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Αθήνα 23/10/ 2017
Aρ.πρωτ. 43799

ΠΡΟΣ: Ενδιαφερόμενους οικονομικούς
Φορείς

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ανταλλακτικών και την παροχή
εργασιών τοποθέτησης και συντήρησης - επισκευής του συστήματος συναγερμού του
Κέντρου Επεξεργασίας, Ελέγχου και Πιστοποίησης Δασικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού
(Κ.Ε.Ε.Π.ΔΑ.Π.Υ).
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας πρόκειται να προβεί στην επιλογή αναδόχου για
την προμήθεια ανταλλακτικών και για εργασίες συντήρησης και επισκευής του συστήματος
συναγερμού, το οποίο είναι εγκατεστημένο στο Κ.Ε.Ε.Π.ΔΑ.Π.Υ στην Αμυγδαλέζα.
Oι ποσότητες των ανταλλακτικών και οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό αντικατάσταση
εξαρτημάτων αναλύονται στο Παράρτημα Ι.
Προϋπολογισμός
Ο συνολικός προϋπολογισμός της σχετικής δαπάνης θα ανέλθει έως του ποσού των 990,00€
πλέον Φ.Π.Α 24%, ήτοι συνολικού ποσού 1227,60€ και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού
Προϋπολογισμού του ΥΠΕΝ του Ε.Φ. 31-130 του οικονομικού έτους 2017. Ειδικότερα:
• Ο προϋπολογισμός για την προμήθεια ανταλλακτικών θα ανέλθει έως του ποσού των
820,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι συνολικού ποσού 1016,80€ και θα βαρύνει τον ΚΑΕ
1699.
• Ο προϋπολογισμός για τις εργασίες συντήρησης και επισκευής θα ανέλθει έως του
ποσού των 170,00 € πλέον Φ.Π.Α 24%, ήτοι συνολικού ποσού 210,80€ και θα βαρύνει
τον ΚΑΕ 0869.

Κριτήριο ανάθεσης
H ανάθεση των ανωτέρω θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Κατάθεση και σύνταξη προσφορών - Περιεχόμενο φακέλων προσφορών.
Οι οικονομικές προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο στο Πρωτόκολλο του
ΥΠΕΝ (Μεσογείων 119, Ισόγειο) έως τις 07/11/2017 και ώρα 12:00 με την ένδειξη:
«Προσφορά για την προμήθεια ανταλλακτικών και παροχή εργασιών συντήρησης και
επισκευής του συστήματος συναγερμού του Κέντρου Επεξεργασίας, Ελέγχου και
Πιστοποίησης Δασικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού (Κ.Ε.Ε.Π.ΔΑ.Π.Υ) στην Αμυγδαλέζα για τις
ανάγκες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το έτος 2017, της υπ’ αριθ.
43799/23-10-2017, Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών».

H προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς (σύμφωνα με το
Υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙΙ), και θα λάβει αριθμό πρωτοκόλλου.
Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, θα θεωρηθούν
εκπρόθεσμες και θα απορριφθούν.

Περιεχόμενο φακέλων προσφορών :
α) Η οικονομική προσφορά, τα οικονομικά στοιχεία της οποίας συμπληρώνονται σύμφωνα με
το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙV 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 χωρίς ΦΠΑ και με ΦΠΑ.
• Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον υποψήφιο ανάδοχο για εξήντα (60) ημέρες από
την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της. Η αναγραφή του χρόνου
ισχύος της προσφοράς είναι υποχρεωτική.
Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών-ανταλλακτικών και
των εργασιών τοποθέτησης, συντήρησης και επισκευής.
•
•

β ) Τα δικαιολογητικά ανάθεσης, όπως αναλύονται στο Παράρτημα ΙΙ
Τόπος και Χρόνος Παράδοσης
Οι εργασίες συντήρησης και επισκευής καθώς και η τοποθέτηση των ανταλλακτικών θα γίνουν
από τον ανάδοχο στο Κέντρο Επεξεργασίας, Ελέγχου και Πιστοποίησης Δασικού
Πολλαπλασιαστικού Υλικού (Κ.Ε.Ε.Π.ΔΑ.Π.Υ) στην Αμυγδαλέζα. (αρμόδιος κ. Πατσουράκος
Μιχάλης τηλ: 213 151 2124, ισόγειο, γρ. 107) εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από
την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης, η οποία θα αποσταλεί με τηλεομοιοτυπία ή με
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

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, 60 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 και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν.4412/2016.

