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Όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς

Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών
ανακατασκευής τριών (3) γραφείων στο κτίριο του Υπουργείου Περιβάλλοντος επί της οδού
Πατησίων 147».
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας
ανάθεσης στην επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών για την ανακατασκευή τριών (3) γραφείων
στο κτίριο του Υπουργείου Περιβάλλοντος επί της οδού Πατησίων 147, όπως αναλυτικά
περιγράφονται στο συνημμένο Παράρτημα Ι (Τεχνικές Προδιαγραφές / Υποχρεώσεις ΑναδόχουΕιδικοί όροι) της παρούσας (CPV: 45453000-7).
Συνοπτικά στοιχεία Πρόσκλησης
Αντικείμενο Πρόσκλησης
Κριτήριο κατακύρωσης

Παροχή υπηρεσιών για την ανακατασκευή τριών (3) γραφείων στο
κτίριο του Υπουργείου Περιβάλλοντος επί της οδού Πατησίων 147.
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
της τιμής.

Κοινό λεξιλόγιο για τις
δημόσιες συμβάσεις (CPV)

45453000-7

Προϋπολογισμός

Προϋπολογισθείσα δαπάνη οχτώ χιλιάδες πεντακόσια ευρώ
(8.500,00€) χωρίς ΦΠΑ 24%, ήτοι δέκα χιλιάδες πεντακόσια
σαράντα ευρώ (10.540,00€).

Καταληκτική ημερομηνία
και
ώρα
υποβολής
προσφορών
Χρόνος ισχύος
προσφορών

19-11-2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00.
Ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της λήξης
της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών

1. Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου της Σύμβασης
Στο πλαίσιο υλοποίησης του LIFE-IP καθώς και του έργου της εκπόνησης των ΕΜΠ, η Διεύθυνση
Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας, αναμένεται να υποστηριχθεί από δέκα
(10) εξωτερικούς συνεργάτες και επιστήμονες. Η στέγαση τους θα γίνει σε τρία γραφεία στο κτίριο
του ΥΠΕΝ, που εδρεύει επί της οδού Πατησίων 147 και συστεγάζεται η άνωθεν Διεύθυνση. Για τον

