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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Χρόνος Διατήρησης
:
Βαθμός Ασφάλειας
: Αδιαβάθμητo
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Αθήνα,
: 19 - Μαΐου - 2014
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
: οικ.1228
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.
Βαθμός Προτεραιότητας : Κοινό
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ Δ
Ταχ. Δ/νση
: Κηφισίας 1-3, Αθήνα
ΠΡΟΣ: 1. Μέλη αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας
Ταχ. Κώδικας
Διαγωνισμού
:115 23
Πληροφορίες
2. Δ/νση Οργάνωσης Υ.Π.Ε.Κ.Α, Τμήμα
:Σταύρος Λαγός
Αρ. Τηλεφώνου
Πληροφορικής για την ανάρτηση της
:210 8701810, 800
Αρ. Τηλεομοιοτ.
παρούσης στην ιστοσελίδα Υ.Π.Ε.Κ.Α
:210 8701868
Ηλεκτρον. Δ/νση
ΚΟΙΝ.: 1. Γραφείο Ειδικού Γραμματέα Υδάτων
:s.lagos@prv.ypeka.gr
2. Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
Υ.Π.Ε.Κ.Α, Τμήμα Λοιπών Οικονομικών
Θεμάτων και Εσόδων
Θέμα: «Διακήρυξη πρόχειρου ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την
χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια οκτώ (8) ξύλινων αρχειοθηκών και ενός (1) γραφείου
συνολικού προϋπολογισμού τριών χιλιάδων διακοσίων είκοσι ευρώ (3.220,00€), μη
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για την κάλυψη των αναγκών του Τομέα Νοτίου Ελλάδας της
Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (Ε.Υ.Ε.Π.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Υ.Π.Ε.Κ.Α)»
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 51/1988 (ΦΕΚ Α' 19) «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Κ.Π.Δ.)», όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 255/1989 (ΦΕΚ
121Α΄/89), 334/1989 (ΦΕΚ 155/Α΄/89), 340/1990 (ΦΕΚ 135/Α΄/1990), 207/1991 (ΦΕΚ
78/Α΄/91) και 49/1996 (ΦΕΚ 4/Α΄/1996).
2. Τις διατάξεις του Ν. 1032/1980 (ΦΕΚ Α΄ 57) «Περί συστάσεως Υπουργείου Χωροταξίας,
Οικισμού και Περιβάλλοντος».
3. Τα άρθρα 1, παρ. 2 και 6 του Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των
Υπουργείων» (ΦΕΚ Α΄ 221), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 2, του Π.Δ.
24/2010 (ΦΕΚ Α΄ 56).
4. Την απόφαση του Πρωθυπουργού υπ’ αρ. 2876/07-10-2009 απόφαση του Πρωθυπουργού
«Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (ΦΕΚ 2234/Β/2009).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3818/2010 «Προστασία δασών και δασικών εκτάσεων του
Νομού Αττικής, σύσταση Ειδικής Γραμματείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας και
λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 17).
Σελίδα 1 από 14

ΑΔΑ: ΒΙΦΧ0-Ρ9Θ
6. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 2947/2001 (ΦΕΚ Α΄ 228) «Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών
Περιβάλλοντος».
7. Την υπ’ αρ. Υ435/03-04-2014 Απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του
Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΚΑ Νικόλαου Ταγαρά» (ΦΕΚ Β΄ 831).
8. Την με αριθμό οικ.20237/14-4-2014 (ΦΕΚ αρ. 956/Β’/16-04-2014) Κοινή Απόφαση του
Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
περί εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» και «Εντολή Αναπληρωτή
Υπουργού» στους Γενικούς και Ειδικούς Γραμματείς καθώς και στους Προϊσταμένους των
Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων, Αυτοτελών Γραφείων και Ειδικών Υπηρεσιών
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και ειδικότερα την
παράγραφο (1) του άρθρου 13 αυτής περί εξουσιοδότησης υπογραφής με «Εντολή Αναπληρωτή
Υπουργού» στον Ειδικό Γραμματέα Υδάτων αποφάσεων, εγγράφων και λοιπών διοικητικών
πράξεων που αφορούν σε (α) προκηρύξεις, αποφάσεις ανάθεσης, κατάρτιση και υπογραφή
συμβάσεων για την προμήθεια αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών και εκπόνηση μελετών ή την
εκτέλεση έργων μέχρι του ποσού του 1.000.000,00 ευρώ άνευ Φ.Π.Α. για αναθέσεις και
συμβάσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από εθνικούς πόρους και μέχρι του ποσού των
5.000.000 ευρώ άνευ Φ.Π.Α. για αναθέσεις και συμβάσεις συγχρηματοδοτούμενες από την
Ευρωπαϊκή Ένωση, (β) για αποφάσεις πράξεις ή εντολές για την σύσταση και συγκρότηση
επιτροπών, την πληρωμή δαπανών, την παρακολούθηση, υλοποίηση και παραλαβή των
παραδοτέων των ανωτέρω αναθέσεων και συμβάσεων του εδαφίου (α) ως και λήψη αποφάσεων
επί σχετικών ενστάσεων και προσφυγών και υπογραφή τεχνικών δελτίων ή αιτήσεων
χρηματοδότησης προς τρίτους, ανεξαρτήτως ποσού και (γ) συμβάσεις εκπόνησης μελετών και
παροχής συναφών υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 για τα θέματα αρμοδιότητας του που
υπάγονται στις διατάξεις των ανωτέρω εδαφίων (α) και (β).
9. Την υπ’ αριθ. 41620/10-09-2012 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού ΠΕΚΑ
διορισμού του Δρ Κωνσταντίνου Τριάντη ως Ειδικού Γραμματέα Υδάτων ΥΠΕΚΑ (τ. Υπαλ.
