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ΟΡΘΗ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Παπάγου, 22 Απριλίου 2015

Αριθµ. πρωτ.:
Οικ. 24852/2214

Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
101 91 Παπάγου
Α. Σταµούλης
213 1308333
213 1308392
a.stamoulis@yme.gov.gr

ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου:
«Σχεδιασµός και υλοποίηση εικονικού ιδιωτικού δικτύου (VPN), µέσω του ∆ηµόσιου
∆ικτύου “ΣΥΖΕΥΞΙΣ”, για την ασφαλή και µε αποτελεσµατικό τρόπο διασύνδεση
προσωπικών υπολογιστών στα κτήρια του Υπουργείου Οικονοµίας, Υποδοµών,
Ναυτιλίας και Τουρισµού επί των οδών Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, ∆ήµος Παπάγου, και
Χαριλάου Τρικούπη 182, ∆ήµος Αθηναίων».

ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη:
1

Τις διατάξεις:

1.1 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/27-11-1995) «περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών
του Κράτους και άλλες διατάξεις », όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα.
1.2 του π.δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/05-06-2003) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην
Οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις
Εµπορικές συναλλαγές».
1.3 του π.δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-3-2007) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις
της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων
έργων, προµηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της
Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
16ης Νοεµβρίου 2005».
1.4 του π.δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10-07-2007) «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου», σε
συνδυασµό µε το ν. 4155/ 2013.
1.5 του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο “Πρόγραµµα ∆ιαύγεια” και άλλες διατάξεις».
1.6 του ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/30-09-2010) και την εγκύκλιο 23/06-12-2010 (Εφαρµογή ν.
3886/2010) ∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων − Εναρµόνιση της
ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395)
και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως
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τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
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του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων
Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων κτλ».
του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο
µισθολόγιο - βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015».
του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/23-7-2013) «Φορολογία εισοδήµατος επείγοντα
µέτρα εφαρµογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις».
του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
του ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/08-08-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής
οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις».
του π.δ. 109/2014 (ΦΕΚ 176/Α/29-8-2014) «Οργανισµός του Υπουργείου Υποδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων».
του π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/Α/27-1-2015) «Σύσταση και µετονοµασία Υπουργείων, µεταφορά της
Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».
του π.δ. 25/2015 (ΦΕΚ 21/Α/27-1-2015) «∆ιορισµός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
του άρθρου 37 του ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29/Α/19-3-2015) «Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων
για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των
Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις».
του π.δ. 27/2015 (ΦΕΚ 31/Α/21-3-2015) «∆ιορισµός Αναπληρωτών Υπουργών».

2.

Τις αποφάσεις µε αριθµούς:

2.1

Π1/2489/22-08-1995 του Υπουργού Εµπορίου «Συγκρότηση και λειτουργία των Επιτροπών
Παραλαβής Υλικών, ∆ιαδικασία Παραλαβής».
2024709/301/0026/8-4-1998 του Υπουργού Οικονοµικών «Περί καθορισµού των δικαιολογητικών
των δαπανών του ∆ηµοσίου για προµήθειες και εργασίες».
35130/739/ 9-8-2010 του Υπουργού Οικονοµικών «Αύξηση των χρηµατικών ποσών του άρθρου
83 παρ. 1 του ν. 2362/1995 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια
προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων».
Οικ.40898/5356/14-08-2013 κ.υ.α. του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών και των Υπουργών
∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Υποδοµών, Μεταφορών και
∆ικτύων «Αναδιάρθρωση της Γενικής ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων».
Οικ. 2534/04-11-2014 κ.υ.α. του Υπουργού και του Υφυπουργού Υποδοµών Μεταφορών και
∆ικτύων «Μεταβίβαση δικαιώµατος υπογραφής “µε εντολή Υπουργού” ή “µε εντολή Υφυπουργού"
στους: Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, Γενικό Γραµµατέα
Υποδοµών, Γενικό Γραµµατέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων και στους Προϊσταµένους
Γενικών ∆ιευθύνσεων, Προϊσταµένους ∆ιευθύνσεων και Προϊσταµένους Τµηµάτων του
Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων ( ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι.)».
Υ144/30-3-2015 (ΦΕΚ 483/30-3-2015) του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, Χρήστο Σπίρτζη».
∆Ο∆/24956/3464/22-04-2015 της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικής ∆ιαχείρισης «Ανάληψη υποχρέωσης
και έγκριση δαπάνης», συνολικού ποσού # 24.000,00 € #.
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3.

