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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΡΙΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Ανακοινώνουµε ότι η Επιστημονική Επιτροπή του Ερευνητικού Έργου
23SMES2009 προβαίνει σύµφωνα µε το υπ. αριθµ. πρακτικό 10/21-01-2014 που
εγκρίθηκε με το υπ. αριθµ. πρακτικό 7/25-2-2014 θέμα 23ο της Επιτροπής
Εκπαίδευσης και Ερευνών του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας:
στην προμήθεια λογισμικού πακέτου σχεδιασμού προστασίας βιομηχανικών
εγκαταστάσεων προϋπολογισμού 6,000.00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α., προκειμένου να χρησιμοποιηθεί στα πλαίσια του ΠΕ8 του έργου, µε
τη συνοπτική διαδικασία λήψης τουλάχιστον τριών σφραγισμένων
προσφορών.
Το ερευνητικό έργο 23SMES2009 του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας χρηματοδοτείται εξ
ολοκλήρου από ιδιωτικούς πόρους.
Κλειστές προσφορές θα γίνονται δεκτές στο Πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασµού
του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, µέχρι τις 16/04/2014 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 14.30
µ.µ. ή µε το ταχυδροµείο µε ηµεροµηνία κατάθεσης την 16/04/2014, και οι οποίες
θα παραµένουν κλειστές µέχρι την αποσφράγισή τους από την Επιστηµονική
Επιτροπή του Έργου. Στο φάκελο κάθε προσφοράς θα πρέπει να αναγράφεται
ευκρινώς η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ καθώς και ο πλήρης τίτλος της ανακοίνωσης. Η
προµήθεια του λογισμικού θα γίνει µε το κριτήριο της χαµηλότερης τιµής. Όποιος
από τους προσφέροντες επιθυµεί να παραστεί στη διαδικασία αποσφράγισης των
προσφορών, πρέπει να το δηλώσει µε την κατάθεση της προσφοράς του, και θα
λάβει γνώση για τον ακριβή χρόνο και τόπο αποσφράγισής τους από την
Επιστηµονική Επιτροπή που θα αξιολογήσει τις προσφορές. Αντιπροσφορές δεν
γίνονται δεκτές (Απόφαση Συµβουλίου του Τ.Ε.Ι. Λαµίας αρ. 207/16-3- 2000).

Προδιαγραφές του Λογισμικού:






Υπολογισμός στοιχείων εξωτερικού συστήματος προστασίας έναντι
ατμοσφαιρικών υπερτάσεων, σύμφωνα με το πρότυπο ΙΕC 62305-3.
Το λογισμικό πρέπει να είναι συμβατό με τα Windows XP.
Ο προμηθευτής πρέπει να παρέχει γραπτή δωρεάν τεχνική υποστήριξη του
λογισμικού για δύο έτη από την ημερομηνία παραλαβής.
Ο προμηθευτής πρέπει να παρέχει γραπτή δωρεάν τεχνική αναβάθμιση και
συμμόρφωση του λογισμικού με τα πρότυπα IEC για δύο έτη από την
ημερομηνία παραλαβής.
Ο προμηθευτής πρέπει να παρέχει γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας ενός
έτους, με ρήτρα επιστροφής χρημάτων.

Οι προσφορές δεσµεύουν τους υποψηφίους για εξήντα (60) ηµέρες.
Η πληρωµή θα γίνει µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των
ειδών, µε την προσκόµιση των απαραίτητων παραστατικών (τιµολόγιο,
φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα κλπ.). Η παρούσα ανακοίνωση έχει
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας (http://www.teiste.gr).
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται
στον υπεύθυνο του Έργου κ. Λούπη Μιχαήλ, στο τηλ. 22310 – 60253.

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος
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