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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Αθήνα 14/11/2016
Αρ.Πρωτ. 54695

Ταχ.Δ/νση
Ταχ.Κωδ.
Πληροφ.
Τηλέφ.
Fax
e-mail

: Μεσογείων 119
: 101 92
: Νατάσσα Φριτάκη
: 2106969736
: 2106969239
: a.fritaki@prv.ypeka.gr

ΘΕΜΑ:

Πρόσκληση υποβολής προσφορών προμήθειας γραφιτών για τις λειτουργικές
ανάγκες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για την κάλυψη των λειτουργικών του αναγκών,
προτίθεται να προβεί στην προμήθεια γραφιτών, σύμφωνα με το συνημμένο Παράρτημα Ι, που
περιλαμβάνει τις Τεχνικές Προδιαγραφές, το υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς καθώς και τα
Απαραίτητα Δικαιολογητικά.
Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν την οικονομική προσφορά τους (Παράρτημα Ι
– Πίνακας 1) με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (Παράρτημα Ι), σε σφραγισμένο φάκελο με
ένδειξη «Προσφορά προμήθειας γραφιτών με την αρ. πρωτ. 54695 / 14-11-2016 Πρόσκληση
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΥΠΕΝ» έως και την Δευτερα 28 /11/2016 και ώρα 12:00 στο
Πρωτόκολλο του ΥΠΕΝ (Μεσογείων 119, 2ος όροφος). Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά
την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και δεν θα αξιολογηθούν.
Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στο γραφείο 242, 2ος όροφος, την Δευτερα 28/11/2016
και ώρα 12:30. Οι συμμετέχοντες μπορούν, εφόσον επιθυμούν, να παρευρεθούν στο άνοιγμα
των προσφορών.
Οι υποψήφιοι προμηθευτές, μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για οποιοδήποτε είδος από τα
αναφερόμενα στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος, καθώς η κατακύρωση θα γίνει ανά είδος, με
κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή. Η προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνει όλες τις προβλεπόμενες
κρατήσεις, εκτός από τον ΦΠΑ. Τυχόν προσφορές για μέρος της ζητούμενης ανά είδος
ποσότητας, θα αποκλείονται ως απαράδεκτες.
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες και διορθώσεις. Εάν
υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι
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καθαρογραμμένη ή μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Η προσφορά θα απορρίπτεται εάν σε
αυτή υπάρχουν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής.
Τα προς προμήθεια είδη θα πρέπει να είναι γνήσια. Η παράδοση των προσφερόμενων ειδών θα
πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της
σχετικής σύμβασης.
Χρόνος Ισχύος των Προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους προμηθευτές για εκατόν είκοσι (120)
ημέρες από την επόμενη του ανοίγματος των προσφορών. Η αναγραφή του χρόνου ισχύος των
προσφορών είναι υποχρεωτική. Προσφορές οι οποίες αναγράφουν χρόνο ισχύος μικρότερο των
εκατόν είκοσι (120) ημερών από την επόμενη του ανοίγματος των προσφορών ή δεν
αναγράφουν καθόλου χρόνο ισχύος, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Απόρριψη Προσφορών
Στην παρούσα, γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι σύμφωνες με τους όρους, τις
προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές που αναφέρονται κατωτέρω, ενώ είναι δυνατόν, κατά την
κρίση της Αναθέτουσας Αρχής, να θεωρηθούν αποδεκτές και προσφορές που παρουσιάζουν
ασήμαντες αποκλίσεις ή περιορισμούς. Ως ασήμαντες αποκλίσεις ή περιορισμοί νοούνται οι
αποκλίσεις και οι περιορισμοί που δεν επηρεάζουν την έκταση της Προμήθειας ή την ποιότητα
εκτέλεσής της, δεν περιορίζουν σε κανένα σημείο τα δικαιώματα της Αναθέτουσας Αρχής ή τις
υποχρεώσεις του Προσφέροντος και δε θίγουν την αρχή της ίσης μεταχείρισης των
προσφερόντων.
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, απορρίπτεται προσφορά που:
- Είναι αόριστη ή ανεπίδεκτη εκτιμήσεως, περιέχει ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία ή /και
αιρέσεις
- Αποτελεί αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση
της αναθέτουσας αρχής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά.
- Τα προσφερόμενα είδη δεν είναι γνήσια
- Αποτελεί εναλλακτική προσφορά, είτε στο σύνολό της είτε στα επιμέρους είδη
- Δεν περιλαμβάνει τα Δικαιολογητικά του Παραρτήματος Ι της παρούσας
- Δεν περιλαμβάνει τα κατά περίπτωση Νομιμοποιητικά έγγραφα του Παραρτήματος Ι της
παρούσας
- Δεν περιλαμβάνει με σαφήνεια την προσφερόμενη τιμή
- Ορίζει χρόνο παράδοσης της προμήθειας μεγαλύτερο του προβλεπομένου στην
παρούσα.
- Ο χρόνος ισχύος της ορίζεται μικρότερος των εκατόν είκοσι (120) ημερών από την
επόμενη της ημέρας ανοίγματος των προσφορών ή δεν ορίζεται καθόλου.
- Παρουσιάζει κατά την αιτιολογημένη κρίση της Αναθέτουσας Αρχής του Διαγωνισμού,
ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας.
Η συνολική δαπάνη της προμήθειας προϋπολογίζεται κατά μέγιστο στο ποσό των
εικοσιτεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ (24.795,00€) συμπεριλαμβανομένου
του ΦΠΑ 24% και κρατήσεων.
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Πληρωμή – Κρατήσεις
Η πληρωμή του / των Αναδόχου /ων θα γίνει μετά την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών
που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν
ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο για την πληρωμή του /των
Αναδόχου/ων, καθώς και την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή από την αρμόδια
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής.
Η πληρωμή των τιμολογίων θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΠΔΕ του έργου 1980ΣΜ07500000
«Δαπάνες για την Ανάπτυξη Εφαρμογών Ηλεκτρονικού Υπολογιστού» (π.κ. 8075702), σύμφωνα
με την από 1/06/2016 Συλλογική Απόφαση (ΑΔΑ: 6ΘΗΥ4653Ο7-ΞΩΓ) του Υπ.Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού του ΠΔΕ 2016 .
Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων βαρύνουν τον/τους Αναδόχο/ους, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία.
Πληροφορίες για την ανωτέρω προμήθεια καθώς και για τη σύνταξη των προσφορών, θα
δίνονται από το γραφείο 242, 2ος όροφος (τηλ: 2106969255 κος Δ. Στάρφας) κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες. Διευκρινήσεις ή απαντήσεις σε τυχόν ερωτήματα που θα τεθούν, θα
αναρτώνται
στην
ιστοσελίδα
του
ΥΠΕΝ
και
συγκεκριμένα
στο
σύνδεσμο
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=473&language=el-GR
Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευθεί στον δικτυακό τόπο του ΥΠΕΝ στον σύνδεσμο
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=473&language=el-GR