Το υπ’ αριθµ. πρωτ. Οικ. 204/21-4-2015 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Σχεδιασµού και Υποστήριξης
Υποδοµών Πληροφορικής, ∆ικτύων και Χρηστών του Υπουργείου µας.

4.

Το υπ’ αριθµ. πρωτ. 24853/2215/22-04-2015 πρωτογενές αίτηµα.

5.

Την ανάγκη ασφαλούς και µε αποτελεσµατικό τρόπο διασύνδεσης τριάντα (30) προσωπικών
υπολογιστών σε δύο (2) διαφορετικά κτήρια του Υπουργείου Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και
Τουρισµού, για την αποδοτική και ασφαλή επικοινωνία των Υπηρεσιών και των στελεχών τους.
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6.

Την ανάγκη συγκρότησης επιτροπών: Ι) Αξιολόγησης των Αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και ΙΙ)
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ενστάσεων και των προδικαστικών προσφυγών, σύµφωνα µε
τα αναλυτικά οριζόµενα στην Απόφαση υπ’ αριθµ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011 (ΦΕΚ
2540/Β/07-11-2011) και στην Εγκύκλιο ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/04-11-2011 του Υπουργού
∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του
άρθρου 26 του ν. 4024/2011 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης».

7.

Το γεγονός ότι το παραπάνω έργο απαιτεί εξειδικευµένες γνώσεις από τους συµµετέχοντες
υπαλλήλους στις αρµόδιες επιτροπές: Ι) Αξιολόγησης των Αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και ΙΙ)
Εξέτασης και κρίσης των διοικητικών ενστάσεων και προδικαστικών προσφυγών, για την
κατανόηση και αξιολόγηση των προσφορών.

8.

Την από 21-04-2015 ανακοίνωση περί πραγµατοποίησης δηµόσιας κλήρωσης, την 22-04-2015.

9.

Το από 22-04-2015 Πρακτικό ∆ηµόσιας Κλήρωσης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1 - Εγκρίνουµε, µε τη συνοπτική διαδικασία του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού (λόγω ύψους
δαπάνης), το σχεδιασµό και την υλοποίηση εικονικού ιδιωτικού δικτύου (VPN), µέσω του ∆ηµόσιου
∆ικτύου “ΣΥΖΕΥΞΙΣ”, για την ασφαλή και µε αποτελεσµατικό τρόπο διασύνδεση τριάντα (30)
προσωπικών υπολογιστών στα κτήρια του Υπουργείου Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και
Τουρισµού επί των οδών Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, ∆ήµος Παπάγου, και Χαριλάου Τρικούπη 182,
∆ήµος Αθηναίων.
Οι τεχνικές προδιαγραφές του εν λόγω έργου αναφέρονται στο επισυναπτόµενο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄.
2 - ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν:
α) Φυσικά ή Νοµικά πρόσωπα (Ηµεδαπά ή αλλοδαπά),
β) Συνεταιρισµοί,
γ) Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και
δ) Κοινοπραξίες προµηθευτών.
3 - Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε το ν. 2286/1995, το ν. 2362/1995, το
118/2007, το ν. 4281/2014, το ν. 4320/2015 και τους όρους που αναφέρονται
παραρτήµατα, που επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση:
«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ»

