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ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Επαναπροκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια
Λογισμικού. 

Έχοντας υπ’ όψιν:

Ι. Τις διατάξεις των άρθρων:
(1) του ν. δ. 496/1974 «Περί λογιστικού των νομικών προσώπων δημοσίου

δικαίου»
(2) του π. δ. 118/2007  «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου»  
(3) 4  (Α [γ])  της  υπ’  αριθ.  5439/14.5.1985  κοινής  υπουργικής  αποφάσεως

«Σύσταση  Ειδικών  Λογαριασμών  στο  Υπουργείο  Έρευνας  και
Τεχνολογίας κ. λπ.» (ΦΕΚ Β΄ 298/1985)

(4) της υπ’ αριθ. 35130/739/9.8.2010 αποφάσεως του Υπουργού Οικονομικών
(ΦΕΚ Β΄ 1291/11.8.2010)

(5) 5 § 2 του π. δ. 342/1986 «Οργανισμός του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών
Ερευνών» 

(6) 2 § 4 (6) του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση  νόμων  και  πράξεων  των  κυβερνητικών,  διοικητικών  και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο»

ΙΙ. Τη σχετική απόφαση του ΔΣ του ΕΚΚΕ που έχει ληφθεί κατά την υπ’ αριθ.
206/10.9.2013 συνεδρίασή του (θέμα 8ο ) 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Το  Εθνικό  Κέντρο  Κοινωνικών  Ερευνών  (ΕΚΚΕ),  ενεργώντας  ως
Αναθέτουσα Αρχή,  για  τις  ανάγκες  πραγματοποιήσεως του ερευνητικού  έργου με
τίτλο «Δυναμική Διαχείριση Βάσεων Κοινωνικών Δεδομένων και  Χαρτογραφικών
Αναπαραστάσεων  –  SoDaMap»  της  Δράσης  Εθνικής  Εμβέλειας  «Αναπτυξιακές
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Προτάσεις Ερευνητικών Φορέων – ΚΡΗΠΙΣ», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ε. Π.
«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ-ΙΙ) και από τα Περιφερειακά
Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) στις 3 Περιφέρειες μεταβατικής στήριξης του
Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007 - 2013 

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Πρόχειρο  μειοδοτικό  διαγωνισμό,  με  σφραγισμένες  προσφορές  και  με
κριτήριο  ανάθεσης  την  προφορά  με  τη  χαμηλότερη  τιμή,  για  την  προμήθεια
λογισμικού, σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους:

1.  Οι  συμμετέχοντες  στον διαγωνισμό  πρέπει  να  υποβάλουν  την προσφορά τους,
σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στην  παρούσα  προκήρυξη,  το  αργότερο  μέχρι  την
Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2013, ώρα 13:00, στα γραφεία του ΕΚΚΕ (Κρατίνου 9,
Αθήνα 105 52, 8ος όροφος Γραφείο Πρωτοκόλλου).

Τηλεφωνικές πληροφορίες: 21-07491681 και 21-07491651.

2. Οι προσφορές (τεχνική και οικονομική) κατατίθενται εντός ενιαίου σφραγισμένου
φακέλλου που φέρει τις παρακάτω ενδείξεις: 

Στοιχεία του υποψηφίου : Επωνυμία, Διεύθυνση και αριθμό τηλεφώνου.
Για το Διαγωνισμό: «Προμήθεια Λογισμικού - ΚΡΗΠΙΣ»

Η τεχνική προσφορά περιλαμβάνει:

 τον κατωτέρω Πίνακα Τεχνικών Προδιαγραφών συμπληρωμένο και νομίμως
υπογεγραμμένο, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 1

 τεχνικά  φυλλάδια  ή  άλλα  συνοδευτικά  έγγραφα  κάθε  είδους  που
τεκμηριώνουν τις απαντήσεις του συμμετέχοντος

 οποιαδήποτε  στοιχεία  κρίνει  ο  συμμετέχων  ότι  είναι  απαραίτητα  για  την
τεκμηρίωση των στοιχείων του Πίνακα Τεχνικών Προδιαγραφών

Η  οικονομική  προσφορά  περιλαμβάνει  τον  Πίνακα  Οικονομικής  προσφοράς
συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 2 .

3. Ο προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των χιλίων οκτακοσίων
(1.800,00) €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

4.   Οι  προσφορές  αξιολογούνται  από την Επιτροπή Διενέργειας  και  Αξιολόγησης
Διαγωνισμών, συγκροτημένη με τη σχετική απόφαση του ΔΣ του ΕΚΚΕ που έχει
ληφθεί στην υπ’ αριθ. 183/5.10.2012 συνεδρίαση του.

5.Οι  προσφορές  συντάσσονται  στην  Ελληνική,  διαφορετικά  απορρίπτονται  ως
απαράδεκτες. Εξαιρούνται τα συνημμένα στην τεχνική προσφορά έντυπα και λοιπά
τεχνικά στοιχεία που μπορεί να είναι και στην Αγγλική.

6. Οι προσφορές γίνονται δεκτές μόνο σε ευρώ. Προσφορές σε οποιαδήποτε άλλο
νόμισμα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροφορές δεν επιτρέπονται επί ποινή απαραδέκτου
της προσφοράς. 
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7. Κριτήριο για την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάθεση της προμήθειας
είναι η χαμηλότερη τιμή, εφ’ όσον πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές. 

8.  Ο  συμμετέχων  στον  διαγωνισμό  υποχρεούται  επί  ποινή  απαραδέκτου  της
προσφοράς του να υποβάλει προσφορά για το σύνολο της προμήθειας. 

