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ΚΟΙΝ.: Γραφείο Ειδικού Γραμματέα Υδάτων
Ιατρίδου 2 & Κηφισίας 124, 11526, Αθήνα
Θέμα: «Δημόσια πρόσκληση υποβολής προσφορών, για την προμήθεια ενός (1) έγχρωμου
δικτυακού φωτοαντιγραφικού μηχανήματος – σαρωτή – εκτυπωτή και αναλωσίμων αυτού, για
την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών των οργανικών υπομονάδων της Ειδικής Υπηρεσίας
Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ) με έδρα την Αθήνα, προϋπολογισμού έξι χιλιάδων
τετρακοσίων είκοσι ευρώ (6.420,00 €), πλέον Φ.Π.Α»
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ της ΕΥΕΠ
Έχοντας υπόψη:
1. 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).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 2947/2001 (ΦΕΚ Α΄ 228) «Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών
Περιβάλλοντος».
3. Την υπ’ αρ. Υ436/03-04-2014 Απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του
Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΚΑ Νικόλαου Ταγαρά» (ΦΕΚ Β΄ 831), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
4. 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»
5. 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).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 2741/1999 «Περί Κρατικών Προμηθειών» (ΦΕΚ 199/Α).
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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».
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. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, Έλεγχος και Εφαρμογή Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α).
13. 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).
14. Το Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ Α΄ 18) και το Ν. 3861/2010 «Πρόγραμμα Διαύγειας», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
15. 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.
16. 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.
17. Την έγκριση διάθεσης πίστωσης, και το εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο 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)»
18. 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)
19. Το α.π. 210/29-3-2013 έγγραφο της ΕΥΕΠ (ΓΕ) σχετικά με τις υπηρεσιακές ανάγκες προμήθειας
συστημάτων Η/Υ και ειδών μηχανοργάνωσης και την ανάγκη σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών
για την Γενικής Επιθεώρηση, τον Τομέα Νοτίου Ελλάδας και της Ειδικής Υπηρεσίας
Επιθεώρησης και Κατεδάφισης Αυθαιρέτων (Ε.Υ.Ε.Κ.Α) της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών
Περιβάλλοντος (Ε.Υ.Ε.Π.) προς το Τμήμα Πληροφορικής της Δ/νσης Οργάνωσης του Υ.Π.Ε.Κ.Α.
20. Τις από 25-10-2013 συνταχθείσες και τις εν συνεχεία μερικώς αναθεωρηθείσες σχετικές Τεχνικές
Προδιαγραφές από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Πληροφορικής της Δ/νσης Οργάνωσης του
Υ.Π.Ε.Κ.Α.
21. Την α.π. ΕΥΕΠ/ΓΕ/843(2013)/19-5-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΦΧ0-ΗΤΣ) Προκήρυξη πρόχειρου τμηματικού
ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή καθώς και τα
