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ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ:Έγκριση πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Εκτύπωση φωτογραφιών
υψηλής ποιότητας και καδράρισμα ανάλογης αισθητικής για τη φωτογραφική έκθεση
Tra(n)shFORMATION Περιττά – Περίτεχνα», που υλοποιείται στο πλαίσιο του
υποέργου 5 “Δράσεις Ευαισθητοποίησης / ενημέρωσης του κοινού και αρμοδιων
φορέων με ίδια μέσα για εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικης του ΥΠΕΚΑ για
τα έτη 2012-2015”, του Έργου Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.: «ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΙΑ
ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΟΥ Υ.Π.Ε.Κ.Α.
Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 1032/1980 «Περί συστάσεως του Υπουργείου Χωροταξίας και
Περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 57/Α΄/1980)
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 51/1988 «Οργανισμός Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και
Περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 19/Α΄/1988)
3. Τις διατάξεις του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ
137/Α΄) και του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση
και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/Α΄/2005)
4. Την αριθμ. 2876/7.10.2009 Πρωθυπουργική Απόφαση «Αλλαγή Τίτλου Υπουργείων»
(ΦΕΚ 2234/Β΄/2009)
5. Τις διατάξεις του αρ. 2 του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και
Ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων» (ΦΕΚ 19/Α΄/1995)
6. Τις διατάξεις των άρθρων 80 & 83 (παρ.1),του Ν. 2362/1995 «Περί δημοσίου
λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
247/Α΄/1995) όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση
και Ευθύνη» (ΦΕΚ141/Α»/2010).
7. Τις διατάξεις της αριθμ. 35130/739/9.8.2010 απόφασης του Υπουργείου
Οικονομικών «Αύξηση των χρηματικών ποσών του αρ. 83 παρ. 1 του Ν.2362/1995
για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή
υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» (ΦΕΚ 1291/Β΄/2010)
8. Τις διατάξεις του Ν. 1642/1986 «Περί εφαρμογής του ΦΠΑ» (ΦΕΚ 125/Α΄/1986)
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9. Τις διατάξεις του αρ. 4 του Ν. 3845/2010 «Μέτρα εφαρμογής του μηχανισμού
στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη-μέλη της Ζώνης του ευρώ και
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο» (ΦΕΚ 65/A΄/2010)
10. Τις διατάξεις του αρ. 24 του Ν. 2198/94 «Περί παρακράτησης φόρου εισοδήματος»
(ΦΕΚ 43/Α΄/1994)
11. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ
150/Α΄/2007)
12. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
112/Α΄/2010)
13. Τις διατάξεις της 2024709/601/0026/8.4.98 απόφασης του Υπουργείου Οικονομικών
περί καθορισμού των δικαιολογητικών των δαπανών του δημοσίου για προμήθειες
και εργασίες (ΦΕΚ 431/Β΄/1998)
14. Την με αριθμ. Οικ. 12123/4.12.12 (ΦΕΚ499/Β΄/5.3.2013) απόφαση περί
«Εξουδιοδότησης 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 Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων, Αυτοτελών
Γραφείων και Ειδικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής.
15. Τις διατάξεις του Ν. 4013/15-9-2011 (Α'204) του άρθρου 4 (παρ. 3) την επιβολή
κράτησης 0,10% υπερ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
16. Το γεγονός ότι το έργο συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο του ΕΠΠΕΡΑΑ από το
διαρθρωτικό Ταμείο ΕΤΠΑ.
