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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
Ταχ. Δ/νση
: Κηφισίας 1-3, Αθήνα
Ταχ. Κώδικας
:115 23
Πληροφορίες
:Σταύρος Λαγός
Αρ. Τηλεφώνου
:210 8701810, 800
Αρ. Τηλεομοιοτ.
:210 8701868
Ηλεκτρον. Δ/νση
:s.lagos@prv.ypeka.gr

Χρόνος Διατήρησης
Βαθμός Ασφάλειας

:
: Αδιαβάθμητo

Αθήνα,

: 19 - Μαΐου - 2014

: 843
Αριθ. Πρωτ.
Βαθμός Προτεραιότητας : Κοινό

ΠΡΟΣ:

ΚΟΙΝ.:

1. Μέλη
αρμόδιας
Επιτροπής
Διενέργειας Διαγωνισμού
(Πίνακας Α - ενυπόγραφα)
2. Δ/νση Οργάνωσης Υ.Π.Ε.Κ.Α, Τμήμα
Πληροφορικής (Αμαλιάδος 17) - για την
ανάρτηση
της
παρούσης
στην
ιστοσελίδα Υ.Π.Ε.Κ.Α
1. Γραφείο Ειδικού Γραμματέα Υδάτων
2. Γενική
Δ/νση
Οικονομικών
Υπηρεσιών Υ.Π.Ε.Κ.Α, Τμήμα Λοιπών
Οικονομικών Θεμάτων και Εσόδων

Θέμα: «Προκήρυξη πρόχειρου ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την
χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού πληροφορικής (ηλεκτρονικών
υπολογιστών, οθονών για υπολογιστές, φορητών υπολογιστών, ψηφιακών φωτογραφικών
μηχανών και έγχρωμου φωτοαντιγραφικού) συνολικού προϋπολογισμού σαράντα τεσσάρων
χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα ευρώ (44.370,00€), μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για
την κάλυψη των αναγκών της Γενικής Επιθεώρησης, του Τομέα Νοτίου Ελλάδας και της
Ε.Υ.Ε.Κ.Α της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (Ε.Υ.Ε.Π.) του Υπουργείου
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Υ.Π.Ε.Κ.Α)»
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Π.Ε.Κ.Α
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 51/1988 (ΦΕΚ Α' 19) «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Κ.Π.Δ.)», όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 255/1989 (ΦΕΚ
121Α΄/89), 334/1989 (ΦΕΚ 155/Α΄/89), 340/1990 (ΦΕΚ 135/Α΄/1990), 207/1991 (ΦΕΚ
78/Α΄/91) και 49/1996 (ΦΕΚ 4/Α΄/1996)..
2. Τις διατάξεις του Ν. 1032/1980 (ΦΕΚ Α΄ 57) «Περί συστάσεως Υπουργείου Χωροταξίας,
Οικισμού και Περιβάλλοντος».
3. Τα άρθρα 1, παρ. 2 και 6 του Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των
Υπουργείων» (ΦΕΚ Α΄ 221), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 2, του Π.Δ.
24/2010 (ΦΕΚ Α΄ 56).
4. Την απόφαση του Πρωθυπουργού υπ’ αρ. 2876/07-10-2009 απόφαση του Πρωθυπουργού
«Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (ΦΕΚ 2234/Β/2009).
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5. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3818/2010 «Προστασία δασών και δασικών εκτάσεων του
Νομού Αττικής, σύσταση Ειδικής Γραμματείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας και
λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 17).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 2947/2001 (ΦΕΚ Α΄ 228) «Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών
Περιβάλλοντος».
7. Την υπ’ αρ. Υ435/03-04-2014 Απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του
Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΚΑ Νικόλαου Ταγαρά» (ΦΕΚ Β΄ 831).
8. Την με αριθμό οικ.20237/16-4-2014 (ΦΕΚ αρ. 956/Β’/16-04-2014) Κοινή Απόφαση του
Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
περί εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» και «Εντολή Αναπληρωτή
Υπουργού» 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 και ειδικότερα την
παράγραφο (1) του άρθρου 13 αυτής περί εξουσιοδότησης υπογραφής με «Εντολή Αναπληρωτή
Υπουργού» στον Ειδικό Γραμματέα Υδάτων αποφάσεων, εγγράφων και λοιπών διοικητικών
πράξεων που αφορούν σε (α) προκηρύξεις, αποφάσεις ανάθεσης, κατάρτιση και υπογραφή
συμβάσεων για την προμήθεια αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών και εκπόνηση μελετών ή την
εκτέλεση έργων μέχρι του ποσού του 1.000.000,00 ευρώ άνευ Φ.Π.Α. για αναθέσεις και
συμβάσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από εθνικούς πόρους και μέχρι του ποσού των
5.000.000 ευρώ άνευ Φ.Π.Α. για αναθέσεις και συμβάσεις συγχρηματοδοτούμενες από την
Ευρωπαϊκή Ένωση, (β) για αποφάσεις πράξεις ή εντολές για την σύσταση και συγκρότηση
επιτροπών, την πληρωμή δαπανών, την παρακολούθηση, υλοποίηση και παραλαβή των
παραδοτέων των ανωτέρω αναθέσεων και συμβάσεων του εδαφίου (α) ως και λήψη αποφάσεων
επί σχετικών ενστάσεων και προσφυγών και υπογραφή τεχνικών δελτίων ή αιτήσεων
χρηματοδότησης προς τρίτους, ανεξαρτήτως ποσού και (γ) συμβάσεις εκπόνησης μελετών και
παροχής συναφών υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 για τα θέματα αρμοδιότητας του που
υπάγονται στις διατάξεις των ανωτέρω εδαφίων (α) και (β).
9. Την υπ’ αριθ. 41620/10-09-2012 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού ΠΕΚΑ
διορισμού του Δρ Κωνσταντίνου Τριάντη ως Ειδικού Γραμματέα Υδάτων ΥΠΕΚΑ (τ. Υπαλ.
Ειδ. Θέσεων και Οργ. Διοίκησης Φορέων του Δημοσίου και Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα αρ.
433).
10. Τις διατάξεις του Ν.1642/1986 «Για την εφαρμογή του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 125), όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3845/2010 «Μέτρα εφαρμογής του
μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη-μέλη της Ζώνης του ευρώ και
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο» (ΦΕΚ Α΄ 65).
11. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 2741/1999 «Περί Κρατικών Προμηθειών» (ΦΕΚ 199/Α).
12. Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α) «Περί Δημοσίου Λογιστικού και Ελέγχου των
δαπανών του Κράτους».
13. Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α) «Περί προμηθειών του Δημοσίου τομέα &
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
14. Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις
διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων
έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
15. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ150/Α) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου».
16. Τις διατάξεις της υπ’ αρ. 35130/739/9-8-2010 Απόφασης του Υπουργείου Οικονομικών περί
αύξησης των χρηματικών ποσών της παρ. 1 του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995 για την σύναψη
δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση
έργων (ΦΕΚ 1291/Β’/2010).
17. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 2198/1994 «Περί παρακράτησης φόρου εισοδήματος (ΦΕΚ
43/ Α΄/1994)
18. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ
194/Α’/2010).
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19. Τις διατάξεις του Π.Δ. 346/1998 (ΦΕΚ 230/Α), άρθρο 35 παρ.1 και άρθρο 36, που
διατηρούνται σε ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 77 του Π.Δ 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α).
20. Την ΠΟΛ 1056/05 με αρ. πρωτ. 103801/208/0015/31-03-2005 Υπ. Οικονομικών και την
13984/ΕΥΣ/2810/21-01-2005 «Περί εφαρμογής νέων συντελεστών του Φ.Π.Α.».
21. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, Έλεγχος και Εφαρμογή Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α).
22. Το Ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των
διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007-2013 και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 53/Α).
23. Την υπ’ αριθ. 11508/ΕΥΘΥ 566/16-3-2011 διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργείου
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας περί διακήρυξης διαγωνισμών με προϋπολογισμό
εφαρμογής κάτω των κατώτερων κοινοτικών ορίων (2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ).
24. Το Π.Δ. 82/1996 (ΦΕΚ 66/Α) «Περί ονομαστικοποίησης των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων
Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου».
25. Το Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με το Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α).
26. Την Κ.Υ.Α. 20977/2007 «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν. 3310/2005,
όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/2005» (ΦΕΚ 1673/Β).
27. Το Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131/Α) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λοιπές
διατάξεις».
28. Το Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α) «Δικαστική Προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της
σύναψης συμβάσεως δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την
οδηγία 89/665/ΕΟΚ».
29. Τη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με αριθμό 117/2009, η οποία έτυχε
αποδοχής από τον αρμόδιο Υφυπουργό Ανάπτυξης και σύμφωνα με την οποία η αυτεπάγγελτη
αναζήτηση δικαιολογητικών δεν εφαρμόζεται στις διαγωνιστικές διαδικασίες.
30. Την με αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης,
όπως τροποποιήθηκε με την αρ. πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ2041/07.09.09 και 28020/ΕΥΘΥ
1212/30.06.10 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης.
31. Το Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18 Α΄-25/1/2013)
32. Την πράξη με τίτλο: «Συνέχιση της Υποστήριξης της Λειτουργιάς της Ειδικής Υπηρεσίας
Επιθεωρητών Περιβάλλοντος» του Άξονα Προτεραιότητας 10 του ΕΠ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ &
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» και τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων με
κωδικό ΣΑΕ: 2011ΣΕ07580032 και την υπ’ αριθμ. οικ. 167420/6-4-2011 Απόφαση ένταξης της
Πράξης με τίτλο: «Συνέχιση της Υποστήριξης της Λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας
Επιθεωρητών Περιβάλλοντος» στα Επιχειρησιακά Προγράμματα: α) «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ –
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», Άξονας Προτεραιότητας 10
β) «ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ ΝΗΣΟΙ
ΑΙΓΑΙΟΥ», γ) «ΑΤΤΙΚΗ», και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους.
33. Την έγκριση διάθεσης πίστωσης και την υπάρχουσα πίστωση του έργου Π.Δ.Ε.
2011ΣΕ07580032 της ΣΑΕ 075/8, υποέργο 2: «Δράσεις για την υποστήριξη της ΕΥΕΠ (Γενική
Επιθεώρηση – Τομέας Νοτίου Ελλάδας – Ε.Υ.Ε.Κ.Α) με έδρα την Αθήνα» της πράξης
«Συνέχιση Της Υποστήριξης Της Λειτουργίας Της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών
Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ Νότιας Ελλάδας)»
34. Την υπ’ αρ. Π1/2622/23-12-2013 Απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
περί εξαίρεσης από την ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π) μέχρι 31-12-2014
των προμηθειών που εντάσσονται σε συγχρηματοδοτούμενα επιχειρησιακά προγράμματα
(ΕΣΠΑ)
35. Την σε Ορθή Επανάληψη Α.Π. ΓΕ/οικ.877/20-12-2013 Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού
Π.Ε.Κ.Α. «συγκρότηση επιτροπών διαγωνισμών, παρακολούθησης και παραλαβής έργου και
υλικών», της Ε.Υ.Ε.Π.
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36. Το υπ’ αριθμ. 29/08-5-2014 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Γενικού Επιθεωρητή της ΕΥΕΠ.
37. Το με αρ. πρωτ. 210/29-3-2013 έγγραφο της ΕΥΕΠ (ΓΕ) σχετικά με τις υπηρεσιακές ανάγκες
προμήθειας συστημάτων Η/Υ και ειδών μηχανοργάνωσης και την ανάγκη σύνταξης τεχνικών
προδιαγραφών για την Γενικής Επιθεώρηση, τον Τομέα Νοτίου Ελλάδας και της Ειδικής
Υπηρεσίας Επιθεώρησης και Κατεδάφισης Αυθαιρέτων (Ε.Υ.Ε.Κ.Α) της Ειδικής Υπηρεσίας
Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (Ε.Υ.Ε.Π.) προς το Τμήμα Πληροφορικής της Δ/νσης
Οργάνωσης του Υ.Π.Ε.Κ.Α.
38. Τις από 25-10-2013 συνταχθείσες και τις εν συνεχεία μερικώς αναθεωρηθείσες σχετικές
Τεχνικές Προδιαγραφές από τον Προϊσταμένο του Τμήματος Πληροφορικής της Δ/νσης
Οργάνωσης του Υ.Π.Ε.Κ.Α.
39. Το με αρ. πρωτ. 67494/6-12-2013 έγγραφο του Τμήματος Πληροφορικής της Δ/νσης
Οργάνωσης του Υ.Π.Ε.Κ.Α. περί της μη δυνατότητας αναβάθμισης του υπάρχοντος εξοπλισμού
Η/Υ της ΕΥΕΠ.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
Πρόχειρο ανοικτό διαγωνισμό σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την
προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού πληροφορικής (ηλεκτρονικών υπολογιστών, οθονών για
υπολογιστές, φορητών υπολογιστών, ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών και έγχρωμου
φωτοαντιγραφικού) για την κάλυψη των αναγκών της Γενικής Επιθεώρησης, του Τομέα Νοτίου
Ελλάδας και της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεώρησης και Κατεδάφισης Αυθαιρέτων (Ε.Υ.Ε.Κ.Α) της
Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (Ε.Υ.Ε.Π.).
Συγκεκριμένα θα γίνει προμήθεια των ειδών όπως αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα:
Αριθμός
ΤΜΗΜΑ
ΕΙΔΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV
Τεμαχίων
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές γραφείου + εγκατάσταση
30
30213300-8
Οθόνες Η/Υ LED Wide
30
30231000-7
I.
Φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές
5
30213100-6
Ψηφιακές Φωτογραφικές Μηχανές
5
38651000-3
II
III

