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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Παπάγου, 08 Απριλίου 2016
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αριθμ. Πρωτ.
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
23751/1856
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κώδικας
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
Fax
Ε-mail
ΘΕΜΑ:

:
:
:
:
:
:

Αναστάσεως & Τσιγάντε
101 91 - Παπάγου
Σ. Λαζαρίδης
213 - 130.83.61
213 - 130.83.92
s. lazaridis@yme.gov.gr

Έγκριση αποτελέσματος τεχνικής αξιολόγησης των προσφορών των εταιρειών
που
συμμετείχαν στον πρόχειρο διαγωνισμό επιλογής εξειδικευμένου
αναδόχου, που θα αναλάβει την εκτέλεση του έργου: «Ηλεκτρονική
αποδελτίωση έντυπων, τηλεοπτικών, ραδιοφωνικών και ηλεκτρονικών μέσων,
για την ενημέρωση της πολιτικής ηγεσίας και των Υπηρεσιών του Υπουργείου
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων», για το έτος 2016.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Σύμφωνα με:
1. Τις διατάξεις:
1.1 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/27-11-1995) «περί Δημοσίου 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 Δημοσίου», 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 Διαύγεια” 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) Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων − Εναρμόνιση της
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1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14

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
τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335).
του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 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/23-07-2013) «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»,
όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το αρ. 10 του ν. 4337/2015.
του ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/08-08-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής
οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/22-09-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και
Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
του π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Β/23-09-2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
του ν. 4337/2015 (ΦΕΚ 129/Α/17-10-2015) «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

2. Τις αποφάσεις με αριθμούς:
2.1 Π1/2489/22-08-1995 του Υπουργού Εμπορίου «Συγκρότηση και λειτουργία των
Επιτροπών Παραλαβής Υλικών, Διαδικασία Παραλαβής».
2.2 2024709/301/0026/08-04-1998 του Υπουργού Οικονομικών «Περί καθορισμού των
δικαιολογητικών των δαπανών του Δημοσίου για προμήθειες και εργασίες».
2.3 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».
2.4 Οικ. 40898/5356/14-08-2013 (ΦΕΚ 2246/Β΄/10-09-2013) κ.υ.α. του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών και των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Αναδιάρθρωση της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
2.5 Οικ. 26398/28-04-2015 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 315/6-05-2015) του Πρωθυπουργού και του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού κ. Χρήστου Σπίρτζη
«Διορισμός Γενικής Γραμματέως του πρώην Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων».
2.6 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 Δικτύων, 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 Διευθύνσεων, Προϊσταμένους Διευθύνσεων
και Προϊσταμένους Τμημάτων του π.δ. 109/2014, όπως ισχύει».
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3. Τα υπ’ αριθμ. 138/15-12-2015 και οικ. 31/16-02-2016 έγγραφα του Γραφείου Τύπου &
Δημοσίων Σχέσεων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων,
τα οποία
αναφέρονται στην ανάγκη διεξαγωγής διαγωνισμού επιλογής αναδόχου αποδελτίωσης
έντυπων, τηλεοπτικών, ραδιοφωνικών και ηλεκτρονικών μέσων.
4. Την υπ’ αριθμ. ΔΟΔ/οικ: 1268/125/11-01-2016 απόφαση της Διεύθυνσης Οικονομικής
Διαχείρισης «Ανάληψη υποχρέωσης και έγκριση δαπάνης», συνολικού ποσού # 7.000,00 € #
(α/α 5732 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών της Υ.Δ.Ε.).
5. Το υπ’ αριθμ. 11683/946/23-02-2016 πρωτογενές αίτημα (που αναρτήθηκε στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
με αριθμό Α.Δ.Α.Μ. 16REQ003871290).
6.

Την ανάγκη συγκρότησης ειδικής επιτροπής διενέργειας του ανωτέρου διαγωνισμού, λόγω
της πολυπλοκότητας, εξειδίκευσης και ιδιομορφίας του έργου.

7.

Την από 23-02-2016 ανακοίνωση δημόσιας κλήρωσης περί συγκρότησης επιτροπής
διενέργειας του αναφερόμενου στο θέμα πρόχειρου διαγωνισμού.

8.