17. Την υπ' αριθμ. 166232/25-2-2011 Ενταξη της Πράξης “Ευαισθητοποίηση και
ενημέρωση του κοινού για περιβαλλοντικά θέματα εφαρμογής των πολιτικών του
Υ.Π.Ε.Κ.Α.” στο Ε.Π. “Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013” όπως
τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθμ. 118536/20-4-2012 Απόφαση, που αφορά το
υποέργο 5 “Δράσεις Ευαισθητοποίησης / ενημέρωσης του κοινού και αρμοδιων
φορέων με ίδια μέσα για εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικης του ΥΠΕΚΑ για
τα έτη 2012-2015”
18. Την υπ' αριθμ 12530/ΔΕ-1512/22.03.2011 Απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με την οποία καθορίσθηκε ο κωδικός του έργου
σε ΠΔΕ 2011ΣΕ07580025 της ΣΑΕ 075/8, Κωδικός Πράξης 339233
19. Την υπ' αριθμ. 101195/4-2-2013 Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης
Επιχειρησιακού Προγράμματος “Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη” για την
προέγκριση τροποποίησης (1ης) της απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του
Υποέργου 5 και το συνημμένο Τεχνικό Δελτίο.
20. Το υπ' αριθμ 19141/22-3-2013 έγγραφο της Δ/νσης Οργάνωσης (αρ. Πρωτοκόλλου
Δ/νσης Οικονομικού 20930/1-4-2013)
21. Την υπ΄αριθμ. 22427/5-4-2013 Απόφαση της Διεύθυνσης Οικονομικού για τον
ορισμό επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών που αφορούν παροχή υπηρεσιών στα
πλαίσια των δράσεων του έργου “ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ
ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΟΥ Υ.Π.Ε.Κ.Α”
22. Τo υπ' αριθμ. 22382/5-4-2013 έγγραφο της Δ/νσης Οργάνωσης (αρ. Πρωτοκόλλου
Δ/νσης Οικονομικού 22808/8-4-2013)
23. Το Υπ. Σημείωμα Νο 33 / 12-4-2013 της Διεύθυνσης Οργάνωσης
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α. Την έγκριση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με τη συγκέντρωση τριών
(3) τουλάχιστον προσφορών για τη Δράση: «Εκτύπωση φωτογραφιών υψηλής ποιότητας και
καδράρισμα ανάλογης αισθητικής για τη φωτογραφική έκθεση Tra(n)shFORMATION
Περιττά – Περίτεχνα» που υλοποιείται στο πλαίσιο του υποέργου 5, του Έργου
Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.: «ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΤΟΥ Υ.Π.Ε.Κ.Α.
Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 45.000,00 € πλέον ΦΠΑ 23%.
Η δράση εντάσσεται στο Υποέργο 5 «Δράσεις ευαισθητοποίησης / ενημέρωσης του κοινού
και αρμόδιων φορέων, με ίδια μέσα για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής του
Υ.Π.Ε.Κ.Α. (περιβάλλον, κλιματική αλλαγή, ενέργεια, χωροταξία και αστικό περιβάλλον) για
τα έτη 2012-2015», του Έργου 2011ΣΕ0758002 της ΣΑΕ 075/8 με κωδικό ΟΠΣ:339233, και
έχει ενταχθεί στο Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. 2007-2013, με προϋπολογισμό € 6.000.000, σύμφωνα με το
Τ.Δ.Π.Π. Το υποέργο συγχρη-ματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α., στο πλαίσιο του Άξονα
Προτεραιότητας 10 του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.
Β. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ
Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την εκτέλεση των παρακάτω υπηρεσιών:
Α. Εκτυπώσεις ψηφιακών φωτογραφικών αρχείων & το καδράρισμά τους. Συγκεκριμένα:
1) 30 εκτυπώσεις μεγέθους 80εκΧ80εκ σε φωτογραφικό χαρτί fine art 300gr &
επικολλημένες σε αλουμίνιο 3χιλιοστ dipon
2) 20 εκτυπώσεις μεγέθους 80εκΧ80εκ σε φωτογραφικό χαρτί fine art 300gr &
επικολλημένες σε plexi glass 3χιλιοστ με optical clear film.
3) 40 εκτυπώσεις μεγέθους 60εκΧ80εκ σε φωτογραφικό χαρτί fine art 300gr & σε
κάδρα ξύλινης κορνίζας 2εκΧ2εκ
4) 50 εκτυπώσεις μεγέθους 50εκΧ70εκ σε φωτογραφικό χαρτί fine art 300gr & σε
κάδρα κορνίζας αλουμινίου, ελαχίστου προσώπου 0,8εκ & βάθους 2εκ.
