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Πξνκεζεηώλ

ΘΔΜΑ: «Γηαβίβαζε ηεο ππ’ αξηζκ. 444/2019 Απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο».
ΥΔΣ.: Σελ ππ’ αξηζκ. πξση:

ΠΓΔ/ΓΓΟΠΔΖ/53662/1217/20.2.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο

Γηνηθεηηθνύ Οηθνλνκηθνύ Π.Δ. Ζιείαο ηεο Π.Γ.Δ. – Σκήκα Πξνκεζεηώλ.
αο δηαβηβάδνπκε ηελ ππ’ αξηζκ. 444/2019 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα «Έγθξηζε πξαθηηθνύ απνζθξάγηζεο θαη αμηνιόγεζεο δηθαηνινγεηηθώλ
ζπκκεηνρήο-ηερληθώλ πξνζθνξώλ ηνπ αλνηρηνύ ειεθηξνληθνύ επαλαιεπηηθνύ δηαγσληζκνύ άλσ
ησλ νξίσλ γηα ηελ: «Πξνκήζεηα εηδώλ πιεξνθνξηθήο γηα ηηο αλάγθεο ησλ ππεξεζηώλ ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο - Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Ζιείαο κε ηε δηαδηθαζία ηνπ αλνηθηνύ
ειεθηξνληθνύ κεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ άλσ ησλ νξίσλ ηεο παξ. 5 ηνπ Ν. 4412/2016, ζπλνιηθνύ
πξνϋπνινγηζκνύ 65.000,00 €, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ», κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ
ζπκθέξνπζα από Οηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηεο ηηκήο», γηα δηθέο ζαο ελέξγεηεο.

ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ

Ο Ππόεδπορ ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ

Ζ Γπαμμαηέαρ
Απεηή Υαπαλαμποπούλος

Παναγιώηηρ Μππάμορ
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ΑΠΟΠΑΜΑ ΔΚ ΣΟΤ ΑΡΗΘΜ. 9/2019 ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ
ΔΚΣΑΚΣΖ ΤΝΔΓΡΗΑΔΩ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ
ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ
ηελ Πάηξα, ζηα Γξαθεία ηεο Πεξηθέξεηαο (Ν.Δ.Ο. Παηξώλ Αζελώλ 32 & Ακεξηθήο), ζήκεξα ηελ
7ε Μαξηίνπ 2019, εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 12:30κ.κ. ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή

ηεο

Πεξηθέξεηαο

Γπηηθήο

Διιάδαο,

ύζηεξα

από

ηελ

ππ’

αξηζκ.

πξση.:

66959/707/1.3.2019 λόκηκε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, ε νπνία δόζεθε ζηα ηαθηηθά θαη
αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηεο Δπηηξνπήο. ηελ ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθαλ νη:
1. Μπξάκνο Παλαγηώηεο – Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο.
2. Απγέξεο άββαο - Αληηπξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο
3. Βεξγνπνύινπ Παξαζθεπή - αλ. κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
4. Καπξάινο ππξίδσλ - αλ. κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
5. Πεηξόπνπινο Κσλζηαληίλνο - κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
6. Γαβξηειίδεο Κσλ/λνο – κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο

θαη ε γξακκαηέαο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, Αξεηή Υαξαιακπνπνύινπ, ππάιιεινο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση.: 165540/2074/6.6.2018 απόθαζε
ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο.
Από ηε ζπλεδξίαζε απνπζίαδαλ αλ θαη λνκίκσο πξνζθιήζεθαλ νη θ.θ.

Παξαζθεπόπνπινο

Γεξάζηκνο, Καξδάξα Δπζηαζία θαη ύξκνο Γεώξγηνο Πεξηθεξεηαθνί ύκβνπινη θαη κέιε ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.

