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Υπόψη κου Δ. Στασινού

Απευθείας ανάθεση προμήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών
ηλεκτρονικών υπολογιστών στο πλαίσιο του Υποέργου 6 για τη συνολική υποστήριξη της
υλοποίησης της Πράξης «Προσαρμογή του Εθνικού Παρατηρητηρίου για τις ΜμΕ στις
ανάγκες της νέας Αναπτυξιακής/Βιομηχανικής Πολιτικής 2020-2030 και της πολιτικής για
τις ΜμΕ - Ανάπτυξη υπηρεσιών και εργαλείων παρακολούθησης και πληροφόρησης»,
ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020, κωδικός έργου ΟΠΣ 5029180, δικαιούχος της οποίας είναι η
Διεύθυνση Στήριξης Mικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας
του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις όπως ισχύουν:
1. του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (A’ 98) όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα από 18 έως 28 του
Ν.4320/19-3-2015 (A’29) «Ρυθμίσεις για την λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της
ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές
διατάξεις»,
2. του Π.Δ. 147/2017 (Α΄192) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,
3. του Π.Δ. 22/2018 (Α΄37) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών»,
4. του Π.Δ. 88/2018 (Α΄160) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών»,
5. την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ.: 72860/4-7-2018 (ΦΕΚ 385/Υ.Ο.Δ.Δ./05.07.2018) Απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, περί ανάθεσης καθηκόντων Γενικού
Γραμματέα Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης στον Απόστολο Μακρυκώστα,
6. του Ν.4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
7. του Ν.4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις”,του Ν.4270/2014 (Α'
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143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) –
δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
8. του Ν.4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161)
και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
9. του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167) «Παρακράτηση φόρου εισοδήματος κατά την προμήθεια κάθε είδους
αγαθών ή παροχής υπηρεσιών» και ειδικότερα, το άρθρο 64,
10. του Ν.4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»,
11. 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”,
12. του Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία”,
13. του Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”,
14. της με αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β΄ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας
και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,
15. της αρ. πρωτ. 56902/215/2017 (Β΄1924) Υπουργική Απόφαση «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,
16. του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης
Δεκεμβρίου 2013,
17. την αίτηση χρηματοδότησης με Α.Π. 69593/334/27-6-2018 και το υποβληθέν ΤΔΠ (αριθμός δελτίου:
47192, ημερ. Υποβολής και ώρα Υποβολής: 29-6-2018 15:19),
18. την αρ. πρωτ. 6560/2151/Α3/17-10-2018 απόφασης Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ
ΕΤΠΑ και ΤΣ με θέμα «Ένταξη της Πράξης «Προσαρμογή του Εθνικού Παρατηρητηρίου για τις ΜμΕ
στις ανάγκες της νέας Αναπτυξιακής/Βιομηχανικής Πολιτικής 2020-2030 και της πολιτικής για τις
ΜμΕ-Ανάπτυξη υπηρεσιών και εργαλειών παρακολούθησης και πληροφόρησης» με Κωδικό ΟΠΣ
5029180 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία 2014-2020»» (ΑΔΑ:
7ΑΑ8465ΧΙ8-39Μ, ΚΗΜΔΗΣ ΑΔΑΜ: 18REQ004013478),
19. την αρ. πρωτ. 17274/8.2.2019 (Δελτίο Προσφοράς ΠΡΡΑΥ0027, 8/2/2019) υποβληθείσα προσφορά της
εταιρίας Msystems ΙΚΕ,
20. την υπ. αριθμ. πρωτ. 22540 – 21/2/2019 Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 6 «Εποπτεία
και παρακολούθηση της Πράξης» του Έργου «Προσαρμογή του Εθνικού Παρατηρητηρίου για τις ΜμΕ
στις ανάγκες της νέας Αναπτυξιακής/Βιομηχανικής Πολιτικής 2020-2030 και της πολιτικής για τις ΜμΕ
- Ανάπτυξη υπηρεσιών και εργαλείων παρακολούθησης και πληροφόρησης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS)
5029180 (ΑΔΑ: ΩΖΞΑ465ΧΙ8-76Ε),
21. την αρ. πρωτ. 24000 – 25/2/2019 πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών προς την εταιρία Msystems
ΙΚΕ,
22. το γεγονός ότι η παραπάνω εταιρεία υπέβαλε όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά βάσει των διατάξεων του
Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/8.8.2016),
23. τις υπηρεσιακές ανάγκες της Διεύθυνσης Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Γενικής
