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Αθήνα,

06 / 03 / 2018

Aρ. πρωτ. οικ. : 5231

Προς: Ενδιαφερόμενους οικονομικούς
Φορείς

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια συσκευών Firewall.
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προτίθεται να προβεί στην προμήθεια έξι (6)
συσκευών Firewall προς εξυπηρέτηση των αναγκών του. Οι συσκευές αυτές πρόκειται να
αξιοποιήσουν υφιστάμενες συνδέσεις της CΟSMOTE με σκοπό την αναβάθμιση της ταχύτητας
των διαδικτυακών συνδέσεων στα περιφερειακά κτίρια του ΥΠΕΝ, ώστε να λειτουργήσει
ικανοποιητικά και με ασφάλεια η ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων.
Η εγκατάσταση των έξι (6) συσκευών Firewall θα λάβει χώρα στα εξής κτίρια:
- Λεωφόρος Αλεξάνδρας 11, Αθήνα
- Πατησίων 147, Αθήνα
- Ιλισίων, τέρμα Αλκμάνος, Αθήνα
- Ανδριανουπόλεως 24, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη
- Βασιλίσσης Όλγας & 25ης Μαρτίου, Θεσσαλονίκη και,
- Κουντουριώτου 6 & Φώκαιας, Θεσσαλονίκη
Η ανωτέρω προμήθεια υλοποιείται στο πλαίσιο των ενεργειών για την εφαρμογή του Ν.
4440/2016 (ΦΕΚ Α’ 224) για την κατάργηση της έγχαρτης διακίνησης εγγράφων και
υποχρεωτικής έκδοσης και διακίνησης ηλεκτρονικών εγγράφων.
Oι τεχνικές προδιαγραφές
ακολουθεί:

των υπό ανάθεση υπηρεσιών αναφερονται στον πίνακα που

Συσκευή Firewall

Τεμάχια

Τιμή Μονάδος

Ποσόν
(χωρίς ΦΠΑ)

WatchGuard Firebox T55 με 1 έτος

3

1.280,00

3.840,00

3

780,00

2.340,00

Basic Security Suite (WW),
εγκατάσταση και παραμετροποίηση
WatchGuard Firebox T35 με 1 έτος
Basic Security Suite (WW),
εγκατάσταση και παραμετροποίηση
Σύνολο

6.180,00
Σελίδα 1 από 7

Προϋπολογισμός
Ο συνολικός προϋπολογισμός της σχετικής δαπάνης θα ανέλθει έως του ποσού των 6.180,00€
πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικού ποσού 7.663,20€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα
βαρύνει τις πιστώσεις της ΣΑΕ 575 του ΠΔΕ στο πλαίσιο του έργου με κωδικό 2017ΣΕ057500001
«Δαπάνες για την ανάπτυξη εφαρμογών ηλεκτρονικού εξοπλισμού και την προμήθεια
μηχανολογικού, τεχνολογικού και συναφούς εξοπλισμού, καθώς και αναλωσίμων υλικών (Π.Κ.
1980ΣΜ07500000, 1979ΣΜ07500002, 1978ΣΜ07500001».
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 σε σφραγισμένο φάκελο στο Πρωτόκολλο της
Διεύθυνσης Προμηθειών, Υποδομών & Διαχείρισης Υλικού του ΥΠΕΝ (Μεσογείων 119, ΤΚ 101
92, Ισόγειο) έως τις 26 Μαρτίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 με την ένδειξη:
«Προσφορά προμήθειας συσκευών Firewall για το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
βάσει της υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 5231/06.03.2018 Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών».
H προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς (σύμφωνα με το
Υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ) και θα λάβει αριθμό πρωτοκόλλου.
Προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα θα θεωρηθούν
εκπρόθεσμες και θα απορριφθούν.
Περιεχόμενο φακέλων προσφορών :
Οικονομική προσφορά που συμπληρώνεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙΙ
όπου:
•
•

•
•

Η προσφερόμενη τιμή θα δίνεται σε ευρώ.
Στην τιμή θα περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις όπως και κάθε άλλη
επιβάρυνση, όπως προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου
του ΦΠΑ.
Θα αναγράφεται το συνολικό κόστος χωρίς ΦΠΑ και με ΦΠΑ.
Θα δηλώνεται ότι η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον υποψήφιο ανάδοχο για
ενενήντα (90) ημέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της. Η
αναγραφή του χρόνου ισχύος της προσφοράς είναι υποχρεωτική.

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 που αποτελεί εναλλακτική προσφορά,
• Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από το ζητούμενο (ήτοι 90 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.
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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 (ΦΕΚ Α΄147).

Δικαιολογητικά ανάθεσης (επί ποινή αποκλεισμού)
Ο προσωρινός ανάδοχος που θα επιλεγεί υποχρεούται (επί ποινή αποκλεισμού) πριν την
ανάθεση και μετά από σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής να προσκομίσει εντός δέκα
(10) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της ως άνω πρόσκλησης, τα δικαιολογητικά
ανάθεσης του Παραρτήματος Ι, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας
πρόσκλησης.

