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ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ
Μαρούσι, 25 Νοεμβρίου 2020
Αριθ. πρωτ.: 2915
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ 360 / 2020

Θέμα:

«Έγκριση: a) απευθείας ανάθεσης για τη συνολική υποστήριξη λειτουργίας των συσκευών
αντιμετώπισης απειλών του δικτύου της Α.Δ.Α.Ε., την υποστήριξη των αδειών χρήσης λογισμικού
αντιμετώπισης απειλών στους σταθμούς εργασίας της Α.Δ.Α.Ε. και την υποστήριξη του λογισμικού
λήψης αντιγράφων ασφαλείας της Α.Δ.Α.Ε., και β) ματαίωσης της διαδικασίας και επανάληψης
της πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την ετήσια εγγύηση Καλής Λειτουργίας ενός (1)
Εξυπηρετητή (server) με τροποποίηση των όρων»

Η Ολομέλεια της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών στη συνεδρίαση της 25ης Νοεμβρίου
2020 παρισταμένων του Προέδρου της ΑΔΑΕ, Χρήστου Ράμμου, του Αντιπροέδρου της Αρχής, Μιχαήλ Σακκά
και των τακτικών μελών, Αικατερίνης Παπανικολάου και Γεωργίου Μπακάλη, έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143Α΄/28.6.2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
β) του άρθρου 118 και 106 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α΄/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει,
γ) του άρθρου 6, παράγραφος 6 του Ν. 3115/2003 (ΦΕΚ 47 Α’/27.2.2003) «Αρχή Διασφάλισης του
Απορρήτου των Επικοινωνιών»,
δ) του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α’/5.8.2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
ε) της υπ’ αριθμ. 16887/17-03-16 (ΦΕΚ 151/τ.ΥΟΔΔ/21-03-16) Υπουργικής Απόφασης που αφορά στην
συγκρότηση της Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε.
στ) της υπ’ αριθμ. 34051/29.05.2019 (ΦΕΚ 326/τ.ΥΟΔΔ/05.06.2019) Υπουργικής Απόφασης που αφορά
στον διορισμό Προέδρου της Α.Δ.Α.Ε., όπως διορθώθηκε εις το ορθό με το ΦΕΚ
396/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./20.06.2019.
2. Τα υπ’ αριθμ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε.: 177, 178 και 179/23.10.2020 (ΑΔΑΜ: 20REQ007583285) πρωτογενή
αιτήματα του Αυτοτελούς Τμήματος Προσωπικού και Διοικητικών Υπηρεσιών περί ανάγκης ετήσιας
εγγύησης καλής λειτουργίας ενός (1) Εξυπηρετητή (server) με ημερομηνία λήξης της τρέχουσας εγγύησης
την 07η.12.2020, ετήσιας υποστήριξης των αδειών χρήσης λογισμικού αντιμετώπισης απειλών στους
σταθμούς εργασίας της Αρχής με ημερομηνία λήξης των τρεχουσών αδειών την 14 η.12.2020 και ετήσιας
υποστήριξης του λογισμικού λήψης αντιγράφων ασφαλείας (Veritas Backup Exec) με ημερομηνία λήξης
της τρέχουσας εγγύησης την 14η.12.2020 αντίστοιχα.
3. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε.: 176/23.10.2020 (ΑΔΑΜ: 20REQ007583194) πρωτογενές αίτημα του
Αυτοτελούς Τμήματος Προσωπικού και Διοικητικών Υπηρεσιών περί ανάγκης τριετούς υποστήριξης της
λειτουργίας των συσκευών αντιμετώπισης απειλών του δικτύου της Α.Δ.Α.Ε. με ημερομηνία λήξης της
τρέχουσας υποστήριξης την 10η.12.2020
4. Την υπ’ αριθμ.: 328/11.11.2020 Απόφαση της Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε. με θέμα: «Έγκριση έναρξης
