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«Έγθξηζε

απνηειεζκάηωλ

δηαπξαγκάηεπζεο

κε

ηελ

εηαηξεία

NEUROPUBLIC Α.Ε γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ ηερληθήο ππνζηήξημεο
πιεξωκώλ θαη ζπκπιεξωκαηηθώλ εξγαζηώλ ηνπ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε βάζεη
ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Ν.4412/2016 γηα ην πξώην εμάκελν ηνπ 2021».
Έρνληαο ππ’ όςηλ :
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2637/1998 (ΦΔΚ 200/Α’, άξζ.13-29), όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη

ηζρύεη,
2. Σελ ΚΤΑ κε 58193/1999 Καλνληζκό Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ. (ΦΔΚ

2277/Β’/31-12-99),
3. Σελ ππ’ αξ. 132537/21-04-2011 (ΦΔΚ 684/Β’/28-04-11) Τπνπξγηθή Απόθαζε

«Έγθξηζε Καλνληζκνύ Οξγαλσηηθήο Γηάξζξσζεο θαη Λεηηνπξγίαο ησλ Τπεξεζηώλ ηνπ
Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ.»,
4.

Σελ ππ΄ αξ. 2642/294319/19-11-2019 (ΦΔΚ Τ.Ο.Γ.Γ. 975/19-11-2019) Τπνπξγηθή
απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ κε ηελ νπνία νξίδνληαη
ηα κέιε Γ.. ηνπ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ

5.

Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4270/2014 πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνύ.

6. Σν Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ 147/Α/8-8-16) «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη

Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)», όπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη
7.

Σν Π.Γ. 80/2016 (ΦΔΚ 145/Α/05-08-2016) πεξί αλαιήςεσο ππνρξεώζεσλ από ηνπο
Γηαηάθηεο.
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8.

Σελ ππ΄αξηζ. 238/29-01-2021 ζέκα 6 Απόθαζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ΟΠΔΚΔΠΔ,
αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο νπνίαο απνηειεί ην από 28/01/2021 Τπεξεζηαθό εκείσκα
ηεο Γ/λζεο Πιεξνθνξηθήο

9.

Σν ππ΄αξ. πξση. 6277/29-1-2021 έγγξαθν ηνπ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ πξνο ηελ Δ.Α.ΓΖ.Τ.

10. Σελ κε αξηζκό πξση. 7714/9-2-2021 Δ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ απόθαζε Πξνέδξνπ

ηνπ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ

κε ζέκα : “Οξηζκόο Δπηηξνπήο Γηαπξαγκάηεπζεο γηα ηελ

αλάζεζε ππεξεζηώλ ηερληθήο ππνζηήξημεο θαη ζπκπιεξσκαηηθώλ εξγαζηώλ ηνπ
Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ ζηελ εηαηξεία Neuropublic AE βάζεη ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Ν.4412/2016
γηα ην πξώην εμάκελν ηνπ 2021”.
11. Σελ ππ΄αξηζκ. Γ 15/2021 Γλώκε ηεο Γηαδηθαζίαο ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 2 πεξ. γ΄(δδ)

ηνπ λ.3013/2011 ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ κε ηελ νπνία
παξέρεηαη ε ζύκθσλε γλώκε επί ηνπ εμεηαδνκέλνπ αηηήκαηνο ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ
πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζε δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο πξνεγνύκελε
δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο γηα ηε ζύλαςε δεκόζηαο ζύκβαζεο παξνρήο ππεξεζηώλ
ηερληθήο ππνζηήξημεο ησλ πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ ηνπ ελ ιόγσ θνξέα, θαζώο
θαη εξγαζηώλ επέθηαζεο/δεκηνπξγίαο λέσλ ιεηηνπξγηθνηήησλ ησλ ελ ιόγσ
ζπζηεκάησλ, εθηηκώκελεο αμίαο 593.000 € ρσξίο ΦΠΑ γηα 200,30 αλζξσπνκήλεο
εξγαζηώλ, κε πξνβιεπόκελε ρξνληθή δηάξθεηα ζύκβαζεο από ηελ ππνγξαθή ηεο έσο
30.6.2021,