1

σκοπό αυτό κρίνεται αναγκαία η ανακατασκευή των τριών γραφείων τα οποία μέχρι προσφάτως,
λειτουργούσαν ως εργαστήρια ειδικά διαμορφωμένα.
Για τους ανωτέρω λόγους το Υπουργείο θα προβεί στην επιλογή αναδόχου ο οποίος θα παράσχει
υπηρεσίες για την ανακατασκευή των γραφείων, όπως αναλύονται στο συνημμένο Παραρτήματα Ι
(Τεχνικές Προδιαγραφές / Υποχρεώσεις Αναδόχου-Ειδικοί όροι) της παρούσας.
Δίνεται στους υποψηφίους Αναδόχους η δυνατότητα να κάνουν αυτοψία των υφιστάμενων χώρων
πριν την υποβολή της προσφοράς τους.
2. Προϋπολογισμός
Ο συνολικός προϋπολογισμός των παρεχόμενων υπηρεσιών, ανέρχεται έως του ποσού των οχτώ
χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (8.500,00€) χωρίς ΦΠΑ 24%, ήτοι δέκα χιλιάδες πεντακόσιες σαράντα
ευρώ (10.540,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
Στην εν λόγω δαπάνη συμπεριλαμβάνονται και τυχόν μικροεργασίες (μερεμέτια) επιπλέον των
προαναφερόμενων εργασιών που θα απαιτηθούν και τα οποία δεν μπορούν να προβλεφθούν, κατά
την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.
Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - ΣΑΕ575 και
ειδικότερα το έργο με κωδ. 2017ΣΕ57500002 «ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ
(Π.Κ.2005ΣΕ075)».
3. Κριτήριο ανάθεσης
H διαδικασία 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 (χαμηλότερη τιμή) και εφόσον πληρούνται οι απαιτήσεις που ορίζονται στις
παραγράφους στο Παράρτημα Ι για όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες/υποχρεώσεις.
4. Κατάθεση και σύνταξη προσφοράς
Οι οικονομικοί φορείς καλούνται να υποβάλουν τις προσφορές τους σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο
στο Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού του ΥΠΕΝ
(Μεσογείων 119, ΤΚ 101 92, ισόγειο) έως τις 19-11-2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, στον οποίο
πρέπει να αναφέρεται ευκρινώς: «Προσφορά για την Παροχή υπηρεσιών για την ανακατασκευή
τριών (3) γραφείων στο κτίριο του Υπουργείου Περιβάλλοντος που εδρεύει επί της οδού
Πατησίων 147» (αναγράφοντας και τον αριθμό πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης).
Επιπρόσθετα, ο κυρίως φάκελος θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Να μην αποσφραγισθεί από τη
Γραμματεία Πρωτόκολλου ή την Ταχυδρομική Υπηρεσία» και να συνοδεύεται από αίτηση υποβολής
προσφοράς (Υπόδειγμα του Παραρτήματος IV), η οποία θα λάβει αριθμό πρωτοκόλλου.
Γίνονται δεκτές προσφορές που καλύπτουν το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών/υποχρεώσεων,
όπως ορίζεται στο Παράρτημα Ι, αποκλειόμενης κάθε προσφοράς που θα αναφέρεται σε μέρος
αυτών.
Προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη καταληκτική ημερομηνία και ώρα, θα
θεωρηθούν εκπρόθεσμες και δεν θα αξιολογηθούν.
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5. Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς
Οι οικονομικοί φορείς θα υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των υπηρεσιών, μέσα σε ενιαίο
σφραγισμένο φάκελο ο οποίος θα περιλαμβάνει τα κάτωθι:
α) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς, τα τεχνικά στοιχεία της οποίας πρέπει να
καλύπτουν όλες τις προδιαγραφές και απαιτήσεις που έχουν τεθεί στο Παράρτημα Ι της παρούσας
πρόσκλησης (Τεχνικές Προδιαγραφές / Υποχρεώσεις Αναδόχου-Ειδικοί όροι).
β) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο Οικονομικής Προσφοράς, τα οικονομικά στοιχεία της οποίας
συμπληρώνονται σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ 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 τόσο το συνολικό κόστος των υπηρεσιών χωρίς ΦΠΑ όσο και το συνολικό
κόστος με ΦΠΑ.

γ) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 το άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α/75), όπως εκάστοτε ισχύει,
υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο, στην οποία αναλυτικά θα πρέπει να αναφέρονται τα
πλήρη στοιχεία του υποψηφίου καθώς και τα στοιχεία της Πρόσκλησης, στην οποία συμμετέχουν οι
προσφέροντες και στην οποία θα πρέπει να δηλώνεται ότι:


Έλαβε γνώση όλων των όρων της διακήρυξης τους οποίους και αποδέχεται πλήρως
και ανεπιφύλακτα,



Τηρεί όλους τους Ελληνικούς Νόμους, τους σχετικούς με την εργασία (Εργατική Ασφαλιστική Νομοθεσία).

6. Χρόνος Ισχύος Προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους αναδόχους για ενενήντα (90)
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 απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
7. Αξιολόγηση - Αποσφράγιση προσφορών
Μετά την αποσφράγιση των προσφορών επισημαίνεται ότι η αξιολόγηση των επί μέρους στοιχείων
των Τεχνικών Προσφορών, θα γίνει από την Κα Καρβούνη Χαρά ( Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής
Πολιτικής).
8. Διάρκεια σύμβασης παροχής υπηρεσιών
Η χρονική διάρκεια των παρεχόμενων υπηρεσιών ορίζεται για ένα μήνα από την ημερομηνία
υπογραφής της σχετικής σύμβασης.
9. Τόπος παρεχόμενων υπηρεσιών.

Πατησίων 147 , 2oς όροφος στην Αθήνα.
10. Απόρριψη προσφορών
 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.
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 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 υπό αίρεση.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από το ζητούμενο, ήτοι ενενήντα (90)
ημερολογιακές ημέρες.
Προσφορά από την οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή.
Προσφορά, στην οποία η προσφερόμενη τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της παρούσας
πρόσκλησης.
Προσφορά που θα κατατεθεί για μέρος του συνόλου των εργασιών όπως περιγράφονται στο
Παράρτημα I της παρούσας.
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιμής.

