ΑΠΟΦΑΣΗ
4/745/21.12.2015
του Διοικητικού Συμβουλίου
_____________________
Θέμα:

Έγκριση των υπ’ αριθμ. 1/02.11.2015, 2/13.11.2015 και 3/21.12.2015
πρακτικών συνεδρίασης της Επιτροπής Αξιολόγησης του με αριθ. πρωτ.
3147/21.09.2015 Προκήρυξης Διεθνούς Δημόσιου Ανοιχτού Μειοδοτικού
Διαγωνισμού για την προμήθεια λογισμικού και υπηρεσιών για την κάλυψη
των μηχανογραφικών αναγκών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, λαμβάνοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 1/491/14.11.2008 απόφασης του Διοικητικού
Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Προμηθειών της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Ν.Π.Δ.Δ.)» (ΦΕΚ Β’ /2425 /1.12.2008)
2. τις διατάξεις του Π.Δ. 60/07 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις
της Οδηγίας 2004/18 περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων
συμβάσεων έργου, προμηθειών και υπηρεσιών», (ΦΕΚ Α’ /64/16.3.2007), όπως
τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία
2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Συμβουλίου της 16ης
Νοεμβρίου 2005.
3. τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου» (ΦΕΚ Α’
/150/10.7.2007) όπως ισχύει σήμερα, το οποίο εφαρμόζεται συμπληρωματικά
προς το ΠΔ 60/2007.
4. τις διατάξεις του Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ Α 143/28.6.2014).
5. τις διατάξεις του Ν.4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής
οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
Α’ /160/8.8.2014) και ειδικότερα το άρθρο 157.
6. τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση
και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄/98/22.4.2005), όπως ισχύει.
7. τις διατάξεις του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και
κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ Α΄/41/21.6.2012), όπως ισχύει.
8. τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 «Φορολογία Εισοδήματος,
Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν.
4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄/167/23.9.2013), περί παρακράτησης
φόρου εισοδήματος.
9. τις διατάξεις του Ν. 2324/95 «Περί Τροποποίησης της νομοθεσίας για τα
Χρηματιστήρια Αξιών, Οργάνωσης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Σύστημα
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Εγγύησης καταθέσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ /146/17.7.1995)
10. τις διατάξεις του Ν. 2859/00 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» (ΦΕΚ
Α’ /248/24.8.2000).
11. τις διατάξεις του Ν.Δ. 496/74 «Περί λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ Α’ /
204/19.7.1974)
12. τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων
συμβάσεων - Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του
Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) 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)» (ΦΕΚ Α’ /173/30.9.2010).
13. τις διατάξεις του Ν.2328/95 (Α΄159), όπως τροποποιήθηκε με το Ν.2372/96 (
Α΄29) άρθρο 11 και το Ν.2414/96 (Α΄ 135) άρθρο 14 σε συνδυασμό με τις
διατάξεις του Π.Δ. 82/96 (Α΄66) «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών
Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών
του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», όπως
τροποποιήθηκε με το Ν. 2533/1997, αρθ. 109 (Α΄ 228) «Χρηματιστηριακή αγορά
παραγώγων και άλλες διατάξεις» και με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.3310/05
και του άρθρου 8 του Ν.3414/05.
14. τις διατάξεις της περίπτωσης 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.
15. τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’
/204/15.9.2011), όπως ισχύει.
16. τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Π1/2380/2012 ΚΥΑ «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).
17. τις διατάξεις του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α’ /107/9.5.2013) «Επείγοντα μέτρα
εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» και ειδικότερα του
άρθρου 1 παραγράφου Ζ΄ «Προσαρμογή της ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία
2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων
πληρωμής στις εμπορικές συναλλαγές».
18. τις διατάξεις του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ Α’ /120/29.5.2013) «Εθνικό Σύστημα
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα της περ. 4
του άρθρου 9.
19. τις διατάξεις του Ν.3548/2007 «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του
Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’
/68/20.03.2007).
20. τις διατάξεις του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις,
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α 161) και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α’
/74/26.03.2014).
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21. Την απόφαση 7/729/17.09.2015 (με ΑΔΑ: 64ΧΜΟΡΡΠ-ΑΓΕ και ΑΔΑΜ:
15REQ003067099)
του
Διοικητικού
Συμβουλίου
της
Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς, σχετικά με την έγκριση διενέργειας Διεθνούς Δημόσιου
Ανοιχτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια λογισμικού και
υπηρεσιών για την κάλυψη των μηχανογραφικών αναγκών της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς.
22. Την με αρ. πρωτ. 3147/21.09.2015 περίληψη προκήρυξης Διεθνούς Δημόσιου
Ανοιχτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια λογισμικού και
υπηρεσιών για την κάλυψη των μηχανογραφικών αναγκών της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς (ΑΔΑ: ΩΦΘΚΟΡΡΠ-ΒΟΕ).
23. Την με αριθμ. πρωτ. 3147/21.09.2015
προκήρυξη του ως άνω διαγωνισμού.

