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ΠΡΟΣ: Ενδιαφερόμενους οικονομικούς
Φορείς

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη διοργάνωση Ημερίδας για την παρουσίαση
του Εθνικού Σχεδίου Περιβαλλοντικών Επιθεωρήσεων στις αρμόδιες υπηρεσίες
Το Σώμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης Ενέργειας και Μεταλλείων (ΣΕΠΔΕΜ) έχει ως
αρμοδιότητα την κατάρτιση, την εποπτεία και την παρακολούθηση της υλοποίησης του
Εθνικού Σχεδίου Περιβαλλοντικών Επιθεωρήσεων που προβλέπονται από το Ν. 4014/2011.
Στα πλαίσια των ανωτέρω, το ΣΕΠΔΕΜ κατάρτισε το Εθνικό Σχέδιο και το απέστειλε στις
αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες της χώρας με το υπ. αριθμ.237/24-7-2017 έγγραφο της Γενικής
Γραμματέως του ΥΠΕΝ. Οι εν λόγω υπηρεσίες ανταποκρίθηκαν πολύ θετικά, όρισαν
εκπροσώπους τους για το συντονισμό του Σχεδίου και ζήτησαν περεταίρω διευκρινήσεις
προκειμένου να λάβουν κατευθύνσεις με βάση την εμπειρία των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος
του ΣΕΠΔΕΜ και για να συντονιστούν με τον καλύτερο δυνατόν τόπο ως προς την υλοποίησή
του.
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) πρόκειται να προβεί στην επιλογή
αναδόχου για την ανάθεση υπηρεσιών διοργάνωσης Ημερίδας στις 7/11/2017 στο
Αμφιθέατρο του ΥΠΕΝ (Μεσογείων 119) για την παρουσίαση του Εθνικού Σχεδίου
Περιβαλλοντικών Επιθεωρήσεων στις αρμόδιες υπηρεσίες και θα συζητηθούν θέματα
εφαρμογής με όλους τους εμπλεκόμενους και θα συμβάλλει στην βελτίωση της Διενέργειας
των Περιβαλλοντικών Επιθεωρήσεων.
Σκοπός του έργου
Ειδικότερα, η ημερίδα απευθύνεται στις ελεγκτικές υπηρεσίες των Περιφερειών, των
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και άλλων φορέων σχετικά με την υλοποίηση του Εθνικού
Σχεδίου Περιβαλλοντικών Επιθεωρήσεων.
Συνοπτική Περιγραφή Αντικειμένου του έργου
Διοργάνωση ημερίδας διάρκειας μίας (1) ημέρας στις 7/11/2017 στο αμφιθέατρο του ΥΠΕΝ
(Μεσογείων 119) (ολοήμερη συνεδρία με ωράριο από 09.00 π.μ. έως 5.00 μ.μ.),, με
συμμετέχοντες/συμμετέχουσες εκπροσώπους από τις ακόλουθες υπηρεσίες, οργανισμούς και
φορείς:
α) όλοι οι επιθεωρητές/ρήτριες του ΣΕΠΔΕΜ
β) τα μέλη των Κλιμακίων Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΚΕΠΠΕ) των
Περιφερειακών Ενοτήτων καθώς και οι υπεύθυνοι που έχουν οριστεί σε κάθε
Περιφέρεια της χώρας.
γ) τα στελέχη των Διευθύνσεων Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού των
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας.
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Εκτίμηση Αριθμού Συμμετοχών : Εκατόν δεκατρείς (113) συμμετέχοντες/-ουσες
Αντικείμενο έργου (είδη και υπηρεσίες) που αναλαμβάνει να παρέχει ο πάροχος