Ειδ. Θέσεων και Οργ. Διοίκησης Φορέων του Δημοσίου και Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα αρ.
433).
10. Τις διατάξεις του Ν.1642/1986 «Για την εφαρμογή του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 125), όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3845/2010 «Μέτρα εφαρμογής του
μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη-μέλη της Ζώνης του ευρώ και
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο» (ΦΕΚ Α΄ 65).
11. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 2741/1999 «Περί Κρατικών Προμηθειών» (ΦΕΚ 199/Α).
12. Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α) «Περί Δημοσίου Λογιστικού και Ελέγχου των
δαπανών του Κράτους».
13. Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α) «Περί προμηθειών του Δημοσίου τομέα &
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
14. 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.
15. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ150/Α) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου».
16. 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).
17. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 2198/1994 «Περί παρακράτησης φόρου εισοδήματος (ΦΕΚ
43/ Α΄/1994)
18. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ
194/Α’/2010).
19. Τις διατάξεις του Π.Δ. 346/1998 (ΦΕΚ 230/Α), άρθρο 35 παρ.1 και άρθρο 36, που
διατηρούνται σε ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 77 του Π.Δ 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α).
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20. Την ΠΟΛ 1056/05 με αρ. πρωτ. 103801/208/0015/31-03-2005 Υπ. Οικονομικών και την
13984/ΕΥΣ/2810/21-01-2005 «Περί εφαρμογής νέων συντελεστών του Φ.Π.Α.».
21. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, Έλεγχος και Εφαρμογή Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α).
22. Το Ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των
διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007-2013 και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 53/Α).
23. Την υπ’ αριθ. 11508/ΕΥΘΥ 566/16-3-2011 διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργείου
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας περί διακήρυξης διαγωνισμών με προϋπολογισμό
εφαρμογής κάτω των κατώτερων κοινοτικών ορίων (2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ).
24. Το Π.Δ. 82/1996 (ΦΕΚ 66/Α) «Περί ονομαστικοποίησης των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων
Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου».
25. Το Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με το Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α).
26. Την Κ.Υ.Α. 20977/2007 «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν. 3310/2005,
όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/2005» (ΦΕΚ 1673/Β).
27. Το Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131/Α) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λοιπές
διατάξεις».
28. Το Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α) «Δικαστική Προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της
σύναψης συμβάσεως δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την
οδηγία 89/665/ΕΟΚ».
29. Τη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με αριθμό 117/2009, η οποία έτυχε
αποδοχής από τον αρμόδιο Υφυπουργό Ανάπτυξης και σύμφωνα με την οποία η αυτεπάγγελτη
αναζήτηση δικαιολογητικών δεν εφαρμόζεται στις διαγωνιστικές διαδικασίες.
30. Την με αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης,
όπως τροποποιήθηκε με την αρ. πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ2041/07.09.09 και 28020/ΕΥΘΥ
1212/30.06.10 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης.
31. Το Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18 Α΄-25/1/2013)
32. Την πράξη με τίτλο: «Συνέχιση της Υποστήριξης της Λειτουργιάς της Ειδικής Υπηρεσίας
Επιθεωρητών Περιβάλλοντος» του Άξονα Προτεραιότητας 10 του ΕΠ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ &
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» και τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων με
κωδικό ΣΑΕ: 2011ΣΕ07580032 και την υπ’ αριθμ. οικ. 167420/6-4-2011 Απόφαση ένταξης της
Πράξης με τίτλο: «Συνέχιση της Υποστήριξης της Λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας
Επιθεωρητών Περιβάλλοντος» στα Επιχειρησιακά Προγράμματα: α) «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ –
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», Άξονας Προτεραιότητας 10
β) «ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ ΝΗΣΟΙ
ΑΙΓΑΙΟΥ», γ) «ΑΤΤΙΚΗ», και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους.
33. Την έγκριση διάθεσης πίστωσης και την υπάρχουσα πίστωση του έργου Π.Δ.Ε.
2011ΣΕ07580032 της ΣΑΕ 075/8, υποέργο 2: «Δράσεις για την υποστήριξη της ΕΥΕΠ (Γενική
Επιθεώρηση – Τομέας Νοτίου Ελλάδας – Ε.Υ.Ε.Κ.Α) με έδρα την Αθήνα» της πράξης
«Συνέχιση Της Υποστήριξης Της Λειτουργίας Της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών
Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ Νότιας Ελλάδας)»
34. 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)
35. Την σε Ορθή Επανάληψη Α.Π. ΓΕ/οικ.877/20-12-2013 Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού
Π.Ε.Κ.Α. «συγκρότηση επιτροπών διαγωνισμών, παρακολούθησης και παραλαβής έργου και
υλικών», της Ε.Υ.Ε.Π.
36. Το από 11-02-2014 Υπηρεσιακό-Ενημερωτικό Σημείωμα της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης
του Τμήματος Δ’ του Τομέα Νοτίου Ελλάδας της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών
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Περιβάλλοντος (Ε.Υ.Ε.Π.) περί της αναγκαιότητας προμήθειας οκτώ (8) ξύλινων αρχειοθηκών
και ενός (1) γραφείου.
37. Τις από 13-2-2014 συνταχθείσες τεχνικές προδιαγραφές αναφορικά με ξύλινες αρχειοθήκες και
γραφείου συνταχθείσες υπό των υπαλλήλων της Ε.Υ.Ε.Π. Τοπουζίδου Μαγδαληνής, ΠΕ
Πολιτικών Μηχανικών και Ντζουροπάνου Φώτιου, ΠΕ ειδ. Δασολόγων.
