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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
ΑΔΑ:

Απόσπασμα Πρακτικού Νο28/07-08-2020
Αριθμός Απόφασης: 995/2020
Στο Ηράκλειο σήμερα Παρασκευή 07 Αυγούστου 2020 και ώρα 10.00 π.μ.,
συνήλθε δια ζώσης η Οικονομική Επιτροπή, στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Περιφερειακού Καταστήματος Ηρακλείου, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-032020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και τα άρθρα 14 και 15 της ΚΥΑ
32009/23-05-2020, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ.: 166827/04-08-2020 Πρόσκληση
του Προέδρου της.
Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά
μέλη, ήταν παρόντες:
1

Λιονή Μαρία

2

Γουλιδάκης Ιωάννης

3

Κακογιαννάκης Νικόλαος

4

Δασκαλάκη Καλλιόπη

5

Κώτσογλου Κυριάκος

»

»

Τακτικό Μέλος

6

Σκουλάς Νικόλαος

»

»

Τακτικό Μέλος

7

Χουδετσανάκη
Γιακουμάκη Ειρήνη
Παπαβασιλείου
Νεκτάριος
Κοπάσης Ελευθέριος

»

»

Τακτικό Μέλος

»

»

Τακτικό Μέλος

»

»

Τακτικό Μέλος

»

»

Τακτικό Μέλος

8
9

10 Μανουσάκης Νικόλαος

-

Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Λασιθίου
Περιφερειακός
Σύμβουλος
»
»

Αντιπρόεδρος
Επιτροπής
Τακτικό Μέλος
Τακτικό Μέλος
Τακτικό Μέλος

Παρατήρηση:
Από τη συνεδρίαση απουσίαζε ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ.
Αρναουτάκης Σταύρος Περιφερειάρχης Κρήτης .
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Ραπτάκη Μαρία Γενική Διευθύντρια
Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ, Σωμαράς Ζαχαρίας Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης
Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΚ,-Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Κτηνιατρικής ΠΚ, Δοξάκη Ελένη Γενική Διευθύντρια Αναπτυξιακού Προγραμματισμού,
Περιβάλλοντος & Υποδομών ΠΚ, Γαβρήλου Βασιλική, Προϊσταμένη Δ/νσης Διοίκησης
ΠΚ, Γερογιαννάκη Εμμανουέλα Προϊστάμενη Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ,
Αλεξάκης Νικόλαος Προϊστάμενος Δ/νσης Τουρισμού ΠΚ, Παπαδάκης Αντώνιος
Προϊστάμενος Τμήματος Δημόσιας Υγιεινής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας ΠΚ,
Τριαματάκη Χαρά Προϊστάμενη Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Δ/νσης Τεχνικών
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ΑΔΑ: Δημόσιας
ΨΧΘΗ7ΛΚ-Ο6Ι
Έργων ΠΕ Ηρακλείου, Χαρίτος Χαράλαμπος Υπάλληλος Δ/νσης
Υγείας και
Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ηρακλείου, Παπαδάκης Κωνσταντίνος υπάλληλος
Τμήματος προϋπολογισμού & Δημ/κών Αναφορών ΠΚ και για την τήρηση των
πρακτικών οι: Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία και Γιαννής Δημήτριος υπάλληλοι του
Τμήματος Συλλογικών Οργάνων ΠΚ.
Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, ύστερα από τη διαπίστωση
απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας
διάταξης:
ΘΕΜΑ 64ο: Αποδοχή πρακτικών αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών και
ανάδειξη προσωρινού αναδόχου στο πλαίσιο του συνοπτικού διαγωνισμού για την
«Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Π.Ε. Ηρακλείου», προϋπολογιζόμενης
δαπάνης 74.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

1.

2.
3.

4.

5.
6.