11. 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.
12. Δικαιολογητικά Ανάθεσης
Ο προσωρινός ανάδοχος που θα επιλεγεί υποχρεούται πριν την ανάθεση και μετά από έγγραφη
ειδοποίηση της αναθέτουσας αρχής να υποβάλλει, εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την
κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης, τα δικαιολογητικά ανάθεσης Παραρτήματος ΙII τα οποία
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης.
13. Αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης - Παραλαβής
Η καθ΄ ύλην αρμόδια ορισθείσα επιτροπή Παρακολούθησης - Παραλαβής του ΥΠΕΝ θα βεβαιώσει
την οριστική ποιοτική & ποσοτική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών / εργασιών σε
συνεννόηση με την Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής η οποία και θα προσκομίσει
βεβαίωση για την εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων
του αναδόχου.
14. Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που προσκαλούνται να συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας
σύμβασης απαιτείται να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο του διαγωνισμού. Οι
οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά
μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη
απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.
15. Πληρωμή- Κρατήσεις
Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει μετά την ολοκλήρωση των υπηρεσιών, μετά από βεβαίωση της
καθ΄ ύλην αρμόδιας ορισθείσας επιτροπής Παρακολούθησης - Παραλαβής σε συνεννόηση με την
Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής και την κοινοποίηση στον Ανάδοχο, της έγκρισης του
πρωτοκόλλου της επιτροπής από την Αναθέτουσα αρχή.
Πριν από την 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.
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Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, ειδικότερα:


κράτηση 0,06%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας της πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων
υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ), επιβαρυνόμενη με
τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% υπέρ Ο.Γ.Α.),



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.
16. 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.
17. Πληροφορίες
Διευκρινήσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές θα δίδονται από τη Διεύθυνση
Περιβαλλοντικής Πολιτικής (κα Καρβούνη Χαρά).
Η παρούσα πρόσκληση με τα συνημμένα θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο www.ypeka.gr.
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