αναπόσπαστα παραρτήματα αυτής για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού πληροφορικής
(ηλεκτρονικών υπολογιστών, οθονών για υπολογιστές, φορητών υπολογιστών, ψηφιακών
φωτογραφικών μηχανών και έγχρωμου φωτοαντιγραφικού) για την κάλυψη των αναγκών της
Γενικής Επιθεώρησης, του Τομέα Νοτίου Ελλάδας και της Ε.Υ.Ε.Κ.Α της Ειδικής Υπηρεσίας
Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (Ε.Υ.Ε.Π.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής (Υ.Π.Ε.Κ.Α).
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22. Την α.π. ΥΠΕΚΑ/ΕΥΕΠ/ΓΕ/266/12-6-2014 διευκρίνηση επί των τεχνικών προδιαγραφών της
προκήρυξης.
23. Την α.π. ΕΥΕΠ/ΓΕ/339/16-7-2014 (ΑΔΑ:ΒΖΕΔ0-ΣΛ9) Απόφαση Ειδικού Γραμματέα Υδάτων
του Υ.Π.Ε.Κ.Α περί κήρυξης, μεταξύ άλλων, άγονου τμήματος του ανωτέρω (20) πρόχειρου
διαγωνισμού και περί προμήθειας έγχρωμου φωτοαντιγραφικού μηχανήματος με την διαδικασία
της διαπραγμάτευσης.
24. Τον από 04-08-2014 συνταχθέντα ενδεικτικό αναλυτικό προϋπολογισμό από τον υπάλληλο της
ΕΥΕΠ Λαγό Σταυρό, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού.
25. Το α.π. ΕΥΕΠ/ΤΝΕ/2039/07-8-2014 (ΑΔΑΜ: 14REQ002227170 07-8-2014) αίτημα έγκρισης
δαπάνης για την προμήθεια έγχρωμου δικτυακού φωτοαντιγραφικού μηχανήματος – σαρωτή εκτυπωτή και αναλωσίμων αυτού, για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών εγχρώμων εκτυπώσεων,
φωτοαντιγράφων και ηλεκτρονικών αρχειοθετήσεων της ΕΥΕΠ, με έδρα την Αθήνα [Τομέας
Νοτίου Ελλάδας (ΤΝΕ) και Γενική Επιθεώρηση και ΕΥΕΚΑ].
26. Την α.π. ΕΥΕΠ/ΤΝΕ οικ. (ΑΔΑΜ: 14REQ002227255 07-8-2014, ΑΔΑ:7Φ5Α0-ΖΛ0) Απόφαση
έγκρισης δαπάνης για την προμήθεια για ενός (1) έγχρωμου δικτυακού φωτοαντιγραφικού
μηχανήματος – σαρωτή – εκτυπωτή για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών των οργανικών
υπομονάδων της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ) με έδρα την Αθήνα
[Τομέας Νοτίου Ελλάδας (ΤΝΕ) και Γενική Επιθεώρηση και ΕΥΕΚΑ].
ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ
Κάθε ενδιαφερόμενο, ο οποίος δικαιούται να συμμετάσχει σε διαγωνισμούς του Δημοσίου, να
υποβάλλει ανοικτή προσφορά, για την προμήθεια ενός (1) έγχρωμου δικτυακού φωτοαντιγραφικού
μηχανήματος – σαρωτή – εκτυπωτή και αναλωσίμων αυτού, για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών
έγχρωμων εκτυπώσεων, έγχρωμων φωτοαντιγράφων και ηλεκτρονικών σαρώσεων - αρχειοθετήσεων
της ΕΥΕΠ με έδρα την Αθήνα [Τομέας Νοτίου Ελλάδας (ΤΝΕ) και Γενική Επιθεώρηση και ΕΥΕΚΑ].
Περιγραφή φυσικού αντικειμένου – τεχνικές προδιαγραφές – ειδικοί όροι :
Η προμήθεια ενός (1) έγχρωμου δικτυακού φωτοαντιγραφικού μηχανήματος – σαρωτή – εκτυπωτή,
αναλωσίμων υλικών αυτού και παροχής υπηρεσιών εγκατάστασης και συντήρησης - επισκευής
αυτού, όπως κατωτέρω περιγράφεται:
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΧΡΩΜΟΥ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ LASER/ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΗ/ΣΑΡΩΤΗ
(κωδ. CPV:30121100-4, Φωτοαντιγραφικά) - ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Α/Α
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1 Αριθμός μονάδων
1
2

