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ΘΕΜΑ : Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού, για την
προµήθεια Καρτών Ελέγχου Καυσαερίων επιβατηγών.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη :
1.
Τις διατάξεις :
α.
Του π.δ 293 / 99 « Οργανισµός του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών », όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήµερα.
β.
Του ν. 2362 / 95 « περί ∆ηµοσίου Λογιστικού κλπ », όπως ισχύει σήµερα.
γ.
Του ν. 2286 / 95 « προµήθειες του ∆ηµόσιου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων »,
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήµερα.
δ.
Του π.δ 118 / 07 ( ΦΕΚ 150 / Α / 07 ) « Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου ».
2.
Την απόφαση µε αριθµό 11746/1305/13-2-2008 κ.υ.α των Υπουργών Εσωτερικών και Μεταφορών
& Επικοινωνιών « εξαίρεση διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών ».
3.
Την από 21/12/2010 αναφορά του υπεύθυνου αποθήκης του Υπ.Υ.Με.∆.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1.
Εγκρίνουµε τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή,
για την προµήθεια 4.000.000 Καρτών Ελέγχου Καυσαερίων επιβατηγών.
2.
Η ποσότητα των Κ.Ε.Κ, η οποία θα παραδοθεί από τον προµηθευτή, µπορεί να έχει απόκλιση σε
ποσοστό ± 10% από την ποσότητα που της ανατέθηκε, µε ανάλογη αυξοµείωση της τελικής δαπάνης.
3.

Ορίζουµε επιτροπή για τη διενέργεια του διαγωνισµού αποτελούµενη από τους εξής υπαλλήλους :
α.
Ζαχµάνογλου Θεόδωρο
β.
Αχπατζίδου Γεωργία
γ.
Ζούγκου Ελένη
µε αναπληρωτές τους :
α.
Λάτσινο Ανδρέα
β.
Στάϊκου Ευθυµία
γ.
Λαγό Κωνσταντίνο
Έργο της επιτροπής είναι :
• Η παραλαβή, αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που θα περιέλθουν στο Υπουργείο
µας µέχρι την οριζόµενη στην παρούσα προκήρυξη ηµεροµηνία και ώρα.
• Η σύνταξη και υποβολή πρακτικού, στη ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών, µε τα αποτελέσµατα του
διαγωνισµού µέσα σε έξι ( 6 ) ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµεροµηνία διενέργειάς του.

4.
Οι τιµές θα δίνονται ως εξής :
• Τιµή ανά τεµάχιο σε ευρώ, µε κρατήσεις, χωρίς ΦΠΑ.
• ΦΠΑ επί τοις % στο οποίο υπάγεται το είδος.
Η τιµή µε κρατήσεις χωρίς ΦΠΑ θα λαµβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών.
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5.
Η πληρωµή της αξίας των καρτών θα γίνει µετά από την παράδοσή τους, την οριστική ποιοτική
και ποσοτική παραλαβή τους και αφού ο προµηθευτής υποβάλλει το τιµολόγιο και τα απαιτούµενα
δικαιολογητικά.
Οι νόµιµες κρατήσεις σε ποσοστό 3,072 % στο χωρίς ΦΠΑ ποσό του τιµολογίου του προµηθευτή
βαρύνουν αυτόν.
Κατά την εξόφληση θα παρακρατηθεί φόρος εισοδήµατος σε ποσοστό 4%.
6.
Οι ΚΕΚ θα παραδοθούν στην αποθήκη του Υπουργείου, Αναστάσεως 2 - Παπάγου σε εκατόν
είκοσι ( 120 ) ηµερολογιακές µέρες από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης.
7.
Η δαπάνη για την προµήθεια των καρτών προϋπολογίζεται στο ποσό των 50.000 €
( συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ ) και βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισµού του Υπουργείου
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, έτους 2011, στο φορέα 39/110 και ΚΑΕ 0843.
8.

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα :
α.
Κατακύρωσης του αποτελέσµατος του διαγωνισµού για µέρος της υπό προµήθεια
ποσότητας, όχι όµως λιγότερο του 50%.
β.
Κατακύρωσης µεγαλύτερης ποσότητας από την προκηρυχθείσα µέχρι ποσοστού 30%.
γ.
Ματαίωσης της προµήθειας εάν κριθεί ασύµφορο το αποτέλεσµα του διαγωνισµού.

9. Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να υποβάλλουν προσφορές, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στην παρούσα προκήρυξη το αργότερο µέχρι την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού,
που είναι στις 19 Ιανουαρίου 2011, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 πµ, στον 4ο όροφο του κτιρίου του
Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, Αναστάσεως 2 - Παπάγου, γραφείο 401.
Οι ενδιαφερόµενοι θα υποβάλουν στο κεντρικό πρωτόκολλο του Υπουργείου ( Αναστάσεως 2 – Παπάγου,
ισόγειο ), µε συνοδευτική επιστολή ( η οποία θα πρωτοκολλείται ), το φάκελο της προσφοράς τους, µε
παραλήπτη τη ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών ή αποστέλλοντάς τον ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή
ή Courier στην ως άνω διεύθυνση. Στην περίπτωση της ταχυδροµικής αποστολής, το Υπουργείο
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων ουδεµία ευθύνη φέρει για το χρόνο και το περιεχόµενο των
φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν.
Προσφορές που κατατίθενται στο κεντρικό πρωτόκολλο µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, είναι
εκπρόθεσµες και επιστρέφονται.
10. Επισυνάπτεται το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ « ΤΕΧΝΙΚΕΣ
αναπόσπαστο και ισοδύναµης ισχύος τµήµα της παρούσας.-

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ », το

οποίο

Αποδέκτες για ενέργεια
Αναφεροµένους Υπαλλήλους
Μέλη Επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού

Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Κοινοποίηση
∆/νση Τεχνικού Ελέγχου Οχηµάτων

ΜΑΡΙΑ ΥΦΑΝΤΗ

Εσωτ. διανοµή
1. ∆/νση Οικ. Υπηρεσιών
2. Τµήµα Προµηθειών
3. Σ. Φαρµακάκη ( 3 )
4. Π. Τυράσκη

αποτελεί
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
1. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 4.000.000 τεµ. Επιβατηγών ± 10%.
2.

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
2.1
Το χαρτί πρέπει να φέρει ενσωµατωµένη υδατογράφηση µε την ένδειξη κεφαλαίων
γραµµάτων « ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ » που να είναι ορατή µε το διερχόµενο από το φώς.
2.2
Το βάρος του να είναι 150 gr/m² περίπου.
2.3
Στη µάζα του χαρτιού πρέπει να περιέχονται φθορίζουσες έγχρωµες ίνες δύο ή τριών
χρωµατισµών (ερυθρές - µπλε - κίτρινες ) και σε ποσοστό τουλάχιστον 0,10% του συνολικού ποσού
των ινών του χάρτου, ορατές µόνο µε υπεριώδεις ακτίνες, προκειµένου να ελέγχεται ή τυχόν
πλαστογράφηση της κάρτας.
2.4
Το χρώµα µπέζ ανοικτό θα είναι στη µάζα του χαρτιού και όχι µε επίστρωση υλικού.
2.5
Η κατασκευή και η σύνθεση του υλικού του χαρτιού θα πρέπει να γίνουν σύµφωνα µε τις
συνήθεις προδιαγραφές ασφαλείας.
2.6
Να είναι ευχερής ή αµφίπλευρη εκτύπωση επί της Κ.Ε.Κ., των διαφόρων στοιχείων. Για το
σκοπό αυτό πρέπει να έχει επιφάνεια µε µεγάλη απορροφητικότητα και να εξασφαλίζει τη
συγκράτηση των εκτυπωτικών, όπως µελάνη γραφής, µελάνη διαρκείας, µελάνη σφραγίδων,
µελανοταινία γραφοµηχανής, µελανοταινία εκτυπωτή Η/Υ κ.λ.π.. Η απορροφητικότητα να είναι τόσο
βαθιά, ώστε για να σβηστεί το αναγραφέν στοιχείο, να χρειάζεται βαθιά και εποµένως ορατή
ή ανιχνευόµενη απόξεση του υλικού.
2.7
Κάθε προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από δείγµα του προσφερόµενου χαρτιού, µε
υδατογράφηση οποιουδήποτε περιεχοµένου.
2.8
∆είγµα Κ.Ε.Κ. θα παραδοθεί από την ∆/νση Οικον. Υπηρεσιών του Υπουργείου
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, Αναστάσεως 2 Παπάγου.

