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Πάτρα 5 Φεβρουαρίου 2018
Αρ.Πρωτ. 27170/350
ΠΡΟΣ:

Δ/νση

Διοικητικού

Οικονομικού

ΠΕ Ηλείας της ΠΔΕ.
Διοικητήριο, 27131, Πύργος.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 170/2018 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
Σχετ.:1) η υπ’αρ. 25455/389/25-1-2018 εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού ΠΕ Ηλείας της ΠΔΕ
2) η υπ’αρ. . 107/22-05-2017 (ΑΔΑ 7ΚΟ87Λ6-ΒΜΨ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας
3) η υπ. αριθμ. 1033/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ

Σας διαβιβάζουμε την υπ΄ αριθμ. 170/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και
αξιολόγησης

δικαιολογητικών

συμμετοχής-τεχνικών

προσφορών

του

ανοικτού

ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού άνω των ορίων (διεθνή) για την «Προμήθεια
εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Ηλείας,
προϋπολογισμού

έως

124.000,00

€

συμπεριλαμβανομένου

ΦΠΑ»

με

κριτήριο

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από Οικονομική άποψη προσφορά βάσει της
τιμής.» ,για δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Η αναπληρώτρια Γραμματέας

Κολοκύθα Αρτεμισία

Παναγιώτης Μπράμος
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

170/2018
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 6/2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στην Πάτρα, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την
30η Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 28640/373/26-1-2018 νόμιμη
πρόσκληση του Προέδρου της, η όποια δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της
Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:
1. Μπράμος Παναγιώτης – Πρόεδρος της Επιτροπής
2. Αυγέρης Σάββας –Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Γαβριηλίδης Κωνσταντίνος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Βεργοπούλου Παρασκευή –αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
και η (α) αναπληρώτρια γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Αρτεμισία Κολοκύθα υπάλληλος της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 223542/3544/24-8-2015 απόφαση του
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και τις 265761/4540/2-10-2014 με την τροποποιητική αυτής 224540/3552/258-2015 αποφάσεις του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης: α) o κ. Κρηνίδης Ηλίας, Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού –
Δημ/κού Ελέγχου της Π.Δ.Ε. , για θέμα της ημερήσιας διάταξης και β) ο κ. Μπάτσικας Λεωνίδας του
Αντωνίου, για το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.
Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν, αν και νομίμως προσκλήθηκαν, οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη
της

Οικονομικής

Επιτροπής,

κ.

Καρδάρα

Ευσταθία

και

οι

κ.κ.

Πετρόπουλος

Κωνσταντίνος,

Παρασκευόπουλος Γεράσιμος και Σύρμος Γεώργιος.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης
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Αρ. Απόφασης 170/2018
Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης , με τίτλο:
«Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχήςτεχνικών προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού άνω των
ορίων (διεθνή) για την «Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες των
υπηρεσιών της Π.Ε. Ηλείας, προϋπολογισμού έως 124.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ»
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από Οικονομική άποψη προσφορά
βάσει της τιμής.»

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής
παρέθεσε την υπ΄ αριθμ. πρωτ.

25455/389/25-1-2018 εισήγηση της Δ/νσης

Διοικητικού

Οικονομικού ΠΕ Ηλείας της ΠΔΕ, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 και του άρθρου 163 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/τ.Α/7.6.2010) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» με
το οποίο συστήθηκαν και συγκροτήθηκαν οι Περιφέρειες ως ΝΠΔΔ - ΟΤΑ Β’.
2. Την αριθμ. 248595/27-12-2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου» Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β΄/30-12-2016).
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/08-08-2016) σχετικά με «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 «Σκοπός» του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ.143Α’) «Αρχές δημοσιονομικής
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις», σύμφωνα με το οποίο σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ενσωμάτωση στην ελληνική
έννομη τάξη της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ του Συμβουλίου της 8ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά με τις
απαιτήσεις για τα δημοσιονομικά πλαίσια των κρατών − μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE L 306/41),
καθώς και η συστηματική ένταξη σε ενιαίο κείμενο και, κατά περίπτωση, η επικαιροποίηση των
ισχυουσών αρχών δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας και των διατάξεων του δημόσιου
λογιστικού.
5. Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 2286/1995/19Α/01-02-1995, με τις οποίες κωδικοποιούνται οι διατάξεις
περί προμηθειών του δημόσιου τομέα και ρυθμίζονται συναφή θέματα.
6. Τις διατάξεις του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/14-02-2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και
την αποτροπή καταστρατηγήσεων, κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/10-11-2005) και όπως ισχύει.
7. Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ112/Α’/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”.
8. Το Ν.3548/07 (ΦΕΚ. 68/τ.Α/20-3-2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο
Νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».
9. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
10. Την υπ΄ αριθμ 400/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, περί επικύρωσης των
αποτελεσμάτων των περιφερειακών εκλογών της 18ης και 25ης Μάιου 2014 και το από 25/08/2014
πρακτικό ορκωμοσίας της νέας περιφερειακής αρχής της Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
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11. Την υπ’ αριθμ. 6302/60/09-01-2017 (Φ.Ε.Κ. 211/τ.Β΄/30-01-2017) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.

