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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς προμήθειας γνησίων τυμπάνων 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 γνησίων τυμπάνων σύμφωνα με τα συνημμένα
Παραρτήματα, που περιλαμβάνουν τις Τεχνικές Προδιαγραφές, το υπόδειγμα Οικονομικής
Προσφοράς καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, συγκεκριμένα:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Τεχνικές Προδιαγραφές
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς για Ε.Φ. 31-130
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ. Απαραίτητα δικαιολογητικά για τους υποψήφιους προμηθευτές (επί ποινή
αποκλεισμού)
1. Προϋπολογισμός
Ο προϋπολογισμός του έργου θα ανέλθει έως του ποσού των 3.225,81.€, πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι
4.000,00.€. και θα διατεθεί από τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του Ε.Φ. 31-130,
ΚΑΕ 1723.
2. Κριτήριο Ανάθεσης
Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής .
3. Κατάθεση Προσφορών
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν την οικονομική προσφορά τους (Παράρτημα
ΙΙ) με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και Τεχνικές προδιαγραφές (Παράρτημα Ι & ΙΙΙ), στο
Πρωτόκολλο του ΥΠΕΝ, Μεσογείων 119, 2ος όροφος γραφείο 253, σε σφραγισμένο φάκελο με
την ένδειξη ‘‘Προσφορά προμήθειας γνησίων τυμπάνων της με αρ. Πρωτ 15294/27-03-2017
Πρόσκλησης Υποβολής του ΥΠΕΝ’’ έως την Πέμπτη 06 Απριλίου 2017 και ώρα 12:00
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, μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για οποιοδήποτε είδος από τα
αναφερόμενα στον Πίνακα του Παραρτήματος ΙΙ, καθώς η ανάθεση θα γίνει ανά είδος, με
κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, ωστόσο το σύνολο δεν θα ξεπερνά τον προϋπολογισμό του κάθε
πίνακα.
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Ο φάκελος της προσφοράς θα περιέχει :
Τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι
Την Οικονομική Προσφορά (σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ)
Τα Απαραίτητα δικαιολογητικά του Παραρτήματος ΙΙΙ
Η προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνει όλες τις προβλεπόμενες κρατήσεις, εκτός από τον ΦΠΑ.
Τα προς προμήθεια είδη θα πρέπει να είναι γνήσια, όπου αυτό απαιτείται.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν του υποψήφιους προμηθευτές για εκατόν είκοσι (120)
ημέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. Η
αναγραφή του χρόνου ισχύος των προσφορών είναι υποχρεωτική.
Στην παρούσα, γίνονται δεκτές προσφορές που είναι σύμφωνες με του 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 η την ποιότητα
εκτέλεσής της, δεν περιορίζουν σε κανένα σημείο τα δικαιώματα της Αναθέτουσας Αρχής η τις
υποχρεώσεις του Προσφέροντος και δε θίγουν την αρχή της ίσης μεταχείρισης των
προσφερόντων.
Απόρριψη προσφορών
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από το ζητούμενο (120 ημέρες),
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Επίσης απορρίπτεται η προσφορά στην οποία η προσφερόμενη τιμή υπερβαίνει τον
προϋπολογισμό, όπως αναφέρεται στην παρούσα πρόσκληση.
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Προσφορά που δεν πληροί τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι και τα
απαραίτητα δικαιολογητικά του Παραρτήματος ΙΙΙ, απορρίπτεται.
5. Χρόνος – Τόπος Παράδοσης
Η παράδοση των προσφερόμενων ειδών, κατόπιν συνεννόησης, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί
εντός (20) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση της σχετικής απόφασης ή σύμβασης.
Η παράδοση των ειδών (εκτός των OKI 411/431) θα γίνει στο κτίριο της οδού Πανόρμου 2,
(υπεύθυνος κος Στάρφας τηλ. 2106969255), ενώ των OKI 411/431 , στο κτίριο της οδού
Μεσογείων 119, (υπεύθυνος κος Σιαμόπουλος τηλ. 2106969020)
6. Πληρωμή – Κρατήσεις
Η πληρωμή του/των Αναδόχου/ων θα γίνει μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή
από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής και την προσκόμιση των νόμιμων
παραστατικών που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου
δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο για
την πληρωμή του/των Αναδόχου/ων.
Κατά την πληρωμή θα γίνουν:
α) Παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4%
β) Κράτηση 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων,
επιβαρυνόμενη με τέλος χαρτοσήμου 3% - πλέον 20% υπέρ Ο.Γ.Α. (Εφόσον υπογραφεί
Σύμβαση)
Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων βαρύνουν τον / τους Ανάδοχο /ους σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία.
Πληροφορίες για την ανωτέρω προμήθεια θα δίνεται από τον κο Δ. Στάρφα (τηλ. 2106969255)
& από τον κο Σιαμόπουλο (τηλ. 2106969020) αντίστοιχα, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
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Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευθεί στον δικτυακό τόπο του ΥΠΕΝ στον σύνδεσμο
http:/www.ypeka.gr.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
- ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΜΕΡΙΜΝΑΣ
- ΧΡΟΝ. ΑΡΧΕΙΟ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Γ. ΣΤΑΘΑΚΗΣ

Συνημμένα
Παράρτημα Ι
Παράρτημα ΙΙ
Παράρτημα ΙΙΙ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να έχουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:
1. Να είναι γνήσια αντιπροπωπείας – αυθεντικά προϊόντα των κατασκευαστριών εταιρειών
των μηχανημάτων (original)
2. Τα προϊόντα θα παραδίδονται συσκευασμένα. Στις εξωτερικές συσκευασίες θα
αναγράφεται η συμβατότητα τύπου – μοντέλου / ο τύπος του εκτυπωτή ‘η φαξ για το οποίο
προορίζονται και να αναφέρεται μέγιστος αριθμός σελίδων εκτύπωσης
3. Να παρέχεται εγγύηση αντικατάστασης ελαττωματικών προϊόντων.
Τα προσφερόμενα είδη θα έχουν ημερομηνία λήξης τουλάχιστον δύο (2) χρόνια μετά την
ημερομηνία παράδοσης
Οι παραπάνω όροι των τεχνικών προδιαγραφών είναι απαράβατοι επί ποινή αποκλεισμού.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
Ημερομηνία,…………………………………….
Προς: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ
Α/Α

1

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ – Ε.Φ. 31-130 (ΚΑΕ 1723)
Προϋπολογισμός 3.225,81 € (πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι 4.000,00 €)

ΕΙΔΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗ

ΤΕΜΑΧΙΑ
ΤΥΜΠΑΝΩΝ

PANASONIC KX-MB771

4

KX-FAD93
2

LEXMARK E350

4

E250X22G
3

BROTHER MFC 9880

1

DR6000
4

LEXMARK E340

4

12A8302
5

LEXMARK E352

4

6

LEXMARK 652

2

7

LEXMARK T420

3

8

SAMSUNG SF650

4

9

SAMSUNG 2675

10

10

OKI 411/431

8

11

KONICA MINOLTA 432 PLC

3

12

KONICA MINOLTA 367

3

13

LEXMARK E 260

5

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

5

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ
ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
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:
α) Έλαβε γνώση όλων των όρων της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς τους οποίους και
δέχεται ανεπιφύλακτα.
β) Αναλαμβάνει την υποχρέωση αντικατάστασης αντικατάστασης ελαττωματικών προϊόντων
εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επιστροφή τους .
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.

6