38. Το υπ’ αριθμ. 32/08-5-2014 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Γενικού Επιθεωρητή της Ε.Υ.Ε.Π περί
της αναγκαιότητας εν θέματι προμήθειας με τα συνημμένα σε αυτό δικαιολογητικά.
39. Τις ανάγκες για την αρχειοθέτηση, φύλαξη και διαχείριση του φυσικού αρχείου του Τομέα
Νοτίου Ελλάδας της Ε.Υ.Ε.Π.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
Πρόχειρο ανοικτό διαγωνισμό σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την
προμήθεια οκτώ (8) ξύλινων αρχειοθηκών και ενός ξύλινου (1) γραφείου συνολικού
προϋπολογισμού τριών χιλιάδων διακοσίων είκοσι ευρώ (3.220,00€), μη συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ, για την κάλυψη των αναγκών του Τομέα Νοτίου Ελλάδας της Ειδικής Υπηρεσίας
Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (Ε.Υ.Ε.Π.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής (Υ.Π.Ε.Κ.Α)
Η παρούσα διακήρυξη αποστέλλεται εγγράφως και σε ηλεκτρονική μορφή στο Τμήμα
Πληροφορικής της Δ/νσης Οργάνωσης Υ.Π.Ε.Κ.Α, ώστε με μέριμνά του να αναρτηθεί στον
κατάλληλο τόπο της επίσημης ιστοσελίδα του Υ.Π.Ε.Κ.Α (www.ypeka.gr). Το Τμήμα
Πληροφορικής
της
Δ/νσης
Οργάνωσης
Υ.Π.Ε.Κ.Α,
παρακαλείται
να
εκδώσει
πιστοποιητικό/βεβαίωση για τον ακριβή χρόνο ανάρτησης στον ιστοχώρο του Υ.Π.Ε.ΚΑ, το οποίο
αφενός να κοινοποιήσει στην ΕΥΕΠ και αφετέρου να αναρτήσει στον αυτό ιστοχώρο, συνημμένο με
την παρούσα διακήρυξη. Ο διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από προθεσμία δεκαπέντε (15)
ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξής του στην επίσημη
ιστοσελίδα του Υ.Π.Ε.Κ.Α και όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό πρέπει να
υποβάλλουν ή αποστείλουν τις προσφορές τους, το αργότερο δεκαπέντε ημέρες μετά την
ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας, στην Τομέα Νοτίου Ελλάδας της ΕΥΕΠ (γραφείο
πρωτοκόλλου), Λ. Κηφισίας 1-3 (3ος όροφος), Αμπελόκηποι, Αθήνα, Τ.Κ. 11523.
Η υποβολή της προσφοράς γίνεται αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, ή
αποστέλλοντας την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορά (courrier) στην ως άνω
διεύθυνση (βλ. Παράρτημα Β). Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής η Ειδική Υπηρεσία
Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (Ε.Υ.Ε.Π.) ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο
των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν. Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν
γίνονται δεκτές και επιστρέφονται. Αρμόδιος για τον συντονισμό της προμήθειας ορίζεται ο μόνιμος
υπάλληλος στην Ε.Υ.Ε.Π Λαγός Σταύρος ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού (πληροφορίες στο τηλ. 210
8701810, 210 8701801, ώρες 09:00-15:00).
Τα παρακάτω αναγραφόμενα αποσπάσματα Α, Β, Γ, Δ αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της
παρούσης:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ………………………….ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ……………………….….ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ …………………………..ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ……………………………ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην παρούσα διακήρυξη, ως
ακολούθως:
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ
ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ν. 2198,
ΑΡΘΡΟ 24
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
ΛΗΞΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός σε ευρώ με
κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.
Προμήθεια οκτώ (8) ξύλινων αρχειοθηκών και ενός (1) γραφείου
για τις ανάγκες της ΕΥΕΠ
Όπως παράρτημα Γ ορίζονται
ΕΥΕΠ, Λ. Κηφισίας 1-3, 3ος Όροφος
Εντός είκοσι (20) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης
Τρεις χιλιάδες διακόσια είκοσι ευρώ (3.220,00€), μη
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
Π.Δ.Ε. 2011ΣΕ07580032 της ΣΑΕ 075/8, Υποέργο 2: «Δράσεις για την
Υποστήριξη της Ε.Υ.Ε.Π. (Γεν. Επιθεώρηση - Τομέας Νοτίου Ελλάδας
– Ε.Υ.Ε.Κ.Α.) με έδρα την Αθήνα».
Η εν λόγω προμήθεια εντάσσεται στο υποέργο 2: «Δράσεις για την
υποστήριξη της ΕΥΕΠ (Γενική Επιθεώρηση – Τομέας Νοτίου Ελλάδας
– Ε.Υ.Ε.Κ.Α) με έδρα την Αθήνα» της πράξης «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΕΥΕΠ ΝΟΤΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ)» η
οποία έχει ενταχθεί με την υπ’ αριθμ. οικ. 167420/6-4-2011 Απόφαση
στα Επιχειρησιακά Προγράμματα: α) «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΑΕΙΦΟΡΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ», β) «ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ», γ) «ΑΤΤΙΚΗ», και
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους.
Το τεύχος της προκήρυξης θα διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή σε
ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ (www.ypeka.gr) και σε έντυπη στα γραφεία της
ΕΥΕΠ (Κηφισίας 1-3, Αθήνα, 3ος όροφος).
Ενενήντα (90) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του
διαγωνισμού
Κατά την πληρωμή θα παρακρατείται ο προβλεπόμενος από τον Ν.
2198/94 άρ. 24 φόρος εισοδήματος, όπως ισχύει.
Κατά την πληρωμή θα παρακρατείται το ποσό του άρθρου 4, παρ. 3,
του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/2011).