3

Το μηχάνημα να είναι καινούργιο, ψηφιακής
τεχνολογίας κατασκευασμένο σύμφωνα με τα διεθνή
standards και να έχει την πιστοποίηση CE,
κυκλοφορίας στην Ελληνική αγορά από το 2011 και
μετά.
Το μηχάνημα να προσφέρεται με την αντίστοιχη βάση
του κατασκευαστή και να διαθέτει χώρο αποθήκευσης
χαρτιού (ερμάριο). Γίνονται αποδεκτά και συστήματα
που δεν διαθέτουν ερμάριο και διαθέτουν αντί
ερμαρίου άλλο αντίστοιχο ενσωματωμένο χώρο
αποθήκευσης χαρτιού, με την προϋπόθεση ύπαρξης
βάσης ή άλλου συστήματος στήριξής τους απευθείας
στο δάπεδο.

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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Να έχει ταχύτητα παραγωγής αντιγράφων τουλάχιστον
είκοσι δύο (22) αντίγραφα το λεπτό, για μέγεθος
χαρτιού Α4 και μηνιαία παραγωγή 10.000
φωτοαντιγράφων. Η ικανότητα αυτή να βεβαιώνεται
από τον κατασκευαστή.
Να λειτουργεί με ρεύμα 220 V/50 Hz, χωρίς ανάγκη
ειδικής εγκατάστασης.
Να διαθέτει τουλάχιστον μνήμη 256 MB RAM και
σκληρό δίσκο χωρητικότητας 40 GB
Να διαθέτει σύστημα σμικρύνσεων και μεγεθύνσεων
καθώς και ΖΟΟΜ 25-400%.
Η φωτοαντιγραφή να είναι υψηλής ποιότητας με
ανάλυση 600 Χ 600 dpi τουλάχιστον.
Να διαθέτει σύστημα αντιγραφής πρωτοτύπων
ελάχιστης διάστασης Α5 και μέγιστης διάστασης Α3.
Να διαθέτει τουλάχιστον δύο (2) δίσκους τροφοδοσίας
χαρτιού συνολικής χωρητικότητας πεντακοσίων (500)
φύλλων έκαστος, διαστάσεων Α5-Α3
Διαθέτει by pass 100 ή τουλάχιστον 50 φύλλων που
μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τροφοδοσία ειδικών
φύλλων.
Διαθέτει
αυτόματο
τροφοδότη,
αναστροφέα
πρωτοτύπων 100 φύλλων.
Να διαθέτει σύστημα αυτόματης διπλής όψης.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

15

Να διαθέτει προεπιλογή από 1-999 συνεχόμενων
αντιγράφων.
Να διαθέτει σύστημα ηλεκτρονικής σελιδοποίησης.

16

Να διαθέτει αθροιστικό μετρητή φωτοαντιγράφων.

NAI

17

Να διαθέτει panel λειτουργίας και χειρισμού στην
Ελληνική γλώσσα με όλα τα απαραίτητα πλήκτρα και
φωτεινές ενδείξεις με απεικόνιση των σημείων
εμπλοκής του χαρτιού, έλλειψης αναλωσίμων υλικών
κ.λ.π.
Να διαθέτει κωδικούς πρόσβασης.

NAI

Να είναι συμβατό με τα εξής Λειτουργικά Συστήματα:
Win 8, 7/Vista/XP/2000 (επιθυμητή) /Server 2003
(επιθυμητή).
Να συνδέεται με Η/Υ μέσω θύρας USB(≥)2.0.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

23

Να συνδέεται μέσω Ethernet interface 10/100/1000 σε
δίκτυο υπολογιστών.
Να αναφερθούν όλα τα υποστηριζόμενα πρωτόκολλα
που είναι συμβατό το μηχάνημα.
Το μηχάνημα να λειτουργεί ως δικτυακός εκτυπωτής

24

Να έχει δυνατότητα εκτύπωσης δύο όψεων

ΝΑΙ

25

Να σαρώνει ασπρόμαυρα και έγχρωμα πρωτότυπα με
ανάλυση 600 Χ 600 dpi και ταχύτητα 35 σελίδες Α4 το
λεπτό.

ΝΑΙ

4

5
6
7
8.
9
10
11
12
13
14
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Να σαρώνει στο δίκτυο, σε e-mail και σε PC.

