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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚOY
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:
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Αριθμ. Πρωτ.:
Οικ. 61532/4910

Αναστάσεως 2
101 91 - Παπάγου
Α. Ζώτου
213-130.85.99
213-130.83.92

ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια φορητών
υπολογιστών και εκτυπωτών (ασπρόμαυρων και έγχρωμων), για την κάλυψη
αναγκών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Σύμφωνα με:
1. Τις διατάξεις:
1.1 του ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/01-12-1995) «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 Δημοσίου 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 Δημοσίου», 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 Διαύγεια” 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) Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων − Εναρμόνιση της
ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989
(L395) 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 Δεκεμβρίου 2007 (L 335).
1.8 του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων κτλ».
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1.9 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».
1.10 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».
1.11 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».
1.12 του ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/08-08-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής
οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».
1.13 του άρθρου 37 του ν. 4320/2015 (ΦΕΚ A 29/19-03-2015) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων
μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης
και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις».
1.14 του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/22-09-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και
Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
1.15 του π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Β/23-09-2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
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2. Τις αποφάσεις με αριθμούς:
2.1 Π1/2489/22-08-1995 του Υπουργού Εμπορίου «Συγκρότηση και λειτουργία των
Επιτροπών Παραλαβής Υλικών, Διαδικασία Παραλαβής».
2.2 2024709/301/0026/08-04-1998 του Υπουργού Οικονομικών «Περί καθορισμού των
δικαιολογητικών των δαπανών του Δημοσίου για προμήθειες και εργασίες».
2.3 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».
2.4 Οικ. 40898/5356/14-08-2013 (ΦΕΚ 2246/Β΄/10-09-2013) κ.υ.α. του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών και των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Αναδιάρθρωση της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
2.5 Οικ. 26398/28-04-2015 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 315/6-05-2015) του Πρωθυπουργού και του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού κ. Χρήστου
Σπίρτζη «Διορισμός Γενικής Γραμματέως του πρώην Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων».
2.6 Οικ. 33497/456/29-05-2015 (ΦΕΚ 1008/Β) του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας,
Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού κ. Χρήστου Σπίρτζη «Μεταβίβαση δικαιώματος
υπογραφής “με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού” στους: Γενική Γραμματέα επί θεμάτων
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, όπως αυτά ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1β
του π.δ. 109/2014, Γενικό Γραμματέα Υποδομών, Γενικό Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και
Ταχυδρομείων και στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Προϊσταμένους
Διευθύνσεων και Προϊσταμένους Τμημάτων του π.δ. 109/2014, όπως ισχύει».
και λαμβάνοντας ειδικότερα υπόψη:
1. Τα υπ’ αριθμ. πρωτ. 20673/181/11-06-2015 και Φ3/45957/352/31-07-2015 έγγραφα και
το από 20-10-2015 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και
Υποστήριξης Υποδομών Πληροφορικής, Δικτύων και Χρηστών, που αναφέρονται στην
ανάγκη προμήθειας μηχανογραφικού εξοπλισμού, με συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές,
για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του Υπ.Υ.Με.Δι.
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2. Την υπ’ αριθμ. ΔΟΔ/54182/7281/Φ.ΑΝ/08-09-2015 απόφαση της Διεύθυνσης Οικονομικής
Διαχείρισης, περί ανάληψης υποχρέωσης και έγκρισης δαπάνης, ποσού # 10.937,18 € #, η
οποίο καταχωρήθηκε με α/α 68510 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υ.Δ.Ε.
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3. Το υπ’ αριθμ. οικ. 55823/4398/29-09-2015 πρωτογενές αίτημα (που αναρτήθηκε στο
Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ, με τον υπ’ αριθμ. Α.Δ.Α.Μ. 15REQ003100775) για την προμήθεια 5 φορητών
υπολογιστών, 8 ασπρόμαυρων και 8 έγχρωμων εκτυπωτών, προς κάλυψη αναγκών των
Υπηρεσιών του Υπ.Υ.Με.Δι.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1- Εγκρίνουμε, με τη συνοπτική διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού (λόγω ύψους δαπάνης),
την προμήθεια και εγκατάσταση πέντε (5) φορητών υπολογιστών, οκτώ (8) ασπρόμαυρων
και οκτώ (8) έγχρωμων εκτυπωτών, προς κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών του Υπ.Υ.Με.Δι.
Οι τεχνικές προδιαγραφές των φορητών υπολογιστών και των εκτυπωτών αναφέρονται στο
επισυναπτόμενο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄.
2- Δικαίωμα 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, το ν. 4270/2014 και τους όρους, που αναφέρονται στα παραρτήματα, που
επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση:
«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ»
«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΟΡΗΤΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

