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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κώδικας
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
Fax
E – mail

:
:
:
:
:
:

Παπάγου, 26/09/2016
Αριθμ. πρωτ.:
47780/4013/ΚΑΕ 0843

Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
101 91 Παπάγου
Σ. Λαζαρίδης
213 130 8361
213 130 8392
s.lazaridis@yme.gov.gr

ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου:
«Προμήθεια και εκτύπωση διαφόρων εντύπων (αυτοκόλλητων σημάτων, βιβλία ΕΔΥΜ, φακέλων
αλληλογραφίας, επιστολόχαρτων και μπλοκ, αναπαραγωγή αντιγράφων και βιβλιοδεσία αυτών), για
την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.».
ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη:
1.

Τις διατάξεις:

1.1 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.
1.2 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».
1.3 του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων κτλ».
1.4 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».
1.5 Της παραγράφου Ζ του άρθρου 1 του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α΄107/09-05-2013) «Προσαρμογή
της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την
καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», όπως
τροποποιήθηκε με την υποπαράγραφο ΣΤ21 του άρθρου 1 του ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α΄ 85/0704-2014).
1.6 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».
1.7 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», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
1.8 του π.δ. 109/2014 (ΦΕΚ 176/Α/29-8-2014) «Οργανισμός του
Υπουργείου
Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων»
1.9 του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/22-09-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και
Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων……».
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1.10 του π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α/23-09-2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
1.11 Του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
2.
2.1
2.2
2.3

2.4

2.5

3.

4.

5.
6.

Τις αποφάσεις με αριθμούς:
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».
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. 34597/1042/20-05-2016 (ΦΕΚ 1540/Β΄/31-05-2016) του Υπουργού και της Υφυπουργού
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής “με εντολή Υπουργού
ή Υφυπουργού”, κατά περίπτωση στους: Γενική Γραμματέα Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων, Γενικό Γραμματέα Υποδομών, Γενικό Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και
Ταχυδρομείων και Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Προϊσταμένους Διευθύνσεων και
Προϊσταμένους Τμημάτων του Υπουργείου καθώς και στο Γενικό Επιθεωρητή ΣΕΕΥΜΕ».
α) ΔΟΔ/48830/6875/22-07-2016 της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης «Ανάληψη
υποχρέωσης και έγκριση δαπάνης», συνολικού ποσού # 5.084,00 € # (α/α 81590 στο Βιβλίο
Εγκρίσεων και Εντολών της Υ.Δ.Ε.)
β) ΔΟΔ/58522/8227/15-09-2016 της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης «Ανάληψη
υποχρέωσης και έγκριση δαπάνης», συνολικού ποσού # 9.982,00 € # (α/α 88875 στο Βιβλίο
Εγκρίσεων και Εντολών της Υ.Δ.Ε.)
γ) ΔΟΔ/60934/8536/21-09-2016 της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης «Ανάληψη
υποχρέωσης και έγκριση δαπάνης», συνολικού ποσού # 8.680,00 € # (α/α 89509 στο Βιβλίο
Εγκρίσεων και Εντολών της Υ.Δ.Ε.)
α) Το υπ’ αριθμ.οικ.43079/3514/15-07-2016 πρωτογενές αίτημα, που αναρτήθηκε στο
K.H.M.ΔΗ.Σ. με Α.Δ.Α.Μ. 16REQ004790691,
β) το υπ’ αριθμ.57596/4542/5-09-2016 πρωτογενές αίτημα, που αναρτήθηκε στο K.H.M.ΔΗ.Σ. με
Α.Δ.Α.Μ. 16REQ005047570 και
γ) το υπ’ αριθμ.53679/4336/16-09-2016 πρωτογενές αίτημα, που αναρτήθηκε στο K.H.M.ΔΗ.Σ. με
Α.Δ.Α.Μ. 16REQ005104196.
Την ανάγκη προμήθειας και εκτύπωσης διαφόρων εντύπων (αυτοκόλλητων σημάτων, βιβλία
ΕΔΥΜ, φακέλων αλληλογραφίας, επιστολόχαρτων και μπλοκ, αναπαραγωγή αντιγράφων και
βιβλιοδεσία αυτών), για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.
Την από 15-09-2016 ανακοίνωση δημόσιας κλήρωσης.
Το από 19-09-2016 πρακτικό δημόσιας κλήρωσης.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1 - Εγκρίνουμε, με τη συνοπτική διαδικασία του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού (λόγω ύψους
δαπάνης), την προμήθεια και εκτύπωση διαφόρων εντύπων, για τις υπηρεσιακές ανάγκες του
ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., ως εξής:
α) προμήθεια πέντε χιλιάδων (5.000) αριθμημένων εντύπων Κοινοτικών Αδειών (Ε.Κ) του κανονισμού
1073/2009/ΕΚ και έξι χιλιάδων (6.000) αριθμημένων επικυρωμένων αντιγράφων Κοινοτικών Αδειών
(Ε.Κ.) του κανονισμού 1073/2009/Ε.Κ,
β) προμήθεια χιλίων (1.000) φακέλων με εκτύπωση λογότυπου του Υπουργείου,
γ) αναπαραγωγή και εκτύπωση εξήντα (60) αντιγράφων της Εθνικής Αρχιτεκτονικής ΕΣΜ,
δ) εκτύπωση δύο χιλιάδων (2.000) βιβλίων φύλλων ελέγχου της Ε.Κ. και της πολυμερούς
συμφωνίας ΙNTERBUS,
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ε) προμήθεια πεντακοσίων (500) φακέλων μεγέθους Α4 και πεντακοσίων (500) φακέλων μεγέθους
11,4x22,90 λευκούς με λογότυπο του Υπουργείου,
στ) προμήθεια 2.000 φακέλων διαστάσεων 11x14,50 λευκού χρώματος,
ζ) εκτύπωση φακέλων αλληλογραφίας, επιστολόχαρτων και μπλοκ, όπως αναφέρονται στον ακόλουθο
πίνακα:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΜΑΧΙΑ

ΦΑΚΕΛΑ ΕΙΔΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΤΥΠΩΜΕΝΑ 1 ΧΡΩΜΑ 11,5Χ16,5 ΣΤΗΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΦΑΚΕΛΑ ΕΙΔΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΤΥΠΩΜΕΝΑ 1 ΧΡΩΜΑ 11,5Χ16,5 ΣΤΗΝ
ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΚΑΡΤΑ 10,5Χ15,5 ΕΙΔΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΤΥΠΩΜΕΝΑ 1 ΧΡΩΜΑ ΣΤΗΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΚΑΡΤΑ 10,5Χ15,5 ΕΙΔΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΤΥΠΩΜΕΝΑ 1 ΧΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ
ΓΛΩΣΣΑ
ΤΥΠΩΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΑ ΛΕΥΚΑ 1 ΧΡΩΜΑ 11Χ23 ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΓΛΩΣΣΑ
ΤΥΠΩΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΑ ΛΕΥΚΑ 1 ΧΡΩΜΑ 11Χ23 ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΤΥΠΩΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΑ ΛΕΥΚΑ 1 ΧΡΩΜΑ 16Χ23 ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΓΛΩΣΣΑ
ΤΥΠΩΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΑ ΛΕΥΚΑ 1 ΧΡΩΜΑ 16Χ23 ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΤΥΠΩΜΕΝΑ ΕΠΙΣΤΟΛΟΧΑΡΤΑ Α4 CENTURE 1 ΧΡΩΜΑ ΣΤΗΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΤΥΠΩΜΕΝΑ ΕΠΙΣΤΟΛΟΧΑΡΤΑ Α4 CENTURE 1 ΧΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ
ΓΛΩΣΣΑ
ΜΠΛΟΚ ΤΥΠΩΜΕΝΑ Α4 1 ΧΡΩΜΑ ΨΑΡΟΚΟΛΛΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΓΛΩΣΣΑ 50Φ.
ΚΙΤΡΙΝΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΥΤ/ΤΟΙ 25Χ35 ΤΥΠΩΜΕΝΟΙ
ΛΕΥΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΥΤ/ΤΟΙ 25Χ35 ΤΥΠΩΜΕΝΟΙ
ΚΙΤΡΙΝΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΥΤ/ΤΟΙ 41Χ31 ΤΥΠΩΜΕΝΟΙ
ΛΕΥΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΥΤ/ΤΟΙ 13Χ33 ΤΥΠΩΜΕΝΟΙ
ΦΑΚΕΛΟΙ ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ
ΚΙΤΡΙΝΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΥΤ/ΤΟΙ 18Χ25 ΤΥΠΩΜΕΝΟΙ

