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Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση εργασιών προληπτικής συντήρησης και
αποκατάστασης βλαβών των φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων στα κτίρια του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το έτος 2019.
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας πρόκειται να προβεί στην επιλογή αναδόχου για την
ανάθεση εργασιών προληπτικής συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών ενενήντα ενός (91)
φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων στα κτίρια του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το
έτος 2019 επί των οδών:













Αμαλιάδος 17, Αθήνα
Πατησίων 147, Αθήνα
Μητροπόλεως 14 -16, Αθήνα
Λεωφ. Αλεξάνδρας 11, Αθήνα
Μεσογείων και Τρικάλων, Αθήνα
Αμαλιάδος 29, Αθήνα
Μεσογείων 119, Αθήνα
Αλκμάνος - Ιλίσια, Αθήνα
Πανόρμου 2, Αθήνα
Αδριανουπόλεως 24, Καλαμαριά
Κουντουριώτου 6 & Φώκαιας, Θεσσαλονίκη
Βασ. Όλγας 160-162 & 25ης Μαρτίου, Θεσσαλονίκη

Προϋπολογισμός
Ο προϋπολογισμός των ως άνω εργασιών θα ανέλθει έως του ποσού των είκοσι χιλιάδων ευρώ
(20.000,00€) πλέον Φ.Π.Α. 24% ήτοι είκοσι τέσσερις χιλιάδες οκτακώσια ευρώ (24.800,00€) και θα
βαρύνει τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Έργου «ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ,
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
(Π.Κ.1980ΣΜ07500000, 1979ΣΜ07500002, 1978ΣΜ07500001)» της ΣΑΕ 575, οικονομικού έτους
2019.
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Κριτήριο ανάθεσης
H ανάθεση υπηρεσιών θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο των υπηρεσιών όπως
περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές - υποχρεώσεις αναδόχου (Παράρτημα I).
Κατάθεση και σύνταξη προσφορών
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο, στο
Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού του ΥΠΕΝ (Μεσογείων
119) στο ισόγειο, έως την Πέμπτη 23/05/2019 και ώρα 12:00 (καταληκτική ημερομηνία) με την
ένδειξη «Προσφορά για Εργασίες προληπτικής συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών των
φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων στα κτίρια του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το
έτος 2019», (αναγράφοντας και τον αριθμό πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης).
Οι προσφορές θα πρέπει να συνοδεύονται από αίτηση υποβολής προσφοράς (σύμφωνα με το
Υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙΙ), η οποία θα λάβει αριθμό πρωτοκόλλου.
Στο εξωτερικό του φακέλου θα πρέπει να υπάρχει η ένδειξη: να μην αποσφραγιστεί ο φάκελος από
τη γραμματεία του πρωτοκόλλου.
Με την κατάθεση της προσφοράς οι οικονομικοί φορείς αποδέχονται τους όρους της παρούσας
πρόσκλησης.
Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, θα θεωρηθούν
εκπρόθεσμες και θα απορριφθούν.
Περιεχόμενο φακέλου προσφορών
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των παρεχόμενων
υπηρεσιών που αφορά εργασίες προληπτικής συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών, για όλα τα
φωτοαντιγραφικά μηχανημάτα του ΥΠΕΝ, όπως αυτά αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι της
παρούσης.
Προσφορές που θα κατατεθούν και θα αφορούν υπηρεσίες για μέρος των αναφερόμενων
μηχανημάτων, θα αποκλείονται ως απαράδεκτες.
Οι προσφορές κατατίθενται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο που περιέχει:
α) Την Τεχνική Προσφορά, στην οποία περιλαμβάνονται τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς.
Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν
τεθεί στην παρούσα πρόσκληση (τεχνικές προδιαγραφές - υποχρεώσεις αναδόχου),
β) Την Οικονομική προσφορά, τα οικονομικά στοιχεία της οποίας συμπληρώνονται σύμφωνα με το
υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ 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 των υπηρεσιών χωρίς ΦΠΑ,
Θα αναγράφεται το συνολικό κόστος των υπηρεσιών με ΦΠΑ 24%,
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Θα αναγράφεται ο χρόνος ισχύος της προσφοράς.