21.

22.
23.

24.

Ελλάδας περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Την υπ' αριθμ. οικ. 55961/643/01-03-2017 (ΦΕΚ 111/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./9.03.2017) απόφαση Περιφερειάρχη
Δυτικής Ελλάδας «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» .
Την υπ’ αριθ.69923/876/14-3-2017 (Φ.Ε.Κ 1018/Β/24-3-2017) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας με θέμα: «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας».
Την αριθμ. 92550/132/5-4-2017 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Ηλείας σχετικά με παροχή
εξουσιοδότησης υπογραφής (ΦΕΚ 1300/Β΄/13-04-2017).
Την υπ’ αριθ. 2/42053/0094/2002 απόφαση Υπ. Οικονομίας, με την οποία αναπροσαρμόστηκε το
χρηματικό ποσό του άρθρου 41 του Ν.Δ. 496/74 για την σύναψη σύμβασης, σε δύο χιλιάδες πεντακόσια
(2.500) ευρώ.
Την αριθμ.69641/869/14-03-2017 απόφαση Περιφερειάρχη, περί ορισμού προέδρου Οικονομικής
Επιτροπής, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 138/Υ.Ο.Δ.Δ./23-03-2017.
Τις διατάξεις της παραγράφου (γ) του άρθρου 176 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τΑ΄/2010),
το οποίο τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 58/τΑ΄/2012)
σύμφωνα με το οποίο η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια για «Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη
των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών,
καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή
ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους της περιφέρειας ή δημόσιους υπαλλήλους».
Την υπ. αριθμ. 184/2017 (18η Συνεδρίαση 14-11-2017) (ΑΔΑ:Ω8ΒΓ7Λ6-ΥΥΚ) απόφαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018.
Την υπ’ αριθμ. 173/2017 (19η Συνεδρίαση 09-11-2017) (ΑΔΑ:69ΒΖ7Λ6-ΖΕΝ) απόφαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με την οποία εγκρίθηκε το ετήσιο πρόγραμμα
προμηθειών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018.
Την υπ’ αριθμ. 107/22-05-2017 (ΑΔΑ 7ΚΟ87Λ6-ΒΜΨ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της
Περιφέρειας Δυτικής με θέμα «Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας δαπάνης για τη σύναψη
σύμβασης προμήθειας εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής
Ενότητας Ηλείας με τη διαδικασία του ανοιχτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού (Διεθνή) άνω
των ορίων της παρ. 5 του Ν.4412/2016, συνολικού προϋπολογισμού 124.000,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ».
Η δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό ΠΔΕ έτους 2018 και τους ΚΑΕ : 02.03.072.1723.01.0001,
02.03.072.1699.01.0001,
02.03.072.0899.01.0011, 02.03.151.0899.01.0001, 02.03.310.0899.01.0006,
02.03.310.1699.01.0001,
02.03.310.1723.01.0001,
02.03.390.0899.01.0011,
02.03.390.1699,01.0011,
02.03.390.1723.01.0011, 02.03.350.1723.01.0001, 02.03.291.1723.01.0005,
02.03.191.1723.01.0001 και
02.03.192.1723.01.0001.
Την με αριθ. πρωτ. 155867/5639/14-06-2017 βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης της Δ/νσης ΟικονομικούΔημοσιονομικού Ελέγχου ΠΔΕ, για την υλοποίηση της εν θέματι προμήθειας».
Το αριθμ. 152227/678/06-06-2017 έγγραφο μέσω ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου της Δ/νσης Διαφάνειας &
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με θέμα την πρόταση αλλαγών στις τεχνικές προδιαγραφές
εξοπλισμού πληροφορικής των υπηρεσιών της ΠΕ Ηλείας για την προκήρυξη διαγωνιστικής
διαδικασίας.
Την υπ. αριθμ. 1033/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έγκριση διενέργειας
ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού άνω των ορίων (διεθνή) και κατάρτισης των όρων
διακήρυξης για την «Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες των υπηρεσιών της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας-Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας με τη διαδικασία του ανοικτού
ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού άνω των ορίων (διεθνή) της παρ. 5 του Ν. 4412/2016, συνολικού
προϋπολογισμού 124.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
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25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

