
Πρόςκληςη για την προμήθεια αδειϊν χριςθσ λογιςμικϊν για τισ ανάγκεσ του Πανεπιςτθμίου Δυτικισ Μακεδονίασ  Σελ. 1 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 

ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ 

Δ/νςθ: Κοίλα Κοηάνθσ, ΣΚ 50100 

Σθλ.: +30 2461068232 & 2461068103 

Φαξ: +30 2461039682 

Email: ghaitidis@uowm.gr, kvlachaki@uowm.gr 

 Κοηάνθ,  15-06-2021 

 Αρικμ. Πρωτ. 6169 

 Πλθροφορίεσ: Γ. Χαϊτίδθσ 

 

Πρόςκλθςθ για κατάκεςθ οικονομικϊν προςφορϊν για τθν 

προμικεια αδειϊν χριςθσ λογιςμικϊν για τισ ανάγκεσ του Πανεπιςτθμίου Δυτικισ Μακεδονίασ 

ςυνολικοφ ποςοφ 37.175,20 ευρϊ. 

Σο Πανεπιςτιμιο Δυτ. Μακεδονίασ, βάςει του Ν. 4412/2016 όπωσ ιςχφει ςιμερα και ζχοντασ 

υπόψθ τθν Απόφαςθ Ανάλθψθσ Τποχρζωςθσ με αρικμό 405/14-06-2021, με ΑΔΑ: 6ΖΗΝ469Β7Κ-Α1 και 

ΑΔΑΜ: 21REQ008767317, καλεί τουσ ενδιαφερόμενουσ να υποβάλουν προςφορά για τθν προμικεια 

αδειϊν χριςθσ λογιςμικϊν για τισ ανάγκεσ του Πανεπιςτθμίου Δυτικισ Μακεδονίασ, όπωσ περιγράφονται 

ςτο Παράρτθμα Ι τθσ Παροφςασ πρόςκλθςθσ, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 37.175,20 Ευρϊ, 

ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α. 24%. 

Η δαπάνθ κα βαρφνει τον Σακτικό Προχπολογιςμό του Ιδρφματοσ ζτουσ 2021, ΚΑΕ: 4121-Α. 

Κριτιριο ανάκεςθσ αποτελεί θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά 

αποκλειςτικά βάςει τιμισ, για κάκε είδοσ με χωριςτό προχπολογιςμό. Επιτρζπεται θ κατάκεςθ 

προςφοράσ για ζνα ι περιςςότερα είδθ με χωριςτό προχπολογιςμό. Δεν επιτρζπεται θ κατάκεςθ 

προςφοράσ για μζροσ τθσ ηθτοφμενθσ ποςότθτασ κάποιου είδουσ. Απορρίπτονται οι προςφορζσ που 

ξεπερνοφν το όριο του προχπολογιςμοφ για κάκε είδοσ. 

Η παροφςα πρόςκλθςθ αναρτάται ςτθ ΔΙΑΤΓΕΙΑ, ςτο ΚΗΜΔΗ, κακϊσ και ςτθν ιςτοςελίδα του 

Πανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ ςτθ κζςθ ΕΠΙΚΑΙΡΟΣΗΣΑ - «ΠΡΟΜΗΘΕΙΕ – ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΙ», 

(https://uowm.gr/category/news/calls/).  

Οι υποψιφιοι πρζπει να υποβάλουν τθν προςφορά τουσ, ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, όπου κα 

περιζχονται:  

1) θ Σεχνικι Προςφορά, ςτθν οποία κα περιζχεται:  

ο/οι Πίνακασ/-εσ υμμόρφωςθσ του Παραρτιματοσ Ι (για το/τα προςφερόμενο/-α είδοσ/-θ), 

ςυμπλθρωμζνοσ/-οι και υπογεγραμμζνοσ/-οι από τον προςφζροντα,  

2) θ Οικονομικι Προςφορά, ςτθν οποία κα περιζχεται:  

ςφμφωνα με το Τπόδειγμα Οικονομικισ Προςφοράσ του Παραρτιματοσ ΙΙ τθσ παροφςασ (για 

το/τα προςφερόμενο/-α είδοσ/-θ), ςυμπλθρωμζνοσ/-οι και υπογεγραμμζνοσ/-οι από τον 
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προςφζροντα. 