Αθνύ δηαπηζηώζεθε ε λόκηκε απαξηία ν Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
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Απ. Απόθαζηρ 444/2019
Αθνινύζσο ν Πξόεδξνο έζεζε πξνο ζπδήηεζε ην 58ο θέμα ζηην ημεπήζια διάηαξη κε ηίηιν:
«Έγθξηζε πξαθηηθνύ απνζθξάγηζεο θαη αμηνιόγεζεο δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο-ηερληθώλ
πξνζθνξώλ ηνπ αλνηρηνύ ειεθηξνληθνύ επαλαιεπηηθνύ δηαγσληζκνύ άλσ ησλ νξίσλ γηα ηελ :
«Πξνκήζεηα εηδώλ πιεξνθνξηθήο γηα ηηο αλάγθεο ησλ ππεξεζηώλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο - Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Ζιείαο κε ηε δηαδηθαζία ηνπ αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ
κεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ άλσ ησλ νξίσλ ηεο παξ. 5 ηνπ Ν. 4412/2016, ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ
65.000,00 €, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ», κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από
Οηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηεο ηηκήο».
Ο πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξώζεη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο
παξέζεζε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση: ΠΓΔ/ΓΓΟΠΔΖ/53662/1217/20.2.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο
Γηνηθεηηθνύ - Οηθνλνκηθνύ Π.Δ. Ζιείαο ηεο Π.Γ.Δ. – Σκήκα Πξνκεζεηώλ, ε νπνία αλαθέξεη
αλαιπηηθά ηα θάησζη:
Ο πποφζηάμενορ ηηρ Γ/νζηρ Γιοικηηικοω - Οικονομικοω ΠΔ Ηλείαρ έσονηαρ ςπψτη:
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ.87/η.Α/7.6.2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο
Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» κε ην νπνίν ζπζηήζεθαλ θαη
ζπγθξνηήζεθαλ νη Πεξηθέξεηεο σο ΝΠΓΓ - ΟΣΑ Β’.
2. Σν ππ’ αξηζκ. ΦΔΚ 4309 / η.Β’/30.12.2016 κε ζέκα «Έγθξηζε ηξνπνπνίεζεο ηνπ Οξγαληζκνχ ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο».
3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 (ΦΔΚ 147/η.Α/8-8-2016) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη
Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)»
4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 «θνπφο» ηνπ Ν.4270/2014 (ΦΔΚ.143Α’) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο
δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) − δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο»,
ζχκθσλα κε ην νπνίν ζθνπφο ηνπ παξφληνο λφκνπ είλαη ε ελζσκάησζε ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε ηεο
Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 8εο Ννεκβξίνπ 2011 ζρεηηθά κε ηηο απαηηήζεηο γηα ηα δεκνζηνλνκηθά
πιαίζηα ησλ θξαηψλ − κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (EE L 306/41), θαζψο θαη ε ζπζηεκαηηθή έληαμε ζε
εληαίν θείκελν θαη, θαηά πεξίπησζε, ε επηθαηξνπνίεζε ησλ ηζρπνπζψλ αξρψλ δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη
επνπηείαο θαη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ δεκφζηνπ ινγηζηηθνχ.
5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3310/2005 (ΦΔΚ 30/Α΄/14-02-2005) «Μέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη
ηελ απνηξνπή θαηαζηξαηεγήζεσλ, θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3414/2005 (ΦΔΚ279/Α΄/10-11-2005) θαη φπσο ηζρχεη.
6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3861/2010 (Φ.Δ.Κ. 112/η.Α/13-07-2010), πεξί ελίζρπζεο ηεο δηαθάλεηαο, κε ηελ
ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθνχκελσλ νξγάλσλ
ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο.
7. Σν Ν.3548/07 (ΦΔΚ. 68/η.Α/20-3-2007) «Καηαρψξεζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην
Ννκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο».
8. Σν Π.Γ. 80/2016 (ΦΔΚ 145/η.Α/5-8-2016) «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο» θαη ηελ ππ’
αξηζκφ 2/100018/0026/30-12-2016 εγθχθιην ηνπ Γ.Λ.Κ. πεξί «θνηλνπνίεζεο δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ
αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο θαη παξνρήο νδεγηψλ».
9. Σελ ππ αξηζκ 400/2014 απφθαζε ηνπ Πνιπκεινχο Πξσηνδηθείνπ Παηξψλ, πεξί επηθχξσζεο ησλ
απνηειεζκάησλ ησλ πεξηθεξεηαθψλ εθινγψλ ηεο 18εο θαη 25εο Μάηνπ 2014 θαη ην απφ 25/08/2014 πξαθηηθφ
νξθσκνζίαο ηεο λέαο πεξηθεξεηαθήο αξρήο ηεο Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο.
10. Σελ ππ’ αξηζκ. 6302/60/09-1-2017 (Φ.Δ.Κ. 211/η.Β΄/30-1-2017) απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο
Διιάδαο πεξί κεηαβίβαζεο αξκνδηνηήησλ ζηνπο άκεζα εθιεγκέλνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο θαη ηελ αξηζκ. 124608/1625/09-05-2017 (ΦΔΚ 1864/Β΄/26-5-2017) ηξνπνπνίεζε απηήο.
11. Σελ ππ’ αξηζκ. 55961/643/01-03-2017 (Φ.Δ.Κ. 111/η. Τ.Ο.Γ.Γ./9.3.2017) απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε
Γπηηθήο Διιάδαο «Οξηζκφο Αληηπεξηθεξεηαξρψλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο».
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12. Σελ ππ’ αξηζκ. 69923/876/14.3.2017 (ΦΔΚ 1018-Β/24.3.2017) απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε, πεξί
κεηαβίβαζεο αξκνδηνηήησλ ζηνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο πνπ νξίζηεθαλ απφ ηνλ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο
θαη ζε πεξηθεξεηαθνχο ζπκβνχινπο Γπηηθήο Διιάδαο.
13. Σελ αξηζκ. 92550/132/5-4-2017 Απφθαζε ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Ζιείαο ζρεηηθά κε παξνρή
εμνπζηνδφηεζεο ππνγξαθήο (ΦΔΚ 1300/Β΄/13-04-2017).
14. Σελ ππ’ αξηζ. 2/42053/0094/2002 απφθαζε Τπ. Οηθνλνκίαο, κε ηελ νπνία αλαπξνζαξκφζηεθε ην
ρξεκαηηθφ πνζφ ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ Ν.Γ. 496/74 γηα ηελ ζχλαςε ζχκβαζεο, ζε δχν ρηιηάδεο πεληαθφζηα (2.500)
επξψ.
15. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ (γ) ηνπ άξζξνπ 176 ηνπ Ν.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο
Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ 87/ηΑ΄/2010), ην νπνίν
ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 5 ηνπ Ν.4071/2012 «Ρπζκίζεηο γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε, ηελ απηνδηνίθεζε θαη ηελ
απνθεληξσκέλε δηνίθεζε Δλζσκάησζε Οδεγίαο 2009/50/ΔΚ» (ΦΔΚ 58/ηΑ΄/2012) ζχκθσλα κε ην νπνίν ε
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή είλαη αξκφδηα γηα «Σελ θαηάξηηζε ησλ φξσλ, ηε ζχληαμε ησλ δηαθεξχμεσλ, ηε
δηεμαγσγή θαη θαηαθχξσζε θάζε κνξθήο δεκνπξαζηψλ θαη δηαγσληζκψλ, θαζψο θαη ηε ζπγθξφηεζε ησλ
εηδηθψλ επηηξνπψλ δηεμαγσγήο θαη αμηνιφγεζεο απφ κέιε ηεο ή εηδηθνχο επηζηήκνλεο, ππαιιήινπο ηεο
πεξηθέξεηαο ή δεκφζηνπο ππαιιήινπο».
16. Σελ αξίζκ. 226/15-11-2018 (ΑΓΑ: ΧΔ27Λ6-544) απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ ΠΔ κε
ζέκα «Έγθξηζε ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο πξνκεζεηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο 2019».
17. Σελ αξίζκ. 228/15-11-2018 (ΑΓΑ: 6Ε067Λ6-Γ03) απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ ΠΔ κε ζέκα
«Έγθξηζε πξνυπνινγηζκφ Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο έηνπο 2019».
18. Σελ αξίζκ. 4/18-01-2019 (2ε ζπλεδξίαζε ζηηο 21-01-2019, ΑΓΑ: ΦΟΣΘ7Λ6-ΓΚ) Έγθξηζε ηνπ (Ο.Π.Γ)
Οινθιεξσκέλνπ Πιαηζίνπ Γξάζεο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019, ην νπνίν
ζπλνςίδεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο έηνπο 2019, θαζψο θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ
ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. ηεο Π.Γ.Δ. κε ηελ επσλπκία «Ίδξπκα ηήξημεο Ογθνινγηθψλ Αζζελψλ-Ζ Διπίδα», ηνπο πίλαθεο
ζηνρνζεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο θαζψο θαη ηελ έληαμε ησλ πηλάθσλ ζηνρνζεζίαο ηνπ ΝΠΓΓ ηεο
Π.Γ.Δ «Ίδξπκα ηήξημεο Ογθνινγηθψλ Αζζελψλ – Ζ Διπίδα», ζε δηαθξηηνχο πίλαθεο, ζην Ο.Π.Γ. έηνπο 2019,
ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο»
19. Σελ κε αξηζ. πξση. 35053/2051/08-03-2018 βεβαίσζε χπαξμεο πίζησζεο ηεο Γ/λζεο ΟηθνλνκηθνχΓεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ ΠΓΔ, γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ελ ζέκαηη πξνκήζεηαο».
20. H δαπάλε βαξχλεη ηνλ Πξνυπνινγηζκφ Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο 2018 θαη ηνπο Κ.Α.Δ:
02.03.072.1723.01.0001, 02.03.072.1729.01.0001, 02.03.192.1729.01.0001, 02.03.310.1729.01.0001,
02.03.350.1729.01.0001, θαη 02.03.390.1729.01.0001. Γηα ην ζθνπφ απηφ έρνπλ εθδνζεί νη ππ’ αξηζκ. Α/Α
1211 38962/3317/04-02-2019 (ΑΓΑ : 75357Λ6-ΖΓ6), Α/Α 1213 38981/3319/04-02-2019 (ΑΓΑ : Φ3ΗΔ7Λ678Φ), Α/Α 1212 38971/3318/04-02-2019 (ΑΓΑ : 6Ζ517Λ6-9Β), Α/Α 1216 39000/3322/04-02-2019 (ΑΓΑ :
ΦΗΦΑ7Λ6-5Υ4), Α/Α 1215 38992/3321/04-02-2019 (ΑΓΑ : ΦΞΒΦ7Λ6-ΕΔΚ).& Α/Α 1214 38988/3320/04-022019 (ΑΓΑ : 6ΔΧ67Λ6-5ΓΔ) Απνθάζεηο Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο.
21. Σν αξηζκ. 35044/184/01-02-2018 έγγξαθν κέζσ ειεθηξνληθνχ πξσηνθφιινπ ηεο Γ/λζεο Γηαθάλεηαο &
Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, κε ζέκα «Αίηεκα πινπνίεζεο δηαδηθαζίαο πξνκήζεηαο εηδψλ πιεξνθνξηθήο
(ΚΑΔ 1723 & ΚΑΔ 1729) απφ ην Πξφγξακκα Πξνκεζεηψλ 2018.
22. Σν αξηζκ. 184280/698/14-06-2018 έγγξαθν κέζσ ειεθηξνληθνχ πξσηνθφιινπ ηεο Γ/λζεο Γηαθάλεηαο &
Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, κε ζέκα «Γηαγσληζκφο πξνκήζεηαο εηδψλ πιεξνθνξηθήο (ΚΑΔ 1723 & ΚΑΔ
1729) γηα ηηο Τπεξεζίεο ηεο ΠΔ Ζιείαο.
23. Σν αξηζκ. 194539/738/22-06-2018 έγγξαθν κέζσ ειεθηξνληθνχ πξσηνθφιινπ ηεο Γ/λζεο Γηαθάλεηαο &
Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, κε ζέκα «Δπηθαηξνπνηεκέλεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ην δηαγσληζκφ
πξνκήζεηαο εηδψλ πιεξνθνξηθήο (ΚΑΔ 1723 & ΚΑΔ 1729) γηα ηηο Τπεξεζίεο ηεο ΠΔ Ζιείαο.
24. Σελ ππ. αξηζκ. 1648/2018 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ζέκα: «Έγθξηζε δηελέξγεηαο αλνηθηνχ
ειεθηξνληθνχ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ άλσ ησλ νξίσλ (δηεζλή) θαη θαηάξηηζεο ησλ φξσλ δηαθήξπμεο γηα ηελ
«Πξνκήζεηα εηδψλ πιεξνθνξηθήο γηα ηηο αλάγθεο ησλ ππεξεζηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο ΔιιάδαοΠεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Ζιείαο κε ηε δηαδηθαζία ηνπ αλνηθηνχ ειεθηξνληθνχ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ άλσ
ησλ νξίσλ (δηεζλή) ηεο παξ. 5 ηνπ Ν. 4412/2016, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 65.000,00 €,
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ» κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ Οηθνλνκηθή άπνςε
πξνζθνξά βάζεη ηεο ηηκήο αλά νκάδα εηδψλ θαη ηε ζχζηαζε ησλ επηηξνπψλ α. «Δπηηξνπή απνζθξάγηζεο &
αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ», β. «Δπηηξνπή εληάζεσλ θαη πξνζθπγψλ».
25. Σελ αξ. πξση. 258091/4401/29-08-2018 δηαθήξπμε Αλνηθηνχ Ζιεθηξνληθνχ Γηαγσληζκνχ άλσ ησλ νξίσλ
κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα εηδψλ πιεξνθνξηθήο γηα ηηο αλάγθεο ησλ ππεξεζηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο ΔιιάδαοΠεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Ζιείαο κε ηε δηαδηθαζία ηνπ αλνηθηνχ ειεθηξνληθνχ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ άλσ
ησλ νξίσλ (δηεζλή) ηεο παξ. 5 ηνπ Ν. 4412/2016, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 65.000,00 €,
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ» κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ Οηθνλνκηθή άπνςε
πξνζθνξά βάζεη ηεο ηηκήο».

