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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Αθήνα 17/11/2016
Αρ.Πρωτ. 55367

Ταχ.Δ/νση
Ταχ.Κωδ.
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Τηλέφ.
Fax
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: Μεσογείων 119
: 101 92
: Νατάσσα Φριτάκη
: 2106969736
: 2106969239
: a.fritaki@prv.ypeka.gr

ΘΕΜΑ:

Πρόσκληση υποβολής προσφορών ανάθεσης υπηρεσιών βαθμονόμησης
εξοπλισμού υπηρεσιακών οχημάτων του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης
Ηλεκτρονικών Συστημάτων και Τεκμηρίωσης, της Διεύθυνσης Ελέγχου
Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προτίθεται να προβεί στην ανάθεση υπηρεσιών
βαθμονόμησης, 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 ανάθεση υπηρεσιών βαθμονόμησης εξοπλισμού υπηρεσιακών οχημάτων
του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Συστημάτων και Τεκμηρίωσης, της
Διεύθυνσης Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων του Υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 55367 / 17-11-2016 Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος του ΥΠΕΝ» έως και την Τρίτη 29/11/2016 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 Τρίτη 29/11/2016 και ώρα 12:30. Οι συμμετέχοντες μπορούν, εφόσον
επιθυμούν, να παρευρεθούν στο άνοιγμα των προσφορών.
Οι υποψήφιοι προμηθευτές, μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των υπηρεσιών
και κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Η
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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
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.
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.
- 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 δεκαπέντε
χιλιάδων ευρώ (15.000,00) 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 συνολική δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού ΕΦ 31-120 ΚΑΕ 873.
Κατά την πληρωμή θα γίνει παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις κατά περίπτωση καθώς και κράτηση 0,06% ου Ν.4412/2016,τέλος χαρτοσήμου 3% και
20% υπέρ ΟΓΑ επ΄αυτού.
Η Ανάδοχος Εταιρεία επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ
Νομικών Προσώπων ή άλλων Οργανισμών, η οποία κατά νόμο την βαρύνει.
Ουδεμία αναπροσαρμογή της αμοιβής της Αναδόχου Εταιρείας προβλέπεται.
Πληροφορίες για την ανωτέρω προμήθεια καθώς και για τη σύνταξη των προσφορών, θα
δίνονται από το γραφείο 237, 2ος όροφος (τηλ: 2106969736 κα Φριτάκη Νατάσσα) 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

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΠΑΡΙΤΑΚΗ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει να υλοποιήσει την συντήρηση, επισκευή και βαθμονόμηση του
εξοπλισμού VAN των ΚΕΔΑΚ όπως συνοπτικά περιγράφεται παρακάτω:
-

Συντήρηση / βαθμονόμηση / Επισκευή σε περίπτωση βλάβης των έξι (6) αναλυτών
SPECTRO XEPOS

-

Συντήρηση/ βαθμονόμηση / Επισκευή σε περίπτωση βλάβης των έξι (6) αναλυτών
PetroSpec GS 1000

-

Συντήρηση/ βαθμονόμηση / Επισκευή σε περίπτωση βλάβης των έξι (6) αναλυτών ADOS

-

Παροχή Help Desk On Call.

Οι ως άνω περιγραφόμενες εργασίες συντήρησης- βαθμονόμησης των αναλυτών μπορούν
να εκτελεστούν εφόσον δεν υπάρχουν βλάβες σε αυτούς. Σε περίπτωση βλαβών που
χρήζουν την αντικατάσταση μέρους του αναλυτή και την χρησιμοποίησή του ανταλλακτικού,
το ΥΠΕΝ θα ενημερωθεί ανάλογα με εκ νέου προσφορά για την εκάστοτε περίπτωση.
Οι βαθμονομήσεις των αναλυτών PetroSpec GS 1000 θα γίνουν με δείγματα των βενζινών
της αγοράς, γνωστών συγκεντρώσεων.
Η προσφορά συντήρησης δεν περιλαμβάνει σε καμία περίπτωση ανταλλακτικά, τα οποία
ενδέχεται να απαιτηθούν για την επισκευή των αναλυτών.
Οι βαθμονομήσεις των αναλυτών XRF, model SPECTRO XEPOS, θα γίνουν με πρότυπα υλικά
αναφοράς του Αναδόχου, ενώ τα αναλώσιμα (αέριο He, κυπελλάκια δειγματοληψίας, XRS
24/32, φιλμ Prolene CH-416μm) τα οποία θα βαρύνουν το ΥΠΕΝ.
Ειδικότερα:
1. Συντήρηση / βαθμονόμηση / Επισκευή σε περίπτωση βλάβης των έξι (6) αναλυτών
SPECTRO XEPOS
Α. Συντήρηση
Κατά τη διάρκεια της προληπτικής συντήρησης του κάθε αναλυτή SPECTRO XEPOS που θα
λάβει χώρα μια (1) φορά, θα γίνονται οι παρακάτω έλεγχοι και εργασίες:
-