Χρόνος Ισχύος Προσφορών
Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τους υποψήφιους αναδόχους για ενενήντα (90) ημερολογιακές
ημέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. Η αναγραφή
του χρόνου ισχύος της προσφοράς είναι υποχρεωτική. Προσφορές οι οποίες αναγράφουν χρόνο
ισχύος μικρότερο ή δεν αναγράφουν καθόλου χρόνο ισχύος, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
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 στη
παρούσα πρόσκληση.
 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 ενενήντα (90)
ημερολογιακές ημέρες.
 Προσφορά από την οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή.
 Προσφορά, στην οποία η προσφερόμενη τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της παρούσας
πρόσκλησης.
 Προσφορά που θα κατατεθεί για μέρος των παρεχόμενων υπηρεσιών.
 Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιμής.
Χρόνος - Τόπος Παροχής Υπηρεσιών
Έναρξη εκτέλεσης εργασιών: Η Έναρξη εκτέλεσης των ανωτέρω εργασιών ορίζεται από την
ημερομηνία που θα αναφέρεται στην σύμβαση που θα υπογραφεί.
Λήξη εκτέλεσης εργασιών: 31/12/2019.
Η συντήρηση / επισκευή των μηχανημάτων θα πραγματοποιείται στους χώρους και στα κτίρια του
ΥΠΕΝ, όπως αυτά αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας, ενώ σε ειδικές περιπτώσεις
βλαβών που η επισκευή τους απαιτεί την μεταφορά τους αυτή θα γίνεται χωρίς επιβάρυνση και σε
συνεννόηση με την Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών & Διαχείρισης Υλικού.
Η παραλαβή των υπηρεσιών θα γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή η οποία θα παρακολουθεί την
πορεία του έργου και θα βεβαιώνει την καλή εκτέλεση αυτού. Η βεβαίωση της Επιτροπής για την
καλή εκτέλεση του έργου αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για την πληρωμή του Αναδόχου.
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 άρθρου 106 του Ν. 4412/16. Επίσης, εάν διαπιστωθούν
σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης μπορεί να ακυρώσει
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μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.
Δικαιολογητικά ανάθεσης
Ο προσωρινός ανάδοχος που θα επιλεγεί υποχρεούται πριν την ανάθεση και μετά από
έγγραφη
ειδοποίηση της αναθέτουσας αρχής να προσκομίσει, εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την
κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης, τα δικαιολογητικά ανάθεσης του Παραρτήματος IV τα οποία
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης.
Αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης - Παραλαβής
Η εκάστοτε ισχύουσα ορισθείσα επιτροπή Παρακολούθησης - Παραλαβής του Υ.Π.ΕΝ. είναι αρμόδια
για την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή.
Πληρωμή – Κρατήσεις
Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει τμηματικά σε 3 δόσεις:
 1η πληρωμή: Εξόφληση έως 40% του συνολικού
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, έως 31/07/2019.

προϋπολογισμού

του

έργου,

 2η πληρωμή: Εξόφληση έως 40% του συνολικού
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, έως 31/10/2019.

προϋπολογισμού

του

έργου,

 3η πληρωμή: Εξόφληση έως 20% του συνολικού
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, έως 31/12/2019.

προϋπολογισμού

του

έργου,

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά από βεβαίωση της αρμόδιας ισχύουσας ορισθείσας
επιτροπής Παρακολούθησης – Παραλαβής.
Πριν από την κάθε πληρωμή ο ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση και προσκόμιση των νομίμων
παραστατικών / δικαιολογητικών όπως προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 200
του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που
τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, ειδικότερα:
 κράτηση 0,07%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας της πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων
υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ), επιβαρυνόμενη με
τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% υπέρ Ο.Γ.Α.),


κράτηση 0,06%, υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (A.E.Π.Π.) η οποία
υπολογίζεται επί της αξίας της πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων, επιβαρυνόμενη με τέλος
χαρτοσήμου 3% ( πλέον 20% υπέρ Ο.Γ.Α.) ,



Παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Ο ΦΠΑ βαρύνει το Ελληνικό Δημόσιο.
Ειδικοί όροι
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Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,
τις υποχρεώσεις τους 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, κοινωνικού και
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν.
4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που
επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες
που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους,
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της Σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών
που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
Πληροφορίες
Διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης παρέχονται από το Τμήμα
Κατάρτισης & Εκτέλεσης Προγράμματος Προμηθειών της Δ/νσης Προμηθειών, Υποδομών και
Διαχείρισης Υλικού, Μεσογείων 119, Τ.Κ. 101 92, τηλ. Επικοινωνίας 2131513439 (Υπεύθυνη Κα
Ράρρα).
Δεν απαιτείται δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης στον ημερήσιο τύπο ή σε τεύχος ΦΕΚ.
Η παρούσα πρόσκληση με τα συνημμένα θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο www.ypeka.gr

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Γεώργιος Σταθάκης
Συνημμένα
▪ Παραρτήματα Ι, ΙΙ, IΙΙ,IV.
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Παράρτημα I
Τεχνικές Προδιαγραφές - Υποχρεώσεις του υποψηφίου αναδόχου:
Οι υπηρεσίες συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του αναδόχου θα συνίστανται στα εξής:
1. Εκτέλεση εργασιών προληπτικής και επανορθωτικής συντήρησης και αποκατάστασης
βλαβών καθώς και προμήθεια όλων των αναγκαίων ανταλλακτικών που απαιτούνται για την
καλή λειτουργία των ενενήντα ενός (91) φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων στα κτίρια του
ΥΠΕΝ, όπως αυτά αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα.
2. Όλα τα ανταλλακτικά που θα απαιτηθούν θα είναι γνήσια της εταιρείας κατασκευής των
φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και καινούρια, θα προμηθεύονται δε και θα
τοποθετούνται με δαπάνες του αναδόχου χωρίς καμία επιβάρυνση της υπηρεσίας.
3. Τυχόν οδοιπορικά έξοδα καθώς και έξοδα μεταφοράς του μηχανήματος σε περίπτωση που η
βλάβη δεν είναι δυνατό να αποκατασταθεί στο χώρο εγκατάστασης του φωτοτυπικού θα
βαρύνουν τον Ανάδοχο.
4. Η επί τόπου παροχή υπηρεσιών θα γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό του Αναδόχου που
θα παρέχει την εργασία, τα ανταλλακτικά και οτιδήποτε άλλο απαιτηθεί, προκειμένου να
διατηρούνται τα μηχανήματα σε άριστη κατάσταση λειτουργίας.
5. Ο Ανάδοχος θα αναλάβει τον καθαρισμό, ρύθμιση και έλεγχο καλής λειτουργίας σε όλα τα
επιμέρους συστήματα των φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων, κάθε 30 ημέρες από την
έναρξη της σύμβασης, χωρίς χρονικές αποκλίσεις ή καθυστερήσεις από μέρους του.
6. Η αποκατάσταση τυχόν βλαβών θα γίνεται εντός 1 (μίας) εργάσιμης ημέρας από τη λήψη της
ειδοποίησης και θα επιτυγχάνεται είτε με επιδιόρθωση είτε με προσωρινή αντικατάσταση
του φωτοαντιγραφικού μηχανήματος εντός 48ωρου.
7. Σε περίπτωση που φωτοαντιγραφικό μηχάνημα, δε δύναται να επισκευαστεί εντός του
ανωτέρω χρονικού διαστήματος, ο ανάδοχος υποχρεούται να εγκαταστήσει, άλλο, δικό του
μηχάνημα έως ότου αποπερατωθεί η επισκευή του μηχανήματος του ΥΠΕΝ, χωρίς πρόσθετη