Ελένη Μίσσα

Συνημμένα:
 Παράρτημα Ι
 Παράρτημα ΙΙ
 Παράρτημα ΙΙΙ
 Παράρτημα ΙV
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ/ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ/ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
(α) Αποξήλωση των παλαιών επίπλων και άχρηστων αντικειμένων από τρεις χώρους γραφείων του
2ου ορόφου καθώς και περισυλλογή και απομάκρυνση των παραπάνω σε χώρο που επιτρέπεται.
(β) Καθαρισμός της τοιχοποιίας 80 τ.μ. και αποκατάσταση βλαβών που θα προκύψουν έτσι ώστε
αυτή να είναι έτοιμη προ χρωματισμό.
(γ) Χρωματισμός όλων των επιφανειών 240m2 (1ο γραφείο 140m2 – 2ο γραφείο 60m2 - 3ο γραφείο
40m2) τοίχων, ταβανιών, κουφωμάτων και πόρτες, με πλαστικό επί τοίχου, μετά από κατάλληλη
προεργασία, χρώματος (ΜΠΕΖ) και χρώμα κατάλληλο για πόρτες με στρώσεις ώστε να
επιτευχθεί πλήρης κάλυψη, με χρώματα Ελληνικού αναγνωρισμένου εργοστασίου.
(δ) Αποκατάσταση βλαβών των ηλεκτρικών καλωδιώσεων οι οποίες βλάβες μπορεί να προκύψουν
κατά την αποξήλωση και στους τρεις προς διαμόρφωση χώρους.
(ε) Προμήθεια και τοποθέτηση δαπέδου Laminate στους ανωτέρω χώρους συνολικής επιφάνειας
40m2 ανθεκτικό για επαγγελματική χρήση, κατάλληλου πάχους για αντοχή στα βάρη των
επίπλων και στη συχνή χρήση.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Κάθε ανάδοχος έχει την υποχρέωση:
 Να προγραμματίσει την εκτέλεση των εργασιών κατόπιν συνεννοήσεως και εγκρίσεως της
υπηρεσίας και να διαθέτει το ανάλογο πλήθος προσωπικού για να ανταποκριθεί στο ζητούμενο
χρόνο ολοκλήρωσης των εργασιών εντός ενός μηνός από την ημέρα ανάληψης ευθύνης.
 Να λαμβάνει τις άδειες και εγκρίσεις που απαιτούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες για την
εκτέλεση των αντίστοιχων εργασιών.
 Να μετακινεί και να επαναφέρει στη θέση τους είδη εξοπλισμού και άλλων στοιχείων, εφόσον
αυτό απαιτείται για την εκτέλεση των εργασιών που έχει αναλάβει.
 Να εξασφαλίζει την ασφάλεια των εργαζομένων και διερχομένων του κτιρίου και περιμετρικά
αυτού.
 Να φροντίζει για τη μεταφορά των μπαζών αυθημερόν με δική του μέριμνα και έξοδα σε
κατάλληλους χώρους απόθεσης .
 Να λάβει τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και να είναι αποκλειστικά υπεύθυνος ποινικά και
αστικά για την ασφάλεια των χρησιμοποιουμένων μέσων και των εκτελουμένων εργασιών,
καθώς επίσης για κάθε ατύχημα/δυστύχημα, που θα συμβεί κατά την διάρκεια των εργασιών
στον ίδιο ή σε οποιονδήποτε τρίτο, εξ' αιτίας του ή από απειρία ή αμέλεια δική του ή των μελών
του προσωπικού του .
 Κάθε φθορά ή ζημιά που θα προκληθεί με υπαιτιότητα δική του ή των υπαλλήλων του σε
οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου τον βαρύνει απόλυτα και είναι υποχρεωμένος να την
αποκαταστήσει πλήρως και σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.
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 Για όλες τις εργασίες συμπεριλαμβανομένου και αυτών που συμπληρωματικά απαιτηθούν, να
εκτελεστούν από έμπειρο τεχνικό προσωπικό το οποίο θα πρέπει να έχει πλήρη επαγγελματική
και ασφαλιστική κάλυψη.
 Να διαθέτει κατάλληλο προσωπικό επίβλεψης που θα έχει ευθύνη των εργασιών.
 Μετά την αποπεράτωση των εργασιών ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αφαιρέσει και να
απομακρύνει όλες τις προσωρινές εγκαταστάσεις του και να παραδώσει τους χώρους έτοιμους
προς χρήση.
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Παράρτημα II
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Στοιχεία Οικονομικού Φορέα
Ημερομηνία,…………………………………….
Προς:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ,
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Χρόνος Ισχύος Προσφοράς: Ενενήντα (90)
ημερολογιακές ημέρες

Α/Α

Περιγραφή Υπηρεσιών

1.

Υπηρεσίες για την Ανακατασκευή
τριών γραφείων (σύμφωνα με τους
όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές
της Πρόσκλησης Παράρτημα Ι)

Συνολική
αξία χωρίς
ΦΠΑ

ΦΠΑ 24%

Συνολική
αξία με
ΦΠΑ

Αθήνα,……/……/….. 2018.
Για τον προσφέροντα
Ο νόμιμος Εκπρόσωπος

(Υπογραφή και Σφραγίδα)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
(πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1, του
Ν.4250/2014)
1. Για την 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, απαιτούνται:
α) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου
Η ανωτέρω υποχρέωση αφορά:

στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένηs ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και
Ε.Ε. ) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), τους διαχειριστές

στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και
 στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση αφορά στους νόμιμους
εκπροσώπους.
β) Φορολογική ενημερότητα.
γ) Ασφαλιστική ενημερότητα ( κύρια και επικουρική),
2. 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.
3. Για την απόδειξη της καταλληλότητας άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας (άρθρο 14), ο
ανάδοχος προσκομίζει πιστοποιητικό/ βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού Μητρώου του
Παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν.4412/2016, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή
τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους.
Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 14 (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι
εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση
του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος
Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το
ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες
όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή
εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο
οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται
για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Θέμα: «Υποβολή Προσφοράς για την Παροχή υπηρεσιών για την ανακατασκευή τριών (3)
γραφείων στο κτίριο του Υπουργείου Περιβάλλοντος που εδρεύει επί της οδού Πατησίων 147».
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,……/...../2018
Ο/Η Αιτ.

(Υπογραφή - Σφραγίδα
Προσφέροντα)
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