διαδικασιών απευθείας ανάθεσης για την συνολική υποστήριξη λειτουργίας των συσκευών αντιμετώπισης
απειλών του δικτύου της Α.Δ.Α.Ε., την εγγύηση Καλής Λειτουργίας ενός (1) Εξυπηρετητή (server), την
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υποστήριξη των αδειών χρήσης λογισμικού αντιμετώπισης απειλών στους σταθμούς εργασίας της Α.Δ.Α.Ε. και
την υποστήριξη του λογισμικού λήψης αντιγράφων ασφαλείας της Α.Δ.Α.Ε.».
5. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε.: 2788/12.11.2020 ηλεκτρονική πρόσκληση της Αρχής για την υποβολή
οικονομικών προσφορών προς επτά (7) εταιρείες του χώρου.
6. Τις ηλεκτρονικές προσφορές των εταιρειών NIGICO AEBE, QWISE TECHNOLOGIES P.C., ΤΕΧΝΙΚΟΜΕΡ Α.Ε.
και ADACOM ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Α.Ε. με αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε.: 2827/18.11.2020,
2845/18.11.2020, 2846/18.11.2020 και 2847/18.11.2020 αντίστοιχα και την ηλεκτρονική προσφορά της
εταιρείας ΑΑΡΝΤΒΑΡΚ Α.Ε.
7. Το γεγονός ότι η προσφορά της εταιρείας ΑΑΡΝΤΒΑΡΚ Α.Ε. απορρίπτεται ως απαράδεκτη καθώς δεν
πληροί τους όρους της σχετικής πρόσκλησης και συγκεκριμένα τον χρόνο εκκαθάρισης της δαπάνης
(«Τρόπος πληρωμής: Εξόφληση με την παράδοση) από τον προβλεπόμενο χρόνο της σχετικής
πρόσκλησης ήτοι εντός μηνός.
8. Το γεγονός ότι για την ετήσια εγγύηση καλής λειτουργίας ενός (1) Εξυπηρετητή (server) (TMHMA B) δεν
κατατέθηκε καμία προσφορά και ως εκ τούτου η διαδικασία ήταν άγονη.
9. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε.: 201/19.11.2020 (ΑΔΑΜ: 20REQ007684809) πρωτογενές αίτημα του
Αυτοτελούς Τμήματος Προσωπικού και Διοικητικών Υπηρεσιών περί ανάγκης ετήσιας εγγύησης καλής
λειτουργίας ενός (1) Εξυπηρετητή (server) της Α.Δ.Α.Ε. με ημερομηνία λήξης της τρέχουσας υποστήριξης
την 07η.12.2020
10.Το γεγονός ότι, η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού της
Α.Δ.Α.Ε. οικονομικού έτους 2020 με Α.Λ.Ε.: 2420389001 (1.426,00€) και υπάρχει η σχετική πίστωση
σύμφωνα με τις από 19.11.2020 «Βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης» της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης του
Αυτοτελούς Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών.
11.Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε.: 2853 (78/A)/20.11.2020 (Α.Δ.Α.Μ.: 20REQ007683215 και Α.Δ.Α.: ΨΠ3ΒΙΔ1ΕΙΝ) και την υπ’ αριθμ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε.: 2854 (79/A)/20.11.2020 (Α.Δ.Α.Μ.: 20REQ007682945 και Α.Δ.Α.:
6ΙΦΟΙΔ1-ΘΛΒ) σχετικές αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης σε βάρος του Α.Λ.Ε.: 2420389001 (2.517,20€)
και 2420989001 (8.319,16€) του τακτικού προϋπολογισμού της Α.Δ.Α.Ε. οικονομικού έτους 2020.
12.Το σχέδιο πρόσκλησης με θέμα: «Επαναληπτική Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την
ετήσια εγγύηση Καλής Λειτουργίας ενός (1) Εξυπηρετητή (server) (ΤΜΗΜΑ Β) της Α.Δ.Α.Ε. με αριθ. πρωτ.
Α.Δ.Α.Ε. ………».
13. το πρακτικό της από 25.11.2020 συνεδρίασης της Ολομελείας της Α.Δ.Α.Ε. ,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α. Την έγκριση ανάθεσης:
1. Της τριετούς υποστήριξης της λειτουργίας των συσκευών αντιμετώπισης απειλών του δικτύου της
Α.Δ.Α.Ε. (ΤΜΗΜΑ Α: WATCHGUARD UTM APPLIANCES) στη μειοδότρια εταιρεία με την επωνυμία QWISE
TECHNOLOGIES P.C., Α.Φ.Μ.: 800566300, Δ.Ο.Υ.: Α’ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, Εθνάρχου Μακάριου 17, Τ.Κ.: 121 31,
Περιστέρι έναντι του συνολικού ποσού των οκτώ χιλιάδων τριακοσίων δέκα εννέα ευρώ και δέκα έξι λεπτών
(8.319,16€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. σύμφωνα με το υπό στοιχείο (3) πρωτογενές αίτημα και την
υπό στοιχείο (6) προσφορά του αναδόχου.
2. Της ετήσιας υποστήριξης των αδειών χρήσης λογισμικού αντιμετώπισης απειλών στους σταθμούς
εργασίας της Αρχής (ΤΜΗΜΑ Γ) στη μειοδότρια εταιρεία με την επωνυμία «ADACOM Προηγμένες
Εφαρμογές Διαδικτύου Α.Ε.», Α.Φ.Μ.: 099554476, Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ, Κρέοντος 25, 10 442, έναντι του
συνολικού ποσού των χιλίων τριακοσίων δύο ευρώ (1.302,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. σύμφωνα
με το υπό στοιχείο (2) πρωτογενές αίτημα και την υπό στοιχείο (6) προσφορά του αναδόχου.
3. Της ετήσιας υποστήριξης του λογισμικού λήψης αντιγράφων ασφαλείας (Veritas Backup Exec) (ΤΜΗΜΑ Δ)
στη μειοδότρια εταιρεία με την επωνυμία ΤΕΧΝΙΚΟΜΕΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ & ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, Α.Φ.Μ.: 094178127, Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, Ελαιώνων 51 -53, Τ.Κ.: 153
51, Παλλήνη, έναντι του συνολικού ποσού των χιλίων διακοσίων δέκα πέντε ευρώ και είκοσι λεπτών
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(1.215,20€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. σύμφωνα με το υπό στοιχείο (2) πρωτογενές αίτημα και την
υπό στοιχείο (6) προσφορά του αναδόχου.
Β. Την έγκριση ματαίωσης της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης λόγω μη υποβολής προσφοράς για
την ετήσια εγγύηση Καλής Λειτουργίας ενός (1) Εξυπηρετητή (server) της Α.Δ.Α.Ε. (ΤΜΗΜΑ Β) και την
επανάληψη της πρόσκλησης με τροποποίηση των όρων της και συγκεκριμένα με τροποποίηση της
ενδεικτικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης σύμφωνα με το συνημμένο σχετικό σχέδιο Επαναληπτικής
Πρόσκλησης.
Γ. Την έγκριση του συνημμένου στην υπ’αρ. 309 Εισήγηση, σχεδίου της Επαναληπτικής Πρόσκλησης για το
ΤΜΗΜΑ Β.
Δ. Την έγκριση του συνημμένου στην υπ’αρ. 309 Εισήγηση, σχεδίου σύμβασης για το ΤΜΗΜΑ A.
Ε. Την εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο της Αρχής να εγκρίνει το επόμενο στάδιο της ανάθεσης για το ΤΜΗΜΑ
Β.
Σε πίστωση των ανωτέρω εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος της Αρχής για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
Η προκαλούμενη από την ανωτέρω ανάθεση δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις των Α.Λ.Ε.: 2420389001
(2.517,20€) και 2420989001 (8.319,16€) Ειδ. Φορέας 1017-820-0000000, του προϋπολογισμού εξόδων της
Α.Δ.Α.Ε., οικονομικού έτους 2020.
CPV: 72261000-2 Υπηρεσίες υποστήριξης λογισμικού
72253200-5 Υπηρεσίες υποστήριξης συστημάτων πληροφορικής
72260000-5 Υπηρεσίες σχετιζόμενες με λογισμικά

Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 25.11.2020.

Ο Πρόεδρος

Χρήστος Ράμμος

Εσωτερική Διανομή:
1. Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών &
Οικονομικών Υπηρεσιών
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ
Μαρούσι, 25 Νοεμβρίου 2020
Αριθ. πρωτ.: 2915
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ 360 / 2020

Θέμα:

«Έγκριση: a) απευθείας ανάθεσης για τη συνολική υποστήριξη λειτουργίας των συσκευών
αντιμετώπισης απειλών του δικτύου της Α.Δ.Α.Ε., την υποστήριξη των αδειών χρήσης λογισμικού
αντιμετώπισης απειλών στους σταθμούς εργασίας της Α.Δ.Α.Ε. και την υποστήριξη του λογισμικού
λήψης αντιγράφων ασφαλείας της Α.Δ.Α.Ε., και β) ματαίωσης της διαδικασίας και επανάληψης
της πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την ετήσια εγγύηση Καλής Λειτουργίας ενός (1)
Εξυπηρετητή (server) με τροποποίηση των όρων»

Η Ολομέλεια της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών στη συνεδρίαση της 25ης Νοεμβρίου
2020 παρισταμένων του Προέδρου της ΑΔΑΕ, Χρήστου Ράμμου, του Αντιπροέδρου της Αρχής, Μιχαήλ Σακκά
και των τακτικών μελών, Αικατερίνης Παπανικολάου και Γεωργίου Μπακάλη, έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143Α΄/28.6.2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
β) του άρθρου 118 και 106 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α΄/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει,
γ) του άρθρου 6, παράγραφος 6 του Ν. 3115/2003 (ΦΕΚ 47 Α’/27.2.2003) «Αρχή Διασφάλισης του
Απορρήτου των Επικοινωνιών»,
δ) του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α’/5.8.2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
ε) της υπ’ αριθμ. 16887/17-03-16 (ΦΕΚ 151/τ.ΥΟΔΔ/21-03-16) Υπουργικής Απόφασης που αφορά στην
συγκρότηση της Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε.
στ) της υπ’ αριθμ. 34051/29.05.2019 (ΦΕΚ 326/τ.ΥΟΔΔ/05.06.2019) Υπουργικής Απόφασης που αφορά
στον διορισμό Προέδρου της Α.Δ.Α.Ε., όπως διορθώθηκε εις το ορθό με το ΦΕΚ
396/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./20.06.2019.
2. Τα υπ’ αριθμ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε.: 177, 178 και 179/23.10.2020 (ΑΔΑΜ: 20REQ007583285) πρωτογενή
αιτήματα του Αυτοτελούς Τμήματος Προσωπικού και Διοικητικών Υπηρεσιών περί ανάγκης ετήσιας
εγγύησης καλής λειτουργίας ενός (1) Εξυπηρετητή (server) με ημερομηνία λήξης της τρέχουσας εγγύησης
την 07η.12.2020, ετήσιας υποστήριξης των αδειών χρήσης λογισμικού αντιμετώπισης απειλών στους
σταθμούς εργασίας της Αρχής με ημερομηνία λήξης των τρεχουσών αδειών την 14 η.12.2020 και ετήσιας
υποστήριξης του λογισμικού λήψης αντιγράφων ασφαλείας (Veritas Backup Exec) με ημερομηνία λήξης
της τρέχουσας εγγύησης την 14η.12.2020 αντίστοιχα.
3. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε.: 176/23.10.2020 (ΑΔΑΜ: 20REQ007583194) πρωτογενές αίτημα του
Αυτοτελούς Τμήματος Προσωπικού και Διοικητικών Υπηρεσιών περί ανάγκης τριετούς υποστήριξης της
λειτουργίας των συσκευών αντιμετώπισης απειλών του δικτύου της Α.Δ.Α.Ε. με ημερομηνία λήξης της
τρέχουσας υποστήριξης την 10η.12.2020
4. Την υπ’ αριθμ.: 328/11.11.2020 Απόφαση της Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε. με θέμα: «Έγκριση έναρξης