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΠΑΡΙΤΑΚΗ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να έχουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:
1. Να είναι γνήσια αντιπροσωπείας - αυθεντικά προϊόντα των κατασκευαστριών
εταιρειών των μηχανημάτων (original).
2. Να είναι καινούρια και αμεταχείριστα και σε άριστη κατάσταση.
3. Να μην είναι αναγομωμένα (REFILLED).
4. Τα προϊόντα θα παραδίδονται συσκευασμένα. Στις εξωτερικές συσκευασίες θα
αναγράφεται:
α) η συμβατότητα τύπου - μοντέλου/ ο τύπος του εκτυπωτή ή φαξ για το οποίο
προορίζονται, και
β) η ημερομηνία λήξης ή εναλλακτικά η ημερομηνία κατασκευής.
Τα προσφερόμενα είδη θα έχουν ημερομηνία λήξης τουλάχιστον δύο (2) χρόνια μετά
την ημερομηνία παράδοσης.
5. Όλα τα προϊόντα θα πρέπει επίσης να έχουν προστατευτικό κάλυμμα κεφαλής, το
οποίο να αφαιρείται πριν από τη χρήση.
6. Όλοι οι τύποι των γραφιτών που προσφέρονται διαθέτουν πιστοποίηση ISO
9001:2008 ή ισοδύναμη ή ανώτερη και ISO 14001:2004 ή ισοδύναμη ή ανώτερη.
7. Οι γραφίτες που θα βρεθούν ακατάλληλοι κατά τον έλεγχο ή μετά, κατά την περίοδο
της χρησιμοποίησης τους, θα επιστραφούν στον προμηθευτή, ο οποίος έχει υποχρέωση
να τους αντικαταστήσει εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.
8. Οι γραφίτες είναι νόμιμοι, ελεύθεροι πατεντών, και η κυκλοφορία τους είναι νόμιμη
και εντός των ορίων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9. Οι παραπάνω όροι των τεχνικών προδιαγραφών είναι απαράβατοι επί ποινή
αποκλεισμού.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι –
ΠΙΝΑΚΑΣ 1- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

