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ΑΠΟΦΑΣΗ
"Παροχής υπηρεσιών δικτύου Internet"
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 19, 24, 149 και 164στ του Κανονισμού της Βουλής (Mέρος B' ), όπως ισχύει.
2. Την ανάγκη παροχής υπηρεσιών για α) την εγκατάσταση εξοπλισμού δικτύου Internet, β) την παραμετροποίηση εξοπλισμού δικτύου
Internet, γ) την ετήσια συντήρηση εξοπλισμού δικτύου Internet και δ) την ετήσια χρήση υπηρεσιών δικτύου τηλεπικοινωνιών 100 Mbps,
σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 12579/21.07.2014 της Δ/νσης Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών - Τμήμα Υπολογιστικών Συστημάτων &
Δικτύων της Βουλής.
3. Την υπό Κ.Α. ...... γραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό της Βουλής οικονομικού έτους 2014.
4. 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 στο Γενικό Γραμματέα, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αποφασίζουμε
την ανάθεση στην εταιρία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - ΟΤΕ, Λεωφόρος Κηφισίας 99, 151 24,
ΜΑΡΟΥΣΙ, της παροχής υπηρεσιών για α) την εγκατάσταση εξοπλισμού δικτύου Internet, β) την παραμετροποίηση εξοπλισμού δικτύου
Internet, γ) την ετήσια συντήρηση εξοπλισμού δικτύου Internet και δ) την ετήσια χρήση υπηρεσιών δικτύου τηλεπικοινωνιών 100 Mbps,
για τις ανάγκες της Δ/νσης Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών - Τμήμα Υπολογιστικών Συστημάτων & Δικτύων της Βουλής.
Με την προϋπόθεση ότι θα βεβαιωθούν τα ανωτέρω από την οικεία επιτροπή, εγκρίνουμε συνολική δαπάνη από εξήντα εννέα χιλιάδες
διακόσια ογδόντα τρία ευρώ και ογδόντα δύο λεπτά (69.283,82 €), ήτοι 56.328,31 € + 12.955,51 € για ΦΠΑ σε βάρος του Κ.Α. ...... του
προϋπολογισμού εξόδων Βουλής χρήσεως 2014, (σύμφωνα με την από 08.08.2014 προσφορά της αναδόχου).
Η πληρωμή της αναδόχου για την ετήσια χρήση των υπηρεσιών δικτύου τηλεπικοινωνιών 100 Mbps, συνολικού ποσού εξήντα επτά
χιλιάδων εκατόν πενήντα δύο ευρώ (67.152,00 €), ήτοι 54.600,00 € + 12.552,00 € για ΦΠΑ, θα γίνει σε δώδεκα (12) ισόποσες μηνιαίες
δόσεις των πέντε χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα έξι ευρώ και πενήντα λεπτά (5.596,00 €), ήτοι 4.550,00 € + 1.046,00 € για ΦΠΑ.
Καλείται ο νόμιμος εκπρόσωπος της αναδόχου να προσέλθει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης
στο Τμήμα Προμηθειών της Βουλής των Ελλήνων, Βασιλίσσης Σοφίας 11, 5ος όροφος - γραφείο 517, για την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης.
Συγκροτούμε επιτροπή η οποία αποτελείται από τους: α) Λιώλη Πύρρο, πρόεδρο, β) Μακρίδη Δημήτριο-Βενέδικτο, γ) Σουρταγγιά
Σταύρο, μέλη και δ) Μαγκλάρα Μιχαήλ, ε) Τσιλιμιγκάκη Μαρία, 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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5. Μέλη Επιτροπής
6. Ενδιαφερόμενη
7. Τμήμα Διαχείρισης Υλικού (Πάγια)
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