[4]
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26. Σν απφ 12/10/2018 έγγξαθν ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ, κε ην νπνίν δεηήζεθαλ
δηεπθξηλίζεηο γηα ηελ πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο DATUM ΔΠΔ.
27. Σν απφ 19/10/2018 απαληεηηθφ έγγξαθν ηεο εηαηξείαο DATUM ΔΠΔ κε ην νπνίν παξέρνληαη
δηεπθξηλήζεηο επί ηεο πξνζθνξάο γηα ηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή ηχπνπ Α.
28. Σελ απφ 22/10/2018 δήισζε ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο HP Europe B.V.
29. Σν απφ 22/10/2018 πξαθηηθφ απνζθξάγηζεο θαη αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ ηνπ δηαγσληζκνχ κε αξ.
ζπζηήκαηνο 63496.
30. Σελ ππ. αξηζκ. 2353/2018 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ζέκα: «Έγθξηζε πξαθηηθνχ
απνζθξάγηζεο θαη αμηνιφγεζεο δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο-ηερληθψλ πξνζθνξψλ ηνπ αλνηθηνχ ειεθηξνληθνχ
κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ άλσ ησλ νξίσλ γηα ηελ : «Πξνκήζεηα εηδψλ πιεξνθνξηθήο γηα ηηο αλάγθεο ησλ
ππεξεζηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο-Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Ζιείαο κε ηε δηαδηθαζία ηνπ αλνηθηνχ
ειεθηξνληθνχ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ άλσ ησλ νξίσλ (δηεζλή) ηεο παξ. 5 ηνπ Ν. 4412/2016, ζπλνιηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ 65.000,00 €, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ» κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα
απφ Οηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηεο ηηκήο».
31. Σν γεγνλφο φηη δελ ππεβιήζε θακία έλζηαζε ή πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή θαηά ηεο αξηζκ. 2353/2018
απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ΠΓΔ κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ ειεθηξνληθή
πιαηθφξκα ηνπ Δ.Ζ.ΓΖ..
32. Σελ αξηζκ. 2801/2018 (ΑΓΑ : 78347Λ6-Υ1Δ) απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ΠΓΔ ζρεηηθά κε ηελ
«1. Έγθξηζε ιήμεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, πνπ είρε πξνθεξπρζεί κε ηελ αξηζκ. πξση. 258091/4401/29-082018 Γηαθήξπμε θαη αξηζκφ Δ.Ζ.ΓΖ.. 63496, ιφγσ απνθιεηζκνχ ησλ πξνζθνξψλ γηα ηηο νκάδεο Α, Γ, Γ, Δ,
Ε, Ζ θαη άγνλνπ απνηειέζκαηνο γηα ηηο νκάδεο Β & Σ, ηνπ αλνηθηνχ ειεθηξνληθνχ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ
άλσ ησλ νξίσλ (δηεζλή) γηα ηελ «Πξνκήζεηα εηδψλ πιεξνθνξηθήο γηα ηηο αλάγθεο ησλ ππεξεζηψλ ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο-Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Ζιείαο, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 65.000,00 €,
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ», 2. Έγθξηζε δηελέξγεηαο επαλαιεπηηθνχ αλνηθηνχ ειεθηξνληθνχ κεηνδνηηθνχ
δηαγσληζκνχ άλσ ησλ νξίσλ θαη θαηάξηηζεο ησλ φξσλ ηεο επαλαιεπηηθήο δηαθήξπμεο γηα ηελ «Πξνκήζεηα
εηδψλ πιεξνθνξηθήο γηα ηηο αλάγθεο ησλ ππεξεζηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο-Πεξηθεξεηαθήο
Δλφηεηαο Ζιείαο κε ηε δηαδηθαζία ηνπ αλνηθηνχ ειεθηξνληθνχ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ άλσ ησλ νξίσλ ηεο
παξ. 5 ηνπ Ν. 4412/2016, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 65.000,00 €, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ» κε θξηηήξην
θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ Οηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηεο ηηκήο, αλά νκάδα εηδψλ θαη
3. ηε δηαηήξεζε ησλ αξρηθψλ επηηξνπψλ : α. «Δπηηξνπή απνζθξάγηζεο & αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ», β.
«Δπηηξνπή εληάζεσλ θαη πξνζθπγψλ», πνπ είραλ ζπζηαζεί κε ηελ αξηζκ. 1648//2018 απφθαζε ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ΠΓΔ».
33. Σελ αξ. πξση. 401359/6935/17-22-2018 δηαθήξπμε Αλνηθηνχ Ζιεθηξνληθνχ Δπαλαιεπηηθνχ Γηαγσληζκνχ
άλσ ησλ νξίσλ κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα εηδψλ πιεξνθνξηθήο γηα ηηο αλάγθεο ησλ ππεξεζηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο-Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Ζιείαο κε ηε δηαδηθαζία ηνπ αλνηθηνχ ειεθηξνληθνχ κεηνδνηηθνχ
δηαγσληζκνχ άλσ ησλ νξίσλ ηεο παξ. 5 ηνπ Ν. 4412/2016, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 65.000,00 €,
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ».
34. Σν απφ 01/02/2019 έγγξαθν ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ, κε ην νπνίν δεηήζεθαλ
δηεπθξηλίζεηο γηα ηελ πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο MULTILAB A.E..
35. Σν απφ 01/02/2019 έγγξαθν ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ, κε ην νπνίν δεηήζεθαλ
δηεπθξηλίζεηο γηα ηελ πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο ΛΟΤΣΗΑ ΑΡΓΤΡΗΟ.
36. Σν απφ 07/02/2019 απαληεηηθφ έγγξαθν ηεο εηαηξείαο MULTILAB A.E..κε ην νπνίν παξέρνληαη
δηεπθξηλήζεηο επί ηεο πξνζθνξάο.
37. Σν απφ 04/02/2019 απαληεηηθφ έγγξαθν ηεο εηαηξείαο ΛΟΤΣΗΑ ΑΡΓΤΡΗΟ κε ην νπνίν παξέρνληαη
δηεπθξηλήζεηο επί ηεο πξνζθνξάο.
38. Σν απφ 13/02/2019 (αξηζκ. πξση. εηζ. ΠΓΔ/ΓΓΟΠΔΖ/53662/1217/19-02-2019) πξαθηηθφ απνζθξάγηζεο
θαη αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ ηνπ δηαγσληζκνχ κε αξ. ζπζηήκαηνο 68542, ζην νπνίν ε Δπηηξνπή αλαθέξεη ηα
εμήο :
«ηνλ Πχξγν ζήκεξα 13/02/2019, εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 11:00 π.κ., ζηα γξαθεία ηνπ Σκήκαηνο
Πιεξνθνξηθήο ΠΔ Ζιείαο ζην Γηνηθεηήξην Πχξγνπ επί ηεο νδνχ Μαλσινπνχινπ 47, ζπλεδξίαζε ε επηηξνπή
πνπ ζπζηήζεθε κε ηελ κε αξηζκφ 2801/2018 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο (78347Λ6-Υ1Δ), πξνθεηκέλνπ λα ζπληάμεη ην πξαθηηθφ απνζθξάγηζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ πνπ ππνβιήζεθαλ ζηνλ κε Α/Α ΔΖΓΖ: 68542
ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ ηεο ππ. αξηζ. πξση. 401359/6935/17-12-2018 δηαθήξπμεο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο, γηα ηελ «Πξνκήζεηα εηδψλ πιεξνθνξηθήο γηα ηηο αλάγθεο ησλ ππεξεζηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο (Π.Δ. Ζιείαο) κε ηε δηαδηθαζία ηνπ αλνηρηνχ ειεθηξνληθνχ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ (Γηεζλή) άλσ
ησλ νξίσλ ηεο παξ. 5 ηνπ Ν. 4412/2016, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 65.000,00 επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
ηνπ ΦΠΑ».
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Αλαιπηηθά ε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο θαη αμηνιφγεζεο δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηερληθψλ πξνζθνξψλ έρεη σο
εμήο:
ηνλ Πχξγν, ζηηο 23/01/2019, εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 10:00 π.κ., ζηα γξαθεία ηνπ Σκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο
ηεο ΠΔ Ζιείαο ζην Γηνηθεηήξην Πχξγνπ επί ηεο νδνχ Μαλσινπνχινπ 47, ζπλεδξίαζε ε επηηξνπή πξνθεηκέλνπ
λα απνζθξαγίζεη ειεθηξνληθά ηηο πξνζθνξέο πνπ ππνβιήζεθαλ ζηνλ πξναλαθεξζέληα ειεθηξνληθφ
δηαγσληζκφ. ηε ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο, πνπ είρε απαξηία, παξέζηεζαλ νη εμήο:
α/α

