ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ
ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣ/ΞΗ
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ
ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚ. ΜΔΡΙΜΝΑ
Σαρ. Γ/λζε : ηαδίνπ 31
Σαρ. Κψδηθαο : 101 83
Πιεξνθνξίεο : Δπαγ. Κνληνγηάλλε
Σειέθσλν
: 210 3741660
Φαμ
: 210 3741667

Αζήλα 2 Ινπλίνπ 2009
Αξηζκ. πξση. νηθ. 30670

ΑΠΟΦΑΖ
ΘΔΚΑ: Γηελέργεηα πρότεηροσ δηαγωληζκού γηα ηελ επηιογή αλαδότοσ, γηα ηο έργο κε
ηίηιο «Γεκηοσργία πρόησποσ ελεκερωηηθού σιηθού θαη αλαηύπωζε ασηού κε οδεγίες
προζηαζίας γηα ηοσς ποιίηες», ηο οποίο εληάζζεηαη ζηο Δπητεηρεζηαθό Πρόγρακκα
«ΠΟΙΗΣΔΗΑ».
Έρνληαο ππφςε:
1. Σηο δηαηάμεηο:
α. Σνπ Ν. 1558/1985 «Κπβέξλεζε θαη Κπβεξλεηηθά Όξγαλα» (ΦΔΚ 137/Α’/26-7-1985), φπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κεηαγελέζηεξα θαη θσδηθνπνηήζεθε κε ην Π.Γ/κα 63/2005 ,
άξζξν 54 (ΦΔΚ 98/Α’/22-4-2005)
β. Σνπ Ν. 2286/1995 «Πξνκήζεηεο ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ»,(ΦΔΚ
19/Α΄/95),
γ. Σνπ Ν. 2362/1995 «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ Διέγρνπ ησλ Γαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο
δηαηάμεηο», (ΦΔΚ 247/Α΄/1995) ,
δ. Σνπ Π.Γ/ηνο 118/2007 (ΦΔΚ 150/Α΄/10-7-2007) «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ».
ε. Σνπ Π.Γ/ηνο 49/1988 «Οξγαληζκφο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη
ζπκπιεξψζεθε κεηαγελέζηεξα,(ΦΔΚ 18/Α΄/29-1-1988) ,
ζη. Σνπ Π.Γ/ηνο 373/1995 «πγρψλεπζε ησλ Τπνπξγείσλ Πξνεδξίαο ηεο Κπβέξλεζεο θαη
Δζσηεξηθψλ, ζην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο & Απνθέληξσζεο θαη θαζνξηζκφο
ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ»,(ΦΔΚ 201/Α΄/1995).
δ. Σνπ Π.Γ/ηνο 205/2007 (ΦΔΚ 231/Α’/2007) «πγρψλεπζε Τπνπξγείσλ».
ε. Σνπ Ν. 2344/95 «Οξγάλσζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 212/Α΄/1995).
ζ. Σνπ Ν. 3013/2002 «Αλαβάζκηζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θαη άιιεο Γηαηάμεηο» (ΦΔΚ
102/Α΄/2002).

η. Σνπ Π.Γ/ηνο 151/2004 «Οξγαληζκφο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο» (ΦΔΚ
107/Α΄/2004).
2. Σελ αξηζκ. 2/45564/0026/31-7-2001 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ «Πεξί απμήζεσλ
θαη νξηζκνχ ζε ΔΤΡΩ ησλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ ηνπ αξζξ.83 παξ.1 ηνπ Ν.2362/95»
(ΦΔΚ1066/Β/10-8-2001).
3. Σελ αξηζκ. ΓΙΓΙΜ/Φ3.3/63/4954/26-3-2009 απφθαζε έληαμεο ηνπ έξγνπ «Γεκηνπξγία
πξφηππνπ ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ θαη αλαηχπσζε απηνχ κε νδεγίεο πξνζηαζίαο γηα ηνπο πνιίηεο»
ζην Πξφγξακκα «ΠΟΛΙΣΔΙΑ».
4. Σελ αξηζκ.2/29885/30-4-2009 απφθαζε κεηαθνξάο πηζηψζεσλ πνζνχ 45.000€ ζηνλ ΚΑΔ 5255
ηνπ Δηδηθνχ Φνξέα 07-640 γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ σο άλσ έξγνπ.
5. Σν Α.Π. 2186/19-5-2009 έγγξαθν ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο κε ην νπνίν
ππνβάιινληαη νη πξνδηαγξαθέο ηνπ αλσηέξσ έξγνπ, θαη νη πξνηάζεηο κειψλ γηα ηηο ζρεηηθέο
επηηξνπέο δηελέξγεηαο θαη παξαιαβήο, πξνθεηκέλνπ λα δηελεξγεζεί δηαγσληζκφο.
6. Σελ αξηζκ.ΓΙΓΚ/Φ.1/27098/12.10.2007 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ θαη ησλ Τθππνπξγψλ
Δζσηεξηθψλ «Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζην Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, ζην
Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο,
ζην Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Ιζφηεηαο ησλ Φχισλ θαη ζηνπο Πξντζηακέλνπο
ησλ Οξγαληθψλ Μνλάδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ» (ΦΔΚ 2023/Β’/15-10-2007).

ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΚΔ
1. Δγθξίλνπκε ηε δηελέξγεηα πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ κε θξηηήξην επηινγήο ηε ζπκθεξφηεξε
πξνζθνξά, γηα ηελ επηινγή αλαδφρνπ γηα ην έξγν «Γεκηνπξγία πξφηππνπ ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ θαη
αλαηχπσζε απηνχ κε νδεγίεο πξνζηαζίαο γηα ηνπο πνιίηεο», ζχκθσλα κε ηνπο γεληθνχο θαη
εηδηθνχο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, φπσο απηνί πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηα Παξαξηήκαηα Α’ θαη Β’,
ηα νπνία απνηεινχλ αλαπφζπαζηα κέξε ηεο παξνχζαο απφθαζεο:
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α : ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β : ΜΔΘΟΓΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ – ΠΙΝΑΚΑ ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ
2. Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη ηελ 15-6- 2009 θαη ψξα 11:00 ζην θαηάζηεκα ηνπ
Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, Δπαγγειηζηξίαο 2, 5νο Όξνθνο, ελψπηνλ ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ
δηαγσληζκνχ.
3. Οη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ ζα θαηαζέζνπλ ζθξαγηζκέλν θάθειν πξνζθνξάο φπνπ ζα
αλαγξάθνληαη επθξηλψο νη ελδείμεηο :
α) ε ιέμε ΠΡΟΦΟΡΑ κε θεθαιαία γξάκκαηα
β) ν πιήξεο ηίηινο ηεο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ
γ) ν αξηζκφ ηεο απφθαζεο γηα ηελ δηελέξγεηα ηνπ πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ
δ) ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ ζπκκεηέρνληα

Ο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο ζα πεξηιακβάλεη :
1) Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ.4 ηνπ αξζξ.8 ηνπ Ν.1599/1986 (Α’75) ζηελ νπνία ν θάζε
ζπκκεηέρσλ ζα δειψλεη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπ, είλαη θνξνινγηθά
θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνο σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ.
2) θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» ν νπνίνο ζα πεξηέρεη ηα ζηνηρεία ηεο Σερληθήο
Πξνζθνξάο ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ, φπσο απηά απαηηνχληαη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε.
3) θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», ν νπνίνο ζα πεξηιακβάλεη:
ηελ πξνζθεξφκελε ηηκή θαη ην ρξφλν ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο.
Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μπζίκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο θαη δηνξζψζεηο, αιιά πξέπεη
λα είλαη θαζαξνγξακκέλεο θαη κνλνγξακκέλεο απφ ηνλ πξνζθέξνληα.
Αποζθράγηζε προζθορώλ
Γηα ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ηζρχνπλ ηα εμήο:
Α) Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο
Β) Απνζθξαγίδεηαη ν θάθεινο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο
Γ) Απνζθξαγίδεηαη ν θάθεινο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο
Γ) Η ηειηθή ηηκή ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα ηνπ Παξαξηήκαηνο Β΄ ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηε
ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ.
4.

Η πξνθαινχκελε δαπάλε δελ ζα ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ ζαξάληα πέληε ρηιηάδσλ επξψ

(45.000€) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 19% θαη ζα βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο Δηδηθνχ Φνξέα 07640, ΚΑΔ 5255 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ ηνπ ΤΠ.Δ., νηθνλνκηθνχ έηνπο 2009.
Σνλ αλάδνρν ζα βαξχλνπλ νη λφκηκεο ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο.

EΩΣΔΡΗΘΖ ΓΗΑΛΟΚΖ
1.
2.
3.
4.
5.

Γξαθείν θ. Γεληθνχ Γξακκαηέα
Γξαθείν θ. Γελ. Γ/ληξηαο Γηνηθ. Τπνζηήξημεο
Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο
Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθνχ (4 αληίγξαθα)
Γ/λζε Κνηλσληθήο Έληαμεο

Ο ΓΔΛΗΘΟ ΓΡΑΚΚΑΣΔΑ

ΠΑΣΡΟΘΙΟ Β. ΓΔΩΡΓΗΑΓΖ