Εξωτερικός οπτικός έλεγχος του αναλυτή

-

Έλεγχος του θαλάμου ανάλυσης του αναλυτή για πιθανές διαρροές καυσίμων

-

Έλεγχος καταγεγραμμένων μηνυμάτων στο λογισμικό του
καταγράφονται πιθανά σφάλματα κατά τη λειτουργία του αναλυτή

-

Καθαρισμός του αναλυτή, εσωτερικά και εξωτερικά από σκόνη και πιθανές διαρροές
καυσίμων στο θάλαμο ανάλυσης (όπου είναι δυνατό)

-

Έλεγχος καλής λειτουργίας

-

Έλεγχος όλων των σημείων (ανιχνευτή, λυχνίας, αυτόματου δειγματολήπτη, στόχων κλπ)
του αναλυτή, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο συνημμένο “Preventive Maintenance
Schedule” (Πρόγραμμα Προληπτικής Συντήρησης.

αναλυτή,

όπου
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Όλα τα απαιτούμενα εργαλεία και πρότυπα που

απαιτούνται για την προληπτική
συντήρηση του αναλυτή βαρύνουν τον Ανάδοχο, ενώ ενδεχόμενα ανταλλακτικά/
αναλώσιμα, που απαιτηθούν για την αποκατάσταση τυχόν προβλημάτων ή βλαβών που
διαπιστωθούν κατά τη συντήρηση του αναλυτή, βαρύνουν το ΥΠΕΝ. Μετά από κάθε
αποκατάσταση βλάβης του αναλυτή, πραγματοποιείται όλη η ανωτέρω περιγραφόμενη
συντήρησή του.
Β. Βαθμονόμηση
Η βαθμονόμηση του κάθε αναλυτή SPECTRO XEPOS θα πραγματοποιηθεί μία (1) φορά, κατά
τη διάρκεια της οποίας θα γίνουν οι παρακάτω εργασίες:
-

Δημιουργία καμπύλης βαθμονόμησης για τον προσδιορισμό του θείου (S) στο πετρέλαιο
κίνησης, με εύρος από 0-20 ppm

-

Δημιουργία καμπύλης βαθμονόμησης για τον προσδιορισμό του θείου (S) στο πετρέλαιο
θέρμανσης, με εύρος από 0-2.000 ppm