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις»,
β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,
δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις,
ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες»,
στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
ζ)του Ν. 4555/2018: «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής –
Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] ……. και άλλες διατάξεις»,
όπως ισχύουν.
Το Π.Δ. 149/2010:«Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010,
τεύχος Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Τη με αριθμ. 89/08-09-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, που
αφορά στην εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής για την πρώτη περιφερειακή
περίοδο έως 07-11-2021.
Τη με αριθμ. πρωτ.: 232908/23-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που
αφορά στον Ορισμό ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας
Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου και του κ. Γουλιδάκη Ιωάννη Αντιπεριφερειάρχη
ΠΕ Λασιθίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως
ισχύει.
Την αριθμ. 1321/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην εκλογή
Αντιπροέδρου της ΟΕ
Το από 28.07.2020 πρακτικό αποσφράγισης & αξιολόγησης προσφορών του
συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την «Προμήθεια
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Π.Ε. Ηρακλείου», συνολικού προϋπολογισμού
74.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, που διενεργείται με την αριθμ.
151245/16.07.2020 Διακήρυξη του Τμήματος Προμηθειών, Δ/νσης Οικονομικού. Η
σύμβαση που θα προκύψει από τον εν λόγω διαγωνισμό χρηματοδοτείται από το
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στα πλαίσια του έργου: «Συντήρηση οδικού
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ΑΔΑ: ΨΧΘΗ7ΛΚ-Ο6Ι
δικτύου Κρήτης και επισκευή- συντήρηση- βελτίωση κτιριακών
εγκαταστάσεων
εξοπλισμού και μέσων Περιφέρειας Κρήτης (τ.κ. 2008ΕΠ00200003)» με Κ.Α.
2014ΕΠ50200001 της ΣΑΕΠ 502, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:
Στο Ηράκλειο σήμερα 28 Ιουλίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε σε
τακτική συνεδρίαση στο κεντρικό κτίριο της Περιφέρειας Κρήτης στο Ηράκλειο, στα
γραφεία του Τμήματος Προμηθειών (πλ. Ελευθερίας, 2ος όροφος) η Επιτροπή που
συγκροτήθηκε με την αριθμ. 847/2020 (ΑΔΑ: Ψ50Γ7ΛΚ-ΣΡΨ) απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση και αξιολόγηση
των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του συνοπτικού
διαγωνισμού για την «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Π.Ε. Ηρακλείου»,
που διενεργείται με τους όρους της αριθμ. 151245/16.07.202 (ΑΔΑΜ:
20PROC007042316) διακήρυξης Διαγωνισμού.
Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η επιλογή αναδόχου για την προμήθεια 75
ηλεκτρονικών υπολογιστών που θα καλύψουν τις ανάγκες των Υπηρεσιών της
Περιφέρειας Κρήτης. Το αντικείμενο του διαγωνισμού είναι ενιαίο και δεν
υποδιαιρείται σε τμήματα, αλλά αφορά στο σύνολο των προκηρυσσόμενων ειδών.
Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται.
Στη συνεδρίαση παρέστησαν τα παρακάτω μέλη:
1. Μαδούλκα Βασιλική, Αν. Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Εσωτερικού

Ελέγχου, ως Πρόεδρος.
2. Τσαπαρίδη Μαρίνα, υπάλληλος Τμήματος Προσωπικού, Δ/νσης Διοίκησης,

τακτικό μέλος.
3. Κουνδουράκη Ευαγγελία, Αν. Τμήματος Μισθοδοσίας, Δ/νσης Οικονομικού,