συμφέρουσα από Οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής και τη σύσταση των επιτροπών α.
«Επιτροπή αποσφράγισης & αξιολόγησης προσφορών», β. «Επιτροπή εντάσεων και προσφυγών».
Την αρ. πρωτ. 200825/3665/12-09-2017 διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού
άνω των ορίων (διεθνή) για την «Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες των
υπηρεσιών της Π.Ε. Ηλείας, προϋπολογισμού έως 124.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ».
Το αριθμ. οικ. 321912/5755/20-11-2017 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών ΠΕ Ηλείας περί
εγκυρότητας των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με συστημικό
αριθμό στο ΕΣΗΔΗΣ 44994.
Το αριθμ. οικ. 336316/6008/01-12-2017 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών ΠΕ Ηλείας με το οποίο
διαβιβάστηκε στην Επιτροπή Αξιολόγησης το από 29/11/2017 υπόμνημα της εταιρείας «MULTILAB
A.E.».
Το αριθμ. οικ. 340588/6052/06-12-2017 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών ΠΕ Ηλείας με το οποίο
διαβιβάστηκε στην Επιτροπή Αξιολόγησης το από 05/12/2017 υπόμνημα της εταιρείας «DATUM».
Το αριθμ. οικ. 345632/6145/11-12-2017 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών ΠΕ Ηλείας με το οποίο
διαβιβάστηκε στην Επιτροπή Αξιολόγησης το από 08/12/2017 υπόμνημα της εταιρείας «DYNACOMP».
Το από 16/01/2017 έγγραφο της Επιτροπής Αξιολόγησης του διαγωνισμού με το οποίο ζητούνται
διευκρινήσεις από την εταιρεία «DYNACOMP».
Το αριθμ. οικ. 23791/351/23-01-2018 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών ΠΕ Ηλείας με το οποίο
διαβιβάστηκε στην Επιτροπή Αξιολόγησης το από 23/01/2018 έγγραφο της εταιρείας «DYNACOMP»
με το οποίο δίνονταν διευκρινήσεις επί της τεχνικής προσφοράς της εταιρείας.
Το από 24-01-2018 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού με αρ.
συστήματος 44994, σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπής διαπιστώνει τα εξής :

«Στον Πύργο σήμερα 24/1/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ., στα γραφεία του Τμήματος Πληροφορικής
ΠΕ Ηλείας στο Διοικητήριο Πύργου επί της οδού Μανωλοπούλου 47, συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε
με την με αριθμό 1033/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
(7ΘΞΖ7Λ6-ΩΑΑ), προκειμένου να συντάξει το πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης των
δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών που υποβλήθηκαν στον με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 44994
ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ. αριθ. πρωτ. 200825/3665/12-09-2017 διακήρυξης της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας, για την «Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας-Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας με τη διαδικασία του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού
διαγωνισμού άνω των ορίων (διεθνή) της παρ. 5 του Ν. 4412/2016, συνολικού προϋπολογισμού 124.000,00 €,
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ».
Αναλυτικά η διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών έχει ως εξής:
Στον Πύργο, στις 19/10/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ., στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών της
ΠΕ Ηλείας στο Διοικητήριο Πύργου επί της οδού Μανωλοπούλου 47, συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε
με την με αριθμό 1033/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
(7ΘΞΖ7Λ6-ΩΑΑ), προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις προσφορές που υποβλήθηκαν στον Α/Α
ΕΣΗΔΗΣ: 44994 ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ. αριθ. πρωτ. 200825/3665/12-09-2017 διακήρυξης της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για την Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες των
υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας-Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας με τη διαδικασία του
ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού άνω των ορίων (διεθνή) της παρ. 5 του Ν. 4412/2016,
συνολικού προϋπολογισμού 124.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ». Στη συνεδρίαση της Επιτροπής
Αξιολόγησης, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:
α/α

Ιδιότητα στην Επιτροπή

Ονοματεπώνυμο

1

Πρόεδρος

Θεοδωρόπουλος Θεόδωρος

2

Μέλος

Μαυροκορδάτου Στεφανία
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Μέλος