Συνεδριακά folder, που θα περιέχουν έντυπο αξιολόγησης, ένα (1) μπλοκ σημειώσεων
και ένα (1) στυλό για τη διανομή σε συνολικά εκατό δεκατρείς (113) συμμετέχοντες.
Ενδιάμεσο ρόφημα (καφέ φίλτρου, καφέ εσπρέσσο, τσάι) & συνοδευτικό σνακ
(ενδεικτικά τύπου: κέικ, βουτήματα ποικιλία, μίνι σάντουιτς) - δύο (2) σέρβις ανά
ημέρα σεμιναρίου σε μπουφέ για συνολικά εκατόν δεκατρείς (113) συμμετέχοντες.
Ελαφρύ γεύμα-μπουφέ (ενδεικτικά τύπου: τυροπιτάκια, μίνι σουβλάκια, μπιφτεκάκια,
πατάτες φούρνου, σαλάτα εποχής κλπ) - ένα (1) σέρβις ανά ημέρα σεμιναρίου, για
συνολικό αριθμό εκατό δεκατριών (113) συμμετεχόντων.

Προϋπολογισμός
Ο συνολικός προϋπολογισμός της σχετικής δαπάνης θα ανέλθει έως του ποσού των 1.200,00€
πλέον Φ.Π.Α 24%, ήτοι συνολικού ποσού 1.488,00€ και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού
Προϋπολογισμού του ΥΠΕΝ του Ε.Φ. 31-110 - ΚΑΕ 5288 του οικονομικού έτους 2017.
Κριτήριο ανάθεσης
H ανάθεση των ανωτέρω θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Κατάθεση και σύνταξη προσφορών - Περιεχόμενο φακέλων προσφορών.
Οι οικονομικές προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο στο Πρωτόκολλο του
ΥΠΕΝ (Μεσογείων 119, Ισόγειο) έως την Πέμπτη 2/11/2017. και ώρα 15:00 με την ένδειξη:
«Προσφορά για την ανάθεση υπηρεσιών διοργάνωσης Ημερίδας για την παρουσίαση του
Εθνικού Σχεδίου Περιβαλλοντικών Επιθεωρήσεων στις αρμόδιες υπηρεσίες για τις ανάγκες
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το έτος 2017, της υπ’ αριθ. 45029/01-112017, Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών».
H προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς (σύμφωνα με το
Υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ), και θα λάβει αριθμό πρωτοκόλλου.
Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, θα θεωρηθούν
εκπρόθεσμες και θα απορριφθούν.

Περιεχόμενο φακέλων προσφορών :
α) Η οικονομική προσφορά, τα οικονομικά στοιχεία της οποίας συμπληρώνονται σύμφωνα με
το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙII όπου:
Η προσφερόμενη τιμή θα δίνεται σε ευρώ.
Στην τιμή θα περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις όπως και κάθε άλλη
επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
 Θα αναγράφεται το συνολικό κόστος χωρίς ΦΠΑ και με ΦΠΑ.
 Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον υποψήφιο ανάδοχο για εξήντα (60) ημέρες από
την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της. Η αναγραφή του χρόνου
ισχύος της προσφοράς είναι υποχρεωτική.
Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών-υπηρεσιών
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β ) Τα δικαιολογητικά ανάθεσης, όπως αναλύονται στο Παράρτημα Ι
Τόπος και Χρόνος Παράδοσης
Η παροχή των αιτούμενων υπηρεσιών θα πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι την 7/11/2017 και
ώρα 08:00. Τόπος παράδοσης: το αμφιθέατρο του ΥΠΕΝ (Μεσογείων 119, Αθήνα)
Απόρριψη προσφοράς
 Προσφορά που δεν υποβλήθηκε εμπρόθεσμα,
 Προσφορά που υποβλήθηκε κατά παράβαση των απαράβατων όρων της παρούσας
Πρόσκλησης,
 Προσφορά που περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα εφόσον αυτά δεν
επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση,
δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη συμπλήρωσή της,
 Προσφορά η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,
 Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από το ζητούμενο (ήτοι, 60 ημέρες),
 Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή,
 Επίσης απορρίπτεται η προσφορά στην οποία η προσφερόμενη τιμή υπερβαίνει τον
προϋπολογισμό, όπως αναφέρεται στην παρούσα πρόσκληση,
 Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιμής.
Ματαίωση διαδικασίας
Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ματαιώσει αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης για τους
λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν.4412/2016.
Αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης- Παραλαβής
Η εκάστοτε ισχύουσα ορισθείσα επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Υ.Π.ΕΝ. είναι
αρμόδια για την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή.
Πληρωμή- Κρατήσεις
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά από βεβαίωση της αρμόδιας επιτροπής
παρακολούθησης – παραλαβής.
Πριν από την πληρωμή ο ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση των νόμιμων παραστατικών/
δικαιολογητικών όπως προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία.
Κατά την πληρωμή του αναδόχου θα γίνει παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις. Επίσης ο ανάδοχος επιβαρύνεται με κράτηση 0,06%, η οποία υπολογίζεται
επί της αξίας της πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών, επιβαρυνόμενη με τέλος χαρτοσήμου 3% ( πλέον 20% υπέρ Ο.Γ.Α.).
Ειδικοί όροι
Κατά την εκτέλεση της ανάθεσης ο ανάδοχος πρέπει να τηρεί τις υποχρεώσεις του, που
απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής
νομοθεσίας που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού
δικαίου.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Γ. ΣΤΑΘΑΚΗΣ
Εσωτερική Διανομή
-Τμ. Προμηθειών & Διοικ.Μέριμνας
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- Νατασσα Φριτάκη

