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   Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2018 
Α.Π. 988/ΕΣ 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ 16/2018 
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 
 

1. του άρθρου 24 (περί παρακράτησης φόρου στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις) του 
ν. 2198/1994 (ΦΕΚ 43/Α'/22.3.1994) «Αύξηση αποδοχών Δημοσίων Υπαλλήλων εν γένει, 
σύναψη δανείων, υπό του Ελληνικού Δημοσίου και δημιουργία στην Τράπεζα της 
Ελλάδος Συστήματος Παρακολούθησης Συναλλαγών επί Τίτλων με Λογιστική Μορφή 
(Άυλοι Τίτλοι) και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

2. του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις 

3. του ν. 3588/2007 «Πτωχευτικός Κώδικας» (ΦΕΚ Α'/153/10-7-2007), όπως ισχύει 
4. 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). 

5. του ν. 3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη», (Α' 141). 
6. του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (Α' 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της 

διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση», 
7. του ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Συμβάσεων-Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου 
του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)-Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες 
διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρ. 10 του ν. 4038/2012 (Α' 14) και το άρθρ. 61 
παρ. 5 του ν. 4146/2013 (ΦΕΚ Α' 90), όπως ισχύει. 

8. της παρ. Ζ : «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/07 της 16ης 
Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 
συναλλαγές» του Ν.4152/2013 (A' 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 
4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013». 

9. 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», όπως ισχύει (Α' 167). 

10. του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-3-2014) «Διοικητικές απλουστεύσεις - Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση 
διατάξεων του Π.Δ 318/1992 και λοιπές ρυθμίσεις». 

11. του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», (Α'143), όπως ισχύει  
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12. του ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της 
ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων 
και λοιπές διατάξεις», (Α' 29) 

13. του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει, (Α' 147). 

14. του ν. 2286/1995 (άρθρο 2, εδ. 12, παρ. α) «Περί Προμηθειών του Δημοσίου Τομέα και 
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 

15. του ν. 2362/1995 (άρθρο 83, παρ. 1) «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών 
του Κράτους και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα άρθρα 
21 & 23 του Ν. 3871/2010 (Α141). 

16. του ν. 3051/2002 «Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και 
συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο Δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις» 
(ΦΕΚ Α΄ 220), όπως ισχύει. 

17. του ν. 1866/1989 «Ίδρυση Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεοράσεως και παροχή αδειών για 
την ίδρυση και λειτουργία τηλεοπτικών σταθμών» (ΦΕΚ Α΄ 222), όπως ισχύει. 

18. του ν. 2863/2000 «Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και άλλες αρχές και όργανα του 
το-μέα παροχής ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών» (ΦΕΚ Α΄ 262), όπως ισχύει. 

19. του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις», (Α' 94). 

20. του άρθρου 70 του ν. 4445/2016 «Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης 
και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθμίσεις 
για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρμοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α' 85) και 
άλλες διατάξεις» (Α' 236). 

21. του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα» (Α' 98), όπως ισχύει 

22. του π.δ. 113/2010 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες (A' 194), όπως 
ισχύει 

23. του π.δ. 39/2017 «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών», (Α' 64), 

24. της υπ' αριθμ. 1191/14-03-2017 ΚΥΑ «Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της 
διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής 
της παραγράφου 3, του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α' 147)», (Β' 969), καθώς επίσης  

25. την υπ' αριθμ. 11/2018 (Α.Π. 823/ΕΣ/2.10.2018) απόφαση της Ολομέλειας του Ε.Σ.Ρ. για 
τη  συγκρότηση της Τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού για την 
προμήθεια και εγκατάσταση μηχανογραφικού εξοπλισμού  στο Εθνικό Συμβούλιο 
Ραδιοτηλεόρασης,  

26. τη με αριθμό πρωτοκόλλου Ε.Σ.Ρ. 5808/8-11-2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του 
ειδικού φορέα 51/610, σχετικά με την έγκριση δαπάνης συνολικού ύψους εβδομήντα 
τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ (€74.276,00) για κόστος υλικών, 
οικ. έτους 2018 στον ΚΑΕ 1723, για την «Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού στο 
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Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης στα πλαίσια διενέργειας συνοπτικού 
διαγωνισμού συνολικής αξίας 59.900,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ», με κριτήριο κατακύρωσης 
τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), 
η οποία καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων Πληρωμών του Τμήματος Εκκαθάρισης 
Δαπανών, Εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισμού και Π.Δ.Ε. της Διεύθυνσης Οικονομικής 
Διαχείρισης  του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, με 
α/α  97619. 