Μαλεβίτη Μαρία

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν, σύμφωνα με τη διακήρυξη, η ημέρα Παρασκευή
13/10/2017 και ώρα 15:00 και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ήταν η ημέρα
Πέμπτη 19-10-2017 και ώρα 10:00 π.μ.. Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης διακήρυξης διεξήχθη
ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (στο εξής Σύστημα) και είχε λάβει ως συστημικό αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού τον αριθμό
44994. Η Επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο σύστημα με τα
διαπιστευτήρια (όνομα χρήστη και προσωπικό κωδικό πρόσβασης) του Προϊσταμένου του Τμ. Προμηθειών,
επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 44994 και διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος
από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό και με τη
σειρά που αναφέρονται στη συνέχεια, προσφορές από τους παρακάτω προμηθευτές:
α/α

Προμηθευτής

Ημερομηνία και ώρα
ηλεκτρονικής υποβολής
προσφοράς

1

COSMOS
BUSINESS
SYSTEMS
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΚΑΙ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ με το διακριτικό τίτλο COSMOS
COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

13/10/2017 14:14:11

2

DATUM ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΠΕ

13/10/2017 14:10:07

3

DYNACOMP
ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ με το διακριτικό
τίτλο DYNACOMP ΑΕΒΕ

13/10/2017 13:32:53

4

ΠΟΛΥΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ
ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ με το διακριτικό τίτλο ΜΟΥΛΤΙΛΑΜΠ ΑΕ
(ή MULTILAB ΑΕ)

12/10/2017 14:17:17

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο
περιεχόμενό των προσφορών.
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος και το μέλος της επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την
αποσφράγιση των προσφορών, καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα διαπιστευτήρια
τους (όνομα χρήστη και προσωπικό κωδικό πρόσβασης) προκειμένου να αποσφραγισθούν οι προσφορές.
Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν. Συγκεκριμένα αποσφραγίσθηκαν
οι υποφάκελοι «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» των προσφορών με αποτέλεσμα να είναι
δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο τους. Επισημαίνεται ότι οι υποφάκελοι «Οικονομική Προσφορά»
δεν αποσφραγίσθηκαν αφού, σύμφωνα με τη διακήρυξη του διαγωνισμού, αυτοί θα αποσφραγισθούν σε
μεταγενέστερο στάδιο του διαγωνισμού.
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι προσφορές είχαν λάβει
από το σύστημα τους παρακάτω αναφερόμενους μοναδικούς α/α συστήματος:
α/α
1

Προμηθευτής
COSMOS COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.
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DATUM ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΠΕ

78138

3

DYNACOMP ΑΕΒΕ

76295

4

MULTILAB ΑΕ

78033

Κατόπιν η Επιτροπή αναζήτησε από την αρμόδια Υπηρεσία για το διαγωνισμό (Τμήμα Προμηθειών της ΠΕ
Ηλείας) τους φυσικούς φακέλους των υποψήφιων προμηθευτών και διαπίστωσε ότι όλοι οι προαναφερόμενοι
υποψήφιοι ανάδοχοι είχαν αποστείλει φυσικούς φακέλους, με τους ακόλουθους αριθμούς πρωτοκόλλου:
α/α

Προμηθευτής

Αριθμός Πρωτοκόλλου
Φυσ. Φακέλου

1

COSMOS COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

284411/5092/17.10.2017

2

DATUM ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΠΕ 284395/5091/17.10.2017

3

DYNACOMP ΑΕΒΕ

282583/5060/16.10.2017

4

MULTILAB ΑΕ

285914/5117/18.10.2017

Στη συνέχεια, η Επιτροπή μονόγραψε τα περιεχόμενα των φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνικά
Χαρακτηριστικά» των τεσσάρων (4) προσφορών και στον ακόλουθο πίνακα κατέγραψε τα περιεχόμενα των
ηλεκτρονικών και φυσικών φακέλων των προσφορών αυτών.
α/α
1

2

Προμηθευτής
COSMOS COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

DATUM ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ
ΕΠΕ

Δικαιολογητικά
1.

Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής

2.

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ)

3.

Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ Εκπροσώπησης

4.

Πρακτικό ΔΣ περί συμμετοχής στο Διαγωνισμό

5.

Παρουσίαση εταιρείας & υπ. Δηλώσεις συμμόρφωσης

6.

