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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
Ορθή Επανάληψη ως προς την
ημερομηνία ανάρτησης στο Υ.Π.Ε.Κ.Α .
Χρόνος Διατήρησης :
Βαθμός Ασφάλειας : Αδιαβάθμητo
Αθήνα,

: 21 - Ιανουαρίου - 2015

Αριθ. Πρωτ.

: οικ.163

Βαθμός Προτεραιότητας : Κοινό
ΠΡΟΣ: 1. Κάθε ενδιαφερόμενο προμηθευτή.
2. Υ.Π.Ε.Κ.Α,
Δ/νση
Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, για την ανάρτηση της
παρούσης στην ιστοσελίδα του Υ.Π.Ε.Κ.Α.
ΚΟΙΝ.: Υ.Π.Ε.Κ.Α.
Γραφείο Ειδικού Γραμματέα Υδάτων
Ιατρίδου 2 & Λ. Κηφισίας 124, 115 26, Αθήνα

Θέμα: «Δημόσια πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια (12) ξύλινων αρχειοθηκών,
προϋπολογισμού τεσσάρων χιλιάδων εκατόν είκοσι ευρώ (4.120,00 €) χωρίς Φ.Π.Α., για την
κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών αρχειοθέτησης, του Τμήματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος της
Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδας.»
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΕΠΙΘΩΡΗΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 100/2014 (ΦΕΚ 167/28-8-2014) «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
2. Την με αρ. Υ521/30-10-2014 (ΦΕΚ 2971/2014 τ. Β') Απόφαση Πρωθυπουργού περί καθορισμού
Αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
(Υ.Π.Ε.Κ.Α) κου Νικολάου Ταγαρά.
3. Την αρ. 54007/24-11-2014 (ΦΕΚ 3158/24-11-2014, τ. Β' ) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
4. Την υπ’ αριθ. 41620/10-09-2012 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. περί
διορισμού του Δρ Κωνσταντίνου Τριάντη ως Ειδικού Γραμματέα Υδάτων Υ.Π.Ε.Κ.Α (τ. Υπαλ.
Ειδ. Θέσεων και Οργ. Διοίκησης Φορέων του Δημοσίου και Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα αρ.
433).
5. Την αρ. οικ.50357/27-10-2014 (ΑΔΑ: ΒΥΜ50-ΘΩ2) Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, περί τοποθέτησης Προϊσταμένων Δ/νσης στο Υπουργείο
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 2741/1999 «Περί Κρατικών Προμηθειών» (ΦΕΚ 199/Α).
7. Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α) «Περί Δημοσίου Λογιστικού και Ελέγχου των
δαπανών του Κράτους».
8. Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α) «Περί προμηθειών του Δημοσίου τομέα & ρυθμίσεις
συναφών θεμάτων».
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9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις
διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων
έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
10. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ150/Α) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου».
11. Τις διατάξεις της υπ’ αρ. 35130/739/9-8-2010 Απόφασης του Υπουργείου Οικονομικών περί
αύξησης των χρηματικών ποσών της παρ. 1 του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995 για την σύναψη
δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων
(ΦΕΚ 1291/Β’/2010).
12. Τις διατάξεις του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, Έλεγχος και Εφαρμογή Αναπτυξιακών
Παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α).
13. Τις διατάξεις του Ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της
αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007-2013
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 53/Α).
14. Τις διατάξεις του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ Α΄ 18) και το Ν. 3861/2010 «Πρόγραμμα Διαύγειας», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
15. Την υπ’ αριθμ. οικ. 167420/6-4-2011 Απόφαση ένταξης της Πράξης 2011ΣΕ07580032 της ΣΑΕ
075/8 στα Επιχειρησιακά Προγράμματα: α) «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»,
Άξονας Προτεραιότητας 10 β) «ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ», γ) «ΑΤΤΙΚΗ» που
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς
Πόρους.
16. Την έγκριση πίστωσης και το εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο του έργου Π.Δ.Ε. 2011ΣΕ07580032 της
ΣΑΕ 075/8, υποέργο 2.
