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Κατακύρωση αποτελέσµατος του πρόχειρου
πρόχειρου διαγωνισµού για την
προµήθεια και εγκατάσταση µηχανογραφικού εξοπλισµού και
λοιπού συναφούς
στους
µειοδότες
συναφούς βοηθητικού εξοπλισµού
µειοδότες
“ HIPAC A.E. ” και “ CPI AE ”.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη :
1- Τις διατάξεις :
I.
Του άρθρου 24 του ν.2198/1994, σχετικά µε την «παρακράτηση φόρου εισοδήµατος από εµπορικές
επιχειρήσεις »,
II.
Του ν. 2286/1995 «Προµήθειες του ∆ηµόσιου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων », όπως
τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το άρθρο 8 του ν. 2323 / 1995 « Υπαίθριο εµπόριο και άλλες
διατάξεις » και το άρθρο 8 του ν. 2741 / 1999 « Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων, άλλες ρυθµίσεις
θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις » και ισχύει σήµερα,
III.
Του ν. 2362 / 1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες
διατάξεις », όπως τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν µε τα άρθρα 21 και 23 του ν.3871/2010 “
∆ηµοσιονοµική ∆ιαχείριση και ευθύνη” , την παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 3899/2010 “Επείγοντα µέτρα
εφαρµογής του προγράµµατος στήριξης της ελληνικής οικονοµίας ” και τα άρθρα 45 και 50 του ν.
3943/2011 «Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες
διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών»,
IV.
Του π. δ. 293/1999 « Οργανισµός του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών », όπως
τροποποιήθηκε µε τα π. δ. 100/2002 , 59/2003, 99/2005 και 186/2007 και το ν. 3897/2010 και
ισχύει σήµερα,
V.
Του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που
κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 « Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την κυβέρνηση
και τα κυβερνητικά όργανα» και
VI.
Του π. δ. 118/2007 « Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου ».
2- Τις αποφάσεις µε αριθµούς :
• οικ. 11746/1305/13-2 -2008 κ. υ. α. των Υπουργών Εσωτερικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών
«Εξαίρεση διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών ».
• 2876/7-10-2009 του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων».
• 35130/739/9-8-2010 του Υφυπουργού Οικονοµικών « Αύξηση και ορισµός σε ευρώ των χρηµατικών
ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του ν. 2362/95 ».
3- Την υπ’ αριθµ. 327336/5139/13-9-11 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, που καταχωρήθηκε µε α/α
96972 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών της Υ.∆.Ε.
4- Τη µε αριθµ. 43103/6863/29-9-2011 απόφασή µας µε θέµα: «Έγκριση διενέργειας πρόχειρου
διαγωνισµού, σε ευρώ, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, για την προµήθεια και εγκατάσταση
µηχανογραφικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισµού για τις ανάγκες του Υπ.Υ.Με.∆.».
5- Το από 12-10-2011 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του παραπάνω διαγωνισµού, σύµφωνα µε το
οποίο:
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•
•
•
•

•

Υπέβαλλαν προσφορά οι εταιρίες : α) «HIPAC A.E.» και β) «CPI A.E.».
Η “HIPAC A.E.” υπέβαλλε προσφορά για όλα τα ζητούµενα από την προκήρυξη είδη.
Η «CPI A.E.» υπέβαλλε προσφορά για τα είδη 2,3,4,5,7,8,12,13,14 και 15
Οι δύο (2) προσφορές καλύπτουν τους όρους της µε αριθµ. 43103/6863/29-7-2011 απόφασης,
εκτός από : α) το είδος 6 (25 MS Windows 7 64bit Professional Ελληνικά GOLP) για το οποίο η
µοναδική υποβληθείσα προσφορά της HIPAC A.E. δεν καλύπτει τις προδιαγραφές της
προκήρυξης και β) Μτο είδος 14 ( 30 τροφοδοτικά ΑΤΧ 400W πραγµατικής ισχύος µε
efficiency>80%, PFC,OVP,OCP,ΟΡΡ,SCP & 2 χρόνια εγγύηση ), για το οποίο η προσφορά της «CPI
A.E.» δεν καλύπτει τις απαιτήσεις της προκήρυξης.
Τα προσφερόµενα από τις εν λόγω εταιρίες τιµήµατα, ανά είδος, έχουν ως ακολούθως:
HIPAC

CPI
∆εν
25.150,00
25.150,00 €
προσέφερε

Είδος 1

50 πλήρη συστήµατα Η/Υ

Είδος 2

30 πληκτρολόγια 104 πλήκτρων PS2 µαύρα µε ελληνικούς
χαρακτήρες & 2 χρόνια εγγύηση.