Τόπος και Χρόνος Παράδοσης
Η παράδοση των ειδών θα λάβει χώρα με Δελτίο Αποστολής, κατόπιν συνεννόησης, στο κτίριο
της οδού Μεσογείων 119, ΤΚ 101 92, 2ος όροφος (Τμήμα Κατάρτισης & Εκτέλεσης Προγράμματος
Προμηθειών), με τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠΕΝ κ. Π.
Κατσαρίδη (Αρ.τηλ.: 213-1513-760), σε συνεργασία με την αρμόδια Επιτροπή ΠαρακολούθησηςΠαραλαβής του ΥΠΕΝ και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο εντός είκοσι (20)
ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της Απόφασης Ανάθεσης ή την ανάρτηση της
σχετικής Σύμβασης.

Αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης- Παραλαβής
Η εκάστοτε ισχύουσα ορισθείσα Επιτροπή Παρακολούθησης - Παραλαβής του ΥΠΕΝ είναι
αρμόδια για την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών.

Πληρωμή- Κρατήσεις
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά από έκδοση βεβαίωσης καταλληλότητας των ειδών από
την Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠΕΝ, καθώς και την έκδοση του Πρωτοκόλλου
της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης – Παραλαβής.
Πριν από την πληρωμή ο Ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση των νόμιμων παραστατικών/
δικαιολογητικών όπως αυτά 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 (ΑΕΠΠ),
επιβαρυνόμενη με τέλος χαρτοσήμου 3% ( πλέον 20% υπέρ ΟΓΑ)
- κράτηση 0,06%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας της πληρωμής προ φόρων και
κρατήσεων υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ),
επιβαρυνόμενη με τέλος χαρτοσήμου 3% ( πλέον 20% υπέρ ΟΓΑ).
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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 Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Εθνικό Δίκαιο,
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και
εργατικού δικαίου.
Επισημαίνεται ότι δεν απαιτείται δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης στον ημερήσιο τύπο ή
σε τεύχος ΦΕΚ.
Η παρούσα πρόσκληση πρόκειται να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ στην ηλεκτρονική
Διεύθυνση: www.ypeka.gr
Ο Υπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Γεώργιος Σταθάκης

Εσωτερική Διανομή:
-Τμ. Κατάρτισης & Εκτέλεσης
Προγράμματος Προμηθειών (2)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
(Πρωτότυπα ή αντίγραφα δικαιολογητικά που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 1, του
Ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α΄74) )
1. Απαραίτητα δικαιολογητικά ανάθεσης υποψήφιων αναδόχων (επί ποινή αποκλεισμού).
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 ως άνω υποχρέωση αφορά ιδίως:
•
στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένηs ευθύνης (ΕΠΕ) και προσωπικών
εταιρειών (ΟΕ - ΕΕ) και ΙΚΕ, τους διαχειριστές και
•
στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (ΑΕ), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και
όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Φορολογική ενημερότητα.
γ. Ασφαλιστική Ενημερότητα (κύρια και επικουρική).
2. Λοιπά δικαιολογητικά.
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 ΔΣ σε σώμα, σε περίπτωση ΑΕ, 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.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα
παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην
ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρ.19 παρ. 2 του Ν. 4412/2016.
Η έναρξη επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία στην περίπτωση
φυσικού προσώπου.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Αθήνα ……/……/….. 2018

ΠΡΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ
& ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Θέμα: «Προσφορά προμήθειας συσκευών Firewall για το Υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας βάσει της υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 5231/06.03.2018 Πρόσκλησης Υποβολής
Προσφορών».

Επωνυμία Εταιρείας :
ΑΦΜ/ΔΟΥ:
Διεύθυνση Έδρας:
Τηλέφωνα επικοινωνίας :
Fax / E- mail :
Υπεύθυνος επικοινωνίας:
Με την παρούσα υποβάλλουμε την προσφορά της εταιρίας μας στην ανωτέρω Πρόσκληση.

Ο/Η Αιτ…..

(Υπογραφή και Σφραγίδα)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Συσκευή Firewall

Τεμάχια

Τιμή Μονάδος

Ποσόν
(χωρίς ΦΠΑ)

WatchGuard Firebox T55 με 1 έτος

3

1.280,00

3.840,00

3

780,00

2.340,00

Basic Security Suite (WW),
εγκατάσταση και παραμετροποίηση
WatchGuard Firebox T35 με 1 έτος
Basic Security Suite (WW),
εγκατάσταση και παραμετροποίηση
Σύνολο

6.180,00

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 90 ΗΜΕΡΕΣ
Για τον προσφέροντα
Ο/Η ΝΟΜΙΜΟΣ-Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
(ΥΠΟΓΡΑΦΗ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ)
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