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Αριθµ.πρωτ. 62138/4892/ΚΑΕ 1111

Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
101 91 Παπάγου
Ξιαρχογιαννοπούλου Κων.
213 130 8373
213 130 8392
xiardina@gmail.com

ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια: α) ειδών
γραφικής ύλης και β) αναλώσιµων υλικών για την εκτύπωση πιστοποιητικών ADR,
προς κάλυψη αναγκών του ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη:
1.

Τις διατάξεις:

1.1 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.
1.2 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 ∆ιαύγεια” και άλλες διατάξεις».
1.3 του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων
Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων 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 ∆ικτύων»
1.9 του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/22-09-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισµού και
Αθλητισµού, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων……».
1.10 του π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α/23-09-2015) «∆ιορισµός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
Σελίδα 1 από 5

ΑΔΑ: 705Ι4653ΟΞ-Γ8Ψ

1.11 Του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
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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, ∆ιαδικασία Παραλαβής».
2024709/301/0026/08-04-1998 του Υπουργού Οικονοµικών «Περί καθορισµού των
δικαιολογητικών των δαπανών του ∆ηµοσίου για προµήθειες και εργασίες».
Οικ. 26398/28-04-2015 (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. 34597/1042/20-05-2016 (ΦΕΚ 1540/Β΄/31-05-2016) του Υπουργού και της Υφυπουργού
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων «Μεταβίβαση δικαιώµατος υπογραφής “µε εντολή Υπουργού
ή Υφυπουργού”, κατά περίπτωση στους: Γενική Γραµµατέα Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών
και ∆ικτύων, Γενικό Γραµµατέα Υποδοµών, Γενικό Γραµµατέα Τηλεπικοινωνιών και
Ταχυδροµείων και Προϊσταµένους Γενικών ∆ιευθύνσεων, Προϊσταµένους ∆ιευθύνσεων και
Προϊσταµένους Τµηµάτων του Υπουργείου καθώς και στο Γενικό Επιθεωρητή ΣΕΕΥΜΕ».
∆Ο∆/58525/8230/15-09-2016 της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικής ∆ιαχείρισης «Ανάληψη υποχρέωσης
και έγκριση δαπάνης», συνολικού ποσού # 6.946,48 € # (α/α 89114 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και
Εντολών της Υ.∆.Ε.).
∆Ο∆/57440/8067/13-09-2016 της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικής ∆ιαχείρισης «Ανάληψη υποχρέωσης
και έγκριση δαπάνης», συνολικού ποσού # 7.440,00 € # (α/α 87586 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και
Εντολών της Υ.∆.Ε.).
Το υπ’ αριθµ.οικ.57565/4541/05-9-2016 πρωτογενές αίτηµα, που αναρτήθηκε στο K.H.M.∆Η.Σ.
µε Α.∆.Α.Μ. 16REQ005048006.
Το υπ’ αριθµ.οικ.47432/3865/13-7-2016 πρωτογενές αίτηµα, που αναρτήθηκε στο K.H.M.∆Η.Σ.
µε Α.∆.Α.Μ. 16REQ004776550.
Την ανάγκη προµήθειας: α) ειδών γραφικής ύλης και β) αναλώσιµων υλικών για την εκτύπωση
πιστοποιητικών ADR προς την κάλυψη αναγκών του ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι.
Την από 15-9-2016 ανακοίνωση δηµόσιας κλήρωσης.
Το από 19-9-2016 πρακτικό δηµόσιας κλήρωσης..

2.2
2.3

2.4

2.5

2.6

3.
4.
5.
6.
7.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1 - Εγκρίνουµε, µε τη συνοπτική διαδικασία του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού (λόγω ύψους
δαπάνης), την προµήθεια: α) ειδών γραφικής ύλης και β) αναλώσιµων υλικών για την εκτύπωση
πιστοποιητικών ADR, προς κάλυψη αναγκών του ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι. Τα προς προµήθεια είδη
αναφέρονται στον αναλυτικό πίνακα του Παραρτήµατος Β’ της παρούσας απόφασης.
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 τον ν. 4412/2016 και τους όρους που
αναφέρονται στα παραρτήµατα, που επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση:
«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ»
«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

Τα παραρτήµατα αυτά θεωρούνται αναπόσπαστο και ισοδύναµης ισχύος τµήµα της παρούσας
απόφασης.
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Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στι 13-10-2016, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00΄, στην αίθουσα
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σεµιναρίων στον 1 όροφο του κτηρίου
του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων επί
ο

