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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ
ΕΥ∆Ε/Κ.Σ.Σ.Υ

Αθήνα, 1 -6 -2016
Αρ. Πρωτ.: οικ.4205

(ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ)

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ταχ. ∆/νση
Ταχ. Κώδικας
Πληροφορίες
Εmail
Τηλέφωνο
Fax

ΘΕΜΑ:

:
:
:
:
:
:

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Λ. Αλεξάνδρας 205
115 23 - Αθήνα
Σ. Θεολόγη
eyde.kssy@ggde.gr
210 6417536
210 6417530

Παροχή υπηρεσιών που αφορούν σε παραγωγή έγχρωµων και ασπρόµαυρων
σχεδίων ξηρογραφίας και βιβλιοδεσία φωτοαντιγράφων για την κάλυψη των
λειτουργικών αναγκών της ΕΥ∆Ε.Κ.Σ.Σ.Υ για ένα έτος.

Η Υπηρεσία µας για την κάλυψη των αναγκών της θα προβεί µε τη διαδικασία της απευθείας
ανάθεσης ,στη σύναψη σύµβασης για την παροχή υπηρεσιών παραγωγής έγχρωµων ή
ασπρόµαυρων σχεδίων ξηρογραφίας και βιβλιοδεσία αυτών. Η παραγωγή των φωτοαντιγράφων
θα γίνεται τµηµατικά ανάλογα µε τις υπηρεσιακές ανάγκες.

Ως εκ τούτου, ο Προϊστάµενος της Υπηρεσίας θα συνάψει σύµβαση µέχρι του ποσού των πέντε
χιλιάδων € (5.000,00 ευρώ) πλέον Φ.Π.Α. (%). Οι δαπάνες που θα προκύψουν από την εν λόγω
σύµβαση θα καλυφθούν από τις πιστώσεις του Ε.Ε. 2015ΣΕ07120000 της ΣΑΕ 071/2. Σε
περίπτωση που το ενάριθµο τροποποιηθεί ή δηµιουργηθεί νέο, οι δαπάνες θα βαρύνουν το
αντίστοιχο νέο ενάριθµο.

Οι οικονοµικές προσφορές θα αξιολογηθούν από Τριµελή Επιτροπή

Αξιολόγησης που θα

συσταθεί για το σκοπό αυτό και η ανάθεση θα πραγµατοποιηθεί µε την υπογραφή σχετικής
σύµβασης .Επισηµαίνεται ότι θα πρέπει να δοθούν αναλυτικές τιµές για την παραγωγή
έγχρωµων και ασπρόµαυρων ανά σχέδιο ξηρογραφίας Α0 , Α1 και Α2 καθώς και βιβλιοδεσίας
Για τη συµµετοχή στη διαδικασία, οι ενδιαφερόµενοι θα αποστείλουν σφραγισµένη προσφορά σε
κλειστό φάκελο στην ταχυδροµική διεύθυνση ΕΥ∆Ε Κ.Σ.Σ.Υ., Λ. Αλεξάνδρας 205 , 11523 Αθήνα
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ή θα την καταθέσουν αυτοπροσώπως, είτε δια νοµίµου εκπροσώπου τους, είτε µε νόµιµα
ο

εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο, στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας, στο 4 όροφο µέχρι και την Τρίτη
7-6-2016

και ώρα 15:00.

Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσµίας, οι προσφορές που θα υποβληθούν θεωρούνται
εκπρόθεσµες και επιστρέφονται. Οι υποψήφιοι φέρουν ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση
προσκόµισης της προσφοράς τους .Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνούν για
περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 2106417536 και 2106417535.

ΦΟΡΕΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ
ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ
(ΕΥ∆Ε Κ.Σ.Σ.Υ)

ΑΦΜ

090174291

ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Παραγωγή έγχρωµων ή ασπρόµαυρων
σχεδίων ξηρογραφίας (Α1 ,Α2 και Α0) και
βιβλιοδεσία φωτοαντιγράφων (Α4 και Α3)

ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

5.000,00 €

Φ.Π.Α. 24%

1.200,00 €

ΝΟΜΙΣΜΑ

€

CPV

79961000-8
79971200-3

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΟΡΕΑ

Ε.Ε. 2015ΣΕ07120000 της ΣΑΕ 071/2 (σε
περίπτωση που το ενάριθµο τροποποιηθεί ή
δηµιουργηθεί νέο η δαπάνη θα βαρύνει το
αντίστοιχο νέο ενάριθµο)

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
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H παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί µε µέριµνα του Τµήµατος Προγραµµατισµού και
Υποστήριξης της ΕΥ∆Ε Κ.Σ.Σ.Υ, στο Κ.Η.Μ.∆Η.Σ. στην ιστοσελίδα του Υπουργείου
www.yme.gov.gr και στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών www.ggde.gr .

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ
1. ΦΑΚ. Πρ/νου Ε.Υ.∆.Ε./Κ.Σ.Σ.Υ.
2. Τµήµα α΄
3. Σ. Θεολόγη
4. Χ.Α.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Ε.Υ.∆.Ε./Κ.Σ.Σ.Υ.
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΠΟΛΑΚΙΣ
ΠΕ Πολ. Μηχ/κών µε Β΄ β.

