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ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚOY
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Αναστάσεως 2
101 91 - Παπάγου
Σ. Λαζαρίδης
213-130.83.61
213-130.83.92

ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για το έργο της
προμήθειας και εκτύπωσης 800.000 καρτών ελέγχου καυσαερίων (Κ.Ε.Κ),
αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & 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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του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 2016-03-30
(ΦΕΚ 226/Α/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο

1.9

1.10

1.11

1.12

1.13
1.14
1.15

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», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
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».
του π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Β/23-09-2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
του ν. 4337/2015 (ΦΕΚ 129/Α/17-10-2015) «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

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, Διαδικασία Παραλαβής».
2024709/301/0026/08-04-1998 του Υπουργού Οικονομικών «Περί καθορισμού των
δικαιολογητικών των δαπανών του Δημοσίου 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 Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Αναδιάρθρωση της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων».
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».
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. Την από 23-03-2016 αναφορά του υπεύθυνου της Αποθήκης Υλικών του Υπουργείου, που
αφορά στην ανάγκη άμεσης προμήθειας και εκτύπωσης ικανού αποθέματος καρτών
ελέγχου καυσαερίων (Κ.Ε.Κ), αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών &
Δικτύων.
2. Την υπ’ αριθμ. ΔΟΔ/21047/2639/Φ.ΑΝ/28-03-2016 απόφαση της Διεύθυνσης Οικονομικής
Διαχείρισης, περί ανάληψης υποχρέωσης και έγκρισης δαπάνης, ποσού # 24.600,00 € #.
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3. Το υπ’ αριθμ. οικ. 21074/1649/28-03-2016 πρωτογενές αίτημα (που αναρτήθηκε στο
Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. με αριθμό Α.Δ.Α.Μ16REQ004086398), για την προμήθεια και εκτύπωση
800.000 καρτών ελέγχου καυσαερίων (Κ.Ε.Κ), αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών,
Μεταφορών & Δικτύων.
4. Την από 23-03-2016 ανακοίνωση δημόσιας κλήρωσης περί συγκρότησης επιτροπής
διενέργειας του αναφερόμενου στο θέμα πρόχειρου διαγωνισμού.
5. Το από 28-03-2016 πρακτικό δημόσιας κλήρωσης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1-

Εγκρίνουμε, με τη συνοπτική διαδικασία του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού (λόγω
ύψους δαπάνης), την προμήθεια και εκτύπωση 800.000 καρτών ελέγχου καυσαερίων
(Κ.Ε.Κ), αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων.
Οι τεχνικές προδιαγραφές των εντύπων 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, το ν. 4337/2015 και τους όρους, που αναφέρονται στα
παραρτήματα, που επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση:
«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ»
«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ Κ.Ε.Κ.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

Τα παραρτήματα αυτά αποτελούν αναπόσπαστο και ισοδύναμης ισχύος τμήμα της
παρούσας απόφασης.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 12η Απριλίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.30΄, στον
1ο όροφο, αίθουσα σεμιναρίων, του κτηρίου του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών &
Δικτύων, επί των οδών Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε - 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 11η Απριλίου
2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00΄, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Υπουργείου
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, στην οδό Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε - Παπάγου
(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.
- 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 τριμελή επιτροπή, αποτελούμενη από τους υπαλλήλους:
α) Παρασκευή – Μαρία Τούρλου, ως Πρόεδρος,
β) Ιωάννης Αλεξάκης, ως μέλος και
γ) Γεώργιος Πουλάκης, ως μέλος
με αναπληρωτές τους:
α) Αθανάσιο Κλέντο (αναπληρωτή της προέδρου),
β) Σωκράτη Ιωαννίδη και
γ) Γεώργιο Αρβανίτη ως μέλη.
Η αναπλήρωση κάποιου μέλους της επιτροπής, λόγω απουσίας ή κωλύματος, γίνεται με
φροντίδα της 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 προδιαγραφές καρτών ελέγχου καυσαερίων
(Κ.Ε.Κ). Προσφορές που δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας θα απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
8- Ο χρόνος παράδοσης της προμήθειας, ο οποίος πρέπει να είναι ο συντομότερος δυνατός,
θα αναφέρεται ρητώς στην προσφορά κάθε συμμετέχοντος. Ο χρόνος αυτός σε ουδεμία
περίπτωση, με ποινή την απόρριψη της προσφοράς, δεν θα είναι μεγαλύτερος των
τεσσάρων (4) μηνών, από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές για όλη τη ζητούμενη ποσότητα με ποινή το
απαράδεκτο της προσφοράς.
9- Οι τιμές θα δίνονται σε ευρώ, για την προμήθεια, εκτύπωση και παράδοση των 800.000
τεμαχίων καρτών ελέγχου καυσαερίων (Κ.Ε.Κ), στην κεντρική αποθήκη του Υπουργείου
(Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε – Παπάγου, υπόγειο). 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.