27. την υπ' αριθμ. 13/2018 (Α.Π. 932/ΕΣ/9.9.2018) απόφαση της Ολομέλειας του Ε.Σ.Ρ. για 
την έγκριση διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την ανάθεση 
του έργου «προμήθεια και υπηρεσίες εγκατάστασης μηχανογραφικού εξοπλισμού στο 
Ε.Σ.Ρ.», με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, 
μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), και 

28. τo υπ’ αριθμ. Πρωτ. Ε.Σ.Ρ. 983/ΕΣ/22.11.2018 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του 
Διαγωνισμού, 

 

αποφασίζουμε 

α)  Εγκρίνουμε το υπ’ αριθμ. Πρωτ. Ε.Σ.Ρ. 983/ΕΣ/22.11.2018 Πρακτικό της Επιτροπής 
Διενέργειας του Συνοπτικού Διαγωνισμού που αφορά την αποσφράγιση των προσφορών των 
υποψηφίων του Συνοπτικού Διαγωνισμού (απόφαση Ε.Σ.Ρ. 13/2018) για το έργο «Προμήθεια 
μηχανογραφικού εξοπλισμού στο Ε.Σ.Ρ.», με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από 
οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) και εισηγείται την 
ανάδειξη ως Αναδόχου για την υλοποίησή του ως άνω έργου, την εταιρία με την επωνυμία 
«ΚΟΝΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», νόμιμα 
εκπροσωπούμενη από τον Παναγιώτη Κόντη, με προσφερόμενη συνολική (τελική) τιμή 
είκοσι επτά χιλιάδες εννιακόσια τριάντα πέντε ευρώ και 50 λεπτά (€27.935,50) μη 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και 

β)  την  ανάρτηση  της παρούσας στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», στο «ΚΗΔΜΗΣ» και στο 
δικτυακό τόπο της Αρχής (http://www.esr.gr). 

Στην παρούσα απόφαση επισυνάπτεται το Πρακτικό υπ’ αριθμ. Πρωτ. Ε.Σ.Ρ. 
983/ΕΣ/22.11.2018 της Επιτροπής Διενέργειας του Συνοπτικού Διαγωνισμού και 
κοινοποιούνται από κοινού στους διαγωνιζόμενους με ηλεκτρονικά μέσα. 

  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

   

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ   ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΑΖΙΔΟΥ 
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                               Αθήνα, 22/11/2018 
 Αρ.Πρωτ. _983/ΕΣ__ 

 
 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
 

 της 
 

ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Ε.Σ.Ρ.» ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ 

ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ) 

 
Συνημμένα έγγραφα:  

α) Απόφαση Ολομέλειας Ε.Σ.Ρ. 11/2018 (Α.Π. 823/ΕΣ/2.10.2018) 

β) Απόφαση Ολομέλειας Ε.Σ.Ρ. 13/2018 (Α.Π. 932/ΕΣ/9.11.2018) 

γ) Φάκελος Προσφοράς της εταιρίας «ΚΟΣΜΟΝΤΑΤΑ Ε.Π.Ε.» (5998/21.11.2018) 

δ) Φάκελος Προσφοράς της εταιρίας «ΚΟΝΤΗΣ Μ.Ε.Π.Ε.» (5999/21.11.2018) 

 

  
 

Σήμερα, ημέρα Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 10:30, στο κτήριο του Εθνικού 

Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης («Ε.Σ.Ρ.») επί της οδού Αμερικής 5, συνεδρίασε η Τριμελής 

Επιτροπή Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού (η «Επιτροπή») ανάδειξης αναδόχου για την 

ανάθεση του έργου «προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού στο Ε.Σ.Ρ.» (ο «Διαγωνισμός»), με 

κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής 

(χαμηλότερη τιμή), η οποία συγκροτήθηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. 11/2018 απόφασης της 

Ολομέλειας του Ε.Σ.Ρ. (Α.Π. 823/ΕΣ/2.10.2018, Α.Δ.Α. 62ΝΩΙΜΕ-9ΔΓ, ΑΔΑΜ 

18PROC003982620).  

