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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Η Δ/νση Δασών Ξάνθης στα πλαίσια προώθησης του προγράμματος LIFE FoResMit «RECOVERY OF 

DEGRADED CONIFEROUS FORESTS FOR ENVIROMENTAL SUSTAINABILITY RESTORATION AND CLIMATE 

CHANGE MITIGATION» (ΑΔΑ: ΩΘ85ΟΡ1Υ-Η3Δ) με project number LIFE14 CCM/IT/000905, προκηρύσσει 

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια μιας (1) άδειας χρήσης λογισμικού Γεωγραφικού 

Συστήματος Πληροφοριών ArcGIS Desktop Standard Concurrent Use. 

Η δαπάνη της προμήθειας βαρύνει πιστώσεις της Δράσης C2 THINNING INTERVENTION του προγράμματος 

LIFE FoResMit (project number LIFE14 CCM/IT/000905). 

 

1. ΤΕXΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ 

Αντικείμενο του έργου είναι η «Προμήθεια Λογισμικού Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών» και 

περιλαμβάνει :  

• Προμήθεια μίας (1) άδειας χρήσης λογισμικού Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών ArcGIS 

Desktop Standard Concurrent Use. 

• Εκπαίδευση του προσωπικού της Δ/νσης Δασών και Δασαρχείου Ξάνθης, που αποτελούν τα μέλη 

της ομάδας  διοίκηση – διαχείριση και εκτέλεσης του έργου LIFE FoResMit, στη χρησιμοποίηση του 

παραπάνω λογισμικού (ανώτατος αριθμός ατόμων πέντε (5)). 

 

Τα παραδοτέα του ανατιθέμενου έργου είναι τα κάτωθι αναφερόμενα, με τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:   

1. Μία Άδεια λογισμικού Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών μάρκας ESRI έκδοσης ArcGIS 

Desktop Standard Concurrent Use. 

2. Ο Ανάδοχος οφείλει να παραδώσει μία σειρά εγχειριδίων reference & user manual, κάθε είδους του 

μηχανικού εξοπλισμού, καθώς επίσης και το γνήσιο πρόγραμμα εγκατάστασης του λειτουργικού 



συστήματος και το αντίστοιχο εγχειρίδιο χρήσης αυτού για κάθε ένα σύστημα υπολογιστή που θα 

το χρησιμοποιήσει. Επίσης, οφείλει να παραδώσει τις τελευταίες αναβαθμίσεις του λογισμικού 

(drivers και updates αυτών) σε ηλεκτρονικό μέσο (CD). 

3. Ο Ανάδοχος οφείλει να πραγματοποιήσει 30 ώρες εκπαίδευση σε χρόνο που θα συμφωνηθεί 

μεταξύ των δυο συμβαλλόμενων και σε χώρο και άτομα που θα του υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή. 

 

2. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ  

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται έως του ποσού των εννέα χιλιάδων ευρώ (9.000,00 €) 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του προγράμματος LIFE14 

CCM/IT/000905 .  

 

3. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, οι συνεταιρισμοί και οι 

ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και δραστηριοποιούνται νόμιμα σε τομείς 

σχετικούς με το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού. Στο διαγωνισμό δε θα γίνουν δεκτοί όσοι 

αποκλείσθηκαν ή κηρύχθηκαν έκπτωτοι με αμετάκλητη απόφαση κατά το παρελθόν για σχετικά αδικήματα. 

 

4. ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές θα υποβληθούν εγγράφως, σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο μέχρι την Παρασκευή 26 

Φεβρουαρίου 2016, στις 11π.μ, στα γραφεία της Δ/νσης Δασών Ξάνθης- Ξάνθη, Διοικητήριο, 5
ος

 όροφος, γρ. 

519, 671 00 ΞΑΝΘΗ. Η προσφερόμενη τιμή δεν θα συμπεριλαμβάνει Φ.Π.Α . 

Ο φάκελος της προσφοράς θα φέρει την ένδειξη για την υπ΄αριθμ. 1775 /16.02.2016 πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας υλικών.  

Η  αξιολόγηση  των προσφορών θα γίνει αμέσως μετά την αποσφράγιση των φακέλων από αρμόδια 

επιτροπή, η οποία θα συνεδριάσει στα γραφεία της Δ/νσης Δασών,  με το σχετικό πρακτικό να συντάσσεται, 

υπέρ του συμμετέχοντα που θα προσφέρει τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά σε ευρώ. 

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαµηλότερη οικονοµική προσφορά σε ευρώ. 

Πληροφορίες:  κ. Μουχταρίδης Παναγιώτης και κ. Τριανταφυλλίδου Μαρία στο τηλ.2541066010. 

Προς διευκόλυνση των συμμετεχόντων και χωρίς να καθίσταται απαραίτητη η χρήση του, η Υπηρεσία 

συνέταξε έντυπο προσφοράς, το οποίο θα αναρτηθεί μαζί με την παρούσα στην ιστοσελίδα της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, σύμφωνα με την παρ.7. 

 

5. ΧΡΟΝΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για εξήντα (60) μέρες από την επομένη της 

υποβολής της προσφοράς. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπομένου από την 

παρούσα προκήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 



Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί, πριν από τη λήξη της, εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, 

όπως ορίζει το αρθρ.13 του Π.Δ. 118/2007 (Φ.Ε.Κ. 150  Α/2007) 

 

6. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Η  παράδοση του λογισμικού και η εκπαίδευση του προσωπικού θα γίνει σε διάστημα δύο μηνών από την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου και την ανάρτηση του σχετικού πρακτικού από την 

επιτροπή. Η παράδοση θα γίνει στα γραφεία της Δ/νσης Δασών Ξάνθης (Διοικητήριο 5
ος

 όροφος) με ευθύνη 

και έξοδα του Προμηθευτή.  

Η εκτέλεση της προμήθειας διακόπτεται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής σε περίπτωση καταργήσεως 

Υπηρεσιών ή υπαγωγής τους σε άλλο φορέα εκτός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, ή 

αν για οποιοδήποτε άλλο λόγο εκλείψει ολικώς ή μερικώς η ανάγκη προμήθειας των ειδών. Στην περίπτωση 

αυτή ο Προμηθευτής παραιτείται από κάθε αξίωσή του έναντι της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας 

– Θράκης. Επιπλέον, ο Προμηθευτής παραιτείται από κάθε αξίωσή του σε περίπτωση προσωρινής διακοπής 

λειτουργίας Υπηρεσιών για οποιοδήποτε λόγο. 

 

7. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

Η παρούσα θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσία, στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης (www.damt.gov.gr) και στην ιστοσελίδα του προγράμματος LIFE FoResMit 

(http://lifeforesmit.com), προς δημοσιοποίηση της διαδικασίας και ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων. 

 

 

                                                                                                               Ο εκτελών καθήκοντα Δ/ντη Δασών  Ξάνθης 

 

  

                                                       Παναγιώτης Μουχταρίδης 

                                                                                                                                    Γεωτεχνικός -Δασολόγος 

                                                                                                                                              με Δ΄βαθμό 


