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Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για ανανέωση χρήσης
αδειών απομακρυσμένης πρόσβασης
Η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Πολίτη θα προβεί στην ανανέωση χρήσης
τεσσάρων (4) αδειών προγράμματος απομακρυσμένης πρόσβασης TeamViewer, για
ένα έτος, (27.3.2021 έως 26.3.2021) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά :






Εμπορική χρήση
Απεριόριστα τελικά σημεία
Μεταφορά αρχείων
Δυνατότητα printscreen
Ασφαλή πρόσβαση, χωρίς να απαιτείται επιτήρηση κάθε φορά (secure
unattended access).

Παρακαλούμε όπως υποβάλετε προσοφρά για τα ανωτέρω στο email
tpapadopoulos[at]synigoros.gr, έως την Παρασκευή 12.3.2021, αναφέροντας και
στοιχεία υπεύθυνου επικοινωνίας, Επωνυμία, ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ. που ανήκει η εταιρεία.
Για τα ανωτέρω θα υπογραφεί σύμβαση και ο ανάδοχος θα κληθεί να προσκομίσει
πριν την ανάθεση :
 ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα της εταιρείας, σε ισχύ,
 ποινικό μητρώο των νόμιμων εκπροσώπων (εάν η εταιρεία έχει Δ.Σ., ποινικό
μητρώο όλων των μελών & του Διευθύνων Συμβούλου),
 έγγραφα νομιμοποίησης εκπροσώπησης του προσώπου που θα υπογράψει
την σύμβαση.
Η αμοιβή του αναδόχου υπόκειται σε κρατήσεις :
- 0,06 % υπέρ Ανεξάρτητης Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο αρ. 350 του ν. 4412/2016, χαρτόσημο 3% επί της κράτησης και
ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% σύμφωνα με την ΚΥΑ 1191/2017 (ΦΕΚ 969/Β/22.3.2017).
- 0,07% υπέρ Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 375
παρ. 7 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, χαρτόσημο 3% επί της
κράτησης, και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% σύμφωνα με το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄ 204) &
την ΥΑ 5143/2014 (ΦΕΚ 3335/Β/11.12.2014).
- Κατά την πληρωμή του αναδόχου θα παρακρατείται φόρος εισοδήματος 4% επί της
καθαρής συμβατικής αξίας, σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν.4172/2013.
Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικά.
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