Παρίστανται τα μέλη της Επιτροπής, ήτοι η Ρ. Λαμπροπούλου ως πρόεδρος και τα μέλη Κ. 

Αποστολάς και Χ. Μανουσέλης. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, άρχισε η συνεδρίαση της Επιτροπής επί των κάτωθι 

θεμάτων: 
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α) Έλεγχος του Εμπρόθεσμου της Υποβολής των Προσφορών των Υποψηφίων στο 

Διαγωνισμό  

Η Επιτροπή παρέλαβε από την αρμόδια Υπηρεσία Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Ε.Σ.Ρ., δύο 

(2) σφραγισμένους φακέλους με την ένδειξη «Προσφορά για τον συνοπτικό διαγωνισμό επιλογής 

αναδόχου για την «Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού στο Ε.Σ.Ρ.», με κριτήριο 

κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής 

(χαμηλότερη τιμή) με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 21η/11/2018», από κοινού με τα 

σχετικά Πρωτόκολλα εισερχομένων εγγράφων για κάθε Φάκελο Προσφοράς. 

Ακολούθησε έλεγχος των στοιχείων του Πρωτοκόλλου και των Φακέλων των Προσφορών, 

από τον οποίο προέκυψε ότι: 

α) οι υποψήφιοι κατέθεσαν τις προσφορές τους κατά την, προβλεπόμενη από το άρθρο 4, 

παρ. 3 της Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος του Διαγωνισμού (Απόφαση 13/2018 της Ολομέλειας του 

Ε.Σ.Ρ.), καταληκτική ημερομηνία (21/11/2018), πριν την καθορισμένη ώρα λήξης των 

προσφορών (14:00).  

β) οι Φάκελοι είναι κλειστοί, σφραγισμένοι και φέρουν τις προβλεπόμενες, στο άρθρο 17 

παρ. 5 της Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος, ενδείξεις. Κατόπιν τούτων, οι υποβληθείσες προσφορές 

γίνονται δεκτές από την Επιτροπή κατά το άρθρο 96 παρ. 4 του ν. 4412/2016 και σχηματίζεται ο 

Πίνακας Υποψηφίων του Διαγωνισμού κατά σειρά υποβολής, ως εξής: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ του ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ανάδειξης αναδόχου για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Προμήθεια μηχανογραφικού 
εξοπλισμού στο Ε.Σ.Ρ.» (Απόφαση Ολομέλειας Ε.Σ.Ρ. 13/2018) 
σειρά 
υποβολής 
(σ/υ) 

αρ. Πρωτ. Ε.Σ.Ρ. επωνυμία εταιρίας (διακριτικός τίτλος – δ.τ.) 

1 5998/21.11.2018 ΚΟΣΜΟΝΤΑΤΑ Ε.Π.Ε. 

2 5999/21.11.2018 
ΚΟΝΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 
ΕΥΘΥΝΗΣ (ΚΟΝΤΗΣ Μ.Ε.Π.Ε.) 

 

β) Μονογραφή και Αποσφράγιση των κυρίως Φακέλων των Προσφορών 

Στη συνέχεια η Επιτροπή, με βάση: 

1. τον Πίνακα των Υποψηφίων του Διαγωνισμού και 
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2. την Πρόσκληση Ενδιαφέροντος του Διαγωνισμού (η «Πρόσκληση» - Απόφαση 

13/2018 της Ολομέλειας του Ε.Σ.Ρ. ) 

αποφάσισε να προχωρήσει στην αποσφράγιση των κυρίως Φακέλων των Προσφορών και των 

υποφακέλων με τις ενδείξεις «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» και «ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Πριν η ανωτέρω διαδικασία λάβει χώρα, ελέγχθηκε αν νόμιμοι εκπρόσωποι των 

υποψηφίων ή εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι αυτών παραβρίσκονται στο κτήριο του Ε.Σ.Ρ. 