Φωτοαντιγραφικό (σαρωτής, εκτυπωτής δικτύου) +
αναλώσιμα + υποστήριξη

1

Επιτρέπονται προσφορές για το σύνολο ή για ένα μεμονωμένο τμήμα ή για συνδυασμό
μεμονωμένων τμημάτων I, II, III του παραπάνω πίνακα. Δεν επιτρέπονται προσφορές για
μεμονωμένα είδη του Τμήματος Ι.
Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη για την ως άνω προμήθεια είναι σαράντα τέσσερις
χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα ευρώ (44.370,00€), μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Ο
προϋπολογισμός αναλύεται ανά τμήμα προμήθειας (Ι,ΙΙ,ΙΙΙ) στον κατωτέρω πίνακα:
ΤΜΗΜΑ
I.
II
III

ΕΙΔΟΣ
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές γραφείου + εγκατάσταση
Οθόνες Η/Υ LED Wide
Φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές
Ψηφιακές Φωτογραφικές Μηχανές
Φωτοαντιγραφικό (σαρωτής, εκτυπωτής δικτύου) +
αναλώσιμα + υποστήριξη

Αριθμός
Τεμαχίων
30
30
5
5

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(χωρίς ΦΠΑ)

1

6.420,00 €

35.700,00 €
2.250,00 €
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ΣΥΝΟΛΟ

