ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 163 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (10 ΗΣ ΤΟΥ 2016) ΠΟΥ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΙ ΩΡΑ 2.00μ.μ.
ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΑΓΟΡΑ ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ
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1. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΡ. 139/2016 – ΓΙΑ ΤHΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ YLATIS (ΦΑΚ. 08-2-139/2016)
Το Συμβούλιο Προσφορών ενημερώθηκε ότι ο Διαγωνισμός αφορά τη συντήρηση και
τεχνική υποστήριξη του Λογισμικού Συστήματος Ylatis με διάρκεια εκτέλεσης της
σύμβασης 4 χρόνια και ποσό στον Προϋπολογισμό €45.000 ανά έτος μη
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Τα Έγγραφα Διαγωνισμού δόθηκαν στην εταιρεία SSM Computer Systems Ltd η οποία
και υπέβαλε τη μοναδική προσφορά.
Ο διαγωνισμός διεξήχθη με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση
σύμφωνα με το άρθρο 29 (2) (β) υποπαραγράφους (ii) και (iii) του Νόμου 73(Ι)/2016 που
προβλέπουν ότι η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών εάν οι υπηρεσίες
μπορούν να παρασχεθούν μόνο από έναν συγκεκριμένο οικονομικό φορέα σε
περίπτωση που δεν υφίσταται ανταγωνισμός για τεχνικούς λόγους και σε περίπτωση
που υφίστανται λόγοι προστασίας αποκλειστικών δικαιωμάτων, περιλαμβανομένων των
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η εταιρεία SSM Computer Systems Ltd είναι η μόνη
εταιρεία που μπορεί να προσφέρει τεχνική υποστήριξη για το σύστημα Ylatis αφού είναι
η εταιρεία που δημιούργησε το σύστημα και διατηρεί τόσο το source code όσο και τα
αποκλειστικά δικαιώματα του συστήματος.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης της προσφοράς συνήλθε σε συνεδρίες στις 21 και 22
Νοεμβρίου 2016.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής της υποβληθείσας
προσφοράς, που απαιτούνται από τα Έγγραφα Διαγωνισμού, παράγραφος 8.2 του
Μέρους Α Οδηγίες προς Οικονομικούς Φορείς.
Η εταιρεία SSM Computer Systems Ltd υπέβαλε την οικονομική της προσφορά (ερ. 165179 στο Φακ. 08-2-139/2016, Τόμος 1) στην έκθεση αξιολόγησης ως εξής:
2016 €48.890
2017 €48.890
2018 €49.500
2019 € 49.500
Τα πιο πάνω ποσά δεν περιλαμβάνουν το Φ.Π.Α.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης, σε συνεδρία της ημερομηνίας 21 Νοεμβρίου 2016,
αποφάσισε, σύμφωνα με την παράγραφο αρ. 7 του Άρθρου 3.2 του Μέρους Α της
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προκήρυξης του Διαγωνισμού και της εξουσιοδότησης που έλαβε από το Συμβούλιο
Προσφορών του Δήμου με απόφαση του ημερομηνίας 17 Νοεμβρίου 2016, να καλέσει
την εταιρεία SSM Computer Systems Ltd σε διαπραγμάτευση της υποβληθείσας τιμής.
Σε νέα συνεδρία της Επιτροπής στις 22 Νοεμβρίου 2016, κλήθηκε και παρέστηκε ο
Διευθυντής της εταιρείας SSM Computer Systems Ltd κ. Στ. Παπαγεωργίου. Στη
συνεδρία αυτή έγινε διαπραγμάτευση των τιμών που υποβλήθηκαν στην προσφορά με
τελική κατάληξη τα ακόλουθα ποσά (χωρίς ΦΠΑ):
2016 €42.000
2017 €42.000
2018 €43.000
2019 €43.000
Με βάση την πιο πάνω αξιολόγηση, η Επιτροπή Αξιολόγησης ομόφωνα εισηγείται την
σύναψη συμφωνίας συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του λογισμικού συστήματος
Ylatis με την εταιρεία SSM Computer Systems Ltd έναντι των πιο κάτω τιμών:
2016 €42.000
2017 €42.000
2018 €43.000
2019 €43.000
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.
Το Συμβούλιο Προσφορών, αφού μελέτησε την προσφορά που υποβλήθηκε, την
Έκθεση Αξιολόγησης της, την εισήγηση της Επιτροπής Προσφορών και αφού έλαβε
υπόψη το γεγονός ότι τα ποσά συντήρησης (χωρίς ΦΠΑ) για την τελευταία εξαετία, τα
οποία συμφωνήθηκαν το 2010 είχαν ως ακολούθως:
2010
2011
2012
2013
2014
2015

