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ΘΕΜΑ: Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού επιλογής αναδόχου, με κριτήριο κατακύρωσης

τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια - αναβάθμιση των λογισμικών
προγραμμάτων ICS Telecom και ICS Manager, που θα καλύψουν τις ανάγκες της
Διεύθυνσης Διαχείρισης και Ελέγχου Υάσματος Ραδιοσυχνοτήτων του Τπουργείου
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Τποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
(Τπ. Α. Αν. Τ. Με. Δι.) - Σομέας Τποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη :
1- Σις διατάξεις :
α) Σου άρθρου 24 του ν. 2198/1994, σχετικά με την «παρακράτηση φόρου εισοδήματος από
εμπορικές επιχειρήσεις».
β) Σου ν. 2286/1995 «Προμήθειες του Δημόσιου Σομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων », όπως
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 8 του ν. 2323/1995 « Τπαίθριο εμπόριο και
άλλες διατάξεις» και το άρθρο 8 του ν. 2741/1999 «Ενιαίος Υορέας Ελέγχου Σροφίμων,
άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Τπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις » και
ισχύει σήμερα.
γ) Σου ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα άρθρα 21 και 23 του ν.3871/2010
“ Δημοσιονομική Διαχείριση και ευθύνη”, την παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 3899/2010 “Επείγοντα
μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας” και τα άρθρα 45 και 50
του ν. 3941/2011 «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και
άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Τπουργείου Οικονομικών» και ισχύει σήμερα.
δ) Σου π.δ. 293/1999 «Οργανισμός του Τπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών», όπως
τροποποιήθηκε με τα π.δ. 100/2002, 59/2003, 99/2005 και 186/2007 και τους ν. 3897/2010 και
4053/2012 και ισχύει σήμερα.
ε) Σου άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π. δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την
κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
στ) Σου π. δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου».
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ζ) Σης παραγράφου 4 του άρθρου 38 του π.δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου».
η) Σου ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
θ) Σου άρθρου 26 «υγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης» του ν. 4024/2011
«υνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες
διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015».
ι) Σου ν. 4013/2011 «ύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων υμβάσεων..……».
ια) Σου άρθρου 1 του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Τπουργείων, μεταφορά και κατάργηση
υπηρεσιών».
ιβ) Σου π.δ. 86/2012 «Διορισμός Τπουργών, Αναπληρωτών Τπουργών και Τφυπουργών».
ιγ) Σου άρθρου 75 του ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών Δημοσίων
έργων και άλλες διατάξεις».
2- Σις αποφάσεις με αριθμούς:
α) 35130/739/9-8-2010 του Τφυπουργού Οικονομικών « Αύξηση και ορισμός σε ευρώ των
χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του ν. 2362/95».
β) Τ43/0507-2012 του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Τπουργού
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Τποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, ταύρου Καλογιάννη».
3-

Σο με αριθμ. οικ. 1504/06-12-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Διαχείρισης και Ελέγχου Υάσματος
Ραδιοσυχνοτήτων του Τπουργείου μας.

4-

Σο γεγονός ότι το παραπάνω έργο απαιτεί εξειδικευμένες μηχανογραφικές γνώσεις από τους
συμμετέχοντες υπαλλήλους στην αρμόδια επιτροπή, προκειμένου για την κατανόηση και
αξιολόγηση των προσφορών.

5-

Σην από 12-12-2012 ανακοίνωση, περί πραγματοποίησης δημόσιας κλήρωσης.

6-

Σο από 14-12-2012 πρακτικό δημόσιας κλήρωσης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Εγκρίνουμε τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης τη
χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια - αναβάθμιση των λογισμικών προγραμμάτων ICS Telecom και
ICS Manager, που θα καλύψουν τις ανάγκες της Διεύθυνσης Διαχείρισης και Ελέγχου Υάσματος
Ραδιοσυχνοτήτων του Τπ. Α. Αν. Τ. Με. Δι. (Σομέας Τποδομών, Μεταφορών και Δικτύων).

2. ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ
Ο πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός αφορά στην αναβάθμιση των λογισμικών προγραμμάτων ICS
Telecom (έκδοση ν.11.18) και ICS Manager (έκδοση ν. 5.12.1029), που χρησιμοποιεί η Διεύθυνση
Διαχείρισης και Ελέγχου Υάσματος Ραδιοσυχνοτήτων του Τπ. Α. Αν. Τ. Με. Δι., στις εκδόσεις , με τις
ακόλουθες προδιαγραφές:
Αναβάθμιση των προαναφερθέντων εκδόσεων στις τελευταίες διαθέσιμες από την
κατασκευάστρια εταιρία.
Επέκταση των ως άνω προγραμμάτων με την προσθήκη δυνατότητας μιας επιπλέον θέσης
εργασίας (σύνολο δύο ανά υπολογιστικό πρόγραμμα).
Σα προγράμματα πρέπει να είναι προσβάσιμα μέσω δικτύου (δικτυακή εφαρμογή - υβριδική).
Η εγκατάσταση των προγραμμάτων θα γίνει από τον ανάδοχο και σε όσους υπολογιστές
(σταθερούς ή φορητούς) υποδειχθούν από την Τπηρεσία (μέγιστος αριθμός 10), ενώ ένας
κεντρικός υπολογιστής θα διαχειρίζεται τις άδειες λειτουργίας του λογισμικού.
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Δωρεάν διάθεση όλων των αναβαθμίσεων, λαμβάνοντας υπόψη και την σχετική πολιτική της
κατασκευάστριας εταιρίας.
Εξασφάλιση συμβατότητας με το ψηφιακό μοντέλο εδάφους που διαθέτει η Τπηρεσία.
Διάθεση επιπλέον ψηφιακών μοντέλων εδάφους, ραδιογειτόνων μας.
Επίδειξη από τον ανάδοχο και δοκιμαστική λειτουργία με βάση συγκεκριμένα παραδείγματα
που θα προτείνει η Τπηρεσία προκειμένου να διαπιστωθεί η καλή λειτουργία των
προγραμμάτων.
Σετράωρη τουλάχιστον (όχι κατ’ ανάγκη συνεχόμενη) παρουσίαση, εκ μέρους του αναδόχου
των νέων δυνατοτήτων των προγραμμάτων.

3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ:
Η δαπάνη του έργου προϋπολογίζεται στο συνολικό ποσό των εξήντα πέντε χιλιάδων εκατόν
ενενήντα ευρώ # 65.190,00 € # (συμπεριλαμβανομένου Υ.Π.Α.) και βαρύνει το αποθεματικό της
Εθνικής Επιτροπής Σηλεπικοινωνιών & Σαχυδρομείων.

4. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ:
Η διενέργεια του πρόχειρου διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 2013 και
ώρα 10:00 π.μ.
(Κατάθεση προσφορών έως την Σετάρτη 23 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 14:00 π.μ.).
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι, εφόσον επιθυμούν, μπορούν να παρευρεθούν στην αποσφράγιση των
προφορών, στο κτίριο του Τπ. Α. Αν. Τ. Με. Δι. (Αναστάσεως 2 και Σσιγάντε – Παπάγου), Γραφείο
605 και ώρα 10:00 π.μ.

5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ:
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
α) Υυσικά ή Νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά),
β) υνεταιρισμοί και
γ) Ενώσεις, κοινοπραξίες ή συμπράξεις φυσικών και νομικών προσώπων, που
υποβάλλουν κοινή προσφορά και των οποίων τα μέλη ευθύνονται εξ ολοκλήρου.

6. ΠΑΡΑΔΟΗ ΤΛΙΚΩΝ:
την προσφορά κάθε εταιρείας, θα αναφέρεται ρητώς ο χρόνος παράδοσης των προγραμμάτων, που
πρέπει να είναι ο συντομότερος δυνατός. Ο χρόνος αυτός σε ουδεμία περίπτωση, με ποινή την
απόρριψη της προσφοράς, θα είναι μεγαλύτερος των σαράντα (40) ημερολογιακών ημερών, από την
ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης.
Η παράδοση των προγραμμάτων θα γίνει, μετά την υπογραφή της σχετικής ύμβασης, στο
Τπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Τποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Σομέας
Τποδομών, Μεταφορών και Δικτύων), οδός Αναστάσεως 2 και Σσιγάντε, 101 91, Παπάγου, με ευθύνη
και δαπάνες του αναδόχου.

7. ΠΛΗΡΩΜΗ:
Η πληρωμή της αξίας των εν λόγω προγραμμάτων, θα γίνει μετά την οριστική, ποσοτική και
ποιοτική παραλαβή τους από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής του Τπουργείου και αφού ο
ανάδοχος υποβάλλει το τιμολόγιο και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Οι κρατήσεις για τρίτους 3,172%, στο χωρίς Υ. Π. Α. ποσό του τιμολογίου του αναδόχου, βαρύνουν
τον ίδιο. Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται από τον ανάδοχο ο νόμιμος φόρος εισοδήματος,
σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 2198/1994 .
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8. ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΚΑΙ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΩΝ:
Α. ΚΑΣΑΡΣΙΗ
8.1 το διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές για ένα (1) ή και για τα δύο (2) ζητούμενα
είδη λογιστικών προγραμμάτων, αλλά υποχρεωτικά για όλες τις ζητούμενες υπηρεσίες εκάστου
είδους.
8.2 Οι προσφορές θα δίδονται σε ευρώ, οι τιμές να αναγράφονται ολογράφως και αριθμητικώς, ανά
είδος χωριστά, χωρίς Υ.Π.Α. και θα συμπεριλαμβάνουν τις νόμιμες κρατήσεις για τρίτους.
Προσφορές που δεν αναγράφουν τις τιμές σε ευρώ ή που καθορίζουν σχέση ευρώ προς άλλο
νόμισμα, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Επιπρόσθετα, στις προσφορές θα πρέπει να αναγράφεται το συνολικό κόστος των ειδών χωρίς
Υ.Π.Α., ο αναλογούν συνολικός Υ.Π.Α. και το συνολικό κόστος των ειδών με Υ.Π.Α.
8.3 Οι προσφορές θα πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και μονογραμμένες χωρίς ξύσματα και
παράτυπες διορθώσεις (σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κτλ.). Προκειμένου να διευκολυνθεί το
έργο της επιτροπής διενέργειας, είναι επιθυμητό (άνευ ποινής αποκλεισμού), να συνυποβληθεί η
προσφορά και σε ηλεκτρονική μορφή.
8.4 Ο χρόνος ισχύος των προσφορών θα είναι ενενήντα (90) ημέρες και θα αναφέρεται ρητώς στην
προσφορά των υποψηφίων εταιρειών.

