ΑΠΟΦΑΣΗ
4 / 1375 / 22.12.2015
της Εκτελεστικής Επιτροπής
___________________________
Θέμα: Έγκριση του από 15.12.2015 πρακτικού συνεδρίασης της Επιτροπής Αξιολόγησης του με αριθ.
πρωτ. E.K. προκήρυξης 3873/16.11.2015 πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για το έργο
«Προμήθεια εξοπλισμού και υπηρεσιών ασφαλείας της πληροφοριακής υποδομής της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς»
Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
Αφού έλαβε υπόψη:
1. Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου» (ΦΕΚ 150/Α΄/10.7.2007).
2. Τη με αριθμό 8496/Β΄ 3113/13.2.2009 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών
«Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης του Ν.Π.Δ.Δ. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς» (ΦΕΚ
Β΄/320/23.2.2009) και ειδικότερα τις περιπτώσεις (ζ) και (η) του άρθρου 3 του ως άνω Κανονισμού.
3. Το άρθρο 2 και την περίπτωση (δ) του άρθρου 4 της κανονιστικής απόφασης 1/491/14.11.2008 της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Προμηθειών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Ν.Π.Δ.Δ.)»
(ΦΕΚ Β΄/2425/1.12.2008) καθώς και τις λοιπές διατάξεις της ως άνω κανονιστικής απόφασης που
αφορούν στη διενέργεια πρόχειρων διαγωνισμών.
4. Το στοιχείο (xvi) της περίπτωσης (α) της παραγράφου 1 της κανονιστικής απόφασης 7/513/18.6.2009
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στην Εκτελεστική Επιτροπή, στους Α΄ και
Β΄ Αντιπροέδρους, στο Γενικό Διευθυντή και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων, Τμημάτων, Γραφείων
και λοιπών Υπηρεσιακών Μονάδων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς» (ΦΕΚ Β΄/1279/29.6.2009), όπως
τροποποιήθηκε με τη νεότερη απόφαση 14/597/23.9.2011 (ΦΕΚ Β΄/2179/29.9.2011).
5. Την περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του 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» (ΦΕΚ Α΄/112/13.7.2010) όπως
ισχύει.
6. Το άρθρο 11 του ν. 4013/2011 περί σύστασης Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημόσιων
Συμβάσεων κ.λπ. (ΦΕΚ Α΄/204/15.9.2011) όπως ισχύει και την περίπτωση 2 της παραγράφου 2 του
άρθρου 3 της κοινής Υπουργικής Απόφασης με αριθ. Π1/2380/2012 «Ρύθμιση των ειδικότερων
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημόσιων Συμβάσεων του
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (ΦΕΚ
Β΄/3400/20.12.2012).
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7. Την απόφαση 6/1367/5.11.2015 (και με ΑΔΑ: 7Κ1ΧΟΡΡΠ-Α3Σ και ΑΔΑΜ: 15REQ003293799) της
Εκτελεστικής Επιτροπής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια
πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για το έργο «Προμήθεια εξοπλισμού και υπηρεσιών ασφαλείας
της πληροφοριακής υποδομής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς».
8. Τη με αριθ. πρωτ. Ε.Κ. 3873/16.11.2015 (και με ΑΔΑ: ΩΧ4ΖΟΡΡΠ-7Ω6 και ΑΔΑΜ:
15PROC003310209) προκήρυξη του ως άνω πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού.
9. Το από 15.12.2015 πρακτικό συνεδρίασης της Επιτροπής Αξιολόγησης Διαγωνισμών του έτους 2015,
όπως αυτή ορίστηκε με την απόφαση 11/703/19.1.2015 (και με ΑΔΑ: 631ΞΟΡΡΠ-ΕΣ2) του
Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σχετικά με την αποσφράγιση, τον έλεγχο
και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών των εταιρειών που συμμετείχαν
στο με αριθ. πρωτ. Ε.Κ. προκήρυξης 3873/16.11.2015 πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό.
10. Το από 18.12.2015 εισηγητικό σημείωμα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

ΑΠΟΦΑΣΙ ΖΕΙ ΟΜΟ ΦΩΝΑ
Να εγκρίνει το από 15.12.2015 πρακτικό συνεδρίασης της Επιτροπής Αξιολόγησης του με αριθ. πρωτ.
Ε.Κ. προκήρυξης 3873/16.11.2015 πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για το έργο «Προμήθεια
εξοπλισμού και υπηρεσιών ασφαλείας της πληροφοριακής υποδομής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. και
συγκεκριμένα:
(Α) Να απορρίψει την προσφορά της εταιρείας «NETWORK SYSTEM SECURITY Ο.Ε.» που
συμμετείχε στον εν λόγω διαγωνισμό, διότι από τον έλεγχο των υποβληθέντων στοιχείων των
δικαιολογητικών και της τεχνικής προσφοράς της ως άνω Εταιρείας διαπιστώθηκαν οι κάτωθι ελλείψεις:
(i) Δεν έχει νομίμως επικυρωθεί για το γνήσιο της υπογραφής η υπεύθυνη δήλωση που υποβλήθηκε,
σε αντίθεση με τα οριζόμενα στην προκήρυξη του διαγωνισμού (παρ. III).
(ii) Δεν έχουν προσκομιστεί αποδεικτικά για την εμπειρία της Εταιρείας σε αντίστοιχα τρία (3) έργα
τα τελευταία πέντε (5) χρόνια, σε αντίθεση με τα οριζόμενα στην προκήρυξη του διαγωνισμού
(παρ. Α.3.1.α και Α.3.1.β).
(iii) Η Εταιρεία δεν είναι STARS partner της Checkpoint, σε αντίθεση με τα οριζόμενα στην
προκήρυξη του διαγωνισμού (παρ. Α.3.1.γ).
(iv) Η Εταιρεία δεν έχει υποβάλει ενεργή πιστοποίηση Check Point Certified Security Expert του
μηχανικού που θα αναλάβει την εγκατάσταση, σε αντίθεση με τα οριζόμενα στην προκήρυξη του
διαγωνισμού (παρ. Α.3.1.δ).
(v) Η Εταιρεία δεν παρέλαβε τη λίστα με τις δικτυακές συσκευές της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και
ως εκ τούτου δε μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες συμβουλευτικές και υποστήριξης, σε αντίθεση
με τα οριζόμενα στην προκήρυξη του διαγωνισμού (παρ. Α.2.3).
Κατά συνέπεια, η προσφορά της εταιρείας «NETWORK SYSTEM SECURITY Ο.Ε.» δεν πληροί τις
ελάχιστες απαιτήσεις / τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στην προκήρυξη του με αριθ. πρωτ. Ε.Κ.
προκήρυξης 3873/16.11.2015 πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού.
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(Β) Να αποδεχτεί την προσφορά της εταιρείας «DATAPLEX A.E.» που συμμετείχε στον ως άνω
διαγωνισμό ως τυπικά αποδεκτής ως προς την πληρότητα και τη νομιμότητά της σύμφωνα με τους όρους
της σχετικής προκήρυξης, προκειμένου να προχωρήσει η αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς της.

Η Γραμματέας
Ο Πρόεδρος

Ο Β΄ Αντιπρόεδρος

Χαράλαμπος Π. Γκότσης

Ξενοφών Δ. Αυλωνίτης
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