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ΠΡΟΣ:
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ
ΦΟΡΕΙΣ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια οργάνων μέτρησης-δειγματοληψίας για τις
ανάγκες του Συντονιστικού Γραφείου Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών, για τους Επιθεωρητές
του ΣΕΠΔΕΜ, του Υ.Π.ΕΝ.
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την κάλυψη των αναγκών, του Συντονιστικού Γραφείου
Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών, για τους Επιθεωρητές του ΣΕΠΔΕΜ, προτίθεται να προβεί στην
προμήθεια οργάνων μέτρησης-δειγματοληψίας με την συλλογή προσφορών, για ένα ή περισσότερα τμήματα
ή για το σύνολο των τμημάτων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, εφόσον τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος ΙΙ για
την επιλογή αναδόχου ή αναδόχων για τα είδη, όπως αναλυτικά ανά τμήμα περιγράφονται στους πίνακες που
ακολουθούν:
 Τμήμα Α’
Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 4.330,00€ πλέον Φ.Π.Α.24% 1.039,20€, ήτοι 5.369,20€ ΚΑΕ 5258 - Ε.Φ. 31- 110.
Αναλυτικά:
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1.

Μέτρο μεταλλικό 5 μέτρων μαγνητικού τύπου 32 mm

9

2.

Μετροταινία fiberglass 60 μέτρων

10

3.

Μετροταινία fiberglass 100 μέτρων

9

4.

Αποστασιόμετρο laser 200m (+/-1mm) με ενσωματωμένο
κλισίμετρο, βάση ακριβείας και τρίποδο

4

ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ

32



CPV

Όργανα μέτρησης
/ 38410000-2
Όργανα μέτρησης
/ 38410000-2
Όργανα μέτρησης
/ 38410000-2
Όργανα μέτρησης
/ 38410000-2

Τμήμα Β’

Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 4.500,00€ πλέον Φ.Π.Α.24% 1.080,00€, ήτοι 5.580,00€ ΚΑΕ 5258 - Ε.Φ. 31- 110.
Αναλυτικά:
Α/Α

1.

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Δειγματολήπτης εδάφους

1

ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ

1

CPV

Μέτρηση ή παρακολούθηση
ρυπασμένων εδαφών / CPV
90732600-3

1

 Τμήμα Γ’
Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 6.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% 1.440,00€, ήτοι 7.440,00€ ΚΑΕ 5258 -Ε.Φ. 31- 110.
Αναλυτικά:
Α/Α

1.

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

CPV

Πολυπαραμετρικό φορητό όργανο για μέτρηση στο πεδίο
pH, OPR, ηλ. αγωγιμότητα, ολικά στερεά, διαλυμένο
οξυγόνο, θερμοκρασία.

2

Όργανα και συσκευές
ανίχνευσης και
ανάλυσης / 38430000-8

ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ

2

 Τμήμα Δ’
Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 2.980,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% 715,20€ ήτοι 3.695,20€ ΚΑΕ 5258 -Ε.Φ. 31- 110.
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ

1.

GPS χειρός

2

2.

Πλοηγός αυτοκινήτου

4

3.

Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες

40

4.

Φορτιστές μπαταριών

4

5.

Φορτιστές αυτοκινήτου για laptop

6

ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ

58

CPV

Χαρτογράφηση ρυπασμένων
εδαφών /90732500-2
Χαρτογράφηση ρυπασμένων
εδαφών /90732500-2
Χαρτογράφηση ρυπασμένων
εδαφών /90732500-2
Χαρτογράφηση ρυπασμένων
εδαφών /90732500-2
Χαρτογράφηση ρυπασμένων
εδαφών /90732500-2

 Τμήμα Ε’
Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 2.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% 480,00€, ήτοι 2.480,00€ ΚΑΕ 5258 -Ε.Φ. 31- 110.
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

CPV

1.

Φορητό όργανο μέτρησης συντελεστή θερμοπερατότητας U
αδιαφανών επιφανειών μαζί με το λογισμικό επεξεργασίας
μετρήσεων

1

Όργανα μέτρησης
/ 38550000-5

2.