€36.393
€36.393
€38.576
€38.576
€40.890
€40.890

ενέκρινε, εκτός των κ.κ. Νεόφυτου Νεοφύτου και Ιωάννη Κουρουφέξη που τήρησαν
αποχή, την πιο πάνω πρόταση.
Ο κ. Νεοφύτου, δικαιολογώντας την αποχή του ανάφερε ότι θεωρεί πως παραβιάζεται
κάθε αρχή της ίσης μεταχείρισης, αφού μια εταιρεία μόνο έχει το μονοπώλιο να υποβάλει
προσφορά.
Επεξηγήθηκε ότι η διαδικασία θεωρείται, ως αναφέρεται πιο πάνω, καθόλα νόμιμη αφού
σε πρώτο στάδιο είχαν υποβληθεί προσφορές από διάφορους προσφοροδότες όσον
αφορά το λογισμικό σύστημα και η εν λόγω εταιρεία είχε κερδίσει τη συγκεκριμένη
προσφορά. Άρα κατ’ επέκταση, για τη συντήρηση και τεχνική υποστήριξη αυτού του
συστήματος είναι η αρμοδιότερη. Με τον ίδιο τρόπο λειτουργούν όλοι οι δημόσιοι και
ιδιωτικοί οργανισμοί.
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Το Συμβούλιο Προσφορών ζήτησε από την Υπηρεσία να καταγραφεί επ’ ακριβώς τι
προσφέρει αυτό το λογισμικό σύστημα στο Δήμο, να συγκριθεί με άλλες εταιρείες που
παρέχουν παρόμοιες υπηρεσίες σε άλλους οργανισμούς και τι κοστίζει σε αυτούς τους
οργανισμούς κάθε χρόνο.
ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ
ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ 17ης (2016) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΠΟΥ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016
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1. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΡ. 139/2016 – ΓΙΑ ΤHΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ YLATIS
(ΦΑΚ. 08-2-139/2016)
U