500

Α/Α
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

100
500
100
500
100
500
100
500
100
50
50.000
5.000
5.000
85.000
1.000
25.000

η) προμήθεια και εκτύπωση 113 βιβλίων αδειών ΕΔΥΜ 2017,
θ) προμήθεια και εκτύπωση 100.000 αυτοκόλλητων ενδεικτικών σημάτων Κ.Τ.Ε.Ο. έτους λήξης 2019
και
ι) προμήθεια και εκτύπωση 100.450 αδειών διέλευσης διεθνών μεταφορών 2017-2018.
Δείγματα των παραπάνω παρέχονται από την Υπηρεσία μας όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
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 τον ν. 4412/2016 και τους όρους που
αναφέρονται στα παραρτήματα, που επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση:
«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
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ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ»
«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
Τα παραρτήματα αυτά θεωρούνται αναπόσπαστο και ισοδύναμης ισχύος τμήμα της παρούσας
απόφασης.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 13-10-2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00΄, στην αίθουσα
σεμιναρίων στον 1ο όροφο, του κτηρίου του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων επί
της συμβολής 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
εργάσιμη ημέρα της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι τις 12-10-2016, ημέρα
Τετάρτη και ώρα 15:00΄, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών &
Δικτύων, στην ταχυδρομική διεύθυνση: 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 λαμβάνεται
υπόψη. Οι προσφορές θα πρέπει να υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο
φάκελο.
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.
5 - Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από τριμελή επιτροπή από τους υπαλλήλους:
α) Χαρίκλεια Λάμπογλου,
β) Παναγιώτα Τάκη και
γ) Θεμιστοκλή Γαλανόπουλο,
με αναπληρωτές τους:
α) Ευαγγελία Δημητρακοπούλου,
β) Δημήτριο Κούτρα και
γ) Γεώργιο Αρβανίτη.
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 απαιτήσεις του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β’ της παρούσας απόφασης.
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8 - Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας υλικών, με
ποινή το απαράδεκτο της προσφοράς. Προσφορές που δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις της
Υπηρεσίας θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Στους υποψηφίους αναδόχους παρέχεται η
δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορά για ένα (1) είδος, για περισσότερα είδη ή για όλα τα προς
προμήθεια είδη, αλλά υποχρεωτικά για όλη την ζητούμενη ποσότητα εκάστου είδους.
9 - Οι τιμές θα δίνονται σε ευρώ και θα αναγράφονται ολογράφως και αριθμητικώς.
Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ευρώ ή που καθορίζουν σχέση ευρώ προς άλλο νόμισμα
θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Οι τιμές θα δίνονται ως εξής:
α) συνολική τιμή ανά είδος, με κρατήσεις, χωρίς Φ.Π.Α.,
β) ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις 24 %, 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.
10 - Η πληρωμή της αξίας των εντύπων θα γίνει μετά την οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή
τους από την αρμόδια τριμελή επιτροπή και αφού η εταιρία υποβάλλει το τιμολόγιο και τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Οποιοσδήποτε άλλος τρόπος προταθεί από τους προσφέροντες δεν θα γίνει αποδεκτός και η
προσφορά θα απορρίπτεται.
Στον ανάδοχο θα γίνει παρακράτηση φόρου εισοδήματος ποσοστού 8% στο καθαρό ποσό της
αξίας του τιμολογίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 4172/2013.
11- 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, θα είναι μεγαλύτερος των τριάντα (30) ημερολογιακών
ημερών, από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης, πλην των αυτοκόλλητων
ενδεικτικών σημάτων που θα είναι σε πενήντα (50) ημερολογιακές ημέρες
12 - Η συνολική δαπάνη του έργου προϋπολογίζεται μέχρι του ποσού των είκοσι τριών χιλιάδων
επτακοσίων σαράντα έξι ευρώ #23.746,00€# (συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 24 %) και
θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων του Κ.Α.Ε. 0843 του Ειδικού Φορέα
39-110.
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 εκάστου
είδους και μέχρι του ποσοστού 30 %.
15 - Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα ματαίωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού, εάν αυτό κριθεί
ασύμφορο.
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.) www.eprocurement.gov.gr.
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17 - Διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους του διαγωνισμού παρέχονται από τη Διεύθυνση Προμηθειών,
Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (κος
Λαζαρίδης Σοφοκλής τηλ.: 213 130 8361) όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Θ. ΠΕΡΚΑ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Μ. ΜΑΚΡΗ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1 - Χρονολογικό Αρχείο
2 - Αναφερόμενους υπαλλήλους,
μέλη της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού:
Τακτικά μέλη:
Α) Χαρίκλεια Λάμπογλου
Β) Παναγιώτα Τάκη
Γ) Θεμιστοκλής Γαλανόπουλος
Αναπληρωματικά μέλη:
Α) Ευαγγελία Δημητρακοπούλου
Β) Δημήτριο Κούτρα
Γ) Γεώργιο Αρβανίτη
3 - κ. Σ. Λαζαρίδη
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΜΕ

απόφαση

Α΄

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 όμοια ή παρεμφερή είδη.
 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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Β΄

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ
1. Προμήθεια πέντε χιλιάδων (5.000) αριθμημένων εντύπων Κοινοτικών Αδειών (Ε.Κ.) του
κανονισμού 1073/2009/ΕΚ και έξι χιλιάδων (6.000) αριθμημένων επικυρωμένων
αντιγράφων Κοινοτικών Αδειών (Ε.Κ.) του κανονισμού 1073/2009/Ε.Κ.
2. Προμήθεια χιλίων (1.000) ειδικών φακέλων μπλε χρώματος, διαστάσεων 22x30 με
εκτύπωση λογότυπου του Υπουργείου,
3. Αναπαραγωγή και εκτύπωση εξήντα (60) αντιγράφων της Εθνικής Αρχιτεκτονικής ΕΣΜ.
4. Εκτύπωση δύο χιλιάδων (2.000) βιβλίων φύλλων ελέγχου της Ε.Κ. και της πολυμερούς
συμφωνίας INTERBUS.
5. Προμήθεια πεντακοσίων (500) φακέλων μεγέθους Α4 και πεντακοσίων (500) φακέλων
μεγέθους11,4χ22,90 λευκούς με λογότυπο του Υπουργείου
6.
Α/Α
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

εκτύπωση φακέλων αλληλογραφίας, επιστολόχαρτων και μπλοκ όπως αναφέρονται
στον ακόλουθο πίνακα:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΜΑΧΙΑ

ΦΑΚΕΛΑ ΕΙΔΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΤΥΠΩΜΕΝΑ 1 ΧΡΩΜΑ 11,5Χ16,5 ΣΤΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΦΑΚΕΛΑ ΕΙΔΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΤΥΠΩΜΕΝΑ 1 ΧΡΩΜΑ 11,5Χ16,5 ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ
ΚΑΡΤΑ 10,5Χ15,5 ΕΙΔΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΤΥΠΩΜΕΝΑ 1 ΧΡΩΜΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΚΑΡΤΑ 10,5Χ15,5 ΕΙΔΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΤΥΠΩΜΕΝΑ 1 ΧΡΩΜΑ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ
ΤΥΠΩΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΑ ΛΕΥΚΑ 1 ΧΡΩΜΑ 11Χ23 ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΤΥΠΩΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΑ ΛΕΥΚΑ 1 ΧΡΩΜΑ 11Χ23 ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ
ΤΥΠΩΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΑ ΛΕΥΚΑ 1 ΧΡΩΜΑ 16Χ23 ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΤΥΠΩΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΑ ΛΕΥΚΑ 1 ΧΡΩΜΑ 16Χ23 ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ
ΤΥΠΩΜΕΝΑ ΕΠΙΣΤΟΛΟΧΑΡΤΑ Α4 CENTURE 1 ΧΡΩΜΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΤΥΠΩΜΕΝΑ ΕΠΙΣΤΟΛΟΧΑΡΤΑ Α4 CENTURE 1 ΧΡΩΜΑ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ
ΜΠΛΟΚ ΤΥΠΩΜΕΝΑ Α4 1 ΧΡΩΜΑ ΨΑΡΟΚΟΛΛΗΤΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
50Φ.
ΚΙΤΡΙΝΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΥΤ/ΤΟΙ 25Χ35 ΤΥΠΩΜΕΝΟΙ
ΛΕΥΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΥΤ/ΤΟΙ 25Χ35 ΤΥΠΩΜΕΝΟΙ
ΚΙΤΡΙΝΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΥΤ/ΤΟΙ 41Χ31 ΤΥΠΩΜΕΝΟΙ
ΛΕΥΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΥΤ/ΤΟΙ 13Χ33 ΤΥΠΩΜΕΝΟΙ
ΦΑΚΕΛΟΙ ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ
ΚΙΤΡΙΝΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΥΤ/ΤΟΙ 18Χ25 ΤΥΠΩΜΕΝΟΙ

500
100
500
100
500
100
500
100
500
100
50
50.000
5.000
5.000
85.000
1.000
25.000

7. 2.000 φακέλους διαστάσεων 11χ14,50 λευκού χρώματος
8. 113 βιβλία αδειών ΕΔΥΜ 2017.
9. 100.000 αυτοκόλλητα ενδεικτικά σήματα Κ.Τ.Ε.Ο. έτους λήξης 2019.
10. 100.450 άδειες διέλευσης διεθνών μεταφορών 2017-2018.
Δείγματα των παραπάνω παρέχονται από την Υπηρεσία μας όλες τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες.
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Τα έντυπα θα παραχθούν σύμφωνα
με τα δείγματα της Υπηρεσίας.
Οι υποψήφιοι δύναται να λάβουν γνώση των δειγμάτων, ως εξής:
α) για τα βιβλία φύλλων ελέγχου της Ε.Κ. και της πολυμερούς συμφωνίας INTERBUS, τα
αριθμημένα έντύπα Κοινοτικών Αδειών (Ε.Κ.) του κανονισμού 1073/2009/ΕΚ και τα
αριθμημένα επικυρωμένα αντίγραφα Κοινοτικών Αδειών (Ε.Κ.) του κανονισμού
1073/2009/Ε.Κ. από την αρμόδια υπάλληλο κα Π. Τάκη
στο τηλέφωνο επικοινωνίας
210-6508432-8408
β) την αναπαραγωγή και εκτύπωση αντιγράφων της Εθνικής Αρχιτεκτονικής ΕΣΜ από την
αρμόδια υπάλληλο κα Ε. Δημητρακοπούλου στο τηλέφωνο επικοινωνίας 210-6508443
γ) για τα βιβλία ΕΔΥΜ και για εκτύπωση αδειών διέλευσης διεθνών μεταφορών έτους 2017
από τους αρμόδιους υπαλλήλους κα Α. Καραγιάννη στο τηλέφωνο επικοινωνίας 2106508464 ή κο Α. Ντούρα στο τηλέφωνο επικοινωνίας 210-6508510,
δ) για τα αυτοκόλλητα ενδεικτικά σήματα Κ.Τ.Ε.Ο. έτους λήξης 2019 από τον αρμόδιο
υπάλληλο κον Γ. Πουλάκη στο τηλέφωνο επικοινωνίας 210-6508499
ε) για τα υπόλοιπα είδη από το Τμήμα Διαγωνισμών και Συμβάσεων κο Σ. Λαζαρίδη στο
τηλέφωνο επικοινωνίας 210-6508361.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ Κ.Τ.Ε.Ο. ΕΤΟΥΣ 2019
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.

