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ΘΕΜΑ: Συµπλήρωση-τροποποίηση της υπ’ αριθµ. οικ. 5803/1147/06.02.2012 απόφασης
έγκρισης διενέργειας πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια υλικών
εκτυπώσεων που θα καλύψουν τις ανάγκες του Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών
και ∆ικτύων (Τοµέας Μεταφορών και ∆ικτύων) 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 ∆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,
γ) 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” 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»,
στ) Του π. δ. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου»,
ζ) Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και
άλλες διατάξεις» και
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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».

2Τις αποφάσεις µε αριθµούς:
α) 54100/13000/16-09-2004 του Υπουργού και του Υφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών
«Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων και δικαιώµατος υπογραφής»,
β) 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»,
γ) 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»,
δ) 2876/7-10-2009 του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» και
ε) Οικ. 5803/1147/06-02-2012 της Γενικής ∆ιευθύντριας ∆ιοικητικής Υποστήριξης του
ΥΠ.Υ.ΜΕ &∆. (Α.∆.Α. ΒΟΖ01-3ΜΜ).
3Την ανάγκη προµήθειας, για το έτος 2012, υλικών εκτυπώσεων για τις Υπηρεσίες του
ΥΠ.Υ.ΜΕ. ∆.
4Τη µε αριθµ. 3913/844/25-01-2012 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης, που
καταχωρήθηκε µε α/α 6470 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών της Υ.∆.Ε..
5Την από 01-02-2012 ανακοίνωση περί πραγµατοποίησης δηµόσιας κλήρωσης.
6Το από 03-02-2012 πρακτικό δηµόσιας κλήρωσης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Συµπληρώνουµε-τροποποιούµε την υπ’ αριθµ. οικ. 5803/1147/06.02.2012 απόφαση έγκρισης διενέργειας
πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια υλικών εκτυπώσεων που θα καλύψουν τις ανάγκες
του Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων (Τοµέας Μεταφορών και ∆ικτύων) για το έτος 2012, ως
ακολούθως:
1. Τα προσφερόµενα µελάνια/τόνερ θα πρέπει να είναι γνήσια αντιπροσωπείας-αυθεντικά προϊόντα των
κατασκευαστριών εταιρειών των µηχανηµάτων (original) ή ισοδύναµα αυτών.
2. Όλα τα προσφερόµενα είδη να είναι καινούρια και σε άριστη κατάσταση.
3. Όλα τα µελανοδοχεία παραδίδονται συσκευασµένα µε αναγραφόµενες ηµεροµηνίες κατασκευής και λήξης.
4. Τα µελανοδοχεία θα έχουν ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον δύο (2) χρόνια µετά από την ηµεροµηνία
παράδοσής τους.
5. Σε περίπτωση που προσφερθούν µελάνια ή τόνερ διαφορετικού κατασκευαστή από αυτόν του εκτυπωτή
για τον οποίο προορίζονται, τότε απαιτείται, επί ποινή αποκλεισµού, έγγραφη βεβαίωση του προσφέροντος
ότι:
 Έχει πιστοποίηση κατά ISO 9001:2008 ή ισοδύναµη ή ανώτερη, ISO 14001:2004 ή ισοδύναµη
ανώτερη (περί φιλικότητας του περιβάλλοντος), DIN 33870 (για toner cartridges) ή ισοδύναµη ή
ανώτερη, DIN 33871 (για inkjet cartridges ) ή ισοδύναµη ή ανώτερη. Συνηµµένα, απαιτείται
επίσης να προσκοµιστούν επικυρωµένα, κατά νόµο, αντίγραφα των εν λόγω πιστοποιήσεων.
 Όλα τα υλικά που χρησιµοποιούνται για τον καθαρισµό και την ανακατασκευή των cartridges
είναι φιλικά προς το περιβάλλον.
 Όλα τα επιµέρους εξαρτήµατα του cartridge που είναι αντικαταστάσιµα, είναι καινούρια,
εφάµιλλης ποιότητας µε τα original (π.χ. drum, blade, roller κ.λ.π.).
 Τα υλικά (µελάνια και τόνερ) είναι αρίστης ποιότητας και ότι τα µελανοδοχεία έχουν υποστεί
συντήρηση του πλαστικού καλύµµατος µε αντικατάσταση των φθαρµένων και ελαττωµατικών
µερών, καθώς και καθαρισµό – αντικατάσταση κεφαλών / τυµπάνων εκτύπωσης και αποδίδουν
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το ίδιο καλά όπως τα γνήσια-αυθεντικά (original) προϊόντα που παρέχονται από τον
κατασκευαστή.
Εφόσον κάποιο από τα ανακατασκευασµένα προϊόντα αποδειχθεί ελαττωµατικό, θα
αντικατασταθεί άµεσα µε νέο αρίστης ποιότητας και εάν αποδειχθούν ελαττωµατικά
περισσότερα από τρία προϊόντα, θα αντικατασταθεί όλη η ποσότητα του συγκεκριµένου είδους
µε νέα προϊόντα.
Εφόσον προκληθεί οποιαδήποτε βλάβη σε εκτυπωτή του Υπουργείου από τη χρήση των
ανακατασκευασµένων προϊόντων (γεγονός που θα πιστοποιηθεί από την κατασκευάστρια
εταιρεία ή από εξειδικευµένο φορέα συντήρησης εκτυπωτών), θα αναλάβει είτε την
αποκατάσταση της βλάβης του εκτυπωτή είτε την αποζηµίωση της χρέωσης του επισκευαστή.
Η ποιότητα εκτύπωσης καθώς και ο αριθµός εκτυπώσεων του ανακατασκευασµένου συµφωνούν
µε τις προδιαγραφές του αντίστοιχου γνήσιου (original) υλικού του κατασκευαστή.
Παρέχεται εγγύηση αντικατάστασης ελαττωµατικών προϊόντων και εγγύηση καλής λειτουργίας
εκτυπωτή.
Εφόσον ζητηθεί να κατατεθούν δείγµατα για µελάνια ή τόνερ, προκειµένου να ελεγχθούν από την
αρµόδια Επιτροπή Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού, τότε ο διαγωνιζόµενος οφείλει εντός πέντε (5)
ηµερολογιακών ηµερών από την ειδοποίηση να τα προσκοµίσει.
Οι παραπάνω δηλώσεις θα συµπεριληφθούν ως όροι της σύµβασης που θα υπογραφεί.