Όργανο μέτρησης χαρακτηριστικών υαλοπινάκων (πάχος,
κενό αέρα)

1

Όργανα μέτρησης
/ 38550000-5

ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ

2

1. Προϋπολογισμός
Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας, θα ανέλθει έως του ποσού των 19.810,00€ πλέον Φ.Π.Α
24% 4.754,40€, ήτοι 24.564,40€ και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού ΥΠΕΝ έτους 2017
- Ε.Φ. 31- 110, ΚΑΕ 5258 «Κάθε είδους δαπάνες για την διενέργεια ελέγχων και επιθεωρήσεων των Επιθεωρητών του
Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων (ΣΕΠΔΕΜ)».

2

Ειδικότερα:






Ο προϋπολογισμός του Τμήμα Α’ θα ανέλθει έως του ποσού των 4.330,00€ πλέον Φ.Π.Α.24%
1.039,20€, ήτοι 5.369,20€ και θα διατεθεί από τις Πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του Ε.Φ.
31- 110, ΚΑΕ 5258.
Ο προϋπολογισμός του Τμήμα Β’ θα ανέλθει έως του ποσού 4.500,00€ πλέον Φ.Π.Α.24% 1.080,00€,
ήτοι 5.580,00€ και θα διατεθεί από τις Πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του Ε.Φ. 31- 110,
ΚΑΕ 5258.
Ο προϋπολογισμός του Τμήμα Γ’ θα ανέλθει έως του ποσού των 6.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24%
1.440,00€, ήτοι 7.440,00€ και θα διατεθεί από τις Πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του
Ε.Φ. 31-110, ΚΑΕ 5258.
Ο προϋπολογισμός του Τμήμα Δ’ θα ανέλθει έως του ποσού των 2.980,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24%
715,20€ ήτοι 3.695,20€ και θα διατεθεί από τις Πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του Ε.Φ.
31-110, ΚΑΕ 5258.
Ο προϋπολογισμός του Τμήμα Ε’ θα ανέλθει έως του ποσού των 2.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24%
480,00€, ήτοι 2.480,00€ και θα διατεθεί από τις Πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του Ε.Φ.
31-110, ΚΑΕ 5258

Στον παρόντα διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές για ένα ή περισσότερα τμήματα που αφορούν στο
σύνολο των ζητουμένων ειδών και ποσοτήτων κάθε τμήματος. Είναι δυνατή η ανάθεση περισσοτέρων του ενός
τμήματος στον ίδιο προσφέροντα.
Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι προσφορές:
α) προσφορές που υποβάλλονται για μέρος των ζητούμενων ειδών και ποσοτήτων κάθε τμήματος της
παρούσας πρόσκλησης.
β) προσφορές που αντιμετωπίζουν ενιαία το ύψος του προϋπολογισμού για το σύνολο των τμημάτων για τα
οποία καταθέτουν προσφορά.
Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που για κάποιο ή κάποια, από τα πέντε αναφερόμενα τμήματα δεν
υποβληθεί προσφορά ή δεν υπάρχει αποδεκτή προσφορά, η ανάθεση θα μπορεί να συνεχιστεί κανονικά για
τα εναπομείναντα τμήματα .

2. Κριτήριο ανάθεσης
H ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά τμήμα, εφόσον τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές του
παραρτήματος ΙΙ.
Η Αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην ανάθεση έως 30% μεγαλύτερης ή έως 50%
μικρότερης ποσότητας, της υπό ανάθεση προμήθειας.