109,50 €

103,80 €

Είδος 3

10 πληκτρολόγια 104 πλήκτρων USB µαύρα µε ελληνικούς
χαρακτήρες & 2 χρόνια εγγύηση.

45,00 €

34,60 €

Είδος 4

50 ποντίκια οπτικά USB µε πλήκτρο scroll & καλώδιο
τουλάχιστον 1,5 µ. & 2 χρόνια εγγύηση.

130,00 €

147,00 €

Είδος 5

20 ποντίκια οπτικά PS2 µε πλήκτρο scroll & καλώδιο
τουλάχιστον 1,5 µ. & 2 χρόνια εγγύηση.

126,00 €

58,80 €

Είδος 6

25 MS Windows 7 64bit Professional Ελληνικά GOLP .

Είδος 7

30 σκληρούς δίσκους SATA3 χωρητικότητας ≥250GB, µε
cache ≥16MB & 3 χρόνια εγγύηση.

Είδος 8
Είδος 9

Είδος 10

10 σκληρούς δίσκους ΡΑΤΑ χωρητικότητας ≥160GB, µε
cache ≥8MB & 3 χρόνια εγγύηση.
20 οδηγούς DVDRW Double Layer SATA που θα
συνοδεύονται από τα αντίστοιχα προγράµµατα εγγραφής
NERO τελευταίας έκδοσης & 2 χρόνια εγγύηση.
10 οδηγούς DVDRW Double Layer ΡΑΤΑ που θα
συνοδεύονται από τα αντίστοιχα προγράµµατα εγγραφής
NERO τελευταίας έκδοσης & 2 χρόνια εγγύηση.

Απερρίφθη

∆εν
προσέφερε

945,00 €

1.129,50 €

450,00 €

411,80 €

∆εν
360,00 € προσέφερε
∆εν
200,00 € προσέφερε

Είδος 11

30 µνήµες 1 GB DDR400 µε εγγύηση εφόρου ζωής.

Είδος 12

30 µνήµες 2GB DDR2 800ΜΗΖ µε εγγύηση εφόρου ζωής.

∆εν
προσέφερε
600,00 €
635,70 €

Είδος 13

30 µνήµες 2GB DDR3 1333ΜΗΖ µε εγγύηση εφόρου ζωής.

346,50 €

Είδος 14

Είδος 15

•

30 τροφοδοτικά ΑΤΧ 400W πραγµατικής ισχύος µε
efficiency>80%, PFC,OVP,OCP,ΟΡΡ,SCP & 2 χρόνια εγγύηση.
50 Οθόνες LΕD LCD τουλάχιστον 21", µε
φωτεινότητα≥250cd/m2, αντίθεση 1000000: 1 και εγγύηση
3 χρόνια που να καλύπτει αντικατάσταση στο χώρο µας και
µε 1 ελαττωµατικό pixel.

756,00 €

370,50 €

1.260,00 € Απερρίφθη

5.200,00 €

5.250,00 €

Προτείνεται η κατακύρωση των ειδών 1,4,7,9,10,11,12,13,14 και 15 του ανωτέρω πίνακα στην
«HIPAC A.E.” και των ειδών 2,3,5 και 8 στη «CPI A.E. ».

6- Το γεγονός ότι ο διαγωνισµός έλαβε ευρεία δηµοσιότητα µε την ανάρτηση της σχετικής απόφασης στις
ιστοσελίδες «∆ΙΑΥΓΕΙΑ
∆ΙΑΥΓΕΙΑ»
∆ΙΑΥΓΕΙΑ και www.
www.yme.
yme.gr του Υπ. Y.Mε. & ∆.
7- Το γεγονός ότι οι προσφερόµενες τιµές, συγκρινόµενες µε συναφή είδη που προµηθεύτηκαν άλλες
Υπηρεσίες του ∆ηµοσίου, µε διαγωνιστική διαδικασία, κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο, κρίνονται
συµφέρουσες.
8- Το γεγονός ότι οι προκηρυχθείσες ποσότητες των ειδών πρέπει να µειωθούν, λόγω των επικείµενων
αποχωρήσεων υπαλλήλων του Υπουργείου µας (εργασιακή εφεδρεία).
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9- Την αναγκαιότητα προµήθειας του απολύτως απαραίτητου µηχανογραφικού και λοιπού συναφούς
βοηθητικού εξοπλισµού, προκειµένου να διασφαλιστεί η εύρυθµη λειτουργία υπηρεσιών του Υπουργείου
που στελεχώθηκαν από µεταφερόµενους υπαλλήλους (ΕΘΕΛ, ΟΑΣΑ, Ο.Α. κ.α).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Εγκρίνουµε το από 12-10-2011 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του πρόχειρου , για την προµήθεια
και εγκατάσταση µηχανογραφικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισµού για τις ανάγκες του
Υπ.Υ.Με.∆.
2. Μειώνουµε την υπό προµήθεια ποσότητα των ειδών κατά ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%), ως
ακολούθως:
I.