71

44.370,00 €

Η παρούσα διακήρυξη αποστέλλεται εγγράφως και σε ηλεκτρονική μορφή στο Τμήμα
Πληροφορικής της Δ/νσης Οργάνωσης Υ.Π.Ε.Κ.Α, ώστε με μέριμνά του να αναρτηθεί στον
κατάλληλο τόπο της επίσημης ιστοσελίδα του Υ.Π.Ε.Κ.Α (www.ypeka.gr). Το Τμήμα
Πληροφορικής
της
Δ/νσης
Οργάνωσης
Υ.Π.Ε.Κ.Α,
παρακαλείται
να
εκδώσει
πιστοποιητικό/βεβαίωση για τον ακριβή χρόνο ανάρτησης στον ιστοχώρο του Υ.Π.Ε.ΚΑ, το οποίο
αφενός να κοινοποιήσει στην ΕΥΕΠ και αφετέρου να αναρτήσει στον αυτό ιστοχώρο, συνημμένο
με την παρούσα διακήρυξη. Ο διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από προθεσμία δεκαπέντε
ημερολογιακών (15) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξής του στην επίσημη
ιστοσελίδα του Υ.Π.Ε.Κ.Α και όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό πρέπει να
υποβάλλουν ή αποστείλουν τις προσφορές τους, το αργότερο δεκαπέντε ημέρες μετά την
ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στην Γενική Επιθεώρηση της ΕΥΕΠ (γραφείο
πρωτοκόλλου), Λ. Κηφισίας 1-3 (3ος όροφος), Αμπελόκηποι, Αθήνα, Τ.Κ. 11523.
Η υποβολή της προσφοράς γίνεται αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, ή
αποστέλλοντας την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορά (courrier) στην ως άνω
διεύθυνση (βλ. Παράρτημα Β). Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής η Ειδική Υπηρεσία
Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (Ε.Υ.Ε.Π.) ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο
των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν.
Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές και επιστρέφονται.
Αρμόδιος για τον συντονισμό της προμήθειας ορίζεται ο μόνιμος υπάλληλος της Ε.Υ.Ε.Π Λαγός
Σταύρος ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού (πληροφορίες στο τηλ. 210 8701810, 210 8701801, ώρες
09:00-15:00).
Τα παρακάτω αναγραφόμενα αποσπάσματα Α, Β, Γ, Δ αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της
παρούσης.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ………………………….ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ………………………….ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ………………………….ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ…………………………..ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην παρούσα διακήρυξη, ως
ακολούθως:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός σε ευρώ με
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ
ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ν. 2198,
ΑΡΘΡΟ 24
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
ΛΗΞΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.
Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού πληροφορικής (ηλεκτρονικών
υπολογιστών, οθονών για υπολογιστές, φορητών υπολογιστών,
ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών και έγχρωμου φωτοαντιγραφικού),
για τις ανάγκες της ΕΥΕΠ
Όπως παράρτημα Γ ορίζονται
ΕΥΕΠ, Λ. Κηφισίας 1-3, 3ος Όροφος
Εντός είκοσι (20) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης
Σαράντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα ευρώ (44.370,00€) μη
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
Π.Δ.Ε. 2011ΣΕ07580032 της ΣΑΕ 075/8, Υποέργο 2: «Δράσεις για την
Υποστήριξη της Ε.Υ.Ε.Π. (Γεν. Επιθεώρηση - Τομέας Νοτίου Ελλάδας
– Ε.Υ.Ε.Κ.Α.) με έδρα την Αθήνα».
Η εν λόγω προμήθεια εντάσσεται στο υποέργο 2: «Δράσεις για την
υποστήριξη της ΕΥΕΠ (Γενική Επιθεώρηση – Τομέας Νοτίου Ελλάδας
– Ε.Υ.Ε.Κ.Α) με έδρα την Αθήνα» της πράξης «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΕΥΕΠ ΝΟΤΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ)» η
οποία έχει ενταχθεί με την υπ’ αριθμ. οικ. 167420/6-4-2011 Απόφαση
στα Επιχειρησιακά Προγράμματα: α) «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΑΕΙΦΟΡΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ», β) «ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ», γ) «ΑΤΤΙΚΗ», και
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους.
Το τεύχος της προκήρυξης θα διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή σε
ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ (www.ypeka.gr) και σε έντυπη στα γραφεία της
ΕΥΕΠ (Κηφισίας 1-3, Αθήνα, 3ος όροφος).
Ενενήντα (90) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του
διαγωνισμού
Κατά την πληρωμή θα παρακρατείται ο προβλεπόμενος από τον Ν.
2198/94 άρ. 24 φόρος εισοδήματος, όπως ισχύει.
Κατά την πληρωμή θα παρακρατείται το ποσό του άρθρου 4, παρ. 3,
του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/2011).
Δεκαπέντε (15) ημέρες από την ανάρτηση της διακήρυξης στην
ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ,
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΜΕΡΟΣ Α:
1. Η διενέργεια του πρόχειρου ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη
τιμή έχει σκοπό την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού πληροφορικής (ηλεκτρονικών
υπολογιστών, οθονών για υπολογιστές, φορητών υπολογιστών, ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών
και έγχρωμου φωτοαντιγραφικού) για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Γενικής
Επιθεώρησης, του Τομέα Νοτίου Ελλάδας και της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεώρησης και
Κατεδάφισης Αυθαιρέτων (Ε.Υ.Ε.Κ.Α) της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος
(Ε.Υ.Ε.Π.) για τα επόμενα έτη.
Συγκεκριμένα θα γίνει προμήθεια των ειδών όπως στον παρακάτω πίνακα:
Αριθμός
ΤΜΗΜΑ
ΕΙΔΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV
Τεμαχίων
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές γραφείου + εγκατάσταση
30
30213300-8
Οθόνες Η/Υ LED Wide
30
30231000-7
I.
Φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές
5
30213100-6
Ψηφιακές Φωτογραφικές Μηχανές
5
38651000-3
II
III

Φωτοαντιγραφικό (σαρωτής, εκτυπωτής δικτύου) +
αναλώσιμα + υποστήριξη

1

-

Επιτρέπονται προσφορές για το σύνολο ή για ένα μεμονωμένο τμήμα ή για συνδυασμό
μεμονωμένων τμημάτων I, II, III του παραπάνω πίνακα. Δεν επιτρέπονται προσφορές για
μεμονωμένα είδη του Τμήματος Ι
Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη για την ως άνω προμήθεια είναι σαράντα τέσσερις χιλιάδες
τριακόσια εβδομήντα ευρώ (44.370,00€), μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Ο προϋπολογισμός
αναλύεται ανά τμήμα προμήθειας (Ι,ΙΙ,ΙΙΙ) στον κατωτέρω πίνακα:
Αριθμός
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΤΜΗΜΑ
ΕΙΔΟΣ
Τεμαχίων
(χωρίς ΦΠΑ)
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές γραφείου + εγκατάσταση
30
I.
Οθόνες Η/Υ LED Wide
30
35.700,00 €
Φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές
5
II
Ψηφιακές Φωτογραφικές Μηχανές
5
2.250,00 €
III
ΣΥΝΟΛΟ

Φωτοαντιγραφικό (σαρωτής, εκτυπωτής δικτύου) +
αναλώσιμα + υποστήριξη

1

6.420,00 €

71

44.370,00 €

2. Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
3. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις ή κοινοπραξίες φυσικών
ή νομικών προσώπων. Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να είναι υπήκοοι κρατών μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ και να είναι εγκατεστημένοι στις ως άνω περιοχές. Τα νομικά
πρόσωπα πρέπει να έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία κράτους μέλους της Ε.Ε ή του
Ε.Ο.Χ και να έχουν στις ανωτέρω περιοχές την καταστατική τους έδρα. Ενώσεις ή Κοινοπραξίες
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που υποβάλλουν κοινή υποψηφιότητα πρέπει να καλύπτουν όλα τα κριτήρια συμμετοχής και
αξιολόγησης που τίθενται με την παρούσα ως προς όλα τα μέλη της ένωσης ή κοινοπραξίας, με την
επιφύλαξη όσων κατά τα ανωτέρω ελέχθησαν. Οι ενώσεις προσώπων ή κοινοπραξίες μπορούν να
υποβάλλουν προσφορά χωρίς να έχουν περιβληθεί ορισμένη νομική μορφή, αλλά συνυποβάλλουν
υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από τους νόμιμους εκπροσώπους των φορέων τους με την οποία
δεσμεύονται, σε περίπτωση κατακύρωσης της σύμβασης, να λάβουν την νομική μορφή που θα τους
ζητηθεί, σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο, εφόσον τους ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, για την
ορθή εκτέλεση της σύμβασης.
Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής:
(α) Όσοι βρίσκονται υπό καθεστώς πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης ή
πτωχευτικού συμβιβασμού, ή εκκρεμεί η συζήτηση αιτήσεως για τη θέση τους σε κάποια από τις
καταστάσεις αυτές
(β) Όσοι Υποψήφιοι σε βάρος των οποίων έχει εκδοθεί τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, που
περιέρχεται σε γνώση της Αναθέτουσας Αρχής με οποιοδήποτε τρόπο, και αφορά ιδίως τα
παρακάτω αδικήματα:
•

Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παρ. 1 της κοινής δράσης της
98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

•
Δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (21) και
στο άρθρο 3 παρ. 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου.
•
Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
•
Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της Οδηγίας
91/308/EOK του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
(γ) Όσοι έχουν καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική διαγωγή τους βάσει
απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου. Ως αδικήματα που σχετίζονται με την επαγγελματική
διαγωγή των υποψηφίων νοούνται ιδίως η υπεξαίρεση, η απάτη, η εκβίαση, η πλαστογραφία, η
ψευδορκία, η δωροδοκία και η δόλια χρεοκοπία.
(δ) Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους, όσον αφορά την καταβολή των εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι ή σύμφωνα
με την ελληνική νομοθεσία. Ως υποχρεώσεις καταβολής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης νοούνται
τόσο οι υποχρεώσεις κύριας και επικουρικής κοινωνικής ασφάλισης των μισθωτών του
Προσφέροντος, όσο και οι υποχρεώσεις κοινωνικής ασφάλισης του ίδιου του Προσφέροντος, αν
είναι φυσικό πρόσωπο, ή των διοικητών του, αν είναι νομικό πρόσωπο που έχει νόμιμη υποχρέωση
να τους ασφαλίζει.
(ε) Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους τις σχετικές με την πληρωμή των φόρων και
τελών σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι ή σύμφωνα με την ελληνική
νομοθεσία.
(στ) Όσοι είναι ένοχοι ψευδούς δηλώσεως, ή παραλείψεως υποβολής των πληροφοριών που
απαιτούνται με την Διακήρυξη.
(ζ) Όσοι στο παρελθόν υπήρξαν προμηθευτές του Δημοσίου και ευρύτερου δημόσιου τομέα και οι
οποίοι αποδεδειγμένα παραβίασαν ουσιώδεις όρους των σχετικών συμβάσεων και υπάρχει περί
τούτου δικαστική απόφαση ή εξώδικη όχληση.
(η) Όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από δημόσιους διαγωνισμούς του Δημόσιου τομέα και
ευρύτερου δημοσίου τομέα γιατί δεν εκπλήρωσαν συμβατικές τους υποχρεώσεις.
(θ) Όσοι έχουν καταδικασθεί αμετάκλητα για αδίκημα που αποτελεί κώλυμα διορισμού κατά το
άρθρο 8 παρ. 1 του Υπαλληλικού Κώδικα ή έχουν παραπεμφθεί αμετακλήτως στο ακροατήριο για
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να δικαστούν ως υπαίτιοι τέτοιου αδικήματος ή έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα
συνεπεία ποινικής καταδίκης, εφόσον η στέρηση αυτή δεν έπαυσε.
(ι) Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω
κυρώσεις.
(ια) Όσοι προσκρούουν σε κάποιο όρο της παρούσας διακήρυξης.
4.Αποκλεισμός συμμετοχής στο διαγωνισμό
Η Προσφορά αποκλείεται από την αξιολόγηση όταν:
•
Είναι αόριστη και δεν μπορεί να εκτιμηθεί ή είναι υπό αίρεση ή περιέχει ελλιπή ή ανακριβή
στοιχεία.
•

Είναι εναλλακτική.

•
Δεν υποβληθούν τα προβλεπόμενα από την παρούσα προκήρυξη δικαιολογητικά ή
υποβληθούν ψευδώς.
•

Δεν καλύπτει το σύνολο των ζητούμενων ειδών ανά Τμήμα I,II,III της προμήθειας.

•
Δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή και δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στα σχετικά κεφάλαια της παρούσας προκήρυξης.
•
Δεν ορίζει ως χρόνο ισχύος της προσφοράς τουλάχιστον ενενήντα (90) ημερολογιακές
ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.
•

Αναφέρεται χρόνος υλοποίησης μεγαλύτερος του προβλεπόμενου από την παρούσα.

•

Δεν είναι σύμφωνη με τους επιμέρους υποχρεωτικούς όρους, όπου αυτοί αναφέρονται.

•
Διαπιστωθεί από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού ότι υπάρχει ουσιώδης
απόκλιση μεταξύ των στοιχείων της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς.
•
Η οικονομική προσφορά είναι μεγαλύτερη του προϋπολογισμού που αναφέρεται στην
παρούσα ή χαρακτηρίζεται ως ασυνήθιστα χαμηλή. Επιπλέον, αποκλείεται της συμμετοχής ο
προσφέρων.
•
Δεν πληροί τις προϋποθέσεις της προηγουμένης παραγράφου (3) «Περί Δικαιώματος
συμμετοχής στο διαγωνισμό».
5. Η πληρωμή θα γίνει ως εξής:
Εφάπαξ μετά την παραλαβή του συνόλου των ειδών και υπηρεσιών ανά προμηθευτή και την
έκδοση τιμολογίου από την εταιρεία. Η Ε.Υ.Ε.Π δεσμεύεται για την εξόφληση του αναδόχου εντός
εξήντα (60) ημερών από την παραλαβή ειδών και υπηρεσιών και την έκδοση τιμολογίου από αυτόν.
Με απόφαση της Υπηρεσίας και ύστερα από πρόταση της αρμόδιας επιτροπής, διακόπτεται η
χρηματοδότηση της προμήθειας και καταγγέλλεται η σύμβαση εφόσον ο προμηθευτής υπαιτίως δεν
παραδίδει το υλικό σύμφωνα με τη σύμβαση ανάθεσης. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και
λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/2007) καθώς και
στην οικεία απόφαση του Υπ. Οικονομικών ΦΕΚ 431/Β/7.5.98 όπως ισχύει σήμερα.
6. Κατάρτιση, υποβολή και αποσφράγιση προσφορών.
Οι προσφορές πρέπει:
6.1 Nα έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους, που
αναφέρονται στην προσφορά και μπορούν να υποβάλλονται στην Αγγλική γλώσσα.
6.2 Nα είναι δακτυλογραφημένες και να μη φέρουν ξέσματα, παράτυπες διορθώσεις, σβησίματα,
διαγραφές, προσθήκες, κλπ. θα πρέπει να είναι με τα ίδια στοιχεία εκτυπωτικής μηχανής και
μονογραμμένες από τον διαγωνιζόμενο, η δε αρμόδια επιτροπή κατά τον έλεγχο θα μονογράψει
τις διορθώσεις, προσθήκες, κλπ. και γενικά θα επιβεβαιώσει ότι αυτές έγιναν πριν την αποσφράγιση
της προσφοράς.
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6.3 Να υποβληθούν μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο και κάθε σελίδα αυτών, να είναι
μονογραμμένη ή υπογεγραμμένη.
6.4 Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Ο ενιαίος φάκελος της προσφοράς πρέπει απαραίτητα να φέρει την ΕΠΩΝΥΜΙΑ του
Διαγωνιζόμενου και να γράφει ευκρινώς τις ενδείξεις:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΕΥΕΠ - ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Για την ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΕΥΕΠ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2014

ΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ
ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ (FAX), ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ (E-MAIL)
Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
1. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου ή
αντίστοιχη θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντα, από τα
οποία να προκύπτει (α) ότι δεν τελούν σε πτώχευση, (β) ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης
πτώχευσης και (γ) ότι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
παράγραφο (3) του Μέρους Α των Γενικών Όρων της παρούσας προκήρυξης «Περί Δικαιώματος
συμμετοχής στο διαγωνισμό».
2. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι,
είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
(κύριας και επικουρικής) και αντίστοιχο πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας ως προς τις
φορολογικές υποχρεώσεις τους.
3. Ανεξάρτητο και σφραγισμένο φάκελο (εντός του ενιαίου φακέλου) με την ένδειξη «Τεχνική
Προσφορά» σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας που αναφέρονται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Στην τεχνική τους
προσφορά οι προσφέροντες θα πρέπει να δηλώνουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ειδών και των
συναφών υπηρεσιών που προσφέρουν, να υπάρχει αναλυτική, σαφής περιγραφή του τρόπου με τον
οποίο θα πραγματοποιήσουν την προμήθεια και επίσης να δηλώνουν την συμμόρφωσή τους σε
όλους τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών. Η περιγραφή θα πρέπει να αναφέρεται στα τεχνικά
χαρακτηριστικά, τεκμηριωμένα από τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή. Για τον προτεινόμενο
εξοπλισμό θα ληφθούν υπόψη, εφόσον συμπεριληφθούν στην τεχνική προσφορά, πιστοποιητικά
εκδιδόμενα από επίσημα ινστιτούτα ή επίσημες υπηρεσίες ποιοτικού ελέγχου (π.χ. ISO, CCITT,
ΕΛΟΤ κλπ), αναγνωρισμένης αρμοδιότητας, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα του
προσφερόμενου υλικού και η συμμόρφωση με τα τεχνικά και ποιοτικά πρότυπα (standards) τα
οποία ισχυρίζεται ότι πληροί.
4. Ανεξάρτητο και σφραγισμένο φάκελο (εντός του ενιαίου φακέλου) με την ένδειξη «Οικονομική
Προσφορά» και την επωνυμία της εταιρείας, ο οποίος θα περιλαμβάνει τα οικονομικά στοιχεία, ανά
Τμήμα Ι,ΙΙ,ΙΙΙ και είδος προσφοράς, σύμφωνα με το παρακάτω υπόδειγμα:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΕΠ, Τμήμα Ι Προμήθειας (ομοίως για τα Τμήματα ΙΙ και ΙΙΙ της προμήθειας)
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΑΞΙΑ
ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟ
%
ΠΟΣ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΜΕ ΦΠΑ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΛΟ
Ο
ΕΙΔΟΣ: …………..
ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ/
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Σημειώνεται ακόμη ότι:

Το σύνολο ανά Τμήμα (Ι,ΙΙ,ΙΙΙ) χωρίς ΦΠΑ θα ληφθεί υπόψη για την σύγκριση των
προσφορών.

Κάθε τιμολόγιο του προμηθευτή υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις και φορολογία που τον
βαρύνουν αποκλειστικά. Παρακρατείται ποσό φόρου εισοδήματος 4% ή 8%, κατά την πληρωμή,
σύμφωνα με τον Ν. 2198/94, (άρθρο 55 παρ. 1, του Ν. 2238/94, ΦΕΚ 151/Α/94), όπως ισχύει.
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Παρακρατείται ποσό ύψους 0,10% επί της αξίας, χωρίς Φ.Π.Α., για το σύνολο της προμήθειας κατά
την πληρωμή, σε εφαρμογή του άρθρου 4, παρ. 3, του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/2011), όπως
εξειδικεύτηκε με το αρ. Π1/1493/4-9-2012 έγγραφο του Γενικού Γραμματέως Εμπορίου.
ΜΕΡΟΣ Β:
1. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους αναδόχους για ενενήντα (90) ημέρες από την επόμενη
μέρα της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.
2. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
2.1 Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού
- Αξιολόγησης Προσφορών (η οποία έχει συσταθεί με την αρ. σε Ορθή Επανάληψη Α.Π.
ΓΕ/οικ.877/20-12-2013 Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. «συγκρότηση επιτροπών
διαγωνισμών, παρακολούθησης και παραλαβής έργου και υλικών», της Ε.Υ.Ε.Π περί Συγκρότησης
Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού-Αξιολόγησης Προσφορών και Επιτροπής Παραλαβής
προμηθειών ηλεκτρονικού εξοπλισμού πληροφορικής των Υπηρεσιών της ΕΥΕΠ για το έτος 2014)
την ημερομηνία και την ώρα που αυτή θα κοινοποιήσει στους διαγωνιζομένους. Η αποσφράγιση
των προσφορών θα γίνει ως εξής: Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος και αξιολογείται, στην
συνέχεια σε δεύτερο στάδιο αποσφραγίζονται οι υποφάκελοι των τεχνικών προσφορών και
αξιολογούνται και έπειτα σε διακριτό στάδιο οι υποφάκελοι των οικονομικών προσφορών.
Μονογράφονται όλα τα πρωτότυπα στοιχεία των φακέλων κατά φύλλο από όλα τα μέλη της
Επιτροπής, αμέσως μετά από την αποσφράγισή τους.
2.2 Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού - Αξιολόγησης
Προσφορών ελέγχει την ορθότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών. Προσφορές μπορεί να
καταστούν απαράδεκτες αν δεν τηρούν τους όρους της παρούσα Προκήρυξης. Με το πέρας του
ελέγχου, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού – Αξιολόγησης προσφορών συντάσσει πρακτικό
στο οποίο αναφέρονται τα αποτελέσματα.
Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού - Αξιολόγησης Προσφορών στη συνέχεια, είτε την ίδια
ημέρα είτε άλλη ημέρα, αξιολογεί τα τεχνικά στοιχεία που έχουν υποβληθεί, προκειμένου να
διαπιστώσει τον βαθμό στον οποίο ανταποκρίνονται στις τεχνικές απαιτήσεις της διακήρυξης. Η
Επιτροπή αποσφραγίζει τον υποφάκελο: «Τεχνική Προσφορά» και στη συνέχεια μονογράφονται
και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της Τεχνικής
Προσφοράς, κατά φύλλο. Ο υποφάκελος «Οικονομική Προσφορά» για το κάθε επιμέρους τμήμα
δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται και σφραγίζεται κλειστός από την Επιτροπή. Εν συνέχεια
η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού - Αξιολόγησης Προσφορών προβαίνει στην αξιολόγηση της
συμβατότητας και καταλληλότητας των τεχνικών προδιαγραφών των διαγωνιζομένων (οι οποίοι
δεν απορρίφθηκαν κατά τον προηγούμενο έλεγχο των δικαιολογητικών) και συντάσσει πρακτικό
στο οποίο αναφέρονται τα αποτελέσματα.
Μετά την παραπάνω διαδικασία, την ίδια ή άλλη ημέρα οι σφραγισμένοι υποφάκελοι: «Οικονομική
Προσφορά», για όσες Προσφορές έγιναν αποδεκτές, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των
τεχνικών προσφορών- επαναφέρονται στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού - Αξιολόγησης
Προσφορών, για την αποσφράγισή τους. Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν
αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται οι σχετικοί υποφάκελοι κλειστοί στους αποκλεισθέντες.
Κατά την αποσφράγιση των υποφακέλων: «Οικονομική Προσφορά» μονογράφονται και
σφραγίζονται από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού - Αξιολόγησης Προσφορών του κατά
φύλλο όλα τα πρωτότυπα φύλλα της Οικονομικής Προσφοράς. Η Επιτροπή Διενέργειας του
Διαγωνισμού και Αξιολόγησης των Προσφορών, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου του
περιεχομένου των Οικονομικών Προσφορών και της οικονομικής αξιολόγησης, συντάσσει Πίνακα
Κατάταξης των υποψηφίων Αναδόχων ανά Τμήμα του ζητούμενου εξοπλισμού, από τον οποίο και
προκύπτει ο προτεινόμενος ή οι προτεινόμενοι, από την αρμόδια Επιτροπή, Ανάδοχος/οι του
Έργου.
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2.3 Όσοι δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των
δικαιολογητικών και προσφορών (οι διαγωνιζόμενοι), ειδοποιούνται εγγράφως, με τηλεομοιοτυπία
(fax) ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), σε κάθε διακριτό στάδιο τουλάχιστον δύο (2) ημέρες
νωρίτερα από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού - Αξιολόγησης προσφορών για να
παρευρίσκονται και να λάβουν γνώση των φακέλων και προσφορών που κατατέθηκαν. Κατά τα
στάδια της αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών είναι δυνατόν να παρίσταται και ο
αρμόδιος για τον συντονισμό της προμήθειας υπάλληλος. Τα αποτελέσματα των ως άνω διακριτών
σταδίων ελέγχου (δικαιολογητικών, τεχνικών προσφορών, οικονομικών προσφορών) δύνανται να
αποτυπωθούν είτε χωριστά είτε σε ενιαίο πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης εις
τετραπλούν (4) τα οποία παραδίδει στην Γενική Επιθεώρηση της Ε.Υ.Ε.Π. Στην τελευταία
περίπτωση θα εκδοθεί μία ενιαία απόφαση περί της ενδεχομένης απόρριψης των διαγωνιζόμενων,
της ανακήρυξης μειοδότη και της ανάθεσης της προμήθειας της Αναθέτουσας Αρχής η οποία θα
κοινοποιηθεί σε όλους τους προσφέροντες μετά των συνημμένων πρακτικών επί αποδείξει.
3. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.
4. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού γίνεται εγγράφως από την Γενική Επιθεώρηση
της Ε.Υ.Ε.Π, προς τον επιλεγέντα υποψήφιο. Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης και εντός
δέκα (10) ημερών από την λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων καταρτίζεται η σχετική
Σύμβαση.
5. ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ
5.1 Η παράδοση των υλικών και οι σχετικές με αυτά εργασίες- υπηρεσίες θα ολοκληρωθεί άπαξ,
για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών ηλεκτρονικού εξοπλισμού πληροφορικής, εντός είκοσι
(20) ημερών, από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Τα προς προμήθεια είδη θα παραδοθούν
και οι απαιτούμενες εργασίες και υπηρεσίες θα παρασχεθούν στα γραφεία της ΕΥΕΠ, Λ. Κηφισίας
1-3, 3ος Όροφος.
5.2 Τα υλικά και οι απαιτούμενες εργασίες – υπηρεσίες όταν παραδοθούν στην Ε.Υ.Ε.Π, θα
παραληφθούν από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής που έχει συσταθεί με την σε Ορθή
Επανάληψη Α.Π. ΓΕ/οικ.877/20-12-2013 Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Π.Ε.Κ.Α.
«συγκρότηση επιτροπών διαγωνισμών, παρακολούθησης και παραλαβής έργου και υλικών», της
Ε.Υ.Ε.Π. περί Συγκρότησης Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού-Αξιολόγησης Προσφορών και
Επιτροπής Παραλαβής προμηθειών ηλεκτρονικού εξοπλισμού πληροφορικής των Υπηρεσιών της
ΕΥΕΠ για το έτος 2014. Προκειμένου να διαπιστωθεί η συμφωνία των τεχνικών χαρακτηριστικών
των υπό προμήθεια ειδών ηλεκτρονικού εξοπλισμού πληροφορικής με τους όρους τεχνικών
προδιαγραφών της παρούσας διενεργούνται οι παρακάτω έλεγχοι:
α) Μακροσκοπικός Έλεγχος: Ο έλεγχος αυτός γίνεται από την Επιτροπή Παραλαβής και έχει σκοπό
την εξακρίβωση της συμφωνίας των υπό προμήθεια ειδών (και εργασιών – υπηρεσιών)
ηλεκτρονικού εξοπλισμού πληροφορικής, όπως διαπιστώνονται οπτικά, με τους όρους των
τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας διακήρυξης.
β) Εργαστηριακός – τεχνικός έλεγχος: Ο έλεγχος αυτός γίνεται εργαστηριακά – τεχνικά από την
Επιτροπή Παραλαβής και έχει σκοπό την εξακρίβωση της συμφωνίας των υπό προμήθεια ειδών
(και εργασιών – υπηρεσιών) ηλεκτρονικού εξοπλισμού πληροφορικής, όπως διαπιστώνονται
τεχνικά, με τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας διακήρυξης. Ο έλεγχος αυτός
είναι δυνατόν να διενεργηθεί και για λογαριασμό και παρουσία της ως άνω Επιτροπής Παραλαβής
με την αρωγή άλλων υπηρεσιών ή φορέων οι οποίοι διαθέτουν την κατάλληλη υποδομή και
περισσότερο εξειδικευμένο προσωπικό.
6. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
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Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15
του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ αρ. 150/2007 τ.Α’)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (και ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ)
 ΤΜΗΜΑ Ι
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7

