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Παπάγου, 06 Φεβρουαρίου 2012
Αριθμ. Πρωτ. Βαθμός Προτ/τας
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Αναστάσεως & Τσιγάντε
101 91 - Παπάγου
Α. Ζώτου
213 130 8091
213 130 8392
a. zotou@yme.gov.gr

ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης
τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια υλικών εκτυπώσεων που θα καλύψουν τις
ανάγκες του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΥΠ. Υ. ΜΕ. Δ.) για το
έτος 2012.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη :
1Τις διατάξεις :
α) Του άρθρου 24 του ν. 2198 / 1994, σχετικά με την «παρακράτηση φόρου εισοδήματος από εμπορικές
επιχειρήσεις»,
β) Του ν. 2286/1995 «Προμήθειες του Δημόσιου 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,
γ) Του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τα άρθρα 21 και 23 του ν.3871/2010 “
Δημοσιονομική Διαχείριση και ευθύνη” και 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. 3941/2011 «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και
άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών» και ισχύει σήμερα,
δ) 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,
ε) 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
στ) Του π. δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου».
ζ) Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και
άλλες διατάξεις».
η) Του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής
στρατηγικής 2012-2015».
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α)
β)
γ)
δ)

2Τις αποφάσεις με αριθμούς:
54100/13000/16-09-2004 του Υπουργού και του Υφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και δικαιώματος υπογραφής».
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»,
Oικ. 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» και
2876/7-10-2009 του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων».
3456-

Την ανάγκη προμήθειας, για το έτος 2012, υλικών εκτυπώσεων για τις Υπηρεσίες του
ΥΠ.Υ.ΜΕ. Δ.
Τη με αριθμ. 3913/844/25-01-2012 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης, που
καταχωρήθηκε με α/α 6470 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών της Υ.Δ.Ε..
Την από 01-02-2012 ανακοίνωση περί πραγματοποίησης δημόσιας κλήρωσης.
Το από 03-02-2012 πρακτικό δημόσιας κλήρωσης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
(1).
(2).

(3).

(4).

(5).

(6).
(7).

Εγκρίνουμε τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού (λόγω ύψους δαπάνης), σε ευρώ, με κριτήριο
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια υλικών εκτυπώσεων που θα καλύψουν τις
ανάγκες του ΥΠ. Υ. ΜΕ. Δ. για το έτος 2012, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο παράρτημα.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
α) Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα (Ημεδαπά ή αλλοδαπά),
β) Συνεταιρισμοί και
γ) Ενώσεις, κοινοπραξίες ή συμπράξεις φυσικών και νομικών προσώπων, που υποβάλλουν
κοινή προσφορά και των οποίων τα μέλη ευθύνονται εξ ολοκλήρου.
Ορίζουμε τριμελή επιτροπή για τη διενέργεια του διαγωνισμού, αποτελούμενη από τους:
α) Ηλία Γιαννακόπουλο, ως Πρόεδρο,
β) Ζωή Κατσαμάνη και
γ) Θεώνη Παπασημακοπούλου,
με αναπληρωτές τους υπαλλήλους: Ευαγγελία Κακουλίδου (αναπληρώτρια του Προέδρου), Μαρία
Θεοδωρή και Στεφανία Κακαβελάκη.
Η συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού έλαβε χώρα κατόπιν της διενέργειας από
την Υπηρεσία μας, δημόσιας κλήρωσης, σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στην υπ’αριθμ.
ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011 Απόφαση και στην υπ’αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/04-112011 Εγκύκλιο του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και κατ’
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26 του ν. 4024/2011. Για τη διενέργεια της κληρώσεως και τα
αποτελέσματά της συνετάχθη σχετικό πρακτικό, το οποίο επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο
και ισοδύναμης ισχύος τμήμα της ως άνω απόφασης.
Η αναπλήρωση κάποιου μέλους της επιτροπής, λόγω απουσίας ή κωλύματος, γίνεται με τη φροντίδα
του Προέδρου, χωρίς άλλη απόφαση.
Έργο της επιτροπής είναι:
α) Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών και
β) Η σύνταξη και υποβολή πρακτικού, καθώς και συγκριτικού πίνακα τιμών, στη Διεύθυνση
Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠ. Υ. ΜΕ. Δ., με τα αποτελέσματα της διενέργειας του διαγωνισμού,
το συντομότερο δυνατό.
Οι προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και δεν θα φέρουν παράτυπες διορθώσεις
(σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κτλ.). Αν υπάρχουν διορθώσεις, προσθήκες κτλ. θα πρέπει να
είναι με τα ίδια στοιχεία εκτυπωτικής μηχανής και μονογραμμένες από τον προσφέροντα, η δε
αρμόδια επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, κατά τον έλεγχο, θα μονογράψει της διορθώσεις και
γενικά θα επιβεβαιώσει ότι έγινε πριν από την αποσφράγιση της προσφοράς.
Τα προσφερόμενα υλικά εκτυπώσεων πρέπει να είναι καινούρια και αμεταχείριστα.
Οι υποψήφιοι προμηθευτές:
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(8).

(9).

(10).
(11).

(12).