3. Τρόπος υποβολής και σύνταξης προσφορών - Περιεχόμενο φακέλων προσφορών.
Οι οικονομικές προσφορές, υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης
Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού, (Μεσογείων 119, ισόγειο), Τ.Κ. 101 92 – Αθήνα, έως την
Δευτέρα – 27 / 11 / 2017 και ώρα 12:00 με την ένδειξη: «Προσφορά για την προμήθεια οργάνων μέτρησηςδειγματοληψίας για τις ανάγκες του Συντονιστικού Γραφείου Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών, για τους
Επιθεωρητές του ΣΕΠΔΕΜ, του Υ.Π.ΕΝ.», της υπ’ αριθμ. 47321 / 20 - 11 - 2017, Πρόσκλησης Υποβολής
Προσφορών του Υ.Π.ΕΝ.».
Επιπλέον στον κυρίως φάκελο της προσφοράς θα αναγράφετε η ένδειξη : Να μην ανοιχτεί από το
Πρωτόκολλο ή την Γραμματεία.
H προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς (σύμφωνα με το Υπόδειγμα
του Παραρτήματος ΙV), η οποία και θα λάβει τον αριθμό πρωτοκόλλου της προσφοράς.
Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα θα θεωρηθούν
εκπρόθεσμες και θα απορριφθούν.
Διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης παρέχονται από το Τμήμα Κατάρτισης και
Εκτέλεσης Προγράμματος Προμηθειών της Δ/νσης Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού, Μεσογείων
119, Τ.Κ. 101 92, τηλ. επικοινωνίας 213 15 13238 (Υπεύθυνη Κα Τσιρικοπούλου). Σε ότι αφορά διευκρινήσεις
3

σχετικά με τα ζητούμενα είδη και τις προδιαγραφές τους παρέχονται από το Συντονιστικό Γραφείο
Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών, εκ μέρους του ΣΕΠΔΕΜ από την υπεύθυνη κα Μαρία Νικηφοράκη, τηλ. 213
1513 806.
Ο φάκελος της προσφοράς θα περιέχει τα ακόλουθα (επί ποινή αποκλεισμού):
α) Την οικονομική προσφορά (ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο) τα οικονομικά στοιχεία της οποίας
συμπληρώνονται σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι 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.
H προσφερόμενη τιμή, δεν μπορεί να υπερβαίνει τον προϋπολογισμό ανά Τμήμα όπως αυτός
αναφέρεται στην παρούσα πρόσκληση.
Οι ενδιαφερόμενοι θα να υποβάλουν την οικονομική προσφορά (σύμφωνα με το Υπόδειγμα του
Παραρτήματος Ι για ένα ή περισσότερα τμήματα ή και για το σύνολο των πέντε τμημάτων (με
ξεχωριστές προσφορές ανά τμήμα) και για το σύνολο των ζητούμενων ειδών και ποσοτήτων κάθε
τμήματος .
Θα αναγράφεται ο χρόνος ισχύος της προσφοράς.

β) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α΄/1986), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, ότι ο συμμετέχων έλαβε γνώση όλων των όρων της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς τους οποίους
και δέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτως.
Διευκρινίζεται ότι την ανωτέρω απαιτούμενη Υπεύθυνη Δήλωση υποβάλλουν:

Οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε, ή Ε.Π.Ε ή Ι.Κ.Ε.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.

Το φυσικό πρόσωπο, όταν πρόκειται για ατομική επιχείρηση.

Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποι του.

4. 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 ή δεν
αναγράφουν καθόλου χρόνο ισχύος, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

5. 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.
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 ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες.
Προσφορά από την οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή.
Προσφορά στην οποία η προσφερόμενη τιμή, ανά τμήμα και συνολικά, υπερβαίνει τον προϋπολογισμό,
όπως αναφέρεται στην παρούσα πρόσκληση.
Προσφορά που θα κατατεθεί για μέρος της ζητούμενης ποσότητας κάθε Τμήματος.
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιμής.

6. 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. 4412/16.
4

7. Δικαιολογητικά ανάθεσης (επί ποινή αποκλεισμού)
Ο προσωρινός ανάδοχος ή ανάδοχοι που θα επιλεγούν υποχρεούνται (επί ποινή αποκλεισμού) πριν την
ανάθεση και μετά από πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, να προσκομίσουν, εντός δέκα (10) ημερολογιακών
ημερών από την κοινοποίηση της ως άνω πρόσκλησης, τα δικαιολογητικά ανάθεσης Παραρτήματος ΙΙΙ το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης.