Β. ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΩΝ:
Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν, το αργότερο έως την Σετάρτη 23 Ιανουαρίου 2013, στο
Κεντρικό Πρωτόκολλο του Τπ.A.Aν.Τ.Με.Δι. (Αναστάσεως 2 και Σσιγάντε - Παπάγου, ώρες 8:0014:00) σε σφραγισμένο φάκελο συνοδευόμενο από συστημένη επιστολή, προκειμένου αυτή να
πρωτοκολληθεί. Προσφορές που κατατίθενται στο κεντρικό πρωτόκολλο μετά την παραπάνω
ημερομηνία, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.
Η επιστολή, θα πρέπει να φέρει την επωνυμία και τη διεύθυνση του συμμετέχοντα και να γράφει
ευκρινώς:
ΠΡΟΥΟΡΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ
ΜΕΣΑΥΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΣΤΩΝ (ΣΟΜΕΑ ΤΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΣΑΥΟΡΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ)
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘΜ. 52391/8643/07-01-2013
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ : 24-01-2013

9. ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ
Ορίζουμε τριμελή επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού αποτελούμενη από τους υπαλλήλους:
α) Σσάνη Ηλία,
β) Φατζηλοϊζο πυρίδωνα και
γ) Αθανασίου Ειρήνη,
με αναπληρωτές τους υπαλλήλους: α) Κυριάκο Αθανάσιο, β) Κουτσούκου Βασιλική
γ) Παπασπηλιώπουλο Παναγιώτη.

και

10. ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ:
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
Για την αξιολόγηση των προσφορών, θα ληφθούν υπόψη τα παρακάτω στοιχεία:
 η συμφωνία της προσφοράς με τους όρους της παρούσας απόφασης,
 ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε,
 η προσφερόμενη τιμή, σε σχέση με την τρέχουσα, στην αγορά, τιμή, για τα ίδια είδη και
 ο χρόνος παράδοσης των ειδών.
Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον υποψήφιο ανάδοχο που πληροί τους όρους της παρούσας απόφασης
και προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή.
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Για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού θα λαμβάνεται υπόψη και η προηγούμενη
συμβατική συμπεριφορά των υποψηφίων αναδόχων.
Η Τπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία, απαραίτητα για την
τεκμηρίωση του κανονικού ή μη των προσφερομένων τιμών, οι δε υποψήφιοι υποχρεούνται να
παρέχουν αυτά.

11. Η Τπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα ματαίωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού, αν αυτό
κριθεί ασύμφορο.

12. Η παραπάνω απόφαση θα αναρτηθεί, για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών, στην ιστοσελίδα
του Τπ.Α.Αν.Τ.Με.Δι.
ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΥΠ.Α.ΑΝ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.
1. Αναφερόμενους υπαλλήλους,
μέλη της επιτροπής διενέργειας (6)
2. Διεύθυνση Οργάνωσης & Πληροφορικής
(για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ
ΣΑΤΡΟ ΕΛ. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ
Υπ. Α. Αν. Υ. Με. Δι.
α) Πολιτικό Γραφείο Τπουργού
β) Πολιτικό Γραφείο Αναπληρωτή Τπουργού
γ) Γραφείο Γενικού Γραμματέα
δ) Γραφείο Γενικού Γραμματέα Σηλεπικοινωνιών & Σαχυδρομείων
ε) Γραφείο Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Τπηρεσιών
στ) Διεύθυνση Διαχείρισης & Ελέγχου Υάσματος Ραδιοσυχνοτήτων
ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1 - Δ/νση Οικονομικών Τπηρεσιών
2 - Σμήμα Προμηθειών
3 - Ρ. αγάνη

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΥΟ

ΙΩΑΝΝΑ ΑΪΒΑΖΙΔΟΤ
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