Τα παραρτήματα αυτά αποτελούν αναπόσπαστο και ισοδύναμης ισχύος τμήμα της παρούσας
απόφασης.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 30η Οκτωβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.30΄,
στο Γραφείο 605, στον 6ο όροφο του επί της συμβολής των οδών Αναστάσεως και Τσιγάντε
κτηρίου του Υπουργείου, στο Δήμο 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 29
Οκτωβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00΄, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Υπουργείου
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, 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.
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- Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια.
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- 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 «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», στον οποίο τοποθετούνται το
καταστατικό της εταιρείας και τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς και
- τον υποφάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», στον οποίο τοποθετούνται τα οικονομικά
στοιχεία της προσφοράς.
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. 2815/254/15-01-2015 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 Διεύθυνση
Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού του Υπ.Υ.Με.Δι., 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 της προμήθειας, ο οποίος 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 ένα (1), για περισσότερα ή και για τα τέσσερα
(4) είδη, αλλά υποχρεωτικά για όλη τη ζητούμενη ποσότητα εκάστου είδους με ποινή το
απαράδεκτο της προσφοράς. Προσφορές που δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας θα
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
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9- Οι τιμές θα δίνονται σε ευρώ για παράδοση των φορητών υπολογιστών και των εκτυπωτών
στις Υπηρεσίες του Υπουργείου εντός Αττικής (σύμφωνα με την κατανομή της Δ/νσης
Σχεδιασμού και Υποστήριξης Υποδομών Πληροφορικής, Δικτύων 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).
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- Η προμήθεια των φορητών υπολογιστών και των εκτυπωτών θα παραληφθεί 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 Δημοσίου, 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 Δ/νση Σχεδιασμού και Υποστήριξης Υποδομών Πληροφορικής,
Δικτύων και Χρηστών. Στην περίπτωση που απαιτηθεί εγκατάσταση συγκεκριμένου
λογισμικού προστασίας, αυτό θα παρασχεθεί από την παραπάνω Υπηρεσία.
12- Η πληρωμή της αξίας των φορητών υπολογιστών και των εκτυπωτών θα γίνει μετά την
οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή τους και αφού ο προμηθευτής υποβάλλει το
τιμολόγιο και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Οποιοσδήποτε άλλος τρόπος πληρωμής 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
Δημοσίων 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 φορητών υπολογιστών και εκτυπωτών προϋπολογίζεται
μέχρι του ποσού των δέκα χιλιάδων εννιακοσίων τριανταεπτά ευρώ και δεκαοκτώ λεπτών
# 10.937,18 € # (συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 23 %) και θα βαρύνει τις πιστώσεις
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Μεταφορών και Δικτύων, Φορέας 39-110
και Κ.Α.Ε. 1723.

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 εκάστου είδους και μέχρι του ποσοστού 50 %. Επίσης,
έχει το δικαίωμα κατακύρωσης μεγαλύτερης ποσότητας από την προκηρυχθείσα ποσότητα
εκάστου είδους και μέχρι του ποσοστού 30 %.
16- Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα ματαίωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού, εάν αυτό
κριθεί ασύμφορο.
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 Δημοσίων
Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) eprocurement.gov.gr.

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Μέλη της επιτροπής διενέργειας
του διαγωνισμού
Τακτικά μέλη:
α) Μαργαρίτη Βασιλική
β) Βήχος Εμμανουήλ
γ) Λιανού Κωνσταντίνα
Αναπληρωματικά μέλη
δ) Λιακοπούλου Μάρθα
ε) Κωνσταντακοπούλου Κωνσταντίνα
στ) Μπισμπίκη Ολυμπία

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΣΙΟΛΑΜΠΡΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΜΑΓ∆Α ΜΑΚΡΗ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.:
1 - Γενική Διευθύντρια Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
2 - Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών
3 - Δ/νση Σχεδιασμού και Υποστήριξης Υποδομών
Πληροφορικής, Δικτύων και Χρηστών
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1 - Χρονολογικό Αρχείο
2 - Α. Ζώτου
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΄
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΤΙΜΗ

ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ

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

Σελ. 7 από 11

ΑΔΑ: Ω6Ν14653ΟΞ-3Ν6

Ανήκει στην υπ’ αριθμ. Οικ. 61532/4910/21-10-2015 απόφασή μας

15PROC003200069 2015-10-21
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΄

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΟΡΗΤΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΤΥΠΟΥ 1
Γενικά
Να αναφερθεί µοντέλο και εταιρεία κατασκευής
Αριθµός µονάδων
Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας
Τύπος Επεξεργαστή
Συχνότητα (GHz)
Cache (MB)
Cores
Lithography
Κύρια Μνήµη
Προσφερόµενη (GΒ)
Υποστηριζόµενη στο motherboard (GB)
Τεχνολογία
Μονάδα Σκληρού ∆ίσκου
Μέγιστος αριθµός εσωτερικών µονάδων δίσκων που υποστηρίζονται
Πλήθος µονάδων
Τύπος: SSD
Χωρητικότητα/µονάδα δίσκου (GΒ)
Οδηγός Οπτικού ∆ίσκου
DVD+/-RW
Συνδεσιµότητα σε δίκτυο
10/100 Ethernet
Wireless Lan 802.11/b/g/n
Bluetooth
Συνδέσεις
VGA
USB 2.0
USB 3.0
HDMI
Πληκτρολόγιο
Keyboard
Τροφοδοσία
Τύπος µπαταρίας 4-Cell Lithium-Ion Battery
Οθόνη
∆ιαστάσεις (Ίντσες)
Ανάλυση
Βάρος
Συνολικό βάρος
Λειτουργικό σύστηµα:
Ms Windows 8.1 Professional 64bit ENG ή νεότερο
Λειτουργικό σύστηµα πλήρως εγκατεστηµένο, µε τις τελευταίες
ανανεώσεις (updates) και επιδιορθώσεις (patches) τον καιρό της
προµήθειας του υπολογιστή.
DVD εγκατάστασης Λειτουργικού
Επιπλέον εξοπλισµός
Τσάντα µεταφοράς

Υποχρ/κή
Απαίτηση
ΝΑΙ
1
Intel Core i5
≥1.7
≥3
≥2
≤ 14nm
≥4
≥8
DDR3
≥1
1
NAI
≥ 120GΒ
ΝΑΙ
NAI
ΝΑΙ
NAI
NAI
ΝΑΙ
ΝΑΙ
NAI
ΝΑΙ
NAI
≥ 13''
≥1366x768
≤ 3Kgr
ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
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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

15PROC003200069 2015-10-21 ≥ 2 έτη

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 ENG

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΟΡΗΤΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΤΥΠΟΥ 2
Γενικά
Να αναφερθεί µοντέλο και εταιρεία κατασκευής
Αριθµός µονάδων
Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας
Τύπος Επεξεργαστή
Συχνότητα (GHz)
Cache (MB)
Cores
Lithography
Κύρια Μνήµη
Προσφερόµενη (GΒ)
Υποστηριζόµενη στο motherboard (GB)
Τεχνολογία
Μονάδα Σκληρού ∆ίσκου
Μέγιστος αριθµός εσωτερικών µονάδων δίσκων που υποστηρίζονται
Πλήθος µονάδων
Τύπος: SATA
Χωρητικότητα/µονάδα δίσκου (GΒ)
Ταχύτητα περιστροφής (rpm)
Οδηγός Οπτικού ∆ίσκου
DVD+/-RW
Κάρτα οθόνης
VGA On board
Συνδεσιµότητα σε δίκτυο
10/100 Ethernet
Wireless Lan 802.11/b/g/n
Bluetooth
Συνδέσεις
USB 2.0
USB 3.0
HDMI
Πληκτρολόγιο
Keyboard
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ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
NAI

Υποχρ/κή
Απαίτηση
ΝΑΙ
4
Intel Core
i5
≥1.7
≥3
≥2
≤ 14nm
≥4
≥8
DDR3
≥1
1
NAI
≥ 500GΒ
≥ 5400
ΝΑΙ
ΝΑΙ
NAI
ΝΑΙ
NAI
ΝΑΙ
ΝΑΙ
NAI
ΝΑΙ

Απάντηση
προµηθευτή

Παραποµπή
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Τροφοδοσία
Τύπος µπαταρίας 4-Cell Lithium-Ion Battery
Οθόνη
∆ιαστάσεις (Ίντσες)
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NAI
≥ 15''