Ιδιψηηηα ζηην Δπιηποπή

Ονομαηεπϊνςμο

1

Πξφεδξνο

Νηνάο Γεκήηξηνο

2

Μέινο

Μαλψιε Γήκεηξα

3

Μέινο

Γξακκαηηθνπνχινπ Μαξίλα

Ζ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ ήηαλ, ζχκθσλα κε ηε δηαθήξπμε, ε εκέξα Πέκπηε
17/01/2019 θαη ψξα 15:00 θαη ε εκεξνκελία ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ήηαλ ε εκέξα
Σεηάξηε 23/01/2019 θαη ψξα 10:00 π.κ.. Ο δηαγσληζκφο ηεο πξναλαθεξφκελεο δηαθήξπμεο δηεμήρζε
ειεθηξνληθά, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζε απηή, κέζσ ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ
πκβάζεσλ (ζην εμήο χζηεκα) θαη είρε ιάβεη σο ζπζηεκηθφ αξηζκφ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ηνλ αξηζκφ
68542. Σα πξνο πξνκήζεηα είδε είραλ ρσξηζζεί ζε 8 νκάδεο (Οκάδα Α – Οκάδα Ζ) θαη ην θξηηήξην
θαηαθχξσζεο γηα θάζε νκάδα είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζε ηηκήο.
Ζ Δπηηξνπή, γηα ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ, ζπλδέζεθε ζην ζχζηεκα, επέιεμε ηνλ
ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ 68542 θαη δηαπίζησζε φηη αθελφο ν δηαγσληζκφο ήηαλ ραξαθηεξηζκέλνο απφ ην
ζχζηεκα σο «θιεηδσκέλνο» θαη αθεηέξνπ φηη έρνπλ ππνβιεζεί εκπξφζεζκα ζην δηαγσληζκφ θαη κε ηε ζεηξά
πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα, πξνζθνξέο απφ ηνπο παξαθάησ πξνκεζεπηέο:
α/α

Ππομηθεςηήρ

Ημεπομηνία και ϊπα ηλεκηπονικήρ
ςποβολήρ πποζθοπάρ

1

ΛΗΟΤΣΗΑ ΑΡΓΤΡΗΟ

16/01/2019 12:18:49

2

ΠΟΛΤΔΡΓΑΣΖΡΗΟ
ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ
ΚΑΗ
ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ κε
ην δηαθξηηηθφ ηίηιν ΜΟΤΛΣΗΛΑΜΠ ΑΔ (ή MULTILAB ΑΔ)

16/01/2019 13:48:07

3

DYNACOMP
ΑΝΧΝΤΜΟ
ΔΜΠΟΡΗΚΖ
ΚΑΗ
ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΤΚΔΤΧΝ
ΚΑΗ ΤΝΑΦΧΝ ΔΗΓΧΝ (ή DYNACOMP A.E.B.E.)

17/01/2019 10:12:40

Ζ Δπηηξνπή επηζεκαίλεη φηη κέρξη ην ζηάδην απηφ ηεο δηαδηθαζίαο δελ ήηαλ δπλαηή ε πξφζβαζε ζην
πεξηερφκελφ ησλ πξνζθνξψλ.
ηε ζπλέρεηα, ν Πξφεδξνο θαη ην κέινο ηεο επηηξνπήο πνπ δηαζέηνπλ ηνπο απαξαίηεηνπο θσδηθνχο γηα ηελ
απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ, θαηαρψξεζαλ δηαδνρηθά ζε εηδηθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο ηα δηαπηζηεπηήξηα
ηνπο (φλνκα ρξήζηε θαη πξνζσπηθφ θσδηθφ πξφζβαζεο) πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζζνχλ νη πξνζθνξέο.
Ακέζσο κεηά ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία νη πξνζθνξέο απνζθξαγίζζεθαλ. πγθεθξηκέλα απνζθξαγίζζεθαλ νη
ππνθάθεινη «Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο – Σερληθή πξνζθνξά» ησλ πξνζθνξψλ κε απνηέιεζκα λα είλαη
δπλαηή πιένλ ε πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ηνπο. Δπηζεκαίλεηαη φηη νη ππνθάθεινη «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά»
δελ απνζθξαγίζζεθαλ αθνχ, ζχκθσλα κε ηε δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ, απηνί ζα απνζθξαγηζζνχλ ζε
κεηαγελέζηεξν ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ.
Μεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ, ε Δπηηξνπή δηαπίζησζε φηη ν ππνςήθηνο ΛΗΟΤΣΗΑ
ΑΡΓΤΡΗΟ είρε ππνβάιιεη πξνζθνξά γηα ηα είδε ηεο νκάδαο Γ, ε εηαηξεία DYNACOMP A.E.B.E. είρε
ππνβάιιεη πξνζθνξά γηα ηα είδε ηεο νκάδαο Α, θαη ε εηαηξεία MULTILAB A.E γηα ηα είδε ησλ νκάδσλ Α, Γ,
Γ, Δ, Ε, Ζ. Για ηα είδη ηυν ομάδυν Β, Σ δεν καηαηέθηκε καμία πποζθοπά. Οη πξνζθνξέο είραλ ιάβεη απφ
ην ζχζηεκα ηνπο παξαθάησ αλαθεξφκελνπο κνλαδηθνχο α/α ζπζηήκαηνο:
α/α

Ππομηθεςηήρ

α/α ςζηήμαηορ

1

ΛΗΟΤΣΗΑ ΑΡΓΤΡΗΟ

124798

2

MULTILAB ΑΔ

123309

3

DYNACOMP A.E.B.E.

123704
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Καηφπηλ ε Δπηηξνπή αλαδήηεζε απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία γηα ην δηαγσληζκφ (Σκήκα Πξνκεζεηψλ ηεο ΠΔ
Ζιείαο) ηνπο θπζηθνχο θαθέινπο ησλ ππνςήθησλ πξνκεζεπηψλ θαη δηαπίζησζε φηη φινη νη πξναλαθεξφκελνη
ππνςήθηνη αλάδνρνη είραλ απνζηείιεη θπζηθνχο θαθέινπο, κε ηνπο αθφινπζνπο αξηζκνχο πξσηνθφιινπ:
α/α

Ππομηθεςηήρ

Απιθμψρ Ππυηοκψλλος
Φςζ. Φακέλος

1

ΛΗΟΤΣΗΑ ΑΡΓΤΡΗΟ

18558/393/18-01-2019

2

MULTILAB ΑΔ

18516/392/18-01-2019

3

DYNACOMP A.E.B.E.