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 τι 12-10-2016, ηµέρα
Τετάρτη και ώρα 15:00΄, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών &
∆ικτύων, 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 δε 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) Ιωάννης Αχλαδιανάκης,
β) ∆ηµήτριος Κούτρας και
γ) Βασίλειος Τσέλιος,
µε αναπληρωτές τους:
α) ∆ηµήτριο Παρασκευόπουλο,
β) Αθανάσιο Τσούρα και
γ) Μαρία Τσιόβολου

,
,
,

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 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 απαιτήσεις του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β’ της παρούσας απόφασης.
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), για περισσότερα 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:
Σελίδα 3 από 5

ΑΔΑ: 705Ι4653ΟΞ-Γ8Ψ

α) συνολική τιµή ανά είδος, µε κρατήσεις, χωρίς Φ.Π.Α.,
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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 ειδών γραφικής ύλης καθώς και των αναλώσιµων υλικών για την
εκτύπωση των πιστοποιητικών ADR, 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 4% στο καθαρό ποσό της
αξίας του τιµολογίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 4172/2013.
11 - Η συνολική δαπάνη του έργου προϋπολογίζεται µέχρι του ποσού των δεκατεσσάρων χιλιάδων
τριακοσίων ογδόντα έξι ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών #14.386,48€# (συµπεριλαµβανοµένου και
του Φ.Π.Α. 24 %) και θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισµού εξόδων του Κ.Α.Ε.
1111 του Ειδικού Φορέα 39-110.
12 - Για την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού θα λαµβάνεται υπόψη και η
προηγούµενη συµβατική συµπεριφορά κάθε προµηθευτή.
13 - Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα µαταίωσης του αποτελέσµατος του διαγωνισµού, εάν αυτό
κριθεί ασύµφορο.
14 - 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.) www.eprocurement.gov.gr.
15 - ∆ιευκρινίσεις σχετικά µε τους όρους του διαγωνισµού παρέχονται από τη ∆ιεύθυνση Προµηθειών,
Υποδοµών και ∆ιαχείρισης Υλικού του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων (κα
Ξιαρχογιαννοπούλου Κων/να τηλ.: 213 130 8373) όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ
1 - Χρονολογικό Αρχείο
2 - Αναφερόµενους υπαλλήλους,
µέλη της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού:
Τακτικά µέλη:
Α) Ιωάννης Αχλαδιανάκης
Β) ∆ηµήτριος Κούτρας και
Γ) Βασίλειος Τσέλιος
Αναπληρωµατικά µέλη:
Α) ∆ηµήτριος Παρασκευόπουλος
Β) Αθανάσιος Τσούρας
Γ) Μαρία Τσιόβολου
3 - κ. Ξιαρχογιαννοπούλου Κων/να

Ο ΑΝ. ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Γ. ΤΑΣΙΟΛΑΜΠΡΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΕΛΕΝΗ ΤΑΠΟΥΣΑΝΗ
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Ανήκει

στην υπ’ αριθµ. 62138/4892/29-09-2016 απόφαση

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
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.

Ανήκει
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΝΤΙΚΙΑ Η/Υ (ΟΧΙ ΜΙΝΙ)
ΚΛΑΣΕΡ 8/32 ΧΑΡΤΙΝΑ
ΚΛΑΣΕΡ 4/32 ΧΑΡΤΙΝΑ
ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΕ ΚΟΡ∆ΟΝΙΑ ΜΠΛΕ 25/35
ΦΑΚΕΛΟΙ ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΜΕ ΑΥΤΙΑ
∆ΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ (ΤΥΠΟΥ LEITZ)
ΜΑΡΚΑ∆ΟΡΟΙ ΚΟΚΚΙΝΟΙ
ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΤΑΜΠΟΝ ΜΠΛΕ
ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΤΑΜΠΟΝ ΚΟΚΚΙΝΟ
POST-IT 75Χ75
POST-IT 40Χ50
ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ 24/6
BLAΝCO ΜΕ ∆ΙΑΛΥΤΙΚΟ
ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 5CM (∆ΙΑΦΑΝΗ)
∆ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΕΤ 5 ΦΥΛΛΩΝ
ΣΤΥΛΟ ΜΠΛΕ (ΤΥΠΟΥ PELICAN STICK)
ΚΛΑΣΕΡ 4/32 ΠΛΑΣΤΙΚΑ
ΚΛΑΣΕΡ 4/32 ΧΑΡΤΙΝΑ
ΟΛΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (υλικό για την εκτύπωση
πιστοποιητικών ADR)
ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΕΣ 170 ΚΑΡΤΩΝ (υλικό για την εκτύπωση
πιστοποιητικών ADR)
ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ (υλικό για την εκτύπωση
πιστοποιητικών ADR)
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