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ΠΡΟΣ
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής
ΘΕΜΑ : Έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισµού παροχής «υπηρεσιών
συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης των εφαρµογών οικονοµικής διαχείρισης,
δηµοτικής κατάστασης, πρωτοκόλλου και διαχείρισης προϋπολογισµού».
Με την υπ' αριθµ. 212/2015 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε: η
σκοπιµότητα της εν θέµατι υπηρεσίας µε τη διαδικασία του πρόχειρου
διαγωνισµού.
Με την αριθµ. 359/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, εγκρίθηκαν:
α) η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης, συνολικού ποσού 23.923,50€, σε βάρος των
παρακάτω Κ.Α. 10.6266.0001. για την εξόφληση των σχετικών δαπανών και β) οι
από
9-10-2015
µελέτη
του
Τµήµατος
Προγραµµατισµού
Οργάνωσης,
Πληροφορικής, και ∆ιαφάνειας και οι επισυναπτόµενοι όροι διακήρυξης του
πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού.

Με την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 33664/2372/30-11-2015 Απόφαση ∆ηµάρχου
προκηρύχθηκε ο πρόχειρος διαγωνισµός για τις 08/12/2015.

Με την 410/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, α) ο διαγωνισµός
της 08/12/2015 κηρύχθηκε άγονος και β) προκηρύχθηκε εκ νέου µε τους ίδιους
όρους.
Με την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 36078/2542/22-12-2015 Απόφαση ∆ηµάρχου
προκηρύχθηκε ο πρόχειρος διαγωνισµός για τις 20/01/2016.
Τη Τετάρτη 20/01/2016, συνήλθε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα η Επιτροπή
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.∆.) προκειµένου να διενεργήσει τον διαγωνισµό για
την ανάδειξη αναδόχου της ανωτέρω υπηρεσίας.
Κατά την ηµεροµηνία του διαγωνισµού κατέθεσαν προσφορές οι εξής
εταιρίες:
•

UniSystems συστήµατα πληροφορικής ανώνυµη εµπορική εταιρία

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συνέταξε πρακτικό Νο1/26-01-2016 που αποτελεί
αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, σύµφωνα µε το οποίο:
«της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, που συστήθηκε σύµφωνα µε την 143/2015 απόφαση της
Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου, για την παροχή της υπηρεσίας «Υπηρεσίες
συντ/σης και τεχνικής υποστήριξης των εφαρµογών οικονοµικής διαχείρισης,
δηµοτικής
κατάστασης,
πρωτοκόλλου
και
διαχείρισης
προσωπικού»
προϋπολογισµού δαπάνης 23.923,50€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23%
Στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου, συνήλθε σήµερα 20 Ιανουαρίου 2016 ηµέρα
Τετάρτη και ώρα 9:30, σε συνεδρίαση η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προκειµένου να διεξαχθεί ο
πρόχειρος διαγωνισµός, ύστερα από την αριθ. 36089/22-12-15 έγγραφη πρόσκληση του
∆ηµάρχου ∆ιονύσου, αποτελούµενη από τους:
ΣΤΑΪΚΟ ΘΕΟ∆ΩΡΟ, ∆ηµοτικό Σύµβουλο, ως Πρόεδρο
ΒΑΦΕΙΑ∆ΟΥ ΤΟΥΛΑ-ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Μέλος
ΠΑΤΣΑΧΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟ, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Μέλος.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής αφού έλαβε υπ’ όψιν του όλα τα στοιχεία του φακέλου για τη
διεξαγωγή της ανωτέρω δηµοπρασίας καθώς και τους όρους της διακήρυξης και αφού ήρθε
η ώρα έναρξης της δηµοπρασίας δηλ.9:30, κάλεσε τους ενδιαφεροµένους να προσέλθουν
για να παραδώσουν τις προσφορές τους.
Εντός του χρόνου διενέργειας του διαγωνισµού προσήλθε και κατέθεσε φάκελο
προσφοράς η εταιρεία:
UniSystems συστήµατα πληροφορικής ανώνυµη εµπορική εταιρία
Μετά το πέρας της ώρας επίδοσης των φακέλων δηλ. της 10:00 ο Πρόεδρος
κηρύσσει τη λήξη παράδοσης των προσφορών και µη υπάρχοντος άλλου ενδιαφεροµένου, η
Επιτροπή κλείνει το διαγωνισµό στο σηµείο αυτό και προχωράει στον έλεγχο των
δικαιολογητικών αυτών που κατέθεσαν προσφορά.
Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι τα δικαιολογητικά συµµετοχής της
εταιρείας UniSystems συστήµατα πληροφορικής ανώνυµη εµπορική εταιρία,
ήταν
πλήρη.
Ακολούθως η Επιτροπή προχώρησε, στην αποσφράγιση της προσφοράς και
κατέγραψε τις προσφερόµενες τιµές (προ ΦΠΑ) όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΩΡΕΣ
ΩΡΙΑΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΧΡΕΩΣΗ
1
Συµβόλαιο
συντ/σηςτεχνικής υποστήριξης για
17.400,00
ένα
έτος
από
την
υπογραφή της σύµβασης
2

Υπηρεσίες
επιτόπιας
τεχνικής
υποστήριξηςσυµβουλευτικής
υποστήριξης και υπηρεσίες
πρόσθετης
ανάπτυξης
λογισµικού

30

65,00

1.950,00

ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α (23%)
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

19.350,00
4.450,50

23.800,50
Η επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη:
την προσφορά της εταιρείας
το Π.∆. 28/1980 « Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών των ΟΤΑ», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει
την υπ’ αριθ. 2542/36078/22-12-15 διακήρυξη για "Υπηρεσίες συντ/σης και τεχνικής
υποστήριξης των εφαρµογών οικονοµικής διαχείρισης, δηµοτικής κατάστασης,
πρωτοκόλλου και διαχείρισης προσωπικού"
προτείνει προς την Οικονοµική Επιτροπή την κατακύρωση της υπηρεσίας στην εταιρεία
"UniSystems συστήµατα πληροφορικής ανώνυµη εµπορική εταιρία"
αντί της συνολικής
τιµής των 23.800,50€ συµπ/νου ΦΠΑ 23%.»

