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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Για την παροχή υπηρεσιών αναβάθμισης υφιστάμενων αδειών του σχεδιαστικού προγράμματος 

GstarCAD  από Standalone σε Network και τη προμήθεια τριών (3) νέων αδειών ποσού 9.200,00€ 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ  

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

(α) του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

(β) την αριθμ. 1218/16.2.2021 (ΦΕΚ 762 τ. Β) απόφαση της συντονίστριας Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Κρήτης «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της  

Περιφέρειας Κρήτης».   

(γ) του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143Α ) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) & δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

(δ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

(ε) του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

(στ) Την με αριθμ. . 69994/29433/12-7-2012 απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α  Κ Ρ Η Τ Η Σ 

ΓΕΝIKH  ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ 

 

Ηράκλειο, 16/11/2022 
Αρ. Πρωτ.: 354899 
Α.Δ.Α.Μ.:  
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       «περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στους  

       Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων της έδρας της Περιφέρειας Κρήτης» 

2. Το αρ.πρωτ.188122/27-6-2022 (ΑΔΑΜ:22REQ010822758) τεκμηριωμένο αίτημα του 

Περιφερειάρχη Κρήτης. 

3. Την αρ. 874/2022 (ΑΔΑ:6OΞ27ΛΚ-ΒΩ3) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 

εγκρίθηκε η εξειδίκευση της πίστωσης για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας 

πρόσκλησης. 

4. Την αρ.3394/2022 (ΑΔΑΜ:22REQ010936008) Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης.  

Για ότι δεν αναφέρεται ρητά στην παρούσα πρόσκληση ισχύουν τα οριζόμενα στις ανωτέρω 

διατάξεις. 

 

ΚΑΛΕΙ 

Τους ανωτέρω οικονομικούς φορείς που επιθυμούν και δραστηριοποιείται στο αντικείμενο της 

παρούσης, να υποβάλλουν προσφορά για την παροχή υπηρεσιών αναβάθμισης υφιστάμενων 

αδειών του σχεδιαστικού προγράμματος GstarCAD  από Standalone σε Network και τη προμήθεια 

τριών (3) νέων αδειών ποσού 9.200,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  

 

 

Αντικείμενο της Πρόσκλησης 

Η παρούσα εργασία θα πρέπει να περιλαμβάνει  την αναβάθμιση των  εννέα (9) υφιστάμενων 

αδειών του σχεδιαστικού προγράμματος GstarCAD, που έχει στην κατοχή της η Περιφέρεια 

Κρήτης, σε δικτυακή έκδοση και στην τρέχουσα εμπορικά διαθέσιμη έκδοση. Επιπλέον θα πρέπει 

να περιλαμβάνει και την επέκτασή τους με επιπλέον τρεις (3) άδειες χρήσης, ώστε να υπάρχει 

συνολικά δυνατότητα για έως και δώδεκα (12) ταυτόχρονους χρήστες (Concurrent users). 

Θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα κάτωθι: 

  Να έχει υψηλή συμβατότητα με το AutoCAD  

 Δυνατότητα υποδοχής σε επικαθήμενες εφαρμογές 

 Περιβάλλον εργασίας και συνήθεις λειτουργίες να είναι παρόμοιες με αυτές του Autocad. 

Να μην απαιτείται περαιτέρω εκπαίδευση για τους υφιστάμενους χρήστες AutoCAD  

 Να ανοίγει και σώζει αρχεία *.dwg και *.dxf μέχρι και την έκδοση AutοCAD 2022   

 Δυνατότητα δισδιάστατης (2D) και τρισδιάστατης (3D) σχεδίασης  

 Εισαγωγή Dwg Table σε Excel   

 Μετατροπή PDF σε  DXF   

 Δημιουργία, επεξεργασία και διαχείριση στοιχείων blocks μέσω του Dynamic Block Editor  

 Αναγνώριση raster εικόνων μορφής .bmp, .jpeg, .png, .tga, .tiff, .gif, .pcx, .pict, .ig4, .rlc  

 Συμβατότητα με λειτουργικά συστήματα Windows XP,Vista,7,8,10  
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 Μόνιμη Άδεια που να μην απαιτεί πρόσθετο κόστος για την λειτουργία της, πέραν από το 

προαιρετικό κόστος αναβάθμισης σε νεότερες εκδόσεις.   

 Το προσφερόμενο λογισμικό θα αφορά την πλέον πρόσφατη έκδοση. 