9.  Οι  τιμές  προσφοράς  προσφέρονται  με  την  υποβολή  του  Πίνακα  Οικονομικής
Προσφοράς, υπογεγραμμένου και συμπληρωμένου με τις τιμές ανά τεμάχιο και με τις
συνολικές τιμές των ζητουμένων ποσοτήτων σε ευρώ ανά είδος. Εφ’ όσον από την
προσφορά  δεν  προκύπτει  με  σαφήνεια  η  προσφερόμενη  τιμή,  η  προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

10.  Οι  συμμετέχοντες  στον  διαγωνισμό  υποβάλλουν  τις  προσφορές  τους  στον
προαναφερθέντα τόπο και χρόνο.  

11. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Παρασκευή  27 Σεπτεμβρίου 2013, ώρα 14:00,
στα γραφεία του ΕΚΚΕ στην προαναφερθείσα διεύθυνση (Αίθουσα Συνεδριάσεων,
8ος όροφος).  Οι  συμμετέχοντες  στον  διαγωνισμό,  αν  δεν  παρευρίσκονται
αυτοπροσώπως κατά τη διενέργειά του, εκπροσωπούνται σύμφωνα με τον νόμο.

12.  Δικαίωμα  συμμετοχής  στον  διαγωνισμό  έχουν  φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα,
ημεδαπά ή αλλοδαπά,  συνεταιρισμοί,  κοινοπραξίες  και  ενώσεις  προμηθευτών που
διαθέτουν  την  απαιτούμενη  επαγγελματική  αξιοπιστία  και  φερεγγυότητα,  έχουν
συναφή δραστηριότητα στο αντικείμενο  του διαγωνισμού και  λειτουργούν  νόμιμα
στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης  ή του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων
Συμβάσεων  του  Παγκόσμιου  Οργανισμού  Εμπορίου,  η  οποία  κυρώθηκε  με  τον  ν.
2513/1997.

13.  Οι  προσφορές  ισχύουν  για  εκατόν  είκοσι  (120)  ημέρες  από την  επομένη  της
διενέργειας του διαγωνισμού.

14. Η καταβολή της αξίας της προμήθειας στον προμηθευτή θα συντελεσθεί με την
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ζητούμενων ειδών. Σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 2198/94 παρακρατείται φόρος επί του καθαρού ποσού
της αξίας των υπό προμήθεια ειδών. Σημειώνεται ότι η ανωτέρω παρακράτηση αφορά
προκαταβολή φόρου εισοδήματος  και συμψηφίζεται κατά την ετήσια φορολογική
δήλωση του προμηθευτή. Επίσης, επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,10% για την κάλυψη
των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, η
οποία υπολογίζεται επί της αξίας της προμήθειας, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η
εξόφληση του προμηθευτή θα γίνει σύμφωνα με τους όρους της  σύμβασης που θα
συναφθεί,  εφ’  όσον  προσκομισθούν  τα  νόμιμα  δικαιολογητικά  (ασφαλιστική  και
φορολογική  ενημερότητα)  και  εφ’  όσον  έχει  καταβληθεί  το  ποσό  της  σχετικής
χρηματοδότησης στον Ειδικό Λογαριασμό του ΕΚΚΕ.
15. Τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν τον προμηθευτή.

16.  Ο  προμηθευτής  στον  οποίο  κατακυρώνεται  η  προμήθεια  υποχρεούται  να
προσέλθει το αργότερο σε πέντε (5) ημέρες από την ημέρα ειδοποιήσεώς του για την
υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 
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17. Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει το αργότερο σε πέντε (5) ημέρες
από την υπογραφή της σύμβασης, στους χώρους του ΕΚΚΕ, κατόπιν συνεννοήσεως
με τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του προαναφερθέντος ερευνητικού προγράμματος.

18. Η διενέργεια του διαγωνισμού διέπεται συμπληρωματικά από τις διατάξεις του π.
δ. 118/2007. 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

(Α) (Β) (Γ) (Δ) (Ε)

A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ/
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

1 Windows Server 2008 R2 Standard + 5CALs
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1.1 Ποσότητα 1
1.2 Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ) 800,00 €

(Α) (Β) (Γ) (Δ) (Ε)

A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ/ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

2 Vmware vSphere Essential Kit  
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

2.1 Ποσότητα 1
2.2 Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ) 1.000,00  €

2.3
Παροχή εκπαίδευσης από πιστοποιημένο τεχνικό διάρκειας
5 ωρών

ΝΑΙ

Ημερομηνία
Υπογραφή (- σφραγίδα) 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΕΊΔΟΥΣ ΠΟΣΌΤΗΤΑ
ΤΙΜΉ ΜΟΝΆΔΑΣ

ΧΩΡΊΣ ΦΠΑ  (€)

ΣΎΝΟΛΟ

ΧΩΡΊΣ

ΦΠΑ (€) 

ΠΟΣΟΣΤΌ ΦΠΑ
%

ΣΎΝΟΛΟ MΕ

ΦΠΑ 
(€)

Windows Server 2008 R2 Standard
+ 5CALs

1

Vmware vSphere Essential Kit  1
ΣΥΝΟΛΟ Προσφοράς σε € (αριθμητικώς) 

0,00 0,00

Ημερομηνία
Υπογραφή (- σφραγίδα) 

Ο Διευθυντής & Πρόεδρος του ΔΣ του ΕΚΚΕ

Καθηγητής Νίκος Δεμερτζής

Εσωτερική Διανομή
– Γραφείο Προέδρου
– Δ/νση Διοικητικού
– Ειδικός Λογαριασμός
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