ΝΑΙ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΓΧΡΩΜΟΥ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ LASER/ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ
ΕΚΤΥΠΩΤΗ/ΣΑΡΩΤΗ
1. Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας – δωρεάν συντήρησης (τεχνικής εξυπηρέτησης) τουλάχιστον τριών (3)
χρόνων κατά τη διάρκεια του οποίου ο προμηθευτής υποχρεώνεται να αντικαταστήσει κάθε εξάρτημα που θα
παρουσιάζει βλάβη ή ελάττωμα και δεν θα οφείλεται σε κακή χρήση του μηχανήματος.
2. Τα μηχανήματα πρέπει να συνοδεύονται κατά την παράδοση τους από εγχειρίδια εγκατάστασης και
λειτουργίας στην ελληνική, καθώς και ένα σύνολο (set) αναλωσίμων, και ένα πακέτο χαρτί Α4 χιλίων (1000)
φύλλων.
3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκπαιδεύσει δωρεάν δύο (2) τουλάχιστον άτομα. Η εκπαίδευση αυτή θα
περιλαμβάνει την εκμάθηση του χειρισμού του μηχανήματος η οποία θα συνδυάζεται σε όλες τις παρεχόμενες
δυνατότητες του καθώς και την αντιμετώπιση παρουσιαζόμενων δυσλειτουργιών όπως εμπλοκή χαρτιού κ.λ.π.
Επίσης η εκπαίδευση αυτή θα αφορά και την αντικατάσταση αναλωσίμων.
4. Στην προσφορά του μηχανήματος συμπεριλαμβάνεται αναπόσπαστα και τριετής (3της) κάλυψη συντήρησης
και τεχνικής υποστήριξης (εργασία τεχνικού και υλικά) για τρία (3) χρόνια με δαπάνη αποκλειστικά του
προμηθευτή.
5. Στην προσφορά του μηχανήματος συμπεριλαμβάνεται αναπόσπαστα και η προμήθεια των απαραίτητων
αναλωσίμων για παραγωγή πενήντα χιλιάδων (50.000) αντιγράφων ετησίως για τρία (3) χρόνια, δηλ. συνολικά
τα αναλώσιμα για εκατό πενήντα χιλιάδες (150.000) αντίγραφα.
Διευκρίνιση ειδικού όρου 5:
α) πέραν της πρόβλεψης για την παροχή αναλώσιμων μόνον έγχρωμης εκτύπωσης για εκατό πενήντα χιλιάδες
(150.000) αντίγραφα, με βάση τις προδιαγραφές του κατασκευαστή, θα πρέπει να υπολογιστεί και η παραγωγή
μικτών αντιγράφων (έγχρωμων και μερικώς ασπρόμαυρων) ισοδύναμη της παροχής αναλώσιμων
ασπρόμαυρης εκτύπωσης για εκατό χιλιάδες (100.000) αντίγραφα με βάση τις προδιαγραφές του
κατασκευαστή.
β) για τον προσδιορισμό του αναγκαίου έγχρωμου γραφίτη (toner) θεωρείται ότι καταναλώνονται ισόποσα όλα
τα χρώματα ανάμειξης του κατασκευαστή
γ) το σύνολο (set) αναλωσίμων αρχικής λειτουργίας, του ανωτέρω (2) σχετικού όρου δεν προσμετράται στην
πρόβλεψη παροχής αναλωσίμων.
6. Προσφορές που αποκλίνουν από τους παραπάνω όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Χρόνος υποβολής προσφορών και παράδοσης προμήθειας:
Το ανωτέρω περιγραφόμενο μηχάνημα, και τα αναλώσιμα αυτού, θα παραδοθούν στα γραφεία της
ΕΥΕΠ στην Αθήνα, εντός είκοσι (20) ημερών από την υπογραφή σχετικής σύμβασης. Επισημαίνεται
ότι ο προμηθευτής υποχρεούται, χωρίς επιπλέον κόστος για την ΕΥΕΠ, να παραδώσει το μηχάνημα
διασυνδεδεμένο λειτουργικά, σε υπάρχον τοπικό δίκτυο, συμπεριλαμβανομένης της παροχής και