(13).
(14).

Θα πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους, το αργότερο έως στις 20-02-2012 στο
Κεντρικό Πρωτόκολλο του ΥΠ. Υ. ΜΕ. Δ. (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε–Παπάγου, ώρες
8:00-14:00) σε σφραγισμένο φάκελο μαζί με επιστολή τους, προκειμένου να
πρωτοκολληθούν. Προσφορές που κατατίθενται στο κεντρικό πρωτόκολλο μετά την
παραπάνω ημερομηνία, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.
 Εφόσον επιθυμούν, μπορούν να παρευρεθούν στην αποσφράγιση, από την παραπάνω
αναφερόμενη επιτροπή των προσφορών, στις 21-02-2012 στο κτίριο του ΥΠ.Υ.ΜΕ.Δ.
(Αναστάσεως 2 Και Τσιγάντε – Παπάγου), Γραφείο 605 και ώρα 10:00 π.μ.
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για
το σύνολο των υλικών εκτυπώσεων.
Για την αξιολόγηση των προσφορών, θα ληφθούν υπόψη τα παρακάτω στοιχεία:
 Η συμφωνία της προσφοράς με τους όρους της παρούσας απόφασης,
 Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε και
 Η προσφερόμενη τιμή, σε σχέση με την τρέχουσα , στην αγορά, τιμή , για τα ίδια υλικά.
Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον υποψήφιο προμηθευτή που πληροί τους όρους της παρούσας
απόφασης και προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή.
Οι τιμές θα δίνονται σε ευρώ, θα αναγράφονται ολογράφως και αριθμητικώς και θα συμπεριλαμβάνουν
τις νόμιμες κρατήσεις για τρίτους 3,072 %, στο χωρίς Φ.Π.Α. ποσό.
Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ευρώ ή που καθορίζουν σχέση ευρώ προς άλλο
νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές για όλα τα είδη των ζητούμενων υλικών εκτυπώσεων.
Προσφορά που δεν θα αναφέρεται σε όλα τα είδη των ζητούμενων υλικών εκτυπώσεων θα
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, εκτός και αν αποδεδειγμένα κάποιο είδος έχει αποσυρθεί από την αγορά.
Οι τιμές στην προσφορά των εταιρειών, που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, θα δίνονται, σύμφωνα
και με το επισυναπτόμενο παράρτημα, ως εξής:
α) τιμή κάθε είδους μελανιού/ανά τεμάχιο χωρίς Φ. Π. Α.,
β) ποσοστό Φ. Π. Α. επί τοις %, στο οποίο υπάγεται η προμήθεια. (σε περίπτωση που
αναφέρεται εσφαλμένος Φ. Π. Α., αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία),
γ) συνολική τιμή για όλα τα είδη των υλικών εκτυπώσεων χωρίς Φ.Π.Α.
Στην περίπτωση που κάποιοι τύποι εκτυπωτών/φαξ/φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων δέχονται σετ
μελανιών ή τόνερ, απαιτείται και η αναγραφή της τιμής για κάθε δοχείο του εκάστοτε σετ.
Η συνολική τιμή όλων των προσφερομένων ειδών υλικών εκτυπώσεων, με κρατήσεις, χωρίς
Φ. Π. Α., θα λαμβάνεται υπόψη για την ανάδειξη του μειοδότη.
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία, απαραίτητα για την
τεκμηρίωση του κανονικού ή μη των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να
παρέχουν αυτά.
Ο προμηθευτής υποχρεούται να έχει σε παρακαταθήκη στο χώρο του τα εν λόγω υλικά εκτυπώσεων
ώστε να είναι διαθέσιμα το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης (1) ημέρας από την έγγραφη
ειδοποίηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠ. Υ. ΜΕ. Δ.
Η πληρωμή της αξίας των υλικών εκτυπώσεων θα γίνεται σε μηνιαία βάση μετά την παράδοσή
τους, την οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή τους και αφού ο προμηθευτής υποβάλλει το
τιμολόγιο και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Οι κρατήσεις για τρίτους 3, 072 %, στο χωρίς Φ. Π. Α. ποσό του τιμολογίου του προμηθευτή, θα
βαρύνουν τον ίδιο. Κατά την εξόφληση θα παρακρατηθεί από τον προμηθευτή ο νόμιμος φόρος
εισοδήματος 4 % , σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 2198 / 94.
Η δαπάνη δεν πρέπει να υπερβεί το συνολικό ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ #60.000,00 €#
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για το έτος 2012 και βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού
προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2012, του ΥΠ. Υ. ΜΕ. Δ., Φορέας 39-110 και Κ. Α. Ε. 1111
«Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών».
Για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού θα λαμβάνεται υπόψη και η
προηγούμενη συμβατική συμπεριφορά των υποψηφίων προμηθευτών.
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα ματαίωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού, αν αυτό κριθεί
ασύμφορο.
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(15). Η παραπάνω απόφαση θα αναρτηθεί, για χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών, στην ιστοσελίδα του
ΥΠ.Υ.ΜΕ.Δ και η περίληψή της θα δημοσιευθεί στην οικονομική εφημερίδα «ΚΕΡΔΟΣ». Η δαπάνη
δημοσίευσης θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του ΥΠ.Υ.ΜΕ.Δ., φορέας 39/110
και Κ.Α.Ε. 0841 «Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά».