θαη΄επίθιεζε

απνπζίαο

αληαγσληζκνύ

ιόγσ

κνλαδηθόηεηαο

ηνπ

πξνηεηλόκελνπ παξόρνπ επί ηε βάζε ηεο ύπαξμεο ηερληθώλ ιόγσλ θαηά ηηο δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ 32 παξ. 2 πεξ. Β΄ ππνπεξ. ββ΄ ηνπ λ.4412/2016, ιόγσ ζπλδξνκήο ησλ
πξνο ηνύην ηαζζόκελσλ ππό ηνπ λόκνπ πξνϋπνζέζεσλ.
12. Σελ κε αξ. πξση. 11676/22-02-2021 απόθαζε δέζκεπζεο πίζησζεο κε αξ.

αλάιεςεο 119 (ΑΓΑ: 94Θ46ΦΥΞΥ-5ΜΓ)
13. Σελ ππ΄αξηζ. 12773/25-02-2021 πξόζθιεζε ζε δηαπξαγκάηεπζε πξνο ηελ εηαηξία

NEUROPUBLIC Α.Δ.
14. Σελ ππ’

αξηζκ. πξση.13398/26-02-2021 ππνβιεζείζα πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο

«NEUROPUBLIC Α.Δ.».
15. Σν ππ΄αξηζ. 1/01-03-2021 πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο Γηαπξαγκάηεπζεο
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Απνθαζίδνπκε

1. Σελ έγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δηαπξαγκάηεπζεο πνπ δηελεξγήζεθε ζηηο 26-

02-2021 κε ηελ εηαηξεία «NEUROPUBLIC Α.Δ.»,
ηερληθήο

ππνζηήξημεο

πιεξσκώλ

θαη

γηα ηελ αλάζεζε ππεξεζηώλ

ζπκπιεξσκαηηθώλ

εξγαζηώλ

ηνπ

Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ γηα ην πξώην εμάκελν ηνπ 2021. Σν ζπλνιηθό ζπκβαηηθό ηίκεκα ζα
αλέιζεη ζην πνζό ησλ 721.680,00€ (ήηνη θαζαξό πνζό 582.000,00 € + ΦΠΑ
24%139.680,00€ ).
2. Ζ αλσηέξσ δαπάλε βαξύλεη ηηο πηζηώζεηο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ εμόδσλ ηνπ

Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ. Κσδηθνί Λνγηζηηθήο 62 & 16- νηθ. έηνο 2021.
3. H εηαηξεία

NEUROPUBLIC Α.Δ. θαιείηαη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο

ζύκβαζεο ζηα γξαθεία ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ εληόο 10 εκεξώλ

από ηε ιήςε ηεο

παξνύζαο απόθαζεο,πξνζθνκίδνληαο λόκηκν ηίηιν ηνπ πξνζώπνπ πνπ ζα
ππνγξάςεη ηε ζύκβαζε θαη ζα δεζκεύεη ηελ εηαηξεία, ηελ πξνβιεπόκελε εγγπεηηθή
επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο θαζώο θαη όισλ ησλ λνκηκνπνηεηηθώλ εγγξάθσλ πνπ
ρξεηάδνληαη γηα ηελ ππνγξαθή απηήο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ
Α/Α

ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΜΕΛΑ

Εζωηεξηθή Δηαλνκή :
 Σκήκα Λνγηζηεξίνπ & Πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Οξγαληζκνύ
 Γ/λζε Πιεξνθνξηθήο
 Δπηηξνπή Γηαπξαγκάηεπζεο ( θα Ε. Πνιηηνπνύινπ)
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Κνηλνπνίεζε: NEUROPUBLIC Α.Δ.
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