20297/426/21-01-2019

ηε ζπλέρεηα, ε Δπηηξνπή κνλφγξαςε ηα πεξηερφκελα ησλ θαθέισλ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο – Σερληθά
Υαξαθηεξηζηηθά» ησλ ηξηψλ (3) πξνζθνξψλ θαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα θαηέγξαςε ηα πεξηερφκελα ησλ
ειεθηξνληθψλ θαη θπζηθψλ θαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ απηψλ.
α/α
Ππομηθεςηήρ
Γικαιολογηηικά
1
ΛΗΟΤΣΗΑ
1. Δγγςηηική Δπιζηολή ςμμεηοσήρ
ΑΡΓΤΡΗΟ
2. Δςπυπαφκψ Δνιαίο Ένηςπο Ππομήθειαρ (ΔΔΔΠ)
3. Βεβαίυζη Έναπξηρ Δπγαζιϊν και ζσεηικϊν Μεηαβολϊν
4. Σεσνική Πποζθοπά – Πίνακερ ςμμψπθυζηρ
5. Σεσνικά Φςλλάδια - Πιζηοποιηηικά
2
MULTILAB ΑΔ
1. Δγγςηηική Δπιζηολή ςμμεηοσήρ
2. Δςπυπαφκψ Δνιαίο Ένηςπο Ππομήθειαρ (ΔΔΔΠ)
3. Αναλςηικψ Πιζηοποιηηικψ Δκπποζϊπηζηρ
4. Γενικψ Πιζηοποιηηικψ Μεηαβολϊν
5. Πιζηοποιηηικψ Δπιμεληηηπίος
6. Σεσνική Πποζθοπά – Πίνακερ ςμμψπθυζηρ
7. Γήλυζη ηηρ καηά πεπίπηυζη καηαζκεςάζηπιαρ εηαιπείαρ ηος
πποζθεπψμενος εξοπλιζμοω
8. Σεσνικά Φςλλάδια ηος πποζθεπψμενος εξοπλιζμοω
3.
DYNACOMP
1. Δγγςηηική Δπιζηολή ςμμεηοσήρ
A.E.B.E.
2. Δςπυπαφκψ Δνιαίο Ένηςπο Ππομήθειαρ (ΔΔΔΠ)
3. Πιζηοποιηηικψ Δκπποζϊπηζηρ
4. Πιζηοποιηηικψ Δπιμεληηηπίος
5. ΦΔΚ Σποποποιήζευν
6. Ππακηικά Γ..
7. Σεσνική Πποζθοπά – Πίνακερ ςμμψπθυζηρ
8. Γήλυζη ηηρ καηαζκεςάζηπιαρ εηαιπείαρ ηος πποζθεπψμενος εξοπλιζμοω
9. Σεσνικά Φςλλάδια ηος πποζθεπψμενος εξοπλιζμοω
Ζ επηηξνπή ζπλεδξίαζε ζπλνιηθά ηέζζεξηο θνξέο: ζηηο 23/01, ζηηο 30/01, ζηηο 11/02 θαη ζήκεξα, 13/02 . Καηά
ηε δηάξθεηα απηψλ ησλ ζπλεδξηάζεσλ έιαβε ππφςε ηεο ην πεξηερφκελν ησλ ειεθηξνληθψλ θαη ησλ θπζηθψλ
θαθέισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ πξνκεζεπηψλ, ηηο δηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο πνπ ππέβαιε ζηνπο ππνςήθηνπο
ΛΗΟΤΣΗΑ ΑΡΓΤΡΗΟ θαη MULTILAB A.E. θαζψο θαη ηηο αληίζηνηρεο απαληήζεηο ηνπο θαη θαηαιήγεη ζήκεξα
Σεηάξηε, 13/02/2019 ζηελ αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηερληθψλ πξνζθνξψλ κε ηηο αθφινπζεο
παξαηεξήζεηο:
1. ΛΙΟΤΣΙΑ ΑΡΓΤΡΙΟ:
Ο ππνςήθηνο πξνκεζεπηήο ππέβαιε πξνζθνξά κφλν γηα ηα είδε ηεο Γ νκάδαο.
Η. ην ΔΔΔΠ, ζην «ΜΔΡΟ ΗΗΗ: Λφγνη απνθιεηζκνχ», ζηελ ελφηεηα Γ «Λφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε
αθεξεγγπφηεηα, ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ή επαγγεικαηηθφ παξάπησκα», ζηελ εξψηεζε «Δίλαη ν νηθνλνκηθφο
θνξέαο ελήκεξνο γηα ηπρφλ ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ, φπσο νξίδεηαη απφ ηελ εζληθή λνκνζεζία, ηε ζρεηηθή
πξνθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο πξνκήζεηαο, ιφγσ ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο», ν
ππνςήθηνο έρεη απαληήζεη ΝΑΗ, ρσξίο σζηφζν λα δίλεη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο φπσο δεηείηαη. χκθσλα κε
ην Ν. 4412/2016 (άξζξν 24, παξ. 7), «Δάλ κηα ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ είλαη αδχλαηνλ λα αξζεί κε άιινλ
ηξφπν, ν ππνςήθηνο ή πξνζθέξσλ, ν νπνίνο ζρεηίδεηαη κε απηή, απνθιείεηαη απφ ηε δηαδηθαζία». Απαηηείηαη
ζπλεπψο ε παξνρή πεξηζζφηεξσλ πιεξνθνξηψλ απφ ην ππνςήθην ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε ζχγθξνπζεο
ζπκθεξφλησλ.
II. ηνλ πίλαθα ηερληθήο ζπκκφξθσζεο ηεο ΟΘΟΝΖ ΣΤΠΟΤ Δ (Οζφλε Αθήο), ν ππνςήθηνο έρεη απαληήζεη
θαηαθαηηθά ζηα ζεκεία: «πκβαηφηεηα: MS WINDOWS XP/7» θαη «ΔΓΓΤΖΖ >= δχν (2) εηψλ»,
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παξαπέκπνληαο ζην ππνβιεζέλ ηερληθφ θπιιάδην. Χζηφζν ζην ηερληθφ θπιιάδην δε γίλεηαη θακία αλαθνξά ζε
απηά ηα δπν ζεκεία. Απαηηείηαη ε παξνρή δηεπθξηλίζεσλ απφ ηνλ ππνςήθην γηα ην πψο θαιχπηνληαη νη
παξαπάλσ απαηηήζεηο.
Ζ Δπηηξνπή κε επηζηνιή πνπ απεζηάιε κέζσ ηνπ ΔΖΓΖ ζηηο 04/02/2019 δήηεζε απφ ηνλ ππνςήθην λα
δψζεη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηα ζεκεία Η θαη ΗΗ. Ο ππνςήθηνο απάληεζε κέζσ ηνπ ΔΖΓΖ ζηηο
04/02/2019. Χο πξνο ην ζεκείν Η. κε ππεχζπλε δήισζή ηνπ δηεπθξίληζε φηη δε βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε
ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ. Χο πξνο ην ζεκείν ΗΗ. απέζηεηιε έλα έγγξαθν, ην νπνίν πεξηέρεη ζηελ πξψηε ζειίδα
έλαλ πίλαθα ησλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πξνζθεξφκελεο ΟΘΟΝΖ ΣΤΠΟΤ Δ ζηα ειιεληθά, φπνπ
αλαθέξεηαη φηη ε πξνζθεξφκελε νζφλε είλαη ζπκβαηή κε Windows XP/7/8/10 θαζψο θαη φηη έρεη εγγχεζε 2
εηψλ, ελψ αθνινπζεί επηζπλαπηφκελν ην ηερληθφ θπιιάδηφ ηεο. ην ηερληθφ θπιιάδην δε γίλεηαη θακία
αλαθνξά γηα εγγχεζε, νχηε γηα ζπκβαηφηεηα ηεο πξνζθεξφκελεο νζφλεο κε Windows XP/7. Δπηπξφζζεηα, ζην
https://iiyama.com/gl_en/products/prolite-t2253mts-b1/ , φπνπ είλαη ε επίζεκε ζειίδα κε ηηο πξνδηαγξαθέο
ηεο πξνζθεξφκελεο νζφλεο, δελ γίλεηαη θακία αλαθνξά γηα εγγχεζε. ηελ ίδηα ζειίδα, παηψληαο ζηελ επηινγή
OTHER, πνπ βξίζθεηαη ζην ηέινο ηεο, εκθαλίδεηαη ν πίλαθαο ζπκβαηφηεηαο ηεο πξνζθεξφκελεο νζφλεο, φπνπ
αλαθέξεη φηη ζηα Windows XP θαη 7 ε νζφλε δε ιεηηνπξγεί σο νζφλε αθήο, αιιά κφλν κε ην πνληίθη.
Δπνκέλσο, θαζψο ζηνλ πίλαθα ζπκκφξθσζεο γηα ηελ ΟΘΟΝΖ ΣΤΠΟΤ Δ απαηηείηαη ε νζφλε λα είλαη ηχπνπ
αθήο, είλαη πξνθαλέο φηη ε πξνζθεξφκελε νζφλε δελ είλαη πιήξσο ζπκβαηή κε ηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα
Windows XP/7.
Λακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ, ε Δπηηξνπή έθξηλε φηη, αλαθνξηθά κε ηελ πξνζθεξφκελε ΟΘΟΝΖ ΣΤΠΟΤ
Δ, ν ππνςήθηνο πξνκεζεπηήο ΛΗΟΤΣΗΑ ΑΡΓΤΡΗΟ:
1. δελ ηεθκεξίσζε ζαθψο πψο θαιχπηεηαη ε εγγχεζε 2 εηψλ θαη
2. ε πξνζθεξφκελε νζφλε αθήο δελ είλαη πιήξσο ζπκβαηή κε ηα Λ.. Windows XP θαη Windows 7.
Δπνκέλσο ε Δπηηξνπή θξίλεη ηελ πξνζθνξά ηνπ ΛΗΟΤΣΗΑ ΑΡΓΤΡΗΟΤ γηα ηελ νκάδα Γ (ΟΘΟΝΖ ΣΤΠΟΤ Δ)
μη ζωμθυνη κε ηηο πξνδηαγξαθέο.
2. MULTILAB ΑΔ:
Ζ εηαηξεία ππέβαιε πξνζθνξά γηα ηα είδε ησλ νκάδσλ γηα ηα είδε ησλ νκάδσλ Α, Γ, Γ, Δ, Ε, Ζ.
I. ηηο ειάρηζηεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ Ζιεθηξνληθνχ Τπνινγηζηή Σχπνπ Α (ΟΜΑΓΑ Α), απαηηείηαη ε
χπαξμε Intrusion Switch θαη εμφδνπ VGA. ηνλ πξνζθεξφκελν ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή, ε εηαηξεία έρεη
απαληήζεη ΝΑΗ θαη ζηα δχν, παξαπέκπνληαο ζην ζρεηηθφ ηερληθφ θπιιάδην. ε απηφ, ηα δπν απηά
ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξνληαη σο πξναηξεηηθφο εμνπιηζκφο. Απαηηείηαη λα δηεπθξηληζηεί εάλ ε θαηαθαηηθή
απάληεζε ηεο ππνςήθηαο ζεκαίλεη φηη πξνζθέξεη ηνλ πξναηξεηηθφ απηφ εμνπιηζκφ πξνεγθαηεζηεκέλν ζηνλ
πξνζθεξφκελν Ζιεθηξνληθφ Τπνινγηζηή Σχπνπ Α.
II. ηηο ειάρηζηεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ Πνιπκεραλήκαηνο Σχπνπ Α (ΟΜΑΓΑ Δ) δεηείηαη κεηαμχ άιισλ ε
αλάιπζε ηεο εθηχπσζεο λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 1200x2400dpi θαη λα κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ζάξσζε ζε
θάξηα κλήκεο θαη ζε Microsoft Sharepoint. Απφ ην ηερληθφ θπιιάδην ηνπ πξνζθεξφκελνπ κεραλήκαηνο
πξνθχπηεη φηη ε αλάιπζε εθηχπσζεο είλαη 1.200x1200 dpi, κηθξφηεξε ηεο απαηηνχκελεο. ηελ ηερληθή δήισζε
ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο πνπ έρεη ππνβιεζεί απφ ηελ εηαηξεία αλαθέξεηαη φηη ην πξνζθεξφκελν
πνιπκεράλεκα ηχπνπ Α κπνξεί λα ππνζηεξίμεη κέγηζηε αλάιπζε εθηχπσζεο θαη ζάξσζεο κέζσ software
optimization 1200x2400dpi, θάηη πνπ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε φζα αλαθέξεη ην ηερληθφ θπιιάδην γηα ηελ
αλάιπζε εθηχπσζεο. Δπηπιένλ ζην ηερληθφ θπιιάδην, ζηηο δπλαηφηεηεο ζάξσζεο αλαθέξεηαη ε δπλαηφηεηα
ζάξσζεο ζε θάξηα κλήκεο, κε ρξήζε πξναηξεηηθνχ εμνπιηζκνχ (αλαγλψζηεο θαξηψλ), ελψ δε γίλεηαη θακηά
αλαθνξά γηα ζάξσζε Microsoft Sharepoint. Ζ ηερληθή δήισζε ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο αλαθέξεη
ζρεηηθά φηη ην πξνζθεξφκελν κεράλεκα δηαζέηεη ηε δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο ζε usb adaptor γηα κλήκεο,
ρσξίο σζηφζν λα δειψλεη φηη ζα ην παξέρεη ζην πξνζθεξφκελν κεράλεκα.
