Πειραιάς, 07/09/2015
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΑΡΜΟ∆ΙΟΣ ΥΠ.: ΡΗΓΑΤΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΗΣ
Τηλ: 213-2022404, 213-2022704
FAX: 213-2022410

K.A. 10.7134.07: Προμήθεια λογισμικού
προστασίας από προγράμματα ‘’ιούς’’
(antivirus)& λοιπές υπηρεσίες προστασίας του
λογισμικού..
ΠΟΣΟ : 6096,00 € άνευ ΦΠΑ

ΘΕΜΑ: Προµήθεια προγράµµατος προστασίας από ιούς µε κεντρική κονσόλα διαχείρισης

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο - Αντικείµενο προµήθειας
Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια λογισµικού προστασίας από ιούς µε κεντρική κονσόλα
διαχείρισης , όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές.
Τόπος παράδοσης: Οι αποθήκες του ∆ήµου.
Προϋπολογισµός: 7.498,78€ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23%.
Άρθρο 2ο - Ισχύουσες διατάξεις
Η διενέργεια του διαγωνισµού γίνεται σύµφωνα µε τις κάτωθι διατάξεις:
α) Της µε αριθ. 11389/1993 (ΦΕΚ 185/Β) Υπουργικής Απόφασης «ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΟΚΗΣΗΣ»
β) Του Ν 2286/30-1-95 «περί προµηθειών του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεων συναφών
θεµάτων» (ΦΕΚ 19/Α).
γ) Του Ν. 3463/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων».
δ) Ν. 4281/2014 αρ. 157
ε) Ν.2362/95 αρ.83 & Υ.Α 35130/739/2010 ΦΕΚ 1291Β/2010
Η σχετική πίστωση λαµβάνεται από τον προϋπολογισµό του ∆ήµου έτους 2015. Συγκεκριµένα
έχει δεσµευθεί από τον κωδικό εσόδων Κ.Α. 10.7134.07 το ποσό των 7.500€.
Άρθρο 3ο - Τρόπος διενέργειας διαγωνισµού
Η προµήθεια θα πραγµατοποιηθεί µε τη διαδικασία του ανοικτού διαγωνισµού η της απ’ ευθείας
ανάθεσης.
Άρθρο 4ο - Εγγυήσεις
Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης, για
ποσό που θα καλύπτει το 5% της καθαρής προϋπολογισθείσης αξίας (χωρίς το Φ.Π.Α.).
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο µετά την οριστική
παραλαβή των ειδών, από την αρµόδια επιτροπή.
Άρθρο 5ο - Χρόνος παράδοσης-Υποχρεώσεις αναδόχου
Τα αποθηκευτικά µέσα που περιέχουν την εφαρµογή καθώς και το συνοδευτικό υλικό θα
παραδοθούν στην αποθήκη του ∆ήµου, εντός τριάντα (30) ηµερών από την υπογραφή της
σχετικής σύµβασης.
Άρθρο 6ο - Αξιολόγηση προσφορών-Κατακύρωση αποτελέσµατος
Η αξιολόγηση των προσφορών γίνεται µε τον παρακάτω τρόπο που καθορίζεται από το άρθρο
20 του ΕΚΠΟΤΑ, µε κριτήριο την χαµηλότερη τιµή ανά οµάδα ειδών .
Λαµβάνονται υπόψη :
1.
Η συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές.
2.
Ο ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε
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3.
ου προσφέρθηκαν σε προηγούµενους διαγωνισµούς & την τρέχουσα στην αγορά τιµή, για
όµοιο ή παρεµφερές είδος.
Η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή που προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή, εφόσον έχει
προσκοµίσει τα απαιτούµενα δικαιολογητικά & η προσφορά του κρίνεται αποδεκτή µε
βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τον προϋπολογισµό.
Άρθρο 7ο - Υπογραφή σύµβασης
Ο προµηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προµήθεια υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε
δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης για την υπογραφή της