προκειμένου να παραστούν στην αποσφράγιση. Όπως διαπιστώθηκε, προσήλθε για το σκοπό αυτό 

μόνο ο κ. Σωκράτης Παρθενίου ως εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος της εταιρίας ΚΟΝΤΗΣ 

Μ.Ε.Π.Ε., ο οποίος κατόπιν του έλεγχου ταυτοπροσωπίας προσκλήθηκε από την Επιτροπή εντός 

του χώρου της συνεδρίασης για να παραστεί στην αποσφράγιση (κατά το άρθρο 4, παρ. 5 της 

Πρόσκλησης). Η έτερη υποψήφια εταιρία ΚΟΣΜΟΝΤΑΤΑ Ε.Π.Ε., κατόπιν τηλεφωνικής 

επικοινωνίας της Επιτροπής με στέλεχος του Τμήματος Προμηθειών, ενημέρωσε ότι δεν θα 

παραστεί.  

Τα μέλη της Επιτροπής προέβησαν στη μονογραφή και αποσφράγιση των κυρίως Φακέλων 

των προσφορών των υποψηφίων και διαπιστώθηκε ότι εντός αυτών ευρίσκονται σφραγισμένοι οι 

υποφάκελοι με τις ενδείξεις «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

γ) Αποσφράγιση και έλεγχος των Φακέλων με ενδείξεις «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» και «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

Εν συνεχεία, τα μέλη της Επιτροπής, προχώρησαν στη μονογραφή και αποσφράγιση των 

υποφακέλων με ενδείξεις «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» και «ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ» των Υποψηφίων και τη μονογραφή, κατά σειρά, όλων των εγγράφων που περιείχαν 

αυτοί ανά φύλλο, διαπιστώθηκε δε κατόπιν ελέγχου: 

1. ότι οι ως άνω φάκελοι περιείχαν το σύνολο των εγγράφων που ρητά απαιτούνται κατά τα 

άρθρα 14 και 15 της Πρόσκλησης, όπως αποτυπώνεται στο σχετικό συγκεντρωτικό φύλλο 

ελέγχου, που επισυνάπτεται στο Παράρτημα 1 του παρόντος πρακτικού, και  

2. ότι δεν γίνεται αναφορά περί πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα στα έγγραφα των ως 

άνω αποσφραγισθέντων υποφακέλων. 
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Η Πρόεδρος ζήτησε να γνωστοποιηθεί από τον παριστάμενο εκπρόσωπο αν επιθυμεί, υπό την 

επιτήρηση των μελών της Επιτροπής, να λάβει γνώση επί των δικαιολογητικών και των τεχνικών 

προσφορών της έτερης υποψηφίας με την επισήμανση ότι απαγορεύεται οποιασδήποτε σημείωση 

επί αυτών και, κατά το άρθρο 18, παρ. 4 της Πρόσκλησης, η παραγωγή με οποιοδήποτε τρόπο 

αντιγράφων. Ο ανωτέρω απάντησε θετικά, επισκόπησε για σύντομο χρόνο το περιεχόμενο των 

σχετικών φακέλων και στη συνέχεια απεχώρησε από την αίθουσα της συνεδρίασης.  

Τα μέλη της Επιτροπής, προέβησαν εν συνεχεία στην, κατά τη σειρά υποβολής των Φακέλων 

στο Διαγωνισμό, ανάγνωση και έλεγχο των εγγράφων των αποσφαγισθέντων υποφακέλων 

προκειμένου να διαπιστωθεί η συμφωνία των δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών με τις 

απαιτήσεις της Πρόσκλησης (άρθρα 14, 15 και 17) και η αναλυτική αντιπαραβολή προς τις 

αντίστοιχες προδιαγραφές. Από τον έλεγχο αυτό, προέκυψε ότι οι δύο (2) υποψήφιοι :  

1. κατέθεσαν το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του Παραρτήματος 

Β’ της Πρόσκλησης, το οποίο έχει συνταχθεί σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 14 

αυτής, 

2. κατέθεσαν εγγύηση συμμετοχής στο πρότυπο του Παραρτήματος Γ’ της Πρόσκλησης 

από αναγνωρισμένο πιστωτικό ίδρυμα ή οργανισμό εγγυοδοσίας, ποσού 1.198,00 ευρώ, 

ισχύος τουλάχιστον ενός (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, 

σύμφωνα με τον όρο του άρθρου 14, παρ. 2 της Πρόσκλησης.  