III. ηηο ειάρηζηεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ ΔΚΣΤΠΧΣΖ (ΟΜΑΓΑ Ε) απαηηείηαη ε χπαξμε απηφκαηνπ
ηξνθνδφηε πνιιαπιψλ ρξήζεσλ ρσξεηηθφηεηαο ηνπιάρηζηνλ 100 θχιισλ. Ζ εηαηξεία πξνζθέξεη έλαλ
εθηππσηή ζηνπ νπνίνπ ην ηερληθφ θπιιάδην αλαθέξεηαη φηη ε ρσξεηηθφηεηά ηνπ είλαη 85 θχιισλ, ελψ ζηελ
ηερληθή δήισζε ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο αλαθέξεηαη φηη ν πξνζθεξφκελνο εθηππσηήο δηαζέηεη
ηξνθνδφηε πνιιαπιψλ ρξήζεσλ 105 θχιισλ βάξνπο 64 gr/m2.
IV. ηηο ειάρηζηεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ΑΠΟΘΖΚΔΤΣΗΚΖ ΤΚΔΤΖ Ζ/Τ (ΟΜΑΓΑ Ζ), απαηηνχληαη
ηα παξαθάησ, ηα νπνία δελ αλαθέξνληαη ζην ηερληθφ θπιιάδην πνπ έρεη ππνβάιιεη ε εηαηξεία:
1. Λ.. αξρηηεθηνληθήο 64bit
2. Τπνζηήξημε Hot Spare Disk
3. Τπνζηήξημε Hot Swap
Ζ Δπηηξνπή κε επηζηνιή πνπ απεζηάιε κέζσ ηνπ ΔΖΓΖ ζηηο 04/02/2019 δήηεζε απφ ηνλ ππνςήθην λα
δψζεη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηα ζεκεία Η, ΗΗ, ΗΗΗ θαη IV. H εηαηξεία MULTILAB A.E. απάληεζε κε
επηζηνιή ηεο κέζσ ηνπ ΔΖΓΖ ζηηο 07/02/2019.
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Χο πξνο ην ζεκείν 2.Η ε εηαηξεία δεζκεχεηαη φηη ζηνλ παξαδνηέν εμνπιηζκφ ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα
εμαξηήκαηα πνπ ζα ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηνχκελεο πξνδηαγξαθέο.
ην ζεκείν 2.ΗΗ, αλαθνξηθά κε ηελ αλάιπζε εθηχπσζεο, ε εηαηξεία επηθαιείηαη ηε δήισζε ηεο
θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο θαη αλαθέξεη φηη ε αλάιπζε εθηχπσζεο ζα θζάζεη ζην 1200x2400dpi, επηιέγνληαο
ηηο πςειφηεξεο ξπζκίζεηο πνηφηεηαο θαηά ηελ εθηχπσζε. Ζ Δπηηξνπή εγθαηέζηεζε ηνλ νδεγφ ηνπ
πξνζθεξφκελνπ πνιπκεραλήκαηνο ζε ππνινγηζηή κε Λ.. Windows 10 θαη δηαπίζησζε φηη ζηηο επηινγέο
εθηχπσζεο ππάξρνπλ 3 επηινγέο πνηφηεηαο: Πξφρεηξε, Βαζηθή, Τςειή. ε θακηά απφ ηηο επηινγέο δελ
αλαθέξεηαη πνηα ζα είλαη ε αλάιπζε ηεο εθηχπσζεο. Δπηπιένλ ε Δπηηξνπή ζεσξεί φηη, εάλ απιά επηιέγνληαο
ηελ πςειή πνηφηεηα εθηχπσζεο ζα επηηπγραλφηαλ ε αλάιπζε 1200x2400dpi, ηφηε ζηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ
πξνζθεξφκελνπ κεραλήκαηνο ζα αλαθεξφηαλ απηή σο κέγηζηε αλάιπζε εθηχπσζεο θαη φρη ε κηθξφηεξε
1200x1200dpi. ε φηη αθνξά ζηηο δπλαηφηεηεο ζάξσζεο, ε εηαηξεία δηεπθξίληζε πψο κπνξεί λα γίλεη ε ζάξσζε
ζε Microsoft SharePoint, ελψ γηα ηε ζάξσζε ζε θάξηα κλήκεο αλέθεξε φηη ππνζηεξίδεηαη απφ ην κεράλεκα κε
ηε ρξήζε αλαγλψζηε θαξηψλ. Ο αλαγλψζηεο θαξηψλ απνηειεί πξναηξεηηθφ εμνπιηζκφ ζην πξνζθεξφκελν
πνιπκεράλεκα, ελψ απαηηείηαη βάζεη ηεο απαηηνχκελεο πξνδηαγξαθήο ζάξσζεο ζε θάξηα κλήκεο. Ζ εηαηξεία
ζηελ απάληεζή ηεο δε δεζκεχηεθε ζαθψο φηη ζα ηνλ πξνζθέξεη καδί κε ην πνιπκεράλεκα, ζε αληίζεζε κε ηελ
μεθάζαξε δέζκεπζή ηεο γηα ηνλ πξναηξεηηθφ εμνπιηζκφ ηνπ ζεκείνπ 2.Η.
Αλαθνξηθά κε ην ζεκείν 2.ΗΗΗ, ε εηαηξεία αλαθέξεη φηη ζην ηερληθφ θπιιάδην ε ρσξεηηθφηεηα ηνπ πνιιαπινχ
ηξνθνδφηε (85 θχιια) ηζρχεη γηα θχιια βάξνπο 80gr/m2, ελψ ζηε δήισζε ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο ηνπ
εθηππσηή βεβαηψλεηαη φηη ε ρσξεηηθφηεηά ηνπ είλαη 105 θχιια βάξνπο 64gr/m2. Ζ Δπηηξνπή έιαβε ππφςε ηεο
φηη:
1. ην ηερληθφ θπιιάδην ηνπ πξνζθεξφκελνπ εθηππσηή αιιά θαη γεληθά νπνηνπδήπνηε εθηππσηή δελ
αλαθέξνληαη δηαθνξεηηθέο κεηξήζεηο ζηε ρσξεηηθφηεηα ησλ δίζθσλ ραξηηνχ γηα θχιια δηαθνξεηηθψλ βαξψλ,
αιιά δίλνπλ κφλν κηα ηηκή γηα ηνλ ηχπνπ ραξηηνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο (δειαδή γηα απηφ πνπ έρεη
βάξνο 80gr/m2).
2. Όπσο αλαθέξεηαη θαη ζηελ ηζηνζειίδα https://www.tonerink.com.au/blog/a-guide-to-paper-weightchoosing-the-best-paper-for-your-printing/, ην ραξηί πνπ είλαη ειαθξχηεξν απφ 70gr/m2, είλαη ζρεδφλ δηάθαλν
θαη είλαη θαηάιιειν θπξίσο σο ζεκεησκαηάξην, ελψ γηα εθηχπσζε ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ραξηί βάξνπο 8090 gr/m2, επνκέλσο είλαη ινγηθφ νπνηαδήπνηε απαίηεζε ζηηο πξνδηαγξαθέο ελφο εθηππσηή, πνπ ζρεηίδνληαη κε
ραξηί, λα αθνξά ραξηί βάξνπο 80 gr/m2
3. ηνλ πίλαθα ζπκκφξθσζεο ηεο δηαθήξπμεο ηφζν γηα ηνλ ΔΚΣΤΠΧΣΖ, φζν θαη γηα ην ΠΟΛΤΜΖΥΑΝΖΜΑ
ΣΤΠΟΤ Α, ζηα ζεκεία πνπ αλαθέξνληαη ζηε ρσξεηηθφηεηα ησλ δίζθσλ δε γίλεηαη θακηά αλαθνξά γηα ην εάλ ε
κέηξεζε γίλεηαη κε θχιια ζπγθεθξηκέλνπ βάξνπο, πξνθαλψο γηαηί αλαθέξνληαη ζηνλ ηχπν ραξηηνχ πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο, φπσο αθξηβψο γίλεηαη θαη ζηα ηερληθά θπιιάδηα ησλ εθηππσηηθψλ κεραλεκάησλ
πνπ θπθινθνξνχλ ζην εκπφξην.
4. Ζ εηαηξεία MULTILAB, ηφζν ζηελ πξνζθνξά ηεο γηα ην ΠΟΛΤΜΖΥΑΝΖΜΑ, φζν θαη γηα ηνλ
ΔΚΣΤΠΧΣΖ, ζηα ζεκεία πνπ αλαθέξεηαη ζε ρσξεηηθφηεηα δίζθσλ δελ πξνζδηνξίδεη εάλ ε ηηκή αθνξά ραξηί
ζπγθεθξηκέλνπ βάξνπο, κε κνλαδηθή εμαίξεζε ηνλ απηφκαην ηξνθνδφηε.
5. H Π.Δ. Ζιείαο ρξεζηκνπνηεί ην πην ζπλεζηζκέλν ραξηί εθηχπσζεο, βάξνπο 80gr/m2, φπσο θαίλεηαη θαη απφ
ηε ζρεηηθή δηαθήξπμε https://www.pde.gov.gr/gr/enimerosi/prokirukseis/item/10077-diakiryxi-anoixtouilektronikou-diagonismou-ano-ton-orion-promitheia-eidon-grafikis-ulis-kai-melanion-ektypoton-fototypikonmixanimaton-syskeyon-tileomoiotypias-gia-tin-kalypsi-ton-anagkon-ton-ypiresion-tis-perifereiakis-enotitasileias-tis-pde.html .
Όζνλ αθνξά ην ζεκείν 2.IV ε εηαηξεία παξέπεκςε ζε ζπγθεθξηκέλεο ηζηνζειίδεο ηνπ θαηαζθεπαζηή, φπνπ
αλαθέξεηαη φηη ππνζηεξίδνληαη νη απαηηνχκελεο πξνδηαγξαθέο.
Ζ Δπηηξνπή κεηά αθνχ έιαβε ππφςε ηεο ηηο παξαπάλσ παξαηεξήζεηο έθξηλε φηη ε εηαηξεία MULTILAB Α.Δ.:
1. Σεθκεξίσζε επαξθψο ηε ζπκκφξθσζή ηεο κε ηηο ειάρηζηεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ ππφ πξνκήζεηα
εηδψλ γηα ηηο νκάδεο Α, Γ, Γ, Ζ.
2. Γελ ηεθκεξίσζε επαξθψο ηε ζπκκφξθσζή ηεο κε ηηο ειάρηζηεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ ππφ πξνκήζεηα
εηδψλ γηα ηηο νκάδεο Δ, Ε.
Έρνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ ε Δπηηξνπή πξνηείλεη ηελ απψππιτη ησλ πξνζθνξψλ ησλ εηαηξεηψλ:
 ΛΗΟΤΣΗΑ ΑΡΓΤΡΗΟΤ γηα ηελ νκάδα Γ
 MULTILAB A.E. γηα ηηο νκάδεο Δ, Ε.
θαη ηελ αποδοσή ησλ πξνζθνξψλ ησλ εηαηξεηψλ:
 MULTILAB A.E. γηα ηηο νκάδεο Α, Γ, Γ, Ζ
 DYNACOMP A.E.B.E. γηα ηελ νκάδα Α.
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο, ε Δπηηξνπή ζπλέηαμε ην παξφλ πξαθηηθφ, ην ππέγξαςε ζε ηξία (3)
αληίγξαθα θαη ην παξέδσζε ζηελ ππεξεζία πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ (Σκήκα Πξνκεζεηψλ Π.Δ. Ζιείαο ηεο
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ΠΓΔ), πξνθεηκέλνπ λα ππνβιεζεί πξνο έγθξηζε ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο».
Καηψπιν ηυν ανυηέπυ παπακαλοωμε για:
Α. Σελ έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνχ απνζθξάγηζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο-ηερληθψλ
πξνζθνξψλ ηνπ ανοισηοω ηλεκηπονικοω επαναληπηικοω διαγυνιζμοω άνυ ηυν οπίυν για ηην:
«Ππομήθεια ειδϊν πληποθοπικήρ για ηιρ ανάγκερ ηυν ςπηπεζιϊν ηηρ Πεπιθέπειαρ Γςηικήρ ΔλλάδαρΠεπιθεπειακήρ Δνψηηηαρ Ηλείαρ με ηη διαδικαζία ηος ανοικηοω ηλεκηπονικοω μειοδοηικοω διαγυνιζμοω
άνυ ηυν οπίυν ηηρ παπ. 5 ηος Ν. 4412/2016, ζςνολικοω πποχπολογιζμοω 65.000,00 €,
ζςμπεπιλαμβανομένος ΦΠΑ», με κπιηήπιο ανάθεζηρ ηην πλέον ζςμθέποςζα απψ Οικονομική άποτη
πποζθοπά βάζει ηηρ ηιμήρ, ηεο αξηζκ. 401359/6935/17-12-2018 δηαθήξπμεο, ζχκθσλα κε ην νπνίν ε
Δπηηξνπή Απνζθξάγηζεο & Αμηνιφγεζεο εηζεγείηαη :
1. Σην απψππιτη, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην ζθεπηηθφ ηνπ αλσηέξσ πξαθηηθνχ, ησλ πξνζθνξψλ
ησλ εηαηξεηψλ:
 ΛΗΟΤΣΗΑ ΑΡΓΤΡΗΟΤ γηα ηελ νκάδα Γ.
 MULTILAB A.E. γηα ηηο νκάδεο Δ, Ε.
2. Σην αποδοσή, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην ζθεπηηθφ ηνπ αλσηέξσ πξαθηηθνχ, ησλ πξνζθνξψλ
ησλ εηαηξεηψλ:
 MULTILAB A.E. γηα ηηο νκάδεο Α, Γ, Γ, Ζ.
 DYNACOMP A.E.B.E. γηα ηελ νκάδα Α.
Β. Σελ θήξπμε σο άγνλσλ ησλ νκάδσλ Β. θαη Σ. ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηηο νπνίεο δελ ππεβιήζε θακία
πξνζθνξά.

Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ άθνπζε ηνλ Πξόεδξν θαη ηνπο ινηπνύο νκηιεηέο πνπ αλέπηπμαλ ηηο
απόςεηο ηνπο επί ησλ αλσηέξσ, θαηόπηλ δηαινγηθήο ζπδήηεζεο θαη ιακβάλνληαο ππόςε:
 Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 156, 175, 176, 177, 184 & 225 ηνπ λ. 3852/2010
(ΦΔΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο
– Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» πεξί ύζηαζεο θαη πγθξόηεζεο Πεξηθεξεηώλ, όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ
κε ην άξζξν 5 ηνπ λ.4071/2012 «Ρπζκίζεηο γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε, ηελ απηνδηνίθεζε θαη ηελ
απνθεληξσκέλε δηνίθεζε, Δλζσκάησζε νδεγίαο 2009/50/ΔΚ».
 Σηο ππ’ αξηζκ. 88897/18-05-2018 (ΦΔΚ 2070/Β’/07-06-2018) θαη 165633/8-8-2017 (ΦΔΚ
2953/Β’/29-8-2017) απνθάζεηο ηνπ πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ,
Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίνπ πεξί ηξνπνπνίεζεο – ζπκπιήξσζεο ηνπ Οξγαληζκνύ Δζσηεξηθήο
Τπεξεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, κε ηηο νπνίεο ηξνπνπνηείηαη – ζπκπιεξώλεηαη ε ππ’
αξ. 248595/27-12/2016 Απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο
Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίνπ «Σξνπνπνίεζε ηνπ Οξγαληζκνύ Δζσηεξηθήο
Τπεξεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 4309/Β’/30-12-2016).
 Σν άξζξν 26 ηνπ λ. 4024/2011 9 ΦΔΚ 226/Α’/27-10-2011 «πληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο, εληαίν
κηζζνιόγην – βαζκνιόγην, εξγαζηαθή εθεδξεία θαη άιιεο δηαηάμεηο, εθαξκνγήο