σχετικής σύµβασης.
Σε περίπτωση κατά την οποία ο προµηθευτής που κατακυρώθηκε η προµήθεια δεν προσέλθει
µέσα στην προαναφερόµενη χρονική προθεσµία να υπογράψει τη σχετική σύµβαση, κηρύσσεται
υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνοµά του & από κάθε δικαίωµα που
απορρέει από αυτή σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 35 της Υ.Α 11389/93.
Άρθρο 8ο - Περιεχόµενο της σύµβασης
Η σύµβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία & υπογράφεται από τα συµβαλλόµενα µέρη. Στη
σύµβαση πρέπει να περιλαµβάνονται όλα τα στοιχεία της προµήθειας (άρθρο 25 παρ. 2
ΕΚΠΟΤΑ), τουλάχιστον δε τα εξής :
α) Ο τόπος & ο χρόνος υπογραφής της σύµβασης, β) τα συµβαλλόµενα µέρη, γ) τα προς
προµήθεια είδη & η ποσότητά τους, δ) η τιµή, ε) ο τόπος, ο τρόπος & ο χρόνος παράδοσης των
ειδών, στ) οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών, ζ) οι προβλεπόµενες εγγυήσεις, η) ο τρόπος
επίλυσης τυχόν διαφορών, θ) ο τρόπος & ο χρόνος πληρωµής, ι) οι διατάξεις που διέπουν την
εκτέλεση της προµήθειας, ια) ο τρόπος παραλαβής των ειδών.
Η σύµβαση υπογράφεται για το ∆. Πειραιά από τον ∆ήµαρχο ή τον αρµόδιο Αντιδήµαρχο
Άρθρο 9ο - Κυρώσεις αναδόχου για εκπρόθεσµη παράδοση η αντικατάσταση συµβατικών
ειδών
Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται από την παρούσα συγγραφή κ αρχίζει από την υπογραφή της
σχετικής σύµβασης.
Παράταση προθεσµίας παράδοσης µπορεί να δοθεί µε απόφαση του ∆. Συµβουλίου µετά από
αιτιολογηµένη αίτηση του αναδόχου µε πρόταση της αρµόδιας υπηρεσίας. Σε περίπτωση που το
υλικό παραδοθεί µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου επιβάλλονται στον προµηθευτή πέραν των
προβλεποµένων κυρώσεων (αρθ.27 της υπ’ αριθ. 11389/93 Υ.Α) & πρόστιµο που υπολογίζεται
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 33 της ιδίας Υ.Α. και συγκεκριµένα:
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το ½ του
µέγιστου, από το άρθρο 27 του ΕΚΠΟΤΑ χρόνου παράτασης, το πρόστιµο υπολογίζεται σε
ποσοστό 2.5% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα. Εάν κατά
τον υπολογισµό του µισού χρόνου παράτασης προκύπτει κλάσµα ηµέρας, θεωρείται ολόκληρη
ηµέρα.
β) Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το ήµισυ του µέγιστου χρόνου παράτασης, το πρόστιµο
υπολογίζεται σε ποσοστό 5% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε
εκπρόθεσµα .
Τα παραπάνω κατά περίπτωση ποσοστά προστίµων υπολογίζονται επί της συµβατικής αξίας
εκπρόθεσµα παραδοθέντων υλικών, χωρίς το ΦΠΑ.
Σε περίπτωση που τα είδη που παραδόθηκαν εκπρόθεσµα επηρεάζουν τη χρησιµοποίηση των
ειδών που παραδόθηκαν εµπρόθεσµα, το πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας της
συνολικής ποσότητας αυτών .
Εφόσον µε την απόφαση κήρυξης προµηθευτή εκπτώτου, παρέχεται σ’ αυτόν η δυνατότητα να
παραδώσει τα είδη µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας εις βάρος του
διαγωνισµού, επιβάλλεται συνολικά πρόστιµο για εκπρόθεσµη παράδοση ίσο µε ποσοστό 10%
της συµβατικής τιµής, ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία παράδοσης µέσα στο παρεχόµενο
χρονικό διάστηµα. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν & τα αναφερόµενα στην παράγραφο 2 του
αρθ.33 του ΕΚΠΟΤΑ.