Τεχνική Προσφορά – Πίνακες Συμμόρφωσης

7.

Τεχνικά Φυλλάδια

1.

Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής

2.

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ)

3.

Τεχνική Προσφορά – Πίνακες Συμμόρφωσης

4.

Τεχνικά Φυλλάδια
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DYNACOMP ΑΕΒΕ

1.

Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής

2.

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ)

3.

Τεχνική Δήλωση DELL

4.

Αντίγραφο ισχύοντος καταστατικού

5.

ΓΕΜΗ Γενικό Πιστοποιητικό

6.

ΓΕΜΗ Αμιγές Πιστοποιητικό Ιστορικότητας

7.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

8.

ΦΕΚ ΣΥΣΤΑΣΗΣ

9.

ΦΕΚ Εκπροσώπησης

10. Υπεύθυνες δηλώσεις συμμόρφωσης
11. Τεχνική Προσφορά – Πίνακες Συμμόρφωσης
12. Τεχνικά Φυλλάδια
4

MULTILAB ΑΕ

1.

Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής

2.

Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έντυπο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)

3.

Πρακτικό Δ.Σ. για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό

4.

ΦΕΚ Ανακοίνωσης Συγκρότησης Δ.Σ.

5.

Αναλυτικό Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης

6.

Τεχνική Δήλωση της κατασκευάστριας εταιρείας
FUJITSU

7.

Τεχνική Προσφορά – Πίνακες Συμμόρφωσης

8.

Τεχνικά Φυλλάδια του προσφερόμενου εξοπλισμού

Η επιτροπή ζήτησε μέσω της Αναθέτουσας Αρχής (Τμ. Προμηθειών ΠΕ Ηλείας της ΠΔΕ) την επαλήθευση
γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών των συμμετεχουσών εταιρειών και έλαβε τις σχετικές
επιβεβαιώσεις γνησιότητας.
Η επιτροπή σε εννέα συνεδριάσεις των μηνών Οκτωβρίου, Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου του 2017 και Ιανουαρίου
του 2018, έλαβε υπόψη της το περιεχόμενο των ηλεκτρονικών και των φυσικών φακέλων των συμμετεχόντων
προμηθευτών, τα υπομνήματα που υπεβλήθησαν από τις εταιρείες MULTILAB ΑΕ, DATUM
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΠΕ, DYNACOMP ΑΕΒΕ, τη διευκρινιστική ερώτηση που υπέβαλε στην
εταιρεία DYNACOMP ΑΕΒΕ και την αντίστοιχη απάντηση και καταλήγει σήμερα Τετάρτη, 24/1/2018 στην
αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών ως εξής:
1. Cosmos Computers A.E.B.E:
Η επιτροπή αξιολόγησε την προσφορά της εταιρείας COSMOS COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ως προς τις
τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού, όπως αυτές ορίζονται στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΠΙΝΑΚΑΣ
ΕΙ∆ΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ» και παρατήρησε τα ακόλουθα σημεία:
I. ΚΑΕ 1723 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ: Ο προσφερόμενος εκτυπωτής, όπως προκύπτει από τα Τεχνικά
Φυλλάδια που προσκόμισε η εταιρεία, (α) δεν καλύπτει τη ζητούμενη προδιαγραφή “Ανάλυση
εκτύπωσης ως 1200 x 2400 dpi”, καθώς προσφέρει χαμηλότερη μέγιστη ανάλυση 1200 x 1200 dpi,
(β) δεν καλύπτει τη ζητούμενη προδιαγραφή “Μέγιστο βάρος χαρτιού εκτύπωσης >= 250 g/m2”,
καθώς προσφέρει μέγιστο υποστηριζόμενο βάρος χαρτιού 120 gsm στο Standard Tray και 163 gsm
στο Multipurpose Feeder και (γ) δεν καλύπτει τη ζητούμενη προδιαγραφή “Κατανάλωση ενέργειας
(Printing) ≤ 30W”, καθώς απαιτεί κατανάλωση ενέργειας κατά την εκτύπωση 640 watts.
II. KAE 1699 ΣΚΛΗΡΟΣ ∆ΙΣΚΟΣ ΤΥΠΟΥ ∆: Στον Πίνακα 2.1 της Τεχνικής Προσφοράς αναφέρεται
ως προσφερόμενο είδος το προϊόν Western Digital Purple 4TB SATA3 WD40PURX, το οποίο δεν
πληροί την προδιαγραφή: “Λειτουργία 24x7 για χρήση σε NAS 1 έως 8 φατνίων”, καθώς
πρόκειται για προϊόν που προορίζεται για συστήματα ασφάλειας και επιτήρησης. Στο “3
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ” της Τεχνικής Προσφοράς αναφέρεται ως προσφερόμενο προϊόν το
Western Digital Red 4TB SATA3 WD40EFRX, ενώ το WD40EFRX είναι το προϊόν που συνοδεύεται
από Τεχνικά Φυλλάδια. Το WD40EFRX είναι εντός προδιαγραφών. Καθώς η υποχρέωση
συμπλήρωσης υπάρχει για τους ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ, η επιτροπή αξιολόγησε ως
προσφερόμενο για το συγκεκριμένο είδος το προϊόν WD40EFRX, το οποίο είναι εντός
προδιαγραφών.