π.δ.
στα

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ (VPN)»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

Τα παραρτήµατα αυτά θεωρούνται αναπόσπαστο και ισοδύναµης ισχύος τµήµα της παρούσας
απόφασης.
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στις 27-04-2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:00΄, στον 6ο όροφο,
Γραφείο 605, του κτηρίου του Υπουργείου Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας & Τουρισµού επί της
οδού Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε - Παπάγου.
4 - Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στον διαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα διακήρυξη, το αργότερο µέχρι την προηγούµενη
εργάσιµη ηµέρα της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού, δηλαδή µέχρι τις 24-04-2015,
ηµέρα Παρασκευή και ώρα 14:00΄, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Υπουργείου Οικονοµίας,
Υποδοµών, Ναυτιλίας & Τουρισµού, στην οδό Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε - ΠΑΠΑΓΟΥ (ισόγειο) ή
να τις αποστείλουν ταχυδροµικά στη διεύθυνση αυτή. Στην περίπτωση αυτή, οι προσφορές πρέπει
να έχουν περιέλθει στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας µέχρι την ανωτέρω ηµεροµηνία και ώρα,
διαφορετικά είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται.

Σελίδα 3 από 8

ΑΔΑ: 6ΚΙΦ465ΦΘΘ-5Κ9

Επισηµαίνεται ότι σφραγίδα κατάθεσης στα ΕΛ.ΤΑ. ή σε ταχυδροµική εταιρεία δεν λαµβάνεται
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υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα µέσα σε σφραγισµένο
φάκελο.
Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
- Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ.
- Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια.
- Ο αριθµός πρωτοκόλλου της απόφασης διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού.
- Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
- Τα στοιχεία του αποστολέα.
5 - Ορίζουµε τη συγκρότηση των επιτροπών: Ι) Αξιολόγησης των Αποτελεσµάτων του διαγωνισµού
(Ε.Α.Α) και ΙΙ) Εξέτασης και κρίσης των διοικητικών ενστάσεων, σύµφωνα µε τα αναλυτικά
οριζόµενα στην Απόφαση υπ’ αριθµ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011 και στην Εγκύκλιο
∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/04-11-2011 του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης και κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 26 του ν. 4024/2011, λαµβάνοντας
υπόψη την τεχνική πολυπλοκότητα και έκταση του έργου, οι οποίες απαιτούν εξειδικευµένες
γνώσεις από τους συµµετέχοντες υπαλλήλους στις αρµόδιες επιτροπές.
Για τη διενέργεια της κληρώσεως και τα αποτελέσµατά της συνετάχθη σχετικό πρακτικό, το οποίο
επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο και ισοδύναµης ισχύος τµήµα της παρούσας.
Ι) Τριµελής Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσµάτων
Τακτικά µέλη:
α) Γούναρης Μιχαήλ, του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, ως Πρόεδρο,
β) Κωνσταντακοπούλου Κωνσταντίνα, του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής, ως µέλος και
γ) Μαργαρίτη Βασιλική, του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, ως µέλος,
µε αναπληρωτές τους:
α) Παπαρίζου Βαλεντίνη, του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, ως αναπληρώτρια του Προέδρου,
β) Παθούλα Φλώρα, του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής, ως µέλος και
γ) Μπισµπίκη Ολυµπία, του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής, ως µέλος.
Έργο της επιτροπής είναι η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών και η σύνταξη και
υποβολή πρακτικού, καθώς και συγκριτικού πίνακα τιµών, στη ∆ιεύθυνση Προµηθειών, Υποδοµών
και ∆ιαχείρισης Υλικού του πρώην ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι., µε τα αποτελέσµατα της διενέργειας του
διαγωνισµού, το συντοµότερο δυνατό.
ΙΙ) Επιτροπή Εξέτασης και Κρίσης των ∆ιοικητικών Ενστάσεων
Τακτικά µέλη:
α) Κατσικάτσου Μαρία, του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, ως Πρόεδρο,
β) Σταµάτη Παναγιώτα, του κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού-Οικονοµικού, ως µέλος και
γ) Νικηταΐδη Ιωάννη, του κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικού, ως µέλος,
µε αναπληρωτές τους:
α) Λιακοπούλου Μάρθα, του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, ως αναπληρώτρια της Προέδρου,