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Εάν ο έκπτωτος παραδώσει τα υλικά, ο διαγωνισµός ή τα αποτελέσµατα του, µαταιώνονται µε
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από την οριστική παραλαβή των υλικών.
Κατά τον απολογισµό του χρονικού διαστήµατος καθυστέρησης παράδοσης ή αντικατάστασης,
µε απόφαση του ∆.Σ. ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, δεν λαµβάνεται υπόψη
ο χρόνος που παρήλθε πέραν του ευλόγου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για τον
οποίο δεν ευθύνεται ο προµηθευτής και µετατίθεται αντίστοιχα ο χρόνος φόρτωσης – παράδοσης
(αρθ.33 ΕΚΠΟΤΑ)
Άρθρο 10ο (Κήρυξη προµηθευτή έκπτωτου)
Ο προµηθευτής που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίσθηκε για να υπογράψει
τη σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που
έγινε στο όνοµά του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτή, µε απόφαση του ∆.Σ.
ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου.
Με την ίδια διαδικασία ο προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση και
από κάθε δικαίωµα του που απορρέει από αυτήν, εφόσον δεν παρέδωσε ή αντικατέστησε τα
συµβατικά είδη µέσα στο συµβατικό χρόνο (27 της 11389/93 Υ.Α).
Ο προµηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση της σύµβασης, όταν:
α) η σύµβαση δεν υπογράφτηκε µε ευθύνη του φορέα,
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
Στον προµηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση της σύµβασης,
επιβάλλονται µε απόφαση του ∆.Σ. ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου κυρώσεις
σύµφωνα µε το άρθρο 35 της 11389/93 Υ.Α.
Άρθρο 11ο (Παραλαβή των ειδών)
Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από την αρµόδια επιτροπή ύστερα από µακροσκοπικό έλεγχο,
µέσα σε χρόνο δέκα πέντε (15) ηµερών από την παράδοση των ειδών.
Άρθρο 12ο (Τρόπος πληρωµής)
Ολόκληρη η συµβατική αξία των ειδών θα πληρωθεί στον προµηθευτή µετά την οριστική
παραλαβή των ειδών, µε την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής που θα συνοδεύεται από
τα νόµιµα δικαιολογητικά. Για την πληρωµή τηρείται το Π.∆ 166/2003 (ΦΕΚ 138/2003).
Άρθρο 13ο (∆απάνες που βαρύνουν τον προµηθευτή)
Οι προµηθευτές υπόκεινται σε όλους τους βάσει των κειµένων διατάξεων φόρους, τέλη και
κρατήσεις που ισχύουν κατά την ηµέρα της υπογραφής της σύµβασης, πλην του ΦΠΑ που
βαρύνει τον ∆ήµο.
Άρθρο 14ο (Τόπος παράδοσης)
Η παράδοση των ειδών γίνεται µε ευθύνη του προµηθευτή στις εκάστοτε αποθήκες του ∆ήµου. Η
παραλαβή θα γίνεται από την αρµόδια επιτροπή.
Ο προµηθευτής δεν µπορεί να αρνηθεί την παράδοση των υπό προµήθεια ειδών
επικαλούµενους λόγους ανωτέρας βίας.
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Η προµήθεια αυτή περιλαµβάνει λογισµικό σύγχρονης τεχνολογίας, που είναι απαραίτητος για την
προστασία και απρόσκοπτη λειτουργία των Η/Υ των ∆ιευθύνσεων του ∆ήµου Πειραιά.
Τα τεχνικά στοιχεία που περιγράφονται αποτελούν τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει
να πληρούν τα προσφερόµενα προϊόντα. Ως εκ τούτου οι ενδιαφερόµενοι προµηθευτές πρέπει να
προσφέρουν προϊόντα που θα διαθέτουν ισότιµα ή ανώτερα τεχνικά χαρακτηριστικά.
Τα Τεχνικά χαρακτηριστικά των ειδών της προµήθειας είναι:

Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΥΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ.
ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

A/A

1
1.1
1.2

1.3

2

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ

Γενικά
Για την προστασία από ιούς σε όλους τους εξυπηρετητές
του έργου θα προσφερθούν άδειες antivirus χρονικής
διάρκειας δύο (2) ετών και για τουλάχιστον τριακόσιους
(300) Η/Υ
Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής και ο τύπος
Υποστήριξη για τις εξής πλατφόρµες λειτουργικών
συστηµάτων:
MS Windows XP
MS Windows Vista
MS Windows 7
MS Windows 8
MS Windows 2003 Server
MS Windows 2008 Server
MS Windows 2012 Server
Linux
MAC OS X
Εξειδίκευση των απαιτήσεων:

ΑΠΑΙΤ
ΗΣΗ

ΑΠΑΝ
ΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

ΝΑΙ
NAI

ΝΑΙ
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ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤ
ΗΣΗ

2.1

Ανίχνευση και καθαρισµός όλων των τύπων απειλών:
viruses, trojans, dialers, spyware, jokes, hoaxes

ΝΑΙ

2.2

Αυτόµατη ανίχνευση & καθαρισµός των προαναφερθέντων
απειλών σε πραγµατικό χρόνο

ΝΑΙ

2.3

On-demand ανίχνευση και σε πραγµατικό χρόνο του
δικτύου για malware

ΝΑΙ

2.4

∆υνατότητα για host intrusion prevention system

ΝΑΙ

2.5
2.6
2.7
2.8

Κεντρική διαχείριση όλων των Antivirus των σταθµών
εργασίας / server
Υποστήριξη πολλαπλών οµάδων και υπο-οµάδων µε
δυνατότητα εφαρµογής διαφορετικών ρυθµίσεων για κάθε
περίπτωση
Εγκατάσταση & απεγκατάσταση της προστασίας µέσω
κεντρικής κονσόλας (Remote deployment)
Αυτόµατη ενηµέρωση από το Internet από κεντρικό σηµείο
από το οποίο στην συνέχεια θα ενηµερωθούν όλοι οι
σταθµοί εργασίας και server του δικτύου

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

Η ανανέωση των signature files να είναι incremental

ΝΑΙ

2.10

Υποστήριξη τεχνολογίων Advanced heuristics/DNA/Smart
Signatures για δυνατότητα ανίχνευσης άγνωστων ιών

ΝΑΙ

2.12
3
3.1

Παρακολούθηση όλων των antivirus clients και παραγωγής
report και στατιστικών σε πολλές µορφές
(Προγραµµατισµένα emails, PDF, PS, CSV, Charts)
Η εγκατάσταση της Database της κονσόλας θα πρέπει
απαραίτητα να γίνεται σε ένα υπολογιστή οπουδήποτε στο
εσωτερικό δίκτυο της εταιρίας και όχι σε εξωτερικό δίκτυο
π.χ. Cloud.
Επιπλέον απαιτήσεις:
Επικοινωνία του software µόνο µε IP δηλαδή να δουλέψει
σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν υπηρεσίες
ονοµατοδοσίας

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

3.2

Rollback σε προηγούµενη έκδοση του Signature File.

ΝΑΙ

3.3

Παροχή Bootable Media που να περιέχει το antivirus ώστε
να δίνει τη δυνατότητα για καθαρισµό του συστήµατος χωρίς
να χρειάζεται να ξεκινήσει το λειτουργικό σύστηµα.