τον παραπάνω φάκελο κα αναγράφονται εξωτερικά τα ςτοιχεία:  

α) του προςφζροντοσ (πλιρθσ επωνυμία, ΑΦΜ. ΔΟΤ, δ/νςθ, τθλζφωνο, email) και 

β) τθσ διαδικαςίασ, ιτοι:  

ΦΑΚΕΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ  

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΚΑΣΑΘΕΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΣ. 6169/ /15-06-2021  

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΗ ΛΟΓΙΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ 

ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΗ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ: 22-06-2021, 11:00 π.μ. 

(Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεςία ή το πρωτόκολλο) 

Οι προςφορζσ κα πρζπει να κατατεκοφν μζχρι τισ 22-06-2021 θμζρα Σρίτθ και ϊρα 11.00 π.μ. 

(θμερομθνία λιξθσ κατάκεςθσ προςφορϊν) ςτο Σμιμα Πρωτοκόλλου του Πανεπιςτθμίου Δυτ. 

Μακεδονίασ, Κοίλα Κοηάνθσ, Σ.Κ. 50100, τθλ. 24610-68270, -80, Fax 24610-39682. Σο άνοιγμα των 

φακζλων κα πραγματοποιθκεί κατά τθν παραπάνω θμ/νία και ϊρα ςτα γραφεία τθσ Διεφκυνςθσ 

Οικονομικοφ του Πανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ ςτα Κοίλα Κοηάνθσ. 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

 Με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλλει τα παρακάτω 

δικαιολογθτικά: 

i) Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου, ζκδοςθσ τουλάχιςτον του τελευταίου τριμινου, από το οποίο 

προκφπτει ότι δεν ζχει καταδικαςκεί για αδίκθμα ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ του 

δραςτθριότθτασ 

ii) Πιςτοποιθτικά ςε ιςχφ που εκδίδονται από τισ αρμόδιεσ κατά περίπτωςθ Αρχζσ, από τα οποία να 

προκφπτει ότι ο ανάδοχοσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ κφριασ και επικουρικισ (αςφαλιςτικι ενθμερότθτα). 

iii) Πιςτοποιθτικό ςε ιςχφ που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι, από το οποίο να 

προκφπτει ότι ο ανάδοχοσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ φορολογικζσ του υποχρεϊςεισ (φορολογικι 

ενθμερότθτα). 

 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα είδθ που κα αναφζρονται ςτθ ςφμβαςθ μζςα ςε 

προκεςμία δζκα (10) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

 Η παράδοςθ κα γίνει ςτο τμιμα Μθχανοργάνωςθσ τθσ Διεφκυνςθσ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν του 

Πανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ ςτθν Κοηάνθ.  

 Σο τιμολόγιο κα εκδοκεί ςτα εξισ ςτοιχεία: 

Πανεπιςτιμιο Δυτ. Μακεδονίασ  

Κοίλα Κοηάνθσ, Σ.Κ. 50150 
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Α.Φ.Μ 999562826, Δ.Ο.Τ Κοηάνθσ 

 Σον προμθκευτι βαρφνουν τα ζξοδα μεταφοράσ μζχρι και τθσ κζςεωσ που κα υποδείξει το 

Πανεπιςτιμιο. Η πλθρωμι του κα γίνει μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι των προσ 

προμικεια ειδϊν και αφοφ προθγθκεί βεβαίωςθ των αρμόδιων Επιτροπϊν παραλαβισ περί 

εκπλθρϊςεωσ των εν γζνει ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του αναδόχου.  

 Σον ανάδοχο βαρφνει ο προβλεπόμενοσ κάκε φορά φόροσ του Δθμόςιου Σομζα (ςθμερα 4% για τισ 

προμθιειεσ & 8% για τισ υπηρεςίεσ), ο οποίοσ όμωσ ςυμψηφίζεται ςτο τζλοσ του ζτουσ από τθν 

επιχείρθςθ, ςφμφωνα με βεβαίωςη που ια χορηγηιεί από την υπηρεςία μασ. 

