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ΘΕΜΑ: Αίτηµα για την παροχή υπηρεσιών απεικόνισης χαρτών για χρήση στην
εφαρµογή «Μάθε πού ψηφίζεις» ενόψει των επερχόµενων βουλευτικών εκλογών της 7ης
Ιουλίου 2019.
Ενόψει των επερχόµενων βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019, το Υπουργείο Εσωτερικών
προτίθεται να προβεί στην προµήθεια υπηρεσιών απεικόνισης χαρτών για χρήση στην εφαρµογή
«Μάθε πού ψηφίζεις» για τις ανάγκες της ∆ιεύθυνσης Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης του Υπουργείου
Εσωτερικών.
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να καταθέσουν οικονοµική προσφορά κατόπιν συνεννόησης µε
την υπηρεσία “Here Maps” (https://developer.here.com).
Το κόστος για την ανωτέρω υπηρεσία υπολογίζεται δεν θα ξεπεράσει τις τρεις χιλιάδες ευρώ
(3.000,00€) µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%, ήτοι τις τρεις χιλιάδες επτακόσια είκοσι ευρώ
(3.720,00€) συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΑΛΕ
2420989001 του Φορέα 1007-201 (Γενική Γραµµατεία ΥΠ.ΕΣ.) από τον Προϋπολογισµό Εξόδων του
ΥΠ.ΕΣ. για το έτος 2019.
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει συµπληρωµατικά µε την προσφορά τους να καταθέσουν
αντίγραφα σύστασης και εκπροσώπησης της εταιρείας τους, ασφαλιστικής ενηµερότητας,
φορολογικής ενηµερότητας, πιστοποιητικού ΓΕΜΗ και απόσπασµα(τα) ποινικού µητρώου.
Τα ποινικά µητρώα θα πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) µήνες πριν από την υποβολή τους. Σε
περίπτωση αναµονής έκδοσης τους, δύναται να προσκοµιστεί υπεύθυνη δήλωση του νόµου 105
Ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν εµπίπτει στις διατάξεις της
παρ.1 άρθρου 73 του ν.4412/2016.
Κατάθεση προσφορών µέχρι την Τρίτη 25 Ιουνίου 2019 και ώρα 12:00 στα γραφεία µας επί
της Σταδίου 31, 4ος όροφος.
Προσφορές που αποκλίνουν από τις ανωτέρω προϋποθέσεις θα κριθούν ως εναλλακτικές και θα
απορριφθούν.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
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