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 9.200,00 € συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α. και κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη 

προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. Η  δαπάνη  θα βαρύνει τον προϋπολογισμό  της Περιφέρειας 

Κρήτης τον φορέα 00.072 και ΚΑΕ 0899.  

Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των υπηρεσιών  της πρόσκλησης. 

Οι τεχνικές προδιαγραφές περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄.  

 

Λόγοι Αποκλεισμού 

Προσφέροντες αποκλείονται από τη διαδικασία ανάθεσης όταν συντρέχουν οι λόγοι που 

αναφέρονται στις  παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε και 

ισχύει με το άρθρο 22 του Ν. 4782/2021. 

 

Κατάρτιση και Υποβολή Προσφορών 

Οι προσφορές κατατίθενται σε σφραγισμένο φάκελο, ή αποστέλλονται με ευθύνη του 

προσφέροντα όσον αφορά στην έγκαιρη παράδοσή τους, στη Δ/νση Τεχνικών Έργων της 

Περιφέρειας Κρήτης  έως την 23η Νοεμβρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00  π.μ. Αμέσως μετά 

τη λήξη του χρόνου υποβολής των προσφορών θα διενεργηθεί η αποσφράγιση και η αξιολόγηση 

των προσφορών.   

Στον φάκελο της προσφοράς αναγράφονται ευκρινώς τα στοιχεία του προσφέροντος (επωνυμία, 

τηλέφωνο επικοινωνίας κ.λ.π) καθώς και η ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ………../2022 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ 

ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  GstarCAD  ΑΠΟ Standalone ΣΕ Network ΚΑΙ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΤΡΙΩΝ (3) ΝΕΩΝ ΑΔΕΙΩΝ  

Περιεχόμενα φακέλου προσφοράς : 

1) Υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο (σε περίπτωση νομικού 

προσώπου) στην οποία θα δηλώνεται ότι: «δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της 

παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 για το σύνολο των φυσικών  προσώπων που 

είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου στον οικονομικό φορέα».  

Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο, θα δηλώνεται ότι: «δεν συντρέχουν στο 

πρόσωπό μου οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 ».  

2) Φορολογική ενημερότητα, σε ισχύ. 

3) Ασφαλιστική ενημερότητα για κύρια και επικουρική  ασφάλιση, σε ισχύ.  
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4) Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επιμελητηρίου ή άλλου αρμόδιου επαγγελματικού 

μητρώου που να έχει εκδοθεί το αργότερο έως τριάντα(30) εργάσιμες ημέρες πριν από την 

υποβολή του από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή σε αυτό καθώς και το ειδικό επάγγελμα. 

5) Νομιμοποιητικά έγγραφα του προσφέροντος. 

α) Στις περιπτώσεις που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, υποβάλλονται τα κατά περίπτωση 

νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης.  

Εφόσον η νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση, προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας 

αρχής (π.χ ΓΕΜΗ) αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον  έχει εκδοθεί το αργότερο έως τριάντα (30) 

εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή του.  

β) Στην περίπτωση φυσικού προσώπου, υποβάλλεται βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος από την 

αρμόδια Οικονομική Αρχή (Δ.Ο.Υ) και τις μεταβολές  

6) Όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά που αναφέρονται στο παράρτημα Α΄ «τεχνικές 

Προδιαγραφές» της παρούσας (πτυχία, πιστοποιητικά, ειδικές άδειες κλπ).  

7) Την Οικονομική προσφορά η οποία υποβάλλεται συμπληρώνοντας το υπόδειγμα του 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β΄. 

 

Τόπος και χρόνος παροχής υπηρεσιών 

Οι υπηρεσίες που προβλέπονται από την παρούσα θα παρασχεθούν, ύστερα από τις υποδείξεις 

της αρμόδιας υπηρεσίας, ήτοι της Δ/νσης Τεχνικών Έργων  της Περιφέρειας Κρήτης και για 

χρονικό διάστημα  2 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. 

 

 

 

                                      Κρατήσεις – Πληρωμή 

Η πληρωμή των προσφερόμενων προγραμμάτων θα πραγματοποιηθεί μετά την παράδοσή 

τους στην υπηρεσία μας με την εξόφληση του 100% της αξίας του τιμολογίου που θα εκδώσει ο 

ανάδοχος. 

Όλα τα τιμολόγια θα υποβάλλονται στην Δ/νση Τεχνικών έργων της Περιφέρειας Κρήτης 

συνοδευόμενα από διαβιβαστικό το οποίο θα πρωτοκολλείται στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας. 

