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Α. Π.: ΥΠΕΝ/ΔΠΥΔΥ/67199/2214
Ημ/νία: 23/07/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ.Δ/νση : Μεσογείων 119
Ταχ.Κωδ. : 101 92
Πληροφ. : Μ.Κουκουράκη
Τηλέφ.
: 213 1513039
e-maiΙ
: m.koukouraki@prv.ypeka.gr

Προς:
Ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια πλαστικών χρωμάτων για την κάλυψη
λειτουργικών αναγκών του Υ.Π.ΕΝ. (CPV 44111400-5)
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για την προμήθεια του
αντικειμένου του θέματος και όπως αναλυτικά περιγράφεται στο Παράρτημα I της παρούσας.
Διαδικασία - Κριτήριο Ανάθεσης
Η διαδικασία της ανάθεσης θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 118 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει
τιμής.
Προϋπολογισμός- Χρηματοδότηση
Ο συνολικός προϋπολογισμός για την προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των χιλίων επτακοσίων πενήντα
ευρώ (1.750,00€) ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, ήτοι 2.170,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, και θα
βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του ΥΠΕΝ (Φορέας 1031), ΑΛΕ: 2410989001
«Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών» και ειδικότερα:






Τον Ειδικό Φορέα (Ε.Φ.): 1031-201-0000000 (Πίνακας A) ποσού: 442,68 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, σχετική η υπ’αρ. ΥΠΕΝ/ΔΟΙΚΔ/45101/2826/03-07-2019,
(AΔΑΜ: 19REQ005211987, ΑΔΑ: ΨΞΨΔ4653Π8-Α7Μ) απόφαση ανάληψης με α/α 51959,
Τον Ειδικό Φορέα (Ε.Φ.): 1031-202-0000000 (Πίνακας B) ποσού: 147,56 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, σχετική η υπ’αρ. ΥΠΕΝ/ΔΟΙΚΔ/61155/4298/03-07-2019
(ΑΔΑΜ: 19REQ005214420, ΑΔΑ: ΩΔΣΔ4653Π8-Ε9Δ) απόφαση ανάληψης με α/α 52008,
Τον Ειδικό Φορέα (Ε.Φ.): 1031-203-0000000 (Πίνακας Γ) ποσού: 147,56 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, σχετική η υπ’αρ. ΥΠΕΝ/ΔΟΙΚΔ/61231/4300/03-07-2019
(ΑΔΑΜ: 19REQ005215368, ΑΔΑ: Ψ9Η64653Π8-Ω9Χ) ) απόφαση ανάληψης με α/α 52009,
Τον Ειδικό Φορέα (Ε.Φ.): 1031-204-0000000 (Πίνακας Δ) ποσού: 1.284,64 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, σχετική η υπ’αρ. ΥΠΕΝ/ΔΟΙΚΔ/61341/4305/03-07-2019
(ΑΔΑΜ: 19REQ005216724, ΑΔΑ: 6AΠΡ4653Π8-4Α8) απόφαση ανάληψης με α/α 52010,
Τον Ειδικό Φορέα (Ε.Φ.): 1031-205-0000000 (Πίνακας Ε) ποσού: 147,56 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, σχετική η υπ’αρ. ΥΠΕΝ/ΔΟΙΚΔ/61546/4358/04-07-2019
(ΑΔΑΜ: 19REQ005217102, ΑΔΑ:ΩΝ6Μ4653Π8-ΔΛ0 ) απόφαση ανάληψης με α/α 52023.
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Κατάθεση Προσφορών και Προθεσμία Παραλαβής τους
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα καταθέσουν την προσφορά τους συνοδευόμενη από αίτηση
στο πρωτόκολλο της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΕΝ (Δ/νση: Μεσογείων 119, ισόγειο)
σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη: ‘‘Προσφορά” (αναγράφοντας και τον αριθμό πρωτοκόλλου της
παρούσας πρόσκλησης) για την προμήθεια πλαστικών χρωμάτων, για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών
του Υ.Π.ΕΝ., καθώς και τα στοιχεία τους (επωνυμία, αρ. τηλεφώνου, τηλεομοιοτυπία, Δ/νση έδρας,
ηλεκτρονική Δ/νση κλπ).
Οι προσφορές θα απευθύνονται προς το ΥΠΕΝ στη Δ/νση Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης
Υλικού, Τμήμα Κατάρτισης και Εκτέλεσης Προγράμματος Προμηθειών και θα κατατεθούν έως την
30η/07/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 (καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς).
Προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη καταληκτική ημερομηνία και ώρα, θα θεωρηθούν
εκπρόθεσμες και δε θα αξιολογηθούν.
Περιεχόμενο Προσφορών
Οι οικονομικοί φορείς θα υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ειδών όπως αναλυτικά αναφέρονται
στο Παράρτημα Ι (Πίνακας Α,Β,Γ,Δ,Ε).
Ο φάκελος της προσφοράς θα περιέχει την οικονομική προσφορά σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ
«Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς», όπου:
 H προσφερόμενη τιμή θα δίνεται σε ευρώ.
 Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
 Θα αναγράφεται τόσο το συνολικό κόστος χωρίς ΦΠΑ όσο και το συνολικό κόστος με ΦΠΑ.
 Θα αναγράφεται ο χρόνος ισχύος της προσφοράς.
Θα ληφθεί υπόψη η τιμή χωρίς ΦΠΑ στο συνολικό κόστος για τη σύγκριση των προσφορών και η
ανάδειξη του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.
Χρόνος Ισχύος Προφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για ενενήντα (90) ημέρες από την
επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Η αναγραφή του χρόνου ισχύος των
προσφορών είναι υποχρεωτική.
Απόρριψη προσφορών
 Προσφορά που υποβλήθηκε κατά παράβαση των απαράβατων όρων της παρούσας.
 Προσφορά που δεν κατατέθηκε εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και το περιεχόμενο που ορίζεται στην
παρούσα.
 Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από το ζητούμενο (ήτοι 90 ημέρες) από την
επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
 Προσφορά η οποία 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 η οποία υποβάλλεται από ένα προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες
προσφορές.
 Προσφορά υπό αίρεση.
 Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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Επίσης απορρίπτεται η προσφορά στην οποία η προσφερόμενη τιμή υπερβαίνει τον
προϋπολογισμό, όπως αναφέρεται στην παρούσα πρόσκληση, ήτοι ανά είδος, ανά πίνακα καθώς
και το συνολικό προϋπολογισμό της προμήθειας.
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Προσφορά που θα κατατεθεί για μέρος των ειδών και των ποσοτήτων όπως αναφέρονται στο
Παράρτημα Ι «Περιγραφή Ειδών» της παρούσας, θα αποκλείεται ως απαράδεκτη.