5) 20 εκτυπώσεις μεγέθους 80εκΧ100εκ σε φωτογραφικό χαρτί fine art 300gr &
επικολλημένες σε αλουμίνιο 3χιλιοστ dipon
6) 20 εκτυπώσεις μεγέθους 120εκΧ160εκ σε φωτογραφικό χαρτί fine art 300 gr &
πικολλημένες σε αλουμίνιο 3χιλιοστ dipon
7) 40 εκτυπώσεις μεγέθους 24εκΧ30εκ σε φωτογραφικό χαρτί fine art 300gr & σε
κάδρα box frame 1,5εκ και βάθους 4εκ.
8) 20 εκτυπώσεις μεγέθους 24εκΧ30εκ σε φωτογραφικό χαρτί backlit & σε κατασκευή
light box
9) 2 εκτυπώσεις μεγέθους 140εκΧ300εκ σε ύφασμα επικόλλησης fototex
10) 5 εκτυπώσεις μεγέθους 60εκΧ100εκ σε φωτογραφικό χαρτί fine art 300gr & σε
κάδρα κορνίζας αλουμινίου, ελαχίστου προσώπου 0,8εκ & βάθους 2εκ.
11) 5 εκτυπώσεις μεγέθους 60εκΧ100εκ σε φωτογραφικό χαρτί fine art 300gr & σε
κάδρα ξύλινης κορνίζας 2εκΧ2εκ
Όλες οι εκτυπώσεις θα γίνουν με inkjet printer (τουλάχιστον 10 μελανιών) σε archival
ποιότητα.
Όλα τα κάδρα (αλουμίνια, plexi glass, light boxes, ξύλινες κορνίζες, box frames) θα είναι
κατάλληλα για ανάρτηση.
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Οι καδραρισμένες φωτογραφίες θα αναρτηθούν στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στα
πλαίσια της διεθνούς έκθεσης φωτογραφίας και video art “Tra(n)shFORMATION Περιττά –
Περίτεχνα” η οποία θα εγκαινιαστεί στις 5 Ιουνίου 2013 (Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος).
Ο ανάδοχος πρέπει να έχει εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών στην εκτύπωση και στο
καδράρισμα έργων καλλιτεχνικής φωτογραφίας από αντίστοιχης ποιότητας εκθέσεις καθώς
και να έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον πέντε (5) παρεμφερείς εκθέσεις. Τα παραπάνω θα
πρέπει να αποδεικνύονται με σχετικές βεβαιώσεις ή τιμολόγια.
Τα ψηφιακά αρχεία των προς εκτύπωση φωτογραφιών θα παραδοθούν στον ανάδοχο από το
Τμήμα Επικοινωνίας το αργότερο μέχρι 10 Μαίου.
Η Επιτροπή Παραλαβής θα παραλάβει τις καδραρισμένες φωτογραφίες από το Εθνικό
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης απ' όπου με ευθύνη του αναδόχου θα επιστραφούν μετά την
ολοκλήρωση της έκθεσης, σε χώρο που θα υποδειχθεί από το Τμήμα Επικοινωνίας.
Όλα τα έξοδα μεταφοράς προς και από το Μουσείο θα επιβαρύνουν τον ανάδοχο.
Γ. ΠΑΡΑΔΟΤΈΑ – ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Οι καδραρισμένες φωτογραφίες πρέπει να παραδοθούν στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης
Τέχνης το αργότερο έως την 1η Ιουνίου 2013.
Στο Τμήμα Επικοινωνίας της Δ/νσης Οργάνωσης του ΥΠΕΚΑ θα παραδοθούν μετά το τέλος
των εκδηλώσεων oι εκτυπωμένες φωτογραφίες και τα κάδρα.
Δ. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Ο συνολικός χρόνος υλοποίησης του έργου ορίζεται σε τριάντα (30) ημέρες από την
υπογραφή της Σύμβασης.