χρέωση του Δημοσίου. Η αντικατάσταση, θα πραγματοποιηθεί σε συνεννόηση με το ΥΠΕΝ,
ώστε αυτό που θα τοποθετηθεί να είναι συμβατό με τα αναλώσιμα (τόνερ κλπ) που
διαθέτει η αποθήκη του ΥΠΕΝ. Σε αντίθετη περίπτωση, ο ανάδοχος υποχρεούται να
τοποθετεί αναλώσιμα που διαθέτει ο ίδιος, χωρίς επιπλέον χρέωση του ΥΠΕΝ.
8. Η Αναθέτουσα αρχή αναλαμβάνει την υποχρέωση να αναφέρει στον Ανάδοχο κάθε
πρόβλημα ή ανωμαλία λειτουργίας των φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων της.
Είναι επίσης υποχρεωμένη να παρέχει στον Ανάδοχο κάθε δυνατή διευκόλυνση για την
εκτέλεση του έργου του.
9. Για όλο το χρονικό διάστημα της σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή έχει την υποχρέωση να
παρέχει για όλα τα μηχανήματα το χαρτί και το toner για τη λειτουργία τους. Όλα τα
υπόλοιπα αναλώσιμα καθώς και τα ανταλλακτικά και η συντήρηση που θα απαιτηθούν καθ’
όλη τη διάρκεια της σύμβασης, εμπίπτουν στις υποχρεώσεις του Αναδόχου.
10. Η υποψήφια ανάδοχος εταιρεία να διαθέτει πιστοποίηση κατά iso 9001:2008 με αντικείμενο
την υποστήριξη φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων ή ισοδύναμη. Επίσης να είναι ενταγμένη
σε συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ηλεκτρονικών αποβλήτων.
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11. Στις παρεχόμενες υπηρεσίες δεν περιλαμβάνονται:
α) επισκευές των μηχανημάτων για ζημίες που προκλήθηκαν από ατύχημα, φυσικές
καταστροφές, βανδαλισμούς, κακή χρήση ή τροποποιήσεις που έγιναν από προσωπικό ξένο
προς τον Ανάδοχο ή οποιαδήποτε άλλη αιτία εκτός από τη συνηθισμένη χρήση.
β) Η συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων απαραίτητων για τη σύνδεση των
μηχανημάτων.
12. Σε περίπτωση μετεγκατάστασης υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
από τα αναφερόμενα κτίρια στο συνημμένο πίνακα σε άλλο κτίριο ή άλλα κτίρια, η
υλοποίηση των εργασιών θα πραγματοποιηθεί στους νέους χώρους.
13. Η έναρξη εκτέλεσης των ανωτέρω εργασιών, ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης.
14. Η συντήρηση των μηχανημάτων θα πρέπει να πραγματοποιείται στο χώρο που βρίσκονται
τα μηχανήματα, στα κτήρια του ΥΠΕΝ που αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα, εκτός από
περιπτώσεις κατά τις οποίες είναι απαραίτητο να μεταφερθεί το μηχάνημα και για τις
περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να υπάρξει συνεννόηση με το τμήμα Διαχείρισης Υλικού και
Υποδομών.
15. Η παραλαβή των υπηρεσιών θα γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή η οποία θα
παρακολουθεί την πορεία του έργου και θα βεβαιώνει για την καλή εκτέλεση αυτού. Η
βεβαίωση της Επιτροπής για την καλή εκτέλεση του έργου αποτελεί απαραίτητο στοιχείο
για την πληρωμή του Αναδόχου.
16. Ο ανάδοχος που θα επιλεγεί θα πρέπει να τηρεί Μητρώο Συντήρησης και Βλαβών και
τοποθέτησης αναλωσίμων , ανταλλακτικών, για κάθε μηχάνημα χωριστά.
Ο ανάδοχος θα πρέπει είναι ενταγμένος σε συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης
ηλεκτρονικών αποβλήτων.
Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001:2008 με αντικείμενο την
υποστήριξη φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων ή ισοδύναμο.
Να έχει εξουσιοδοτημένη υποστήριξη για φωτοαντιγραφικά μηχανήματα της ΗP.
Όλα τα ανωτέρω αποτελούν ουσιώδεις και απαράβατους όρους της παρούσης.