Ματαίωση Διαδικασίας
Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει τη διαδικασία ανάθεσης για
τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016.
Παραδοτέα – Τόπος και Χρόνος Παράδοσης
Τα αναφερόμενα είδη του Παραρτήματος Ι ( Πίνακας Α, Β, Γ, Δ και Ε) θα παραδοθούν στην αποθήκη του
ΥΠΕΝ επί της οδού Πανόρμου 2 Αμπελόκηποι, πληροφορίες κος Στάρφας Δημ. τηλ. 213 1513255 & κος
Γεωργιόπουλος Παν. τηλ. 213 1513236.
Η παράδοση των ειδών θα πραγματοποιηθεί εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της
απόφασης ανάθεσης.
Επιτροπή Παρακολούθησης – Παραλαβής
Η εκάστοτε αρμόδια ισχύουσα επιτροπή παρακολούθησης - παραλαβής του ΥΠΕΝ θα βεβαιώνει την
οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών όπως περιγράφονται στην
παρούσα, με την έκδοση σχετικού πρωτοκόλλου.
Πληρωμή – Κρατήσεις
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την κοινοποίηση του πρωτοκόλλου της αρμόδιας επιτροπής από
την αναθέτουσα αρχή.
Πριν από την κάθε πληρωμή ο ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση των νόμιμων
παραστατικών/δικαιολογητικών όπως προβλέπονται στo άρθρο 200 του Ν. 4412/2016, καθώς και άλλου
δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την
πληρωμή.
Toν ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ειδικότερα:
Κατά την πληρωμή του αναδόχου θα γίνει παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις. Επίσης ο ανάδοχος επιβαρύνεται με κράτηση 0,06% επί της αξίας της πληρωμής προ φόρων
και κρατήσεων, υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (A.E.Π.Π.) σύμφωνα με την παρ.3
του άρθρου 350 του Ν. 4412/2016, 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 που απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ
του Προσαρτήματος Α΄ του ν.4412/2016.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο του ΥΠΕΝ στο σύνδεσμο www.ypeka.gr
Συνημμένα
Παραρτήματα Ι και II

Ο Υπουργός
Κωνσταντίνος Χατζηδάκης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Περιγραφή Ειδών
ΠΙΝΑΚΑΣ Α
(Ειδικός Φορέας: 1031-201-0000000)
Α/Α ΕΙΔΗ
1
2

NEOLUX βάση πλαστικού Ρ (10 Lt) σε
απόχρωση ‘Κρίνος 150’
NEOLUX Λευκό Ρ (10 Lt)

ΤΕΜΑΧΙΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΤΙΜΗ

ΣΥΝΟΛΟ

6
3

42,00 €
35,00 €

252,00 €
105,00 €

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΟ

357,00 €
85,68 €
442,68 €

ΠΙΝΑΚΑΣ Β
(Eιδικός Φορέας: 1031-202 -0000000)
Α/Α

ΕΙΔΗ

1

NEOLUX βάση πλαστικού Ρ (10 Lt) σε
απόχρωση ‘Κρίνος 150’
NEOLUX Λευκό Ρ (10 Lt)

2

ΤΕΜΑΧΙΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΤΙΜΗ

ΣΥΝΟΛΟ

2
1

42,00 €
35,00 €

84,00 €
35,00 €

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΟ

119,00 €
28,56 €
147,56 €

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ
(Ειδικό Φορέας: 1031-203 -0000000)
Α/Α

ΕΙΔΗ

1

NEOLUX βάση πλαστικού Ρ (10 Lt) σε
απόχρωση ‘Κρίνος 150’
NEOLUX Λευκό Ρ (10 Lt)

2

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΟ

ΤΕΜΑΧΙΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΤΙΜΗ

ΣΥΝΟΛΟ

2
1

42,00 €
35,00 €

84,00 €
35,00 €
119,00 €
28,56 €
147,56 €
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ΠΙΝΑΚΑΣ Δ
(Ειδικός Φορέας: 1031-204 -0000000)
Α/Α

ΕΙΔΗ

1

NEOLUX βάση πλαστικού Ρ (10 Lt) σε
απόχρωση ‘Κρίνος 150’
NEOLUX Λευκό Ρ (10 Lt)

2

ΤΕΜΑΧΙΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΤΙΜΗ

ΣΥΝΟΛΟ

18
8

42,00 €
35,00 €

756,00 €
280,00 €

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΟ

1.036,00 €
248,64 €
1.284,64 €

ΠΙΝΑΚΑΣ Ε
(Ειδικός Φορέας: 1031-205 -00000000)
Α/Α

ΕΙΔΗ

1

NEOLUX βάση πλαστικού Ρ (10 Lt) σε
απόχρωση ‘Κρίνος 150’
NEOLUX Λευκό Ρ (10 Lt)

2

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΟ

ΤΕΜΑΧΙΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΤΙΜΗ

ΣΥΝΟΛΟ

2
1

42,00 €
35,00 €

84,00 €
35,00 €
119,00 €
28,56 €
147,56 €
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ

Προς:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ Α
(Ειδικός Φορέας: 1031-201 -0000000)
Α/Α
1
2

Είδη

Τεμάχια

NEOLUX βάση πλαστικού Ρ (10 Lt) σε
απόχρωση ‘Κρίνος 150’
NEOLUX Λευκό Ρ (10 Lt)

6
3

Τιμή μονάδος
χωρίς ΦΠΑ

Σύνολο

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ Β
(Eιδικός Φορέας: 1031-202 -0000000)
Α/Α
1
2

Είδη
NEOLUX βάση πλαστικού Ρ (10 Lt) σε
απόχρωση ‘Κρίνος 150’
NEOLUX Λευκό Ρ (10 Lt)

Τεμάχια

Τιμή μονάδος
Χωρίς ΦΠΑ

Σύνολο

2
1

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ
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ΠΙΝΑΚΑΣ Γ
(Ειδικόs Φορέας: 1031-203 -0000000)
Α/Α
1
2

Είδη
NEOLUX βάση πλαστικού Ρ (10 Lt) σε
απόχρωση ‘Κρίνος 150’
NEOLUX Λευκό Ρ (10 Lt)

Τεμάχια

Τιμή μονάδος
χωρίς ΦΠΑ

Σύνολο

Τιμή μονάδος
χωρίς ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ

Τιμή μονάδος
χωρίς ΦΠΑ

Σύνολο

2
1

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ Δ
(Ειδικός Φορέας: 1031-204 -00000000)
Α/Α
1
2

Είδη
NEOLUX βάση πλαστικού Ρ (10 Lt) σε
απόχρωση ‘Κρίνος 150’
NEOLUX Λευκό Ρ (10 Lt)

ΤΕΜΑΧΙΑ
18
8

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ Ε
(Ειδικόs Φορέας: 1031-205 -0000000)
Α/Α
1
2

Είδη
NEOLUX βάση πλαστικού Ρ (10 Lt) σε
απόχρωση ‘Κρίνος 150’
NEOLUX Λευκό Ρ (10 Lt)

Τεμάχια
2
1

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ
Χρόνος ισχύος προσφοράς: Ενενήντα (90) ημέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας
υποβολής των προσφορών.
Για τον προσφέροντα
Ο/Η ΝΟΜΙΜΟΣ /- Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
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