τακτικό μέλος.
Η Επιτροπή παρέλαβε τους φακέλους των προσφορών που είχαν κατατεθεί στο
αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού έως την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών, ήτοι την 28/07/2020 και ώρα 10:00 π.μ. Οι
προσφορές που κατατέθηκαν ήταν τρεις (03), από τις εταιρείες: 1. «COMPUTER
LAB SOLUTIONS O.E.», 2. «ΕΡΓΟΣΥΣΤΕΜΣ Ε.Π.Ε.» και 3. «KERNEL
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΕ».
Έπειτα από την παραλαβή των φακέλων η Πρόεδρος, ανακοίνωσε την έναρξη της
συνεδρίασης και άρχισε η διαδικασία της αποσφράγισης. Η Επιτροπή αρχικά
εξέτασε εξωτερικά τους φακέλους των προσφορών που υποβλήθηκαν. Όλες οι
προσφορές υποβλήθηκαν σε σφραγισμένους φακέλους, φέροντας τις ενδείξεις που
απαιτούσε η διακήρυξη του διαγωνισμού (σημείο 2.4.2.2 της διακήρυξης).
Ακολούθως, η Επιτροπή αποσφράγισε τους κυρίως φακέλους των προσφορών,
τους φακέλους των δικαιολογητικών συμμετοχής, καθώς και τους φακέλους των
τεχνικών προσφορών των συμμετεχόντων. Μονογράφησαν από την Επιτροπή όλα
τα δικαιολογητικά και έγγραφα που υποβλήθηκαν μέσα στους φακέλους. Οι φάκελοι
των οικονομικών προσφορών χωρίς να αποσφραγισθούν, μονογράφτηκαν από την
Επιτροπή τοποθετήθηκαν σε νέο φάκελο ο οποίος σφραγίστηκε, υπογράφηκε και
παραδόθηκε στην αρμόδια Υπηρεσία, για την κράτησή τους μέχρι την αποσφράγισή
τους.
Αναλυτικά οι προσφορές που κατατέθηκαν στο διαγωνισμό φαίνονται ακολούθως:
Α/Α
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

1
2

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

COMPUTER LAB SOLUTIONS (Σ. ΜΕΣΟΧΩΡΙΑΝΑΚΗΣ-Γ.
ΠΑΞΙΜΑΔΑΚΗΣ Ο.Ε.), Λ. Κνωσού & Φιλελλήνων 39, τκ. 71307,
Ηράκλειο, τηλ. 2810360119
ΕΡΓΟΣΥΣΤΕΜΣ Ε.Π.Ε. (Γ.Σ. ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ- Ν.Ι. ΚΩΣΤΑΚΗΣ),
Μανουσογιάννη 11α , τ.κ. 71201, Ηράκλειο, τηλ. 2810341119
3

