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ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια και εγκατάσταση εβδοµήντα
(70) πλήρων συστηµάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, συµπεριλαµβανοµένων λογισµικών
συστηµάτων και πακέτων εφαρµογών γραφείου, συνολικής προϋπολογιζόµενης δαπάνης
#60.000,00 €#, πλέον Φ.Π.Α. 23%, για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του
Υπουργείου Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού (πρώην ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι.).
ΑΠΟΦΑΣΗ
Σύµφωνα µε:
1.

Τις διατάξεις:

1.1 του ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1-12-1995) «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών
θεµάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα.
1.2 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/27-11-1995) «περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών
του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα.
1.3 του π.δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/05-06-2003) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην
Οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις
Εµπορικές συναλλαγές».
1.4 του π.δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-3-2007) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις
της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων
έργων, προµηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της
Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
16ης Νοεµβρίου 2005».
1.5 του π.δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10-07-2007) «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου», σε
συνδυασµό µε το ν. 4155/2013.
1.6 του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο “Πρόγραµµα ∆ιαύγεια” και άλλες διατάξεις».
1.7 του ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/30-09-2010) και την εγκύκλιο 23/06-12-2010 (Εφαρµογή ν.
3886/2010) ∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων − Εναρµόνιση της
ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395)
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και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως
τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
της 11ης ∆εκεµβρίου 2007 (L 335).
του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων
Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων κτλ».
του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο
µισθολόγιο - βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015».
του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/23-07-2013) «Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα
µέτρα εφαρµογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις».
του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
του ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/08-08-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής
οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις».
του π.δ. 109/2014 (ΦΕΚ 176/Α/29-8-2014) «Οργανισµός του Υπουργείου Υποδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων»
του π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/Α/27-01-2015) «Σύσταση και µετονοµασία Υπουργείων, µεταφορά της
Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».
του ν. 4320/2015 (ΦΕΚ A 29/19-3-2015) «Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την
αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών
οργάνων και λοιπές διατάξεις».
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Τις αποφάσεις µε αριθµούς:

2.
2.1
2.2
2.3

2.4

2.5

2.6

Π1/2489/22-08-1995 του Υπουργού Εµπορίου «Συγκρότηση και λειτουργία των Επιτροπών
Παραλαβής Υλικών, ∆ιαδικασία Παραλαβής».
2024709/301/0026/8-4-1998 του Υπουργού Οικονοµικών «Περί καθορισµού των
δικαιολογητικών των δαπανών του ∆ηµοσίου για προµήθειες και εργασίες».
35130/739/11-08-2010 (ΦΕΚ 1291/Β) του Υπουργού Οικονοµικών «Αύξηση των χρηµατικών
ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του ν. 2362/95 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που
αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων».
Οικ. 40898/5356/14-08-2013 (ΦΕΚ 2246/Β΄/10-09-2013) κ.υ.α. του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονοµικών και των Υπουργών ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων «Αναδιάρθρωση της Γενικής ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων».
Οικ. 26398/28-4-2015 (ΦΕΚ ΥΟ∆∆ 315/6-05-2015) του Πρωθυπουργού και του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού κ. Χρήστου Σπίρτζη «∆ιορισµός
Γενικής Γραµµατέως του πρώην Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων».
Οικ. 2815/254/15-01-2015 της ∆ιεύθυνσης Προµηθειών, Υποδοµών και ∆ιαχείρισης Υλικού περί
συγκρότησης επιτροπών προµηθειών, όπως τροποποιήθηκε µε τις υπ’ αριθµ. 4501/428/21-052015, 33928/2905/14-07-2015 και οικ. 51345/4055/21-08-2015 όµοιες.
και λαµβάνοντας ειδικότερα υπόψη:

