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Προς
Ενδιαφερόμενους οικονομικούς
φορείς

ΘΕΜΑ «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια και εργασίες αντικατάστασης υαλοπινάκων
στα κτίρια 1) επί της Λ. Μεσογείων 119 και 2) επί της οδού Αμαλιάδος 17, του ΥΠΕΝ».
Περιγραφή εργασιών
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας πρόκειται να προβεί στην επιλογή αναδόχου για προμήθεια
και εργασίες αντικατάστασης υαλοπινάκων στα κτίρια 1) επί της Λ. Μεσογείων 119 και 2) επί της οδού
Αμαλιάδος 17, του ΥΠΕΝ ως εξής:
1)στην είσοδο του κτιρίου επί της Λ. Μεσογείων 119, λόγω φθορών οι οποίες προκλήθηκαν κατόπιν
ακτιβιστικής ενέργειας, που πραγματοποιήθηκε εναντίον του ΥΠΕΝ με ελαιοχρώματα και λοιπές
χρωστικές ουσίες στις 17/3/2019. Ο τύπος του υαλοπίνακα είναι κρύσταλλο διαστάσεων 191*82 διπλό,
αποτελούμενο από μπρονζέ stop sol και 5 χιλ. λευκό στο πίσω μέρος και ζεστή κόλληση,
2)στο ισόγειο του κτιρίου επί της οδού Αμαλιάδος 17, λόγω θραύσης. Ο τύπος του υαλοπίνακα είναι
γυαλί μονοκόμματο διαστάσεων 172*222,5cm με πηχάκι ανοδιόμενο αλουμινίου επιπρόσθετο
τοποθετημένο στο τελάρο.
Προϋπολογισμός
Ο συνολικός προϋπολογισμός της σχετικής δαπάνης θα ανέλθει έως του ποσού των επτακοσίων
εβδομήντα εννέα ευρώ και έξι λεπτών (779,06€) πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικού ποσού των
εννιακοσίων εξήντα έξι ευρώ και τεσσάρων λεπτών (966,04€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. Η εν
λόγω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού ΥΠΕΝ 2019 του Ε.Φ. 1031-2010000000 και του Ε.Φ. 1031-205-0000000, ΑΛΕ: 2420301001, 2410203001. Αναλυτικότερα:
ΤΜΗΜΑ Α
Για την είσοδο του κτιρίου επί της Λ. Μεσογείων 119
Ε.Φ.
ΑΛΕ
ΠΟΣΟ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
1031201 0000000

2420301001
2410203001

124,00€
(Συμπ. ΦΠΑ)

Εργασίες αντικατάστασης

320,00€
(Συμπ. ΦΠΑ)

Προμήθεια υαλοπίνακα
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ΤΜΗΜΑ Β
Για το ισόγειο του κτιρίου επί της Οδού Αμαλιάδος 17
Ε.Φ.
ΑΛΕ
ΠΟΣΟ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
1031205 0000000

2420301001
2410203001

124,00€
(Συμπ. ΦΠΑ)

Εργασίες αντικατάστασης

398,04€
(Συμπ. ΦΠΑ)

