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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ &
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση: Μεσογείων 119
Ταχ. Κώδικας : 115 26
Πληροφορίες : Σ.Ράρρα
Τηλέφωνο
: 213-1513-439
e-mail:
:s.rarra@prv.ypeka.gr

Προς:
Ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς

Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών για εργασίες
επισκευής έξι (6) μεταγωγέων (switch) τύπου 3COM 4400 Superstack 3, 48 θυρών με
module οπτικής προς κάλυψη των αναγκών του ΥΠΕΝ».
Περιγραφή εργασιών
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας πρόκειται να προβεί στην επιλογή αναδόχου
για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών, που αφορούν εργασίες επισκευής έξι (6)
μεταγωγέων (switch) τύπου 3COM 4400 Superstack 3, 48 θυρών με module οπτικής, στα
κτίρια του ΥΠΕΝ επί των οδών Αμαλιάδος 17 και Λ. Μεσογείων 119 , στα οποία είναι
εγκατεστημένοι 40 αντίστοιχοι μεταγωγείς για τη λειτουργία του δικτύου. Λόγω
παλαιότητας του δικτυακού εξοπλισμού παρουσιάζονται συχνές βλάβες με αποτέλεσμα να
διακόπτεται η λειτουργία του δικτύου σε τμήματα ή ορόφους των ως άνω κτιρίων. Η
δαπάνη επισκευής ισοκατανέμεται στις δύο Γενικές Γραμματείες : α) Γενική Γραμματεία
ΥΠΕΝ και β) Γενική Γραμματεία Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών
Προϋπολογισμός
Ο συνολικός προϋπολογισμός της σχετικής δαπάνης θα ανέλθει έως του ποσού των
επτακοσίων ευρώ (700,00€) άνευ ΦΠΑ 24%, ήτοι οκτακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ (868,00€)
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% από τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων του έργου: 2017ΣΕ57500001, «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, σύμφωνα με
το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/45533/1361 21.05.2019 έγγραφο της αρμόδιας
Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών του ΥΠΕΝ.
Κριτήριο ανάθεσης
H διαδικασία της ανάθεσης θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 118 ν. 4412/2016 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.
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Τρόπος σύνταξης και υποβολής προσφοράς - Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς καλούνται να υποβάλουν την προσφορά τους μέσα
σε σφραγισμένο φάκελο στο Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Προμηθειών, Υποδομών και
Διαχείρισης Υλικού του ΥΠΕΝ (Μεσογείων 119, ΤΚ 115 26, ισόγειο) έως τις 08-08-2019,
ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00μμ. με την ένδειξη: «Προσφορά για την παροχή υπηρεσιών
που αφορά σε εργασίες επισκευής έξι (6) μεταγωγέων (switch) τύπου 3COM 4400
Superstack 3, 48 θυρών με module οπτικής στο ΥΠΕΝ» (αναγράφοντας και τον αριθμό
πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης).
H προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς (σύμφωνα με το
Υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι της παρούσας), η οποία και θα λάβει αριθμό πρωτοκόλλου.
Στο εξωτερικό του φακέλου θα αναγράφεται η ένδειξη : Να μην ανοιχτεί από ταχυδρομική
υπηρεσία ή τη Γραμματεία του Πρωτοκόλλου.
Με την κατάθεση της προσφοράς ο οικονομικός φορέας αποδέχεται τους όρους της
παρούσας Πρόσκλησης.
Η προσφορά που θα υποβληθεί μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, θα θεωρηθεί
εκπρόθεσμη και θα απορριφθεί.
Στην προσφορά:
 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.
 H προσφερόμενη τιμή δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τον προϋπολογισμό, όπως
αυτός αναφέρεται στην παρούσα Πρόσκληση.
Θα αναγράφεται ο χρόνος ισχύος της προσφοράς.
Χρόνος Ισχύος Προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους αναδόχους για εξήντα (60)
ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των
προσφορών. Η αναγραφή του χρόνου ισχύος των προσφορών είναι υποχρεωτική.
Προσφορές οι οποίες αναγράφουν χρόνο ισχύος μικρότερο ή δεν αναγράφουν καθόλου
χρόνο ισχύος απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Απόρριψη προσφορών
Απορριπτέα θα θεωρηθεί:
 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 εξήντα (60)
ημερολογιακές ημέρες.
 Προσφορά από την οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή.
 Προσφορά στην οποία η προσφερόμενη τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό, όπως
αναφέρεται στην παρούσα πρόσκληση.
 Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιμής.
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Χρόνος – Τόπος Παροχής Υπηρεσιών
Οι υπηρεσίες / εργασίες επισκευής έξι (6) μεταγωγέων (switch) στα κτίρια του ΥΠΕΝ, επί
των οδών Αμαλιάδος 17 και Λ. Μεσογείων 119, θα παρασχεθούν από την κοινοποίηση της
απόφασης ανάθεσης στον ανάδοχο, εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών.
Ως τόπος παροχής υπηρεσιών / εργασιών είναι τα κτίρια του ΥΠΕΝ, επί των οδών
Αμαλιάδος 17 και Λ. Μεσογείων 119.
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. 4412/2016. Επίσης, εάν
διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλήψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης
μπορεί να ακυρώσει 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.
Παρακολούθηση της σύμβασης
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ. 216 του ν. 4412/2016, η παρακολούθηση της εκτέλεσης
της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από τη Δ/νση Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης του ΥΠΕΝ, η οποία και θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο
για όλα τα ζητήματα, που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της
σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των
επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που
αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης,
υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.
Αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης- Παραλαβής
Η εκάστοτε ισχύουσα ορισθείσα επιτροπή Παρακολούθησης - Παραλαβής του Υ.Π.ΕΝ. είναι
αρμόδια για την οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών, κατόπιν βεβαίωσης της
Δ/νσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (αρμόδιος κ. - Κατσαρίδης Παναγιώτης: 213-1515760) για την καλή εκτέλεση τους και την τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων του
αναδόχου.
Πληρωμή – Κρατήσεις
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 0,06%, 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.
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Ειδικοί όροι
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, οι οποίες απαριθμούνται
στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.
Πληροφορίες
Διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης παρέχονται από το Τμήμα
Κατάρτισης και Εκτέλεσης Προγράμματος Προμηθειών της Δ/νσης Προμηθειών, Υποδομών
και Διαχείρισης Υλικού, Μεσογείων 119, Τ.Κ. 101 92, (αρμόδια κα Ράρρα Σταυρούλα:
2131513439). Διευκρινίσεις σχετικά με το αντικείμενο θα δίδονται από τη Διεύθυνση
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠΕΝ (κ Κατσαρίδης Παναγιώτης: 2131515760).
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

O Υπουργός

Κωνσταντίνος Χατζηδάκης
Συνημμένο
▪ Παράρτημα Ι
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΘΕΜΑ: Υποβολή προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών που αφορά σε «εργασίες
επισκευής έξι (6) μεταγωγέων (switch) τύπου 3COM 4400 Superstack 3, 48 θυρών με
module οπτικής» προς κάλυψη των αναγκών του ΥΠΕΝ, 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.

Ο/Η Αιτ.

(Υπογραφή - Σφραγίδα
Προσφέροντα)

Αθήνα,……/...../2019
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