Δεκαπέντε (15) ημέρες από την ανάρτηση της διακήρυξης στην
ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ,
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΜΕΡΟΣ Α:
1. Σκοπός
Η διενέργεια του πρόχειρου ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή
έχει σκοπό την προμήθεια οκτώ (8) ξύλινων αρχειοθηκών και ενός ξύλινου (1) γραφείου συνολικού
προϋπολογισμού τριών χιλιάδων διακοσίων είκοσι ευρώ (3.220,00€), μη συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ, για την κάλυψη των αναγκών αρχειοθέτησης, φύλαξης και διαχείρισης του φυσικού αρχείου
του Τομέα Νοτίου Ελλάδας της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (Ε.Υ.Ε.Π.) του
Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Υ.Π.Ε.Κ.Α)»
2. Τεχνικές προδιαγραφές
Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
3. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις ή κοινοπραξίες φυσικών ή
νομικών προσώπων. Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να είναι υπήκοοι κρατών μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ και να είναι εγκατεστημένοι στις ως άνω περιοχές. Τα νομικά πρόσωπα πρέπει
να έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία κράτους μέλους της Ε.Ε ή του Ε.Ο.Χ και να έχουν
στις ανωτέρω περιοχές την καταστατική τους έδρα. Ενώσεις ή Κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή
υποψηφιότητα πρέπει να καλύπτουν όλα τα κριτήρια συμμετοχής και αξιολόγησης που τίθενται με
την παρούσα ως προς όλα τα μέλη της ένωσης ή κοινοπραξίας, με την επιφύλαξη όσων κατά τα
ανωτέρω ελέχθησαν. Οι ενώσεις προσώπων ή κοινοπραξίες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά
χωρίς να έχουν περιβληθεί ορισμένη νομική μορφή, αλλά συνυποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση
υπογεγραμμένη από τους νόμιμους εκπροσώπους των φορέων τους με την οποία δεσμεύονται, σε
περίπτωση κατακύρωσης της σύμβασης, να λάβουν την νομική μορφή που θα τους ζητηθεί,
σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο, εφόσον τους ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, για την ορθή
εκτέλεση της σύμβασης.
Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής:
(α) Όσοι βρίσκονται υπό καθεστώς πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης ή
πτωχευτικού συμβιβασμού, ή εκκρεμεί η συζήτηση αιτήσεως για τη θέση τους σε κάποια από τις
καταστάσεις αυτές
(β) Όσοι Υποψήφιοι σε βάρος των οποίων έχει εκδοθεί τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, που
περιέρχεται σε γνώση της Αναθέτουσας Αρχής με οποιοδήποτε τρόπο, και αφορά ιδίως τα παρακάτω
αδικήματα:
• Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παρ. 1 της κοινής δράσης της
98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
• Δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (21) και στο
άρθρο 3 παρ. 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου.
• Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
• Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της Οδηγίας
91/308/EOK του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
(γ) Όσοι έχουν καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική διαγωγή τους βάσει
απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου. Ως αδικήματα που σχετίζονται με την επαγγελματική
διαγωγή των υποψηφίων νοούνται ιδίως η υπεξαίρεση, η απάτη, η εκβίαση, η πλαστογραφία, η
ψευδορκία, η δωροδοκία και η δόλια χρεοκοπία.
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(δ) Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους, όσον αφορά την καταβολή των εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι ή σύμφωνα
με την ελληνική νομοθεσία. Ως υποχρεώσεις καταβολής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης νοούνται
τόσο οι υποχρεώσεις κύριας και επικουρικής κοινωνικής ασφάλισης των μισθωτών του
Προσφέροντος, όσο και οι υποχρεώσεις κοινωνικής ασφάλισης του ίδιου του Προσφέροντος, αν
είναι φυσικό πρόσωπο, ή των διοικητών του, αν είναι νομικό πρόσωπο που έχει νόμιμη υποχρέωση
να τους ασφαλίζει.
(ε) Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους τις σχετικές με την πληρωμή των φόρων και
τελών σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι ή σύμφωνα με την ελληνική
νομοθεσία.
(στ) Όσοι είναι ένοχοι ψευδούς δηλώσεως, ή παραλείψεως υποβολής των πληροφοριών που
απαιτούνται με την Διακήρυξη.
(ζ) Όσοι στο παρελθόν υπήρξαν προμηθευτές του Δημοσίου και ευρύτερου δημόσιου τομέα και οι
οποίοι αποδεδειγμένα παραβίασαν ουσιώδεις όρους των σχετικών συμβάσεων και υπάρχει περί
τούτου δικαστική απόφαση ή εξώδικη όχληση.
(η) Όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από δημόσιους διαγωνισμούς του Δημόσιου τομέα και
ευρύτερου δημοσίου τομέα γιατί δεν εκπλήρωσαν συμβατικές τους υποχρεώσεις.
(θ) Όσοι έχουν καταδικασθεί αμετάκλητα για αδίκημα που αποτελεί κώλυμα διορισμού κατά το
άρθρο 8 παρ. 1 του Υπαλληλικού Κώδικα ή έχουν παραπεμφθεί αμετακλήτως στο ακροατήριο για
να δικαστούν ως υπαίτιοι τέτοιου αδικήματος ή έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα
συνεπεία ποινικής καταδίκης, εφόσον η στέρηση αυτή δεν έπαυσε.
(ι) Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω
κυρώσεις.
(ια) Όσοι προσκρούουν σε κάποιο όρο της παρούσας διακήρυξης.
4. Αποκλεισμός συμμετοχής στο διαγωνισμό
Η Προσφορά αποκλείεται από την αξιολόγηση όταν:
• Είναι αόριστη και δεν μπορεί να εκτιμηθεί ή είναι υπό αίρεση ή περιέχει ελλιπή ή ανακριβή
στοιχεία.