2.

Η επιτροπή βάσει του προαναφερόμενου σημείου 1.I κρίνει την προσφορά της εταιρείας COSMOS
COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. μη σύμφωνη με τις προδιαγραφές.
DATUM ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΠΕ:
Η επιτροπή αξιολόγησε την προσφορά της εταιρείας DATUM ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΠΕ ως
προς τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού, όπως αυτές ορίζονται στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ∆ΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ» και παρατήρησε τα ακόλουθα σημεία:
I. KAE 1723 ΟΘΟΝΗ ΤΥΠΟΥ Α: Η προσφερόμενη οθόνη, όπως προκύπτει από τα Τεχνικά
Φυλλάδια που προσκόμισε η εταιρεία, δεν καλύπτει την προδιαγραφή “Είσοδοι σήματος VGA και
Display Port και (DVI-D ή HDMI)”, καθώς δε διαθέτει ούτε DVI-D ούτε HDMI. Συνολικά διαθέτει
δύο διαφορετικούς τύπους θυρών αντί των ζητουμένων τριών.
II. KAE 1699 ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ Η/Υ: Το προσφερόμενο τροφοδοτικό ΗΥ (α) δεν καλύπτει την
προδιαγραφή “4 x SATA power connector”, καθώς προσφέρει μόνο τρεις (3) και (β) δεν καλύπτει
την προδιαγραφή “80 PLUS Bronze Certified”.
III. KAE 1699 ΚΑΛΩΔΙΟ ΔΙΚΤΥΟΥ: Το προσφερόμενο καλώδιο δικτύου, δεν καλύπτει την
προδιαγραφή “U/UTP Category 5e”, καθώς είναι κατηγορίας 5 (CAT5), η οποία υπολείπεται της
ζητούμενης κατηγορίας 5e.

3.

Η επιτροπή βάσει των προαναφερόμενων σημείων 2.I, 2.II, 2.III κρίνει την προσφορά της εταιρείας
DATUM ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΠΕ μη σύμφωνη με τις προδιαγραφές.
DYNACOMP ΑΕΒΕ:
I.

KAE 1699 USB STICK: Το είδος USB STICK είχε μεταξύ άλλων τις ακόλουθες τεχνικές
προδιαγραφές «Μέγιστη Ταχύτητα ανάγνωσης: τουλάχιστον 30 ΜΒ/sec σε USB 2.0»

και

«Μέγιστη Ταχύτητα εγγραφής: τουλάχιστον 25ΜΒ/sec σε USB 2.0». Το προσφερόμενο USB STICK
δε διέθετε τεκμηρίωση από τον κατασκευαστή του πως καλύπτει τις συγκεκριμένες τεχνικές
προδιαγραφές. Η επιτροπή μέσω του ΕΣΗΔΗΣ στις 16/1/2018 ζήτησε από την DYNACOMP ΑΕΒΕ
διευκρινίσεις και τεκμηριωτικά στοιχεία πως το προσφερόμενο προϊόν καλύπτει τις εν λόγω
τεχνικές προδιαγραφές. Η DYNACOMP ΑΕΒΕ μέσω του ΕΣΗΔΗΣ με επιστολή της στις 23/1/2018
ενημέρωσε την επιτροπή πως -μετά από σχετική αλληλογραφία- ο κατασκευαστής αδυνατεί να
τεκμηριώσει στην εταιρεία τις εν λόγω τεχνικές προδιαγραφές. Κατόπιν αυτού η DYNACOMP
ΑΕΒΕ πραγματοποίησε δικές της μετρήσεις στο προσφερόμενο USB STICK με τρία ανεξάρτητα
μετροπρογράμματα, τα οποία όλα τεκμηριώνουν την κάλυψη των εν λόγω ελάχιστων τεχνικών
προδιαγραφών.
II. KAE 1699 ΚΑΜΕΡΑ: Η προσφερόμενη κάμερα σύμφωνα με τα Τεχνικά Φυλλάδια του
κατασκευαστή δεν υποστηρίζει τη λειτουργία της σε ΛΣ Windows XP. Παρόλα αυτά ο
κατασκευαστής σε ιστοσελίδα του παρέχει οδηγούς για το εν λόγω ΛΣ. Η επιτροπή εγκατέστησε
επιτυχώς τους οδηγούς σε Windows XP, οπότε θεωρεί το προσφερόμενο προϊόν σύμφωνο με τις
προδιαγραφές.
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4.

