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ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: «Απόφαση κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών
αναβάθμισης-ενοποίησης ηλεκτρονικών εφαρμογών κτηνιατρικών προϊόντων και
συγκεκριμένα ανάπτυξη λογισμικού διαχείρισης αποθεμάτων, αναβάθμιση και διασύνδεση
των βάσεων καταχώρισης των Εκτελωνισμών και των Πωλήσεων καθώς και της βάσης
αναζήτησης προϊόντων στο portal του ΕΟΦ (CPV: 72212430-2)»
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις :
I.
Του Ν. 496/74 « Περί Λογιστικού Ν.Π.Δ.Δ.»
II.
Του Ν. 1316/83 «Ίδρυση, Οργάνωση και Αρμοδιότητες του ΕΟΦ» όπως τροποποιήθηκε και
συμπληρώθηκε μεταγενέστερα
III.
Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)» όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
IV.
Του Ν. 4412/2016 «Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» όπως ισχύει σήμερα
2. Την αριθ. 115135/12-11-2018 απόφαση της Προέδρου ΕΟΦ περί έγκρισης σκοπιμότητας της εν
λόγω υπηρεσίας για τις ανάγκες του Οργανισμού
3. Την αριθ. 159/02-01-2018 (ΑΔΑ: Ω45Ω469Η25-ΦΔ0) απόφαση Προέδρου του ΕΟΦ, περί
ανάληψης υποχρεώσεων, σύμφωνα με την οποία ποσό (74.400,00)€ θα βαρύνει τις πιστώσεις
του προϋπολογισμού εξόδων του Οργανισμού, έτους 2019 επί ειδικού φορέα 0420 και Κ.Α.Ε.
0426 (αρ.δέσμευσης 5)
4. Την αριθμ. 4862/17-01-2019 απόφαση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανωτέρω
υπηρεσία
5. Την αριθμ. 4863/17-01-2019 απόφαση προκήρυξης και την αριθμ. 02/2019 Διακήρυξη
6. Την αριθμ. 15148/11-12-2019 απόφαση σύμφωνα με την οποία συμμετείχε μία μόνο εταιρεία
στο διαγωνισμό και συγκεκριμένα η MIMER HELLAS ΕΠΕ, της οποίας τα δικαιολογητικά
συμμετοχής πληρούν τους όρους της αριθμ. 02/2019 Διακήρυξης. Επίσης, πρέπει να
συγκροτηθεί ευκαιριακή επιτροπή αξιολόγησης τεχνικής προσφοράς
7. Την αριθμ. 15644/12-02-2019 απόφαση συγκρότησης ευκαιριακής επιτροπής αξιολόγησης
τεχνικής προσφοράς
8. Την αριθμ. 22818/28-02-2019 απόφαση σύμφωνα με την οποία η τεχνική προσφορά της
MIMER HELLAS ΕΠΕ πληροί τους όρους της αριθμ. 2/2019 Διακήρυξης με βαθμολογία 100,00
βαθμούς
9. Την αριθμ. 28004/14-03-2019 απόφαση αποδοχής οικονομικής προσφοράς της εταιρείας
MIMER HELLAS ΕΠΕ, η οποία είναι εντός της προϋπολογισθείσας δαπάνης και συγκεκριμένα:
Καθαρό ποσό: (59.350,00)€ και Σύνολο: (73.594,00)€. Η εταιρεία πρέπει να προσκομίσει τα
δικαιολογητικά κατακύρωσης
Το αριθμ. 31595/22-03-2019 πρακτικό της Επιτροπής σύμφωνα με το οποίο αποσφραγίστηκαν
τα δικαιολογητικά κατακύρωσης της εταιρείας MIMER HELLAS ΕΠΕ τα οποία πληρούν τους
όρους της αριθμ. 02/2019 Διακήρυξης. Η Επιτροπή προτείνει την κατακύρωση του διαγωνισμού
στην εταιρεία MIMER HELLAS ΕΠΕ
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Κατόπιν των ανωτέρω,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Την κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών
αναβάθμισης-ενοποίησης ηλεκτρονικών εφαρμογών κτηνιατρικών προϊόντων και
συγκεκριμένα ανάπτυξη λογισμικού διαχείρισης αποθεμάτων, αναβάθμιση και
διασύνδεση των βάσεων καταχώρισης των Εκτελωνισμών και των Πωλήσεων καθώς
και της βάσης αναζήτησης προϊόντων στο portal του ΕΟΦ (CPV: 72212430-2) στην
εταιρεία MIMER HELLAS ΕΠΕ (ΑΦΜ: 095243369) με προσφορά: Καθαρή αξία:
(59.350,00)€ πλέον ΦΠΑ (14.244,00)€ και Σύνολο: (73.594,00)€
2. Το ποσό των (73.594,00)€ θα βαρύνει το οικονομικό έτος 2019 σύμφωνα με το
ανωτέρω (3) σχετικό

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Ο.Φ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΛΕΜΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Δ/νση Οικ/κών-Τμ.Προμηθειών (2)
- Τμ. Οικονομικής Παρακολούθησης & Ανάπτυξης (1)
2. Πρόεδρος Επιτροπής (Β. Γκογκοζώτου)
3. Πρόεδρο Επιτροπής παραλαβής (Μ. Νικολάου)
4. Δ/νση Οργάνωσης και Πληροφορικής (1)