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΥΠ.Υ.ΜΕ.Δ.
1.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Αναφερόμενους υπαλλήλους,
μέλη της επιτροπής διενέργειας
του διαγωνισμού (6)

2. Διεύθυνση Οργάνωσης & Πληροφορικής
(για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα)

ΕΡΙΦΥΛΗ ΣΑΒΒΙΔΟΥ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΥΠ.Υ.ΜΕ.Δ.
α) Πολιτικό Γραφείο Υπουργού
β) Γραφείο Γενικού Γραμματέα
γ) Γραφείο Γενικής Δ/ντριας Διοικητικής Υποστήριξης

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1 - Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
2 - Τμήμα Προμηθειών
3 - Κ. Πίρκολο
4 - Α. Ζώτου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΩΑΝΝΑ ΑΪΒΑΖΙΔΟΥ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Τύπος Εκτυπωτή

Τιμή κάθε είδους μελανιού/τεμάχιο
χωρίς Φ. Π. Α.

Brother HL 1250
Brother M-1924L
Canon Pixma IP3000 P0576
Canon Pixma ip4600
Canon Pixma IT300
Canon Ι550
Epson EPL 6200
Epson EPL N1600
Epson Stylus Color 1160
Epson Stylus Color 1520
Epson Stylus Color 600
Epson Stylus Color 760
HP 1317
HP 6980
HP Bussiness Inkjet 1000
HP Designjet Colour P0584
Hp Deskjet 1220C
HP Deskjet 5652
Hp Deskjet 610C
HP Deskjet 6940
HP DeskJet 840C
Hp DeskJet 930C
HP Deskjet 960C
HP Laserjet 1200
HP LaserJet Color 3500
HP Laserjet Color C3525n
HP Lazerjet 1022
HP Lazerjet 1606dn
HP LazerJet 2100 TN
HP Lazerjet 2300dn
HP Lazerjet 2420dn
HP Lazerjet 2550
Hp Lazerjet 5200
HP Lazerjet Color 3600n
HP Lazerjet CP1215
HP LazerJet CP2025
HP Lazerjet P1006
HP Lazerjet P1160
HP Lazerjet P1556
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Φ. Π. Α.

HP Lazerjet P1566
HP Lazerjet P2055
HP Lazerjet P3005d
HP LazerJet P305n
HP LazerJet Plus4
HP Office jet 4500
HP Office jet Pro 8000
HP Office jet Pro K550
HP Office jet Pro K7100
HP Office jet Pro K850
HP OfficeJet 6210
HP Photosmart 2610
HP Photosmart D7360
HP Photosmart D7460
HP Pro K850
Konica Minolta 1350E
Konica Minolta P0608
Konica Minolta P0637
Lexmark E120
Lexmark E232
Lexmark E250dn
Lexmark E255
Lexmark E259dn
Lexmark E260d
Lexmark E320
Lexmark E321
Lexmark E323
Lexmark E350d
Lexmark E352dn
Lexmark E360dn
Lexmark Optra S1855
Lexmark P-0265
Lexmark P-0290
Lexmark T630
Lexmark X543
Lexmark Z55
OKI microline 5590
OKI Okipage 6e
Oki Page 8P
Optra E312L
Panasonic dp-1820P
Samsung ColorXPression CLP300
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Samsung ColorXPression CLP315
Seikosha Sp2415
Xerox Docuprint M750
Xerox Phaser 4400
Xerox Phaser 6130
Συνολική τιμή
Τύπος Φάξ

Τιμή κάθε είδους
μελανιού/τεμάχιο χωρίς Φ. Π. Α.

Φ. Π. Α.

Τιμή κάθε είδους
μελανιού/τεμάχιο χωρίς Φ. Π. Α.

Φ. Π. Α.

Brother 8360P
Brother MFC 8440
Canon Fax L380
Canon Fax L830
Canon i-Sensys L120
Canon i-SENSYS L140
Canon L100
Canon L160
Canon L220
Canon L350
Canon L380S
Gestetner 3320L
Gestetner F9103
HP OfficeJet 7210 AllInOne
Lanier Lf120
Lanier Lf310
Rex Rotary DSm520
Ricoh 1140L
Ricoh Fax 1180L
Ricoh Fax 200L
Ricoh Fax 2000L
Xerox 6180
Συνολική τιμή

Τύπος φωτοαντιγραφικού

Canon 6621
Canon iR 2200
Canon iR2000
Canon iR5075N
DEVELOP 2350
Konica C652
Konica Minolta 1120
Konica Minolta Bizhub 420
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Konica Minolta Bizhub 750
Konica Minolta Bizhub C253
Lanier 5470
Lanier LD122
Panasonic DP 1820P
Panasonic DP 2010E
Ricoh Aficio 2011
Ricoh FT4822
Riso 3505EP
workio 2010
Xerox 5638
Xerox 5675
Xerox C123
Xerox Document center 425 ST
Xerox Document Center 4250
Συνολική τιμή
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