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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΒΙΟΙΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Πατησίων 147, 11251, Αθήνα
Τηλ.: 2108642209
Πληροφορίες: Ι. Μητσόπουλος
Email: i.mitsopoulos@prv.ypeka.gr
Θέμα: Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπών υλικών, για τις ανάγκες του
Έργου «Ολοκληρωμένες δράσεις για τη διατήρηση και διαχείριση των περιοχών του
δικτύου Natura 2000, των ειδών, των οικοτόπων και των οικοσυστημάτων στην Ελλάδα»
LIFE16 IPE/GR/000002.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Η Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας του Υ.Π.ΕΝ. για την
κάλυψη σχετικής ανάγκης, πρόκειται να προβεί στην επιλογή αναδόχου για την προμήθεια
ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπών υλικών (CPV 30211000-1, 30213300-8, 30232000-4,
30236000-2, 30000000-9, 48000000-8) για τις ανάγκες του Έργου «Ολοκληρωμένες
δράσεις για τη διατήρηση και διαχείριση των περιοχών του δικτύου Natura 2000, των
ειδών, των οικοτόπων και των οικοσυστημάτων στην Ελλάδα».
Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω δαπάνης θα ανέλθει έως του ποσού των εικοσιμία
χιλιάδων και εξακοσίων πενήντα ευρώ (21.650,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, και
θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΠΔΕ έτους 2019 και ειδικότερα του έργου με κωδ.
2018ΣΕ07520001.
Σκοπός της προμήθειας
Η ανωτέρω προμήθεια πραγματοποιείται στο πλαίσιο της από 13/12/2017 Σύμβασης
Επιχορήγησης (Grant Agreement), μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του «Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας» ως «Συντονιστή Δικαιούχου» με την οποία καθορίστηκαν οι
όροι, οι ειδικότερες προϋποθέσεις της χρηματοδότησης και ο προϋπολογισμός του Έργου
“LIFE IP 4 NATURA’’ (κωδικός LIFE16 IPE/GR/000002).
Σκοπός της προμήθειας είναι η υποστήριξη στην υλοποίηση των Δράσεων:
Α1: Development and legal adoption of Action Plans (APs) for species and habitats of
Community Interest
Α2: Streamlining, ensuring compatibility and optimising the specifications of all existing
species and habitat monitoring data of the NATURA 2000 network at national level.

F1: Project Structure and Management
Συνοπτική περιγραφή της προμήθειας
Η προμήθεια θα περιλαμβάνει:








1 H/Y Server
4 Desktop H/Y (All in one)
2 Laptop H/Y
2 Tablet
2 Πολυμηχανήματα εκτύπωσης, σάρωσης και αντιγραφής
1 Βιντεοπροβολέα
1 Oθόνη προβολής

Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο της ανάθεσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) εφόσον αυτή καλύπτει το σύνολο και τις
προδιαγραφές των ειδών που παρατίθενται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ και εξειδικεύονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.
Υποβολή προσφορών
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν την οικονομική προσφορά τους με
αίτησή τους (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ) και τα απαραίτητα δικαιολογητικά (επί ποινή αποκλεισμού)
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV), στο Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος
και Βιοποικιλότητας του ΥΠΕΝ (Πατησίων 147, 3ος όροφος, σε σφραγισμένο φάκελο με την
ένδειξη «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπών υλικών του Έργου
Ολοκληρωμένες δράσεις για τη διατήρηση και διαχείριση των περιοχών του δικτύου
Natura 2000, των ειδών, των οικοτόπων και των οικοσυστημάτων στην Ελλάδα»
(αναγράφοντας και τον αριθμό πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης) έως την
Παρασκευή 22/02/2019 και ώρα 13:00.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν του υποψήφιους αναδόχους για εξήντα (60) 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.
Οικονομική προσφορά
Η οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή) δίνεται σε ευρώ και θα αναγράφεται:




Το κόστος αναλυτικά ανά προσφερόμενο είδος χωρίς ΦΠΑ
Το συνολικό κόστος χωρίς ΦΠΑ
Το συνολικό κόστος με ΦΠΑ 24%

Απόρριψη προσφορών








Προσφορά που υποβλήθηκε κατά παράβαση των απαράβατων όρων της παρούσας
και δεν συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά του Παραρτήματος ΙV.
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 θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιμής.
Προσφορά στην οποία η προσφερόμενη τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του
έργου, όπως αναφέρεται στην παρούσα πρόσκληση.

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. Επίσης, εάν
διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης
μπορεί να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της
ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η
παράλειψη.
Χρόνος –Τόπος παροχής της υπηρεσίας
Η παράδοση των ειδών θα λάβει χώρα με Δελτίο Αποστολής, κατόπιν συνεννόησης, στο
κτίριο της οδού Πατησίων 147, ΤΚ 11251, 3ος όροφος, σε συνεργασία με την αρμόδια
Επιτροπή Παρακολούθησης-Παραλαβής που ορίστηκε με την υπ΄αριθμό 17024/2979/22-32018 Απόφαση (ΑΔΑ: Ω2ΨΡ4653Π8-2ΦΡ) και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο
εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της Απόφασης Ανάθεσης ή
την ανάρτηση της σχετικής Σύμβασης.
Πληρωμή - Κρατήσεις
Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της προμήθειας, με την
προσκόμιση των απαραίτητων παραστατικών και μετά από την έγκριση του πρωτοκόλλου
οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής για την προμήθεια της Επιτροπής
Παρακολούθησης-Παραλαβής. Πριν την πληρωμή ο ανάδοχος υποχρεούται στην
προσκόμιση των απαιτούμενων παραστατικών/δικαιολογητικών στην Υπηρεσία, όπως αυτά
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις. Στο παραστατικό είναι υποχρεωτικό να
αναγράφεται το ακρωνύμιο και ο κωδικός του Έργου: LIFE-IP 4 NATURA - LIFE16
IPE/GR/000002.
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 Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.),
επιβαρυνόμενη με τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% υπέρ Ο.Γ.Α.), καθώς και
- με κράτηση 0,06%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας της πληρωμής προ φόρων και
κρατήσεων υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.),
επιβαρυνόμενη με τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% υπέρ Ο.Γ.Α.).
Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΠΔΕ έτους 2018, και ειδικότερα του
έργου με κωδ. 2018ΣΕ07520001. Κατά την πληρωμή του αναδόχου θα γίνουν όλες οι
νόμιμες κρατήσεις σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
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 Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού
δικαίου.
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 Γενικός Διευθυντής Περιβαλλοντικής Πολιτικής

Κωνσταντίνος Δημόπουλος
Συνημμένα:
Παραρτήματα I, II, III, IV

