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Προκηρύσσουµε Συνοπτικό ∆ιαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο ανάθεσης 
την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής, για τις 
«Υπηρεσίες Παραχώρησης ∆ικαιώµατος Χρήσης Βελτιωµένων Εκδόσεων Λογισµικού ΟΤΑ-
Genesis και S.H.R.M.S. και Τεχνικής Υποστήριξής του». Οι υπηρεσίες θα παρέχονται µέχρι 
31/12/2020.  

Οι προσφορές πρέπει να συµµορφώνονται µε τις µε αρ.πρωτ. 18340/22-5-2020 Τεχνικές 
Προδιαγραφές και θα αφορούν το σύνολο των υπηρεσιών (χρήσης βελτιωµένων εκδόσεων και 
τεχνικής υποστήριξης). Προσφορές που θα αφορούν µέρος των υπηρεσιών δεν θα γίνονται δεκτές. Ο 
προϋπολογισµός της υπηρεσίας είναι είκοσι τέσσερις χιλιάδες εκατόν δώδεκα ΕΥΡΩ και δέκα επτά 
λεπτά ( 24.112,17 € ) συµπεριλαµβανοµένου 24% ΦΠΑ. 

Οι προσφορές θα επιδοθούν στην αρµόδια Επιτροπή ∆ιαγωνισµού την Τρίτη 30-6-2020 και ώρα 
11:30 έως 12:00 µ.µ. στο ∆ηµαρχείο Λαρισαίων, Ίωνος ∆ραγούµη 1, 412 22 Λάρισα, στον 3ο όροφο 
στο Τµήµα Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστηµάτων και Επικοινωνιών. Οι προσφορές µπορεί να 
αποστέλλονται στην υπηρεσία στην ανωτέρω διεύθυνση ταχυδροµικώς ή µε άλλο τρόπο (εκτός 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου) και να παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την προϋπόθεση ότι θα 
περιέρχονται στην υπηρεσία µέχρι την προηγουµένη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού. 

Η ∆ιακήρυξη θα αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.∆Η.Σ. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να έχουν πρόσβαση στο 
περιεχόµενο της ∆ιακήρυξης, των Τεχνικών Προδιαγραφών, του Τυποποιηµένου Εντύπου 
Υπεύθυνης ∆ήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆.) και του εντύπου οικονοµικής προσφοράς µέσω της ιστοσελίδας του 
∆ήµου Λαρισαίων www.larissa.gov.gr στην Ενότητα «Ενηµέρωση - Προκηρύξεις Έργων 
Προµηθειών», από όπου µπορούν να τα προµηθεύονται δωρεάν. 

 
Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 
Επιχειρησιακού Σχεδιασµού 
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