(με ΑΔΑΜ: 15PROC003070753)

24. Το υπ’ αριθμ. 2015/S 185-335270/24.09.2015 φύλλο της Επίσημης Εφημερίδας
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με την περίληψη της ως προκήρυξης.
25. Το ΦΕΚ Τ.Δ.Δ.Σ./509/25.09.2015 σχετικά με την ως άνω περίληψη
προκήρυξης Διεθνούς Δημόσιου Ανοιχτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού.
26. Το υπ’ αριθμ. 1/02.11.2015 Πρακτικό συνεδρίασης της Επιτροπής
Αξιολόγησης του εν λόγω Διαγωνισμού, σχετικά με την αποσφράγιση των
προσφορών των συμμετεχουσών εταιρειών.
27. Το υπ’ αριθμ. 2/13.11.2015 Πρακτικό συνεδρίασης της Επιτροπής
Αξιολόγησης του εν λόγω Διαγωνισμού, σχετικά με τον έλεγχο και
αξιολόγηση των δικαιολογητικών των συμμετεχουσών εταιρειών.
28. Την απόφαση που ελήφθη στην υπ’ αριθμ. 744/17.12. 2015 συνεδρίαση του
Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
29. Το υπ’ αριθμ. 3/21.12.2015 Πρακτικό
Αξιολόγησης του εν λόγω Διαγωνισμού.

συνεδρίασης

της

Επιτροπής

30. Την από 21.12.2015 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Να εγκρίνει τα υπ’ αριθμ. υπ’ αριθμ. 1/02.11.2015, 2/13.11.2015 και 3/21.12.2015
πρακτικά συνεδρίασης της Επιτροπής Αξιολόγησης του με αριθ. πρωτ.
3147/21.09.2015 Προκήρυξης Διεθνούς Δημόσιου Ανοιχτού Μειοδοτικού
Διαγωνισμού για την προμήθεια λογισμικού και υπηρεσιών για την κάλυψη των
μηχανογραφικών αναγκών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και συγκεκριμένα:
I. Να απορρίψει την προσφορά της συμμετέχουσας, στον εν λόγω διαγωνισμό,
εταιρείας: COSMOS BUSINESS SYSTEMS Α.Ε.Β.Ε., διότι παρόλο ότι αναφέρεται
ρητά στο σημείο 2.3. στην παράγραφο «5. Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής»
της προκήρυξης:
«2.3 Η τεχνογνωσία και εμπειρία αποδεικνύονται με κατάθεση
στο πλαίσιο της προσφοράς (εντός του Φακέλου
Δικαιολογητικών) «Καταλόγου Ολοκληρωμένων Έργων» που
εκτελέστηκαν κατά τα τρία (3) τελευταία έτη στην Ελλάδα ή στο
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εξωτερικό, τα οποία καλύπτουν τις παραπάνω ελάχιστες
προϋποθέσεις. Από τα έργα αυτά, ένα (1) τουλάχιστον έργο
πρέπει να τελεί σε παραγωγική λειτουργία και ένα (1) εξ αυτών
πρέπει να περιγράφεται αναλυτικά. (Η μορφή του
Ολοκληρωμένου Καταλόγου παρουσιάζεται παρακάτω).
Εάν ο πελάτης είναι Δημόσιος Φορέας, ως στοιχείο
τεκμηρίωσης έργου υποβάλλεται πιστοποιητικό ή πρωτόκολλο
παραλαβής, που συντάσσεται από την αρμόδια Δημόσια Αρχή.
Εάν ο Πελάτης είναι ιδιώτης, ως στοιχείο τεκμηρίωσης έργου
υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση είτε του ιδιώτη είτε του
Προσφέροντα, και όχι η σχετική Σύμβαση Έργου.»
δεν υπέβαλε αναλυτική περιγραφή τουλάχιστον ενός (1) εκ των έργων που
έχουν υποβληθεί στον «Κατάλογο Ολοκληρωμένων Έργων». Ως εκ τούτου η
εταιρεία COSMOS BUSINESS SYSTEMS A.B.E.E. δεν πληροί το σημείο της
παραγράφου «5. Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής» της προκήρυξης.
II. Να αποδεχτεί την προσφορά της συμμετέχουσας, στον εν λόγω διαγωνισμό,
εταιρείας: BYTE COMPUTER Α.Β.Ε.Ε. ως τυπικά αποδεκτή ως προς την
πληρότητα και τη νομιμότητα της, σύμφωνα με τους όρους της εν λόγω
προκήρυξης, προκειμένου να προχωρήσει η αποσφράγιση της τεχνικής
προσφοράς της

Η Γραμματέας

Αλεξάνδρα Νινάσιου
Ο Πρόεδρος

Ο Β΄ Αντιπρόεδρος

Χαράλαμπος Γκότσης

Ξενοφών Αυλωνίτης
Τα μέλη

Δημήτριος Αυγητίδης

Σωκράτης Λαζαρίδης
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Ιωάννα Σεληνιωτάκη