Το σύνολο των μηχανημάτων που υπόκεινται στην υπηρεσία για Εργασίες προληπτικής
συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών καταγράφεται στους παρακάτω πίνακες:
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧANHMAΤΩΝ Υ.Π.ΕΝ.
1. ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ 17 - ΑΘΗΝΑ
A/A
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ΓΡΑΦΕΙΟ

11
12
13
14
15
16
17
18
19

101 (προσωπικού)
104 (νομοθετικό)
114 (φωτοτυπείο)
114 (φωτοτυπείο)
114 (φωτοτυπείο)
114 (φωτοτυπείο)
114 (φωτοτυπείο)
114 (φωτοτυπείο)
114 (φωτοτυπείο)
1ος όροφος (Σύμβουλοι
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ)
2os Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
2ος όροφος ΔΤΕ
2ος όροφος γρ. 202 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΥΠΕΝ
3ος όροφος ΔΠΕ
3ος όροφος ΔΠΣ
4os όροφος Γραφ Γεν. Γρ. Χωρ. Σχεδ.
4ος όροφος 415 πρωτόκολλο
4ος όρ. Ειδικός Γραμματέας Υδάτων
4ος ορ. Διάδρομος

20

4ος όροφος ΓΡ.413

10

ΤΥΠΟΣ

SERIAL NUMBER

KONICA MINOLTA BIZHUB 363
KONICA MINOLTA BIZHUB 363
KONICA MINOLTA BIZHUB 1050
KONICA MINOLTA BIZHUB 1051
KONICA MINOLTA BIZHUB C754e
OCE TDS 600 (σχεδίου)
HP DesignJet 1055 CM PLUS (plotter)
VIDAR (CONTEX) SELECT 40 (scanner)
EBA 551-O6LT(κοπτικό)

A1UE21010303
A1UE021014224
564F00307
A0G9021000408
Α2Χ0027006764
960112191
SG46813119
GF67D46012M
6242296

KONICA MINOLTA BIZHUB C250

211701471

BIZHUB 363
XEROX 425DC
KONICA MINOLTA BIZHUB 364E
KONICA MINOLTA 227
MORANE
KONICA MINOLTA BIZHUB 420
KONICA MINOLTA BIZHUB 363
BIZHUB c-253
BIZHUB 362

A1UE02113752
Α61F0210056555
A7AK021013891
002/032
42GF03503
A1UE021010286
A02e021040454
A3O3E5236923

HP 5550DN

JPSN9JG04

2. ΠΑΤΗΣΙΩΝ 147 - ΑΘΗΝΑ
A/A

ΤΥΠΟΣ

SERIAL NUMBER

KONICA MINOLTA BIZHUB 454e
KONICA MINOLTA BIZHUB 363

A61E021008184
A1VE021015378

4
5

όροφος ΓΡ. 2
όροφος ΓΡ.4
3ος όροφος ΓΡ.4 (Δ/ΝΣΗ
ΒΙΟΠΟΙΚ/ΤΑΣ)
5ος όροφος Δ/ΝΣΗ ΚΑΠΑ
5ος όροφος ΕΑΡΘ Δ/ΝΣΗ ΚΑΠΑ

KONICA MINOLTA BIZHUB 363
KONICA MINOLTA BIZHUB 420

A1VE021015378
A1UE021015448
42GF03494

6

6ος οροφος ΓΕΝ. Δ/ΝΤΗΣ ΓΡ.4

KONICA MINOLTA BIZHUB 227

Α7ΑΚ021013884

1
2
3

ΓΡΑΦΕΙΟ
3ος
4ος

BIZHUB 363

3. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 12-14 - ΑΘΗΝΑ
A/A

ΓΡΑΦΕΙΟ

1

5ος

όροφος ΓΡ.1

2

6ος

όροφος

ΤΥΠΟΣ

SERIAL NUMBER

KONICA MINOLTA BIZHUB 363

AV1VE021103981

DEVELOP INEO 161

28102439

4. ΛΕΩΦ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 11- ΑΘΗΝΑ
A/A
1
2
3

ΓΡΑΦΕΙΟ
1ος

όροφος
όροφος
3ος όροφος
2ος
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ΤΥΠΟΣ