U

1. Ενώπιον της Επιτροπής προσκληθείς προσήλθε ο Λειτουργός Μηχανογράφησης κ.
Γιάννης Χέπης που παρουσιάζοντας σχετική Έκθεση Αξιολόγησης, ανέφερε τα ακόλουθα:
2. Ο Διαγωνισμός αφορά την συντήρηση και τεχνική υποστήριξη του Λογισμικού
Συστήματος Ylatis με διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης 4 χρόνια και ποσό στον
Προϋπολογισμό €45.000 ανά έτος μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
3. Τα Έγγραφα Διαγωνισμού δόθηκαν στην εταιρεία SSM Computer Systems Ltd η οποία
και υπέβαλε τη μοναδική προσφορά.
4. Ο διαγωνισμός διεξήχθην με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση
σύμφωνα με το άρθρο 29 (2) (β) υποπαραγράφους (ii) και (iii) του Νόμου 73(Ι)/2016 που
προβλέπουν ότι η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί
να χρησιμοποιηθεί για δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών εάν οι υπηρεσίες μπορούν να
παρασχεθούν μόνο από έναν συγκεκριμένο οικονομικό φορέα σε περίπτωση που δεν
υφίσταται ανταγωνισμός για τεχνικούς λόγους και σε περίπτωση που υφίστανται λόγοι
προστασίας αποκλειστικών δικαιωμάτων, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων
διανοητικής ιδιοκτησίας.
5. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η εταιρεία SSM Computer Systems Ltd είναι η μόνη
εταιρεία που μπορεί να προσφέρει τεχνική υποστήριξη για το σύστημα Ylatis αφού είναι η
εταιρεία που δημιούργησε το σύστημα και διατηρεί τόσο το source code όσο και τα
αποκλειστικά δικαιώματα του συστήματος.
6. Η Επιτροπή Αξιολόγησης της προσφοράς συνήλθε σε συνεδρίες στις 21 και 22
Νοεμβρίου 2016 (αντίγραφο των πρακτικών επισυνάφθηκε στην έκθεση αξιολόγησης ως
Παράρτημα β).
7. Η Επιτροπή Αξιολόγησης έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής της υποβληθείσας
προσφοράς, που απαιτούνται από τα Έγγραφα Διαγωνισμού, παράγραφος 8.2 του
Μέρους Α Οδηγίες προς Οικονομικούς Φορείς.
8. Η εταιρεία SSM Computer Systems Ltd υπέβαλε την οικονομική της προσφορά η οποία
επισυνάφθηκε ως Παράρτημα Ε στην έκθεση αξιολόγησης ως εξής:
2016 €48.890
2017 €48.890
2018 €49.500
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2019 € 49.500
9. Τα πιο πάνω ποσά δεν περιλαμβάνουν το Φ.Π.Α.
10. Η Επιτροπή Αξιολόγησης, σε συνεδρία της ημερομηνίας 21 Νοεμβρίου 2016,
αποφάσισε, σύμφωνα με την παράγραφο αρ. 7 του Άρθρου 3.2 του Μέρους Α της
προκήρυξης του Διαγωνισμού και της εξουσιοδότησης που έλαβε από το Συμβούλιο
Προσφορών του Δήμου με απόφαση του ημερομηνίας 17 Νοεμβρίου 2016, να καλέσει την
εταιρεία SSM Computer Systems Ltd σε διαπραγμάτευση της υποβληθείσας τιμής.
11. Σε νέα συνεδρία της Επιτροπής στις 22 Νοεμβρίου 2016, κλήθηκε και παρέστηκε ο
Διευθυντής της εταιρείας SSM Computer Systems Ltd κ. Στ. Παπαγεωργίου. Στη συνεδρία
αυτή έγινε διαπραγμάτευση των τιμών που υποβλήθηκαν στην προσφορά με τελική
κατάληξη τα ακόλουθα ποσά (χωρίς ΦΠΑ):
2016 €42.000
2017 €42.000
2018 €43.000
2019 €43.000
12. Με βάση την πιο πάνω αξιολόγηση, η Επιτροπή Αξιολόγησης ομόφωνα εισηγείται την
σύναψη συμφωνίας συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του λογισμικού συστήματος
Ylatis με την εταιρεία SSM Computer Systems Ltd έναντι των πιο κάτω τιμών:
2016 €42.000
2017 €42.000
2018 €43.000
2019 €43.000
13. Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.
14. Στο σημείο αυτό ο κ.Γιάννης Χέπης απεχώρησε από την αίθουσα της συνεδρίας.
Εισήγηση
15. Η Επιτροπή Προσφορών αφού μελέτησε την προσφορά που υποβλήθηκε και την
Έκθεση Αξιολόγησης της και αφού έλαβε υπόψη το γεγονός ότι τα ποσά συντήρησης
(χωρίς ΦΠΑ) για την τελευταία εξαετία, τα οποία συμφωνήθηκαν το 2010 είχαν ως
ακολούθως:
2010
2011
2012
2013
2014
2015

€36.393
€36.393
€38.576
€38.576
€40.890
€40.890

ομόφωνα αποφάσισε να εισηγηθεί στο Συμβούλιο Προσφορών την έγκριση της πιο πάνω
πρότασης.
Υπεύθυνος: Γιάννης Χέπης
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29 Νοεμβρίου 2016
ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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