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Έγκριση του από 27-04-2015 πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των
Αποτελεσµάτων του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου:
«Συντήρηση και Τεχνική υποστήριξη του εξοπλισµού πληροφορικής του Τοµέα
Μεταφορών και ∆ικτύων του Υπ.Υ.ΜΕ.∆ι. και των Υπηρεσιών Μεταφορών και
Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας» (∆ιακήρυξη υπ’ αριθµ.
6/2014), όπως αυτό διαµορφώνεται µετά την υπ’ αριθµ. 1181/17-11-2015 επιστολή της
εταιρείας «Netbull Υπηρεσίες Πληροφορικής Ε.Π.Ε.» και ανακήρυξη της εν λόγω
εταιρείας ως προσωρινής Αναδόχου του έργου.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α) «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους
και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µε το ν. 3871/2010 «∆ηµοσιονοµική ∆ιαχείριση 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. 3943/2011
«Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις
αρµοδιότητας του Υπουργείου Οικονοµικών» και ισχύει σήµερα.
1.2 του ν. 2518/1997 (ΦΕΚ 164/Α) «Προϋποθέσεις λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής
υπηρεσιών ασφαλείας. Προσόντα και υποχρεώσεις του προσωπικού αυτών και άλλες διατάξεις».
1.3 του π.δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην Οδηγία
2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις Εµπορικές
συναλλαγές» .
1.4 του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/Α).
1.5 του π.δ. 60/ 2007 (ΦΕΚ 64/Α) «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», σε συνδυασµό µε το ν. 1455/2013.
1.6 του π.δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α) «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου», όπως ισχύει
συµπληρωµατικά στο π.δ. 60/2007 και κατά το µέρος που δεν αντίκειται στο ν. 4155/2013.
1.7 του ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66/Α) «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις».
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1.8 του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραµµα
∆ιαύγεια” και άλλες διατάξεις».
1.9 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α) «Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις,
ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το άρθρο 22 του ν. 4144/2013
(ΦΕΚ 88/Α) «Αντιµετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνικής Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας
και λοιπές διατάξεις».
1.10 του ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/A) «∆ικαστική Προστασία κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων…»,
όπως τροποποιήθηκε µε το αρθρ. 63 του ν. 4055/2012 (ΦΕΚ51/Α).
1.11 του π.δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
1.12 του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων κτλ».
1.13 του άρθρου 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης», του ν. 4024/2011
(ΦΕΚ/Α/226) «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο - βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες
διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015».
1.14 του ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α) «Εθνικό σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες
διατάξεις».
1.15 Του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α ) « Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα
εφαρµογής του ν. 4046/2012, του ν.4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις».
1.16 του άρθρου 9 της παρ. 4β του ν. 4205/2013 (ΦΕΚ 242/Α) «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων και
άλλες διατάξεις».
1.17 της υποπαραγράφου Γ1: «Επέκταση προσυµβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο», της
παραγράφου Γ, του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α).
1.18 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας
( ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
1.19 του ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας,
οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις».
1.20 του π.δ. 109/2014 (ΦΕΚ 176/Α) «Οργανισµός του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και
∆ικτύων».
1.21 του άρθρου 37 του ν. 4320/2015 (ΦΕΚ A 29/19-03-2015) «Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων
για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών
οργάνων και λοιπές διατάξεις».
1.22 του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/22-09-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισµού και
Αθλητισµού, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων……».
1.23 του π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α/23-09-2015) «∆ιορισµός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
2. Τις αποφάσεις µε αριθµούς:
2.1 Π1/2489/22.08.1995 του Υπουργού Εµπορίου «Συγκρότηση και λειτουργία των Επιτροπών
Παραλαβής Υλικών, ∆ιαδικασία Παραλαβής».
2.2 35130/739/11-08-2010 (ΦΕΚ 1291/Β) του Υπουργού Οικονοµικών «Αύξηση των χρηµατικών
ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του ν. 2362/95 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν
προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων».
2.3 Οικ. 40898/5356/ 14-08-2013 (ΦΕΚ 2246/Β) 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».
2.4 Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β) του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Τεχνικές
λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων
Συµβάσεων».
2.5 Οικ. 33497/456/29-05-2015 (ΦΕΚ 1008/Β) του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµίας, Υποδοµών,
Ναυτιλίας και Τουρισµού κ. Χρήστου Σπίρτζη «Μεταβίβαση δικαιώµατος υπογραφής “µε εντολή
Αναπληρωτή Υπουργού” στους: Γενική Γραµµατέα επί θεµάτων Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων,
όπως αυτά ορίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 1β του π.δ. 109/2014, Γενικό Γραµµατέα
Υποδοµών, Γενικό Γραµµατέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων και στους Προϊσταµένους Γενικών
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∆ιευθύνσεων, Προϊσταµένους ∆ιευθύνσεων και Προϊσταµένους Τµηµάτων του π.δ. 109/2014, όπως
ισχύει».
2.6 49632/3756/20-11-2014 του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, σύµφωνα µε την
οποία: α) προκηρύχθηκε Ηλεκτρονικός Ανοικτός διαγωνισµός για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση
και Τεχνική υποστήριξη του εξοπλισµού πληροφορικής του Τοµέα Μεταφορών και ∆ικτύων του
Υπ.Υ.ΜΕ.∆ι. και των Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της
Χώρας» (∆ιακήρυξη υπ’ αριθµ. 6/2014), προϋπολογισθείσας δαπάνης 640.000,00 ευρώ
(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) και β) συγκροτήθηκε πενταµελής Επιτροπή Αξιολόγησης των
Αποτελεσµάτων (Ε.Α.Α) και πενταµελής Επιτροπή Εξέτασης και Κρίσης Ενστάσεων και των
προδικαστικών προσφυγών.