Κατακυρώνουµε στην HIPAC A.E. τα παρακάτω είδη:
Είδος 1

30 πλήρη συστήµατα Η/Υ

Είδος 4

30 ποντίκια οπτικά USB µε πλήκτρο scroll & καλώδιο
τουλάχιστον 1,5 µ. & 2 χρόνια εγγύηση. (HANTOL 3188)

Είδος 7
Είδος 9

Είδος 10
Είδος 11
Είδος 12
Είδος 13
Είδος 14

Είδος 15

18 σκληρούς δίσκους SATA3 χωρητικότητας ≥250GB, µε
cache ≥16MB & 3 χρόνια εγγύηση. (WD2500AAKX)
12 οδηγούς DVDRW Double Layer SATA που θα συνοδεύονται
από τα αντίστοιχα προγράµµατα εγγραφής NERO τελευταίας
έκδοσης & 2 χρόνια εγγύηση.
6 οδηγούς DVDRW Double Layer ΡΑΤΑ που θα συνοδεύονται
από τα αντίστοιχα προγράµµατα εγγραφής NERO τελευταίας
έκδοσης & 2 χρόνια εγγύηση.
18 µνήµες KINGSTON1 GB DDR400 µε εγγύηση εφόρου ζωής.
18 µνήµες KINGSTON 2GB DDR2 800ΜΗΖ µε εγγύηση εφόρου
ζωής.
18 µνήµες KINGSTON 2GB DDR3 1333ΜΗΖ µε εγγύηση
εφόρου ζωής.
15 τροφοδοτικά CORSAIR ΑΤΧ 400W πραγµατικής ισχύος µε
efficiency>80%, PFC,OVP,OCP,ΟΡΡ,SCP & 2 χρόνια εγγύηση.
30 Οθόνες LG E2241V-BN (LΕD LCD τουλάχιστον 21", µε
φωτεινότητα≥250cd/m2, αντίθεση 1000000: 1 και εγγύηση 3
χρόνια που να καλύπτει αντικατάσταση στο χώρο µας και µε 1
ελαττωµατικό pixel.)
Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α.

II.

15.090,00 €
78,00 €
567,00 €
216,00 €

120,00 €
453,60 €
360,00 €
207,90 €
756,00 €

3.120,00 €

20.
20.968,
968,50€
50€

Κατακυρώνουµε στην CPI A.E. τα παρακάτω είδη:
Είδος 2

18 πληκτρολόγια 104 πλήκτρων PS2 µαύρα µε ελληνικούς
χαρακτήρες & 2 χρόνια εγγύηση. (NOD KBD-001)

62,28 €

Είδος 3

6 πληκτρολόγια 104 πλήκτρων USB µαύρα µε ελληνικούς
χαρακτήρες & 2 χρόνια εγγύηση. (NOD KBD-001)

20,76 €

Είδος 5

12 ποντίκια οπτικά PS2 µε πλήκτρο scroll & καλώδιο
τουλάχιστον 1,5 µ. & 2 χρόνια εγγύηση. (NOD MSE-001)

35,28 €

Είδος 8

6 σκληρούς δίσκους ΡΑΤΑ χωρητικότητας ≥160GB, µε cache
≥8MB & 3 χρόνια εγγύηση. (WD1600AAJB)
Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α.

