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ΠΡΟΣ :
Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡAΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗ ΚΑΙ ΤΡΙΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ Η/Υ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών καλεί όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν
προσφορά για τη συνδρομή της ασφάλειας του διακομιστή και τριών προσωπικών Η/Υ του
δικτύου της βιβλιοθήκης με προϋπολογισμό εκτιμώμενου ποσού μέχρι εκατό ευρώ (100,00 €)
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%) και θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του έτους
2021 και συγκεκριμένα τον ΚΑΕ 0899 «Λοιπές δαπάνες».
Αντικείμενο της υπηρεσίας (CPV: 50324000-2 – Υπηρεσίες υποστήριξης προσωπικών Η/Υ)
Τεχνικές προδιαγραφές.
Η συνδρομή ασφάλειας του διακομιστή και τριών προσωπικών υπολογιστών του δικτύου της
βιβλιοθήκης.
Ο χρόνος υποβολής προσφοράς είναι από την ανάρτηση της παρούσας στη ιστοσελίδα της
Δημόσιας Βιβλιοθήκης μέχρι την 25 – 06 - 2021.
Για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν σε κλειστό
φάκελο την επίσημη προσφορά τους, (σφραγισμένη και υπογεγραμμένη από τον νόμιμο
εκπρόσωπο της εταιρείας), την φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα καθώς και το
απόσπασμα ποινικού μητρώου, μέχρι τις 25/06/2021, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 12:00.
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Κάθε προσφορά που κατατίθεται είναι δεσμευτική και θα πρέπει να μην υπερβαίνει τον
συνολικό προϋπολογισμό και να ισχύει για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός (1) μήνα από
την ως άνω τελευταία ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών.
Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 «Απευθείας
ανάθεση» του Ν. 4412/2016.
Τον ανάδοχο που θα προκύψει βαρύνει κάθε νόμιμη κράτηση.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

1. Αναρτητέα στο site της Βιβλιοθήκης
(www.serrelib.gr)
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
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