8. Χρόνος - Τόπος Παράδοσης.
Η παράδοση των ειδών θα γίνει, κατόπιν συνεννόησης, εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών, από την
ημερομηνία της απόφασης ανάθεσης ή την υπογραφή της σύμβασης μέσα στα γραφεία του ΣΕΠΔΕΜ στην
Αθήνα,( Μεσογείων 119, 101 92, 7ος όροφος). Αρμόδιος για την παραλαβή των ειδών, ορίζεται υπάλληλος του
Συντονιστικού Γραφείου Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών και του γραφείου Επιθεωρητών του ΣΕΠΔΕΜ,
η κα Μαρία Νικηφοράκη (τηλέφωνο επικοινωνίας : 213 1513 806, E-mail : m.nikiforaki@prv.ypeka.gr) σε
συνεργασία με την αρμόδια επιτροπή παραλαβής παρακολούθησης του ΥΠΕΝ.

9. Πληρωμή - Κρατήσεις
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται μετά την οριστική παραλαβή των ειδών, από την αρμόδια
επιτροπή παρακολούθησης – παραλαβής του ΥΠΕΝ, όπου κατόπιν κοινοποίησης στον ανάδοχο του
πρωτόκολλου οριστικής, εμπρόθεσμης, ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής καλείται για την έκδοση και την
προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου
200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις
αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
Τον Ανάδοχο ή τους αναδόχους βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία, ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:


0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π) επί της αξίας της σύμβασης,
προ φόρων και κρατήσεων και παρακρατείται από κάθε πληρωμή



Κράτηση 0,06% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ η οποία υπόκειται
σε τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. επ’ αυτού) επί του καθαρού συμβατικού.
Παρακράτηση φόρου εισοδήματος (άρθρο 64 Ν. 4172/2013).



10. Ειδικοί όροι
Κατά την εκτέλεση της ανάθεσης/σύμβασης , 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.

11. Παραλαβή - Παρακολούθηση
Την οριστική ποιοτική & ποσοτική παραλαβή των παραδοτέων ειδών θα αναλάβει η καθ’ ύλη ισχύουσα
αρμόδια επιτροπή Παρακολούθησης – Παραλαβής .
Δεν απαιτείται δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης στον ημερήσιο τύπο ή σε τεύχος ΦΕΚ.
Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υ.Π.ΕΝ., στη Δ/νση www.ypeka.gr.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Συνημμένα
▪ Παράρτημα Ι
▪ Παράρτημα ΙΙ
▪ Παράρτημα ΙΙΙ
▪ Παράρτημα ΙV
Εσωτερική Διανομή
▪ Τμήμα Κατάρτισης και Εκτέλεσης Προγράμματος Προμηθειών (2)
▪Χρ. Αρχείο

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
Ημερομηνία, …………………………………….
Προς: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ : …………………………………(……) ημέρες
 Τμήμα Α’
Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 4.330,00€ πλέον Φ.Π.Α.24% 1.039,20€, ήτοι 5.369,20€ ΚΑΕ 5258 - Ε.Φ. 31- 110.
Α/Α

ΠΟΣΟΤ
ΗΤΑ

ΕΙΔΟΣ

1.

Μέτρο
μεταλλικό
5
μαγνητικού τύπου 32 mm

μέτρων

2.

Μετροταινία fiberglass 60 μέτρων

10

3.

Μετροταινία fiberglass 100 μέτρων

9

4.

Αποστασιόμετρο laser 200m (+/-1mm)
με ενσωματωμένο κλισίμετρο, βάση
ακριβείας και τρίποδο

4

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

9

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)
Φ.Π.Α. 24%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (ΜΕ ΦΠΑ)


ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

………………..€
………………€
……………….€

Τμήμα Β’

Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 4.500,00€ πλέον Φ.Π.Α.24% 1.080,00€, ήτοι 5.580,00€ ΚΑΕ 5258 - Ε.Φ. 31- 110..
Α/Α

1.

ΕΙΔΟΣ

Δειγματολήπτης εδάφους

ΠΟΣΟΤ
ΗΤΑ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

1
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)
Φ.Π.Α. 24%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (ΜΕ ΦΠΑ)

………………..€
.………………€
……………….€

 Τμήμα Γ’
Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 6.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% 1.440,00€, ήτοι 7.440,00€ ΚΑΕ 5258 -Ε.Φ. 31- 110.
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤ
ΗΤΑ

1.

