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«Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών βαθμονόμησης του
εξοπλισμού υπηρεσιακών οχημάτων (van)»

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας πρόκειται να προβεί στην επιλογή αναδόχου για την
παροχή υπηρεσιών συντήρησης, βαθμονόμησης και επισκευής του εξοπλισμού των υπηρεσιακών
οχημάτων (van) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για το έτος 2019.
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ CPV: 50433000-9 (Υπηρεσίες Βαθμονόμησης)
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 30/08/2019, 13:00.

Συνοπτική περιγραφή συμβατικού αντικειμένου
Ο Ανάδοχος, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι (Τεχνικές Προδιαγραφές/ Υποχρεώσεις Αναδόχου),
θα αναλάβει την υλοποίηση υπηρεσιών συντήρησης, βαθμονόμησης και επισκευής του
εξοπλισμού των υπηρεσιακών οχημάτων (van) ως εξής:
 Συντήρηση / βαθμονόμηση / Επισκευή σε περίπτωση βλάβης των έξι (6) αναλυτών
SPECTRO XEPOS.
 Συντήρηση/ βαθμονόμηση / Επισκευή σε περίπτωση βλάβης των έξι (6) αναλυτών
PETROSPEC GS 1000.
 Συντήρηση/ βαθμονόμηση / Επισκευή σε περίπτωση βλάβης των έξι (6) ανιχνευτών
εκρηκτικών ADOS.
 Υπηρεσία τηλεφωνικής βοήθειας (Help Desk On Call).
Οι ως άνω υπηρεσίες αφορούν στον εξοπλισμό των υπηρεσιακών οχημάτων με τους αριθ.
κυκλοφορίας: ΚΥ 6724, ΚΥ 6725, ΚΥ 6726, ΚΥ 6728, ΚΥ 6771 και ΚΥ 6778.
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.
Χρηματοδότηση - Προϋπολογισμός
Φορέας χρηματοδότησης είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
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Ο συνολικός προϋπολογισμός της σχετικής δαπάνης θα ανέλθει έως του ποσού των
δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00)€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%.
Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων της Ειδικής Γραμματείας
Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Ειδικός
Φορέας 1031-206-0000000, Αναλυτικός λογαριασμός εξόδων 2420989001).


Σχετική ανάληψη υποχρέωσης: η υπ΄ αριθ. πρωτ. 59317/4069/28-06-2019( AΔΑΜ:
19REQ005189738, AΔΑ: ΩΒΘ54653Π8-Φ04) του Τμήματος Εκτέλεσης
Προϋπολογισμού, με α/α 51858.

