Θεσσαλονίκη, 30 Ιουλίου 2013
Αρ. Πρωτ.:17410
ΑΠΟΦΑΣΗ
O ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΔΕΟΔ
Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του ν. 717/1977 (ΦΕΚ Α 297/06.10.1977) «Περί ιδρύσεως Κέντρου
Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου», όπως τροποποιήθηκαν,
αντικαταστάθηκαν και ισχύουν
2. τις διατάξεις του Κανονισμού Οργανωτικής Διαρθρώσεως του Κέντρου Διεθνούς και
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 142/27.05.2008
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΔΕΟΔ και κυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 4835
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ Β 195/05.02.2009)
3. τις διατάξεις του Κανονισμού Ανάθεσης Συμβάσεων Προμηθειών του Κέντρου Διεθνούς
και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 142/27.05.2008
απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ΚΔΕΟΔ και κυρώθηκε με την υπ’ αριθμ.
4834/ΔΙΟΕ 236 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ Β
195/05.02.2009)
4. τα άρθρα 5.α και 7.2.α του Κανονισμού Προμηθειών του ΚΔΕΟΔ (ΦΕΚ Β’ 195/5.2.2009),
τα οποία προβλέπουν τη δυνατότητα διενέργειας δαπάνης μέχρι 1500 ευρώ χωρίς
υποχρεωτική διενέργεια έρευνας αγοράς και ζήτησης προσφορών
5. τη μικρή προεκτιμώμενη αξία των συναφών δημοπρατούμενων συμβάσεων, οι οποίες
δε δημιουργούν διασυνοριακό ενδιαφέρον, αλλά και δικαιολογούν τη διενέργεια
δημόσιου διαγωνισμού
6. την υπ’ αριθμ. 162/1.9.2011, θέμα 6ο συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΚΔΕΟΔ, σχετικά με την
εξουσιοδότηση υπογραφής διοικητικών εγγράφων και συμβάσεων του ΚΔΕΟΔ.
7. την ανάγκη για την προμήθεια λογισμικού antivirus για την προστασία των Η/Υ του
ΚΔΕΟΔ από κακόβουλο λογισμικό και συναφείς απειλές.
8. την ανάγκη για την εξασφάλιση υπηρεσιών πληροφορικής με αντικείμενο την τεχνική
υποστήριξη του λογισμικού email server INODE που χρησιμοποιεί το ΚΔΕΟΔ για τη
διαχείριση της ηλεκτρονικής του αλληλογραφίας
9. την από 26.09.2012 προσφορά της εταιρείας DATAWAYS HELLAS A.Ε., η οποία προτείνει
την ανανέωση της ισχύος των 45 αδειών χρήσης του λογισμικού antivirus ESET NOD 32
που είναι εγκατεστημένο σε ισάριθμους Η/Υ του ΚΔΕΟΔ, επί ένα έτος, έναντι ετήσιου
κόστους επτακοσίων είκοσι ευρώ (720,00 €) πλέον ΦΠΑ 23%, καθώς και την από
26.09.2012 προσφορά της εταιρίας DATAWAYS HELLAS Α.Ε., η οποία προτείνει την
ανανέωση της ετήσιας υποστήριξης του ως άνω λογισμικού INODE που αφορά
αναβαθμίσεις και ενημερώσεις λογισμικού, καθώς και επίλυση τυχόν προβλημάτων επί
του λογισμικού, έναντι ετήσιου κόστους εξακοσίων ογδόντα επτά ευρώ και τριάντα
πέντε λεπτά (687,35 €) πλέον ΦΠΑ 23%.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Την ανάθεση στην εταιρεία DATAWAYS HELLAS A.Ε.
α) της ανανέωσης της ισχύος των 45 αδειών χρήσης του λογισμικού antivirus ESET NOD 32
που είναι εγκατεστημένο σε ισάριθμους Η/Υ του ΚΔΕΟΔ για την προστασία αυτών από
κακόβουλο λογισμικό και συναφείς απειλές, σύμφωνα με την από 26.09.2012 προσφορά
της αναδόχου και
β) της παροχής υπηρεσιών υποστήριξης του λογισμικού email server INODE που
χρησιμοποιεί το ΚΔΕΟΔ για τη διαχείριση της ηλεκτρονικής του αλληλογραφίας, όπου
υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης συμφωνούνται οι περιγραφόμενες στην από 26.09.2012
προσφορά της DATAWAYS HELLAS A.Ε.
2. Η διάρκεια των δύο ανωτέρω συμβάσεων ορίζεται δεκαπεντάμηνη, ήτοι από 01.10.2012
έως 31.12.2013 και η συνολική αμοιβή της αναδόχου DATAWAYS HELLAS AΕ καθορίζεται
στο ποσό των χιλίων τετρακοσίων επτά ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (1.407,35 ευρώ)
πλέον ΦΠΑ 23%, εκ των οποίων το ποσό των επτακοσίων είκοσι ευρώ (720,00 €) πλέον ΦΠΑ
23% αφορά την πρώτη σύμβαση και το ποσό των εξακοσίων ογδόντα επτά ευρώ και
τριάντα πέντε λεπτά (687,35 €) πλέον ΦΠΑ 23% αφορά τη δεύτερη σύμβαση.
3. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Κανονισμού Προμηθειών του ΚΔΕΟΔ (ΦΕΚ Β’
195/5.2.2009).
Ο Διευθυντής του ΚΔΕΟΔ

Καθηγητής Βασίλειος Χριστιανός