3. κατέθεσαν τους Πίνακες Συμμόρφωσης του Παραρτήματος Α΄ της Πρόσκλησης, οι οποίοι 

συντάχθηκαν σύμφωνα με τις σχετικές υποδείξεις, από τα συμπληρωθέντα δε στοιχεία και, 

ιδιαίτερα, από τη στήλη «Απάντηση» των υποψηφίων για τα διάφορα μέρη του ζητούμενου 

μηχανολογικού εξοπλισμού, προκύπτει ότι αυτοί συμφωνούν ή υπερκαλύπτουν τα 

αντίστοιχα πεδία της στήλης «Απαίτηση» των προδιαγραφών, με την κάτωθι 

εξαίρεση: 

Η εταιρία ΚΟΣΜΟΝΤΑΤΑ Ε.Π.Ε. κατέθεσε προσφορά παραλείποντας να περιλάβει σε 

αυτή τα ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΗΣ, όπως ζητείται στο Παράρτημα Α’ Πρόσκλησης 

(Τεχνικές Προδιαγραφές) και, ειδικότερα, στην ενότητα Ε του Πίνακα Συμμόρφωσης.  

Σύμφωνα με το άρθρο 15 της Πρόσκλησης «1. Κάθε υποψήφιος υποχρεούται να υποβάλει, επί 

ποινή αποκλεισμού, την Τεχνική Προσφορά του, η οποία θα περιλαμβάνει ό,τι προβλέπεται από το 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ της παρούσας». 
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Κατόπιν τούτου, τα μέλη της Επιτροπής αποφάσισαν ΟΜΟΦΩΝΑ την απόρριψη της 

Τεχνικής Προσφοράς της εταιρίας ΚΟΣΜΟΝΤΑΤΑ Ε.Π.Ε., δεδομένου ότι δεν πληρείται ο 

όρος της Προκήρυξης περί υποβολής Τεχνικής Προσφοράς η οποία θα περιλαμβάνει ό,τι 

προβλέπεται από το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ αυτής. 

Μετά ταύτα, ο Φάκελος της Οικονομικής Προσφοράς της ως άνω εταιρίας δεν 

αποσφραγίστηκε και θα επιστραφεί σε αυτή κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 18, παρ. 3 της 

Πρόσκλησης. 

δ) Αποσφράγιση και έλεγχος του Φακέλου με ένδειξη «OIKONOMIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

Τα μέλη της Επιτροπής προχώρησαν στη μονογραφή και αποσφράγιση του υποφακέλου της 

Οικονομική Προσφοράς της εταιρίας ΚΟΝΤΗΣ Μ.Ε.Π.Ε. και τη μονογραφή, ανά φύλλο, των 

περιεχόμενων εγγράφων. Η Πρόεδρος της Επιτροπής ανέγνωσε την Προσφερόμενη Τιμή σε Ευρώ, 

μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για το συνολικό κόστος προσφοράς, η οποία ανέρχεται στο 

ποσό των είκοσι επτά χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα πέντε ευρώ και 50 λεπτών (€27.935,50). 

Στο Παράρτημα 2, παρατίθενται τα αναλυτικά δεδομένα της εν λόγω προσφοράς, σύμφωνα με τον 

προβλεπόμενο στο άρθρο 16 παρ. 1 της Πρόσκλησης, Πίνακα Υποβολής. 

Μετά το πέρας της ως άνω διαδικασίας, τα μέλη της Επιτροπής προχώρησαν στον έλεγχο  της 

υποβληθείσας Οικονομικής Προσφοράς, η οποία διαπιστώθηκε ότι πληροί τους σχετικούς όρους 

της Προκήρυξης. Δεδομένου ότι κατατέθηκε μόνο μία αποδεκτή Οικονομική Προσφορά δεν 

συντάχθηκε ο προβλεπόμενος από το άρθρο 18 παρ. 6 Συγκριτικός Πίνακας Οικονομικών 

Προσφορών. 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή, προτείνει την ανακήρυξη της εταιρείας με την επωνυμία  

«ΚΟΝΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» ως Αναδόχου 

του έργου «Προμήθεια και υπηρεσίες εγκατάστασης μηχανογραφικού εξοπλισμού στο Ε.Σ.Ρ.», με 

τελική τιμή προσφοράς, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, το ποσό των είκοσι επτά χιλιάδων 

εννιακοσίων τριάντα πέντε ευρώ και 50 λεπτών (€27.935,50) για το σύνολο της υλοποίησης 

του έργου. 