8

9

10

11

12
13
14
15
16
17

Ι.1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΧΩΡΙΣ ΟΘΟΝΗ) (DESKTOP PC)
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
Αριθμός μονάδων
30
Τύπος κουτιού κεντρικής μονάδας: midi tower
ΝΑΙ
Μητρική πλακέτα
Chipset Intel
NAI
Συνολικός αριθμός USB τουλάχιστον
3 USB 2.0
3 USB 3.0
Αριθμός USB ports στην πρόσοψη της κεντρικής
≥2
μονάδας
Display Ports
1 VGA, 1
DVI
Slots: PCI express X 16 τουλάχιστον,
NAI
1 Slots PCI express X 1
Σκληρός Δίσκος
2 X 500 Gb HDD (32MB Cache, 7200RPM, Sata
ΝΑΙ
lll) ( 2 σκληροί Δίσκοι)
Επεξεργαστής
Core i5 3xxx, με συχνότητα λειτουργίας >3,1GHZ
ΝΑΙ
ή λειτουργικά ισοδύναμος
Μνήμη
Μέγεθος εγκατεστημένης μνήμης >= 8 GB, DDR3
ΝΑΙ
, 1066 ή ταχύτερη, Υποδοχές μνήμης στην
κεντρική πλακέτα : >=4
Οπτική Μονάδα Ανάγνωσης / Εγγραφής
CD / DVD εγγραφής
ΝΑΙ
Να αναφερθούν οι ταχύτητες ανάγνωσης /
εγγραφής CDRW/DVD/DVDRW
Κάρτα οθόνης
Αυτόνομη PCI-express, memory >=2GB, DDR3 ,
ΝΑΙ
memory interface >=128bit Έξοδοι VGA, DVI.
Κάρτα Δικτύου
100/1000 Mbps
ΝΑΙ
Κάρτα ήχου
Κάρτα ήχου High Definition ή ισοδύναμη,
ΝΑΙ
ενσωματωμένη στην μητρική πλακέτα
Τροφοδοτικό
≥ 550 W
ΝΑΙ
Πληκτρολόγιο με ελληνική διάταξη και οπτικό
ΝΑΙ
ποντίκι
Λειτουργικό Σύστημα και λογισμικό
Windows 8 Professional GR. Να παραδοθεί
ΝΑΙ
αυθεντικός οπτικός δίσκος του κατασκευαστή ο
οποίος να έχει δυνατότητα επαναφοράς
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(recovery), καθώς και δυνατότητα επιδιόρθωσης
(repair) του λειτουργικού.
Microsoft Set Office Home & Business 2010 ή
νεότερο.

18

19
20
21

Α/Α
1
2
3
4

Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8

Καλώδια σύνδεσης Η/Υ
Όλα τα καλώδια ρεύματος και σύνδεσης
περιφερειακών και διαδικτύου, διαφόρων μηκών
ανάλογα των θέσεων εργασίας
Εγγύηση
Τουλάχιστον 3 χρόνια
Υπηρεσίες Εγκατάστασης
Εγκατάσταση των Η/Υ στο υπάρχον δίκτυο και
θέση σε πλήρη λειτουργία
Μετάπτωση δεδομένων από τα ήδη υπάρχοντα
συστήματα Η/Υ (περίπου 40 PC) στα νέα.