3.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΚΟΠΗ
3.1
Το έντυπο της κάρτας θα είναι µονόφυλλο.
3.2
Οι διαστάσεις της Κ.Ε.Κ. είναι 148 x 106 ± 2mm.
3.3
Η πρώτη όψη της Κ.Ε.Κ., θα εκτυπωθεί µε δάπεδο ασφαλείας.
3.4
Η Κ.Ε.Κ. θα αριθµείται κατά την εκτύπωσή της, στη θέση « αριθµός κάρτας ».
Το πεδίο αρίθµησης θα δοθεί στον προµηθευτή από τη ∆/νση Τεχνικού Ελέγχου Οχηµάτων του
Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων.
3.5
Η εκτύπωση θα γίνει µε ανεξίτηλο µελάνι άριστης ποιότητας.
3.6
Το περιεχόµενο και των δυο όψεων της Κ.Ε.Κ. ( επιβατηγών ) φαίνεται στο δείγµα.
3.7
Πριν από την εκτύπωση θα υποβληθεί δείγµα ή µακέτα σε φυσικό µέγεθος και δείγµα του
χαρτιού, για έγκριση από την Υπηρεσία.
Τα δείγµατα θα παραδοθούν για έγκριση στη ∆ιεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου Οχηµάτων του
Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, Αναστάσεως 2, 4ος όροφος, Παπάγου, η οποία θα
ολοκληρώσει τους ελέγχους µέσα σε τρεις εργάσιµες ηµέρες από την προσκόµιση των δειγµάτων.
Για κάθε καθυστέρηση απάντησης, θα παρατείνεται ανάλογα και ο χρόνος παράδοσης των καρτών.

4.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
4.1
Οι Κ.Ε.Κ. θα είναι συσκευασµένες σε πακέτα των 1000 ή 500 καρτών.
4.2
Κάθε πακέτο θα περιέχει τον ίδιο αριθµό εντύπων και θα είναι τυλιγµένο µε χαρτί
συσκευασίας πάνω στο οποίο θα υπάρχει ετικέτα η οποία θα περιέχει τα εξής στοιχεία:
α) Τα στοιχεία του προµηθευτή
β) Το είδος ( Κάρτες Ελέγχου Καυσαερίων )
γ) Τον αριθµό των καρτών που περιέχει και την περιοχή αρίθµησής τους.
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5.

ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Έλεγχοι
5.1
Μακροσκοπικός έλεγχος θα γίνει από την επιτροπή παραλαβής.
5.2
Εργαστηριακός έλεγχος θα γίνει από το Γενικό Χηµείο του κράτους. Η δαπάνη εξέτασης
του χαρτιού από το Γ.Χ.Κ βαρύνει τον προµηθευτή.
Ο προµηθευτής υποχρεούται να αντικαταστήσει όσες Κ.Ε.Κ. βρεθούν µε ελαττωµατική κατασκευή ή
εκτύπωση κατά το στάδιο της παραλαβής.
Σε περίπτωση που µετά την παραλαβή των Κ.Ε.Κ. και σε διάστηµα µέχρι δώδεκα ( 12 ) µήνες από
τη λήξη της σύµβασης βρεθούν στο σύνολό τους ή µέρος από αυτές ακατάλληλες και δεν µπορούν
να χρησιµοποιηθούν ή εµποδίζουν την άνετη εκτέλεση της εργασίας ή καθυστερούν σοβαρά αυτή, η
Υπηρεσία δύναται να ζητήσει από τον προµηθευτή αντικατάσταση της ακατάλληλης ποσότητας µε
ίση ποσότητα Κ.Ε.Κ. που θα πληρούν τους όρους.
Στην περίπτωση µη αντικατάστασης της ακατάλληλης ποσότητας σε 15 ηµέρες από την ειδοποίηση,
η Υπηρεσία θα προχωρήσει στην προµήθεια των παραπάνω εντύπων σε βάρος του προµηθευτή,
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
Χρόνος παράδοσης : 120 ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης.
Χρόνος παραλαβής : 15 εργάσιµες ηµέρες µετά την παράδοση.
Τρόπος παραλαβής : Μετά από έλεγχο από επιτροπή παραλαβής και αποστολή δείγµατος στο Χηµείο
του Κράτους.