• Είναι εναλλακτική.
• Δεν υποβληθούν τα προβλεπόμενα από την παρούσα προκήρυξη δικαιολογητικά ή υποβληθούν
ψευδώς.
• Δεν καλύπτει το σύνολο των ζητούμενων ειδών ανά Τμήμα I,II,III της προμήθειας.Δεν
προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή και δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στα σχετικά κεφάλαια της παρούσας προκήρυξης.
• Δεν ορίζει ως χρόνο ισχύος της προσφοράς τουλάχιστον ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες
από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.
• Αναφέρεται χρόνος υλοποίησης μεγαλύτερος του προβλεπόμενου από την παρούσα. Δεν είναι
σύμφωνη με τους επιμέρους υποχρεωτικούς όρους, όπου αυτοί αναφέρονται.
• Διαπιστωθεί από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού ότι υπάρχει ουσιώδης απόκλιση
μεταξύ των στοιχείων της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς.
• Η οικονομική προσφορά είναι μεγαλύτερη του προϋπολογισμού που αναφέρεται στην παρούσα
ή χαρακτηρίζεται ως ασυνήθιστα χαμηλή. Επιπλέον, αποκλείεται της συμμετοχής ο προσφέρων.
• Δεν πληροί τις προϋποθέσεις της προηγουμένης παραγράφου (3) «Περί Δικαιώματος
συμμετοχής στο διαγωνισμό».
5. Πληρωμή αναδόχου
Η πληρωμή θα γίνει ως εξής εφάπαξ μετά την παραλαβή του συνόλου των ειδών ανά προμηθευτή
και την έκδοση τιμολογίου από την εταιρεία. Η Ε.Υ.Ε.Π δεσμεύεται για την εξόφληση του αναδόχου
εντός ενενήντα (90) ημερών από την παραλαβή ειδών και υπηρεσιών και την έκδοση τιμολογίου από
αυτόν. Με απόφαση της Υπηρεσίας και ύστερα από πρόταση της αρμόδιας επιτροπής, διακόπτεται η
χρηματοδότηση της προμήθειας και καταγγέλλεται η σύμβαση εφόσον ο προμηθευτής υπαιτίως δεν
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παραδίδει το υλικό σύμφωνα με τη σύμβαση ανάθεσης. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και
λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/2007) καθώς και
στην οικεία απόφαση του Υπ. Οικονομικών ΦΕΚ 431/Β/7.5.98 όπως ισχύει σήμερα.
6. Κατάρτιση, υποβολή και αποσφράγιση προσφορών
Οι προσφορές πρέπει:
6.1 Nα έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους, που
αναφέρονται στην προσφορά και μπορούν να υποβάλλονται στην Αγγλική γλώσσα.
6.2 Nα είναι δακτυλογραφημένες και να μη φέρουν ξέσματα, παράτυπες διορθώσεις, σβησίματα,
διαγραφές, προσθήκες, κλπ. θα πρέπει να είναι με τα ίδια στοιχεία εκτυπωτικής μηχανής και
μονογραμμένες από τον διαγωνιζόμενο, η δε αρμόδια επιτροπή κατά τον έλεγχο θα μονογράψει τις
διορθώσεις, προσθήκες, κλπ. και γενικά θα επιβεβαιώσει ότι αυτές έγιναν πριν την αποσφράγιση της
προσφοράς.
6.3 Να υποβληθούν μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο και κάθε σελίδα αυτών, να είναι
μονογραμμένη ή υπογεγραμμένη.
6.4 Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Ο ενιαίος φάκελος της προσφοράς πρέπει απαραίτητα να φέρει την ΕΠΩΝΥΜΙΑ του
Διαγωνιζόμενου και να γράφει ευκρινώς τις ενδείξεις:
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΠΡΟΣ ΕΥΕΠ – ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ
Για την ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ……………….. ΤΗΣ ΕΥΕΠ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΩΝ 2014
ΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ
ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ (FAX), ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ (E-MAIL)
Ο ενιαίος φάκελος κάθε προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει:
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 στο διαγωνισμό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
παράγραφο (3) του Μέρους Α των Γενικών Όρων της παρούσας προκήρυξης «Περί Δικαιώματος
συμμετοχής στο διαγωνισμό».
2. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι,
είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
(κύριας και επικουρικής) και αντίστοιχο πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας ως προς τις
φορολογικές υποχρεώσεις τους.
3. Ανεξάρτητο και σφραγισμένο φάκελο (εντός του ενιαίου φακέλου) με την ένδειξη «Τεχνική
Προσφορά» σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας που αναφέρονται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Στην τεχνική τους
προσφορά οι προσφέροντες θα πρέπει να δηλώνουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ειδών, και
επίσης να δηλώνουν την συμμόρφωσή τους σε όλους τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών. Η
περιγραφή θα πρέπει να αναφέρεται στα τεχνικά χαρακτηριστικά, τεκμηριωμένα από τεχνικά
φυλλάδια του κατασκευαστή/ προμηθευτή. Για τον προτεινόμενο εξοπλισμό θα ληφθούν υπόψη,
πιστοποιητικά εκδιδόμενα από διαπιστευμένα ινστιτούτα ή επίσημες υπηρεσίες ποιοτικού ελέγχου,
αναγνωρισμένης αρμοδιότητας, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα του προσφερόμενου
υλικού και η συμμόρφωση με τα τεχνικά και ποιοτικά πρότυπα (standards) τα οποία ισχυρίζεται ότι
πληροί.