-

Έλεγχος των καμπύλων βαθμονόμησης με τη χρήση QC (Quality Control) δειγμάτων

Οι καμπύλες βαθμονόμησης θα γίνονται με πιστοποιημένα πρότυπα υλικά αναφοράς, τα
οποία βαρύνουν τον Ανάδοχο. Ο έλεγχος των βαθμονομήσεων θα γίνεται με πιστοποιημένα
QC δείγματα, τα οποία βαρύνουν τον Ανάδοχο. Όλα τα απαιτούμενα αναλώσιμα για τις
βαθμονομήσεις (αέριο ήλιο, κυπελλάκια δειγματοληψίας, φιλμ) βαρύνουν τον Ανάδοχο. Με
το πέρας της βαθμονόμησης των αναλυτών, θα αποστέλλονται στο ΥΠΕΝ τα αντίστοιχα
Πιστοποιητικά Βαθμονόμησης, “Calibration Certificates”. Μετά από κάθε αποκατάσταση
βλάβης, και εφόσον κατά την συντήρηση διαπιστωθεί ολίσθηση στις καμπύλες
βαθμονόμησης, θα γίνεται βαθμονόμηση του αναλυτή ξανά.
Γ. Συντήρηση και Επισκευή σε περίπτωση βλάβης
Η Συντήρηση και Επισκευή σε περίπτωση βλάβης περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις για
την αποκατάσταση βλάβης ή προβλήματος στους αναλυτές SPECTRO XEPOS για όλο το
διάστημα ισχύος της σύμβασης.
Ο χρόνος ανταπόκρισης του Αναδόχου μας σε κλήση για βλάβη δεν θα ξεπερνάει τη μια (1)
εργάσιμη ημέρα, ενώ ο χρόνος αποκατάστασης της εξαρτάται από το είδος της βλάβης και
από τον χρόνο παράδοσης τυχόν απαιτούμενων ανταλλακτικών, η προμήθεια των οποίων
βαρύνει το ΥΠΕΝ.
Ο Ανάδοχος δεσμεύεται ότι θα ενημερώνει το ΥΠΕΝ το αργότερο εντός τριών (3) εργάσιμων
ημερών για το κόστος τυχόν απαιτούμενων ανταλλακτικών και για τον εκτιμώμενο χρόνο
αποκατάστασης της βλάβης.
Μετά την αποκατάσταση της βλάβης (επισκευή) θα γίνεται Συντήρηση του αναλυτή, όπως
αναλυτικά περιγράφεται στο εδάφιο Α.
Εάν κατά την Συντήρηση του αναλυτή διαπιστωθεί ότι απαιτείται και βαθμονόμηση του,
αυτή θα πραγματοποιείται όπως αναλυτικά περιγράφεται στο εδάφιο Β.
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Δ. Υπηρεσία Help Desk On Call
Η υπηρεσία τηλεφωνικής βοήθειας (Help Desk On Call) περιλαμβάνει τηλεφωνική
υποστήριξη των χειριστών 24/7 (24 ώρες την ημέρα/7 ημέρες την εβδομάδα) για όλο το
διάστημα ισχύος της σύμβασης.
2. Συντήρηση / βαθμονόμηση / Επισκευή σε περίπτωση βλάβης των έξι (6) αναλυτών
Petrospec GS-1000
Α. Συντήρηση
Η προληπτική συντήρηση του κάθε αναλυτή PetroSpec GS-1000 θα πραγματοποιηθεί μία (1)
φορά, κατά τη διάρκεια της οποίας θα γίνονται οι παρακάτω έλεγχοι - εργασίες:












Εξωτερικός οπτικός έλεγχος του αναλυτή
Καθαρισμός του ανεμιστήρα (φτερωτή) και των ηλεκτρονικών καρτών
Έλεγχος / Σφίξιμο των καλωδίων και των σωλήνων σύνδεσης
Έλεγχος της ορθής λειτουργίας της αντλίας
Έλεγχος των πλήκτρων του πίνακα που βρίσκεται στην πρόσοψη
Πραγματοποίηση έκπλυσης με διαλύτη
Έλεγχος παροχής ρεύματος
Έλεγχος φίλτρου (αλλαγή εφόσον είναι απαραίτητο)
Έλεγχος o-rings
Έλεγχος μετρήσεων δειγμάτων και προτύπων
Μετά τους ανωτέρω περιγραφόμενους ελέγχους, γίνεται η βαθμονόμηση
του αναλυτή