ΝΑΙ

3.4

3.5
3.6
3.7

Να περιέχεται εφαρµογή που να καταγράφει την κατάσταση
του συστήµατος (εφαρµογές, processes, services κ.α) σε
µία χρονική στιγµή (snapshot) και αποθήκευση των
αποτελεσµάτων για σύγκριση τους µε την κατάσταση του
συστήµατος από διαφορετική χρονική στιγµή.
Να περιλαµβάνεται έλεγχος και ειδοποίηση για το αν
υπάρχουν ενηµερώσεις για το λειτουργικό σύστηµα
∆υνατότητα κατεβάσµατος ενηµερώσεων που βρίσκονται σε
δοκιµαστικό στάδιο
∆υνατότητα µπλοκαρίσµατος όλων των σελίδων του
Internet σε έναν υπολογιστή καθώς και διαχείριση των
σελίδων που µπορούν να είναι διαθέσιµες στο χρήστη

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

ΝΑΙ

2.9

2.11

ΑΠΑΝ
ΤΗΣΗ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
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ΑΠΑΙΤ
ΗΣΗ

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ

3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15

∆υνατότητα κάθε client να µπορεί να γίνει update server για
τους υπόλοιπους υπολογιστές του δικτύου χωρίς την
εγκατάσταση κονσόλας διαχείρισης του προγράµµατος.
Τα updates να µπορούν να διανεµειθούν στο δίκτυο µέσω
HTTP proxy cache
∆υνατότητα εξαγωγής των ρυθµίσεων ενός client σε αρχείο
και εισαγωγής των ρυθµίσεων σε άλλον client από το ίδιο
αρχείο.
Να παρέχεται cloud reputation database για αµεσότερη
προστασία από νέες απειλές
Η επικοινωνία των servers και των clients να διασφαλίζεται
µέσω certificate
Να µπορεί να γίνει αυτόµατη ανίχνευση των υπολογιστών
που βρίσκονται στο τοπικό δίκτυο, ακόµα κι αν αυτά δεν
ανήκουν σε Active Directory
Να µπορεί να γίνει ενεργοποίηση σε δίκτυο χωρίς σύνδεση
στο internet (offline activation)
Ο server διαχείρισης να παρέχεται σε µορφή
προεγκατεστηµένου virtual appliance

ΑΠΑΝ
ΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
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Ο ΕΝΤ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΝΕΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ & ΗΛΕΚΤΡ.
∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΥΣΗΣ

∆.ΡΗΓΑΤΟΣ

∆.ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ

Α. ΥΦΑΝΤΙ∆ΗΣ

Α. ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ
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Πειραιάς, 07/09/2015

K.A. 10.7134.07: Προμήθεια λογισμικού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΑΡΜΟ∆ΙΟΣ ΥΠ.: ΡΗΓΑΤΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΗΣ
Τηλ: 213-2022404, 213-2022704
FAX: 213-2022410

προστασίας από προγράμματα ‘’ιούς’’
(antivirus)& λοιπές υπηρεσίες προστασίας του
λογισμικού..
ΠΟΣΟ : 6096,00 € άνευ ΦΠΑ

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η προµήθεια του λογισµικού προστασίας ηλεκτρονικών υλικών, σύµφωνα µε τις Τεχνικές
προδιαγραφές θα βαρύνει τον Κ.Α. 10.7134.07 του προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015,
κατά 7.498,78€ (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%).

Α/Α

ΕΙ∆ΟΣ

1

Λογισµικό προστασίας Η/Υ (2 ΕΤΗ)

ΑΡΙΘΜΟΣ
Α∆ΕΙΩΝ Η/Υ
20,32
300
+ ΦΠΑ 23%
ΣΥΝΟΛΟ
ΤΙΜΗ

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ
ΜΕ ΦΠΑ
6.096,00€
1.402,08
7.498,08

Ενδεικτικός Προϋπολογισµός µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. : 6.096,00€ ( Σύνολο µε ΦΠΑ 23%
7.498,08 € )
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Ο ΕΝΤ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΝΕΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ & ΗΛΕΚΤΡ.
∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΥΣΗΣ
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