17. Την υπ’ αρ. Π1/2622/23-12-2013 Απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
περί εξαίρεσης από την ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π) μέχρι 31-12-2014
των προμηθειών που εντάσσονται σε συγχρηματοδοτούμενα επιχειρησιακά προγράμματα
(ΕΣΠΑ).
18. Την από 28/11/2014 υπηρεσιακή εισήγηση – ενημερωτικό σημείωμα της Προϊσταμένης του
Τμήματος Επιθεώρησής Περιβάλλοντος Ελευθεριάδου Σοφίας περί αναγκαιότητας προμήθειας
δώδεκα (12) ξύλινων αρχειοθηκών για τις ανάγκες του Τμήματος Επιθεώρησής Περιβάλλοντος
της Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδας.»
19. Τις από 01-12-2014 συνταχθείσες τεχνικές προδιαγραφές και προϋπολογισμό προμήθειας δώδεκα
(12) ξύλινων αρχειοθηκών, από τους υπαλλήλους Ντζουροπάνο Φώτιο, ΠΕ Γεωτεχνικών και
Λαγό Σταύρο, ΠΕ Διοικητικού–Οικονομικού.
20. Το αρ. 3029/5-12-2014 αίτημα έγκρισης δαπάνης προμήθειας (12) ξύλινων αρχειοθηκών του
Τμήματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος της Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος με καταχωρημένο
ΑΔΑΜ: 14REQ002452933.
21. Την αρ. οικ.3192/18-12-2014 Απόφαση Ειδικού Γραμματέα Υδάτων του Υ.Π.Ε.Κ.Α, περί
έγκρισης δαπάνης προμήθειας (12) ξύλινων αρχειοθηκών, προϋπολογισμού τεσσάρων χιλιάδων
εκατόν είκοσι ευρώ (4.120,00 €) χωρίς Φ.Π.Α., για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών
αρχειοθέτησης, του Τμήματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος της Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδας με
καταχωρημένο ΑΔΑΜ: 14REQ002491581.
22. Την αρ. οικ.50357/27-10-2014 (ΑΔΑ: ΒΥΜ50-ΘΩ2) Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής, περί τοποθέτησης Προϊσταμένων Δ/νσης στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

23. Την αρ. ΥΠΕΚΑ/ΣΕΠΔΕΜ οικ.94/31-12-2014, ΑΔΑ:738Ε0-2ΟΦ Απόφαση Ειδικού Γραμματέα
Υδάτων του Υ.Π.Ε.Κ.Α περί συγκρότησης Επιτροπών στο Σώμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ
Κάθε ενδιαφερόμενο, ο οποίος δικαιούται να συμμετάσχει σε διαγωνισμούς του Δημοσίου, να
υποβάλλει ανοικτή προσφορά, για την προμήθεια (12) ξύλινων αρχειοθηκών, προϋπολογισμού
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τεσσάρων χιλιάδων εκατόν είκοσι ευρώ (4.120,00 €) χωρίς Φ.Π.Α., για την κάλυψη υπηρεσιακών
αναγκών αρχειοθέτησης, του Τμήματος Επιθεώρησής Περιβάλλοντος της Επιθεώρησης Νοτίου
Ελλάδας.
Περιγραφή φυσικού αντικειμένου – τεχνικές προδιαγραφές:
Η προμήθεια αρχειοθηκών κατά είδος, τεχνικά χαρακτηριστικά ποσότητες και κωδ. cpv, όπως αυτά
κατωτέρω περιγράφονται:
1. Γενικές απαιτήσεις
1. Γενικές απαιτήσεις
Οι προς προμήθεια αρχειοθήκες θα είναι ξύλινης κατασκευής, συναρμολογούμενες, στιβαρές,
καλαίσθητες, λειτουργικές και ανθεκτικής κατασκευής.