Σελ. 4 από 10

ΑΔΑ: 73ΥΦ4653ΟΞ-ΚΛΡ

16PROC004097248
2016-03-30
(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.
10- Η προμήθεια, εκτύπωση και παράδοση των 800.000 τεμαχίων καρτών ελέγχου καυσαερίων
(Κ.Ε.Κ), θα παραληφθεί οριστικά, ποσοτικά και ποιοτικά από την αρμόδια τριμελή επιτροπή
για τις οποίες θα πραγματοποιηθεί εργαστηριακός έλεγχος από το Γενικό Χημείο του
Κράτους. Ο χρόνος παράδοσης μπορεί να παραταθεί (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 800.000 τεμαχίων καρτών ελέγχου καυσαερίων (Κ.Ε.Κ).
11-

Η πληρωμή της προμήθειας και εκτύπωσης των 800.000 τεμαχίων καρτών ελέγχου
καυσαερίων (Κ.Ε.Κ), 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.

12- Η συνολική δαπάνη για το έργο της προμήθειας και εκτύπωσης 800.000 καρτών ελέγχου
καυσαερίων (Κ.Ε.Κ), προϋπολογίζεται μέχρι του ποσού των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων
εξακοσίων ευρώ # 24.600,00 € # (συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 23 %) και θα βαρύνει
τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2016, του Υπουργείου
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Φορέας 39-110 και Κ.Α.Ε. 0843.
13- Για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού θα λαμβάνεται υπόψη και η
προηγούμενη συμβατική συμπεριφορά κάθε προμηθευτή.
14- 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 του είδους και μέχρι του ποσοστού 30 %.
15- Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα ματαίωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού, εάν αυτό
κριθεί ασύμφορο.
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16- 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) Παρασκευή-Μαρία Τούρλου, ως Πρόεδρος,
β) Ιωάννης Αλεξάκης, ως μέλος και
γ) Γεώργιος Πουλάκης , ως μέλος

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Γ. ΤΑΣΙΟΛΑΜΠΡΟΣ

με αναπληρωτές τους:
α) Αθανάσιο Κλέντο (αναπληρωτή της προέδρου),
β) Σωκράτη Ιωαννίδη και
γ) Γεώργιο Αρβανίτη ως μέλη.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.:
1 - Γενικό Διευθυντή Μεταφορών
2 - Γενικό Διευθυντή Οδικής Ασφάλειας
3 - Αναπληρωτή Γενικό Δ/ντή Οικονομικών Υπηρεσιών
4 - Δ/νση Ελέγχου Οχημάτων & Εγκαταστάσεων
5- Υπεύθυνο αποθήκης κ. Τυράσκη Παναγιώτη
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1 - Χρονολογικό Αρχείο
2 - Σ. Λαζαρίδης
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Ανήκει στην υπ’ αριθμ. οικ.22193/1719/29-03-2016 απόφασή μας
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΄
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

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

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 όμοια ή παρεμφερή έντυπα.
 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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Ανήκει στην υπ’ αριθμ. οικ.22193/1719/29-03-2016 απόφασή μας
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΄
ΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ

1. ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 800.000 τεμάχια Κάρτες έλεγχου καυσαερίων (Κ.Ε.Κ.)
2. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:
2.1Το χαρτί πρέπει να φέρει ενσωματωμένη υδατογράφηση με την ένδειξη κεφαλαίων
γραμμάτων «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» που να είναι ορατή με το διερχόμενο από το
φώς.
2.2
Το βάρος του να είναι 150 gr/m² περίπου.
2.3
Στη μάζα του χαρτιού πρέπει να περιέχονται φθορίζουσες έγχρωμες ίνες δύο ή
τριών χρωματισμών (ερυθρές - μπλε - κίτρινες ) και σε ποσοστό τουλάχιστον 0,10% του
συνολικού ποσού των ινών του χάρτου, ορατές μόνο με υπεριώδεις ακτίνες, προκειμένου
να ελέγχεται ή τυχόν πλαστογράφηση της κάρτας.
2.6
Το χρώμα μπέζ ανοικτό θα είναι στη μάζα του χαρτιού και όχι με επίστρωση
υλικού.
2.7
Η κατασκευή και η σύνθεση του υλικού του χαρτιού θα πρέπει να γίνουν
σύμφωνα με τις συνήθεις προδιαγραφές ασφαλείας.
2.8
Να είναι ευχερής ή αμφίπλευρη εκτύπωση επί της Κ.Ε.Κ., των διαφόρων
στοιχείων. Για το σκοπό αυτό πρέπει να έχει επιφάνεια με μεγάλη απορροφητικότητα και
να εξασφαλίζει τη συγκράτηση των εκτυπωτικών, όπως μελάνη γραφής, μελάνη διαρκείας,
μελάνη σφραγίδων, μελανοταινία γραφομηχανής, μελανοταινία εκτυπωτή Η/Υ κ.λ.π.. Η
απορροφητικότητα να είναι τόσο βαθιά, ώστε για να σβηστεί το αναγραφέν στοιχείο, να
χρειάζεται βαθιά και επομένως ορατή ή ανιχνευόμενη απόξεση του υλικού.
2.9
Κάθε προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από δείγμα του προσφερόμενου
χαρτιού, με υδατογράφηση οποιουδήποτε περιεχομένου.
2.10 Δείγμα Κ.Ε.Κ. θα παραδοθεί από την Δ/νση Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης
Υλικού του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, 101
91 Παπάγου.
3.
ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΚΟΠΗ
3.1
Το έντυπο της κάρτας θα είναι μονόφυλλο.
3.2
Οι διαστάσεις της Κ.Ε.Κ. είναι 148 x 106  2mm.
3.3
Η πρώτη όψη της Κ.Ε.Κ., θα εκτυπωθεί με δάπεδο ασφαλείας.
3.4
Οι Κ.Ε.Κ. θα αριθμούνται κατά την εκτύπωσή τους, στη θέση «αριθμός κάρτας».
Θα δοθούν δύο πεδία αρίθμησης, έτσι ώστε ορισμένες κάρτες να έχουν αρίθμηση από
το πρώτο πεδίο και οι υπόλοιπες από το δεύτερο.
Τα πεδία αρίθμησης καθώς και το πλήθος των καρτών ανά πεδίο θα δοθούν στον
προμηθευτή από την Δ/νση Ελέγχου Οχημάτων και Εγκαταστάσεων του Υπουργείου
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
3.5
Η εκτύπωση θα γίνει με ανεξίτηλο μελάνι άριστης ποιότητας.
3.6
Το περιεχόμενο και των δυο (2) όψεων της Κ.Ε.Κ. (επιβατηγών & φορτηγών)
φαίνεται στα δείγματα.
3.7
Πριν από την εκτύπωση θα υποβληθεί δείγμα ή μακέτα σε φυσικό μέγεθος και
δείγμα του χαρτιού, για έγκριση από την Υπηρεσία.
Τα δείγματα θα παραδοθούν για έγκριση στη Διεύθυνση Ελέγχου Οχημάτων και
Εγκαταστάσεων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αναστάσεως 2, 4ος
όροφος, Παπάγου, η οποία θα ολοκληρώσει τους ελέγχους μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες
ημέρες από την προσκόμιση των δειγμάτων. Για κάθε καθυστέρηση απάντησης, θα
παρατείνεται ανάλογα και ο χρόνος παράδοσης των καρτών.
4.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
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4.1
Οι Κ.Ε.Κ. θα είναι συσκευασμένες σε πακέτα των 1.000 ή 500 καρτών.
4.2
Κάθε πακέτο θα περιέχει τον ίδιο αριθμό εντύπων και θα είναι τυλιγμένο με χαρτί
συσκευασίας πάνω στο οποίο θα υπάρχει ετικέτα η οποία θα περιέχει τα εξής στοιχεία:
α) Τα στοιχεία του προμηθευτή.
β) Το είδος (Κάρτες Ελέγχου Καυσαερίων).
γ) Τον αριθμό των καρτών που περιέχει και το πεδίο αρίθμησής τους.
Χρόνος παράδοσης: τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
Χρόνος παραλαβής: δέκα (10)ημερολογιακές ημέρες μετά την έκδοση του Πιστοποιητικού
εργαστηριακού ελέγχου του Γ.Χ.Κ.
Τρόπος παραλαβής: Μετά από έλεγχο από επιτροπή παραλαβής και αποστολή δείγματος
στο Χημείο του Κράτους.
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