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ΠΡΟΣ:
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών προμήθειας υλικών καθαριότητας του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ).

Επειδή με την υπ’ αριθ. 10415/28.02.2017 πρόσκληση υποβολής προσφορών προμήθειας
υλικών καθαριότητας, που ολοκληρώθηκε την 8.02.2017, δεν κατατέθηκε προσφορά μέσα στα όρια
του προϋπολογισμού επαναλαμβάνουμε την διαδικασία υποβολής προσφορών με βελτιωμένο
προϋπολογισμό και προβαίνουμε εκ νέου στην προμήθεια υλικών καθαριότητας, σύμφωνα με τα
συνημμένα Παραρτήματα, που περιλαμβάνουν, το υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς καθώς και τα
απαραίτητα δικαιολογητικά, ως ακολούθως:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΤΜΗΜΑ 1: Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς για Ε.Φ. 31-110
ΤΜΗΜΑ 2: Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς για Ε.Φ. 31-120
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. Απαραίτητα δικαιολογητικά (επί ποινή αποκλεισμού) για τους υποψήφιους
προμηθευτές.
1. Προϋπολογισμός
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου μπορεί να ανέλθει:
α. Για τον ΕΦ 31-110 έως του ποσού των 12,000,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
β. Για τον ΕΦ 31-120 έως του ποσού των 12.400,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού ΚΑΕ 1231.
2. Κριτήριο Ανάθεσης
Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής .
Για τα χαρτιά υγείας, κουζίνας και τις χειροπετσέτες απαιτείται κατάθεση δειγμάτων.
3. Κατάθεση Προσφορών
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν την οικονομική προσφορά τους
(Παράρτημα Ι – Τμήμα 1, 2) με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (Παράρτημα ΙΙ), στο Πρωτόκολλο του
ΥΠΕΝ (Μεσογείων 119, 2ος όροφος), σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη ‘‘Προσφορά για την
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προμήθεια υλικών καθαριότητας της με αρ. πρωτ.23814/16.05.2017 πρόσκλησης υποβολής
προσφορών του ΥΠΕΝ’’ έως την Τετάρτη 24/ 05/ 2017 και ώρα 13:00
Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, θα
θεωρηθούν εκπρόθεσμες και δεν θα αξιολογηθούν.

4. Προσφορές & Χρόνος ισχύος των Προσφορών
Οι υποψήφιοι προμηθευτές, υποχρεούνται να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των
ειδών του Παραρτήματος Ι, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αναφερόμενο προϋπολογισμό
του κάθε τμήματος (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).
Ο φάκελος της προσφοράς θα περιέχει :

Την Οικονομική Προσφορά (σύμφωνα με τα υποδείγματα του Παραρτήματος Ι)

Τα Απαραίτητα δικαιολογητικά του Παραρτήματος ΙΙ
Η προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνει όλες τις προβλεπόμενες κρατήσεις, ενώ ο ΦΠΑ θα
υπολογίζεται χωριστά.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους προμηθευτές για ενενήντα (90)
ημέρες από την επομένη του ανοίγματος των προσφορών. Η αναγραφή του χρόνου ισχύος των
προσφορών είναι υποχρεωτική.
Στην παρούσα γίνονται δεκτές 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.
5. Απόρριψη προσφορών
 Προσφορά που υποβλήθηκε κατά παράβαση των απαράβατων όρων της παρούσας και δεν
πληροί τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι και τα απαραίτητα δικαιολογητικά του
Παραρτήματος ΙΙΙ.
 Προσφορά που δεν κατατέθηκε εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και το περιεχόμενο που ορίζεται στη
παρούσα πρόσκληση.
 Προσφορά η οποία είναι εναλλακτική προσφορά
 Προσφορά η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή
περισσότερες προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει στη περίπτωση που υπάρχουν επαρκώς
εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες
με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού.
 Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιμής.
 Προσφορά στην οποία η προσφερόμενη τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό, όπως αναφέρεται
στην παρούσα πρόσκληση.
 Προσφορά που θα κατατεθεί για μέρος της ζητούμενης ανά είδος ποσότητας .
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. 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.
7. Χρόνος – Τόπος Παράδοσης
Η παράδοση των προσφερόμενων ειδών, κατόπιν συνεννόησης, θα πρέπει να έχει
ολοκληρωθεί εντός (30) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
Η παράδοση των ειδών του Τμήματος 1 (παράρτημα Ι) θα γίνει στο κτίριο της οδού
Πανόρμου 2, (υπεύθυνος κος Στάρφας, τηλ. 2106969255) ενώ, των ειδών του Τμήματος 2
(παράρτημα Ι), στο κτίριο της οδού Μεσογείων 119, (υπεύθυνος κος Σιαμόπουλος, τηλ.
2106969020)
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8. Πληρωμή – Κρατήσεις
Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή
από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής και την προσκόμιση των νόμιμων
παραστατικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου
δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο για την
πληρωμή του Αναδόχου.
Κατά την πληρωμή θα πραγματοποιηθούν παρακράτηση φόρου εισοδήματος και λοιπές
κρατήσεις, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Πληροφορίες για την ανωτέρω προμήθεια θα δίνονται στο τηλέφωνο 2106969238 (κος Ι.
Αυγερινός) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευθεί στον δικτυακό τόπο του ΥΠΕΝ (www.ypeka.gr)
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Γ. ΣΤΑΘΑΚΗΣ

