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ΑΠΟΦΑΣΗ
"Προμήθεια εξοπλισμού εξωτερικού τηλεοπτικού συνεργείου"
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 19, 24, 149 και 164στ του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος β' ) όπως ισχύει.
2. Την ανάγκη προμήθειας εξοπλισμού εξωτερικού συνεργείου που θα απαρτίζεται από κάμερα, τρίποδο, ηχητικό
εξοπλισμό, κ.λπ., για την κάλυψη των αναγκών των εξωτερικών συνεργείων του Τηλεοπτικού και Ραδιοφωνικού Σταθμού
της Βουλής των Ελλήνων, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 13143/06.11.2014 αντίστοιχο υπηρεσιακό σημείωμα και τις από
18.11.2014 Τεχνικές Προδιαγραφές.
3. Την υπ΄αριθμ. 11186/7486/19.11.2014 απόφαση συγκρότησης επιτροπής συλλογής και αξιολόγησης προσφορών και το
από 03.12.2014 πρακτικό της παραπάνω επιτροπής.
4. Την υπό Κ.Α. 1729 γραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό της Βουλής οικονομικού έτους 2014.
5. Την υπ' αριθμ. 3873/2619/18.03.10 (ΦΕΚ 289/Β/18.03.10) απόφαση του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων για τη
μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αποφασίζουμε
την ανάθεση στην εταιρία ARISTON BROADCAST & TELECOM SOLUTIONS A.E., Δημητρακοπούλου 32, 175
63, ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ, της προμήθειας εξοπλισμού εξωτερικού συνεργείου που θα απαρτίζεται από κάμερα, τρίποδο,
ηχητικό εξοπλισμό, κ.λπ., για την κάλυψη των αναγκών των εξωτερικών συνεργείων του Τηλεοπτικού και Ραδιοφωνικού
Σταθμού της Βουλής των Ελλήνων, σύμφωνα με όσα λεπτομερώς περιγράφονται στις από 18.11.2014 Τεχνικές
Προδιαγραφές του Τηλεοπτικού και Ραδιοφωνικού Σταθμού της Βουλής των Ελλήνων και την από 01.12.2014 προσφορά
της αναδόχου εταιρίας.
Με την προϋπόθεση ότι θα βεβαιωθούν τα ανωτέρω από την οικεία επιτροπή, εγκρίνουμε συνολική δαπάνη από έξι
χιλιάδες επτακόσια εξήντα δύο ευρώ και πενήντα τέσσερα λεπτά (6.762,54 €), ήτοι 5.498,00 € + 1.264,54 € για ΦΠΑ, σε
βάρος του Κ.Α. 1729 του προϋπολογισμού εξόδων Βουλής χρήσεως 2014 (σχετική η από 01.12.2014 προσφορά της
αναδόχου εταιρίας).
Η ανάδοχος παρέχει γραπτή εγγύηση δύο (2) ετών για τον εν λόγω εξοπλισμό (από την ημερομηνία παραλαβής και θέσης
αυτού σε λειτουργία), τον οποίο υποχρεούται να παραδώσει εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής
της σχετικής σύμβασης.
Συγκροτούμε επιτροπή η οποία αποτελείται από τους: α) Εγγλέζο Θεοδόσιο πρόεδρο, β) Κωνσταντίνου Χρήστο, γ)
Φωτοπούλου Δέσποινα μέλη, και δ) Καμαρινό Ιωάννη, ε) Σουρταγγιά Σταύρο αν/κά μέλη, στην οποία αναθέτουμε τη
βεβαίωση των ανωτέρω με την υποβολή του σχετικού πρακτικού. Κάθε υπαίτια καθυστέρηση υποβολής του πρακτικού θα
διώκεται πειθαρχικά.
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Καλείται ο νόμιμος εκπρόσωπος της αναδόχου να προσέλθει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας
απόφασης, στο Τμήμα Προμηθειών της Βουλής, Βασιλίσσης Σοφίας 11, 5ος όροφος - Γραφείο 517, για την υπογραφή της
σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, αξίας 549,80 €, που αντιστοιχεί στο 10% της
συμβατικής αξίας (χωρίς το ΦΠΑ), η οποία θα αντικατασταθεί μετά την παραλαβή του εξοπλισμού και θέσης αυτού σε
λειτουργία, από εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας, αξίας 164,94€, που αντιστοιχεί στο 3% της συμβατικής αξίας
(χωρίς το ΦΠΑ), χρονικής ισχύος είκοσι επτά (27) μηνών.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΒΟΥΛΗΣ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Κοινοποίηση :
1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
2. Προϊστ. Γεν. Δ/νσης Διοικητικής Υποστήριξης
3. Τμήμα Προϋπολογισμού
4. Τμήμα Προμηθειών (εις διπλούν)
5. Τηλεοπτικός και Ραδιοφωνικός Σταθμός
6. Μέλη Επιτροπής
7. Ενδιαφερόμενη
8. Τμήμα Διαχείρισης Υλικού (Πάγια)
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