Σύνταξη και υποβολή προσφορών
Οι προσφορές συντάσσονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στα Παραρτήματα και
τους όρους της παρούσας πρόσκλησης. Υποβάλλονται εντός της προθεσμίας που ορίζεται σε
αυτή, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στο Πρωτόκολλο της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών
Υπηρεσιών (Λ. Μεσογείων 119, Ισόγειο) έως τις 30/08/2019 και ώρα 13:00, με την ένδειξη:
«Προσφορά για την παροχή υπηρεσιών βαθμονόμησης του εξοπλισμού υπηρεσιακών
οχημάτων (van)», αναφέροντας 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.
Περιεχόμενο φακέλου προσφορών
Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
α) Ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», τα στοιχεία
της οποίας θα πρέπει να καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές, που έχουν
τεθεί από την αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα Ι (Τεχνικές Προδιαγραφές/Υποχρεώσεις
Αναδόχου).
Πιο συγκεκριμένα, η τεχνική προσφορά θα περιλαμβάνει παράρτημα με τα παραστατικά
τεκμηρίωσης που αφορούν σε :
1. Πιστοποιητικά εκπαίδευσης των Τεχνικών από τον οικείο κατασκευαστικό
οίκο.
2. Πιστοποίηση των προτύπων υλικών αναφοράς για τις καμπύλες
βαθμονόμησης
3. Πιστοποίηση των QC δειγμάτων για τον έλεγχο των βαθμονομήσεων.
β) Ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», τα
οικονομικά στοιχεία της οποίας, συμπληρώνονται, σύμφωνα με το υπόδειγμα του
Παραρτήματος ΙV όπου:
 Η προσφερόμενη τιμή θα δίνεται σε ευρώ, ανά μονάδα με δύο δεκαδικά ψηφία,
αριθμητικώς.
 Θα αναγράφεται το συνολικό κόστος χωρίς ΦΠΑ και με ΦΠΑ.
 Στην τιμή θα περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, όπως και κάθε άλλη
επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
 Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου
και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ.
 Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ΄όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν
αναπροσαρμόζονται.
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Δικαιολογητικά Ανάθεσης
Ο προσωρινός ανάδοχος, που θα επιλεγεί, υποχρεούται, μετά από ειδική έγγραφη
ειδοποίηση της αναθέτουσας αρχής, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από
την κοινοποίηση της ως άνω ειδοποίησης, να προσκομίσει σε σφραγισμένο φάκελο τα
δικαιολογητικά ανάθεσης του Παραρτήματος ΙΙ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας πρόσκλησης.
Χρόνος ισχύος προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τον οικονομικό φορέα για ενενήντα (90) ημέρες από
την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Η αναγραφή του χρόνου
ισχύος της προσφοράς είναι υποχρεωτική.
Παροχή Διευκρινίσεων
Διευκρινίσεις σχετικά με τους γενικούς όρους της παρούσας πρόσκλησης παρέχονται από το
Τμήμα Κατάρτισης και Εκτέλεσης Προγράμματος Προμηθειών (γρ. 237, 2ος όροφος Λ.
Μεσογείων 119, Τ.Κ. 101 92). Διευκρινίσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές θα δίδονται
από την κ. Παπαϊωάννου Μαρία, τηλ.: 2131513899.
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 ενενήντα (90)
ημέρες.
 Εφόσον από την προσφορά 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.
 Επίσης απορρίπτεται προσφορά που δεν αφορά στο σύνολο των ζητούμενων
υπηρεσιών.
 Προσφορά που δεν πληροί τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι.
 Προσφορά που ορίζει χρόνο παράδοσης της υπηρεσίας μεγαλύτερο του
προβλεπόμενου στην παρούσα.
Τόπος και Χρόνος υλοποίησης συμβατικού αντικειμένου
Οι υπό ανάθεση υπηρεσίες και τα τελικά παραδοτέα θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί /
παραδοθεί εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης,
στο κτίριο του ΥΠΕΝ, επί της Λ. Μεσογείων 119, ΤΚ 10192 Αθήνα. (Υπεύθυνη επικοινωνίας: κ.
Παπαϊωάννου Μαρία, τηλ.: 2131513899).
Τελικά παραδοτέα
Τα αντίστοιχα Πιστοποιητικά βαθμονόμησης (Calibration Certificates) για τους έξι (6)
αναλυτές SPECTRO XEPOS, για τους έξι (6) αναλυτές PETROSPEC GS 1000 και τους έξι (6)
ανιχνευτές εκρηκτικών ADOS.
Ματαίωση διαδικασίας
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη
διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016.

-3-

Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Ο οικονομικός φορέας απαιτείται να ασκεί δραστηριότητα συναφή με το συμβατικό
αντικείμενο και να είναι εγγεγραμμένος σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα,
που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής του ή να ικανοποιεί οποιαδήποτε άλλη απαίτηση
ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.
Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Ο οικονομικός φορέας απαιτείται να διαθέτει τους αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς
πόρους για την εκτέλεση της σύμβασης, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και απαιτήσεις του
Παραρτήματος Ι.
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 Ελέγχου Διακίνησης και
Αποθήκευσης Καυσίμων, 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 επιτροπή Παρακολούθησης - Παραλαβής του Υ.Π.ΕΝ. είναι αρμόδια για
την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή, κατόπιν βεβαίωσης της Δ/νσης Ελέγχου
Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων (υπεύθυνη κ. Παπαϊωάννου Μαρία) για την καλή
εκτέλεση των υπηρεσιών και την τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου.
Πληρωμή- Κρατήσεις
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση των παρεχόμενων
υπηρεσιών, την έκδοση του σχετικού πρωτοκόλλου της αρμόδιας ισχύουσας ορισθείσας
επιτροπής Παρακολούθησης – Παραλαβής και την κοινοποίηση του στον Ανάδοχο.
Πριν από την πληρωμή ο Ανάδοχος υποχρεούται στην προσκόμιση των νόμιμων
παραστατικών/ δικαιολογητικών, όπως προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία, 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, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την εκτέλεση των
υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο, που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Επίσης ο ανάδοχος επιβαρύνεται:
 με παρακράτηση φόρου εισοδήματος 8% για τις υπηρεσίες επί της καθαρής συμβατικής
αξίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις,
 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.) και
 με κράτηση 0,07%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας της πληρωμής προ φόρων και
κρατήσεων υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ, επιβαρυνόμενη με τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% υπέρ
Ο.Γ.Α.).
Ο Φ.Π.Α βαρύνει το Ελληνικό Δημόσιο.
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
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Συμβάσεις ή Διεθνείς Διατάξεις Περιβαλλοντικού, Κοινωνικοασφαλιστικού και Εργατικού
Δικαίου.
Η μη τήρηση των υποχρεώσεων του προηγούμενου εδαφίου έχει τις συνέπειες
της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/2016.
Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας (www.ypeka.gr).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ/ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Για έξι (6) αναλυτές SPECTRO XEPOS






