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              ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ                                                
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ.Δ/νση : Λ. Μεσογείων 119                                                                                                                                                                                    
Ταχ.Κωδ.   : 101 92                                                                                             
Πληροφ.    : Ο.Κοκλιώτη                                                          
Τηλέφ.       : 213 1513 439                                                                          
E-mail        : o.koklioti@prv.ypeka.gr

  ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια δύο σημαιών και δύο 
βάσεων-ιστών σημαίας για τις ανάγκες του ΥΠΕΝ».

                 Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σύμφωνα με το αριθμ. Πρωτ. 
ΥΠΕΝ/ΓρΓΓΕΟΠΥ/1361/624/10.2.2021 έγγραφο της Γενικής Γραμματέως Ενέργειας και Ορυκτών 
Πρώτων Υλών προτίθεται να προβεί στην προμήθεια δύο σημαιών και δύο βάσεων-ιστών 
σημαίας για τις ανάγκες του ΥΠΕΝ σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.

Συνοπτικά στοιχεία Πρόσκλησης:
Αντικείμενο Πρόσκλησης Προμήθεια δύο σημαιών και δύο βάσεων-ιστών σημαίας

Κριτήριο ανάθεσης  Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει τιμής.

Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες 
συμβάσεις (CPV) 

35821000-5: Σημαίες
35821100-6: Κοντάρια σημαιών

Προϋπολογισμός

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: έως του ποσού των εκατόν 
εξήντα ενός ευρώ και είκοσι εννιά λεπτών (161,29€) χωρίς 
ΦΠΑ ήτοι διακοσίων ευρώ (200,00€) 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  24%.

Καταληκτική ημερομηνία και 
ώρα υποβολής προσφορών  19 Φεβρουαρίου 2021 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00.

Χρόνος ισχύος προσφορών Εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της 
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφοράς.

1. Περιγραφή αντικειμένου
Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η προμήθεια δύο σημαιών και δύο βάσεων-ιστών 
σημαίας και ειδικότερα :

Είδος προς προμήθεια Τεμάχια
Σημαία ελληνική (χωρίς κρόσσια)
Διάσταση: 1,35μ. χ 0,90μ.

1

Σημαία Ευρωπαϊκής Ένωσης (χωρίς κρόσσια)
Διάσταση: 1,35μ. χ 0,90μ.

1

Βάση & Ιστός ξύλινη με επένδυση βελούδο
Ύψος: 2 μέτρα

2

ΠΡΟΣ: Ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς
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2. Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση
Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης θα ανέλθει έως του ποσού των εκατόν εξήντα ενός 
ευρώ και είκοσι εννιά λεπτών (161,29€) χωρίς ΦΠΑ ήτοι διακοσίων ευρώ (200,00€) 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. και θα χρηματοδοτηθεί από τις πιστώσεις του Τακτικού 
Προϋπολογισμού του ΥΠΕΝ οικονομικού έτους 2021 και ειδικότερα του Ειδικού Φορέα 1031-
204-0000000, ΑΛΕ 2410989899 «Αγορές λοιπών αγαθών» σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 
ΥΠΕΝ/ΔΟΙΚΔ/14623/747/15.2.2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε 
στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Υπηρεσίας με α/α 156886 (ΑΔΑ: 6ΑΙ44653Π8-
ΣΩΝ).

3. Διαδικασία - Κριτήριο Ανάθεσης
Η διαδικασία της ανάθεσης θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 118 του ν. 4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

4. Κατάθεση και σύνταξη προσφοράς
Οι οικονομικές προσφορές, θα υποβληθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail: 
o.koklioti@prv.ypeka.gr έως τις 19 Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, 
βάσει του συνημμένου υποδείγματος του παραρτήματος Ι της παρούσας πρόσκλησης. 
Με την κατάθεση της προσφοράς οι οικονομικοί φορείς αποδέχονται τους όρους της παρούσας 
πρόσκλησης.
Προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη καταληκτική ημερομηνία και ώρα, θα 
θεωρηθούν εκπρόθεσμες και δε θα αξιολογηθούν.

5. Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς
Η προσφορά θα περιλαμβάνει:
Την Οικονομική Προσφορά του  Παραρτήματος Ι ως εξής:

 Η προσφερόμενη τιμή θα δίνεται σε ευρώ, ανά μονάδα με δύο δεκαδικά ψηφία, 
αριθμητικώς. 