4. Ανεξάρτητο και σφραγισμένο φάκελο (εντός του ενιαίου φακέλου) με την ένδειξη «Οικονομική
Προσφορά» και την επωνυμία της εταιρείας, ο οποίος θα περιλαμβάνει τα οικονομικά στοιχεία, ανά
προμηθευθέν είδος , σύμφωνα με το παρακάτω υπόδειγμα:
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ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΕΠ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟΛ
ΜΟΝΑΔΑΣ
Ο

ΦΠΑ
%
ΠΟΣΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ
ΜΕ ΦΠΑ

ΕΙΔΟΣ: …………..
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Σημειώνεται ακόμη ότι:
Το γενικό σύνολο χωρίς ΦΠΑ θα ληφθεί υπόψη για την σύγκριση των προσφορών.
Κάθε τιμολόγιο του προμηθευτή υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις και φορολογία που τον
βαρύνουν αποκλειστικά. Παρακρατείται ποσό φόρου εισοδήματος 4% κατά την πληρωμή, σύμφωνα
με τον Ν. 2198/94, (άρθρο 55 παρ. 1, του Ν. 2238/94, ΦΕΚ 151/Α/94), όπως ισχύει. Παρακρατείται
ποσό ύψους 0,10% επί της αξίας, χωρίς Φ.Π.Α., για το σύνολο της προμήθειας κατά την πληρωμή,
σε εφαρμογή του άρθρου 4, παρ. 3, του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/2011), όπως εξειδικεύτηκε με το
αρ. Π1/1493/4-9-2012 έγγραφο του Γενικού Γραμματέως Εμπορίου.
ΜΕΡΟΣ Β:
1. Ισχύς Προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους αναδόχους για ενενήντα (90) ημέρες από την επόμενη
μέρα της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.
2. Αποσφράγιση - Αξιολόγηση Προσφορών
40.
2.1 Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας
Διαγωνισμού - Αξιολόγησης Προσφορών (η οποία έχει συσταθεί με την αρ. Ορθή Επανάληψη Α.Π.
ΓΕ/οικ.877/20-12-2013 Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. «συγκρότηση επιτροπών
διαγωνισμών, παρακολούθησης και παραλαβής έργου και υλικών», της Ε.Υ.Ε.Π.) κατά την
ημερομηνία και την ώρα που αυτή θα κοινοποιήσει στους διαγωνιζομένους. Η αποσφράγιση των
προσφορών θα γίνει ως εξής: Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος και αξιολογείται, στην συνέχεια σε
δεύτερο στάδιο αποσφραγίζονται οι υποφάκελοι των τεχνικών προσφορών και αξιολογούνται και
έπειτα σε διακριτό στάδιο οι υποφάκελοι των οικονομικών προσφορών. Μονογράφονται όλα τα
πρωτότυπα στοιχεία των φακέλων κατά φύλλο από όλα τα μέλη της Επιτροπής, αμέσως μετά από
την αποσφράγισή τους.
2.2 Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού - Αξιολόγησης
Προσφορών ελέγχει την ορθότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών. Προσφορές μπορεί να
καταστούν απαράδεκτες αν δεν τηρούν τους όρους της παρούσα Προκήρυξης. Με το πέρας του
ελέγχου, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού – Αξιολόγησης προσφορών συντάσσει πρακτικό στο
οποίο αναφέρονται τα αποτελέσματα. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού - Αξιολόγησης
Προσφορών στη συνέχεια, είτε την ίδια ημέρα είτε άλλη ημέρα, αξιολογεί τα τεχνικά στοιχεία που
έχουν υποβληθεί, προκειμένου να διαπιστώσει τον βαθμό στον οποίο ανταποκρίνονται στις τεχνικές
απαιτήσεις της διακήρυξης. Η Επιτροπή αποσφραγίζει τον υποφάκελο: «Τεχνική Προσφορά» και
στη συνέχεια μονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και τα
στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς, κατά φύλλο. Ο υποφάκελος «Οικονομική Προσφορά» για το
κάθε επιμέρους τμήμα δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται και σφραγίζεται κλειστός από την
Επιτροπή. Εν συνέχεια η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού - Αξιολόγησης Προσφορών προβαίνει
στην αξιολόγηση της συμβατότητας και καταλληλότητας των τεχνικών προδιαγραφών των
διαγωνιζομένων (οι οποίοι δεν απορρίφθηκαν κατά τον προηγούμενο έλεγχο των δικαιολογητικών)
και συντάσσει πρακτικό στο οποίο αναφέρονται τα αποτελέσματα. Μετά την παραπάνω διαδικασία,
την ίδια ή άλλη ημέρα οι σφραγισμένοι υποφάκελοι: «Οικονομική Προσφορά», για όσες Προσφορές
έγιναν αποδεκτές, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών- επαναφέρονται
στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού - Αξιολόγησης Προσφορών, για την αποσφράγισή τους.
Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται οι σχετικοί
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υποφάκελοι κλειστοί στους αποκλεισθέντες. Κατά την αποσφράγιση των υποφακέλων: «Οικονομική
Προσφορά» μονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού Αξιολόγησης Προσφορών του κατά φύλλο όλα τα πρωτότυπα φύλλα της Οικονομικής Προσφοράς.
Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης των Προσφορών, μετά την ολοκλήρωση
του ελέγχου του περιεχομένου των Οικονομικών Προσφορών και της οικονομικής αξιολόγησης,
συντάσσει Πίνακα Κατάταξης των υποψηφίων Αναδόχων ανά Τμήμα του ζητούμενου εξοπλισμού,
από τον οποίο και προκύπτει ο προτεινόμενος ή οι προτεινόμενοι, από την αρμόδια Επιτροπή,
Ανάδοχος/οι του Έργου.
