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Τηλέφωνο
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Fax

: 210-6969760

ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέµα : Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός για την προµήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισµού
για τις ανάγκες της Γενικής Γραµµατείας Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής .
Έχοντας υπόψη:
Tο άρθρο 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε µε
το άρθρο πρώτο του Π.∆. 63/2005 (ΦΕΚ98/Α/22.4.2005)
2. Tο Π.∆. 381/1989 (ΦΕΚ 168/Α) «Οργανισµός του Υπουργείου Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας»,
όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το Π.∆. 191/1996 (ΦΕΚ 154/Β)
3. Το Π.∆. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισµού, Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και
Εµπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 19/Α) όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 122/2004 «Ανασύσταση
του Υπουργείου Τουρισµού»(ΦΕΚ 85/Α)
4.
Το Π.∆. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονοµικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονοµίας
και Οικονοµικών µε τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και
µετονοµασία του σε Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας» (ΦΕΚ213/Α)
5. Το Π.∆.189/2009 «Καθορισµός και ανακατανοµή αρµοδιοτήτων των Υπουργείων»
6. Το Π.∆. 24/2010 « Ανακαθορισµός των αρµοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του
Π.∆.189/2009 (ΦΕΚ 56/Α/2010)
7. Το Π.∆. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α/21-06-2012) «Ίδρυση και µετονοµασία Υπουργείων, µεταφορά και
κατάργηση υπηρεσιών
8. Tο Π.∆. 119/2013 (ΦΕΚ153/Α/25.6.2013) «∆ιορισµός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
9. Την µε αρ. οικ.12123/25.2.2013 (ΦΕΚ499/Β/5.3.2013) Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υπουργού»
του Υπουργού
και «µε εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής στους Γενικούς και Ειδικούς Γραµµατείς καθώς και στους προϊσταµένους
των Γενικών ∆/νσεων, ∆/νσεων, Τµηµάτων, Αυτοτελών γραφείων και Ειδικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής,
10. Το Ν.2286/1995 «Προµήθειες του ∆ηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ 19/Α), όπως
ισχύει.
11. Το Ν. 2362/95 "Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ
247/Α) όπως ισχύει.
12. Το Π.∆. 118/2007 "Κανονισµός προµηθειών του ∆ηµοσίου" (ΦΕΚ 150/Α/2007), όπως ισχύει.
13. Την µε αριθµ. 35130/739/2010 (ΦΕΚ 1291/Β/11.8.2010) Απόφαση 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".
14. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/15.9.2011) περί σύστασης Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων
Συµβάσεων, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 238 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11.4.2012) και το άρθρο
61 του Ν. 4146/2013 ( ΦΕΚ 90/Α/18.4.2013)
15. Την µε αρ. πρ ∆14/Γ/611/14.1.2013 Απόφαση « Συγκρότηση Επιτροπής για την διενέργεια δηµόσιων
διαγωνισµών µε συνοπτική διαδικασία (πρόχειρων διαγωνισµών) για προµήθεια υλικών και εκτέλεση έργων
και εργασιών για τις ανάγκες της Γενικής Γραµµατείας Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής», όπως
συµπληρώθηκε µε την µε αρ. πρ. ∆14/Γ/11591/12.6.2013 Απόφαση
16. Την µε αρ. πρ. ∆14/Γ/1142/22.1.2013 (Α∆Α:ΒΕΙ70-6ΛΤ) Απόφαση «Συγκρότηση Επιτροπής για την
αξιολόγηση ενστάσεων και προσφυγών κατά τη διενέργεια των διαγωνισµών για προµήθεια υλικών και
εκτέλεση έργων και εργασιών για τις ανάγκες της Γενικής Γραµµατείας Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.»
όπως συµπληρώθηκε µε την µε αρ. πρ. ∆14/Γ/11591/12.6.2013 Απόφαση.
17. Το από 30.8.2013 πρωτογενές αίτηµα (13REQ001618297)
18. Την
µε αρ. πρ. ∆14/17030/16.9.2013 Απόφαση δέσµευσης πίστωσης (Α∆Α: ΒΛ920-56Σ)
(13REQ001639547) ποσού τριάντα έξι χιλιάδων (36.000,00 €) ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, σε
βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων της Γενικής Γραµµατείας Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής Ειδικός φορέας 31/120 ΚΑΕ 1723 οικονοµικού έτους 2013 .
1.