1. Τα υπ. αριθµ. πρωτ. 20673/181/11-06-2015 και Φ3/45957/352/31-07-2015 έγγραφα της ∆/νσης
Σχεδιασµού και Υποστήριξης Υποδοµών Πληροφορικής, ∆ικτύων και Χρηστών (Τµήµα
Υποστήριξης Χρηστών), που αναφέρονται στην ανάγκη προµήθειας µηχανογραφικού
εξοπλισµού, µε συνηµµένες τεχνικές προδιαγραφές, για την κάλυψη των αναγκών των
Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού (πρώην
ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι.).
2. Το υπ’ αριθµ. οικ. 55180/4344/14-09-2015 Πρωτογενές Αίτηµα για την προµήθεια εβδοµήντα (70)
πλήρων συστηµάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, συµπεριλαµβανοµένων λογισµικών
συστηµάτων και πακέτων εφαρµογών γραφείου, προς κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών του
Υπουργείου Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού (πρώην ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι.).
3. Την υπ’ αριθµ. ∆Π∆Α 56206/2619/16-09-2015 απόφαση της ∆ιεύθυνσης Προϋπολογισµού και
∆ηµοσιονοµικών Αναφορών για την έγκριση διάθεσης συµπληρωµατικής πίστωσης ποσού
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3000.000,00 € σε βάρους του ενάριθµου έργου 2014ΣΕ57100008 (Π.Κ.8471054) «∆απάνες
υλικοτεχνικής στήριξης και επίβλεψης έργων οδοποιίας», για κάλυψη αναγκών του Υπουργείου
Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού (πρώην ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι.).
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1 - Εγκρίνουµε, µε τη συνοπτική διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισµού (λόγω ύψους δαπάνης), την
προµήθεια και εγκατάσταση εβδοµήντα (70) πλήρων συστηµάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών,
συµπεριλαµβανοµένων λογισµικών συστηµάτων και πακέτων εφαρµογών γραφείου.
Οι τεχνικές προδιαγραφές των ηλεκτρονικών υπολογιστών αναφέρονται στο επισυναπτόµενο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄.
2 - ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν:
α) Φυσικά ή Νοµικά πρόσωπα (Ηµεδαπά ή αλλοδαπά),
β) Συνεταιρισµοί,
γ) Ενώσεις προµηθευτών, που υποβάλλουν κοινή προσφορά και
δ) Κοινοπραξίες προµηθευτών.
3 - Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε το ν. 2286/1995, το ν. 2362/1995, το π.δ.
118/2007 και τους όρους, που αναφέρονται στα παραρτήµατα, που επισυνάπτονται στην
παρούσα απόφαση:
«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ»
«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