Η επιτροπή κατόπιν των ανωτέρω κρίνει την προσφορά της εταιρείας DYNACOMP ΑΕΒΕ σύμφωνη
με τις προδιαγραφές.
MULTILAB ΑΕ:
I.

Στο Κεφάλαιο «2.6 Τόπος – Χρόνος Διαγωνισμού» αναφέρεται πως: «Τα έγγραφα και
δικαιολογητικά του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά»
υποβάλλονται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και
προσκομίζονται και σε έντυπη μορφή στην υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό εντός τριών (3)
εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ και των εγγράφων που φέρουν
ψηφιακή υπογραφή.». Η εταιρεία MULTILAB ΑΕ υπέβαλε την ηλεκτρονική της προσφορά την
ημέρα και ώρα 12/10/2017 14:17:17, ενώ ο φυσικός φάκελος προσκομίστηκε στην Αναθέτουσα
Αρχή στις 18.10.2017, δηλαδή την τέταρτη εργάσιμη ημέρα μετά την ηλεκτρονική υποβολή και
εκτός προθεσμίας.

II. KAE 1699 ΚΑΜΕΡΑ: Η προσφερόμενη κάμερα σύμφωνα με τα Τεχνικά Φυλλάδια του
κατασκευαστή δεν υποστηρίζει τη λειτουργία της σε ΛΣ Windows XP. Παρόλα αυτά ο
κατασκευαστής σε ιστοσελίδα του παρέχει οδηγούς για το εν λόγω ΛΣ. Η επιτροπή εγκατέστησε
επιτυχώς τους οδηγούς σε Windows XP, οπότε θεωρεί το προσφερόμενο προϊόν σύμφωνο με τις
προδιαγραφές.
Η επιτροπή βάσει του προαναφερόμενου σημείου 4.I κρίνει την προσφορά της εταιρείας MULTILAB
ΑΕ μη σύμφωνη με τις προδιαγραφές.
Έχοντας υπόψη τα παραπάνω η Επιτροπή προτείνει την απόρριψη των προσφορών των ακόλουθων
εταιρειών:
1. Cosmos Computers A.E.B.E
2.

DATUM ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΠΕ

3.

MULTILAB ΑΕ

και την αποδοχή της προσφοράς της εταιρείας:
1. DYNACOMP ΑΕΒΕ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η επιτροπή ήλεγξε τα προσφερόμενα είδη των τεσσάρων εταιρειών ως προς τις αιτούμενες
ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές. Λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη ρευστότητα στην παγκόσμια αγορά
προϊόντων πληροφορικής και τη σχετικά μεγάλη διάρκεια διενέργειας δημοσίων διαγωνισμών, εάν κατά την
παραλαβή των προϊόντων και μόνο σύμφωνα με επίσημη δήλωση του κατασκευαστή τους κάποια από αυτά
είναι εργοστασιακά κατηργημένα – εκτός παραγωγής, τότε η επιτροπή προτείνει στην Αναθέτουσα Αρχή να
αξιολογήσει την παραλαβή προϊόντων με εφάμιλλες ή ανώτερες τεχνικές προδιαγραφές.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η Επιτροπή συνέταξε το παρόν πρακτικό, το υπέγραψε σε τρία (3)
αντίγραφα και το παρέδωσε στην υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό (Τμήμα Προμηθειών Π.Ε. Ηλείας
της ΠΔΕ), προκειμένου να υποβληθεί προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας».
Κατόπιν των ανωτέρω
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ όπως προβείτε:
Στην έγκριση του πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικών
προσφορών του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού άνω των ορίων (διεθνή) για την
«Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Ηλείας, προϋπολογισμού
έως 124.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
Οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, βάσει της αριθμ. 200825/3665/12-09-2017 διακήρυξης, σύμφωνα
με το οποίο η Επιτροπή Αποσφράγισης & Αξιολόγησης εισηγείται :
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Α. την απόρριψη, σύμφωνα με το σκεπτικό του ανωτέρω πρακτικού, των προσφορών των ακόλουθων
εταιρειών:
1. Cosmos Computers A.E.B.E
2.