1

Αποφασίζουµε
1.

Προκηρύσσουµε πρόχειρο διαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή σε ευρώ, µε υποβολή
έγγραφων σφραγισµένων προσφορών, για την προµήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισµού, όπως περιγράφεται
στο Παράρτηµα Α΄ που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας.

2.

Ο διαγωνισµός θα γίνει στις 16 Οκτωβρίου 2013 , ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 στο κτίριο της Γενικής
Γραµµατείας Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Λ. Μεσογείων 119, αίθουσα 356 από την Επιτροπή που
συγκροτήθηκε µε την µε αρ. πρ. ∆14/Γ/611/14.1.2013 Απόφαση και συµπληρώθηκε µε την µε αρ. πρ.
∆14/Γ/11591/12.6.2013 .

3.

Οι υποβαλλόµενες στο διαγωνισµό προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προσφέροντες για εκατόν
είκοσι (120) ηµέρες , προθεσµία που αρχίζει από την επόµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του
διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφεροµένου απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.

4.

Οι προσφορές πρέπει να είναι καθαρογραµµένες, χωρίς ξύσµατα και διορθώσεις τιµών. Θα περιέχονται σε
σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει τα στοιχεία του προσφέροντος και τον τίτλο του διαγωνισµού και
θα πρέπει να έχουν περιέλθει στο Γενικό πρωτόκολλο της Γενικής Γραµµατείας Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής (Λ. Μεσογείων 119, ισόγειο, γρ. 02), το αργότερο έως την ηµεροµηνία και ώρα διενέργειας του
διαγωνισµού.

5.

Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό, θα γράψουν στις προσφορές τους τιµή µονάδας για κάθε είδος χωριστά.
Η προσφορά θα συµπεριλαµβάνει συµπληρωµένο ως προς την τιµή τον Πίνακα του παραρτήµατος Α, µε
τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόµενου εξοπλισµού, συνοδευόµενη από τεχνικά φυλλάδια των
προσφεροµένων ειδών. Για την τεκµηρίωση συµµόρφωσης ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές θα
παραπέµπουν στα αντίστοιχα τεχνικά φυλλάδια.

6.

Τα προς προµήθεια είδη θα πρέπει να είναι καινούρια και αµεταχείριστα.

7.

∆εν γίνονται δεκτές προσφορές που είναι αόριστες, περιέχουν ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία, αποτελούν
αντιπροσφορά, αφορούν σε µέρος µόνο του έργου και δεν καλύπτουν το σύνολο της προµήθειας, δεν έχουν
συνταχθεί και υποβληθεί σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παρούσα, δεν περιλαµβάνουν τα
προβλεπόµενα δικαιολογητικά, δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, ορίζουν χρόνο παράδοσης
µεγαλύτερο του προβλεπόµενου στην παρούσα, υπερβαίνουν τον προϋπολογισµό του έργου.

8.

Τόπος παράδοσης των ειδών, µε ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου, ορίζεται το κτίριο της Γενικής
Γραµµατείας Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Λ. Μεσογείων 119 και ειδικότερα η αποθήκη υλικών. Ο
χρόνος παράδοσης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) εργάσιµες ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης.

9.

Η δαπάνη για την προµήθεια των ανωτέρω θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ε.Φ. 31/120 του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής- Γενική Γραµµατεία Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, ΚΑΕ
1723, οικονοµικού έτους 2013 και δεν θα υπερβεί το ποσό των τριάντα έξι χιλιάδων ευρώ (36.000,00 €)
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.

10. Η πληρωµή της δαπάνης θα γίνει µε τακτικό ένταλµα πληρωµής, στο όνοµα του δικαιούχου και αφού
υποβάλλει στην υπηρεσία µας, τα νόµιµα δικαιολογητικά.
11. Σε περίπτωση που ο µειοδότης δεν προσέλθει µέσα στην προθεσµία που θα του οριστεί να υπογράψει τη
σχετική σύµβαση ή δεν εκτελέσει τις παραγγελίες µέσα στην προθεσµία που ορίζεται, ή αρνηθεί να
εκτελέσει ή εκτελέσει αυτή µερικώς ή πληµµελώς, κατά παράβαση των όρων της παρούσης, κηρύσσεται
έκπτωτος και εφαρµόζονται κατ' αυτού οι διατάξεις του Π.∆. 118/2007 "Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου»
12. Οι εκ του Νόµου κρατήσεις, βαρύνουν την ανάδοχο εταιρεία .