Πολυπαραμετρικό φορητό όργανο για
μέτρηση στο πεδίο pH, OPR, ηλ.
αγωγιμότητα, ολικά στερεά,
διαλυμένο οξυγόνο, θερμοκρασία.

2

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)
Φ.Π.Α. 24%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (ΜΕ ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

………………..€
………………€
……………….€
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Τμήμα Δ’

Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 2.980,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% 715,20€ ήτοι 3.695,20€ ΚΑΕ 5258 -Ε.Φ. 31- 110.
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1.

GPS χειρός

2

2.

Πλοηγός αυτοκινήτου

4

3.

Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες

40

4.

Φορτιστές μπαταριών

4

5.

Φορτιστές
laptop

αυτοκινήτου

για

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

6
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)
Φ.Π.Α. 24%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (ΜΕ ΦΠΑ)



ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

………………..€
…………………€
……………….€

Τμήμα Ε’

Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 2.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% 480,00€, ήτοι 2.480,00€ ΚΑΕ 5258 -Ε.Φ. 31- 110.
Α/Α

1.

2.

ΕΙΔΟΣ

Φορητό
όργανο
μέτρησης
συντελεστή θερμοπερατότητας U
αδιαφανών επιφανειών μαζί με
το
λογισμικό
επεξεργασίας
μετρήσεων
Όργανο
μέτρησης
χαρακτηριστικών υαλοπινάκων
(πάχος, κενό αέρα)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

1

1
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)
Φ.Π.Α. 24%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (ΜΕ ΦΠΑ)

………………..€
…………………€
……………….€

Για τον προσφέροντα
Ο/Η ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

(Υπογραφή - Σφραγίδα Προσφέροντα)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

 Τμήμα Α’
1.

2.

Μέτρο μεταλλικό
5 μέτρων
μαγνητικού
τύπου 32 mm
Μετροταινία
fiberglass 60
μέτρων

Κλειστού τύπου. Μεταλλική ταινία πλάτους 32 mm.
Σύστημα κλειδώματος.
Μαγνητικό.
Μήκος ταινίας: 60 μέτρα, Φάρδος ταινίας: περίπου 12 mm. Ταινία από fiberglass με
επίστρωση. Μηχανισμός τύλιξης με γρανάζια. Γάντζος που διπλώνει σε θέση μηδέν
ακριβείας και δαχτυλίδι στο άκρο. Σημείο σταθεροποίησης εδάφους. Κέλυφος από
συνθετικό υλικό.
Μήκος ταινίας: 100 μέτρα, Φάρδος ταινίας: περίπου 12 mm. Ταινία από fiberglass με
επίστρωση. Μηχανισμός τύλιξης με γρανάζια. Γάντζος που διπλώνει σε θέση μηδέν
ακριβείας και δαχτυλίδι στο άκρο. Σημείο σταθεροποίησης εδάφους. Κέλυφος από
συνθετικό υλικό.

3.

Μετροταινία
fiberglass 100
μέτρων

4.

Αποστασιόμετρο
laser 200m (+/1mm) με
ενσωματωμένο
κλισίμετρο, βάση
ακριβείας και
τρίποδο



Τμήμα Β’

1.

Χειροκίνητος δειγματολήπτης για τη λήψη διαταραγμένου δείγματος εδάφους. Bάθος
λήψης 500 cm. Διάμετρος διάτρησης 7 cm. Μήκος δείγματος 10 cm.
Κεφαλές διάτρησης για αργιλώδες, αμμώδες, χαλικώδες, μικτό και πετρώδες έδαφος,
Δειγματολήπτης κεφαλή τύπου σπιράλ, κεφαλή για ποτάμιες αποθέσεις.
εδάφους
Δειγματολήπτης εμβόλου για υδατοκορεσμένα εδάφη.
Προεκτάσεις για δειγματοληψία έως 500cm.
Βαλίτσα μεταφοράς.