εγκατάστασης του απαραίτητου λογισμικού, σε όλους τους προσωπικούς Η/Υ οι οποίοι είναι
διασυνδεδεμένοι στο δίκτυο. Η ανάθεση 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 19 η
Σεπτεμβρίου 2014 και καταληκτική ημερομηνία (έπειτα από χρονικό διάστημα ανάρτησης δέκα (10)
ημερών) η Δευτέρα 29η Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 15:00. Εκπρόθεσμες προσφορές δεν γίνονται
δεκτές και θα απορρίπτονται. Το Τμήμα Πληροφορικής 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 έξι χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι
ευρώ (6.420,00 €), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και υπάρχει σχετική εγκεκριμένη δαπάνη στο
Τεχνικό Δελτίο του έργου Π.Δ.Ε. 2011ΣΕ07580032 της ΣΑΕ 075/8, υποέργο 2: «Δράσεις για την
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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)». Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί εντός
εξήντα (60) ημερών, από την παραλαβή των ειδών, από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής. Κατά την
πληρωμή θα παρακρατείται 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 και δικαιολογητικά προσφορών:
Η προμήθεια θα υλοποιηθεί, με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης (απευθείας ανάθεσης). Σε αυτήν
μπορούν να μετάσχουν οι συμμετέχοντες στο Τμήμα ΙΙΙ του πρόχειρου τμηματικού διαγωνισμού με
α.π. ΕΥΕΠ/ΓΕ/843(2013)/19-5-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΦΧ0-ΗΤΣ), ο οποίος κηρύχθηκε άγονος ως προς το
Τμήμα αυτό, με την α.π. ΕΥΕΠ/ΓΕ/339/16-7-2014 (ΑΔΑ:ΒΖΕΔ0-ΣΛ9) (ανωτέρω αρ. 23) σχετική
Απόφαση Ειδικού Γραμματέα Υδάτων του Υ.Π.Ε.Κ.Α., καθώς και κάθε άλλος ενδιαφερόμενος.
Κριτήριο ανάθεσης για τις εμπροθέσμως υποβληθείσες προσφορές, οι οποίες θα καλύπτουν τις
περιγραφείσες τεχνικές προδιαγραφές και ειδικούς όρους, 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 της Γενικής Επιθεώρησης της ΕΥΕΠ και θα περιλαμβάνει την
συνολική οικονομική προσφορά σε ευρώ, με και χωρίς Φ.Π.Α., καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές.
Η τεχνική περιγραφή θα πρέπει να αναφέρεται στα τεχνικά χαρακτηριστικά, τεκμηριωμένα από
τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή. Για το προτεινόμενο μηχάνημα θα πρέπει να υπάρχουν τα
πιστοποιητικά ασφάλειας (CE) και ποιότητας, εκδοθέντα από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης,
όπου συντρέχει περίπτωση. Επίσης θα πρέπει να δηλώνεται η συμμόρφωση του προμηθευτή τόσο
στον πιο πάνω πίνακα συμμόρφωσης, όσο και στους γενικούς και ειδικούς όρους της παρούσας. .
Επιπροσθέτως, ο φάκελος της κάθε υποβληθείσας προσφορά 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.
Ο
Γενικός Επιθεωρητής

Μερκος Παναγιώτης
Προϊστάμενος της Ε.Υ.Ε.Π

Εσωτερική Διανομή:
1.
Χρονολογικό Αρχείο Ε.Υ.Ε.Π./ ΓΕ
2.
Φ. Προμήθειών Ε.Υ.Ε.Π./ ΤΝΕ & ΓΕ
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