Γραμματείας Βιομηχανίας για την υλοποίηση του Υποέργου 6 της Πράξης «Προσαρμογή του Εθνικού
Παρατηρητηρίου για τις ΜμΕ στις ανάγκες της νέας Αναπτυξιακής/Βιομηχανικής Πολιτικής 2020-2030
και της πολιτικής για τις ΜμΕ - Ανάπτυξη υπηρεσιών και εργαλείων παρακολούθησης και
πληροφόρησης», ΕΠΑΝΕΚ 201-2020, κωδικός έργου ΟΠΣ 5029180,
24. το από 7/3/2019 ενημερωτικό – εισηγητικό σημείωμα της Διεύθυνσης Στήριξης Μικρομεσαίων
Επιχειρήσεων της ΓΓΒ προς το Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας.
25. το γεγονός ότι για το περιγραφόμενο έργο στην παρούσα έχει αναληφθεί η δέσμευση δαπάνης από
(ΠΔΕ) και από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού.
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αναθέτουμε απευθείας στην εταιρεία με την επωνυμία «MSYSTEMS ΙΚΕ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ», με ΑΦΜ 999884483, ΔΟΥ: ΙΖ ΑΘΗΝΩΝ, που εδρεύει στον Δ. Αθηναίων, Ν.
Κόσμος, Αττική, στην οδό Α. Φραντζή 30, ΤΚ 117 45», τηλ. 210 9246280 - στο εξής καλούμενη ως «ο
Ανάδοχος» - σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και
περιφερειακών Η/Υ για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Στήριξης Μικρομεσαίων
Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης,
ως δικαιούχου της ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» Πράξης «Προσαρμογή του Εθνικού
Παρατηρητηρίου για τις ΜμΕ στις ανάγκες της νέας Αναπτυξιακής/Βιομηχανικής Πολιτικής 20202030 και της πολιτικής για τις ΜμΕ - Ανάπτυξη υπηρεσιών και εργαλείων παρακολούθησης και
πληροφόρησης» με κωδικό έργου ΟΠΣ 5029180.
1.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το έργο αφορά στην προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών ηλεκτρονικών
υπολογιστών με τα χαρακτηριστικά και τις ποσότητες που περιγράφονται αναλυτικά στο υπ. Αριθ. πρωτ.
17274/8.2.2019 Δελτίο Προσφοράς (ΠΡΡΑΥ0027, 8/2/2019) της εταιρίας Msystems, η οποία
συμπεριλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της. Οι
ηλεκτρονικοί υπολογιστές θα είναι συναρμολογημένοι και θα έχει γίνει εγκατάσταση του λειτουργικού
συστήματος.
2.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Το συνολικό ύψος της εν λόγω δαπάνης (συνολική αμοιβή του αναδόχου) θα ανέλθει στο ποσό των
τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων είκοσι έξι ευρώ και ενενήντα λεπτών (4.626,90 €), συμπεριλαμβανομένων
όλων των νομίμων κρατήσεων και ΦΠΑ 24%, όπως ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία. Στο τίμημα
περιλαμβάνονται όλες οι αμοιβές, ασφαλιστικές εισφορές, κρατήσεις υπέρ του δημοσίου κλπ για την
εκτέλεση του έργου, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της Υπηρεσίας. Σε καμία περίπτωση ο ανάδοχος
δεν δικαιούται αμοιβής, εφόσον δεν παραδοθεί και παραληφθεί το σύνολο του έργου.
Η δαπάνη θα βαρύνει την ΣΑΕ 1191, με κωδικό αριθμό (ενάριθμο Έργου) 2018ΣΕ11910006 του ΠΔΕ
έτους 2019.
3.
ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης «ο Ανάδοχος» δεσμεύεται να τηρήσει τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 130 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει (Φ.Ε.Κ. Α΄147/08.08.2016).
4.
ΠΑΡΑΛΑΒΗ
H παραλαβή της εν λόγω προμήθειας, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (στο
υπ. αριθμ πρωτ. 17274/8.2.2019 Δελτίο Προσφοράς (ΠΡΡΑΥ0027, 8/2/2019) της εταιρίας Msystems), το
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης, θα γίνει από Επιτροπή Παραλαβής
που θα συγκροτηθεί με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο
άρθρο 221, παρ. 11 του Ν.4412/2016. Κατά την παραλαβή θα γίνει έλεγχος για την επαλήθευση του
φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, όπως καθορίζεται στο Παράρτημα της παρούσας. Ο ανάδοχος
εγγυάται την καλή λειτουργία των παραδοτέων συναρμολογημένων ηλεκτρονικών υπολογιστών κατά την
παράδοση και εγγυάται ξεχωριστά για κάθε προϊόν σύμφωνα με τους όρους της εγγύησης του
κατασκευαστή του εκάστοτε προϊόντος. Η έκδοση του πρωτοκόλλου παραλαβής θα πραγματοποιηθεί
εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της προμήθειας.
5.
ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει μετά την έκδοση του πρωτοκόλλου παραλαβής από Επιτροπή
Παραλαβής που θα συγκροτηθεί με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας, σύμφωνα με τα
καθοριζόμενα στο άρθρο 221, παρ. 11 του Ν.4412/2016. Για την καταβολή του τιμήματος, ο Ανάδοχος
αποστέλλει στην Αναθέτουσα Αρχή μαζί με τα απαραίτητα τιμολόγια, τα αντίστοιχα νόμιμα παραστατικά
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ή/και δικαιολογητικά και δικαιολογητικά όπως προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρο 200 παρ. του