SERIAL NUMBER

KYOCERA TASK ALFA 620
KYOCERA MITA KM 5050
KYOCERA MITA KM 4050

QFV0801041
PAK79053631
PAJ6902462

4

3ος όροφος

KYOCERA MITA KM 4050

PAJ6902468

5

4ος

KYOCERA MITA KM 5050

PAK7905405

όροφος

5. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ &ΤΡΙΚΑΛΩΝ- ΑΘΗΝΑ
A/A

ΓΡΑΦΕΙΟ

ΤΥΠΟΣ

SERIAL NUMBER

1
2

3ος

όροφος
4ος όροφος

KONICA 7135
KONICA 7135

26ΥF05358
26ΥF05535

3

4ος όροφος

KONICA 7135

26YF05508

6. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 119 – ΑΘΗΝΑ
A/A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΙΣΟΓΕΙΟ ΓΡ. 05
1ος όροφος ΓΡ. 141
1ος όροφος ΓΡ.124
1ος όροφος ΓΡ.138
1ος όροφος ΓΡ. 150
1ος όροφος ΓΡ. 151
2ος όροφος Γρ.ΓΕΝ ΓΡΑΜ.
2ος όροφος ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ
2os Γραφ. 245 ΥΠΟΛΟΓΩΝ
3os όροφος Γραφ 352 ορυκτών
3ος όροφος Γραφ 320 ΔΜΕΑΑ
3ος όροφος Γραφ 320 ΔΜΕΑΑ
4ος ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ(
γραφ. 437)
4ος ΓΡΑΦΕΙΟ 445 ΠΣΕΑ
5ος ΓΡΑΦΕΙΟ 511
5ος ΓΡΑΦΕΙΟ 511
5ος ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΥΠΕΝ 522
5ος ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΥΠΕΝ 522
5ος ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΥΠΕΝ 530
5ος ΓΡΑΦΕΙΟ 531
5ος ΓΡΑΦΕΙΟ 536
5ος ΓΡΑΦΕΙΟ 547 ΔΔΕΟΚ
5ος ΓΡΑΦΕΙΟ 538 ΔΔΕΟΚ
5ος ΓΡΑΦΕΙΟ 554
6ος ΓΡΑΦΕΙΟ 626 (Πρωτόκολλο)
7ος ΓΡΑΦΕΙΟ 727
7ος

ΓΡΑΦΕΙΟ 729

ΤΥΠΟΣ

SERIAL NUMBER

XEROX WORKCENTRE 425 DC
RICOH 2051
SHARP MX-M354N
BIZHUB C224e
BIZHUB 423
KONICA MINOLTA BIZHUB 367
RICOH 1060
KONICA MINOLTA BIZHUB 454e
BIZHUB 363
REX ROTARY DSM 660
KONICA MINOLTA 420
KONICA MINOLTA BIZHUB 227

2231079826
4502841000
Α5C4021141045
A1UD021006399
Α789021000924
J4230400457
Α61Ε021008195
A1UE021010431
K4553500201
42GF03509
A7AK021013886

RICOH AFICIO 270

Η2617507208

KONICA MINOLTA BIZHUB 363
RICOH 1060
XEROX WORKCENTRE 425 DC
CANON IMAGERUNNER 2520
KONICA MINOLTA BIZHUB 227
KONICA MINOLTA BIZHUB 364E
KONICA MINOLTA BIZHUB 223
KONICA MINOLTA BIZHUB 423
KONICA MINOLTA BIZHUB 420
KONICA MINOLTA BIZHUB 420
KONICA MINOLTA BIZHUB 363
KONICA MINOLTA BIZHUB 363
KONICA MINOLTA BIZHUB 223

Α1VEP21104494
J4240700569
2231381670
C215FQQ38739
A7AK021013930
A61F021005726
Α1UG021109672
A1VD021006462
42GF03567
42GF03518
A1UE021010446
A1UE021010453
A1UG021030951

BIZHUB C224e

A61f021005664

7. ΓΡΑΦΕΙΟ N. ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ - ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ 29 – ΑΘΗΝΑ
A/A

ΓΡΑΦΕΙΟ

ΤΥΠΟΣ

SERIAL NUMBER

1

1ος

όροφος

KONICA MINOLTA BIZHUB 420

42GF03429

2

1ος όροφος

KONICA MINOLTA BIZHUB 227

A7AK021013899
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8.ΑΛΚΜΑΝOΣ ΙΛΙΣΙΑ
A/A

ΓΡΑΦΕΙΟ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ΙΣΟΓΕΙΟ
ΙΣΟΓΕΙΟ
ΙΣΟΓΕΙΟ
ΙΣΟΓΕΙΟ
ΙΣΟΓΕΙΟ
1ος όροφος
10ζ όροφος
1ος όροφος

11

3ος όροφος

3ος όροφος
3ος όροφος (Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚ.)