ΑΔΑ:(Α.
ΨΧΘΗ7ΛΚ-Ο6Ι
KERNEL ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΚΑΤΖΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ- Γ. ΜΗΛΟΛΙΔΑΚΗΣ ΙΚΕ), Λ.
3
Παπαναστασίου 8, τκ. 71306, Ηράκλειο Κρήτης, τηλ.
2810326868
Από τον αναλυτικό έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών
προσφορών των υποψηφίων προέκυψε ότι και οι τρεις (3) εταιρείες κατέθεσαν
πλήρη, και σύμφωνα με τους όρους της Διακ/ξης του διαγωνισμού, όλα τα
ζητούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής. Επιπλέον οι τεχνικές προσφορές και των
τριών υποψηφίων κρίνονται σύμφωνες με τις τεχνικές προδιαγραφές όπως
αναλυτικά αναφέρονται στην αριθμ. 151245/16.07.2020 Διακ/ξη του διαγωνισμού
και συγκεκριμένα στο Παράρτημα ΙΙ αυτής. Κατά συνέπεια η Επιτροπή κρίνει
αποδεκτές και τις τρεις προσφορές των υποψηφίων
«COMPUTER LAB
SOLUTIONS O.E.», «ΕΡΓΟΣΥΣΤΕΜΣ Ε.Π.Ε.» και «KERNEL ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΕ» κατά το στάδιο αυτό της αξιολόγησης.
Στο σημείο αυτό η Επιτροπή διέκοψε τη συνεδρίαση και όρισε νέα ημερομηνία
συνεδρίασης την 30/07/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ., προκειμένου να
αποσφραγίσει τις οικονομικές προσφορές των υποψηφίων που οι προσφορές τους
κρίθηκαν αποδεκτές κατά το πρώτο στάδιο της αξιολόγησης, με τη δυνατότητα που
της παρέχει η αριθμ. 151245/16.07.2020 Διακήρυξη του διαγωνισμού στην παρ.
3.1.2.γ. και το άρθρο 100 παρ. 4 του Ν.4412/2020.
Έπειτα από τα παραπάνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού
αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται εις τριπλούν.
7. Το από 30.07.2020 πρακτικό αποσφράγισης οικονομικών προσφορών του
συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την «Προμήθεια
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Π.Ε. Ηρακλείου», συνολικού προϋπολογισμού
74.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, που διενεργείται με την αριθμ.
151245/16.07.2020 Διακήρυξη του Τμήματος Προμηθειών, Δ/νσης Οικονομικού. Η
σύμβαση που θα προκύψει από τον εν λόγω διαγωνισμό χρηματοδοτείται από το
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στα πλαίσια του έργου: «Συντήρηση οδικού
δικτύου Κρήτης και επισκευή- συντήρηση- βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων
εξοπλισμού και μέσων Περιφέρειας Κρήτης (τ.κ. 2008ΕΠ00200003)» με Κ.Α.
2014ΕΠ50200001 της ΣΑΕΠ 502, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:
Σήμερα 30/07/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ. συνήλθε στα Γραφεία του
Τμήματος Προμηθειών στο κεντρικό κτίριο της Περιφέρειας Κρήτης η Επιτροπή του
διαγωνισμού για την «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Π.Ε. Ηρακλείου»
προκειμένου να αποσφραγίσει τις οικονομικές προσφορές, των υποψηφίων
οικονομικών φορέων των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές κατά το πρώτο
στάδιο αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής- τεχνικών προσφορών, και
συγκεκριμένα τις οικονομικές προσφορές των εταιρειών «COMPUTER LAB
SOLUTIONS O.E.», «ΕΡΓΟΣΥΣΤΕΜΣ Ε.Π.Ε.» και «KERNEL ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΕ».
Η Επιτροπή αξιολόγησης του Διαγωνισμού προχώρησε στην αποσφράγιση των
φακέλων και στη μονογραφή των φύλλων των προσφορών. Οι προσφερόμενες από
τους υποψηφίους τιμές για το σύνολο των ειδών του διαγωνισμού φαίνονται στον
ακόλουθο πίνακα:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ
Α/Α
1
2

COMPUTER LAB SOLUTIONS (Σ. ΜΕΣΟΧΩΡΙΑΝΑΚΗΣΓ. ΠΑΞΙΜΑΔΑΚΗΣ Ο.Ε.)
ΕΡΓΟΣΥΣΤΕΜΣ Ε.Π.Ε. (Γ.Σ. ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ- Ν.Ι.
ΚΩΣΤΑΚΗΣ)
4

ΤΙΜΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)
51.584,25€

ΤΙΜΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(ΜΕ ΦΠΑ)
63.964,47€

53.130,00€

65.881,20€

3

KERNEL ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Α.
ΚΑΤΖΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ- Γ. ΜΗΛΟΛΙΔΑΚΗΣ ΙΚΕ)