[Στοιχεία προμηθευτή]

Ημερομηνία, …………………
Προς:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

α/
α

ΕΙΔΟΣ

ΤΥΠΟΣ
TN301K

1

Γραφίτης για
φωτοαντιγραφικό
μηχάνημα ΚΟΝΙCA 7130

2

Γραφίτης για
φωτοαντιγραφικό
μηχάνημα ΚΟΝΙCA 1050

TN011

3

Γραφίτης για
φωτοαντιγραφικό
μηχάνημα ΚΟΝΙCA 1051

TN513

4

Γραφίτης για
φωτοαντιγραφικό
μηχάνημα ΚΟΝΙCΑ
BIZHUB 454

TN323

5

Γραφίτης για
φωτοαντιγραφικό
μηχάνημα ΚΟΝΙCΑ
BIZHUB 227

6

Γραφίτης για έγχρωμα
φωτοαντιγραφικό
μηχάνημα ΚΟΝΙCΑ C284

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
(σε ευρώ)

ΣΥΝΟΛΟ

5
TN010
10

10

30

30
ΤΝ321Κ
ΤΝ321Y
ΤΝ321M
ΤΝ321C

6
4
4
4
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TN213K
6
7

Γραφίτης για έγχρωμο
φωτοαντιγραφικό
μηχάνημα ΚΟΝΙCΑ C253

TN213C
TN213M
TN 213Y

4
4
4

8

Γραφίτης για έγχρωμο
φωτοαντιγραφικό
μηχάνημα ΚΟΝΙCΑ C754

TN213K
TN213C
TN213M
TN 213Y

10
7
7
7

9

Γραφίτης για
φωτοαντιγραφικό
μηχάνημα HP 1055

C4823 κεφαλή
C4874 γραφίτης

20
20

Black
Yellow
Magenta
Cyan

10
10
10
10

ΤΝ414

20

10

11

Γραφίτης για
φωτοαντιγραφικό
μηχάνημα XEROX 6022

Γραφίτης για
φωτοαντιγραφικό
μηχάνημα KONICA 363

TN322
20
Γραφίτης για
12 φωτοαντιγραφικό
μηχάνημα KONICA 364
Συνολική Αξία χωρίς ΦΠΑ
ΦΠΑ 24%
Συνολική αξία συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%
Ο Προσφέρων
(Σφραγίδα – Υπογραφή)
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Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α’/1986), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, ότι:
α. Έλαβε γνώση όλων των όρων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος τους οποίους και δέχεται
ανεπιφύλακτα.
β. Όλοι οι τύποι των γραφιτών που προσφέρονται διαθέτουν πιστοποίηση ISO 9001:2008 ή ισοδύναμη ή
ανώτερη και ISO 14001:2004 ή ισοδύναμη ή ανώτερη.
γ. Οι γραφίτες που θα βρεθούν ακατάλληλοι κατά τον έλεγχο ή μετά, κατά την περίοδο της
χρησιμοποίησης τους, θα επιστραφούν στον προμηθευτή, ο οποίος έχει υποχρέωση να τους
αντικαταστήσει εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.
δ. Οι γραφίτες είναι νόμιμοι, ελεύθεροι πατεντών, και η κυκλοφορία τους είναι νόμιμη και εντός των ορίων
των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών
ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του
γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.
Διευκρινίζεται ότι την ανωτέρω απαιτούμενη Υπεύθυνη δήλωση υποβάλλουν:
-

Οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε,
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και 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 εκπρόσωποί του.

Nομιμοποιητικά Έγγραφα:

-



Απαιτούνται όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος ημεδαπού ή αλλοδαπού
φυσικού ή νομικού προσώπου από τα οποία να προκύπτουν:
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.,
Οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε.,
Η έναρξη επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία στην περίπτωση
φυσικού προσώπου,
Στην περίπτωση άλλων μορφών εταιρειών, οποιοδήποτε νομιμοποιητικό έγγραφο από το οποίο
προκύπτουν οι νόμιμοι εκπρόσωποι,
και οι οποίοι έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους.
Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα και πιστοποιητικό ΓΕΜΗ

Πιστοποίηση:

Να προσκομιστούν επικυρωμένα, κατά το νόμο, αντίγραφα των πιστοποιήσεων ISO 9001:2008 (ή
ισοδύναμη ή ανώτερη) και ISO 14001:2004 (ή ισοδύναμη ή ανώτερη).
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