Aποστασιόμετρο laser
Εμβέλεια μέτρησης έως 200m με ακρίβεια ±1mm
Ενσωματωμένο Κλισίμετρο: ±360°, 0.00%
Ενσωματωμένη Κάμερα , Pointfinder με zoom τουλάχιστον 4x
Ελάχιστη/Μέγιστη μέτρηση, Συνεχείς μετρήσεις, Πρόσθεση/Αφαίρεση, Ογκομέτρηση,
Εμβαδομέτρηση, Μέτρηση με τη χρήση Πυθαγορείου
Αποθήκευση συνεχών τιμών, Ανάκληση τουλάχιστον 30 τελευταίων τιμών
Φωτισμός οθόνης
Μεταφορά δεδομένων με Bluetooth
Προστασία από σκόνη και βροχή
Βάση ακριβείας και τρίποδας
Βαλίτσα μεταφοράς
Δύο στόχοι μεγέθους A4 διπλής όψης
Ένα ζεύγος γυαλιών για την καλύτερη ορατότητα της κόκκινης ακτίνας λέιζερ.
Απαιτούμενα πιστοποιητικά: Πιστοποιητικό βαθμονόμησης
Εγγύηση: Τουλάχιστον 1 χρόνος, με δυνατότητα επέκτασης κατά 2 χρόνια χωρίς
επιπλέον κόστος (συνολικά παρεχόμενη εγγύηση: 3 χρόνια).
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 Τμήμα Γ’

1.



Πολυπαραμετρι
κό φορητό
όργανο για
μέτρηση στο
πεδίο pH, OPR,
ηλ.
αγωγιμότητας,
ολικών
στερεών,
διαλυμένου
οξυγόνου,
θερμοκρασίας.

1.

Πλοηγός
αυτοκινήτου
2.

4.

5.

Φορητό πολύμετρο δύο (2) καναλιών για μετρήσεις πεδίου κατάλληλο για
μετρήσεις pH, αγωγιμότητας, διαλελυμένου οξυγόνου & θολερότητας.
 Ψηφιακούς αισθητήρες και αυτόματη αναγνώριση τους από το όργανο.
 Δυνατότητα αποθήκευσης μεγαλύτερη από 5.000 set μετρήσεων θύρας
 Ηλεκτρόδιο με ενσωματωμένο αισθητήρα θερμοκρασίας
 Κυψελίδα αγωγιμότητας με ενσωματωμένο αισθητήρα
 Ενσωματωμένο αισθητήρα διαλελυμένου οξυγόνου
 Δύο ψηφιακά καλώδια μήκους τουλάχιστον 6 μέτρων και δύο προστατευτικά
καλύμματα ανοξείδωτου χάλυβα
 βαλιτσάκι φύλαξης μεταφοράς,
 Μπαταρίες επαναφορτιζόμενες, τροφοδοτικό,
 Διαλύματα βαθμονόμησης, συντήρησης και καθαρισμού.
 Αναλυτικό εγχειρίδιο λειτουργίας στα Ελληνικά κατά προτίμηση ή στα Αγγλικά
 Δυνατότητα σύνδεσης ψηφιακών ασύρματων αισθητήρων χωρίς καλώδιο.
 Σύνδεση με Η/Υ: Δυνατότητα να συνδέεται με Η/Υ.
 Εγγύηση: 1 έτος τουλάχιστον.

Τμήμα Δ’
GPS χειρός

3.



Επαναφορτιζόμ
ενες μπαταρίες
Φορτιστές
μπαταριών
5.
Φορτιστής
αυτοκινήτου
για laptop HP