Προμήθεια υαλοπίνακα & πηχάκι αλουμινίου

Σχετικές εγκρίσεις ανάληψης υποχρέωσης:
1) η υπ΄αριθ. πρωτ.: 35388/2067/25-04-2019 (ΑΔΑ: Ψ7ΣΠ4653Π8-8ΦΡ) του Τμ. Εκτέλεσης
Προϋπολογισμού, που καταχωρήθηκε με α/α 40524 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής του
ΥΠΕΝ.
2) η υπ΄αριθ. πρωτ.: 38664/2344/25-04-2019 (ΑΔΑ: ΨΥΞ74653Π8-Λ5Φ) του Τμ. Εκτέλεσης
Προϋπολογισμού, που καταχωρήθηκε με α/α 40521 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής του
ΥΠΕΝ.
3) η υπ΄αριθ. πρωτ.: 38688/2345/25-04-2019 (ΑΔΑ: 62Υ54653Π8-ΚΤΩ) του Τμ. Εκτέλεσης
Προϋπολογισμού, που καταχωρήθηκε με α/α 40529 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής του
ΥΠΕΝ.
4) η υπ΄αριθ. πρωτ.: 38697/2346/25-04-2019 (ΑΔΑ: 6ΨΠΚ4653Π8-ΠΟΘ) του Τμ. Εκτέλεσης
Προϋπολογισμού, που καταχωρήθηκε με α/α 40528 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής του
ΥΠΕΝ.
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.
Κατάθεση και σύνταξη προσφορών
Οι οικονομικές προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο της Δ/νσης
Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού ( Λεωφ. Μεσογείων 119, Ισόγειο) έως τις 13/06/2019 και
ώρα 12:00 με την ένδειξη: «Προσφορά για την προμήθεια και εργασίες αντικατάστασης υαλοπινάκων
στα κτίρια 1) επί της Λ. Μεσογείων 119 και 2) επί της οδού Αμαλιάδος 17, 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 ΙΙ), και 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
Οικονομική προσφορά, τα οικονομικά στοιχεία της οποίας, συμπληρώνονται σύμφωνα με το υπόδειγμα
του Παραρτήματος I 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 ( ανά τμήμα).
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 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 ημερομηνίας κατάθεσης 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 προσφοράς
 Προσφορά που υποβλήθηκε κατά παράβαση των απαράβατων όρων της παρούσας,
 Προσφορά που δεν κατατέθηκε εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και το περιεχόμενο που ορίζεται στην
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 δεν αφορά το σύνολο της ζητούμενης προμήθειας και το σύνολο των εργασιών
(τμήμα Α και Β),
 Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιμής.
Χρόνος – Τόπος υλοποίησης αντικειμένου
Η προμήθεια και οι εργασίες αντικατάστασης υαλοπινάκων στα κτίρια 1) επί της Λ. Μεσογείων 119 και 2)
επί της οδού Αμαλιάδος 17 θα παρασχεθούν από την κοινοποίηση της παρούσας στον ανάδοχο εντός
δέκα (10) ημερών.
Ως τόπος παράδοσης - παροχής εργασιών είναι τα κτίρια 1) επί της Λ. Μεσογείων 119 και 2) επί της
οδού Αμαλιάδος 17 του ΥΠΕΝ.
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. Επίσης, εάν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις
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.
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 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:
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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
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).
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.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

[Στοιχεία προμηθευτή]

Ημερομηνία …………………
Προς
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α
Για την είσοδο του κτιρίου επί της Λ. Μεσογείων 119
Αιτιολογία

Κόστος χωρίς
ΦΠΑ 24%

ΦΠΑ 24%

Συνολικό Κόστος

ΦΠΑ 24%

Συνολικό Κόστος

Εργασίες αντικατάστασης
Προμήθεια υαλοπίνακα

ΤΜΗΜΑ Β
Για το ισόγειο του κτιρίου επί της Οδού Αμαλιάδος 17
Αιτιολογία
Εργασίες αντικατάστασης
Προμήθεια
υαλοπίνακα
αλουμινίου

Κόστος χωρίς
ΦΠΑ 24%
&

πηχάκι

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 60 ΗΜΕΡΕΣ
Για τον προσφέροντα
Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
(ΥΠΟΓΡΑΦΗ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

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. ------/---/2019 πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την
προμήθεια και εργασίες αντικατάστασης υαλοπινάκων στα κτίρια 1) επί της Λ. Μεσογείων 119 και 2) επί
της οδού Αμαλιάδος 17 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.

Αθήνα ……/……/….. 2019

Ο/Η Αιτ…..

(Υπογραφή και Σφραγίδα)
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