Για την επικάλυψη με μελαμίνη, τα χαρακτηριστικά των επιφανειών πρέπει να είναι σύμφωνα με τα
ΕΝ 14322:2004, ΕΝ 14323:2005 και ΕΝ 438-2:2005, όπως αυτά ισχύουν, δηλαδή:
•
Αντοχή στην τριβή : κατηγορία 2
•
Αντοχή στη χάραξη : >2Nt
•
Αντοχή σε κάψιμο από τσιγάρο : rating 3
•
Αντοχή στη φθορά από την χρήση χημικών: rating 4
Η όλη κατασκευή να συμμορφώνεται με τα όρια μετανάστευσης ορισμένων στοιχείων, τα οποία
καθορίζονται από τα πρότυπα ΕΝ 71.3:1995 και ΕΝ 71.3 /Α1:2000 (ΦΕΚ 746/22-4-2009 άρθρο 1
παρ. 3 δ 3). Επιπλέον, θα πρέπει η κόλλα που χρησιμοποιείται για τη συγκόλληση του ABS στα
σόκορα, να μην είναι τοξική.
Ελλείψει των προσηκόντων πιστοποιητικών είναι δυνατόν, να γίνει αποδεκτή σχετική υπεύθυνη
δήλωση από τον υποψήφιο ανάδοχο (νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής), ότι τα
προσφερόμενα προϊόντα καλύπτουν όλες τις προαναφερόμενες προδιαγραφές και πρότυπα, οι οποίες
και θα αναγράφονται αναλυτικά σε αυτήν.
2. Διαστάσεις αρχειοθηκών
Οι εξωτερικές διαστάσεις των δέκα (10) αρχειοθηκών θα είναι: από 80 έως 90cm πλάτος * ελάχιστο
40cm βάθος * 200cm ύψος ενώ των υπολοίπων δύο (2) αρχειοθηκών από 80 έως 90cm πλάτος *
ελάχιστο 40cm βάθος * 76cm ύψος
Το κυρίως σώμα της αρχειοθήκης αποτελείται από τα εξής μέρη:
• Τα πλαϊνά
• Τη βάση
• Την οροφή (καπάκι)
• Την πλάτη
• Τα ράφια
Επίσης, η αρχειοθήκη θα έχει:
• Δύο ανοιγόμενα ντουλαπόφυλλα από μοριοσανίδα με επένδυση μελαμίνης
• Όλα τα παραπάνω ξύλινα στοιχεία θα κατασκευαστούν από μοριοσανίδα, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στην παρ. 1.
Αριθμός παραδοτέων αρχειοθηκών: δώδεκα (12=10+2)
3. Αναλυτική περιγραφή αρχειοθηκών
3.1.1 Πλαϊνά
Οι πλαϊνές επιφάνειες της αρχειοθήκης θα κατασκευαστούν από μοριοσανίδα με αμφίπλευρη
επικάλυψη έγχρωμης μελαμίνης. Το ονομαστικό πάχος μοριοσανίδας και μελαμίνης θα είναι 25 mm.
Τα πλαϊνά, στην εσωτερική τους πλευρά, θα φέρουν διπλή διάτρηση για την μετατόπιση και
σταθεροποίηση των ραφιών. Στο κάτω μέρος τους θα έχουν 4 πέλματα, τα οποία θα φέρουν
ρεγουλατόρους (δύο ανά πλαϊνό) με πέλμα, που θα εξασφαλίζουν σταθερότητα και σωστή
οριζοντίωση του επίπλου. Η ρύθμιση των ρεγουλατόρων πρέπει να είναι εύκολη και να γίνεται
εξωτερικά της αρχειοθήκης.
3.2 Οροφή (καπάκι)
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Η οροφή (καπάκι) της αρχειοθήκης προβλέπεται από μοριοσανίδα και μελαμίνη, ονομαστικού πάχους
25mm και θα πατά επάνω στις πλαϊνές επιφάνειες και στη πλάτη.