 Επίςθσ, ο ανάδοχοσ επιβαρφνεται με:  

 Κράτθςθ 0,07% υπζρ τθσ Ενιαίασ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων 

 Κράτθςθ 0,06% υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν  

 Οι παραπάνω κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και 

ςτθν επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 

ε περίπτωςθ που γίνει τροποποίθςθ των παραπάνω κρατιςεων, ο ανάδοχοσ επιβαρφνεται 

ςφμφωνα με τισ νζεσ διατάξεισ. 

 Κάκε διαφορά που κα προκφπτει, μεταξφ του αναδόχου και του Πανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ από 

τθ ςφμβαςθ που κα υπογραφεί, κα επιλφεται από το αρμόδιο ςυλλογικό όργανο του Πανεπιςτθμίου ι 

από τα Δικαςτιρια Κοηάνθσ. 

Για τυχόν περαιτζρω πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι κα πρζπει να απευκφνονται ςτο Σμιμα 

Προμθκειϊν του Πανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ (τθλ. επικοινωνίασ 

24610 68232, 39683). 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 
ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ – ΠΙΝΑΚΕ ΤΜΜΟΡΦΩΗ 

 

Α/Α 
(α) 

 

Περιγραφι (β) 
Απαίτθ- 

ςθ (γ) 
Απάντθ- 

ςθ (δ) 
Παραπο- 
μπι (ε) 

1 Προμικεια ςυνδρομισ ενόσ ζτουσ Office365 και άλλων υπθρεςιϊν 
Microsoft για300 χριςτεσ (ωσ ςυνθμμζνθ τεχνικιπεριγραφι) 

 
  

 Προμικεια ςυνδρομισ αδειϊν χριςθσ του Microsoft Office 365 ςτο 

πρόγραμμα OVS-ES για τουλάχιςτον 300 μζλθ του προςωπικοφ 

(Faculty) του ιδρφματοσ με εκχϊρθςθ αδειϊν (benefits) για 

τουλάχιςτον 12.000 φοιτθτζσ του ιδρφματοσ, για 1 ζτοσ. 

Η κάκε άδεια να περιλαμβάνει τθν δυνατότθτα εγκατάςταςθσ του 

Office 365 από κάκε χριςτθ (προςωπικό ι φοιτθτι) ςε τουλάχιςτον 5 

Η/Τ του και 5 φορθτζσ ςυςκευζσ. 

Θα περιλαμβάνεται θ άδεια εγκατάςταςθσ των τελευταίων desktop 

εκδόςεων του Microsoft Office ςε όλουσ τουσ 

κοινόχρθςτουσ(εργαςτθριακοφσ) Η/Τ του ιδρφματοσ. 

Η ςυνδρομι επίςθσ κα δίνει τθν δυνατότθτα δωρεάν χριςθσ τθσ 

πλατφόρμασ AzureDev Tools for Teaching τουλάχιςτον για τα STEM 

(Science, Technology, Engineering & Mathematics) τμιματα του 

Πανεπιςτθμίου και εργαςτιρια αυτοφ. Οι άδειεσ να είναι 

διαχειρίςιμεσ μζςα από τον υπάρχοντα λογαριαςμό του 

Πανεπιςτθμίου Δυτικισ Μακεδονίασ ςτο office.com. 

τθν ςυνδρομι κα περιλαμβάνεται θ δυνατότθτα upgrade ςτθν 

τελευταία ζκδοςθ των Windows 10 για 300 ςυςκευζσ χρθςτϊν 

(διοικθτικϊν και εκπαιδευτικϊν). Επίςθσ κα περιλαμβάνεται θ ίδια 

δυνατότθτα για ζωσ 1000 κοινόχρθςτουσ (εργαςτθριακοφσ) Η/Τ. 

Επίςθσ, ςτθν ςυνδρομι κα περιλαμβάνεται και θ άδεια χριςθσ του 

Azure Active Directory όπωσ και θ άδεια χριςθσ του ςυςτιματοσ 

διαχείριςθσ φορθτϊν ςυςκευϊν Microsoft Intune. 