Τα παραρτήµατα αυτά αποτελούν αναπόσπαστο και ισοδύναµης ισχύος τµήµα της παρούσας
απόφασης.
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την 1η Οκτωβρίου 2015, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11.30΄, στο Γραφείο
605, στον 6ο όροφο του επί της συµβολής των οδών Αναστάσεως και Τσιγάντε κτηρίου του
Υπουργείου, στο ∆ήµο Παπάγου.
4 - Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στον διαγωνισµό, πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα διακήρυξη, το αργότερο µέχρι την προηγούµενη της
ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού, δηλαδή µέχρι τις 30 Σεπτεµβρίου 2015, ηµέρα Τετάρτη
και ώρα 15:00΄, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του πρώην Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και
∆ικτύων, στην οδό Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε - ΠΑΠΑΓΟΥ (ισόγειο) ή να τις αποστείλουν
ταχυδροµικά, στη διεύθυνση αυτή. Στην περίπτωση αυτή, οι προσφορές πρέπει να έχουν περιέλθει
στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας µέχρι την ανωτέρω ηµεροµηνία και ώρα, διαφορετικά είναι
εκπρόθεσµες και επιστρέφονται.
Επισηµαίνεται ότι σφραγίδα κατάθεσης στα ΕΛ.ΤΑ. ή σε ταχυδροµική εταιρεία δεν θα λαµβάνεται
υπόψη. Οι προσφορές θα πρέπει να υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα µέσα σε σφραγισµένο
φάκελο, µε συνοδευτική επιστολή, η οποία θα πρωτοκολλείται.
Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
- Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ.
- Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια.
- Ο αριθµός πρωτοκόλλου της απόφασης διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού.
- Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
- Τα στοιχεία του αποστολέα.
Ο φάκελος της προσφοράς θα περιέχει, µε ποινή την απόρριψη της προσφοράς, δύο (2)
υποφακέλους:
- τον υποφάκελο «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και
- τον υποφάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
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Το καταστατικό της εταιρείας και τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό
σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά - Τεχνική
Προσφορά».
Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επίσης, επί ποινή απορρίψεως αυτής, σε
χωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά».
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5 - Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί από την επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των
αποτελεσµάτων των τακτικών και πρόχειρων διαγωνισµών και των διαδικασιών διαπραγµάτευσης
προµήθειας µηχανογραφικού εξοπλισµού, λογισµικού και λοιπών συναφών υλικών για κάλυψη
αναγκών των Υπηρεσιών του Υπουργείου, που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. Οικ. 2815/254/1501-2015 απόφασή µας, όπως τροποποιήθηκε µε τις υπ’ αριθµ. 4501/428/21-05-2015,
33928/2905/14-07-2015 και οικ. 51345/4055/21-08-2015 όµοιες, ήτοι από τους υπαλλήλους:
Τακτικά µέλη:
α) Μαργαρίτη Βασιλική, κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, ως πρόεδρος.
β) Βήχος Εµµανουήλ, κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, ως µέλος.
γ) Λιανού Κωνσταντίνα, κλάδου ΤΕ Πληροφορικής, ως µέλος.
Αναπληρωµατικά µέλη:
α) Λιακοπούλου Μάρθα, κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, ως αναπληρώτρια του προέδρου.
β) Κωνσταντακοπούλου Κωνσταντίνα, κλάδου ΤΕ Πληροφορικής, ως µέλος.
γ) Μπισµπίκη Ολυµπία, κλάδου ΤΕ Πληροφορικής, ως µέλος.
Η αναπλήρωση κάποιου µέλους της επιτροπής, λόγω απουσίας ή κωλύµατος, γίνεται µε φροντίδα
του Προέδρου, χωρίς άλλη απόφαση. Για την έγκαιρη κλήτευση των αναπληρωµατικών, τα τακτικά
µέλη πρέπει να ενηµερώνουν εγκαίρως τον Πρόεδρο, για τυχόν απουσία ή κώλυµά τους.
6 - Έργο της επιτροπής είναι:
α) Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών και
β) Η σύνταξη και υποβολή πρακτικού, καθώς και συγκριτικού πίνακα τιµών, στη ∆ιεύθυνση
Προµηθειών, Υποδοµών και ∆ιαχείρισης Υλικού του πρώην ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι., µε τα αποτελέσµατα
της διενέργειας του διαγωνισµού, το συντοµότερο δυνατό.
7 - Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή των
προσφορών που καλύπτουν τις τεχνικές απαιτήσεις του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β΄ της παρούσας
απόφασης.
8 - Ο χρόνος παράδοσης των εβδοµήντα (70) πλήρων συστηµάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών,
συµπεριλαµβανοµένων λογισµικών συστηµάτων και πακέτων εφαρµογών γραφείου, πρέπει να είναι
ο συντοµότερος δυνατός, θα αναφέρεται δε, ρητώς, στην προσφορά κάθε συµµετέχοντος. Ο χρόνος
αυτός σε ουδεµία περίπτωση, µε ποινή την απόρριψη της προσφοράς, θα είναι µεγαλύτερος των
τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών, από την ηµεροµηνία υπογραφής της σχετικής σύµβασης.
Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της ζητούµενης ποσότητας ηλεκτρονικών
υπολογιστών, µε ποινή το απαράδεκτο της προσφοράς. Προσφορές που δεν καλύπτουν τις
απαιτήσεις της Υπηρεσίας θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
9 - Οι τιµές θα δίνονται σε ευρώ για παράδοση των ηλεκτρονικών υπολογιστών στις Υπηρεσίες του
Υπουργείου εντός Αττικής (σύµφωνα µε την κατανοµή της ∆/νσης Σχεδιασµού και Υποστήριξης
Υποδοµών Πληροφορικής, ∆ικτύων και Χρηστών) και εγκατάσταση αυτών. Οι τιµές θα
αναγράφονται ολογράφως και αριθµητικώς.
Προσφορές που δε δίνουν τις τιµές σε ευρώ ή που καθορίζουν σχέση ευρώ προς άλλο νόµισµα θα
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Η τιµή θα δίνεται ως εξής:
α) τιµή µονάδας, µε κρατήσεις, χωρίς Φ.Π.Α.,
β) ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις 23 % , στο οποίο υπάγεται η προµήθεια.
(Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλµένο ποσοστό Φ.Π.Α., αυτό θα διορθώνεται από την
Υπηρεσία).
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Η τιµή µε κρατήσεις και χωρίς Φ.Π.Α. θα λαµβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών.
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά θα
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού και η Υπηρεσία διατηρούν το δικαίωµα να ζητήσουν από
τους συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκµηρίωση του κανονικού ή µη των
προσφεροµένων τιµών, οι δε συµµετέχοντες υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.
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10 - Τα εβδοµήντα (70) πλήρη συστήµατα ηλεκτρονικών υπολογιστών, συµπεριλαµβανοµένων
λογισµικών συστηµάτων και πακέτων εφαρµογών γραφείου, θα παραληφθούν οριστικά, ποσοτικά
και ποιοτικά από την αρµόδια τριµελή επιτροπή εντός δέκα (10) εργασίµων ηµερών από την
ολοκλήρωση των παραδόσεων. Ο χρόνος παράδοσης µπορεί να παραταθεί µέχρι το 1/2 αυτού
(ύστερα από αίτηµα του προµηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν τη λήξη του συµβατικού
χρόνου), µε επιφύλαξη των δικαιωµάτων του ∆ηµοσίου, για επιβολή των προβλεπόµενων
κυρώσεων.
Επισηµαίνεται ότι µετά τη λήξη του κανονικού χρόνου παράδοσης ή της παράτασης, εφόσον δοθεί,
θα κινείται η διαδικασία κήρυξης του προµηθευτή εκπτώτου.
Μετάθεση του συµβατικού χρόνου (χωρίς την επιβολή κυρώσεων) δίνεται µόνο σε περιπτώσεις που
συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία ή αντικειµενική αδυναµία εµπρόθεσµης παράδοσης
των ηλεκτρονικών υπολογιστών.
11

