΙ  
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24 Δυνατότητα χρήσης ωρών για διαδικασία αντιγράφων ασφαλείας ΝΑΙ  

25 

Την παροχή υπηρεσιών προληπτικής συντήρησης των πληροφοριακών 

συστημάτων του δικτύου της ΕΑΔ στις οποίες περιλαμβάνονται: 

 Περιοδικός έλεγχος των κεντρικών συστημάτων για την 

προστασία από ιούς και κακόβουλο λογισμικό. 

Περιοδικός έλεγχος της λειτουργίας του εσωτερικού δικτύου και όλων 

των συστημάτων της ΕΑΔ (κεντρικοί εξυπηρετητές, συστήματα 

αρχείων, δρομολογητές). 

ΝΑΙ  

26 

Ενσύρματη σύνδεση κτιρίων ΕΑΔ (Πειραιώς 205 και Πειραιώς 207) 

απόσταση switch to switch περίπου 130μ με οπτική ίνα 4 ινών εντός 

σωλήνα βαρέως τύπου ΚΟΥΒΙΔΗ, περιλαμβάνονται panel τερματισμού  

ή οπτική πρίζα ανάλογα την περίπτωση, patch cordd, καθώς τα 

απαραίτητα μικροϋλικά παθητικού και ενεργητικού εξοπλισμού 

(Εγκατάσταση με ταχύτητα 1000mbps)  

ΝΑΙ  

 

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι εξυπηρετητές όπου θα παρασχεθεί η τεχνική υποστήριξη αποτελούνται από 

τα παρακάτω Λειτουργικά Συστήματα και έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: 
 

 Α/Α Server  

1 Rack Mount Monitor, KVM SWITCH 3 

2 
Σύστημα Αδιάλειπτης Παροχής 

UPS εξυπηρετητών 
5 

3 Εξυπηρετητές / SERVER 17 

4 Συστοιχία δίσκων 1 

5 Firewall 4 

 

Α/Α SOFTWARE  Ποσότητα 

1 Firewall 4 

2 Windows 21 

3 Linux 5 

4 Βάση δεδομένων 3 

5 
Διαχείριση λογισμικού υποδομής 

εξυπηρετητών 
2 

6 Mail server 2 

7 Voip τηλεφωνικό κέντρο 2 

8 Antivirus server 1 

9 Backup 2 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄: 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Σύμφωνα με την με αρ. πρωτ……../….../…../2020 πρόσκληση της ΕΑΔ για τη σύναψη σύμβασης με αντικείμενο 

την παροχή υπηρεσιών της τεχνικής υποστήριξης των λειτουργικών και άλλων συστημάτων της Εθνικής Αρχής 

Διαφάνειας. 

 

Στοιχεία συμμετέχοντα:  

Έδρα……………………………………………………………. 

Οδός…………………………....................Αριθμός………….. 

Τηλέφωνο………………………fax  ………………………… 

Email…………………………….. 

 

Δηλώνω ότι δεσμεύομαι από την προσφερόμενη τιμή και την υποβάλλω, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί κατά 

τη σύναψη σύμβασης στην περίπτωση ανάδειξής μου ως αναδόχου της παρούσας πρόσκλησης. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

Συνολική  

Καθαρή Αξία 

(μη συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ 24%) 

Συνολική  

Αξία 

(συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ 24%) 

Τεχνική υποστήριξη των λειτουργικών 

και άλλων συστημάτων της Εθνικής 

Αρχής Διαφάνειας 

150 ώρες 

  

Τεχνική υποστήριξη των λειτουργικών 

και άλλων συστημάτων της Εθνικής 

Αρχής Διαφάνειας 

50 ώρες 

  

Ενσύρματη σύνδεση των κτιρίων της ΕΑΔ   
Σύνολο   

 

 

Η προσφορά ισχύει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση για εκατόν είκοσι (120) ημέρες. 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  

……./……./…….. 

 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

                                                                         [υπογραφή – σφραγίδα] 

 

ANGELOS BINIS ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ
ΑΠΟ ΑΓΓΕΛΟ ΜΠΙΝΗ

20PROC006866303 2020-06-15