Συντήρηση
Κατά την διάρκεια της προληπτικής συντήρησης του κάθε αναλυτή SPECTRO XEPOS θα
γίνονται οι παρακάτω έλεγχοι και εργασίες:


Εξωτερικός οπτικός έλεγχος του αναλυτή



Έλεγχος του θαλάμου ανάλυσης του αναλυτή για πιθανές διαρροές καυσίμων



Έλεγχος καταγεγραμμένων μηνυμάτων στο λογισμικό του αναλυτή,
καταγράφονται πιθανά σφάλματα κατά την λειτουργία του αναλυτή



Καθαρισμός του αναλυτή, εσωτερικά και εξωτερικά από σκόνη και πιθανές διαρροές
καυσίμων στο θάλαμο ανάλυσης (όπου είναι δυνατό)



Έλεγχος καλής λειτουργίας



Έλεγχος όλων των σημείων (ανιχνευτή, λυχνίας, αυτόματου δειγματολήπτη, στόχων,
κλπ) του αναλυτή

όπου

Βαθμονόμηση
Κατά την διάρκεια της βαθμονόμησης του κάθε αναλυτή SPECTRO XEPOS θα γίνονται οι
παρακάτω εργασίες:


Δημιουργία καμπύλης βαθμονόμησης για τον προσδιορισμό του θείου (S) στο
πετρέλαιο κίνησης, με εύρος από 0-20 ppm



Δημιουργία καμπύλης βαθμονόμησης για τον προσδιορισμό του θείου (S) στο
πετρέλαιο θέρμανσης, με εύρος από 0-2.000 ppm



Έλεγχος των καμπυλών βαθμονόμησης με τη χρήση QC (Quality Control) δειγμάτων

Συντήρηση και επισκευή σε περίπτωση βλάβης


Η συντήρηση και επισκευή σε περίπτωση βλάβης περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις
για την αποκατάσταση βλάβης ή προβλήματος στους αναλυτές SPECTRO XEPOS για
όλο το διάστημα ισχύος σύμβασης που θα υπογραφεί.



Ο χρόνος ανταπόκρισης του αναδόχου σε κλήση για βλάβη δεν θα ξεπερνάει τη μια
(1) εργάσιμη ημέρα, ενώ ο χρόνος αποκατάστασης της εξαρτάται από το είδος της
βλάβης και από τον χρόνο παράδοσης τυχόν απαιτούμενων ανταλλακτικών, η
προμήθεια των οποίων βαρύνει την Υπηρεσία μας.



Η εταιρεία θα πρέπει να ενημερώνει την υπηρεσία το αργότερο εντός τριών (3)
εργάσιμων ημερών για το κόστος τυχόν απαιτούμενων ανταλλακτικών και για τον
εκτιμώμενο χρόνο αποκατάστασης της βλάβης.



Εάν κατά την συντήρηση του αναλυτή διαπιστωθεί ότι απαιτείται και βαθμονόμηση
του, αυτή θα πρέπει να πραγματοποιείται άμεσα.
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Υπηρεσία τηλεφωνικής βοήθειας (Help Desk On Call)
Η υπηρεσία τηλεφωνικής βοήθειας (Help Desk On Call) περιλαμβάνει τηλεφωνική
υποστήριξη των χειριστών 24/7 (24 ώρες την ημέρα/7 ημέρες την εβδομάδα) για όλο το
διάστημα ισχύος της σύμβασης.



ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ


Όλα τα απαιτούμενα εργαλεία και πρότυπα που απαιτούνται για την προληπτική
συντήρηση του αναλυτή βαρύνουν τον ανάδοχο, ενώ ενδεχόμενα ανταλλακτικά και
αναλώσιμα, που θα απαιτηθούν για την αποκατάσταση τυχόν προβλημάτων ή
βλαβών που διαπιστωθούν κατά την συντήρηση του αναλυτή, βαρύνουν την
Υπηρεσία.



