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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

DIMOSNET

Με την παρούσα αίτηση σας γνωρίζουμε ότι o Δήμος προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των υπηρεσιών για
άμεση, συνεχή και εξειδικευμένη πληροφόρηση μέσω της παροχής άμεσης και ζωντανής ενημέρωσης για τις
τρέχουσες νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις, προτίθεται να εγγραφή ως συνδρομητής στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα παρουσιάσεων για θέματα ΟΤΑ και Νομικών Προσώπων με τίτλο e-postirixis της Δήμοσνετ.
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 αλλά και τα εξής :
Προς Δήμο Ελευσίνας
Δήμητρος & Χατζηδάκη 41
ΤΚ 19200 Ελευσίνα
Τμήμα Προμηθειών
Υποβολή προσφοράς με θέμα την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής πληροφόρησης .
Λήξη Προθεσμίας υποβολής Προσφοράς ορίζεται η 20η/9/2017 σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην
τεχνική περιγραφή που ακολουθεί :
Κ.Α.Ε. 00.6453
Αρ. Μελ. : 99/17
Λοιπές Συνδρομές- Συνδρομές Ιντερνέτ» και συγκεκριμένα εγγραφή του Δήμου ως Συνδρομητή στην
Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Παρουσιάσεων για Θέματα ΟΤΑ και των Νομικών τους Προσώπων ( e-postirixis της
εταιρείας Δήμοσνετ ).
Αναλυτικά τα στοιχεία των προς προμήθεια αγαθών είναι τα ακόλουθα :
Α. Περιγραφή – ενδεικτικός προϋπολογισμός :
Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΑΓΑΘΟΥ/ΩΝ

CPV

ΠΟΣΟΤ.

1

Υπηρεσίες ηλεκτρονικής
πληροφόρησης

7132110
0-5

Ενδεικτικό
Κόστος χωρίς
ΦΠΑ

Φ.Π.Α.
24%

Συνολικό
Ενδεικτικό
Κόστος

192,00
1

800,00

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Αρ.Μελ. 99/2017

992,00€

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα e-postirixis θα παρέχει άμεσα, έγκαιρα και κυρίως ζωντανά ενημέρωση για τα
τρέχοντα θέματα της νομοθετικής και νομολογιακής επικαιρότητας, αλλά και για κάθε άλλο θέμα, που εμείς
προτείνουμε καθώς και θα μπορούμε:


Να βλέπουμε και να ακούμε τους εισηγητές ζωντανά, στην οθόνη του υπολογιστή μας ή μέσω προβολής
με προτζέκτορα σε κάποια αίθουσα (ομαδική παρουσίαση)



Να παρεμβαίνουμε ζωντανά στη συζήτηση, μέσω τηλεφώνου, ώστε να υποβάλουμε ερωτήματα, σχόλια
κ.λ.π.



Να λαμβάνουμε σε πραγματικό χρόνο τις απαντήσεις μας.



Να παρακολουθούμε τις διαφάνειες της παρουσίασης στην οθόνη του υπολογιστή μας.



Να κατεβάζουμε τις σημειώσεις και το υλικό της παρουσίασης.

Η πρόσβαση στο πακέτο υπηρεσιών e-postirixis προσφέρει τη δυνατότητα ζωντανής παρακολούθησης και
συμμετοχής (υποβολή ερωτημάτων, σχολίων, παρατηρήσεων, συζήτηση τους με τους εισηγητές) σε δώδεκα (12)
παρουσιάσεις θεμάτων εντός ενός έτους, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας.
Η πρόσβαση στις υπηρεσίες του e-postirixis θα γίνεται μέσω κωδικού, ο οποίος θα δοθεί στο φορέα.
Η παρούσα ανάθεση ισχύει για ένα έτος .Εάν όμως η ολοκλήρωση των δώδεκα (12) παρουσιάσεων γίνει σε
βραχύτερο διάστημα του ενός έτους, η ανάθεση ολοκληρώνεται σε εκείνο το χρονικό σημείο.
Η συνολική αξία της ανάθεσης είναι οκτακόσια (800) ευρώ ( πλέον ΦΠΑ ). Το ποσό αυτό θα εξοφληθεί σε δυο
ισόποσες δόσεις, μετά την έκδοση των αντίστοιχων πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής και τιμολογίων παροχής
υπηρεσιών. Η πρώτη δόση θα εξοφληθεί μετά την εκτέλεση από τη Δήμος ΝΕΤ των πρώτων έξι (6) παρουσιάσεων
και η δεύτερη δόση μετά την εκτέλεση των υπόλοιπων έξι (6) παρουσιάσεων.

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών

Στυλιανή Κοσκινίδη