διαδικασιών απευθείας ανάθεσης για την συνολική υποστήριξη λειτουργίας των συσκευών αντιμετώπισης
απειλών του δικτύου της Α.Δ.Α.Ε., την εγγύηση Καλής Λειτουργίας ενός (1) Εξυπηρετητή (server), την
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υποστήριξη των αδειών χρήσης λογισμικού αντιμετώπισης απειλών στους σταθμούς εργασίας της Α.Δ.Α.Ε. και
την υποστήριξη του λογισμικού λήψης αντιγράφων ασφαλείας της Α.Δ.Α.Ε.».
5. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε.: 2788/12.11.2020 ηλεκτρονική πρόσκληση της Αρχής για την υποβολή
οικονομικών προσφορών προς επτά (7) εταιρείες του χώρου.
6. Τις ηλεκτρονικές προσφορές των εταιρειών NIGICO AEBE, QWISE TECHNOLOGIES P.C., ΤΕΧΝΙΚΟΜΕΡ Α.Ε.
και ADACOM ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Α.Ε. με αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε.: 2827/18.11.2020,
2845/18.11.2020, 2846/18.11.2020 και 2847/18.11.2020 αντίστοιχα και την ηλεκτρονική προσφορά της
εταιρείας ΑΑΡΝΤΒΑΡΚ Α.Ε.
7. Το γεγονός ότι η προσφορά της εταιρείας ΑΑΡΝΤΒΑΡΚ Α.Ε. απορρίπτεται ως απαράδεκτη καθώς δεν
πληροί τους όρους της σχετικής πρόσκλησης και συγκεκριμένα τον χρόνο εκκαθάρισης της δαπάνης
(«Τρόπος πληρωμής: Εξόφληση με την παράδοση) από τον προβλεπόμενο χρόνο της σχετικής
πρόσκλησης ήτοι εντός μηνός.
8. Το γεγονός ότι για την ετήσια εγγύηση καλής λειτουργίας ενός (1) Εξυπηρετητή (server) (TMHMA B) δεν
κατατέθηκε καμία προσφορά και ως εκ τούτου η διαδικασία ήταν άγονη.
9. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε.: 201/19.11.2020 (ΑΔΑΜ: 20REQ007684809) πρωτογενές αίτημα του
Αυτοτελούς Τμήματος Προσωπικού και Διοικητικών Υπηρεσιών περί ανάγκης ετήσιας εγγύησης καλής
λειτουργίας ενός (1) Εξυπηρετητή (server) της Α.Δ.Α.Ε. με ημερομηνία λήξης της τρέχουσας υποστήριξης
την 07η.12.2020
10.Το γεγονός ότι, η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού της
Α.Δ.Α.Ε. οικονομικού έτους 2020 με Α.Λ.Ε.: 2420389001 (1.426,00€) και υπάρχει η σχετική πίστωση
σύμφωνα με τις από 19.11.2020 «Βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης» της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης του
Αυτοτελούς Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών.
11.Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε.: 2853 (78/A)/20.11.2020 (Α.Δ.Α.Μ.: 20REQ007683215 και Α.Δ.Α.: ΨΠ3ΒΙΔ1ΕΙΝ) και την υπ’ αριθμ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε.: 2854 (79/A)/20.11.2020 (Α.Δ.Α.Μ.: 20REQ007682945 και Α.Δ.Α.:
6ΙΦΟΙΔ1-ΘΛΒ) σχετικές αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης σε βάρος του Α.Λ.Ε.: 2420389001 (2.517,20€)
και 2420989001 (8.319,16€) του τακτικού προϋπολογισμού της Α.Δ.Α.Ε. οικονομικού έτους 2020.
12.Το σχέδιο πρόσκλησης με θέμα: «Επαναληπτική Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την
ετήσια εγγύηση Καλής Λειτουργίας ενός (1) Εξυπηρετητή (server) (ΤΜΗΜΑ Β) της Α.Δ.Α.Ε. με αριθ. πρωτ.
Α.Δ.Α.Ε. ………».
13. το πρακτικό της από 25.11.2020 συνεδρίασης της Ολομελείας της Α.Δ.Α.Ε. ,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α. Την έγκριση ανάθεσης:
1. Της τριετούς υποστήριξης της λειτουργίας των συσκευών αντιμετώπισης απειλών του δικτύου της
Α.Δ.Α.Ε. (ΤΜΗΜΑ Α: WATCHGUARD UTM APPLIANCES) στη μειοδότρια εταιρεία με την επωνυμία QWISE