3.3 Πλάτη
Η πλάτη θα είναι από μονοκόμματο φύλλο πάχους 18mm, από μοριοσανίδα και μελαμίνη
3.4 Βάση
Θα είναι από μοριοσανίδα με αμφίπλευρη επικάλυψη μελαμίνης ονομαστικού πάχους 25mm. Στην
κάτω μεριά της αρχειοθήκης, κάτω από τη βάση και σε εσοχή από εμπρός θα τοποθετηθεί μπάζα από
το ίδιο συνθετικό ξύλο πάχους 18mm.
3.5 Ράφια
Κάθε αρχειοθήκη ύψους 200cm θα φέρει τέσσερα (4) ράφια, σε ίσα διαστήματα, πάχους 25mm. Κάθε
αρχειοθήκη ύψους 76cm θα φέρει ένα (1) κινητό ράφι, πάχους 25mm. Το βάθος των ραφιών θα είναι
380mm περίπου. Στα εμφανή σόκορα όλων των επιφανειών θα τοποθετηθεί πλαστικό προφίλ ABS
πάχους 2mm, της ίδιας απόχρωσης με τις επιφάνειες, το οποίο επικολλάται επιμελώς (με ειδική
κόλλα, μη τοξική) στη μοριοσανίδα, με ειδικό μηχάνημα, ούτως ώστε να επιτυγχάνεται τέλεια
εφαρμογή και να μην επιτρέπει την αποκόλληση του από τη μοριοσανίδα. Οι ακμές του θα είναι
στρογγυλεμένες και λειασμένες. Όλες οι συνδέσεις των μερών της αρχειοθήκης θα γίνουν με φυτευτά
βύσματα και ανά σύνδεση, εκτός των μπαζών με τη βάση που θα γίνει μόνο με καβίλιες.
3.6. Ανοιγόμενα φύλλα
Στις αρχειοθήκες θα τοποθετηθούν ανοιγόμενες πόρτες από μοριοσανίδα με επένδυση μελαμίνης
αμφίπλευρα, ονομαστικού πάχους 18mm Στα σόκορα θα τοποθετηθεί πλαστικό προφίλ ABS πάχους
2mm. Προκειμένου να εξασφαλίζεται το κλείδωμα των ντουλαπόφυλλων προβλέπεται μικρή χωνευτή
κλειδαριά, με ορειχάλκινη πλάκα και αντίκρισμα και προβλέπονται ειδικές μεταλλικές χειρολαβές,
έγχρωμες, διπλής στήριξης.
4. Χρώματα
Οι τελικές επιφάνειες θα είναι αντιθαμβωτικές, δεν θα επιτρέπουν τη συσσώρευση σκόνης κλπ. και
θα είναι εύκολες στο καθάρισμα με τα συνήθη υλικά του εμπορίου, χωρίς να προξενείται βλάβη στις
επιφάνειες. Τα χρώματα των προφίλ από ABS θα είναι τα ίδια με αυτά της μελαμίνης. Για τα
χρώματα των διαφόρων τμημάτων των αρχειοθηκών προβλέπεται ενδεικτικό χρώμα καρυδιάς.
6. Γενική παρατήρηση
Όλες οι επιφάνειες και τα πάσης φύσεως εξαρτήματα και υλικά των επίπλων, θα είναι έτσι
τελειωμένα (φινιρισμένα) ώστε να μην παρουσιάζουν κίνδυνο τραυματισμού στο χρήστη. Στις
κεφαλές των φιραμιών θα τοποθετηθούν τάπες, ίδιας απόχρωσης, κατά το δυνατό, με αυτή της
μελαμίνης, για την κάλυψή τους.
7. Κωδικός CPV
Ο κωδικός αριθμός cpv, ο οποίος αντιστοιχεί στο προαναφερόμενο είδος είναι: 39132100-7:
Αρχειοθήκες.