ηνπ

κεζνπξόζεζκνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο 2012-2015».
 Σελ ππ’ αξηζκ. ΓΗΚΠΟ/Φ.18/νηθ. 21526/4-11-2011 εγθύθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο
Μεηαξξύζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο.
[10]

ΑΔΑ: ΨΣΒΘ7Λ6-Ι96
 Σελ αξηζκ. 82/2011 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ηνπ θαλνληζκνύ ιεηηνπξγίαο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. 16428/180/19-1-2017 Δμνπζηνδόηεζε ππνγξαθήο «Με εληνιή Πεξηθεξεηάξρε»
ζηνλ Αληηπεξηθεξεηάξρε Οηθνλνκηθώλ θαη Πξόεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Π.Γ.Δ.» (ΦΔΚ
281/Β/7-2-2017).
 Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. νηθ. 55961/643/1-3-2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο
(ΦΔΚ 111/η. ΤΟΓΓ/9.3.2017) Πεξί «Οξηζκνύ Αληηπεξηθεξεηαξρώλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο».
 Σελ ππ’ αξηζκ. 69641/869/14-3-2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί
«Οξηζκόο Πξνέδξνπ Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 138/η.
Τ.Ο.Γ.Γ./23-3-2017).
 Σελ ππ’ αξηζκ. 42/2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ αλαθνξηθά κε ηελ εθινγή
ηαθηηθώλ αλαπιεξσκαηηθώλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. 219/2017 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
ζρεηηθά κε ηελ εθινγή Αληηπξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. 69923/876/14-3-2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί
«Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζηνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο πνπ νξίζηεθαλ από ηνλ Πεξηθεξεηάξρε
Γπηηθήο Διιάδαο θαη ζε πεξηθεξεηαθνύο ζπκβνύινπο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 1018/Β/24-3-2017)
 Σελ ππ’ αξηζκ. 124608/1625/9-5-2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί
«Σξνπνπνίεζεο ηεο 6302/60/9-1-2017 (ΦΔΚ 211/Β/30-1-2017) απόθαζεο Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο
Διιάδαο «Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζηνπο άκεζα εθιεγκέλνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 1864/Β/26-5-2017).
 Σελ ππ’ αξηζκ. πξση: ΠΓΔ/ΓΓΟΠΔΖ/53662/1217/20.2.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνύ
Οηθνλνκηθνύ Π.Δ. Ζιείαο ηεο Π.Γ.Δ. – Σκήκα Πξνκεζεηώλ.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ
1.

Δγθξίλεη ην πξαθηηθό απνζθξάγηζεο θαη αμηνιόγεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο -

ηερληθώλ πξνζθνξώλ ηνπ αλνηρηνύ ειεθηξνληθνύ επαλαιεπηηθνύ δηαγσληζκνύ άλσ ησλ νξίσλ γηα
ηελ: «Πξνκήζεηα εηδώλ πιεξνθνξηθήο γηα ηηο αλάγθεο ησλ ππεξεζηώλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο - Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Ζιείαο κε ηε δηαδηθαζία ηνπ αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ
κεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ άλσ ησλ νξίσλ ηεο παξ. 5 ηνπ Ν. 4412/2016, ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ
65.000,00 €, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.», κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από
Οηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηεο ηηκήο, ηεο αξηζκ. 401359/6935/17-12-2018 δηαθήξπμεο.
2.

Απνξξίπηεη, γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην ζθεπηηθό ηνπ αλσηέξσ πξαθηηθνύ, ηηο
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πξνζθνξέο ησλ εηαηξεηώλ:

3.

•

ΛΗΟΤΣΗΑ ΑΡΓΤΡΗΟΤ γηα ηελ νκάδα Γ.

•

MULTILAB A.E. γηα ηηο νκάδεο Δ, Ε.

Απνδέρεηαη, γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην ζθεπηηθό ηνπ αλσηέξσ πξαθηηθνύ, ηηο

πξνζθνξέο ησλ εηαηξεηώλ:

4.

•

MULTILAB A.E. γηα ηηο νκάδεο Α, Γ, Γ, Ζ.

•

DYNACOMP A.E.B.E. γηα ηελ νκάδα Α.

Κεξύηηεη σο άγνλεο ηηο νκάδεο Β. θαη Σ. ηνπ δηαγσληζκνύ γηα ηηο νπνίεο δελ ππεβιήζε

θακία πξνζθνξά.
Σν παξόλ πξαθηηθό αθνύ ζπληάρζεθε, δηαβάζηεθε θαη βεβαηώζεθε, ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο.
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΜΠΡΑΜΟ
ΣΑ ΜΔΛΖ
Αθξηβέο απόζπαζκα από ηα πξαθηηθά ζπλεδξηάζεσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Π.Γ.Δ
Ζ Γξακκαηέαο
Αξεηή Υαξαιακπνπνύινπ
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