β) Λιανού Κωνσταντίνα, του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής, ως µέλος και
γ) Ταπουσάνη Ελένη, του κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικού, ως µέλος.
Έργο της επιτροπής είναι η εξέταση και κρίση των διοικητικών ενστάσεων και των προδικαστικών
προσφυγών που τυχόν θα υποβληθούν κατά τη διάρκεια της διενέργειας του εν λόγω διαγωνισµού
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έως και την κατακυρωτική απόφαση, καθώς και η υποβολή σχετικού πρακτικού στη ∆ιεύθυνση
15PROC002722943
2015-04-22
Προµηθειών, Υποδοµών και ∆ιαχείρισης
Υλικού του πρώην ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι.
Σε περίπτωση κωλύµατος ή απουσίας κάποιου εκ των παραπάνω µελών των ανωτέρω επιτροπών,
η αναπλήρωση γίνεται µε φροντίδα του προέδρου, χωρίς άλλη απόφαση. Για την έγκαιρη κλήτευση
των αναπληρωµατικών, τα τακτικά µέλη πρέπει να ενηµερώνουν εγκαίρως τον πρόεδρο, για τυχόν
απουσία ή κώλυµά τους.
6 - Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή των
προσφορών που καλύπτουν τις τεχνικές απαιτήσεις και προδιαγραφές του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ
Β΄ της παρούσας απόφασης.
7 - Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των ζητουµένων υπηρεσιών και υλικών,
µε ποινή το απαράδεκτο της προσφοράς. Προσφορές που δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις της
Υπηρεσίας θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
8 - Οι τιµές θα δίνονται σε ευρώ για εκτέλεση των υπηρεσιών και την παράδοση του εξοπλισµού
του έργου. Οι τιµές θα αναγράφονται ολογράφως και αριθµητικώς.
Προσφορές που δεν δίνουν τις τιµές σε ευρώ ή που καθορίζουν σχέση ευρώ προς άλλο
νόµισµα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Στις τιµές θα δίνονται ως εξής:
α) συνολική τιµή για την εκτέλεση του έργου, συµπεριλαµβανοµένου και του απαιτούµενου
εξοπλισµού, µε κρατήσεις, χωρίς Φ.Π.Α.,
β) ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις 23%.
(Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλµένο ποσοστό Φ.Π.Α., αυτό θα διορθώνεται από την
Υπηρεσία).
Η τιµή µε κρατήσεις και χωρίς Φ.Π.Α. θα λαµβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των
προσφορών .
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά
θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού και η Υπηρεσία διατηρούν το δικαίωµα να ζητήσουν
από τους συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκµηρίωση του κανονικού ή µη των
προσφεροµένων τιµών, οι δε συµµετέχοντες υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.
9 - Ο χρόνος ολοκλήρωσης του έργου θα είναι το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την
ηµεροµηνία υπογραφής της σχετικής σύµβασης.
Η πληρωµή της αξίας του έργου θα γίνει µετά την ολοκλήρωσή του, την ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του από την αρµόδια τριµελή επιτροπή και αφού ο ανάδοχος υποβάλλει το τιµολόγιο
και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά .
Οποιοσδήποτε άλλος τρόπος προταθεί από τους προσφέροντες δεν θα γίνει αποδεκτός και η
προσφορά θα απορρίπτεται.
Τον ανάδοχο θα βαρύνουν: α) κράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων
Συµβάσεων (πλέον τέλος χαρτοσήµου 3% επί της κράτησης και 20% εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. επ’
αυτού), σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 3 του ν. 4013/2011 και β) παρακράτηση φόρου εισοδήµατος,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 4172/2013.
Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωµής ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 35 του π. δ.
118/2007.
10 - Η συνολική δαπάνη του έργου προϋπολογίζεται µέχρι του ποσού των δέκα εννέα χιλιάδων
πεντακοσίων ευρώ # 19.500,00 € # (µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23 %) και θα
βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισµού εξόδων του Κ.Α.Ε. 1723 «Προµήθεια ηλεκτρονικών
υπολογιστών, προγραµµάτων και λοιπών υλικών» του Ειδικού Φορέα 39-110, οικονοµικού έτους
2015.
11 - Για την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού θα λαµβάνεται υπόψη και η
προηγούµενη συµβατική συµπεριφορά κάθε συµµετέχοντος.
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12 - Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα µαταίωσης του αποτελέσµατος του διαγωνισµού, εάν αυτό
κριθεί ασύµφορο.

