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ΘΕΜΑ:  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Υποστήριξη και ∆ιάθεση Νέων 

Εκδόσεων λογισµικού Public του ∆ήµου Λαρισαίων  
 
 Ο ∆ήµος µας ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία υποστήριξης και διάθεσης νέων εκδόσεων 
του λογισµικού Ηλεκτρονικής ∆ιαχείρισης ∆ιαδικασιών,  Έργων και Εγγράφων «Public» (της I.B.C. 
Ι.Κ.Ε., συνέχεια της ISOSOFT Α.Ε., µε άδεια χρήσης για 15 χρήστες). Το λογισµικό είναι απαραίτητο 
εργαλείο για την λήψη και διατήρηση της Πιστοποίησης ∆ιαχειριστικής Επάρκειας Έργων και 
∆ράσεων του ΕΣΠΑ.  
 Οι υπηρεσίες πρέπει να πληρούν τις µε αρ.πρωτ. 29380/29-8-2018 Τεχνικές Προδιαγραφές της 
Υπηρεσίας και να παρέχονται µέχρι τις 7/9/2019. Σε περίπτωση που ο οικονοµικός φορέας δεν είναι ο 
κατασκευαστής του λογισµικού, θα πρέπει να είναι µεταπωλητής της κατασκευάστριας εταιρείας I.B.C. 
Ι.Κ.Ε. (συνέχεια της ISOSOFT Α.Ε.) και επίσηµος υποστηρικτής του λογισµικού «Public». 
Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. 2036/31-8-2018 

Απόφαση ∆ηµάρχου Ανάληψης Υποχρέωσης µε Α∆Α: Ψ∆Ω9ΩΛΞ-ΗΗΨ (Α∆ΑΜ: 18REQ003629492), 
και έχει δεσµευτεί στο οικείο Μητρώο ∆εσµεύσεων η αντίστοιχη πίστωση µε α/α 1552/2018, σύµφωνα 
µε την παρ. 1α του άρθρου 4 του Π.∆. 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α). 
Η διαδικασία ανανέωσης θα γίνει µε απ’ ευθείας ανάθεση της υπηρεσίας, µε κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής και 
µε ενδεικτικό συνολικό προϋπολογισµό µέχρι 2.108,00 € (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ). 

Παρακαλούµε να µας στείλετε προσφορά (1: βεβαίωση επίσηµου µεταπωλητή της εταιρείας I.B.C. 
Ι.Κ.Ε. και επίσηµου υποστηρικτή του λογισµικού Public και 2: οικονοµική προσφορά) για τις εν λόγω 
υπηρεσίες, µε φυσική παρουσία στο ∆ηµαρχείο, Ίωνος ∆ραγούµη 1, Λάρισα, 3ο όροφο, Τµ. 
Υποστήριξης Πληροφορικών Συστηµάτων και Επικοινωνιών, (αρµ.υπάλ. ∆ράκου Ελένη, τηλ: 2413 
500273) ή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο στη διεύθυνση tpe@larissa-dimos.gr, µέχρι Τετάρτη 
24/10/2018, ώρα 12:00µ. 

∆εν απαιτούνται δικαιολογητικά συµµετοχής. 

 Ο αν.∆ιευθυντής  
 Επιχειρησιακού Σχεδιασµού 
 
 
 
 
 
 Αριστοτέλης ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ 
 ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ µε βαθµό Α’ 