ΤΥΠΟΣ

SERIAL NUMBER

KONICA MINOLTA BIZHUB FS-500
XEROX 5645
KONICA MINOLTA BIZHUB C220
PLOTTER HP1055 CM
HP 5550dn
KONICA MINOLTA 7145
XEROX 440ST
KONICA MINOLTA BIZHUB 227
KONICA MINOLTA 7145
KONICA MINOLTA BIZHUB C 284E

21265587
3641270120
A0ED23090977
SGO3K2310W
JPSN4HG01
14GR43868
210128192Q
A7AKO21013952
40LF14870
A5C2021040479

KONICA MINOLTA BIZHUB 163

WY0002725

9. ΠΑΝΟΡΜΟΥ 2 - ΑΘΗΝΑ
A/A

ΓΡΑΦΕΙΟ

ΤΥΠΟΣ

SERIAL NUMBER

1
2
3
4
5
6
7

2ος όροφος
2ος όροφος
2ος όροφος
3ος όροφος
4ος όροφος
4ος όροφος
5ος όροφος

KONICA MINOLTA BIZHUB 362
KONICA MINOLTA BIZHUB 131F
SHARP MX- M350U
XEROX C118
KONICA MINOLTA C 253
PLOTTER HP 1055 CM PLUS
KONICA MINOLTA BIZHUB 210

A11U021005561

8

5ος όροφος

KONICA MINOLTA BIZHUB 190F

DA 748690059004

75053949
3505176005
A02E021044749
SG6C8D3105
2070935

10. ΣΕΠΔΕΜ / ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 24- ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
A/A

ΤΥΠΟΣ

SERIAL NUMBER

1
2
3
4

1ος

όροφος
όροφος
ος
1 όροφος
1ος όροφος

Samsung MultiXpress 8240
Ricoh Aficio MP 201SPF
Konica Minolta Bizhub C3850
Ricoh Aficio MP 2550B

5

1ος όροφος

Ricoh Aficio MP 201SPF

1ος

SERIAL NUMBER
Z92DB1DG400065F
W3019413692
10448
M6484000750
W3059301455

11. ΣΕΠΔΕΜ /ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 6 & ΦΩΚΑΙΑΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Α/Α ΓΡΑΦΕΙΟ
1

5ος

όροφος-Τμ.Επιθεώρησης
Μεταλλείων του ΣΕΒΕ

ΤΥΠΟΣ
XEROX WORKCENTER 238

SERIAL NUMBER
2233223029

12. Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ/ ΒΑΣ. ΟΛΓΑΣ 160-162 & 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΥΠΟΣ
SERIAL NUMBER
Α/Α ΓΡΑΦΕΙΟ
1

KONICA MINOLTA BIZHUB 211
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2121334

Παράρτημα II
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
Ημερομηνία,…………………………………….

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

Συνολική αξία
χωρίς ΦΠΑ

Α/Α

Περιγραφή

1.

Εργασίες
προληπτικής
συντήρησης
και
αποκατάστασης βλαβών των φωτοαντιγραφικών
μηχανημάτων στα κτίρια του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το έτος 2019
(σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της
Πρόσκλησης και το Παράρτημα Ι).

Φ.Π.Α
24%

Συνολική αξία
με ΦΠΑ

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ : Ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες
Για τον προσφέροντα
Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
(ΥΠΟΓΡΑΦΗ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
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Παράρτημα ΙΙΙ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ &
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Υποβολή προσφοράς στην υπ’ αριθμ. πρωτ. …..………………….. πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για «Εργασίες προληπτικής συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών των
φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων στα κτίρια του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το
έτος 2019».
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.
Αθήνα,……/……/….. 2019.
Ο/Η Αιτ.

(Υπογραφή και Σφραγίδα)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
(πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1, του
Ν.4250/2014)
1.Απαραίτητα δικαιολογητικά ανάθεσης υποψηφίων αναδόχων (επί ποινή αποκλεισμού).
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 ( χρόνος έκδοσης έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή
τους).
Η ανωτέρω υποχρέωση αφορά:
 στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένηs ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε.
και Ε.Ε. ) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), τους διαχειριστές
 στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε
όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και
 Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση αφορά στους νόμιμους
εκπροσώπους.
β) Φορολογική ενημερότητα
γ) Ασφαλιστική ενημερότητα ( κύρια και επικουρική)
2. Λοιπά δικαιολογητικά:
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.
Τα αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων γίνονται αποδεκτά
εφόσον έχουν εκδοθεί τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω,
κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα
με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
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