15PROC002722943 2015-04-22

13 - Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί: α) στους δικτυακούς τόπους της Αναθέτουσας Αρχής
www.yme.gov.gr και www.ggde.gr και β) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων
Συµβάσεων (Κ.Η.Μ.∆Η.Σ.) eprocurement.gov.gr.
14 - ∆ιευκρινίσεις σχετικά µε τους όρους του διαγωνισµού παρέχονται:
α) από τη ∆ιεύθυνση Προµηθειών, Υποδοµών και ∆ιαχείρισης Υλικού (κος Α. Σταµούλης, τηλ.: 2131308333 και κος Γ. Τασιολάµπρος τηλ.: 213 1308815), όσον αφορά στις διαδικασίες διενέργειας του
διαγωνισµού και
β) από τη ∆ιεύθυνση Σχεδιασµού και Υποστήριξης Υποδοµών Πληροφορικής, ∆ικτύων και
Χρηστών (κος Γ. Λουβερδής, τηλ.: 213 1308227), όσον αφορά στις τεχνικές προδιαγραφές και στο
εν γένει αντικείµενο του έργου.

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΣΙΟΛΑΜΠΡΟΣ

ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Αναφερόµενους υπαλλήλους,
µέλη των επιτροπών:
α) Αξιολόγησης των αποτελεσµάτων
β) Εξέτασης και κρίσης των ∆ιοικητικών Ενστάσεων
(σύνολο 12)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1) Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµίας,
Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού κ. Χρήστου Σπίρτζη
2) Γενικό ∆ιευθυντή Οικονοµικών Υπηρεσιών
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ
1) Χρονολογικό Αρχείο
2) Τµήµα ∆ιαγωνισµών και Συµβάσεων
3) κ. Ανδρέα Σταµούλη
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Ανήκει στην υπ’ αριθµ. οικ. 24852/2214/22-04-2015
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΜΕ

απόφαση

Α΄

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΤΗ

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ

ΤΙΜΗ

Για την αξιολόγηση των προσφορών, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, λαµβάνονται
υπόψη τα παρακάτω στοιχεία :
Η συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
Ο ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε.
Η προσφερόµενη τιµή, σε σχέση µε τιµές που προσφέρθηκαν σε προηγούµενους διαγωνισµούς
και την τρέχουσα, στην αγορά, τιµή, για όµοιες ή παρεµφερείς υπηρεσίες και υλικά.
Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον υποψήφιο που πληροί τους όρους και τις τεχνικές
προδιαγραφές της παρούσας απόφασης και προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή.
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Ανήκει στην υπ’ αριθµ. οικ. 24852/2214/22-04-2015 απόφαση
15PROC002722943
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Β΄