Κατόπιν των ανωτέρω και λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις του Π∆28/80
και το άρθρο 72 του Ν.3852/2010, προτείνεται:
Ι) η έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής
Αξιολόγησης, για το διαγωνισµό της 20/01/2016.

∆ιενέργειας

∆ιαγωνισµού

και

ΙΙ) τη κατακύρωση του διαγωνισµού στην εταιρία «UniSystems Συστήµατα
Πληροφορικής Α.Ε.Ε.», µε ΑΦΜ 094029552 αντί του συνολικού πόσου των
23.800,50€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%
Συν. Το Πρακτικό της 20/01/2016 του εν λόγω διαγωνισµού

Η Αντιδήµαρχος
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης
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της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, που συστήθηκε σύµφωνα µε την 143/2015 απόφαση
της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου, για την παροχή της υπηρεσίας
«Υπηρεσίες συντ/σης και τεχνικής υποστήριξης των εφαρµογών
οικονοµικής διαχείρισης, δηµοτικής κατάστασης, πρωτοκόλλου και
διαχείρισης
προσωπικού»
προϋπολογισµού
δαπάνης
23.923,50€
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23%
Στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου, συνήλθε σήµερα 20 Ιανουαρίου 2016
ηµέρα Τετάρτη και ώρα 9:30, σε συνεδρίαση η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προκειµένου
να διεξαχθεί ο πρόχειρος διαγωνισµός, ύστερα από την αριθ. 36089/22-12-15
έγγραφη πρόσκληση του ∆ηµάρχου ∆ιονύσου, αποτελούµενη από τους:
ΣΤΑΪΚΟ ΘΕΟ∆ΩΡΟ, ∆ηµοτικό Σύµβουλο, ως Πρόεδρο
ΒΑΦΕΙΑ∆ΟΥ ΤΟΥΛΑ-ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Μέλος
ΠΑΤΣΑΧΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟ, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Μέλος.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής αφού έλαβε υπ’ όψιν του όλα τα στοιχεία του φακέλου
για τη διεξαγωγή της ανωτέρω δηµοπρασίας καθώς και τους όρους της διακήρυξης
και αφού ήρθε η ώρα έναρξης της δηµοπρασίας δηλ.9:30, κάλεσε τους
ενδιαφεροµένους να προσέλθουν για να παραδώσουν τις προσφορές τους.
Εντός του χρόνου διενέργειας του διαγωνισµού προσήλθε και κατέθεσε
φάκελο προσφοράς η εταιρεία:
UniSystems συστήµατα πληροφορικής ανώνυµη εµπορική εταιρία
Μετά το πέρας της ώρας επίδοσης των φακέλων δηλ. της 10:00 ο
Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη παράδοσης των προσφορών και µη υπάρχοντος άλλου
ενδιαφεροµένου, η Επιτροπή κλείνει το διαγωνισµό στο σηµείο αυτό και προχωράει
στον έλεγχο των δικαιολογητικών αυτών που κατέθεσαν προσφορά.
Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι τα δικαιολογητικά συµµετοχής της
εταιρείας UniSystems συστήµατα πληροφορικής ανώνυµη εµπορική εταιρία,
ήταν πλήρη.
Ακολούθως η Επιτροπή προχώρησε, στην αποσφράγιση της προσφοράς και
κατέγραψε τις προσφερόµενες τιµές (προ ΦΠΑ) όπως φαίνεται στον παρακάτω
πίνακα:
Α/
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΩΡΕΣ
ΩΡΙΑΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ
Α
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΧΡΕΩΣΗ

1

2

Συµβόλαιο
συντ/σηςτεχνικής υποστήριξης για
ένα
έτος
από
την
υπογραφή της σύµβασης
Υπηρεσίες
επιτόπιας
τεχνικής
υποστήριξηςσυµβουλευτικής
υποστήριξης
και
υπηρεσίες
πρόσθετης
ανάπτυξης λογισµικού

-

-

17.400,00

30

65,00

1.950,00

ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α (23%)
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

19.350,00
4.450,50

23.800,50
Η επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη:
την προσφορά της εταιρείας
το Π.∆. 28/1980 « Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών των ΟΤΑ», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει
την υπ’ αριθ. 2542/36078/22-12-15 διακήρυξη για "Υπηρεσίες συντ/σης και
τεχνικής υποστήριξης των εφαρµογών οικονοµικής διαχείρισης,
δηµοτικής κατάστασης, πρωτοκόλλου και διαχείρισης προσωπικού"
προτείνει προς την Οικονοµική Επιτροπή την κατακύρωση της υπηρεσίας στην
εταιρεία "UniSystems συστήµατα πληροφορικής ανώνυµη εµπορική εταιρία"
αντί της συνολικής τιµής των 23.800,50€ συµπ/νου ΦΠΑ 23%.
Το παρόν συντάχθηκε και υπογράφηκε σε τρία (3) αντίγραφα.
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
1) ΒΑΦΕΙΑ∆ΟΥ ΤΟΥΛΑ-ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ

ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
2) ΠΑΤΣΑΧΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Συνηµµένα:
Πίνακας 1 Συµµετεχόντων
Πίνακας 2 ∆ικαιολογητικών
Συµµετοχής