3. Ματαιώνουµε την προµήθεια του Είδους 6 (25 MS WINDOWS 7 64Bit Pro GOLP).
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247,08 €
365,
65,40 €

4. Οι µειοδότριες εταιρίες υποχρεούνται, να προσέλθουν, δια των νοµίµων εκπροσώπων τους, άµεσα, στη
∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων (ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆.), για
την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, προσκοµίζοντας το Φ. Ε. Κ. µε το ισχύον καταστατικό ή πρακτικό του
∆ιοικητικού Συµβουλίου, από τα οποία να προκύπτει η νόµιµη εκπροσώπηση της εταιρείας.
5. Οι µειοδότριες εταιρίες υποχρεούνται, το αργότερο σε τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία
υπογραφής των σχετικών συµβάσεων, να ολοκληρώσουν την ανατιθέµενη προµήθεια. Ειδικά η « HIPAC
Α. Ε. » υποχρεούται να προβεί στην εγκατάσταση των υπολογιστών στις διάφορες Υπηρεσίες, σύµφωνα µε
την κατανοµή που θα πραγµατοποιήσει η ∆ιεύθυνση Οργάνωσης και Πληροφορικής
6. Ορίζουµε τριµελή επιτροπή παραλαβής, αποτελούµενη από τους:
α) Γεράσιµο Λουβερδή,
Λουβερδή ως πρόεδρο,
β) Γεώργιο Βελόνη και
γ) Μαρία Παπαγεωργίου,
Παπαγεωργίου
µε αναπληρώτρια την :Φλώρα
Φλώρα Παθούλα
Η αναπλήρωση κάποιου µέλους της επιτροπής, λόγω απουσίας ή κωλύµατος, γίνεται µε φροντίδα του
Προέδρου, χωρίς άλλη απόφαση και σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 6 της αριθµ. Π1 2489 / 95 απόφασης του Υπουργού Εµπορίου, µε την οποία παρέχονται οδηγίες για την παραλαβή.
Για την έγκαιρη κλήτευση των αναπληρωµατικών, τα τακτικά µέλη πρέπει να ενηµερώνουν εγκαίρως
τον Πρόεδρο, για τυχόν απουσία ή κώλυµά τους.
Έργο της επιτροπής είναι η οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του εν λόγω µηχανογραφικού και
λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισµού και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Κανονισµού Προµηθειών ∆ηµοσίου και τις οδηγίες της παρούσας απόφασης.
7. Η πληρωµή της συνολικής αξίας, ύψους είκοσι έξι χιλιάδων διακοσίων σαράντα ευρώ και εβδοµήντα
λεπτών
#€
#€26.240,70#
26.240,70#, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., του εν λόγω εξοπλισµού, θα γίνει µετά την
παράδοσή του, την οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του και αφού οι προµηθευτές υποβάλλουν
το τιµολόγιο και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά.
Οι κρατήσεις για τρίτους 3,072 %, στο χωρίς Φ. Π. Α. ποσό του τιµολογίου των προµηθευτών, βαρύνουν
τους ίδιους. Κατά την εξόφληση, παρακρατείται από τους προµηθευτές ο νόµιµος φόρος εισοδήµατος 4%,
σύµφωνα µε το άρθρο 24 του ν. 2198 / 94.
8. Σε περίπτωση άρνησης ή δυστροπίας των προµηθευτών ή αθέτησης οποιουδήποτε όρου αυτής της
απόφασης, εφαρµόζονται οι προβλεπόµενες από τον Κανονισµό Προµηθειών ∆ηµοσίου (π.δ. 118/07)
κυρώσεις.
9. Η δαπάνη βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισµού, οικονοµικού έτους 2011, του Υπουργείου
Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων, Φορέας 39-110 και Κ.Α.Ε. 1723 «Προµήθεια ηλεκτρονικών
υπολογιστών, προγραµµάτων και λοιπών υλικών ».
10. Η παραπάνω απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆.
ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆.
I.
Αναφερόµενους υπαλλήλους,
µέλη της επιτροπής παραλαβής (4)
II.
∆/νση Οργάν. & Πληροφορικής
2. ΗΙPAC A.E. (Ευρυδάµαντος 53, Τ.Κ. 117 45 Αθήνα)
3. CPI A.E.
(Ραφαηλίδου 1, Τ.Κ. 117 78 Ταύρος, Αθήνα)
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆.
1. Πολιτικό Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα
3. Γραφείο Γενικής ∆ιευθύντριας
∆ιοικητικής Υποστήριξης
1.
2.
3.
4.

Η ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΕΡΙΦΥΛΛΗ ΣΑΒΒΙ∆ΟΥ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ
∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών
∆ιευθύντρια κ. Μαρία Υφαντή
Τµήµα Προµηθειών
Κ. Πίρκολο

ΙΩΑΝΝΑ ΑΪΒΑΖΙ∆ΟΥ
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