TECHNOLOGIES P.C., Α.Φ.Μ.: 800566300, Δ.Ο.Υ.: Α’ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, Εθνάρχου Μακάριου 17, Τ.Κ.: 121 31,
Περιστέρι έναντι του συνολικού ποσού των οκτώ χιλιάδων τριακοσίων δέκα εννέα ευρώ και δέκα έξι λεπτών
(8.319,16€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. σύμφωνα με το υπό στοιχείο (3) πρωτογενές αίτημα και την
υπό στοιχείο (6) προσφορά του αναδόχου.
2. Της ετήσιας υποστήριξης των αδειών χρήσης λογισμικού αντιμετώπισης απειλών στους σταθμούς
εργασίας της Αρχής (ΤΜΗΜΑ Γ) στη μειοδότρια εταιρεία με την επωνυμία «ADACOM Προηγμένες
Εφαρμογές Διαδικτύου Α.Ε.», Α.Φ.Μ.: 099554476, Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ, Κρέοντος 25, 10 442, έναντι του
συνολικού ποσού των χιλίων τριακοσίων δύο ευρώ (1.302,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. σύμφωνα
με το υπό στοιχείο (2) πρωτογενές αίτημα και την υπό στοιχείο (6) προσφορά του αναδόχου.
3. Της ετήσιας υποστήριξης του λογισμικού λήψης αντιγράφων ασφαλείας (Veritas Backup Exec) (ΤΜΗΜΑ Δ)
στη μειοδότρια εταιρεία με την επωνυμία ΤΕΧΝΙΚΟΜΕΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ & ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, Α.Φ.Μ.: 094178127, Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, Ελαιώνων 51 -53, Τ.Κ.: 153
51, Παλλήνη, έναντι του συνολικού ποσού των χιλίων διακοσίων δέκα πέντε ευρώ και είκοσι λεπτών
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(1.215,20€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. σύμφωνα με το υπό στοιχείο (2) πρωτογενές αίτημα και την
υπό στοιχείο (6) προσφορά του αναδόχου.
Β. Την έγκριση ματαίωσης της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης λόγω μη υποβολής προσφοράς για
την ετήσια εγγύηση Καλής Λειτουργίας ενός (1) Εξυπηρετητή (server) της Α.Δ.Α.Ε. (ΤΜΗΜΑ Β) και την
επανάληψη της πρόσκλησης με τροποποίηση των όρων της και συγκεκριμένα με τροποποίηση της
ενδεικτικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης σύμφωνα με το συνημμένο σχετικό σχέδιο Επαναληπτικής
Πρόσκλησης.
Γ. Την έγκριση του συνημμένου στην υπ’αρ. 309 Εισήγηση, σχεδίου της Επαναληπτικής Πρόσκλησης για το
ΤΜΗΜΑ Β.
Δ. Την έγκριση του συνημμένου στην υπ’αρ. 309 Εισήγηση, σχεδίου σύμβασης για το ΤΜΗΜΑ A.
Ε. Την εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο της Αρχής να εγκρίνει το επόμενο στάδιο της ανάθεσης για το ΤΜΗΜΑ
Β.
Σε πίστωση των ανωτέρω εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος της Αρχής για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
Η προκαλούμενη από την ανωτέρω ανάθεση δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις των Α.Λ.Ε.: 2420389001
(2.517,20€) και 2420989001 (8.319,16€) Ειδ. Φορέας 1017-820-0000000, του προϋπολογισμού εξόδων της
Α.Δ.Α.Ε., οικονομικού έτους 2020.
CPV: 72261000-2 Υπηρεσίες υποστήριξης λογισμικού
72253200-5 Υπηρεσίες υποστήριξης συστημάτων πληροφορικής
72260000-5 Υπηρεσίες σχετιζόμενες με λογισμικά

Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 25.11.2020.

Ο Πρόεδρος

Χρήστος Ράμμος

Εσωτερική Διανομή:
1. Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών &
Οικονομικών Υπηρεσιών
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