ΑΔΑ:
ΨΧΘΗ7ΛΚ-Ο6Ι
52.770,00€
65.434,80€

Από τα ως άνω στοιχεία προκύπτει ως προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού η
εταιρεία
COMPUTER
LAB
SOLUTIONS
(Σ.
ΜΕΣΟΧΩΡΙΑΝΑΚΗΣ-Γ.
ΠΑΞΙΜΑΔΑΚΗΣ Ο.Ε.) που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή 63.964,47 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η προσφορά αφορά στην προμήθεια 75 τεμαχίων
ολοκληρωμένων συστημάτων ΗΥ με τιμή μονάδος 687,79€ χωρίς ΦΠΑ.
Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψην το άρθρο 104, παρ. 1 του Ν. 4412/2016 και την
παρ. 3.2 της αριθμ. 151245/16.07.2020
Διακ/ξης του διαγωνισμού όπου
αναφέρεται: «Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με
αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για
ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό και ως
εξής: ποσοστό 30% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό 50%
στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας.» καθώς και έχοντας υπόψην την μεγάλη
ανάγκη για αντικατάσταση μεγάλου αριθμού πεπαλαιωμένων Η/Υ στις Υπηρεσίες
της Π.Ε. Ηρακλείου γνωμοδοτεί για την προσαύξηση της ποσότητας κατά 11
επιπλέον τεμάχια των ειδών της Σύμβασης, που αντιστοιχούν σε ποσό 7.565,69
χωρίς ΦΠΑ (9.381,46 με το ΦΠΑ).
Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω ομόφωνα γνωμοδοτεί για:
Την
ανάδειξη
της
εταιρείας
«COMPUTER
LAB
SOLUTIONS
(Σ.
ΜΕΣΟΧΩΡΙΑΝΑΚΗΣ-Γ. ΠΑΞΙΜΑΔΑΚΗΣ Ο.Ε.)», με ΑΦΜ 800538489 και έδρα Λ.
Κνωσού & Φιλελλήνων 39, τκ. 71307, Ηράκλειο, τηλ. 2810360119 ως προσωρινό
ανάδοχο για την προμήθεια 86 Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Desktop, Οθόνη,
Λογισμικό, πληκτρολόγιο, ποντίκι) στη συνολική τιμή των 59.149,94 € χωρίς ΦΠΑ
(73.345,93€ με το ΦΠΑ) με την προϋπόθεση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά
κατακύρωσης, όπως καθορίζονται στο άρθρο 2.2.5.2 της αριθμ. 151245/16.07.2020
Διακήρυξης.
Έπειτα από τα παραπάνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού
αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται εις τριπλούν.
8. Το με αρ. πρωτ. 164821/31-07-2020 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού ΠΚ, στο
οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
(α) του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
(β) του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]
(γ) του Π.Δ. 149/2010 (ΦΕΚ 242Α) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει
(δ)του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143Α) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
(ε) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α ) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
(στ) του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145Α) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
(ζ) 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» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1
αυτού,
(η) του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».
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3. Την αριθμ. πρωτ. 65008/17.03.2020 (ΑΔΑ:Ω32Ω7ΛΚ-ΩΕΟ)
τροποποίηση της
απόφασης έγκρισης διάθεσης πίστωσης για το έργο με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΚΡΗΤΗΣ (Τ.Κ. 2008ΕΠ00200003)» με Κ.Α. 2014ΕΠ50200001 της ΣΑΕΠ 502 με την
οποία εγκρίνεται η διάθεση πίστωσης του υποέργου με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Π.Ε ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»
3. Το αριθμ. 134071/30-06-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης
με το οποίο διαβιβάσθηκαν οι ανάγκες και οι τεχνικές
προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών.
4. Την αριθμ. Πρωτ. 151245/16.07.202 (ΑΔΑΜ: 20PROC007042316) Διακήρυξη
διαγωνισμού
5. Το από 29/07/2020 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης της αρμόδιας
Επιτροπής, σύμφωνα με το οποίο έγιναν αποδεκτές και οι τρεις προσφορές που
κατατέθηκαν από τις εταιρείες: «COMPUTER LAB SOLUTIONS O.E.»,
«ΕΡΓΟΣΥΣΤΕΜΣ Ε.Π.Ε.» και «KERNEL ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΕ»
κατά το στάδιο αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής- τεχνικών προσφορών.
6. Το από 30/07/2020 πρακτικό της Επιτροπής του διαγωνισμού αποσφράγισης των
οικονομικών προσφορών των υποψηφίων, σύμφωνα με το οποίο μειοδότης
αναδεικνύεται η εταιρεία COMPUTER LAB SOLUTIONS (Σ. ΜΕΣΟΧΩΡΙΑΝΑΚΗΣΓ. ΠΑΞΙΜΑΔΑΚΗΣ Ο.Ε.) που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή 63.964,47 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Με το ίδιο πρακτικό η Επιτροπή εισηγείται την
προσαύξηση της κατακύρωσης των ειδών κατά 11 επιπλέον τεμάχια ΗΥ (ποσοστό
15% της αρχικής ποσότητας) που αντιστοιχούν σε ποσό 7.565,69 χωρίς ΦΠΑ
(9.381,46 με το ΦΠΑ).
Έπειτα από τα παραπάνω,
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
1. Την αποδοχή των πρακτικών αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών στο
πλαίσιο του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών Π.Ε. Ηρακλείου», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 74.000,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
2. Την ανάδειξη της εταιρείας «COMPUTER LAB SOLUTIONS (Σ.
ΜΕΣΟΧΩΡΙΑΝΑΚΗΣ-Γ. ΠΑΞΙΜΑΔΑΚΗΣ Ο.Ε.)», με ΑΦΜ 800538489 και έδρα Λ.
Κνωσού & Φιλελλήνων 39, τκ. 71307, Ηράκλειο, τηλ. 2810360119 ως προσωρινό
ανάδοχο για την προμήθεια 86 Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Desktop, Οθόνη,
Λογισμικό, πληκτρολόγιο, ποντίκι) στη συνολική τιμή των 59.149,94 € χωρίς ΦΠΑ
(73.345,93€ με το ΦΠΑ) με την προϋπόθεση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά
κατακύρωσης, όπως καθορίζονται στο άρθρο 2.2.5.2 της αριθμ. 151245/16.07.2020
Διακήρυξης.
9. Την εισήγηση της κας. Ραπτάκη Μαρίας Γενικής Διευθύντριας Εσωτερικής
Λειτουργίας ΠΚ
10. Τις απόψεις της Προεδρεύουσας Αντιπροέδρου και των μελών της
Επιτροπής.
Ύστερα από διαλογική συζήτηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει:
1. Τα από 28.7.2020 και 30.7.2020 πρακτικά αποσφράγισης και αξιολόγησης
προσφορών που αφορούν τον συνοπτικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Π.Ε. Ηρακλείου», προϋπολογιζόμενης δαπάνης
74.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
6

