ΑΔΑ: Β42Ζ1-ΚΤΞ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ,
ΤΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ
ΣΟΜΕΑ ΤΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ / ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Σαχ. Δ/νση
Σαχ. Κώδικας
Πληροφορίες
Σηλέφωνο
Fax
E - mail

:
:
:
:
:
:

Παπάγου, 7 Νοεμβρίου 2012
Αριθμ. Πρωτ.
Οικ. 47695/7814

Αναστάσεως & Σσιγάντε
101 91 - Παπάγου
Ρ. αγάνη
213 - 130.80.91
213 - 130.83.92
r.sagani@yme.gov.gr

ΘΕΜΑ: Σροποποίηση - συμπλήρωση της με αριθμ. 45163/7426/31-10-2012 απόφασής μας.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη :
1- Σις διατάξεις :
α)
β)

γ)

δ)

ε)

στ)
ζ)
η)

Σου άρθρου 24 του ν. 2198/1994, σχετικά με την «παρακράτηση φόρου εισοδήματος από
εμπορικές επιχειρήσεις».
Σου ν. 2286/1995 «Προμήθειες του Δημόσιου Σομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων », όπως
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 8 του ν. 2323/1995 « Τπαίθριο εμπόριο και
άλλες διατάξεις» και το άρθρο 8 του ν. 2741/1999 «Ενιαίος Υορέας Ελέγχου Σροφίμων,
άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Τπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις » και
ισχύει σήμερα.
Σου 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”, 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 Τπουργείου Οικονομικών» και ισχύει σήμερα.
Σου π.δ. 293/1999 «Οργανισμός του Τπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών», όπως
τροποποιήθηκε με τα π.δ. 100/2002, 59/2003, 99/2005 και 186/2007 και τους ν. 3897/2010 και
4053/2012 και ισχύει σήμερα.
Σου 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».
Σου π. δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου».
Σης παραγράφου 4 του άρθρου 38 του π.δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου».
Σου 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».
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θ)

Σου άρθρου 26 «υγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης» του ν. 4024/2011
«υνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες
διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015».
ι) Σου ν. 4013/2011 «ύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων υμβάσεων..……».
ια) Σου άρθρου 1 του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Τπουργείων, μεταφορά και κατάργηση
υπηρεσιών».
2-

Σις αποφάσεις με αριθμούς:
α) 35130/739/9-8-2010 του Τφυπουργού Οικονομικών «Αύξηση και ορισμός σε ευρώ των
χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του ν. 2362/95».
β) 36738/ΔΙΟΕ872/21-08-2012 του Τπουργού και του Αναπληρωτή Τπουργού Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Τποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και
δικαιώματος υπογραφής».
γ) 43886/7256/22-10-2012 του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Οικονομικών Τπηρεσιών του
Τπουργείου μας «Ανάληψη υποχρέωσης και έγκρισης δαπάνης», συνολικού ποσού # 43.500,00 €
# (α/α 119856 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών της Τ.Δ.Ε.).
δ) 45163/7426/31-10-2012 του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Οικονομικών Τπηρεσιών του
Τπουργείου μας «Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού επιλογής αναδόχου, με κριτήριο
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτών,
λογισμικού και υλικού διακομιστών, που θα καλύψουν τις ανάγκες του Τπουργείου Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Τποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΤΠ. Α. ΑΝ. Τ. ΜΕ. ΔΙ.) - Σομέας
Τποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Σροποποιούμε - συμπληρώνουμε τη με αριθμ. 45163/7426/31-10-2012 απόφασή μας, ως εξής :
Α) Παράρτημα Α’, παράγραφος 1 - Προμήθεια οκτώ (8) ηλεκτρονικών υπολογιστών : οι
ηλεκτρονικοί υπολογιστές θα καλύπτονται από εγγύηση τριών (3) ετών και θα έχουν πιστοποίηση CE.
Η επισκευή ή αντικατάσταση, στα πλαίσια της εγγύησης θα γίνεται με ευθύνη και μέριμνα του
προμηθευτή. ε κάθε περίπτωση που απαιτείται επικοινωνία, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να
παρέχει τηλεφωνική υποστήριξη για όλη τη χρονική διάρκεια της εγγύησης και κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες (Δευτέρα έως Παρασκευή – 09:00 – 17:00). Η τηλεφωνική υποστήριξη θα καλύπτει
θέματα εγγύησης και όχι χειρισμού. Ως χρόνος απόκρισης ύστερα από αναγγελία βλάβης, ορίζεται
μία (1) εργάσιμη ημέρα και ως χρόνος αποκατάστασης το όριο τριών (3) εργασίμων ημερών. Εάν η
επισκευή δεν είναι εφικτή στα όρια του χρόνου αποκατάστασης, ο προμηθευτής υποχρεούται να
προβεί στην προσωρινή αντικατάσταση με ηλεκτρονικό υπολογιστή αντίστοιχων προδιαγραφών.
Β) Παράρτημα Α’, παράγραφος 2 - Προμήθεια δεκαπέντε (15) εκτυπωτών : ο υποψήφιος ανάδοχος
υποχρεούται να καλύπτει on site το σύνολο των ανταλλακτικών και των υπηρεσιών αποκατάστασης
των βλαβών αυτών, για χρονικό ορίζοντα τεσσάρων (4) ετών από το τέλος ισχύος της περιόδου
δωρεάν εγγύησης καλής λειτουργίας, με πληρωμή του τιμήματος κατ’ έτος. Οι βλάβες θα
αποκαθίστανται εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών. ε άλλη περίπτωση, ο υποψήφιος ανάδοχος θα
αντικαθιστά προσωρινά τον εκτυπωτή με αντίστοιχο, έως την αποκατάσταση των βλαβών.
Για τη διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής (τιμής κατακύρωσης), λαμβάνεται υπόψη, το άθροισμα της
τιμής προσφοράς του εκτυπωτή και το κόστος για το σύνολο των ανταλλακτικών και των υπηρεσιών
αποκατάστασης των βλαβών αυτών, για τέσσερα (4) έτη.

2. Μεταθέτουμε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, για την Παρασκευή 16 Νοεμβρίου
2012. (Κατάθεση προσφορών έως την Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 14:00 π.μ.).

3. Η παραπάνω απόφαση θα αναρτηθεί, για χρονικό διάστημα οκτώ (8) ημερών, στην
ιστοσελίδα του ΤΠ.Α.ΑΝ.Τ.ΜΕ.ΔΙ.
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4. Κατά τα λοιπά, ισχύει, ως έχει, η με αριθμ. 45163/7426/31-10-2012 απόφασή μας.
ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΥΠ.Α.ΑΝ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.
1. Μέλη της επιτροπής διενέργειας, δια της
Πρόεδρου Σριανταφυλλάκη Μαρίας
2. Διεύθυνση Οργάνωσης & Πληροφορικής
(για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα)

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ

ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΑΙΟΛΑΜΠΡΟ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ
ΥΠ.Α.ΑΝ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.
α) Πολιτικό Γραφείο Τπουργού
β) Γραφείο Γενικού Γραμματέα
γ) Γραφείο Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Τπηρεσιών
δ) Γραφείο Γενικής Διευθύντριας Διοικητικής Τποστήριξης
ε) Διευθυντή Οικονομικών Τπηρεσιών
ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1 - Δ/νση Οικονομικών Τπηρεσιών
2 - Σμήμα Προμηθειών
3 - Ρ. αγάνη

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΥΟ

ΙΩΑΝΝΑ ΑΪΒΑΖΙΔΟΤ
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