Σζλοσ κα περιλαμβάνονται υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ (Support Services) 

από τον ανάδοχο Δευτζρα ζωσ Παραςκευι, από 08.00 μζχρι 16.00 

(εκτόσ αργιϊν) για υποςτιριξθ και υλοποίθςθ τθσ πλατφόρμασ ςτα 

τμιματα του πανεπιςτθμίου. 

Ενδεικτικά προϊόντα: 

 300 x Microsoft Office 365 education A3 ςυνοδευόμενο από 
12.000 x Microsoft 365 Apps for Students ι OFFICE 365 EDU 
A3 for Students 

 300 x Microsoft Windows Education Upgrade per Device & 
Software Assurance 

 300 x Enterprise Mobility Security (EMS) A3 ςυνοδευόμενο 
από 12.000 x EMS A3 for Students 

Παράδοςθ: δζκα (10) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ 

ςφμβαςθσ 

Ημερομθνία λιξθσ τθσ τρζχουςασ ςυνδρομισ 06/07/2021 

ΝΑΙ (ςε 

όλα) 
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Πλθροφορίεσ/διευκρινιςεισ προδιαγραφϊν:  

Ηλίασ Σςιότςιασ, τθλ. 2461056375,  

email: etsiotsias@uowm.gr 

2 Προμικεια ςυνδρομισ ενόσ ζτουσ Λογιςμικοφ απομακρυςμζνθσ 
τεχνικισ υποςτιριξθσ 

 
  

 Προμικεια ςυνδρομισ ενόσ ζτουσ Teamviewer For Teams Multiple 
seats, 3sessions, Corporate License 
Παράδοςθ: δζκα (10) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ 

ςφμβαςθσ 

Ημερομθνία λιξθσ τθσ τρζχουςασ ςυνδρομισ 06/07/2021 

ΝΑΙ (ςε 

όλα) 

  

 Πλθροφορίεσ/διευκρινιςεισ προδιαγραφϊν:  

Παναγιϊτθσ Βουτςκίδθσ, τθλ. 2461056380, 
email:pvoutskidis@uowm.gr 

   

 

Ημερομθνία 

…………….. 

Όνομα – Επωνυμία – φραγίδα – Τπογραφι 

……………….………………………………… 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙI 

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 37.175,20€ 

(Οι υποψήφιοι ανάδοχοι μποροφν να καταθζςουν οικονομική προςφορά για ζνα ή περιςςότερα από τα 

επιμζρουσ είδη τησ παροφςασ Πρόςκληςησ με χωριςτό προχπολογιςμό) 

 

Ο υπογεγραμμζνοσ ……………………………..…………………………… για λογαριαςμό τθσ εταιρίασ 

……………………………………………………………………….…….…. αποδζχομαι ανεπιφφλακτα τουσ όρουσ τθσ με 

αρικμ.πρωτ. 6169/15-6-2021 Πρόςκλθςθσ «για τθν προμικεια αδειϊν χριςθσ λογιςμικϊν για τισ 

ανάγκεσ του Πανεπιςτθμίου Δυτικισ Μακεδονίασ» και προςφζρω τθν παρακάτω τιμι:  

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ 

ΠΟΟ

ΣΗΣΑ 

Προχπολο-

γιςμόσ με 

ΦΠΑ (€) 

Προςφερό-

μενθ τιμι 

χωρίσ ΦΠΑ 

(€) 

ΦΠΑ 

24% 

υνολικι 

προςφερόμ

ε-νθ τιμι με 

ΦΠΑ (€) 

Πακζτα λογιςμικοφ και ςυςτιματα πλθροφορικισ - CPV: 48000000-8 

 

1 Προμικεια ςυνδρομισ 

ενόσ ζτουσ Office365 και 

άλλων υπθρεςιϊν 

Microsoft για300 χριςτεσ 

Σεμ. 1 35.439,20  

  

2 Προμικεια ςυνδρομισ 

ενόσ ζτουσ Teamviewer 

For Teams Multiple seats, 

3sessions, Corporate 

License 

Σεμ. 1 1.736,00  

  

ΤΝΟΛΟ    

ΦΠΑ 24%    

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ    
 

Ημερομθνία 

…………….. 

Όνομα – Επωνυμία – φραγίδα – Τπογραφι 

 

……………….………………………………… 
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