Το παρόν πρακτικό αναγνώστηκε από τα μέλη της Επιτροπής, εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ και 

υπογράφεται σε δύο (2) αντίγραφα ως ακολούθως, εκ των οποίων το ένα (1) θα υποβληθεί στον 

Πρόεδρο του Ε.Σ.Ρ. 
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Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΡΕΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΣ 
  
  
  
 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΟΥΣΕΛΗΣ 
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Παράρτημα 1 
 
 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΦΑΚΕΛΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ανάδειξης αναδόχου για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού στο Ε.Σ.Ρ.» 
(αρ. 14 και 15 της Πρόσκλησης) 

    υποψήφιες εταιρίες 

α/α 
έγγραφα διαγωνισμού προς υποβολή σύμφωνα με την Πρόσκληση 
ενδιαφέροντος (ΟλΕΣΡ 11/2017) 

ΚΟΣΜΟΝΤΑΤΑ Ε.Π.Ε. ΚΟΝΤΗΣ Μ.Ε.Π.Ε. 

(ΥΠΟ)ΦΑΚΕΛΟΣ "ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ" 

1 Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (αρ. 79, ν. 4412/2016) x x 

2 Εγγύηση συμμετοχής ποσού €1.198,00 ευρώ (ισχύς έως 30/2/2018) x x 

(ΥΠΟ)ΦΑΚΕΛΟΣ "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" 

1 Πίνακας συμμόρφωσης x(1)  x 

2 Στοιχεία τεκμηρίωσης της Τεχνικής Προσφοράς x(1) x 

Σημειώσεις: 
(1) Πλην της ενότητας «ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΗΣ» 

ΑΔΑ: 756ΘΙΜΕ-ΠΧΖ



 

Πανεπιστημίου & Αμερικής 5 – Τ.Κ. 105 64 – Τηλ.: 210 3354500 – Fax: 210 3319881 
8 

 

 

Παράρτημα 2 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΚΟΝΤΗΣ Μ.Ε.Π.Ε.» 
(ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ) 

στο Συνοπτικό Διαγωνισμό ανάδειξης αναδόχου για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού στο Ε.Σ.Ρ.» 

    οικονομική προσφορά (ποσά σε Ευρώ) 

σ/υ Περιγραφή  Ποσότητα 
Τιμή μονάδας 
(χωρίς ΦΠΑ) 

Δαπάνη 
(χωρίς ΦΠΑ) 

ΦΠΑ 
(24%) 

Συνολική 
Δαπάνη 

1 
Φορητός Υπολογιστής Dell Latitude 3490, 
14”, i7-8550U, 8GB Ram, 256GB SSD, 
Εγγύηση 2 έτη on site (210-ANXN) 

19 1.138,00 21.622,00 5.189,28 26.811,28 

2 Dell Mouse optical MS116 19 7,50 142,50 34,20 176,70 

3 Dell Urban Briefcase 15 19 23,00 437,00 104,88 541,88 

4 
Dell Optical Drive External USB DVD+/-RW 
Drive-DW316, Εγγύηση 2 έτη  

19 32,00 608,00 145,92 753,92 

5 
Εξωτερικός σκληρός δίσκος Western Digital 
My Passport 4TB, Εγγύηση 3 έτη 
(WDBYFT0040BBK) 

19 119,00 2.261,00 542,92 2.803,64 

6 
Άδεια MS-Office 2016 Pro Ελληνική έκδοση 
(269-17068) 

5 479,00 2.395,00 574,80 2.969,80 

7 
Ακουστικά κεφαλής Philips 
(SHL3075BK/00) 

20 23,50 470,00 112,80 582,80 

Συνολικό κόστος προσφοράς για προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού στο Ε.Σ.Ρ.   27.935,50 6.704,52 34.640,02 
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