Ν. 4412/2016, όπως εκάστοτε ισχύει. Εκτός από τα παραστατικά και δικαιολογητικά που προβλέπονται
από τις ισχύουσες διατάξεις, οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, μπορούν
να ζητήσουν και κάθε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.
Κατά την πληρωμή, από κάθε τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται οι νόμιμες υπέρ τρίτων παρακρατήσεις
σύμφωνα με τους ισχύοντες εκάστοτε νόμους και τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών. Ο
Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά, επιβάρυνση (φόρους, δασμούς, μεταφορικά,
ασφάλειες, κλπ) και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων οργανισμών, για την οποία, κατά το Νόμο,
είναι υπόχρεος.
Η πληρωμή θα γίνει με εντολή πληρωμής στο όνομα του δικαιούχου μετά την έκδοση του τιμολογίου και
μετά την προσκόμιση εγγράφου της τραπέζης στην οποία επιθυμεί να γίνει η πληρωμή και στο οποίο θα
αναγράφεται ο αριθμός IBAN.
6.
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ & ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί άμεσα και επί αποδείξει, στον Ανάδοχο του έργου και παράλληλα
να απευθυνθεί πρόσκληση στον Ανάδοχο, να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης του έργου εντός
δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίησή της.
Η παράδοση της εν λόγω προμήθειας θα πραγματοποιηθεί από τον Προμηθευτή με δικά του έξοδα στην
έδρα της Αναθέτουσας Αρχής (Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης – Γενική Γραμματεία
Βιομηχανίας, Διεύθυνση Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, Κάνιγγος 20, Τ.Κ. 10200, Αθήνα)
εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.
7.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Κατά την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, η ανάδοχος εταιρεία πρέπει να έχει προσκομίσει και να είναι
σε ισχύ τα παρακάτω δικαιολογητικά:
- νόμιμο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ποιός εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία για την
υπογραφή της σύμβασης καθώς και ποιός ασκεί τη διαχείριση,
- πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας,
- πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας από όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους
οποίους ο ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό,- τα
δικαιολογητικά του άρθρου 80 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147) των παραγράφων 1 έως και 3, ως
αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 73 (παρ. 1, παρ. 2α και
2β, παρ. 3, παρ. 4) και του άρθρου 74 του παραπάνω νόμου.
8.
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Η συνολική δαπάνη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ), και υλοποιείται στο πλαίσιο του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»,
κωδικός έργου ΟΠΣ 5029180.
Η παρούσα θα δημοσιευθεί στη διαδικτυακή πύλη του Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στο σύστημα «Διαύγεια»,
σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στην παρ. 4 του άρθρου 38 του Ν.4412/2016.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οργάνωσης,
Διοικητικής & Τεχνικής Υποστήριξης
Κ.Α.Α.
ΜΠΕΡΔΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
- Φάκελος δικαιολογητικών εγγράφων της εταιρίας Msystems – IKE
- Σχέδιο Σύμβασης Προμήθειας Η/Υ από Msystems
- Υποβληθείσα προσφορά της εταιρίας Msystems ΙΚΕ (Δελτίο Προσφοράς ΠΡΡΑΥ0027, 8/2/2019)
- Μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας προς και από υποψήφιους αναδόχους
Αποδέκτης προς ενέργεια:
MSYSTEMS ΙΚΕ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ,
Α. Φραντζή 30, Ν. Κόσμος, ΤΚ: 11745, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο: 210 9246280
Emails: sales@msystems.gr, support@msystems.gr
Υπόψη κου Δ. Στασινού
Κοινοποίηση:
 ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ
Λεωφόρος Μεσογείων 56,
Τ.Κ.: 115 27, Αθήνα
Fax: 210-7473666
E-mail: infoepan@mou.gr, grama1eydepae@mou.gr

Εσωτερική διανομή:

Γρ. Αναπληρωτή Υπουργού

Γρ. Γενικού Γραμματέα Υπουργείου

Γρ. Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ

Γρ. Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας

Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Πολιτικής

Διεύθυνση Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων / Παρατηρητήριο ΜμΕ / Υποέργο 6
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Δελτίο Προσφοράς (ΠΡΡΑΥ0027, 8/2/2019) της εταιρίας Msystems - ΙΚΕ