Χρόνος υποβολής προσφορών και παράδοσης προμήθειας:
Οι προαναφερόμενες αρχειοθήκες, θα παραδοθούν και θα τοποθετηθούν στο σύνολό τους, στα
γραφεία του Τμήματος Επιθεώρησής Περιβάλλοντος, της Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδας στην Αθήνα,
εντός είκοσι (20) ημερών από την υπογραφή σχετικής σύμβασης. Η ανάθεση της προμήθειάς τους θα
αποφασιστεί μετά το πέρας δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση σχετικής δημόσιας πρόσκλησης, στο
πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στον ιστοχώρο του Υ.Π.Ε.Κ.Α. Ημερομηνία ανάρτησης στον ιστοχώρο
του Υ.Π.Ε.Κ.Α ορίζεται η Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2015 και καταληκτική ημερομηνία (έπειτα από
χρονικό διάστημα ανάρτησης δέκα (10) ημερών) η Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 15:00.
Εκπρόθεσμες προσφορές δεν γίνονται δεκτές και θα απορρίπτονται. Η Δ/νση Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης του Υ.Π.Ε.Κ.Α., στο οποίο αποστέλλεται η παρούσα, παρακαλείται να ενεργήσει για
την ανάρτηση της παρούσας πρόσκλησης στην ιστοσελίδα Υ.Π.Ε.Κ.Α., όπως προαναφέρεται.
Προϋπολογισμός δαπάνης, πληρωμή και κρατήσεις:
Ο Προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των τεσσάρων χιλιάδων εκατόν είκοσι
ευρώ (4.120,00 €), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Υπάρχει η σχετική εγκεκριμένη πίστωση στο
Τεχνικό Δελτίο του έργου Π.Δ.Ε. 2011ΣΕ07580032 της ΣΑΕ 075/8, υποέργο 2. Η πληρωμή θα
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πραγματοποιηθεί εντός εξήντα (60) ημερών, από την παραλαβή των ειδών, από την αρμόδια
Επιτροπή Παραλαβής, όπως με την ανωτέρω 23 έχοντας υπόψη σχετική Απόφαση, αυτή έχει οριστεί.
Κατά την πληρωμή θα παρακρατηθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 24 του Ν. 2198/94 φόρος
εισοδήματος, όπως ισχύει, καθώς και το ποσό του άρθρου 4, παρ. 3, του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ
204/Α/2011).
Διαγωνιστική διαδικασία:
Η προμήθεια θα υλοποιηθεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, έπειτα από δημόσια
πρόσκληση υποβολής ανοικτών προσφορών, διάρκειας δέκα (10) ημερών. Κριτήριο ανάθεσης για τις
υποβληθείσες προσφορές, οι οποίες θα καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών, θα είναι η
χαμηλότερη τιμή σε ευρώ. Η κάθε προσφορά, η οποία θα είναι έγγραφη, υπογεγραμμένη από τον
νόμιμο εκπρόσωπο, ενιαία και ανοικτή, θα αποστέλλεται στην έδρα του Τμήματος Επιθεώρησης
Περιβάλλοντος, της Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος και θα περιλαμβάνει την συνολική οικονομική
προσφορά σε ευρώ, με και χωρίς Φ.Π.Α., καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως ανωτέρω
περιγράφεται. Επιπροσθέτως, ο φάκελος της κάθε υποβληθείσας προσφοράς θα πρέπει να
περιλαμβάνει και τα ακόλουθα:
1. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου ή
αντίστοιχη θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντα, από τα
οποία να προκύπτει (α) ότι δεν τελούν σε πτώχευση, (β) ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης
πτώχευσης και (γ) ότι έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε διαγωνισμούς προμηθειών του Δημοσίου, κατά
την κείμενη νομοθεσία.
2. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι οι
υποψήφιοι ανάδοχοι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής, εργαζομένων και διοίκησης) και αντίστοιχο
πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
Η Προϊσταμένη
Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος

Κοτίνη Γεωργία

Εσωτερική Διανομή:
1.
Χρονολογικό Αρχείο Τμήματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος
2.
Φ. Προμηθειών Τμήματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος
3.
Υπόλογος Έργου Π.Δ.Ε. 2011ΣΕ07580032
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