DATUM ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΠΕ

3.

MULTILAB ΑΕ

Β. την αποδοχή της προσφοράς της εταιρείας:
1.
DYNACOMP ΑΕΒΕ.»

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις
απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:
 Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010)
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το
άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την
αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »,
 την υπ’ αρ. 165633/8-8-2017 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου ,Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας

της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 2953/Β’/29-8-2017) με την οποία

τροποποιείται η υπ’ αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου ,Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β’/30-12-2016).
 το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α’ /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο
μισθολόγιο

–βαθμολόγιο,

εργασιακή

εφεδρεία

και

άλλες

διατάξεις,

εφαρμογής

του

μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
 την υπ΄αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
 την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
 την υπ’ αρ. 16428/180/19-1-2017 Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον
Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.» (ΦΕΚ
281/Β/7-2-2017),
 την υπ αριθμ. πρωτ. οικ. 55961/643/1-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας
(ΦΕΚ 111/τ. ΥΟΔΔ/9.3.2017)) Περί «Oρισμού Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας».
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 την υπ’αρ. 69641/869/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός
Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 138/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./23-32017).
 την υπ’ αριθ. 42/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή
τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας.
 την υπ΄αριθμ. 219/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής
σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
 την υπ’αρ. 69923/876/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη
Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1018/Β/24-3-2017)


την υπ’αρ. 124608/1625/9-5-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί
«Τροποποίησης της 6302/60/9-1-2017(ΦΕΚ 211/Β/30-1-2017) απόφασης Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»(ΦΕΚ 1864/Β/26-5-2017)

 την υπ’ αριθμ. πρωτ: οικ. 25455/389/25-1-2018 εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού
ΠΕ Ηλείας της ΠΔΕ
 την υπ’αρ. . 107/22-05-2017 (ΑΔΑ 7ΚΟ87Λ6-ΒΜΨ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας
 Την υπ. αριθμ. 1033/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ
 το από 24-1-2018 Πρακτικό Νο 1 της Επιτροπής Αποσφράγισης και Αξιολόγησης των
δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικών προσφορών
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Εγκρίνει το από 24-1-2018 Πρακτικό Νο 1 της Επιτροπής Αποσφράγισης και Αξιολόγησης
των δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικών προσφορών, του Ανοικτού Ηλεκτρονικού
Μειοδοτικού Διαγωνισμού άνω των ορίων (διεθνή) για την «Προμήθεια εξοπλισμού
πληροφορικής για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Ηλείας» προϋπολογισμού έως
124.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από Οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, σύμφωνα με τη ν υπ’
αριθμ. 200825/3665/12-09-2017 διακήρυξη.
2. Απορρίπτει τις προσφορές των κάτωθι εταιριών με την επωνυμία:


«Cosmos Computers A.E.B.E.»



«DATUM ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΠΕ»



«MULTILAB ΑΕ.»

3. Κάνει δεκτή της προσφορά της εταιρείας με την επωνυμία «DYNACOMP ΑΕΒΕ.»
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Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό ΠΔΕ έτους 2018 και ειδικότερα τους
ΚΑΕ : 02.03.072.1723.01.0001, 02.03.072.1699.01.0001,

02.03.072.0899.01.0011, 02.03.151.0899.01.0001,

02.03.310.0899.01.0006,

02.03.310.1699.01.0001,

02.03.310.1723.01.0001,

02.03.390.0899.01.0011,

02.03.390.1699,01.0011,

02.03.390.1723.01.0011,

02.03.350.1723.01.0001,

02.03.291.1723.01.0005,

02.03.191.1723.01.0001 και 02.03.192.1723.01.0001 και έχει εκδοθεί για το σκοπό αυτό η με αριθ.
πρωτ.

155867/5639/14-06-2017

βεβαίωση

ύπαρξης

πίστωσης

της

Δ/νσης

Οικονομικού-

Δημοσιονομικού Ελέγχου ΠΔΕ.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως
ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΜΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε
Η αναπληρώτρια Γραμματέας

Κολοκύθα Αρτεμισία
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