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ΘΕΜΑ: Κατακύρωση αποτελέσματος του πρόχειρου διαγωνισμού, για την εκτέλεση του έργου:
«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».

ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη :
1 - Σις διατάξεις :
α) Σου άρθρου 24 του ν. 2198/1994, σχετικά με την «παρακράτηση φόρου εισοδήματος
από εμπορικές επιχειρήσεις».
β) 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.
γ) 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.
δ) 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.
ε) 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».
στ) Σου π. δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου».
ζ) Σης παραγράφου 4 του άρθρου 38 του π.δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου».
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η) 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».
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..……».
κ) Σου άρθρου 1 του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Τπουργείων, μεταφορά και
κατάργηση υπηρεσιών».
2 - Σις αποφάσεις με αριθμούς :
α) Π1/ 2489/ 22.08.1995 του Τπουργού Εμπορίου «υγκρότηση και λειτουργία των Επιτροπών
Παραλαβής Τλικών, Διαδικασία Παραλαβής».
β) 2024709/ 301/0026/ 8.4.1998 του Τπουργού Οικονομικών «Περί καθορισμού των
δικαιολογητικών των δαπανών του Δημοσίου για προμήθειες και εργασίες».
γ) 35130/739/ 9-8-2010 του Τπουργού Οικονομικών «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου
83 παρ. 1 του ν. 2362/1995 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια
προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων».
δ) 36738/ΔΙΟΕ872/21-08-2012 του Τπουργού και του Αναπληρωτή Τπουργού Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Τποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και
δικαιώματος υπογραφής».
ε) 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.).
στ) 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».
ζ) Οικ. 47695/7814/07-11-2012 του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Οικονομικών Τπηρεσιών του
Τπουργείου μας «Σροποποίηση – συμπλήρωση της με αριθμ. 45163/7426/31-10-2012 απόφασής
μας».
η) 48217/7894/09-11-2012 του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Οικονομικών Τπηρεσιών του
Τπουργείου μας «Διευκρινίσεις επί των όρων της με αριθμ. 45163/7426/31-10-2012 ( όπως
τροποποιήθηκε- συμπληρώθηκε με τη με αριθμ. οικ.47695/7814/07-11-2012 όμοια) απόφασης
προκήρυξης με θέμα: 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».
θ) Οικ. 1400/315/10-01-2013 του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Τπηρεσιών του Τπουργείου μας
«Απόφαση ανατροπής αναληφθείσας υποχρέωσης και έγκρισης δαπάνης», συνολικού ποσού
# 65.100,29 € # (α/α 26171 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών της Τ.Δ.Ε.).
ι) 51393/8430/12/09-01-2013 του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Οικονομικών Τπηρεσιών του
Τπουργείου μας «Ανάληψη υποχρέωσης και έγκρισης δαπάνης», συνολικού ποσού
# 35.548,23 € # (α/α 4573 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών της Τ.Δ.Ε.).

3- Σην από 29-10-2012 ανακοίνωση, περί πραγματοποίησης δημόσιας κλήρωσης.
4- Σο από 31-10-2012 πρακτικό δημόσιας κλήρωσης.
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5- Σο από 29-11-2012 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του παραπάνω διαγωνισμού, σύμφωνα
με το οποίο :
Α. Τπέβαλαν προσφορές οι εταιρείες: α) «ΑΥΟΙ ΔΟΞΙΑΔΗ ΓΡΑΥΟΣΕΦΝΙΚΗ Α.Ε.»,
β) «ΥΩΣΟΣΕΦΝΙΚΗ Ε.Π.Ε.»,
γ) «HIPAC A.E.B.E.»,
δ) «SPACE HELLAS A.E.»,
ε) «ACTIVE COMPUTER SYSTEMS Ε.Π.Ε.»,
στ) «PRINTEC GROUP OF COMPANIES» και
ζ) «Α. & Μ. ΓΑΛΑΝΗ Ο.Ε. (EURO SUPPLIES)».
Β. Προτείνεται η κατακύρωση του παραπάνω έργου ως εξής :
Οκτώ (8) ηλεκτρονικοί υπολογιστές και Λογισμικό διακομιστών στην εταιρεία
«PRINTEC A.E.».
Δεκαπέντε (15) εκτυπωτές, στην εταιρεία «ACTIVE COMPUTER SYSTEMS Ε.Π.Ε.».
Τλικά διακομιστών, στην εταιρεία «HIPAC A.E.B.E.».
6 – Σο γεγονός ότι για την προμήθεια του είδους «οκτώ (8) ηλεκτρονικοί υπολογιστές», προσφορά
υπέβαλλε μόνο η εταιρεία «PRINTEC A.E.».
7 - Σο με αριθμ. 54138/8064/03-01-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Οργάνωσης & Πληροφορικής
του Τπουργείου μας, με το οποίο προτείνεται η ματαίωση της προμήθειας του είδους «οκτώ (8)
ηλεκτρονικοί υπολογιστές», για το λόγο ότι η προσφερόμενη τιμή κρίνεται ιδιαίτερα υψηλή.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Αποδεχόμαστε την από 29-11-2012 ομόφωνη εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής και
κατακυρώνουμε την εκτέλεση του έργου : «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», ως εξής:

ΕΙΔΟ

ΣΕΜΑΦΙΑ

ΕΣΑΙΡΕΙΑ

ΣΙΜΗ
ΜΕ Υ.Π.Α.