6. Τα ανακατασκευασµένα είδη πρέπει να παραδίδονται σε χάρτινη σκληρή συσκευασία, η οποία να
αναγράφει ευκρινώς τους τύπους των εκτυπωτών για τους οποίους προορίζονται. Οι ανακατασκευασµένες
µελανοταινίες πρέπει επίσης να έχουν προστατευτικό κάλυµµα κεφαλής, το οποίο να αφαιρείται πριν από τη
χρήση.
7. Στην περίπτωση κατά την οποία η Αναθέτουσα Αρχή (Υπουργείο), προβεί, κατά το έτος 2012, σε
προµήθεια εξοπλισµού (εκτυπωτές, φαξ και φωτοαντιγραφικά µηχανήµατα) διαφορετικού τύπου από αυτόν
που περιγράφεται στο Παράρτηµα της µε αριθµ. 5803/1147/06-02-2012 απόφασης και εφόσον ζητηθεί, ο
προµηθευτής υποχρεούται, να προµηθεύει το Υπουργείο µε τις κατάλληλες µελανοταινίες/τόνερ, σε τιµές
τιµοκαταλόγου του και κατόπιν προηγούµενης έρευνας αγοράς από το Υπουργείο, προς διασφάλιση του
δηµοσίου συµφέροντος.

Λοιποί Όροι
Ο προµηθευτής υποχρεούται να εγκαταστήσει κάδο συλλογής των άδειων µελανοταινιών/τόνερ, σε χώρο που
θα του υποδειχθεί και σε κάθε όροφο του Υπουργείου. Η συλλογή των κενών µελανοταινιών/ τόνερ, από τον
κάδο και η παραλαβή αυτών, πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες του αρµόδιου προσωπικού του
Υπουργείου.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι:
• Θα πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους, το αργότερο έως στις 29-02-2012 στο
Κεντρικό Πρωτόκολλο του ΥΠ. Υ. ΜΕ. ∆. (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 επιτροπή
αξιολόγησης των προσφορών, στις 02-03-2012 στο κτίριο του ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆. (Αναστάσεως 2
και Τσιγάντε – Παπάγου), Γραφείο 605 και ώρα 10:00 π.µ.
Η ισχύς της σύµβασης που θα υπογραφεί µε τον µειοδότη-ανάδοχο θα καταλαµβάνει το χρονικό διάστηµα
από την ηµεροµηνία υπογραφής µέχρι και 31-12-2012. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα της
µονοµερούς παράτασης της χρονικής διάρκειας της σύµβασης για δύο (2) µήνες, µε τις ίδιες τιµές.
Η παρούσα συµπλήρωση-τροποποίηση η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της υπ’ αριθµ. οικ.
5803/1147/06-02-2012 απόφασης έγκρισης διενέργειας πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, να καταχωρηθεί
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στην ιστοσελίδα του Υπ. Υ. Με. & ∆. (www.yme.gr) καθώς και στο δικτυακό τόπο του Προγράµµατος
∆ΙΑΥΓΕΙΑ, προς ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων. Περίληψη της παρούσας απόφασης να δηµοσιευθεί στην
οικονοµική εφηµερίδα « ΚΕΡ∆ΟΣ».
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της υπ’ αριθµ. οικ. 5803/1147/06-02-2012 απόφασης (Α∆Α : ΒΟΖ01-3ΜΜ).

ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆.
1.

Η ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Υπαλλήλους-µέλη
της επιτροπής διενέργειας
του διαγωνισµού:
α) Ηλία Γιαννακόπουλο
β) Ζωή Κατσαµάνη
γ) Θεώνη Παπασηµακοπούλου
δ) Ευαγγελία Κακουλίδου
ε) Μαρία Θεοδωρή
στ) Στεφανία Κακαβελάκη

ΕΡΙΦΥΛΗ ΣΑΒΒΙ∆ΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

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

ΙΩΑΝΝΑ ΑΪΒΑΖΙ∆ΟΥ

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

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ
1 - ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών
2 - Τµήµα Προµηθειών
3 - Α. Ζώτου
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