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.
Πληρωμή- Κρατήσεις
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά από βεβαίωση της αρμόδιας επιτροπής
παρακολούθησης – παραλαβής.
Πριν από την 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. Επίσης ο ανάδοχος επιβαρύνεται 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.).
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

Γ. ΣΤΑΘΑΚΗΣ

Εσωτερική Διανομή
-Τμ. Προμηθειών & Διοικ.Μέριμνας
- Αλεξάνδρα Γατσίδη

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Α. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ

A/A

Είδος

Τεµάχια

1

Κεντρική µονάδα

2

2

Πληκτρολόγιο χειρισµού

2

3

Ραντάρ εσωτερικού χώρου

2

4

Εξωτερική σειρήνα

3

5

Μπαταρίες

5

6

Ρελλέ

5

Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
Θα έχει 16 ενσύρματες ζώνες στην πλακέτα, με δυνατότητα επέκτασης μέχρι 64 ζώνες με BUS
επεκτάσεις 8 ζωνών, 4 partition. Θα δέχεται μέχρι 8 LCD πληκτρολόγια με ελληνικό μενού, έως 8
τηλεχειριστήρια, 1 master κωδικό και 8 βοηθητικούς κωδικούς, 2 τηλέφωνα Κ.Λ.Σ.-2 κωδικοί
Κ.Λ.Σ.. 2 τηλεφων. Αριθμούς αναπάντητης κλήσης σε όπλιση/αφόπλιση, Contact ID πρωτόκολλο,
τηλεφωνητή με 8 τηλεφωνικούς αριθμούς και αναφορά ζωνών συναγερμού, 1 PGM με
δυνατότητα χειρισμού από τηλέφωνο, θα δέχεται ασύρματες σειρήνες και μνήμη 150
συμβάντων στο πληκτρολόγιο με ημερομηνία και ώρα δημιουργίας.

2. ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ
Θα υπάρχει πλήρες ελληνικό μενού με LCD οθόνη 2 γραμμών με 20 χαρακτήρες η καθεμία, 3
πλήκτρα πανικού, φωτιζόμενα πλήκτρα και καπάκι προστασίας.

3. ΡΑΝΤΑΡ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
Θα διαθέτει διπλό πυροευαίσθητο στοιχείο, αυτόματο παλμικό σύστημα επεξεργασίας σήματος,
αυτόματο σύστημα αντιστάθμισης θερμοκρασίας, ψηφιακό φίλτρο απόρριψης
ψευδοσυναγερμών, βασισμένο σε αλγόριθμο με ρυθμιζόμενη ευαισθησία και κάλυψη 12χ12
μέτρα, 110 μοίρες με το κανονικό Fresnel sold state και διακόπτη temper.

4. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΕΙΡΗΝΑ
Εξωτερική polycarbonate σειρήνα 116 db με 2 piezo. Δέχεται μπαταρία Nicd 10v στα 280ma.
Διαθέτει timer 3-5-10-20 λεπτά, δυνατότητα λειτουργίας με εντολή + ή – ξεχωριστή για flash και
σειρήνα. Πλήρη προστασία της πλακέτας από την υγρασία, διαθέτει ηλεκτρονικό flash με μεγάλη
διάρκεια ζωής. Προαιρετικά μπορεί να υπάρχει η δυνατότητα να έχει εσωτερική θωράκιση από
μεταλλικό καπάκι (ΑΒ-570). Οι διαστάσεις θα είναι: 30χ 21χ 7 πόντοι.

5. ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
6. ΡΕΛΛΕ
Eπισημαίνεται ότι όλα τα ανωτέρω εξαρτήματα θα πρέπει να είναι συμβατά με το υπάρχον
σύστημα συναγερμού, να τοποθετηθούν έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία του
όλου συστήματος και να έχουν εγγύηση για ένα (1) έτος.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
(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 ( κύρια και επικουρική)
2. Απαιτούνται όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος ημεδαπού ή αλλοδαπού
φυσικού ή νομικού προσώπου από τα οποία να προκύπτουν :
α) 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.
β) Η έναρξη επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία στην περίπτωση
φυσικού προσώπου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Αθήνα ……/……/….. 2017

ΠΡΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΘΕΜΑ: Υποβολή προσφοράς στην υπ’ αριθ. πρωτ. 43799/23-10-2017 πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για την « Προμήθεια ανταλλακτικών και παροχή εργασιών συντήρησης και
επισκευής του συστήματος συναγερμού του Κέντρου Επεξεργασίας, Ελέγχου και Πιστοποίησης
Δασικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού (Κ.Ε.Ε.Π.ΔΑ.Π.Υ) στην Αμυγδαλέζα για τις ανάγκες του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το έτος 2017».

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)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Α. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
A/A

ΕIΔΟΣ

TEMAXIA

1

Κεντρική
μονάδα
Πληκτρολόγιο
χειρισμού
Ραντάρ
εσωτερικού
χώρου
Εξωτερική
σειρήνα

2

2
3

4
5
6

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

2
2

3
5

Μπαταρίες

5

Ρελλέ

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΣΟ
Β. ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟ ΦΠΑ

ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ

Γ. ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΙΔΩΝ ΜΕ
ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ
ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΟ

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 60 ΗΜΕΡΕΣ
Για τον προσφέροντα
Ο/Η ΝΟΜΙΜΟΣ-Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ)