Όλα τα απαιτούμενα εργαλεία και πρότυπα που απαιτούνται για την προληπτική
συντήρηση του αναλυτή βαρύνουν τον Ανάδοχο, ενώ ενδεχόμενα ανταλλακτικά /
αναλώσιμα, που απαιτηθούν για την αποκατάσταση τυχόν προβλημάτων ή βλαβών που
διαπιστωθούν κατά την συντήρηση του αναλυτή, βαρύνουν το ΥΠΕΝ. Μετά από κάθε
αποκατάσταση βλάβης (επισκευή) του αναλυτή πραγματοποιείται όλη η ανωτέρω
περιγραφόμενη συντήρηση του.
Β. Βαθμονόμηση
Η βαθμονόμηση του κάθε αναλυτή PetroSpec GS-1000 θα πραγματοποιηθεί μία (1) φορά,
κατά τη διάρκεια της οποίας θα εμπλουτίζονται οι υπάρχουσες καμπύλες βαθμονόμησης
του αναλυτή με τα δείγματα βενζινών (95 οκτανίων, 100 οκτανίων, LRP) της αγοράς,
γνωστών συγκεντρώσεων, που θα έχουν περισυλλέγει με φροντίδα του ΥΠΕΝ.
Με το πέρας της βαθμονόμησης των αναλυτών, θα αποστέλλονται στο ΥΠΕΝ τα αντίστοιχα
Πιστοποιητικά Βαθμονόμησης, “Calibration Certificates”. Μετά από κάθε αποκατάσταση
βλάβης θα γίνεται έλεγχος της μετρητικής ικανότητας του αναλυτή.
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Γ. Συντήρηση και Επισκευή σε περίπτωση βλάβης
Η Συντήρηση και Επισκευή σε περίπτωση βλάβης περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις για
την αποκατάσταση βλάβης ή προβλήματος στους αναλυτές PETROSPEC GS-1000 για όλο το
διάστημα ισχύος της σύμβασης.
Ο χρόνος ανταπόκρισης του Αναδόχου σε κλήση για βλάβη δεν θα ξεπερνάει τη μια (1)
εργάσιμη ημέρα, ενώ ο χρόνος αποκατάστασης της εξαρτάται από το είδος της βλάβης και
από τον χρόνο παράδοσης τυχόν απαιτούμενων ανταλλακτικών, η δαπάνη των οποίων θα
βαρύνει το ΥΠΕΝ. Ο Ανάδοχος δεσμεύεται ότι θα ενημερώνει το ΥΠΕΝ το αργότερο εντός
τριών (3) εργάσιμων ημερών για το κόστος τυχόν απαιτούμενων ανταλλακτικών και για τον
εκτιμώμενο χρόνο αποκατάστασης της βλάβης.
Μετά την αποκατάσταση της βλάβης (επισκευή) θα γίνεται Συντήρηση του αναλυτή, όπως
αναλυτικά περιγράφεται στο εδάφιο Α.
Δ. Υπηρεσία Help Desk On Call
Η υπηρεσία Help Desk On Call περιλαμβάνει τηλεφωνική υποστήριξη των χειριστών 24/7
(24 ώρες την ημέρα / 7 ημέρες την εβδομάδα) για όλο το διάστημα ισχύος της
σύμβασης.
3. Συντήρηση / βαθμονόμηση / Επισκευή σε περίπτωση βλάβης των έξι (6) Ανιχνευτών
Εκρηκτικών ADOS
Αναφορικά με τους ανιχνευτές εκρηκτικών ADOS και προκειμένου για την ασφάλεια των
χειριστών των Κλιμακίων Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων (ΚΕΔΑΚ)
περιλαμβάνονται, πρωτίστως, οι παρακάτω υπηρεσίες:





Συντήρηση των έξι (6) ανιχνευτών ADOS
Μια (1) βαθμονόμηση με πρότυπα αέρια
Επισκευή σε περίπτωση παρουσίας μικρών επιλύσιμων βλαβών (δεν
συμπεριλαμβάνονται ανταλλακτικά)
Υπηρεσία τηλεφωνικής εξυπηρέτησης (Help Desk On Call), η οποία
περιλαμβάνει τηλεφωνική υποστήριξη των χειριστών 24/7 (24 ώρες την
ημέρα / 7 ημέρες της εβδομάδα) για όλο το διάστημα ισχύος της σύμβασης.

Όλες οι εργασίες πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός τριάντα (30) ημερών από την
ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Η σύμβαση θα εκτελεσθεί στη Αθήνα.
Τόπος παράδοσης όλων των υπηρεσιών ορίζεται το κτήριο του ΥΠΕΝ, Μεσογείων 119,
ΤΚ 10164 Αθήνα.
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

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
(σε ευρώ)

ΣΥΝΟΛΟ

1

2

3
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 έλαβε γνώση όλων των όρων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
τους οποίους και δέχεται ανεπιφύλακτα.
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
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