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Προς
Ενδιαφερόμενους οικονομικούς
φορείς

ΘΕΜΑ «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης - επισκευής
καμερών (συστήματα CCTV)».
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας πρόκειται να προβεί στην επιλογή αναδόχου για την
ανάθεση παροχής υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής καμερών (συστήματα CCTV), καθώς
επίσης και της προμήθειας υλικών στα κτίρια επί της οδού Αμαλιάδος 17 και επί της Λ. Μεσογείων
119.
Οι ως άνω εργασίες είναι απαραίτητες για λόγους ασφαλείας των κτιρίων και περιλαμβάνουν
καθαρισμό καμερών, επιδιορθώσεις προβλημάτων εστίασης, ανίχνευση βλαβών και επιδιόρθωσή
τους, βελτιστοποίηση οπτικού αποτελέσματος και δημιουργία αναφοράς ανά κάμερα.
Προϋπολογισμός
Ο συνολικός προϋπολογισμός της σχετικής δαπάνης θα ανέλθει έως του ποσού των πεντακοσίων
εξήντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (564,52)€ πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικού ποσού
επτακοσίων ευρώ (700,00)€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει τις πιστώσεις του
Τακτικού Προϋπολογισμού του ΥΠΕΝ των ΚΑΕ 0869 Ε.Φ. 31-120 και ΚΑΕ 1329 Ε.Φ. 31-120, του
οικονομικού έτους 2018, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΟΙΚΔ/84506/6060/06-12-2018 (ΑΔΑ:
72ΓΥ4653Π8-ΡΨΑ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με α/α 104511 καταχώρισης στο Βιβλίο
Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της αρμόδιας Διεύθυνσης του ΥΠΕΝ, και την υπ’ αριθμ.
ΥΠΕΝ/ΔΟΙΚΔ/89615/6649/06-12-2018 (ΑΔΑ: ΩΜΛ84653Π8-Β6Α) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης
με α/α 104512 καταχώρισης στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της αρμόδιας
Διεύθυνσης του ΥΠΕΝ.

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
17/12/2018 και ώρα 12:00 με την ένδειξη:«Προσφορά για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης επισκευής καμερών (συστήματα CCTV) και την προμήθεια υλικών, στα κτίρια επί της οδού
Αμαλιάδος 17 και επί της Λ. Μεσογείων 119, για τις ανάγκες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας για το έτος 2018, της υπ’ αριθ. πρωτ. ----/---/---/2018, Πρόσκλησης Υποβολής
Προσφορών».
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Στο εξωτερικό του φακέλου θα πρέπει να υπάρχει η ένδειξη: να μην αποσφραγιστεί ο φάκελος
από τη γραμματεία του πρωτοκόλλου.
Οι προσφορές θα πρέπει να συνοδεύονται από αίτηση υποβολής προσφοράς (σύμφωνα με το
Υπόδειγμα του Παραρτήματος I), και θα λάβει αριθμό 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 II 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.
 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.
Χρόνος Παροχής Υπηρεσιών
Ως χρόνος έναρξης παροχής υπηρεσιών συντήρησης - επισκευής καμερών σε κτίρια του ΥΠΕΝ
λογίζεται η επομένη ημέρα της κοινοποίησης της Απόφασης έγκρισης ανάθεσης στον Ανάδοχο.
Ως χρόνος λήξης της παροχής υπηρεσιών συντήρησης - επισκευής καμερών σε κτίρια του ΥΠΕΝ
ορίζεται η 31-12-2018.
Τόπος Παροχής Υπηρεσιών
Ως τόπος παροχής υπηρεσιών συντήρησης - επισκευής καμερών λογίζονται τα κάτωθι κτίρια του
ΥΠΕΝ:
α) Οδός Αμαλιάδος 17
β) Λεωφόρος Μεσογείων 119
Απόρριψη προσφοράς
 Προσφορά που δεν υποβλήθηκε εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και το περιεχόμενο που ορίζεται
στη παρούσα πρόσκληση.
 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,
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 Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από το ζητούμενο(ήτοι, 60 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.
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 - Παραλαβής του Υ.Π.ΕΝ. είναι
αρμόδια για την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή.
Πληρωμή- Κρατήσεις
Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει μετά την ολοκλήρωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, την
έκδοση του σχετικού πρωτοκόλλου της αρμόδιας επιτροπής παρακολούθησης – παραλαβής και
την κοινοποίηση στον Ανάδοχο της απόφασης έγκρισης τoυ πρωτοκόλλου της επιτροπής από την
Αναθέτουσα αρχή.
Πριν από την πληρωμή ο Ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση και προσκόμιση 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.).
Ο ΦΠΑ θα 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).
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Η παρούσα πρόσκληση με τα συνημμένα θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο www.ypeka.gr

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Γεώργιος Σταθάκης
Συνημμένα:
-Παραρτήματα Ι,II
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Αθήνα ……/……/….. 2018

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. ------/---/2018 πρόσκληση ενδιαφέροντος για την ανάθεση
παροχής υπηρεσιών των κτιρίων επί της οδού Αμαλιάδος 17 και επί της Λ. Μεσογείων 119, για τις
ανάγκες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το έτος 2018.
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 ΙΙ
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

Εργασία

Κόστος
χωρίς ΦΠΑ
24%

ΦΠΑ 24%

Συνολικό Κόστος

Συντήρηση και επισκευή καμερών στα
κτίρια επί της οδού Αμαλιάδος 17 και επί
της Λ. Μεσογείων 119
Προμήθεια υλικών για τα κτίρια επί της
οδού Αμαλιάδος 17 και επί της Λ.
Μεσογείων 119

ΣΥΝΟΛΟ

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 60 ΗΜΕΡΕΣ
Για τον προσφέροντα
Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
(ΥΠΟΓΡΑΦΗ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ)
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