- Τυχόν επιπλέον ρυθµίσεις των υπολογιστών, καθώς και εγκατάσταση βοηθητικών
προγραµµάτων ελεύθερου λογισµικού (π.χ. PDF Reader) που απαιτούνται πριν την παράδοσή
τους, θα υποδειχθούν από τη ∆/νση Σχεδιασµού και Υποστήριξης Υποδοµών Πληροφορικής
∆ικτύου και Χρηστών. Στην περίπτωση που απαιτηθεί εγκατάσταση συγκεκριµένου λογισµικού
προστασίας αυτό θα παρασχεθεί από την παραπάνω Υπηρεσία.

12 - Η πληρωµή της αξίας των ηλεκτρονικών υπολογιστών θα γίνει µετά την οριστική, ποσοτική και
ποιοτική παραλαβή τους και αφού ο προµηθευτής υποβάλλει το τιµολόγιο και τα απαιτούµενα
δικαιολογητικά.
Οποιοσδήποτε άλλος τρόπος προταθεί από τους προσφέροντες δε θα γίνει αποδεκτός και η
προσφορά θα απορρίπτεται.
Τον προµηθευτή θα βαρύνουν: α) κράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων
Συµβάσεων (πλέον τέλος χαρτοσήµου 3% επί της κράτησης και 20% εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. επ’
αυτού), σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 3 του ν. 4013/2011 και β) παρακράτηση φόρου εισοδήµατος
ποσοστού 4% στο καθαρό ποσό της αξίας του τιµολογίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 64
του ν. 4172/2013.
Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωµής ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 35 του π.δ. 118/2007.
13 - Η συνολική δαπάνη προµήθειας των εβδοµήντα (70) πλήρων συστηµάτων ηλεκτρονικών
υπολογιστών συµπεριλαµβανοµένων λογισµικών συστηµάτων και πακέτων εφαρµογών γραφείου,
προϋπολογίζεται µέχρι του ποσού των εβδοµήντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ #73.800,00 €#
(συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α. 23 %) και θα βαρύνει τις πιστώσεις των ∆ηµοσίων
Επενδύσεων σε βάρους του ενάριθµου έργου 2014ΣΕ57100008 (Π.Κ.8471054) «∆απάνες
υλικοτεχνικής στήριξης και επίβλεψης έργων οδοποιίας», για κάλυψη αναγκών του Υπουργείου
Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού (πρώην ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι.).
14 - Για την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού θα λαµβάνεται υπόψη και η προηγούµενη
συµβατική συµπεριφορά κάθε προµηθευτή.
15 - Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα κατακύρωσης του αποτελέσµατος του διαγωνισµού για µέρος της
υπό προµήθειας ποσότητας των ηλεκτρονικών υπολογιστών και µέχρι του ποσοστού 50 %.
Επίσης, έχει το δικαίωµα κατακύρωσης µεγαλύτερης ποσότητας από την προκηρυχθείσα ποσότητα
ηλεκτρονικών υπολογιστών και µέχρι του ποσοστού 30 %.
16 - Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα µαταίωσης του αποτελέσµατος του διαγωνισµού, εάν αυτό κριθεί
ασύµφορο.
Σελίδα 5 από 10