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΛΙΚΗ ΣΚΛΗΡΗ

Εσωτερική ∆ιανοµή :
-

Γραφείο Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής

-

Γραφείο Γεν. Γραµµατέα Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής

-

Γραφείο Γεν. Γραµµατέα Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής

-

Προϊσταµένη Γεν. ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών

-

∆/νση Οικονοµική / Τµήµα Γ΄

-

Πρόεδρο της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισµών

2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A
τεµαχια

Α1

Σταθµός εργασίας ( DESKTOP PC)

35

HY intel core i3, 2xxx ή i3, 3xxx ή λειτουργικά
ισοδύναµος . Συχνότητα λειτουργίας τουλάχιστον 3
GHZ
Μνήµη DDR3 τουλάχιστον 4 GB. Υποδοχές µνήµης
στην κεντρική πλακέτα τουλάχιστον 4.
Μονάδα σκληρού δίσκου: SATA II interface ή νεότερο.
Χωρητικότητα τουλάχιστον 500 GB.Ταχύτητα
περιστροφής 7200 rpm
USB ports στην πρόσοψη της κεντρικής µονάδας
τουλάχιστον 2.
Συνολικός αριθµός USB τουλάχιστον 6 ( εκ των
οποίων USB 3.0 τουλάχιστον 2)
Κάρτα γραφικών αυτόνοµη PCI-e µε µνήµη
τουλάχιστον 1 GB διπλής εξόδου DVI /VGA
τουλάχιστον
Κάρτα δικτύου ενσωµατωµένη 100/1000 mbps
Κάρτα ήχου Higt Definition ή ισοδύναµη,
ενσωµατωµένη στη µητρική πλακέτα.
Πληκτρολόγιο- mouse
τροφοδοτικό τουλάχιστον 500 W
dvd-rw sata
Λειτουργικό σύστηµα: Προεγκατεστηµένα αυθεντικά
Windows 7 professional GR. Να παραδοθεί αυθεντικός
οπτικός δίσκος του κατασκευαστή για τα Windows 7
professional, ο οποίος να έχει τη δυνατότητα
επαναφοράς ( recovery) , καθώς και δυνατότητα
επιδιόρθωσης (repair) του λειτουργικού
Εγγύηση

Α2

καλής λειτουργίας τουλάχιστον 3 χρόνια

ΟΘΟΝΕΣ

35

Οθόνη τύπου LED WIDE τουλάχιστον 21,5΄΄
Ανάλυση τουλάχιστον 1920Χ 1080 True color
Σύνδεση D-Sub 15 pin και DVI τουλάχιστον
Εγγύηση µηδέν καµένα Pixels
Εγγύηση

καλής λειτουργίας τουλάχιστον 3 χρόνια

3

Συνολική
τιµή
τεµαχίου
(χωρίς
ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕ ΦΠΑ

Α3

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ laser Α4

12

Τύπος εκτύπωσης: µονόχρωµη
Εκτύπωση αυτόµατη διπλής όψης
Ανάλυση εκτύπωσης: τουλάχιστον 1200 dpi
Ταχύτητα εκτύπωσης: τουλάχιστον 30σελ/λεπτό
Μνήµη: τουλάχιστον 64 MB
Μέγεθος εκτύπωσης Α4
Σύνδεση usb και ethernet
Καλώδιο σύνδεσης µε ΗΥ
Μηνιαία απόδοση τουλάχιστον 40.000
Εγγύηση

Α4

καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 χρόνια

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ laser Α3

1

Τύπος εκτύπωσης: έγχρωµη
Ταχύτητα εκτύπωσης: τουλάχιστον 20 σελ/λεπτό
Μέγεθος εκτύπωσης Α3
Σύνδεση usb και ethernet
Καλώδιο σύνδεσης µε ΗΥ
Εγγύηση

καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 χρόνια

A5

Εξωτερικός σκληρός δίσκος USB3.0 2 TB
Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 χρόνια

3

Α6

Εξωτερικός σκληρός δίσκος USB3.0 3 TB
Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 χρόνια

1

4