ΑΔΑ: ΨΧΘΗ7ΛΚ-Ο6Ι
2. Ως προσωρινό ανάδοχο την εταιρεία «COMPUTER LAB SOLUTIONS (Σ.
ΜΕΣΟΧΩΡΙΑΝΑΚΗΣ-Γ. ΠΑΞΙΜΑΔΑΚΗΣ Ο.Ε.)», με ΑΦΜ 800538489 και έδρα Λ.
Κνωσού & Φιλελλήνων 39, τκ. 71307, Ηράκλειο, τηλ. 2810360119 για την
προμήθεια 86 Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Desktop, Οθόνη, Λογισμικό,
πληκτρολόγιο, ποντίκι) στη συνολική τιμή των 59.149,94 € χωρίς ΦΠΑ (73.345,93€
με το ΦΠΑ) με την προϋπόθεση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης,
όπως καθορίζονται στο άρθρο 2.2.5.2 της αριθμ. 151245/16.07.2020 Διακήρυξης,
σύμφωνα και με όσα αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, 07-08-2020

Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Τα μέλη

Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου
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Ηράκλειο 10 Αυγούστου 2020
Αρ. πρωτ.: 172248

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής
Λειτουργίας
Διεύθυνση Διοίκησης
Τμήμα Συλλογικών Οργάνων
Ταχ. Δ/νση
:Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας :712 01
Πληροφορίες :Γιαννής Δημήτριος
Τηλέφωνα
:2813 400.228
e-mail
:tyso@crete.gov.gr

ΠΡΟΣ: Δ/νση οικονομικού ΠΚ

ΚΟΙΝ: Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης ΠΚ

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. 995/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.
Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της
αριθμ. 995/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (πρακτικό Νο 28/07-082020), που αφορά στην Αποδοχή πρακτικών αποσφράγισης και αξιολόγησης
προσφορών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου στο πλαίσιο του συνοπτικού
διαγωνισμού για την «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Π.Ε. Ηρακλείου»,
προϋπολογιζόμενης δαπάνης 74.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση
Εσωτερική Διανομή:
- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ηρακλείου
- Εντεταλμένο ΠΣ Τουρισμού
& Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΠΚ
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ
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