3
4
4

PRINTEC A.E.

23.419,20 €

15

ACTIVE COMPUTER
SYSTEMS Ε.Π.Ε.

9.870,75 €

6
3

HIPAC A.E.B.E.

2.258,28 €

Λογισμικό διακομιστών
WinSvrStd 2012 OLP NL Gov 2Proc
WinSvrExtConn 2012 OLP NL Gov Qlfd
SQLSvrStdCore 2012 OLP 2Lic NL Gov
CoreLic Qlfd

Εκτυπωτές
HP LASERJET ENTERPRISE P3015dn
(CE528A) – μαζί με τα αναλώσιμα
εκτύπωσης 50.000 σελ.

Τλικά διακομιστών
HP 2TB 3G SATA 7.2K 3.5in MDL HDD
HP 460W CS Gold Ht Plg Pwr Supply Kit

ΤΝΟΛΟ

35.548,23 €

Επισημαίνεται ότι, η συντήρηση των δεκαπέντε (15) εκτυπωτών, θα ανατεθεί στην εταιρεία
«ACTIVE COMPUTER SYSTEMS Ε.Π.Ε.», με νεότερη απόφαση της αναθέτουσας αρχής και
μετά τη λήξη της μονοετούς εγγύησης on site.
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Οι προσφορές των παραπάνω εταιρειών και το από 29-11-2012 πρακτικό της αρμόδιας
επιτροπής, επισυνάπτονται στη παρούσα απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστα και
ισοδύναμης ισχύος τμήματά της.
2. Ματαιώνουμε την προμήθεια του είδους «οκτώ (8) ηλεκτρονικοί υπολογιστές», για το λόγο που
αναλυτικά αναφέρεται στο με αριθμ. 54138/8064/03-01-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης
Οργάνωσης & Πληροφορικής του Τπουργείου μας, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα
απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ισοδύναμης ισχύος τμήμα της.

3. ΦΡΟΝΟ ΠΑΡΑΔΟΗ

Η προμήθεια των ειδών, θα ολοκληρωθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις προσφορές των εν
λόγω εταιρειών, ήτοι:
 αράντα (40) ημερολογιακές ημέρες, από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, για τα
υπό προμήθεια είδη από την «PRINTEC A.E.».
 Δέκα (10) εργάσιμες ημέρες, από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, για τα υπό
προμήθεια είδη από την «ACTIVE COMPUTER SYSTEMS E.Π.Ε.».
 Σριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες, από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, για τα
υπό προμήθεια είδη από την «HIPAC A.E.B.E.».

4. ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΤ - ΠΛΗΡΩΜΕ
Α. Η πληρωμή της αξίας των ειδών, θα γίνει μετά την οριστική, ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή τους από την αρμόδια τριμελή επιτροπή και αφού οι ανάδοχοι υποβάλλουν τα
τιμολόγια και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Οι κρατήσεις για τρίτους, στο χωρίς Υ.Π.Α.
ποσό των τιμολογίων των αναδόχων, βαρύνουν τους ίδιους. Κατά την εξόφληση,
παρακρατείται από τους ανάδοχους ο νόμιμος φόρος εισοδήματος, σύμφωνα με το αρθρ. 24
του ν. 2198/1994.
Β. Η δαπάνη εκτέλεσης του έργου, συνολικού ποσού τριάντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων
σαράντα οκτώ ευρώ και είκοσι τριών λεπτών # 35.548,23 € # (συμπεριλαμβανομένου
Υ.Π.Α.), βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Τπουργείου Τποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων, Υορέας 35/710 και Κ.Α.Ε. 1723 «Προμήθεια ηλεκτρονικών
υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών».

5. ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΟΡΙΣΙΚΗ, ΠΟΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ:
υγκροτούμε τριμελή επιτροπή παρακολούθησης και οριστικής, ποσοτικής και ποιοτικής
παραλαβής του εν λόγω έργου, αποτελούμενη από τους:
α) Μακρή εραφείμ, ως πρόεδρο,
β) Κομινάκη Γεώργιο, ως μέλος και
γ) Πίρκολο Κωνσταντίνο, ως μέλος,
με αναπληρωτή τον υπάλληλο Γκυρτή Δημήτριο.
ε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας κάποιου εκ των παραπάνω τακτικών μελών, η
αναπλήρωση γίνεται με φροντίδα του προέδρου, χωρίς άλλη απόφαση και σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στο άρθρο 6 της Π1 – 2489/95 απόφασης του Τπουργού Εμπορίου, με την οποία
παρέχονται οδηγίες για την παραλαβή. Για την έγκαιρη κλήτευση του αναπληρωματικού
μέλους, τα τακτικά μέλη πρέπει να ενημερώνουν εγκαίρως τον πρόεδρο, για τυχόν απουσία ή
κώλυμά τους.
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Σα παραπάνω μέλη της επιτροπής προέκυψαν μετά από διαδικασία κληρώσεως σύμφωνα με τα
αναλυτικά οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. ΔΙΚΠΟ/Υ.18/οικ.21508/04-11-2011 απόφαση και στην
υπ’ αριθμ ΔΙΚΠΟ/Υ.18/οικ.21526/04-11-2011 εγκύκλιο του Τπουργού Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του
άρθρου 26 του ν. 4024/2011.

6. ΤΠΟΓΡΑΥΗ ΤΜΒΑΕΩΝ
Α.

Οι εταιρείες «ACTIVE COMPUTER SYSTEMS Ε.Π.Ε.», «PRINTEC A.E.» και «HIPAC
A.E.B.E» υποχρεούνται να προσέλθουν, εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την
ημερομηνία κοινοποίησης της παρούσας, στην Τπηρεσία μας, για την υπογραφή των
σχετικών συμβάσεων, προσκομίζοντας τα έγγραφα, από τα οποία να προκύπτει η νόμιμη
εκπροσώπησή τους.
Β. Για την υπογραφή των ως άνω συμβάσεων, εξουσιοδοτούμε την Αναπληρώτρια
Προϊσταμένη του Σμήματος Προμηθειών.

7. ΚΤΡΩΕΙ
ε περίπτωση άρνησης ή δυστροπίας των αναδόχων ή αθέτησης οποιουδήποτε όρου αυτής της
απόφασης, εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες, από τον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου
(π. δ. 118 / 2007), κυρώσεις.

ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΠΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
1. Τπ. Α. Αν. Τ. Με. Δ.
Μέλη της επιτροπής (4)
2. HIPAC Α.Ε.Β.Ε.
Ευρυδάμαντος 53
Σ.Κ. 117 45 - Αθήνα
Σηλ: 210- 93.70.265
Fax: 210- 93.70.267
3. ACTIVE COMPUTER SYSTEMS Α.Ε.
Ελ. Βενιζέλου 107
Σ.Κ. 153 41 - Αγ. Παρασκευή
Σηλ: 210- 65.77.900
Fax: 210-65.38.002
4. PRINTEC A.E.
Θησέως 8-10
Σ.Κ. 176 76 - Καλλιθέα
Σηλ: 210-92.09.147
Fax: 210-92.09.128

Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ

ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΑΙΟΛΑΜΠΡΟ

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΥΟ

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΓΙΑΝΝΑΚΗ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ
1. 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
στ) Διεύθυνση Οργάνωσης & Πληροφορικής
2. SPACE HELLAS A.E.
Μεσογείων 312
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ΑΔΑ: ΒΕΙΠ1-3ΔΘ

Σ.Κ. 153 41 – Αγ. Παρασκευή
Σηλ: 210-65.04.100
Fax: 210-65.16.712
3. Α. & Μ. ΓΑΛΑΝΗ Ο.Ε. (EURO SUPPLIES)
Οδός Αρμονίας
Σ.Θ. 1119 – Θέση Λιοφύτι – πάτα
Σηλ: 210-60.37.990
Fax: 210-60.39.065
4. ΥΩΣΟΣΕΦΝΙΚΗ Ε.Π.Ε.
Αχιλλέως 64
Σ.Κ. 104 35 – Αθήνα
Σηλ: 210-52.41.567
Fax: 210-52.46.057
5. ΑΔΕΛΥΟΙ ΔΟΞΙΑΔΗ ΓΡΑΥΟΣΕΦΝΙΚΗ ΑΕ
Μιχαλακοπούλου 204 & Δ. Πύρρου 4-8
Σ.Κ. 115 27 – Αθήνα
Σηλ: 210-77.90.077
Fax: 210-74.73.606
ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1 - Δ/νση Οικονομικών Τπηρεσιών
2 - Σμήμα Προμηθειών
3 - Ρ. αγάνη
ΤΝΗΜΜΕΝΑ:
1. Σο από 29-11-2012 πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής
2. Οι προσφορές των τριών (3) αναδόχων
3. Σο από 31.10.2012 πρακτικό δημόσιας κλήρωσης
4. Σο με αριθμ. 54138/8064/03-01-2013 έγγραφο της
Δ/νσης Οργάνωσης & Πληροφορικής
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