Συνημμένα
Παράρτημα Ι
Παράρτημα ΙΙ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
Ημερομηνία,…………………………………….
Προς: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΕΦ 31-110 (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 12.000,00 € συμπεριλαμβανομενου ΦΠΑ 24% - ΚΑΕ 1231
1. Απορρυπαντικό σε σκόνη, γενικού καθαρισμού (500gr),
2. Απορρυπαντικό αφαίρεσης αλάτων (1 lt),
3. Καθαριστικό γενικής χρήσης σε φιάλες 4lt, κατάλληλο για
όλες τις επιφάνειες που πλένονται,
4. Χλωρίνη, συμπυκνωμένο διάλυμα 2lt ,
5. Υγρό καθαρισμού τζαμιών 1 lt,
6. Υγρό σαπούνι χεριών σε συσκ. 4 lt,
7. Γάντια πλαστικά κουζίνας αντιαλλεργικά, σε διάφορα μεγέθη
8. Γάντια βινυλίου μιας χρήσης σε διάφ. μεγέθη (συσκ. 100 τεμ)
9. Σακούλες απορριμμάτων λευκές 50 Χ 55, συσκ. 1 κιλού,
10. Σακούλες απορριμμάτων μαύρες γενικής χρήσης 65 Χ 90,
συσκ. 1 κιλού,
11. Πανιά κίτρινα γενικής χρήσης, με μικροϊνες 30Χ30,
12. Πανιά κόκκινα, 40Χ40
13. Πανιά κίτρινα, 40Χ40
14. Σφουγγάρια κουζίνας, με σύρμα στη μία όψη 10Χ15Χ3,
15. Σφουγγάρια τύπου vettex σε ρολά , 32X14 m.
16. Φαράσια, πλαστικά ορθοστατικά με λάστιχο και κοντάρι,
17. Κοντάρι σφουγγαρίστρας αλουμινίου, μήκους 1,30μ.
18. Σκούπες χωρίς κοντάρι
19. Σφουγγαρίστρες συνθετικές
20. Σφουγγαρίστρες επαγγελματικές 400 γρ. πράσινες,
21. Κοντάρια για σφουγγαρίστρες 400 γρ. (χωρίς κεφαλή)
22. Κουβάδες σφουγγαρίσματος 13-15 LΤ με στίφτη,
23. Ανταλλακτικοί στίφτες κουβάδων
24. Πιγκάλ για τουαλέτες
25. Παρκετέζες κόκκινες με κοντάρι,
26. Υγρό για inox, σε φιάλες 0,5lt
27. Μάσκες μιας χρήσης
28. Κοντάρι με λάστιχο και σφουγγάρι για τζάμια,
29. Μπλε πανάκια για τζάμια
30. Χαρτί κουζίνας 400γρ.
31. Χαρτί υγείας με διάτρηση 180γρ.
32. Χαρτί υγείας με διάτρηση 450γρ.
33. Χειροπετσέτες 1Φ μία-μια, πακέτο 200 φ. βάρους 25gr/m2 ,
-

ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ )
ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
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τεμάχια
τεμάχια