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
(πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1, του
Ν.4250/2014)
1. Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης
δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, απαιτούνται:
α) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου.
Η υποχρέωση αφορά ιδίως:
στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένηs ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και
Ε.Ε. ) και ΙΚΕ, τους διαχειριστές και
στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου.
Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφοράς.
β) Φορολογική ενημερότητα
γ) Ασφαλιστική ενημερότητα ( κύρια και επικουρική)
2. Απαιτούνται όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος ημεδαπού ή αλλοδαπού
φυσικού ή νομικού προσώπου από τα οποία να προκύπτουν :
α) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο
οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά
έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών,
αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή
του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του,
όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα
την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα
υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και
η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
β) Η έναρξη επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία στην περίπτωση
φυσικού προσώπου
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Αθήνα ……/……/….. 2017

ΠΡΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΘΕΜΑ: Υποβολή προσφοράς στην υπ’ αριθ. πρωτ. 45029/1-11-2017 πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για την «Ανάθεση υπηρεσιών διοργάνωσης Ημερίδας για την παρουσίαση
του Εθνικού Σχεδίου Περιβαλλοντικών Επιθεωρήσεων στις αρμόδιες υπηρεσίες για τις
ανάγκες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το έτος 2017, της υπ’ αριθ.
45029/01-11-2017, Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών».

Επωνυμία Εταιρείας :
ΑΦΜ/ΔΟΥ:
Διεύθυνση Έδρας:
Τηλέφωνα επικοινωνίας :
Fax / E- mail
Υπεύθυνος επικοινωνίας:
Με την παρούσα υποβάλλουμε την προσφορά της εταιρείας μας στην ανωτέρω πρόσκληση.

Ο/Η Αιτ…..

(Υπογραφή και Σφραγίδα)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Α. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
A/A
1

ΕIΔΟΣ

TEMAXIA

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

2

Συνεδριακά folder που θα
περιέχουν έντυπο αξιολόγησης,
ένα μπλοκ σημειώσεων και ένα
στυλό
Σνακ – καφές

2 Χ 113 άτομα

3

Ελαφρύ γεύμα – μπουφέ

1 Χ 113 άτομα

ΣΥΝΟΛΟ

120

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΣΟ

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 20 ΗΜΕΡΕΣ
Για τον προσφέροντα
Ο/Η ΝΟΜΙΜΟΣ-Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ)
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