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ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: «Ματαίωση ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την ανάθεση
υπηρεσιών φύλαξης κτιρίων ΕΟΦ (CPV: 79713000-5)»
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.
Το άρθρο 57 του N. 4368/2016
v.
Του ΠΔ 80/2016 περί «Ανάληψης υποχρεώσεως από τους διατάκτες»
vi.
Του Ν. 4412/2016 «Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»
vii.
Του άρθρου 22, παρ.52 του Ν.4441/2016
2. Την αριθ. 56388/20-06-2017 απόφαση της Προέδρου ΕΟΦ περί έγκρισης σκοπιμότητας της εν
λόγω υπηρεσίας για τις ανάγκες του Οργανισμού
3. Την αριθ. 70358/04-08-2017 (ΑΔΑ: 7ΛΝ0469Η25-ΤΙΟ) απόφαση της Προέδρου του ΕΟΦ, περί
ανάληψης υποχρεώσεων, σύμφωνα με την οποία ποσό (130.000,00)€ θα βαρύνει τις πιστώσεις
του προϋπολογισμού εξόδων του Οργανισμού, έτους 2018 επί ειδικού φορέα 0890 και Κ.Α.Ε.
0892
4. Την αριθμ. 78373/13-09-2017 απόφαση διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας
5. Την αριθμ. 78374/13-09-2017 απόφαση προκήρυξης και την αριθμ. 27/2017 Διακήρυξη
6. Το αριθμ. 81040/22-09-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού σύμφωνα με το οποίο
διενεργήθηκε από τη Διεύθυνση Διοικητικού σχετικός επανέλεγχος και διαπιστώθηκε ότι ο
προϋπολογισμός ανάθεσης υπηρεσιών φύλαξης κτιρίων του ΕΟΦ δεν
ανταποκρίνεται στην ισχύουσα Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και ότι
πρόκειται να επακολουθήσει αναθεώρηση της έγκρισης σκοπιμότητας με διόρθωση
της προϋπολογισθείσας δαπάνης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ματαίωση του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την ανάθεση
υπηρεσιών φύλαξης κτιρίων ΕΟΦ (CPV: 79713000-5) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον

συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής και προϋπολογισθείσας
δαπάνης εκατόν τριάντα χιλιάδων ευρώ (130.000,00)€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και
των κρατήσεων υπέρ τρίτων, με αριθμ. ΕΣΗΔΗΣ 46095 και καταληκτική ημερομηνία
υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών στις 10/10/2017, βάσει της παραγράφου 3 του
άρθρου 106 του Ν. 4412/2016 και του ανωτέρω (6) σχετικού.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Ο.Φ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Δ/νση Οικ/κών
-Τμ.Προμηθειών (2)
-Τμ. Οικον. Παρακ. & Ανάπτυξης (1)
2. Μέλη Επιτροπής
3. Δ/νση Διοικητικού (1)
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