Μετά από κάθε αποκατάσταση βλάβης (επισκευή) του αναλυτή πραγματοποιείται
όλη η ανωτέρω περιγραφόμενη συντήρησή του.



Οι καμπύλες βαθμονόμησης (οι οποίες θα γίνονται με πιστοποιημένα πρότυπα υλικά
αναφοράς), καθώς και ο έλεγχος των βαθμονομήσεων (που θα γίνεται με
πιστοποιημένα QC δείγματα) βαρύνουν τον ανάδοχο, ενώ όλα τα απαιτούμενα
αναλώσιμα για τις βαθμονομήσεις (αέριο ήλιο, κυπελλάκια δειγματοληψίας, φιλμ)
βαρύνουν την Υπηρεσία.



Με το πέρας της βαθμονόμησης των αναλυτών, θα αποστέλλονται στην Υπηρεσία τα
αντίστοιχα Πιστοποιητικά Βαθμονόμησης (Calibration Certificates).



Μετά από κάθε αποκατάσταση βλάβης και εφόσον κατά την συντήρηση διαπιστωθεί
ολίσθηση στις καμπύλες βαθμονόμησης, θα γίνεται επαναβαθμονόμηση του
αναλυτή.



Ο ανάδοχος οφείλει να επιδείξει πιστοποιητικά εκπαίδευσης των τεχνικών της από
τον οικείο κατασκευαστικό οίκο.

Για έξι (6) αναλυτές PETROSPEC GS 1000


Συντήρηση
Κατά την προληπτική συντήρηση του κάθε αναλυτή Petrospec GS-1000 θα γίνονται οι
παρακάτω έλεγχοι - εργασίες:


Εξωτερικός οπτικός έλεγχος του αναλυτή



Καθαρισμός του ανεμιστήρα (φτερωτή) και των ηλεκτρονικών καρτών



Έλεγχος / Σφίξιμο των καλωδίων και των σωλήνων σύνδεσης



Έλεγχος της ορθής λειτουργίας της αντλίας



Έλεγχος των πλήκτρων του πίνακα που βρίσκεται στην πρόσοψη



Πραγματοποίηση έκπλυσης με διαλύτη



Έλεγχος παροχής ρεύματος



Έλεγχος φίλτρου (αλλαγή εφόσον είναι απαραίτητο)



Έλεγχος o-rings



Έλεγχος μετρήσεων δειγμάτων και προτύπων



Μετά τους ανωτέρω περιγραφόμενους ελέγχους, συνεχίζουμε με την βαθμονόμηση
του αναλυτή
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Βαθμονόμηση
Κατά τη βαθμονόμηση του κάθε αναλυτή PETROSPEC GS-1000 θα εμπλουτίζονται οι
υπάρχουσες καμπύλες βαθμονόμησης του αναλυτή με τα δείγματα βενζινών (95
οκτανίων, 100 οκτανίων, LRP) της αγοράς, γνωστών συγκεντρώσεων, που θα έχουν
περισυλλεγεί με φροντίδα της Υπηρεσίας.



Συντήρηση και επισκευή σε περίπτωση βλάβης


Η συντήρηση και επισκευή σε περίπτωση βλάβης περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις
για τη βλάβη ή το πρόβλημα στους αναλυτές PETROSPEC GS-1000.



Ο χρόνος ανταπόκρισης της εταιρείας μας σε κλήση για βλάβη δεν θα ξεπερνάει τη
μια (1) εργάσιμη ημέρα, ενώ ο χρόνος αποκατάστασης της εξαρτάται από το είδος της
βλάβης και από τον χρόνο παράδοσης τυχόν απαιτούμενων ανταλλακτικών, η δαπάνη
των οποίων θα βαρύνει την Υπηρεσία μας.



Υπηρεσία τηλεφωνικής βοήθειας (Help Desk On Call)
Η υπηρεσία τηλεφωνικής βοήθειας (Help Desk On Call) περιλαμβάνει τηλεφωνική
υποστήριξη των χειριστών 24/7 (24 ώρες την ημέρα/ 7ημέρες την εβδομάδα) για όλο το
διάστημα ισχύος της σύμβασης.



ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ


Όλα τα απαιτούμενα εργαλεία και πρότυπα που απαιτούνται για την προληπτική
συντήρηση του αναλυτή βαρύνουν τον ανάδοχο, ενώ ενδεχόμενα ανταλλακτικά και
αναλώσιμα, που θα απαιτηθούν για την αποκατάσταση τυχόν προβλημάτων ή
βλαβών που διαπιστωθούν κατά την συντήρηση του αναλυτή, βαρύνουν την
Υπηρεσία.