ΑΔΑ: 7Ψ0Β465ΦΘΘ-ΔΓ0

15PROC003064453 2015-09-18

17 - Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί: α) στους δικτυακούς τόπους της Αναθέτουσας Αρχής
www.yme.gov.gr και www.ggde.gr και β) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(Κ.Η.Μ.∆Η.Σ.) eprocurement.gov.gr.
18 - ∆ιευκρινίσεις σχετικά µε τους όρους του διαγωνισµού παρέχονται από τη ∆ιεύθυνση Προµηθειών,
Υποδοµών και ∆ιαχείρισης Υλικού του π. Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων (Ι.
Καραγιώργος, τηλ.: 213 - 1523.717 και κος Α. Σταµούλης, τηλ.: 213-1308.333) όλες τις εργάσιµες
ηµέρες και ώρες.-

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΣΙΟΛΑΜΠΡΟΣ

ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Αναφερόµενους υπαλλήλους,
µέλη της επιτροπής διενέργειας
του διαγωνισµού (6)
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
πρώην ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι.
1 - Γενική ∆ιευθύντρια Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης
2 - Αναπληρωτή Γενικό ∆ιευθυντή
Οικονοµικών Υπηρεσιών
3 - ∆/νση Σχεδιασµού και Υποστήριξης Υποδοµών
Πληροφορικής, ∆ικτύων και Χρηστών
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ
1 - Χρονολογικό Αρχείο
2 - Τµήµα ∆ιαγωνισµών & Συµβάσεων
3 - Τµήµα Τεχνικής Υποστήριξης
4 - Τµήµα Αποθήκης Υλικών
5 - κ. Ι. Καραγιώργο
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΄
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΜΕ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΤΗ

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ

Για την αξιολόγηση των προσφορών, µε κριτήριο κατακύρωσης τη
λαµβάνονται υπόψη τα παρακάτω στοιχεία:

ΤΙΜΗ

χαµηλότερη τιµή,

Η συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της
διακήρυξης.
Ο ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε.
Η προσφερόµενη τιµή, σε σχέση µε τιµές που προσφέρθηκαν σε προηγούµενους
διαγωνισµούς και την τρέχουσα, στην αγορά, τιµή, για όµοιο ή παρεµφερές υλικό.
Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προµηθευτή που πληροί τους όρους και τις
τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΄
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Τεχνικές Προδιαγραφές
Γενικά
Να αναφερθεί µοντέλο και εταιρεία
κατασκευής
Αριθµός µονάδων
Κουτί
2 εµπρόσθιες θέσεις USB 2.0 + 1 είσοδος
MIC + 1 έξοδος ακουστικών
2 συσκευές 5,25" (εξωτερικά), 1 συσκευή
3,5" (εξωτερικά) και 3 συσκευές 3,5"
(εσωτερικά)
Τροφοδοτικό
Τύπος τροφοδοτικού:
Ελάχιστης Ονοµαστικής Ισχύς:
Over Power Protection
Over Current Protection
Short Circuit Protection
Αποδοτικότητα:
Με διακόπτη
Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας
Συχνότητα (GHz)
Cache (MB)
Cores
Να περιλαµβάνει κατάλληλη ψήκτρα και
ανεµιστηράκι
Κύρια Μνήµη
Προσφερόµενη (GΒ)
Τεχνολογία
Συχνότητα (MHz)
ΜΗΤΡΙΚΗ ΚΑΡΤΑ
Θέσεις Μνήµης:
Τύπος Υποστηριζόµενης Μνήµης
PCI
PCI Express x16
Θέσεις PCI-express x1
SATA III
Μονάδα Σκληρού ∆ίσκου
Χωρητικότητα/µονάδα δίσκου (GB)
Τύπος
Πλήθος µονάδων
Ταχύτητα εγγραφής (MB/s)
Ταχύτητα ανάγνωσης (MB/s)
Πρωτόκολλο επικοινωνίας
Οδηγός Οπτικού ∆ίσκου:

Υποχρ/κή
Απαίτηση

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ATX 12V
≥ 450 Watts
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
≥ 70%
ΝΑΙ
≥ 3.6
≥4
≥4
ΝΑΙ
≥ 4 (2Χ2GB)
DDR3
1600
4 σε Dual
Channel
DDR3
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
4
≥ 120
SSD
1
≥ 500
≥ 500
SATA III
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Απάντηση
Παραποµπή
προµηθευτή
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ΝΑΙ
16x
22x
SATA

DVD+/-RW Dual Layer
Ταχύτητα Ανάγνωσης:
Ταχύτητα Εγγραφής:
Σύνδεση
Συνδέσεις
Κάρτα δικτύου Ethernet 100/1000
USB 2.0
USB 3.0
Κάρτα Ήχου:
Display Port
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ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
NAI
1 έξοδος VGA
& 1 έξοδος DVI

Κάρτα Γραφικών:
Πληκτρολόγιο
Τύπος

Ενσύρµατο
ΕλληνικάΑγγλικά

∆ιάταξη
Ποντίκι
Τύπος
Αριθµός πλήκτρων:
Ελάχιστο µήκος καλωδίου
Λειτουργικό σύστηµα
Ms Windows 8.1 Professional 64bit Greek ή
νεότερο
Λειτουργικό σύστηµα πλήρως
εγκατεστηµένο, µε τις τελευταίες ανανεώσεις
(updates) και επιδιορθώσεις (patches) τον
καιρό της προµήθειας του υπολογιστή.
DVD εγκατάστασης Λειτουργικού
Εγγύηση
Συνολική εγγύηση συστήµατος
Η εγγύηση να προσφέρεται από τον
κατασκευαστή.
Σε κάθε περίπτωση που απαιτείται
επικοινωνία, ο προµηθευτής είναι
υποχρεωµένος να παρέχει τηλεφωνική
υποστήριξη για όλη τη χρονική διάρκεια της
εγγύησης και στις εργάσιµες ώρες και
ηµέρες ∆Ε-ΠΑ (09:00-17:00).Η τηλεφωνική
υποστήριξη θα καλύπτει θέµατα εγγύησης
και όχι χειρισµού.
Ανταπόκριση για το Hardware, On-Site την
επόµενη εργάσιµη ηµέρα και ως χρόνος
αποκατάστασης το όριο τριών (3)
εργάσιµων ηµερών. Εάν η επισκευή δεν
είναι εφικτή στα όρια του χρόνου
αποκατάστασης, ο προµηθευτής
υποχρεούται να προβεί στην προσωρινή
αντικατάσταση µε Η/Υ αντίστοιχων
προδιαγραφών

Οπτικό ποντίκι
µε ροδέλα
3
1,5

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
≥ 5 έτη
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Σελίδα 9 από 10

ΑΔΑ: 7Ψ0Β465ΦΘΘ-ΔΓ0
Η προσφερόµενη εγγύηση θα πρέπει να
προσφέρεται και να αποδεικνύεται µε
επιστολή - δήλωση του κατασκευαστή. Η
επιστολή - δήλωση αυτή θα κατατεθεί επί
ποινή αποκλεισµού στον Φάκελο της
Τεχνικής Προσφοράς.
Λογισµικό
MS OFFICE Home and Business 2013
32/64bit Greek
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ΝΑΙ

NAI

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΘΟΝΩΝ
Υποχρ/κή Απάντηση
Παραποµπή
Απαίτηση προµηθευτή

Τεχνικές Προδιαγραφές
Γενικά
Να αναφερθεί µοντέλο και εταιρεία κατασκευής
Αριθµός µονάδων
Μέγεθος οθόνης (ίντσες)
Ανάλυση
Wide LED
Φωτεινότητα
Αντίθεση (τυπική)
Aspect Ratio
DVI
d-sub
Εγγύηση 0 καµένων pixel και αντικατάσταση στο
χώρο µας

ΝΑΙ
≥ 23''
1920 Χ
1080
ΝΑΙ
≥250
cd/m²
≥ 1000:1
16:09
NAI
NAI
≥ 2 έτη
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