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ΠΡΟΣ: Ενδιαφερόμενους Οικονομικούς
Φορείς

Πρόσκληση υποβολής προσφορών προμήθειας USB TOKEN ψηφιακής
υπογραφής για την κάλυψη αναγκών του Υπουργείου.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας πρόκειται να προβεί στην επιλογή αναδόχου για
την προμήθεια 650 (εξακοσίων πενήντα) USB Token ψηφιακής υπογραφής, προκειμένου να
υλοποιηθούν οι διαδικασίες ηλεκτρονικής έκδοσης και διακίνησης εγγράφων στο Υπουργείο
μέσω Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε), σύμφωνα με τις συνημμένες
τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας.
Τα εν λόγω Usb Token πρέπει να είναι τύπου Safenet 5100.
Προϋπολογισμός
Ο προϋπολογισμός της
εν λόγω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό 12.160 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού
Προϋπολογισμού των Ε.Φ. 31-110, 31-120 και 31-130, ΚΑΕ 1723, οικονομικού έτους 2017.
Τόπος και Χρόνος και Παράδοσης
Τα Usb Token ψηφιακής υπογραφής θα παραδοθούν από τον ανάδοχο στο ισόγειο του κτιρίου
επί της οδού Αμαλιάδος 17, στη Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Τμήμα Σχεδιασμού και
Ανάπτυξης Εφαρμογών ΤΠΕ (αρμόδιος κ. Κατσαρίδης, τηλ. επικοινωνίας 2131515760) εντός
δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης η οποία θα
αποσταλεί με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
Κατάθεση προσφοράς
Οι προσφορές θα κατατεθούν στο Τμήμα Προμηθειών και Διοικητικής Μέριμνας (Δ/νση
Μεσογείων 119, 2ος όροφος, γρ. 237), μέχρι τις 31/07/2017 ημέρα Δευτερα και ώρα 12:00
(καταληκτική ημερομηνία).
Περιεχόμενο Οικονομικής Προσφοράς & χρόνος Ισχύος
Οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς στην προσφοράς τους θα αναφέρουν τον αριθμό της
παρούσας πρόσκλησης με την ένδειξη: «Προσφορά για την προμήθεια Usb Token του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας», καθώς και τα στοιχεία τους (επωνυμία, αρ.
τηλεφώνου, τηλεομοιοτυπία κλπ).
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Η Οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή) 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 το κόστος χωρίς ΦΠΑ και με ΦΠΑ.
θα αναγράφεται ο χρόνος ισχύος της προσφοράς

Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον υποψήφιο ανάδοχο για ενενήντα (90) ημέρες από την
επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της. Η αναγραφή του χρόνου ισχύος της
προσφοράς είναι υποχρεωτική.
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, 90 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 που αναφέρονται στο άρθρο 106 του ν.4412/2016.

Δικαιολογητικά ανάθεσης ( επί ποινή αποκλεισμού )
Ο προσωρινός ανάδοχος υποχρεούται (επί ποινή αποκλεισμού) πριν την ανάθεση και μετά από
πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, να προσκομίσει εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών τα
δικαιολογητικά του Παραρτήματος I, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας
πρόσκλησης.

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 των USB Token ψηφιακής
υπογραφής.
Πληρωμή- Κρατήσεις
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά από βεβαίωση της αρμόδιας επιτροπής
παρακολούθησης – παραλαβής.
Πριν από την κάθε 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. Eπίσης, θα γίνει:
 Κράτηση 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (πλέον
3% κράτηση χαρτοσήμου & ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί του χαρτοσήμου)
 Κράτηση 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (πλέον 3%
κράτηση χαρτοσήμου & ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί του χαρτοσήμου)
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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
Εσωτερική Διανομή
-Τμ. Προμηθειών & Διοικ.Μέριμνας
- Χρ.Αρχείο
-

Γ. ΣΤΑΘΑΚΗΣ

3/5

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
(επί ποινή αποκλεισμού)
(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
2. Απαιτούνται όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος ημεδαπού ή αλλοδαπού
φυσικού ή νομικού προσώπου από τα οποία να προκύπτουν :
 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ και ο Διευθύνων Σύμβουλος όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε
και οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε, Ε.Π.Ε ή Ι.Κ.Ε.
 Η έναρξη επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία στην
περίπτωση φυσικού προσώπου,
 Στην περίπτωση άλλων μορφών εταιρειών, οποιοδήποτε νομιμοποιητικό έγγραφο
από το οποίο προκύπτουν οι νόμιμοι εκπρόσωποι.
Οι οποίοι δεσμεύουν τον υποψήφιο ανάδοχο με την υπογραφή τους.
3. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α΄/1986), όπως
εκάστοτε ισχύει, ότι:
Έλαβε γνώση όλων των όρων της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς τους οποίους και
δέχεται ανεπιφύλακτα.
Διευκρινίζεται ότι την ανωτέρω απαιτούμενη Υπεύθυνη Δήλωση υποβάλλουν:
 Οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε, Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε.
 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.
 Το φυσικό πρόσωπο, όταν πρόκειται για ατομική επιχείρηση.
 Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.
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