Το από 25-02-2016 πρακτικό δημόσιας κλήρωσης.

9. Τα από 21-03-2016 και 04-04-2016 πρακτικά της Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων
του εν λόγω πρόχειρου διαγωνισμού, σύμφωνα με τα οποία:
α) Στον εν λόγω διαγωνισμό κατέθεσαν προσφορά οι εταιρείες: 1) «Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ
Ο.Ε. - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» και 2) «INDIGITAL A.E.».
β) Όσον αφορά στον έντυπο τύπο, οι δύο (2) εταιρείες, αν και χρησιμοποιούν διαφορετική
μεθοδολογία, τα αποτελέσματά τους είναι εξ ίσου ικανοποιητικά, τόσο ποιοτικά, όσο και
ποσοτικά.
γ) Όσον αφορά στο διαδίκτυο, η μορφή που παρέχονται τα αποτελέσματα της εταιρείας «Α.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» είναι ιδιαίτερα δύσχρηστη, σε αντίθεση με την
εταιρεία «INDIGITAL A.E.».
δ) Όσον αφορά στα ραδιοτηλεοπτικά μέσα, διαπιστώθηκε σημαντική υστέρηση της εταιρείας
«Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» έναντι της «INDIGITAL A.E.».
ε) προτείνει ομόφωνα: την απόρριψη της τεχνικής προσφοράς της εταιρείας «Α.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» και την αποδοχή της τεχνικής προσφοράς της
εταιρείας «INDIGITAL A.E.».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1- Αποδεχόμαστε την από 04-04-2016 ομόφωνη εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης των
Αποτελεσμάτων του πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή εξειδικευμένου Αναδόχου, που θα
αναλάβει την εκτέλεση του έργου: «Ηλεκτρονική αποδελτίωση έντυπων, τηλεοπτικών,
ραδιοφωνικών και ηλεκτρονικών μέσων, για την ενημέρωση της πολιτικής ηγεσίας και των
Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων», για το έτος 2016 και
εγκρίνουμε:
α) την απόρριψη της τεχνικής προσφοράς της εταιρείας «Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» και
β) την αποδοχή της τεχνικής προσφοράς της εταιρείας «INDIGITAL A.E.» και την αποσφράγιση
του υποφακέλου της οικονομικής προσφοράς της εταιρείας «INDIGITAL A.E.».
2- Η ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης του υποφακέλου της οικονομικής προσφοράς
«INDIGITAL A.E.» θα γνωστοποιηθεί στις ενδιαφερόμενες εταιρείες με σχετική ανακοίνωση
που θα του αποσταλεί με fax, τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες προ της ημερομηνίας
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αποσφράγισής του. Η οικονομική προσφορά της εταιρείας «Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» θα επιστραφεί στην εταιρεία χωρίς να αποσφραγισθεί.
3- Τα από 21-03-2016 και 04-04-2016 πρακτικά της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του
διαγωνισμού επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο και
ισοδύναμης ισχύος τμήμα της.
4-

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στους δικτυακούς τόπους της
www.yme.gov.gr και www.ggde.gr.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
1) Τα από 21-03-2016 και από 04-04-2016 πρακτικά
2) Έκθεση ποιοτικής και ποσοτικής αξιολόγησης
εταιρειών αξιολόγησης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Α. ΥΠ. Υ. ΜΕ. & ΔΙ.
α) Γραφείο Υπουργού
β) Γραφείο Γενικής Γραμματέως Υπ.Υ.Με.Δι.
γ) Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υποδομών
δ) Αν. Γεν. Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών
ε) Μέλη της επιτροπής αξιολόγησης του
διαγωνισμού
(δια της Προέδρου κας Μ. Τριανταφύλλου)
Β. «INDIGITAL A.E.»
Δίρφης 31, Τ.Κ. 15 235 Βριλήσσια
Γ. «Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ».
Βάκχου 30, Τ.Κ. 546 29 Θεσσαλονίκη
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1- Χρονολογικό αρχείο
2- Σ. Λαζαρίδης
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Αναθέτουσας Αρχής

Ο ΑΝ. ΓΕΝ. Δ/ΝΤΗΣ
Γ. ΤΑΣΙΟΛΑΜΠΡΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Μ. ΜΑΚΡΗ