600
200

φιάλες
φιάλες
φιάλες
λίτρα
ζεύγη
συσκ.
κιλά

200
200
300
300
300
100
600

κιλά
τεμάχια
τεμάχια
τεμάχια
τεμάχια
ρολά
τεμάχια
τεμάχια
τεμάχια
τεμάχια
τεμάχια
τεμάχια
τεμάχια
τεμάχια
τεμάχια
τεμάχια
φιάλες
τεμάχια
τεμάχια
τεμάχια
ρολά
ρολά
ρολά
πακέτα

400
200
200
200
300
30
50
50
100
180
120
40
40
40
50
10
200
200
100
200
400
5.400
5.000
500

ΕΦ 31-120 (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 12.400,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% - ΚΑΕ 1231
1. Απορρυπαντικό σε σκόνη, γενικού καθαρισμού (500gr),
2. Απορρυπαντικό αφαίρεσης αλάτων (1 lt),
3. Καθαριστικό γενικής χρήσης σε φιάλες 4lt, κατάλληλο για
όλες τις επιφάνειες που πλένονται,
4. Χλωρίνη, συμπυκνωμένο διάλυμα 2 lt ,
5. Υγρό καθαρισμού τζαμιών 1 lt,
6. Υγρό σαπούνι χεριών σε συσκ. 4 lt,
7. Γάντια πλαστικά κουζίνας αντιαλλεργικά, σε διάφορα μεγέθη
8. Γάντια βινυλίου μιας χρήσης σε διάφ. μεγέθη (συσκ. 100 τεμ)
9. Σακούλες απορριμμάτων λευκές 50 Χ 55, συσκ. 1 κιλού,
10. Σακούλες απορριμμάτων μαύρες γενικής χρήσης 65 Χ 90,
συσκ. 1 κιλού,
11. Πανιά κίτρινα γενικής χρήσης, με μικροϊνες 30Χ30,
12. Πανιά κόκκινα, 40Χ40
13. Πανιά κίτρινα, 40Χ40
14. Σφουγγάρια κουζίνας, με σύρμα στη μία όψη 10Χ15Χ3,
15. Σφουγγάρια τύπου vettex σε ρολά , 32X14 m.
16. Φαράσια, πλαστικά ορθοστατικά με λάστιχο και κοντάρι,
17. Κοντάρι σφουγγαρίστρας αλουμινίου, μήκους 1,30μ.
18. Σκούπες χωρίς κοντάρι
19. Σφουγγαρίστρες συνθετικές
20. Σφουγγαρίστρες επαγγελματικές 400 γρ. πράσινες,
21. Κοντάρια για σφουγγαρίστρες 400 γρ. (χωρίς κεφαλή)
22. Κουβάδες σφουγγαρίσματος 13-15 LΤ με στίφτη,
23. Ανταλλακτικοί στίφτες κουβάδων
24. Πιγκαλ για τουαλέτες
25. Παρκετέζες κόκκινες με κοντάρι,
26. Υγρό για inox, σε φιάλες 0,5lt
27. Μάσκες μιάς χρήσης
28. Κοντάρι με λάστιχο και σφουγγάρι για τζάμια,
29. Μπλε πανάκια για τζάμια
30. Χαρτί υγείας με διάτρηση 180γρ.
31. Χειροπετσέτες 1Φ μία-μία, συσκ. 200 φ. βάρους 25gr/m2 ,

-

ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ )
ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
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τεμάχια
τεμάχια

180
40

φιάλες
φιάλες
φιάλες
λίτρα
ζεύγη
συσκ.
κιλά

125
250
100
160
100
100
600

κιλά
τεμάχια
τεμάχια
τεμάχια
τεμάχια
ρολά
τεμάχια
τεμάχια
τεμάχια
τεμάχια
τεμάχια
τεμάχια
τεμάχια
τεμάχια
τεμάχια
τεμάχια
φιάλες
τεμάχια
τεμάχια
τεμάχια
ρολά
τεμάχια

300
100
150
150
150
40
30
80
50
100
40
20
40
40
50
10
200
300
100
200
8.000
3.000

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
(επί ποινή αποκλεισμού)
(πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1, του
Ν.4250/2014)
1. 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 υποχρέωση αφορά ιδίως:

στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένηs ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών
(Ο.Ε. και Ε.Ε), τους διαχειριστές και

στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και
όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφοράς.
β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα
2. 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 και 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 οι οποίοι δεσμεύουν τον υποψήφιο ανάδοχο με την
υπογραφή τους.

3. 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 ανεπιφύλακτα.
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 εκπρόσωποι του.
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