Ανάλυση
Βάρος
Συνολικό βάρος
Λειτουργικό σύστηµα:
Ms Windows 8.1 Professional 64bit Greek ή νεότερο

≥1366x768
≤ 3Kgr
ΝΑΙ

Λειτουργικό σύστηµα πλήρως εγκατεστηµένο, µε τις τελευταίες
ανανεώσεις (updates) και επιδιορθώσεις (patches) τον καιρό της
προµήθειας του υπολογιστή.
DVD εγκατάστασης Λειτουργικού
Επιπλέον εξοπλισµός
Τσάντα µεταφοράς
Εγγύηση
Συνολική εγγύηση συστήµατος
Η εγγύηση να προσφέρεται από τον κατασκευαστή.

≥ 2 έτη
ΝΑΙ

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 (09:0017:00).Η τηλεφωνική υποστήριξη θα καλύπτει θέµατα εγγύησης και όχι
χειρισµού.

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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
ΝΑΙ

ΝΑΙ
NAI
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ΠΙΝΑΚΑΣ Γ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΧΡΩΜΟY
ΕΚΤΥΠΩΤΗ LASER
Γενικά
Να αναφερθεί µοντέλο και εταιρεία κατασκευής
Αριθµός µονάδων
Τεχνολογία εκτύπωσης
Τύπος εκτύπωσης
Μέγεθος χαρτίου
Ανάλυση εκτύπωσης
Ταχύτητα εκτύπωσης
Μηνιαίος κύκλος εργασιών (συνιστώµενος)
Χωρητικότητα βασικού δίσκου εισερχόµενου χαρτιού
Να διαθέτει αυτόµατο τροφοδότη διπλής όψης

Υποχρ/κή
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Απαίτηση

Απάντηση
προµηθευτή

Παραποµπή

Απάντηση
προµηθευτή

Παραποµπή

ΝΑΙ
8
Laser
Έγχρωµη
A4
1200Χ1200 dpi
≥23 σελ/λεπτό
≥50.000 σελ.
≥250 σελ.
ΝΑΙ
Fast Ethernet
10/100Base- TX
(RJ-45)

Συνδέσεις
Ο κάθε εκτυπωτής να συνοδεύεται από το αρχικό σετ
αναλωσίµων του ίδιου κατασκευαστή (toner+drum ή ενιαία
µονάδα).
Ο προσφερόµενος εξοπλισµός θα πρέπει να καλύπτεται
από δωρεάν εγγύηση απευθείας από τον κατασκευαστή για
τουλάχιστον ένα (1) έτος µετά την οριστική παραλαβή του
και η οποία θα καλύπτει το σύνολο των ανταλλακτικών και
των υπηρεσιών αποκατάστασης της βλάβης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗ
LASER ΜΟΝΟΧΡΩΜΟΣ
Γενικά
Να αναφερθεί µοντέλο και εταιρεία κατασκευής
Αριθµός µονάδων
Τεχνολογία εκτύπωσης
Τύπος εκτύπωσης
Μέγεθος χαρτίου
Ταχύτητα εκτύπωσης
Ανάλυση εκτύπωσης
Μηνιαίος κύκλος εργασιών (συνιστώµενος)
Χωρητικότητα βασικού δίσκου εισερχόµενου χαρτιού
Να διαθέτει αυτόµατο τροφοδότη διπλής όψης

Συνδέσεις
Ο κάθε εκτυπωτής να συνοδεύεται από το αρχικό σετ
αναλωσίµων του ίδιου κατασκευαστή (toner+drum ή ενιαία
µονάδα).
Ο προσφερόµενος εξοπλισµός θα πρέπει να καλύπτεται από
δωρεάν εγγύηση απευθείας από τον κατασκευαστή για
τουλάχιστον ένα (1) έτος µετά την οριστική παραλαβή του και
η οποία θα καλύπτει το σύνολο των ανταλλακτικών και των
υπηρεσιών αποκατάστασης της βλάβης.
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ΝΑΙ

Υποχρ/κή
Απαίτηση
ΝΑΙ
8
Laser
Μονόχρωµη
A4
≥40 σελ/λεπτό
1200Χ1200 dpi
≥ 80.000 σελ.
≥250 σελ.
ΝΑΙ
Fast Ethernet
10/100BaseTX (RJ-45)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