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

Ι.2 ΟΘΟΝΕΣ Η/Υ LED Wide
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
Αριθμός μονάδων
30
Βέλτιστη ανάλυση τουλάχιστον 1920x1080 True
ΝΑΙ
Color
Μέγεθος διαγωνίου ≥21,5’’, μέγεθος κόκκου <=
ΝΑΙ
0,29, χρόνος απόκρισης <=5ms, , εγγύηση
μηδέν καμένα Pixels , Σύνδεση D-Sub 15 pin και
DVI
Εγγύηση
≥ 3 χρόνια

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Ι.3 ΦΟΡΗΤΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (LAP TOP)
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
Αριθμός μονάδων
5
Να αναφερθεί ο τύπος
ΝΑΙ
Core i5 3xxx, με συχνότητα λειτουργίας ≥3,1
ΝΑΙ
GHZ ή λειτουργικά ισοδύναμος
Mνήμη RAM 8GB (DDR3),
ΝΑΙ
Σκληρό δίσκο 500GB
ΝΑΙ
Οθόνη 15.6’, LED >=1366 x 768
ΝΑΙ
(DVD writer), WiFi, Bluetooth, Fast Ethernet, 2x
ΝΑΙ
USB 3.0 Port,
Windows 8 Professional GR, Microsoft Set
NAI
Office Home & Business 2010 ή νεώτερο
Εγγύηση 3 ετών
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 ΤΜΗΜΑ ΙΙ

Α/Α
1
2
3
4

ΙΙ.1 ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
Αριθμός μονάδων
5
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

5
6
7
8.

Τύπος DSLR
Τουλάχιστον Megapixel 14.0 MP
Μέγιστη Ανάλυση τουλάχιστον 3872 x
2592 pixels
Διαγώνιος Οθόνης τουλάχιστον 2.7"
Ανάλυση Οθόνης 230000 pixels
Ταχύτητα Κλείστρου 30 - 1/4000 sec
Λειτουργία φακού : Αυτόματη εστίαση (AF)

9

Φακός 18-55 mm

ΝΑΙ

10

Ανάλυση Βίντεο HD 1920 X 1080

ΝΑΙ

11

Διαθέσιμες Θέσεις ISO 100 - 3200

ΝΑΙ

12

Ταχύτητα λήψης 3 fps

ΝΑΙ

13

Λειτουργία φωτισμού Live View

ΝΑΙ

14

Σταθεροποιητής Εικόνας

NAI

15

Τύπος Κάρτας Μνήμης SD SDHC SDXC

NAI

16

USB : Hi speed

NAI

17

Έξοδος HDMI

NAI

18

Προμήθεια κάρτας μνήμης 16 GB *
[*επιπλέον της ενσωματωμένης μνήμης και
με μέσο (καλώδιο ή συσκευή) μεταφοράς
δεδομένων στο PC]

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
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 ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ
ΙΙΙ.1 ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΕΓΧΡΩΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LASER - ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1
Αριθμός μονάδων
1
2

3

4

5
6
7
8.
9
10

11
12
13
14
15

Το μηχάνημα να είναι καινούργιο, ψηφιακής
τεχνολογίας κατασκευασμένο σύμφωνα με
τα διεθνή standards και να έχει την
πιστοποίηση CE, κυκλοφορίας στην
Ελληνική αγορά από το 2011 και μετά.
Το μηχάνημα να προσφέρεται με την
αντίστοιχη βάση του κατασκευαστή και να
διαθέτει χώρο αποθήκευσης χαρτιού
(ερμάριο).
Να έχει ταχύτητα παραγωγής αντιγράφων
τουλάχιστον είκοσι δύο (22) αντίγραφα το
λεπτό, για μέγεθος χαρτιού Α4 και μηνιαία
παραγωγή 10.000 φωτοαντιγράφων. Η
ικανότητα αυτή να βεβαιώνεται από τον
κατασκευαστή.
Να λειτουργεί με ρεύμα 220 V/50 Hz, χωρίς
ανάγκη ειδικής εγκατάστασης.
Να διαθέτει τουλάχιστον μνήμη 256 MB
RAM και σκληρό δίσκο χωρητικότητας 40
GB
Να διαθέτει σύστημα σμικρύνσεων και
μεγεθύνσεων καθώς και ΖΟΟΜ 25-400%.
Η φωτοαντιγραφή να είναι υψηλής
ποιότητας με ανάλυση 600 Χ 600 dpi
τουλάχιστον.
Να διαθέτει σύστημα αντιγραφής
πρωτοτύπων ελάχιστης διάστασης Α5 και
μέγιστης διάστασης Α3.
Να διαθέτει τουλάχιστον δύο (2) δίσκους
τροφοδοσίας χαρτιού συνολικής
χωρητικότητας πεντακοσίων (500) φύλλων
έκαστος, διαστάσεων Α5-Α3
Διαθέτει by pass 100 φύλλων που μπορεί να
χρησιμοποιηθεί και για τροφοδοσία ειδικών
φύλλων.
Διαθέτει αυτόματο τροφοδότη, αναστροφέα
πρωτοτύπων 100 φύλλων.
Να διαθέτει σύστημα αυτόματης διπλής
όψης.
Να διαθέτει προεπιλογή από 1-999
συνεχόμενων αντιγράφων.
Να διαθέτει σύστημα ηλεκτρονικής
σελιδοποίησης.

5

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
NAI
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16
17

18
19
20
21
22
23
24
25
26

Να διαθέτει αθροιστικό μετρητή
φωτοαντιγράφων.
Να διαθέτει panel λειτουργίας και χειρισμού
στην Ελληνική γλώσσα με όλα τα
απαραίτητα πλήκτρα και φωτεινές ενδείξεις
με απεικόνιση των σημείων εμπλοκής του
χαρτιού, έλλειψης αναλωσίμων υλικών
κ.λ.π.
Να διαθέτει κωδικούς πρόσβασης.

NAI

Να είναι συμβατό με τα εξής Λειτουργικά
Συστήματα: Win 8, 7/Vista/XP/2000/Server
2003.
Να συνδέεται με Η/Υ μέσω θύρας USB 2.0.

ΝΑΙ

Να συνδέεται μέσω Ethernet interface
10/100/1000 σε δίκτυο υπολογιστών.
Να αναφερθούν όλα τα υποστηριζόμενα
πρωτόκολλα που είναι συμβατό το
μηχάνημα.
Το μηχάνημα να λειτουργεί ως δικτυακός
εκτυπωτής
Να έχει δυνατότητα εκτύπωσης δύο όψεων

ΝΑΙ

Να σαρώνει ασπρόμαυρα και έγχρωμα
πρωτότυπα με ανάλυση 600 Χ 600 dpi και
ταχύτητα 35 σελίδες Α4 το λεπτό.
Να σαρώνει στο δίκτυο, σε e-mail και σε PC.