Μετά από κάθε αποκατάσταση βλάβης (επισκευή) του αναλυτή πραγματοποιείται
όλη η ανωτέρω περιγραφόμενη συντήρησή του.



Με το πέρας της βαθμονόμησης των αναλυτών, θα αποστέλλονται στην Υπηρεσία τα
αντίστοιχα Πιστοποιητικά Βαθμονόμησης (Calibration Certificates).



Μετά από κάθε αποκατάσταση βλάβης και εφόσον κατά την συντήρηση διαπιστωθεί
ολίσθηση στις καμπύλες βαθμονόμησης, θα γίνεται επαναβαθμονόμηση του
αναλυτή.



Ο ανάδοχος οφείλει να επιδείξει πιστοποιητικά εκπαίδευσης των τεχνικών της από
τον οικείο κατασκευαστικό οίκο.

Για έξι (6) ανιχνευτές εκρηκτικών ADOS
Αναφορικά με τους ανιχνευτές εκρηκτικών ADOS και προκειμένου για την ασφάλεια των
χειριστών των Κλιμακίων Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων (ΚΕΔΑΚ)
περιλαμβάνονται, πρωτίστως, οι κατωτέρω υπηρεσίες:


Συντήρηση των έξι (6) ανιχνευτών ΑDOS.



Μία (1) βαθμονόμηση με πρότυπα αέρια.
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Επισκευή
σε
περίπτωση
παρουσίας
συμπεριλαμβάνονται ανταλλακτικά).



Υπηρεσία τηλεφωνικής εξυπηρέτησης (Ηelp Desk On Call), η οποία περιλαμβάνει
τηλεφωνική υποστήριξη των χειριστών 24/7 (24 ώρες την ημέρα/7 ημέρες την εβδομάδα)
για όλο το διάστημα ισχύος της σύμβασης.

μικρών

επιλύσιμων

βλαβών

(δεν
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1, του
Ν.4250/2014) (Α΄ 94).
1. Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού οικονομικού φορέα από
διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, απαιτούνται:
α) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου (Χρόνος έκδοσης: έως τρεις (3)μήνες πριν την υποβολή του).
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και
Ε.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), η ανωτέρω υποχρέωση αφορά στους
διαχειριστές.
β) Φορολογική ενημερότητα (εν ισχύ).
γ) Ασφαλιστική ενημερότητα ( κύρια και επικουρική) (εν ισχύ).
2. Λοιπά δικαιολογητικά:
 Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και ισχύουσας εκπροσώπησης, σε περίπτωση
νομικών προσώπων, προσκομίζονται τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης
και νόμιμης εκπροσώπησης, ανάλογα με τη νομική μορφή του αναδόχου). 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 γίνονται δεκτά εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα
(30) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή τους.
 Για την απόδειξη της καταλληλόλητας άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, ο
οικονομικός φορέας προσκομίζει πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. (Χρόνος έκδοσης: έως τριάντα (30)
εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή του).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Αθήνα ……/……/….. 2019

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

ΘΕΜΑ:

«Υποβολή προσφοράς στην υπ’ αριθ. πρωτ. _________________ πρόσκληση
υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών βαθμονόμησης του
εξοπλισμού υπηρεσιακών οχημάτων (van)»

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

Ημερομηνία ……/………/……

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1
2

3

4

Συντήρηση / βαθμονόμηση
/Επισκευή σε περίπτωση βλάβης των
αναλυτών SPECTRO XEPOS
Συντήρηση/βαθμονόμηση/ Επισκευή
σε περίπτωση βλάβης των αναλυτών
PetroSpec GS 1000
Συντήρηση/βαθμονόμηση/Επισκευή
σε περίπτωση βλάβης των
ανιχνευτών εκρηκτικών ADOS
Υπηρεσία τηλεφωνικής βοήθειας
(Help Desk On Call)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.
(€)

ΣΥΝΟΛΟ
(€)

6
6

6

1

Συνολική Αξία χωρίς ΦΠΑ
ΦΠΑ 24%
Συνολική αξία με ΦΠΑ 24%

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: ΕΝΕΝΗΝΤΑ (90) ΗΜΕΡΕΣ

Για τον προσφέροντα
Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
(ΥΠΟΓΡΑΦΗ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ)
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