2.3 Όσοι δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των
δικαιολογητικών και προσφορών (οι διαγωνιζόμενοι), ειδοποιούνται εγγράφως, με τηλεομοιοτυπία
(fax) ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), σε κάθε διακριτό στάδιο τουλάχιστον μια (1) ημέρα
νωρίτερα από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού - Αξιολόγησης προσφορών για να
παρευρίσκονται και να λάβουν γνώση των φακέλων και προσφορών που κατατέθηκαν. Κατά τα
στάδια της αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών είναι δυνατόν να παρίσταται και ο
αρμόδιος για τον συντονισμό της προμήθειας υπάλληλος. Τα αποτελέσματα των ως άνω διακριτών
σταδίων ελέγχου (δικαιολογητικών, τεχνικών προσφορών, οικονομικών προσφορών) δύνανται να
αποτυπωθούν είτε χωριστά είτε σε ενιαίο πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης εις
τετραπλούν (4) τα οποία παραδίδει στον Τομέα Νοτίου Ελλάδας της Ε.Υ.Ε.Π. Στην τελευταία
περίπτωση θα εκδοθεί μία ενιαία απόφαση περί της ενδεχομένης απόρριψης των διαγωνιζόμενων,
της ανακήρυξης μειοδότη και της ανάθεσης της προμήθειας της Αναθέτουσας Αρχής η οποία θα
κοινοποιηθεί σε όλους τους προσφέροντες μετά των συνημμένων πρακτικών επί αποδείξει.
3. Εγγυήσεις
Δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.
4. Κατάρτιση Σύμβασης
Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού γίνεται εγγράφως από την Ε.Υ.Ε.Π, προς τον
επιλεγέντα υποψήφιο. Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης και εντός δέκα (10) ημερών από την
λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων καταρτίζεται η σχετική Σύμβαση.
5. Παράδοση-Παραλαβή
5.1 Η παράδοση των υλικών και οι σχετικές με αυτά εργασίες συναρμολόγησης θα ολοκληρωθεί, για
το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείου, εντός ενός (1) μηνός από την υπογραφή
της σύμβασης. Τα προς προμήθεια είδη θα παραδοθούν από τον ανάδοχο πλήρως συναρμολογημένα
στα γραφεία της ΕΥΕΠ, Λ. Κηφισίας 1-3, 3ος Όροφος.
5.2 Οι αρχειοθήκες και το γραφείο όταν παραδοθούν στην Ε.Υ.Ε.Π, θα παραληφθούν από την
αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής που έχει συσταθεί με την αρ. αρ. Ορθή Επανάληψη Α.Π.
ΓΕ/οικ.877/20-12-2013 Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. «συγκρότηση επιτροπών
διαγωνισμών, παρακολούθησης και παραλαβής έργου και υλικών», της Ε.Υ.Ε.Π. Προκειμένου να
διαπιστωθεί η συμφωνία των τεχνικών χαρακτηριστικών των υπό προμήθεια ειδών εξοπλισμού
γραφείου με τους όρους τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας διενεργούνται ο παρακάτω
μακροσκοπικός έλεγχος: Ο έλεγχος αυτός γίνεται από την Επιτροπή Παραλαβής και έχει σκοπό την
εξακρίβωση της συμφωνίας των υπό προμήθεια αρχειοθηκών και γραφείου όπως διαπιστώνονται
οπτικά, με τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας διακήρυξης.
6. Ενστάσεις
Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15
του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ αρ. 150/2007 τ.Α’)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΞΥΛΙΝΩΝ ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΕΠ.
1. Γενικές απαιτήσεις
Οι προς προμήθεια αρχειοθήκες και γραφείo θα είναι ξύλινης κατασκευής, συναρμολογούμενα (για
εύκολη μεταφορά και παράδοση), στιβαρά, καλαίσθητα, λειτουργικά και ανθεκτικής κατασκευής.
Όλα τα ξύλινα στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να συμμορφώνονται με την ΚΥΑ Ζ35430/22-4-2009 (ΦΕΚ 746Β/22-4-2009). Οι εκθέσεις δοκιμών θα αφορούν τις πρώτες ύλες που
χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή των αρχειοθηκών και γραφείων. Ειδικότερα, οι εκθέσεις
δοκιμών που απαιτούνται να προσκομίσουν όλοι οι συμμετέχοντες είναι:
Για τη μοριοσανίδα, το μέγιστο όριο εκπομπής φορμαλδεΰδης να είναι τάξεως Ε1 σύμφωνα με τα
Ευρωπαϊκά πρότυπα (ΕΝ).
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
• Ταυτοποίηση του ABS που χρησιμοποιείται στα σόκορα
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).
Επισημαίνεται ότι οι παραπάνω εκθέσεις δοκιμών θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένα
εργαστήρια, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Π.Δ. 118/2007.
Επιπλέον, απαιτείται πιστοποιητικό από την προμηθεύτρια εταιρεία για:
Την πρώτη ύλη (μοριοσανίδα) που χρησιμοποιήθηκε η οποία οφείλει να είναι τύπου Ρ2 βάσει του
ΕΝ 312:2003, όπως αυτό ισχύει.
Την κόλλα που χρησιμοποιείται για τη συγκόλληση του ABS στα σόκορα, η οποία πρέπει να μην
είναι τοξική.
2. Τεχνικά χαρακτηριστικά αρχειοθηκών
Οι εξωτερικές διαστάσεις της αρχειοθήκης θα είναι: από 80 έως 90cm πλάτος * ελάχιστο 40cm
βάθος * 200cm ύψος
Το κυρίως σώμα της αρχειοθήκης αποτελείται από τα εξής μέρη:
• Τα πλαϊνά
• Τη βάση
• Την οροφή (καπάκι)
• Την πλάτη
• Τα ράφια (τέσσερα κινητά)
• 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: οκτώ (8)
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3. 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)
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. Η
οπίσθια αυτή πλευρά θα έχει την ίδια εμφάνιση και τελειώματα με τις υπόλοιπες επιφάνειες, ούτως
ώστε το έπιπλο να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν εσωτερικό διαχωριστικό γραφείου.