Ο ανάδοχος κατά την πληρωμή βαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις, ειδικότερα: 

Α) Οι ακόλουθες κρατήσεις επί της καθαρής αξίας της  συμβατικής τιμής, 

- 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων,  

- 0,06% υπέρ της Αρχής  Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, 

Επί των ανωτέρω κρατήσεων παρακρατείται Χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20%  

Β) Παρακράτηση φόρου εισοδήματος (4% για προμήθειες και 8% για παροχή υπηρεσιών) γίνεται 

όπως προβλέπεται από το άρθρο 64 του Ν. 4172/2013, για τις υπηρεσίες στα πλαίσια της 

παρούσης που θα παρέχει ο ανάδοχος. 
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Οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, μπορούν να 

ζητήσουν οποιοδήποτε δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία ή στα 

έγγραφα της σύμβασης. 

 

Λοιποί όροι 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο 

της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 

Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα 

όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και 

υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

 

Η παρούσα Πρόσκληση θα αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 

(Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης www.crete.gov.gr και αντίγραφο της θα 

τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του κεντρικού κτιρίου της Περιφέρειας Κρήτης (πλ. 

Ελευθερίας). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
 
 
 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ -ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Α.  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

 

Η παρούσα εργασία θα πρέπει να περιλαμβάνει  την αναβάθμιση των  εννέα (9) υφιστάμενων 

αδειών του σχεδιαστικού προγράμματος GstarCAD, που έχει στην κατοχή της η Περιφέρεια 

Κρήτης, σε δικτυακή έκδοση και στην τρέχουσα εμπορικά διαθέσιμη έκδοση. Επιπλέον θα πρέπει 

να περιλαμβάνει και την επέκτασή τους με επιπλέον τρεις (3) άδειες χρήσης, ώστε να υπάρχει 

συνολικά δυνατότητα για έως και δώδεκα (12) ταυτόχρονους χρήστες (Concurrent users). 

Θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα κάτωθι: 

 Να έχει υψηλή συμβατότητα με το AutoCAD  

Δυνατότητα υποδοχής σε επικαθήμενες εφαρμογές 

Περιβάλλον εργασίας και συνήθεις λειτουργίες να είναι παρόμοιες με αυτές του Autocad. Να μην 

απαιτείται περαιτέρω εκπαίδευση για τους υφιστάμενους χρήστες AutoCAD  

Να ανοίγει και σώζει αρχεία *.dwg και *.dxf μέχρι και την έκδοση AutοCAD 2022   

Δυνατότητα δισδιάστατης (2D) και τρισδιάστατης (3D) σχεδίασης  

Εισαγωγή Dwg Table σε Excel   

Μετατροπή PDF σε  DXF   

Δημιουργία, επεξεργασία και διαχείριση στοιχείων blocks μέσω του Dynamic Block Editor  

Αναγνώριση raster εικόνων μορφής .bmp, .jpeg, .png, .tga, .tiff, .gif, .pcx, .pict, .ig4, .rlc  

Συμβατότητα με λειτουργικά συστήματα Windows XP,Vista,7,8,10  

Μόνιμη Άδεια που να μην απαιτεί πρόσθετο κόστος για την λειτουργία της, πέραν από το 

προαιρετικό κόστος αναβάθμισης σε νεότερες εκδόσεις.   

Το προσφερόμενο λογισμικό θα αφορά την πλέον πρόσφατη έκδοση.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Του φυσικού ή νομικού προσώπου, ή ένωσης οικονομικών φορέων ή συνεταιρισμού, ή 

κοινοπραξίας προμηθευτών  

……………………….…………………………………………………………………………………………..……………………… 

με έδρα  ………………………………..………. Οδός …….………………………………..αριθμός 

……………..………….. 

Τ.Κ. ……………………Τηλ. …………………………………………Ε-mail:……………………………..………………….... 

αφού έλαβα γνώση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της πρόσκλησης για την παροχή 

υπηρεσιών αναβάθμισης υφιστάμενων αδειών του σχεδιαστικού προγράμματος GstarCAD  από 

Standalone σε Network και τη προμήθεια τριών (3) νέων αδειών ποσού 9.200,00€ 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. , υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι 

αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση της στην τιμή: 

 

(Ημερομηνία) 

Ο  Προσφέρων 

(Ονοματεπώνυμο-Υπογραφή-Σφραγίδα) 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΟΝΑΔΩΝ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

GstarCAD PRO 2023 Upgrade 

Standalone to Network 
ΤΕΜ    

GstarCAD PRO 2023 Network 

New License 
ΤΕΜ    
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