ΝΑΙ

NAI

NAI

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟY ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
1. Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας – δωρεάν συντήρησης τουλάχιστον τριών (3) χρόνων κατά
τη διάρκεια του οποίου ο προμηθευτής υποχρεώνεται να αντικαταστήσει κάθε εξάρτημα που θα
παρουσιάζει βλάβη ή ελάττωμα και δεν θα οφείλεται σε κακή χρήση του μηχανήματος.
2. Τα μηχανήματα πρέπει να συνοδεύονται κατά την παράδοση τους από εγχειρίδια εγκατάστασης
και λειτουργίας στην ελληνική, καθώς και ένα σύνολο (set) αναλωσίμων, και ένα πακέτο χαρτί Α4
χιλίων (1000) φύλλων.
3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκπαιδεύσει δωρεάν δύο (2) τουλάχιστον άτομα. Η εκπαίδευση
αυτή θα περιλαμβάνει την εκμάθηση του χειρισμού του μηχανήματος η οποία θα συνδυάζεται σε
όλες τις παρεχόμενες δυνατότητες του καθώς και την αντιμετώπιση παρουσιαζόμενων
δυσλειτουργιών όπως εμπλοκή χαρτιού κ.λ.π. Επίσης η εκπαίδευση αυτή θα αφορά και την
αντικατάσταση αναλωσίμων.
4. Στην προσφορά του μηχανήματος συμπεριλαμβάνεται αναπόσπαστα και τριετής κάλυψη
συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης (εργασία τεχνικού και υλικά) για τρία (3) χρόνια με δαπάνη
αποκλειστικά του προμηθευτή.
5. Στην προσφορά του μηχανήματος συμπεριλαμβάνεται αναπόσπαστα και η προμήθεια των
απαραίτητων αναλωσίμων για παραγωγή πενήντα χιλιάδων (50.000) αντιγράφων ετησίως για τρία
(3) χρόνια, δηλ. συνολικά τα αναλώσιμα για εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) αντίγραφα.
Διευκρίνιση ειδικού όρου 5:
α) πέραν της πρόβλεψης για την παροχή αναλώσιμων μόνον έγχρωμης εκτύπωσης για εκατό
πενήντα χιλιάδες (150.000) αντίγραφα, με βάση τις προδιαγραφές του κατασκευαστή, θα πρέπει
να υπολογιστεί και η παραγωγή μικτών αντιγράφων (έγχρωμων και μερικώς ασπρόμαυρων)
ισοδύναμη της παροχής αναλώσιμων ασπρόμαυρης εκτύπωσης για εκατό χιλιάδες (100.000)
αντίγραφα με βάση τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.
β) για τον προσδιορισμό του αναγκαίου έγχρωμου γραφίτη (toner) θεωρείται ότι καταναλώνονται
ισόποσα όλα τα χρώματα ανάμειξης του κατασκευαστή
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γ) το σύνολο (set) αναλωσίμων αρχικής λειτουργίας, του ανωτέρω (2) σχετικού όρου δεν
προσμετράται στην πρόβλεψη παροχής αναλωσίμων.
6. Προσφορές που αποκλίνουν από τους παραπάνω όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Σε περίπτωση που κατά την παραλαβή των ειδών και βρεθούν στο σύνολό τους ή μέρος από
αυτά ακατάλληλα και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθούν ή εμποδίζουν την ορθή εκτέλεση της
εργασίας ή καθυστερούν σοβαρά αυτή, η Επιτροπή Παραλαβής θα απορρίπτει την ακατάλληλη
ποσότητα.

Σε περίπτωση που μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών βρεθούν
στο σύνολό τους ή μέρος από αυτά ως ακατάλληλα και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή
εμποδίζουν την ορθή εκτέλεση της εργασίας ή καθυστερούν σοβαρά αυτή, ο προμηθευτής
υποχρεούται να αντικαταστήσει την ακατάλληλη ποσότητα με ίση ποσότητα που θα πληροί τους
όρους.

Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν παραδώσει τα προς προμήθεια είδη μέσα στην
καθορισμένη από την παρούσα διακήρυξη προθεσμία ή σε περίπτωση που δεν τηρήσει
οποιονδήποτε όρο αυτής, εφαρμόζονται σε όλες τις περιπτώσεις οι κείμενες διατάξεις για τις
κρατικές προμήθειες καθώς και οι όροι της διακήρυξης.

Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας, δεν
γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται, εφόσον το επιθυμεί, να κάνει ενδεικτικούς ελέγχους
επαλήθευσης των στοιχείων, που θα υποβληθούν από τους υποψηφίους. Η συμμετοχή στο
διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του υποψηφίου, ο οποίος εξ αυτού και μόνο του λόγου δεν αντλεί
δικαίωμα αποζημίωσης. Από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό και σε κάθε φάση της διαδικασίας
αυτού τεκμαίρεται αμάχητα η πλήρης αποδοχή εκ μέρους του υποψηφίου των όρων διενέργειας του
διαγωνισμού, όπως εξειδικεύονται στην παρούσα στο σύνολό τους.

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα
για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε συμμετέχοντες υποχρεούνται να τα
παρέχουν.

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της σύμβασης και δικαιούται
να την αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρίς
ουδεμία υποχρέωση για καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους υποψηφίους.

Οι υποψήφιοι δεν δικαιούνται ουδεμίας αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με τη σύνταξη
και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα (π.χ. φακέλων, προσφοράς κλπ.).

Τα προς προμήθεια είδη απαιτείται να είναι καινούρια και αμεταχείριστα.

Όλα τα ζητούμενα είδη θα παραδοθούν στην έδρα της ΕΥΕΠ, έτοιμα προς λειτουργία και
συνδεδεμένα λειτουργικά στο υπάρχον δίκτυο, μαζί με όλα τα απαραίτητα για τη λειτουργία και τη
διασύνδεσή τους, ήτοι καλώδια δικτύου και καλώδια συνδέσεων, εγχειρίδια λειτουργίας, τους
οδηγούς (drivers) των επιμέρους συσκευών και όποια άλλα βοηθητικά προγράμματα δίνουν οι
κατασκευαστές αυτών καθώς τις απαραίτητες άδειες χρήσης του λειτουργικού συστήματος και
κάθε ζητούμενου λογισμικού.

Απαιτείται να παραδοθούν τα επίσημα CD/DVD εγκατάστασης για το λειτουργικό σύστημα
και κάθε ζητούμενο λογισμικό ώστε να χρησιμοποιηθούν και για την επανάκτηση προγραμμάτων
σε περίπτωση ανάγκης.

Απαιτείται να προσφερθεί εγγύηση καλής λειτουργίας ενός (1) τουλάχιστον έτους για όλα
τα ζητούμενα είδη για τα οποία δεν εξειδικεύεται διαφορετική απαίτηση στο παράρτημα Γ Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας. Η εγγύηση καλής λειτουργίας, για όλα τα είδη,
συμπεριλαμβάνει την δωρεάν παροχή υπηρεσιών συντήρησης-τεχνικής υποστήριξης, δηλαδή την
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υποχρέωση επισκευής ή αντικατάστασης εξαρτήματος, τα εξαρτήματα, την εργασία, την μεταφορά
των συσκευών και την εγκατάσταση.

Οι υποψήφιοι απαιτείται να διαθέτουν την κατάλληλη οργάνωση και υποδομή για την
παροχή συντήρησης-τεχνικής υποστήριξης καθώς και τα απαραίτητα ανταλλακτικά και αναλώσιμα
της υποστήριξης.

Επιτρέπονται προσφορές για το σύνολο των τμημάτων ή για ένα μεμονωμένο τμήμα
(Ι,ΙΙ,ΙΙΙ) ή για συνδυασμό μεμονωμένων τμημάτων εκ των Τμημάτων Ι,ΙΙ,ΙΙΙ του πίνακα
ειδών της προμήθειας. Δεν επιτρέπονται προσφορές για μεμονωμένα είδη του Τμήματος Ι.
Με εντολή
Αναπληρωτή Υπουργού Π.Ε.ΚΑ.
Ο Ειδικός Γραμματέας Υδάτων
Δρ. Κωνσταντίνος Τριάντης

ΠΙΝΑΚΑΣ Α
Μέλη Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού – Αξιολόγησης Προσφορών Προμηθειών ηλεκτρονικού
εξοπλισμού και πληροφορικής για την Ε.Υ.Ε.Π.
Α/Α Ονοματεπώνυμο υπαλλήλου
Ιδιότητα
Ημ/νια παραλαβής παρούσας Υπογραφή
1
Σεργάκης Δημήτριος, ΠΕ
Πρόεδρος
Φυσικών με βαθμό Γ΄
2
Βαγγελινός Βασίλειος, ΠΕ
Τακτικό μέλος
Χημικών Μηχανικών με βαθμό Δ΄
3
Ανδρικοπούλου Χαρίκλεια, ΤΕ
Τακτικό μέλος
Μηχανικών με βαθμό Ε΄
4 Κοτίνη Γεωργία, ΠΕ Αρχιτεκτόνων
Αναπλ/κος
Μηχανικών, με βαθμό Β΄
Πρόεδρος
5
Σωτηρόπουλος Σωτήριος, ΠΕ Αναπληρωματικό
Μηχανολόγων Μηχανικών ΙΔΑΧ;
μέλος
6
Σακοράφα Βασιλική, ΠΕ
Αναπληρωματικό
Γεωλόγων με βαθμό Γ΄
μέλος
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