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 φέρει τέσσερα (4) σταθερά ράφια, 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
τέλεια 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
Στην αρχειοθήκη 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. Περιγραφή γραφείου ανάγνωσης αρχείων
4.1 Γενική Περιγραφή:
Γραφείο ξύλινο με μετώπη και επιφάνειας εργασίας.
Διαστάσεις: (μήκος – πλάτος - ύψος) 160cm*80*73±2cm
4.2. Αριθμός παραδοτέων γραφείων: ένα (1)
4.3. Τεχνικά χαρακτηριστικά γραφείου:
Το κυρίως σώμα του γραφείου αποτελείται από τα εξής μέρη: την επιφάνεια εργασίας, τα πλαϊνά,
την μετώπη, τα συνδετικά εξαρτήματα. Όλα τα παραπάνω ξύλινα στοιχεία θα κατασκευαστούν από
μοριοσανίδα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ανωτέρω παρ. 1.
Η επιφάνεια εργασίας και τα πλαϊνά θα κατασκευαστούν από μοριοσανίδα με αμφίπλευρη
επικάλυψη έγχρωμης μελαμίνης. με ονομαστικό πάχος μοριοσανίδας και μελαμίνης 25 mm κατ’
ελάχιστο. Η μετώπη θα είναι από μονοκόμματο φύλλο πάχους 18mm-20mm, από μοριοσανίδα και
αμφίπλευρη επικάλυψη έγχρωμης μελαμίνης. Στα εμφανή περιθώρια (σόκορα) θα υπάρχει
συγκολλημένη ταινία πλαστικό προφίλ ABS. Στα κατάλληλα σημεία, τα οποία δεν θα είναι άμεσα
ορατά, θα βρίσκονται ενσωματωμένες μέσα στην επιφάνεια οι φωλιές μέσα στις οποίες θα
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βιδώνονται τα εξαρτήματα σύνδεσης της επιφάνειας εργασίας, των πλαϊνών και της βάσης. Κάτω
από κάθε πλαϊνό θα υπάρχουν κοχλίες ρύθμισης (ρεγουλατόροι) του ύψους και της οριζοντίωσης.
5. 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 και των γραφείων 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 κανένα απολύτως κίνδυνο τραυματισμού στο
χρήστη. Στις κεφαλές των φιραμιών θα τοποθετηθούν τάπες, ίδιας απόχρωσης, κατά το δυνατό, με
αυτή της μελαμίνης, για την κάλυψή τους.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Σε περίπτωση που κατά την παραλαβή των ειδών και βρεθούν στο σύνολό τους ή μέρος
τους ακατάλληλα και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθούν ή εμποδίζουν την ορθή εκτέλεση της
εργασίας, η Επιτροπή Παραλαβής θα απορρίπτει την ακατάλληλη ποσότητα και ο προμηθευτής
υποχρεούται να αντικαταστήσει την ακατάλληλη ποσότητα με ίση ποσότητα που θα πληροί τους
όρους..

Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν παραδώσει τα προς προμήθεια είδη μέσα στην
καθορισμένη από την παρούσα διακήρυξη προθεσμία ή σε περίπτωση που δεν τηρήσει
οποιονδήποτε όρο αυτής, εφαρμόζονται σε όλες τις περιπτώσεις οι κείμενες διατάξεις για τις
κρατικές προμήθειες καθώς και οι όροι της διακήρυξης.

Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας, δεν
γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται, εφόσον το επιθυμεί, να κάνει ενδεικτικούς ελέγχους
επαλήθευσης των στοιχείων, που θα υποβληθούν από τους υποψηφίους. Η συμμετοχή στο
διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του υποψηφίου, ο οποίος εξ αυτού και μόνο του λόγου δεν αντλεί
δικαίωμα αποζημίωσης. Από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό και σε κάθε φάση της διαδικασίας
αυτού τεκμαίρεται αμάχητα η πλήρης αποδοχή εκ μέρους του υποψηφίου των όρων διενέργειας του
διαγωνισμού, όπως εξειδικεύονται στην παρούσα στο σύνολό τους.

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα
για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε συμμετέχοντες υποχρεούνται να τα
παρέχουν.

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της σύμβασης και δικαιούται
να την αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρίς
ουδεμία υποχρέωση για καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους υποψηφίους.

Οι υποψήφιοι δεν δικαιούνται ουδεμίας αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με τη σύνταξη
και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα (π.χ. φακέλων, προσφοράς κλπ.).

Τα προς προμήθεια είδη απαιτείται να είναι καινούρια και αμεταχείριστα.

Απαιτείται να προσφερθεί εγγύηση καλής λειτουργίας τριών (3) τουλάχιστον ετών για όλα
τα ζητούμενα είδη. Η εγγύηση καλής λειτουργίας, για όλα τα είδη, συμπεριλαμβάνει την δωρεάν
παροχή υπηρεσιών συντήρησης-τεχνικής υποστήριξης, δηλαδή την υποχρέωση επισκευής ή
αντικατάστασης των ειδών ή εξαρτημάτων αυτών συμπεριλαμβανομένης της εργασίας, και της
μεταφοράς αυτών.
Με εντολή
Αναπληρωτή Υπουργού Π.Ε.ΚΑ.
Ο Ειδικός Γραμματέας Υδάτων
Δρ. Κωνσταντίνος Τριάντης
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