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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣ: DIMOSNET
Με την παρούσα πρόσκληση σας γνωρίζουμε ότι ο δήμος μας έχει ανάγκη για την υπηρεσία ηλεκτρονικής πληροφόρησης για την
εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.
Παρακαλούμε εφόσον σας ενδιαφέρει , να μας αποστείλετε σχετική προσφορά η οποία θα υπογράφεται και σφραγίζεται από την
εταιρεία σας και θα αποστέλλεται σε κλειστό φάκελο όπου θα αναγράφονται στο εξωτερικό μέρος του φακέλου τα στοιχεία του
αποστολέα απαραιτήτως και διαβιβαστικό αλλά και τα εξής :

Προς
Δήμο Ελευσίνας
Δήμητρος & Χατζηδάκη 41
ΤΚ 19200 Ελευσίνα
Τμήμα Προμηθειών
Υποβολή προσφοράς με θέμα τήν:

Συνδρομή σε ηλεκτρονική πλατφόρμα (Dimosnet).

( ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΤΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΔΗΜΟΣΝΕΤ» )

Προθεσμίας υποβολής Προσφοράς ορίζεται η

12η / 04 / 2019 , σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή που ακολουθεί .

ΘΕΜΑ: «Συνδρομή σε ηλεκτρονική πλατφόρμα (Dimosnet).»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΜ : 02/2019
Α. Περιγραφή – ενδεικτικός προϋπολογισμός :
Α

ΕΙΔΟΣ

/

ΑΓΑΘΟΥ

CPV

ΠΟΣΟΤ

Κόστος

ΦΠΑ

Συνολικό Κόστος

Α
Υπηρεσίες
ηλεκτρονικής
1
πληροφόρησης

79980000-7

Ως μελέτη

1.500,00 €

360,00€

Τέλος, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε ότι, κατά την κρίση της υπηρεσίας μας, λόγω της
φύσης των εργασιών , για την σύνταξη της μελέτης :

1.860,00 €

απαιτούνται τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία
ΔΕΝ απαιτούνται τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία

ν

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ι. ΓΕΝΙΚΑ
Με την παρούσα έκθεση, προϋπολογισμού δαπάνης 1.860,00€ συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α. 24%, προβλέπεται η ανανέωση της ετήσιας συνδρομής στην Ηλεκτρονική Τράπεζα
Πληροφοριών « Δήμος Net » μέσω διαδικτύου.
Με τη συνδρομή αυτή έχουν πρόσβαση όλες οι υπηρεσίες του Δήμου, στη Βάση δεδομένων www.dimosnet.gr για την έγκυρη,
άμεση και ολοκληρωμένη πληροφόρηση σε θέματα ΟΤΑ.
Η δαπάνη θα βαρύνει τις Δημοτικές πιστώσεις οικονομικού έτους 2019.
Κωδικός CPV: 79980000-7 ‘Υπηρεσίες συνδρομών’.
Στη Βάση δεδομένων www.dimosnet.gr, υπάρχουν οι παρακάτω θεματικές ενότητες, που αφορούν
τους Ο.Τ.Α. και τα νομικά τους πρόσωπα:
ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΤΑ
ΕΣΟΔΑ ΟΤΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Προσλήψεις προσωπικού ΟΤΑ
Άδειες Προσωπικού
Αποδοχές προσωπικού
Αποσπάσεις - Μετατάξεις
Διάφορα θέματα προσωπικού ΟΤΑ
Προμήθειες
Υπηρεσίες
Μελέτες (Ν. 3316/05)
Έργα
Άδειες Καταστημάτων ΥΕ και λοιπές άδειες
Δημοτικός & Κoινοτικός Κώδικας (Ν. 3463/06)
N. 3852/10 Νόμος ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ
Κώδ. Υπαλ/λων ΟΤΑ N.3584/07
Αλλοδαποί (ν.3386/05)
Ν.Π.Δ.Δ.
Καλλικράτης- Όργανα- Ενέργειες
Διάφορα θέματα ΟΤΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΤΑ
Νομοθεσία- Νομολογία
Προγράμματα Χρηματοδοτήσεων
Ενημερωτικά Δελτία
Περιουσία ΟΤΑ
Tα Φ.Ε.Κ. του Δήμου μου (από 01.01.2011)
Γενικά χαρακτηριστικά της τράπεζας πληροφοριών:

1. Ενημερωτικά κείμενα μέσα από πρακτικούς οδηγούς με καθημερινή ανανέωση των
περιεχομένων ανάλογα με τις αλλαγές που επέρχονται στο νομικό καθεστώς που διέπει τη
λειτουργία των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων. Εύρεση του συνόλου των νόμων,
εγκυκλίων, γνωμοδοτήσεων κλπ που αφορούν τις θεματικές ενότητες που πραγματεύεται η
βάση και είναι υποστηρικτικά των κειμένων.
2. Αναλυτικά υποδείγματα και απλά βήματα ενεργειών για τις θεματικές ενότητες που
πραγματεύεται η βάση.
3. Καθημερινή ενημέρωση της βάσης με τα προγράμματα χρηματοδοτήσεων που αφορούν τους
ΟΤΑ, τις επιχειρήσεις και τα νομικά τους πρόσωπα και άμεση ενημέρωσή μέσω e-mail.

4. Εκτύπωση ή μεταφορά των αρχείων σε ηλεκτρονική μορφή.
5. Υποβολή ερωτημάτων και άμεση απάντηση από μία έως δέκα εργάσιμες ημέρες.
ΙΙI. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ – IV. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
α/α

ΕΙΔΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΤΙΜΗ

ΔΑΠΑΝΗ

ΜΟΝΑΔΟΣ
1

Δυνατότητα πρόσβασης σε όλες τις θεματικές ενότητες
της Ιστοσελίδας ( εκτός του e-postirixis )

2

Παροχή κωδικών πρόσβασης με απεριόριστη χρήση

3

Ενημέρωση για όλα τα νέα νομοθετήματα, τις αλλαγές
στην τράπεζα πληροφοριών, τις νέες προκηρύξεις για τα
προγράμματα χρηματοδοτήσεων και αποδελτίωση ΦΕΚ
τευχών Α και Β και άμεση ενημέρωση μέσω email

4

1 ΕΤΟΣ

1.500,00€

1.500,00€

Δυνατότητα υποβολής εξειδικευμένων ερωτημάτων σε
θέματα σχετικά με τις θεματικές ενότητες της βάσης,
μέσω email και λήψη απάντησης εντός 1-10 εργάσιμων
ημερών, ανάλογα με τη φύση του ερωτήματος.

5

Δυνατότητα υποβολής ερωτημάτων
Φ.Π.Α. 24%

360,00€

ΣΥΝΟΛΟ

1.860,00€

Η ανωτέρω υπηρεσία θα ανατεθεί σύμφωνα με τις διατάξεις:
1. του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010
2. του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
3. της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν.
3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν.
4412/2016
4. την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του

Ν. 3536/2007.
Η τιμή της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 1.500,00€ συν φπα 24% ήτοι 1.860,00€ και δεν αναπροσαρμόζεται ή αλλάζει κατά
τη διάρκεια του έτους και θα γίνει με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ( παρ. 2
,άρθρ. 86 του Ν. 4412/2016 ) .
Η ανωτέρω υπηρεσία θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6452.0008 και θα ισχύει για ένα χρόνο.
Σύμφωνα με τον Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α΄107/09-05-2013 ) και την υποπαράγραφο Ζ.5, συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και
δημοσίων αρχών>>, άρθρο 4 οδηγίας 2011/7, η προθεσμία εξόφλησης του τιμολογίου δεν θα υπερβαίνει τις 60 ημερολογιακές
ημέρες, εφόσον έχουν κατατεθεί όλα τα απαραίτητα νόμιμα δικαιολογητικά από τον ανάδοχο για την εξόφληση του ( π.χ.
ασφαλιστική ενημερότητα, φορολογική ενημερότητα κλπ. )

Ελευσίνα:

09-04-2019

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών
Κοσκινίδη Στυλιανή