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ (VPN)
Οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού (πρώην ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι.)
στεγάζονται σε αρκετά κτήρια, µεταξύ των οποίων και στις εγκαταστάσεις των κτηρίων της οδού
Αναστάσεως 2 και της οδού Χαριλάου Τρικούπη 182. Για την αποδοτική και ασφαλή επικοινωνία των
Υπηρεσιών και των στελεχών τους κρίνεται ως αναγκαία η, µε ασφαλή και αποτελεσµατικό τρόπο,
διασύνδεση των προσωπικών υπολογιστών στα δυο (2) διαφορετικά κτήρια. Για το λόγο αυτό
απαιτείται ο σχεδιασµός και η υλοποίηση εικονικού ιδιωτικού δικτύου (VPN), στο οποίο θα
διασυνδεθούν αρχικά τριάντα (30) υπολογιστές. Η υλοποίηση του συγκεκριµένου έργου απαιτεί σχετική
εµπειρία και εξειδικευµένες γνώσεις, που σε συνδυασµό µε το επείγον αλλά και τις δεδοµένες ελλείψεις
σε στελεχιακό δυναµικό του Υπουργείου µας καθιστούν ως αναγκαία την εκτέλεση του έργου από
εξειδικευµένο ανάδοχο. Προς αυτήν την κατεύθυνση, για την κάλυψη της παραπάνω λειτουργικής
ανάγκης, κρίνεται ως απαραίτητη η προσφορά υπηρεσιών για το σχεδιασµό και υλοποίηση εικονικού
ιδιωτικού δικτύου (VPN) µέσω του δηµόσιου δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ που επιτρέπει την ασφαλή επικοινωνία
και ανταλλαγή δεδοµένων των παραπάνω τριάντα (30) υπολογιστών (είκοσι (20) στο κτήριο της οδού
Αναστάσεως 2 και δέκα (10) στο κτήριο της οδού Χαριλάου Τρικούπη 182).
Μέσω του VPN θα διατίθενται υπηρεσίες που θα φιλοξενούνται σε εικονικούς εξυπηρετητές (virtual
servers), η υλοποίηση των οποίων θα γίνει µε τη χρήση κεντρικού εξυπηρετητή (server) που θα
εγκατασταθεί στο DataCenter του Υπουργείου (Αναστάσεως 2), µε λειτουργικό σύστηµα WINDOWS
SERVER 2012 (Hyper V).
Στην παροχή των υπηρεσιών συµπεριλαµβάνεται:
° O σχεδιασµός και η υλοποίηση του VPN,
° O σχεδιασµός και η υλοποίηση των τοπικών δικτύων (LAN) στα δύο άκρα,
° H αρχικοποίηση – εγκατάσταση - παραµετροποίηση 30 (περίπου) υπολογιστών µε
εγκατάσταση επιπλέον καινούργιων SSD στα δύο άκρα,
° H αρχικοποίηση – εγκατάσταση - παραµετροποίηση του κεντρικού εξυπηρετητή,
° H αρχικοποίηση – εγκατάσταση – παραµετροποίηση τεσσάρων (κατ΄ εκτίµηση) virtual
servers (active directory, mail platform, file and task management, vpn services),
° H σύνδεση - ρύθµιση του απαραίτητου δικτυακού εξοπλισµού (switches – routers κ.λ.π.)
και υπολογιστών,
° H σύνδεση του VPN µέσω του δηµόσιου δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ και η δυνατότητα
εξωτερικής σύνδεσης και µε το διαδίκτυο σε γραµµές που θα παρασχεθούν και
° H ενηµέρωση – εκπαίδευση των χρηστών.
Ο απαιτούµενος εξοπλισµός - λειτουργικά συστήµατα – εφαρµογές λογισµικού, θα παρασχεθούν από
το Υπουργείο, ενώ οι δύο (2) δροµολογητές (routers) που απαιτούνται για την παραπάνω υλοποίηση
θα παρασχεθούν από τον ανάδοχο και θα παραµείνουν στην κυριότητα του Υπουργείου µετά το πέρας
της εκτέλεσης του έργου.
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