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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ)
Θέμα: «Υποβολή οικονομικής προσφοράς, για την ανάδειξη μειοδότη παροχής υπηρεσιών συντήρησης –
υποστήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων (ΟΠΣ ΝΑΤ- Portal) N.A.T. προϋπολογισθείσας δαπάνης δώδεκα χιλιάδων
τριακοσίων εξήντα ευρώ (€ 12.360,00) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, (ΚΑΕ 0433), με τη διαδικασία της
απευθείας ανάθεσης, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει
αποκλειστικά τιμής».
Το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (Ν.Α.Τ.) προβαίνει στη διενέργεια Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με τη
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (Ν. 4412/2016, άρθρο 118: «Απευθείας ανάθεση»), με κριτήριο κατακύρωσης
την χαμηλότερη από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει αποκλειστικά τιμής, για την ανάδειξη μειοδότη παροχής
υπηρεσιών συντήρησης-υποστήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων (ΟΠΣ ΝΑΤ- Portal) N.A.T. (CPV 48000000-8), ως η
Τεχνική Περιγραφή του Παραρτήματος της παρούσης και σας καλεί να υποβάλετε την τεχνική και οικονομική
προσφορά υπ’ όψιν της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών / Τμήμα Προμηθειών του Ν.Α.Τ. στην ηλεκτρονική
διεύθυνση: oik.prom@nat.gr, το αργότερο έως την 03/07/2020, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 14:00 μ.μ.
Οικονομική Προσφορά : Στην Οικονομική Προσφορά, θα αναγράφεται, αναλυτικά, το κόστος σύμφωνα με τις
ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις όπως περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή του Παραρτήματος της παρούσης,
ολογράφως και αριθμητικά.
Τεχνική προσφορά : Θα αναγράφεται η αποδοχή του περιεχομένου της Τεχνικής Περιγραφής του Παραρτήματος της
παρούσης, αναλυτικά.
Κρατήσεις: Τον Ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες ενδεικτικές κάτωθι κρατήσεις που ισχύουν ή θα επιβληθούν, πλην
του αναλογούντα ΦΠΑ που βαρύνει το Ν.Α.Τ.
1. 0,07% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της ΕΑΑΔΗΣΥ, σύμφωνα με το άρθρο 375 παρ. 7 του Ν. 4412/2016, επί της
αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων.
2. Επί της εν λόγω κράτησης (0,07% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ) επιβάλλεται χαρτόσημο 3% και κράτηση υπέρ ΟΓΑ
ποσοστού
20% επί του χαρτοσήμου.
3. 0,06% υπέρ της ΑΕΠΠ (ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ) άρθρο 350 παρ. 3 Ν. 4412-16 (βλ. ΥΑ
1191/2017 ΦΕΚ Β 969/22.3.2017 «Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και
απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών
λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α 147)».)
4. Επί της εν λόγω κράτησης (0,06% υπέρ ΑΕΠΠ) επιβάλλεται χαρτόσημο 3% και κράτηση υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20% επί
του χαρτοσήμου
5. Παρακράτηση φόρου 8% επί της καθαρής συμβατικής αξίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα
Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 4172/2013).
Ισχύς της σύμβασης: Από την ημερομηνία ανάθεσης της σύμβασης και για χρονικό διάστημα από 06/07/2020 έως
05/01/2021.
Πληρωμή : Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται μηνιαίως με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό του αναδόχου
εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του τιμολογίου και κάθε άλλου απαιτούμενου από την
Υπηρεσία δικαιολογητικού, από την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Ν.Α.Τ. με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΜΜΑΤΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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Κτίριο

Εθν. Αντιστάσεως 1, Πειραιάς

Θέμα

Παροχή υπηρεσιών συντήρησης Πληροφοριακών Συστημάτων (ΟΠΣ ΝΑΤ- Portal) N.A.T.

Περιγραφή

Ζητείται:
Η παροχή υπηρεσιών συντήρησης- υποστήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων (ΟΠΣ ΝΑΤ – Portal)
N.A.T.
Οι απαιτούμενες εργασίες συντήρησης - υποστήριξης θα αφορούν:

Την αποκατάσταση προβλημάτων στο ήδη εγκατεστημένο λογισμικό εφαρμογών:
 Όπου ως πρόβλημα ορίζεται το λάθος αποτέλεσμα σε αλγόριθμο, που οφείλεται
στο λογισμικό και
 Η αδυναμία λειτουργίας του λογισμικού, σύμφωνα με τις προδιαγραφές βάσει των
οποίων έχει δημιουργηθεί κατά την έναρξη του έργου.
Απαιτούμενες
εργασίες

Για την αποκατάσταση των ανωτέρω προβλημάτων απαιτείται η φυσική παρουσία ατόμου
του Αναδόχου στο χώρο της Διεύθυνσης Πληροφορικής για μία (1) ημέρα ανά εβδομάδα .
Ενώ για τις υπόλοιπες εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας εκάστου μηνός, θα παρέχεται
απομακρυσμένη βοήθεια από την Ανάδοχο για την οποία το Ν.Α.Τ. αναλαμβάνει την
υποχρέωση θα διαθέτει remote πρόσβαση στον Ανάδοχο.
Στις εργασίες συντήρησης – υποστήριξης δεν συμπεριλαμβάνονται:
 Η υλοποίηση πάσης φύσεως νέων απαιτήσεων
 Η υλοποίηση πάσης φύσεως νομοθετικών αλλαγών στο λογισμικό και
 Η υποστήριξη της Oracle και των προϊόντων της Oracle.

Διάρκεια

Από την απόφαση ανάθεσης και για διάστημα από 06/07/2020 έως 05/01/2021

Τόπος
Παράδοσης
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