Οι διαστάσεις των αυτοκόλλητων ενδεικτικών σημάτων είναι:

Διάμετρος

Ύψος των ψηφίων των μηνών

Ύψος των ψηφίων του έτους

Μήκος των γραμμών εκατέρωθεν των αριθμών των μηνών από 1
έως 12

Πάχος γραμμών

Ενδεικτικό σχέδιο αυτοκόλλητου σήματος:

35 mm
4 mm
5 mm
3

mm
0,7 mm

Η φορά της αρίθμησης θα είναι αντίστροφη της φοράς των δεικτών του ωρολογίου.
Το χαρτί και ο τρόπος κατασκευής τους θα είναι όπως το επίσημο δείγμα του φορέα.
Η εκτύπωση των σημάτων θα γίνει σε λευκό χαρτί με τη μέθοδο της μεταξοτυπίας
υποχρεωτικά.
Τα σήματα θα είναι κατασκευασμένα έτσι ώστε να καταστρέφονται όταν γίνει προσπάθεια
αποκόλλησής τους από την πινακίδα του αυτοκινήτου.
Τα σήματα θα είναι προχαραγμένα. Η προχάραξη θα είναι όπως αυτή του δείγματος.
Τα σήματα δεν πρέπει να καταστρέφονται κατά τον αποχωρισμό τους από το χαρτί της
βάσης τους.
Αν τα σήματα είναι σε καρτέλες θα πρέπει να είναι χαραγμένη η περίμετρός τους ώστε να
αποχωρίζεται εύκολα από την καρτέλα το σήμα μαζί με το χαρτί της βάσης του.
Τα χρώματα των σημάτων πρέπει:

Να μην ξεβάφουν

Να μην προεξέχουν από τα αντίστοιχα περιγράμματα.

Να είναι καθαρά ( χωρίς μουτζούρες κ.τ.λ.).
Το χρώμα ( φόντο ) των σημάτων αναλυτικά θα είναι :

Για τα σήματα με έτος λήξης 2019 πορτοκαλί RAL - 2000
Ο Ανάδοχος θα πρέπει πριν την τελική εκτύπωση να προσκομίσει στη Δ/νση Ελέγχου
Οχημάτων & Εγκαταστάσεων του Υπ.Υ.Με.Δι. δείγματα σημάτων για έγκριση, η οποία θα
ολοκληρώσει τους ελέγχους μέσα σε δυο εργάσιμες ημέρες από την προσκόμιση των
δοκιμίων. Για κάθε καθυστέρηση απάντησης της Υπηρεσίας θα παρατείνεται ανάλογα και ο
χρόνος παράδοσης των σημάτων. Τα εγκεκριμένα δείγματα θα παραδοθούν στην επιτροπή
παραλαβής για σύγκριση με τα τελικά σήματα που θα παραδοθούν.
Η συσκευασία θα είναι σε πακέτα των 600 τεμαχίων. Τα πακέτα θα είναι τυλιγμένα με
χαρτί περιτυλίγματος και κολλημένα με ταινία.
Ο προμηθευτής υποχρεούται να αντικαταστήσει όσα ενδεικτικά αυτοκόλλητα σήματα
βρεθούν με ελαττωματική κατασκευή ή εκτύπωση κατά το στάδιο της παραλαβής.
Τα σήματα θα παραδοθούν στην αποθήκη του Υπουργείου, Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε Παπάγου εντός πενήντα (50) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης.
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