Τύπος: χαρτογραφικό GPS χειρός
Οθόνη αφής TFT με διαγώνιο τουλάχιστον 4 ιντσών
Κάμερα ανάλυσης τουλάχιστον 8 megapixel, με αυτόματη εστίαση και γεωκοδικοποίηση
(για την αποθήκευση του σημείου λήψης της φωτογραφίας).
Να διαθέτει ηλεκτρονική πυξίδα, βαρομετρικό αλτίμετρο, εμβαδόμετρηση.
Προδιαγραφές αδιαβροχοποίησης: IPX7
∆έκτης: GPS και GLONASS με τεχνολογία Hotfix.
Αριθμός σημείων (waypoints): τουλάχιστον 4.000
Προφορτωμένοι χάρτες: α) παγκόσμιος γεωφυσικός με 3D ανάγλυφη επιφάνεια,
β) τοπογραφικός & οδικός χάρτης Ελλάδας
Μνήμη: τουλάχιστον 8 GB (για φόρτωση χαρτών) & υποδοχή για κάρτες microSD
Θύρα USB.
Μπαταρία: επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου και φορτιστής, διάρκεια αυτόνομης
λειτουργίας 15 τουλάχιστον ώρες.
Κεραία: ενσωματωμένη
Εγγύηση: 1 έτος τουλάχιστον
Με θήκη προστασίας.
Οθόνη αφής τουλάχιστον 6 ιντσών.
Προφορτωμένοι χάρτες της Ελλάδας. Μαγνητική βάση. Καλώδιο USB.
Καλώδιο ρεύματος αυτοκινήτου.
Εγγύηση: 1 έτος τουλάχιστον.
Μπαταρία: Μέγεθος: AA, Τύπος: Ni-MH,
Τάση: 1,2 volt, Χωρητικότητα: τουλάχιστον 2700mAh.
Υποδοχές Φόρτισης: 4
Για μπαταρίες μεγέθους ΑΑ, τύπου Ni-MH, χωρητικότητας τουλάχιστον 2700mAh
Ισχύς τουλάχιστον 90 W. Υποδοχή για Laptop HP που διαθέτει ήδη η υπηρεσία.
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1.

2.

Τμήμα Ε’
Φορητό όργανο
6.
μέτρησης
συντελεστή
θερμοπερατότη
τας U
αδιαφανών
επιφανειών
μαζί με το
λογισμικό
επεξεργασίας
μετρήσεων



Όργανο
μέτρησης
χαρακτηριστικώ
ν υαλοπινάκων
(πάχος, κενό
αέρα



















Λογισμικό επικοινωνίας με Η/Υ (για την καταγραφή και την επεξεργασία των
δεδομένων)
Όργανο μέτρησης ΤΜ210 με προστατευτική θήκη
Προσαρμογέα για συντελεστή θερμοπερατότητας με:
α) 3 τεμ. Θερμοστοιχεία Τύπου Τ (καλώδιο) εύρους : -50o C έως +250o
C & μήκους 2m,
β) 1 τεμ. Θερμοστοιχείο Τύπου Τ αέρος εύρους: -40 o C έως +80 o C
Ασύρματο Θερμοστοιχείο PT100 αέρος με πιστοποιητικό ρύθμισης
Πιστοποιητικά Βαθμονόμησης 3 σημείων ισχύος 12 μηνών
Βαλίτσα μεταφοράς
Εγχειρίδιο χρήσης γλώσσας κατά προτίμηση ελληνικής ή αγγλικής
Εγγύηση: 1 έτος τουλάχιστον.
Υψηλή ακρίβεια (να αρκεί η μέτρηση μόνο από την μία πλευρά του
υαλοστασίου) ανεξάρτητα από το φως.
Για κάθε τύπο γυαλιού (με ή χωρίς επικάλυψη, πολυστρωματικό- μονωτικό,
αλεξίσφαιρο κλπ.).
Δίοδο λέιζερ με ηλεκτρονικό σύστημα μέτρησης,
Υψηλής ακριβείας
Άμεση μέτρηση ιού.
Να λειτουργεί με μπαταρία επαναφορτιζόμενη και μικρή κατανάλωση
ενέργειας.
Εγγύηση: 1 έτος τουλάχιστον.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
(πρωτότυπα ή αντίγραφα δικαιολογητικά που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1, του
Ν.4250/2014)
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 (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. - Ε.Ε)
και Ι.Κ.Ε, τους διαχειριστές και

στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), 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 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.
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 άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΘΕΜΑ: Υποβολή προσφοράς στην Υπ’ Αριθμ’ Πρωτ. .…..………… - ……./……/…… πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για την προμήθεια οργάνων μέτρησης - δειγματοληψίας για τις ανάγκες του Συντονιστικού
Γραφείου Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών, για τους Επιθεωρητές του ΣΕΠΔΕΜ, του Υ.Π.ΕΝ.
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

Αθήνα,……/……/….. 2017.
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