Ε. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Το Υπουργείο ΠΕΚΑ έχει το δικαίωμα να μην κατακυρώσει το διαγωνισμό στο μειοδότη:
α. εάν το αποτέλεσμα κρίνεται μη ικανοποιητικό
β. εάν υπάρξει μεταβολή των αναγκών σε σχέση με το υπό ανάθεση έργο, οι δε
διαγωνιζόμενοι παραιτούνται από κάθε απαίτηση κατά του Δημοσίου.
Η αμοιβή του αναδόχου, όπως θα διαμορφθεί με την οικονομική προσφορά του, θα
περιλαμβάνει τιμή μονάδος ανά είδος.
Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν στο ΥΠΕΚΑ, Δ/νση Οικονομικού, Πανόρμου
2(ημιόροφος) μέχρι την Πέμπτη 2/5/2013 και ώρα 12:00.
ΣΤ. ΤΙΜΗ – ΠΛΗΡΩΜΗ
Οι προσφορές θα γράφουν τον χρόνο που θα ισχύουν οι τιμές.
Οι τιμές θα πρέπει να περιλαμβάνουν την αξία των εκτυπώσεων, το καδράρισμα, τις δαπάνες
συσκευασίας, μεταφοράς και φορτοεκφορτώσεως.
Επίσης, θα αναφέρεται το ποσοστό του ΦΠΑ που επιβαρύνεται το είδος καθώς και το
συνολικό ποσό του ΦΠΑ.
Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των
ειδών.
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι οφείλουν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των
προσφερόμενων υπηρεσιών, με σαφή αναφορά στην προσφερόμενη τιμή για κάθε υπηρεσία
ξεχωριστά, άλλως η προσφορά δεν αξιολογείται.
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Κατά την πληρωμή θα γίνει παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4% και κράτηση 0,10% του Ν.
4013/15-9-2011 άρθρο 4 παρ. 3.
Ουδεμία αναπροσαρμογή της αμοιβής του Αναδόχου προβλέπεται.
Ζ. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή Αξιολόγης Προσφορών βάσει της
υπ΄αριθμ. 22427/δ/5-4-2013 απόφασης της Διεύθυνσης Οικονομικού αποτελούμενη από τους
παρακάτω υπαλλήλους του ΥΠΕΚΑ.
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
1. Τίκος – Μουστάκας Βασίλης,ΤΕ Μηχανικών με βαθμό Ε2, Δ/νση
Οργάνωσης
2. Φούρλας Δημήτρης, ΔΕ Εφαρμοσμένων Τεχνών με βαθμό Β0, Δ/νση
Οργάνωσης
3. Παπανικολάου Κωνσταντίνος, ΔΕ Προσωπικου Η/Υ με βαθμό Γ4,
Δ/νση Οργάνωσης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Παπανικολάου Εμμανουήλ, ΠΕ Μαθηματικών με βαθμό Β5, Δ/νση
Οργάνωσης
2. Κατσαρίδης Παναγιώτης, ΠΕ Πληροφορικής με βαθμό Β3, Δ/νση
Οργάνωσης
3. Μαρκουδάκης Ιωάννης, ΤΕ Μηχανικών με βαθμό Δ1, Δ/νση
Οργάνωσης
Η Επιτροπή παρακαλείται να μας στείλει το σχετικό πρακτικό σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες
από την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.
Η παρούσα θα αναρτηθεί άμεσα στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΛΙΚΗ ΣΚΛΗΡΗ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφ. Γενικού Γραμματέα
3. Γραφ. Γεν. Διευθ/ντή Προγραμ/σμου & Έργων
4. Γραφ. Γεν.Διευθύντρια Οικον.Υπηρεσιών
5. Δ/νση Οργάνωσης
6. Δ/νση Οικονομικού
7. Μέλη Επιτροπής

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
Τμ.Προμηθειών & Δ/σης (3)
Χρον.Αρχείο
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