2.7 Οικ. 26398/28-4-2015 (ΦΕΚ ΥΟ∆∆ 315/6-05-2015) του Πρωθυπουργού και του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού κ. Χρήστου Σπίρτζη «∆ιορισµός Γενικής
Γραµµατέως του πρώην Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων».
2.8 20370/1914/08-04-2015 του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και
Τουρισµού κ. Χρήστου Σπίρτζη, περί έγκρισης αποτελέσµατος αξιολόγησης του υποφακέλου
«∆ικαιολογητικά συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά» της εταιρείας «Netbull Υπηρεσίες Πληροφορικής
Ε.Π.Ε.».
και λαµβάνοντας ειδικότερα υπόψη:
1. Το υπ’ αριθµ. 3/27-04-2015 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσµάτων του ως άνω
∆ιαγωνισµού, µε το οποίο προτείνεται η κατακύρωση του έργου στην εταιρεία µε την επωνυµία «Netbull
Υπηρεσίες Πληροφορικής Ε.Π.Ε.», έναντι συνολικού τιµήµατος 639.964,08 ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου
του αναλογούντος Φ.Π.Α.
2. Το γεγονός ότι το προσφερόµενο τίµηµα της εταιρείας «Netbull Υπηρεσίες Πληροφορικής Ε.Π.Ε.» είναι
εντός της προϋπολογισθείσας πίστωσης του διαγωνισµού και χαµηλότερο από το τίµηµα που κατέβαλλε
µέχρι σήµερα το Υπουργείο µας στην εν λόγω εταιρεία για ίδιες ή παρεµφερείς υπηρεσίες.
3. Την υπ’ αριθµ. 1035/09-07-2015 επιστολή της εταιρείας «Netbull Υπηρεσίες Πληροφορικής Ε.Π.Ε.», µε
την οποία παρατείνει το χρόνο ισχύος της προσφοράς της µέχρι τις 13-10-2015.
4. Την υπ’ αριθµ. 1148/09-10-2015 επιστολή της εταιρείας «Netbull Υπηρεσίες Πληροφορικής Ε.Π.Ε.», µε
την οποία παρατείνει το χρόνο ισχύος της προσφοράς της µέχρι τις 13-01-2016.
5. Την υπ’ αριθµ. 1181/17-11-2015 επιστολή της εταιρείας «Netbull Υπηρεσίες Πληροφορικής Ε.Π.Ε.», µε
την οποία µειώνει, κατόπιν σχετικού αιτήµατος του Υπουργείου µας, το προσφερόµενο τίµηµα στο ποσό
των 600.00,00 ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Εγκρίνουµε το από 27-04-2015 πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσµάτων του
ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση και Τεχνική υποστήριξη του
εξοπλισµού πληροφορικής του Τοµέα Μεταφορών και ∆ικτύων του Υπ.Υ.ΜΕ.∆ι. και των Υπηρεσιών
Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας» (∆ιακήρυξη υπ’ αριθµ.
6/2014), όπως αυτό διαµορφώνεται µετά την υπ’ αριθµ. 1181/17-11-2015 επιστολή της εταιρείας «Netbull
Υπηρεσίες Πληροφορικής Ε.Π.Ε.» και ανακηρύσσουµε εν λόγω εταιρεία ως προσωρινή Ανάδοχο του
έργου.
Η παραπάνω εταιρεία υποχρεούται, εντός είκοσι (20) ηµερών από την ηµεροµηνία ηλεκτρονικής λήψης
της παρούσας, να υποβάλει ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος, σε µορφή αρχείου pdf και σε φάκελο µε
σήµανση «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και αναφέρονται στην
διακήρυξη. Τα δικαιολογητικά θα προσκοµιθούν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική
υποβολή και σε έντυπη µορφή, σε πρωτότυπα ή σε νόµιµα επικυρωµένα αντίγραφα, στην ∆ιεύθυνση
Προµηθειών, Υποδοµών και ∆ιαχείρισης Υλικού, για διαβίβαση στην Ε.Α.Α.
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Το µε αριθµ. 3/27-04-2015 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και η
υπ’ αριθµ. 1181/17-11-2015 επιστολή της εταιρείας «Netbull Υπηρεσίες Πληροφορικής Ε.Π.Ε.»,
επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο και ισοδύναµης ισχύος τµήµα της.

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο
απο Ασπασία Ζώτου

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
Το µε αριθµ. 3/27-04-2015 πρακτικό και η υπ’ αριθµ. 1181/17-11-2015
επιστολή της εταιρείας «Netbull Υπηρεσίες Πληροφορικής Ε.Π.Ε.»
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Α. ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι.:
1 - Γραφείο Υπουργού
2 - Γραφείο Υφυπουργού
3 - Γραφείο Γενικής Γραµµατέως κ. Θ. Πέρκα
4 - Αναπληρωτή Γενικό ∆ιευθυντή Οικονοµικών Υπηρεσιών
5 - Γενική ∆ιευθύντρια Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης
6 - ∆ιεύθυνση Σχεδιασµού και Υποστήριξης Υποδοµών
Πληροφορικής, ∆ικτύων και Χρηστών
7 - ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης, Συντήρησης και
Λειτουργίας Εφαρµογών
8 - Μέλη της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισµού
(δια του Προέδρου κ. Ιωάννη Γρηµανέλλη)
Β. Netbull Υπηρεσίες Πληροφορικής Ε.Π.Ε.
Ελ. Βενιζέλου 16,
176 76 Καλλιθέα
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ
1 - Χρονολογικό Αρχείο
2 - Α. Σταµούλης
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