 Στην τιμή θα περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, όπως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

 Θα αναγράφεται το συνολικό κόστος χωρίς ΦΠΑ και με ΦΠΑ.
 Θα αναγράφεται ο χρόνος ισχύος της προσφοράς.

Η προσφορά θα κατατεθεί για το σύνολο του φυσικού αντικειμένου όπως αυτό αναλυτικά 
περιγράφεται ανωτέρω.
Για τη σύγκριση των προσφορών θα ληφθεί υπόψη η συνολική τιμή χωρίς ΦΠΑ και η ανάδειξη 
του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

6. Χρόνος ισχύος προσφοράς
Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον υποψήφιο Ανάδοχο για εξήντα (60) ημέρες από την 
επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της. Η αναγραφή του χρόνου ισχύος της  
προσφοράς είναι υποχρεωτική.

7. Απόρριψη προσφοράς 
 Προσφορά που δεν υποβλήθηκε εμπρόθεσμα. 
 Προσφορά που υποβλήθηκε κατά παράβαση των απαράβατων όρων της παρούσας  

πρόσκλησης.
 Προσφορά υπό αίρεση
 Προσφορά που περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα εφόσον αυτά δεν 

επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή  διόρθωση, 
δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη συμπλήρωσή της.  

 Προσφορά η οποία είναι εναλλακτική προσφορά.
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 Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από το ζητούμενο, ήτοι εξήντα (60) 
ημέρες.

 Προσφορά από την οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή.
 Προσφορά στην οποία η προσφερόμενη τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό, όπως 

αναφέρεται στην παρούσα πρόσκληση.
 Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιμής. 
 Προσφορά που δεν αφορά στο σύνολο της προμήθειας.

8. Ματαίωση διαδικασίας 
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη 
διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016.

9. Χρόνος – Τόπος Παράδοσης
Η παράδοση των ειδών θα πραγματοποιηθεί εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την 
κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης, στο κτίριο του ΥΠΕΝ επί της Λ. Μεσογείων 119 
(αρμόδιος επικοινωνίας: Μ. Σιαμόπουλος τηλ. Επικοινωνίας: 2131513020).
Κατά την παράδοση , τα είδη συνοδεύονται μόνο με δελτίο αποστολής.

10. Αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης-  Παραλαβής 
Η εκάστοτε ισχύουσα ορισθείσα Επιτροπή Παρακολούθησης - Παραλαβής του Υ.Π.ΕΝ. είναι 
αρμόδια για την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή της προμήθειας.

11. Παροχή Διευκρινίσεων
Διευκρινίσεις σχετικά με τους γενικούς όρους της παρούσας πρόσκλησης παρέχονται από το 
Τμήμα Κατάρτισης και Εκτέλεσης Προγράμματος Προμηθειών (γρ. 237, 2ος όροφος Λ. 
Μεσογείων 119, Τ.Κ. 101 92), αρμόδια υπάλληλος Ο. Κοκλιώτη, τηλ.: 213 1513 439.

12. Πληρωμή- Κρατήσεις 
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά από την έκδοση του πρωτοκόλλου οριστικής 
παραλαβής της αρμόδιας επιτροπής Παραλαβής και την κοινοποίηση του στον ανάδοχο.
Πριν από την πληρωμή ο ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση των σχετικών δικαιολογητικών 
και την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών / δικαιολογητικών όπως προβλέπονται από τις 
ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 200 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς 
και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία και συγκεκριμένα:

 κράτηση 0,06%, υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (A.E.Π.Π.) η οποία 
υπολογίζεται επί της αξίας της πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων, επιβαρυνόμενη με 
τέλος χαρτοσήμου 3% ( πλέον 20% υπέρ Ο.Γ.Α.) ,

 Παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 
      Ο ΦΠΑ βαρύνει το Ελληνικό Δημόσιο.

13. Ειδικοί όροι 
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο Ανάδοχος πρέπει να τηρεί τις υποχρεώσεις του, που 
απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής 
νομοθεσίας που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού 
δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α΄του Ν. 4412/2016.
Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ, στη Δ/νση www.ypen.gr.

Ο Υπηρεσιακός Γραμματέας ΥΠΕΝ
Συνημμένα
-Παράρτημα Ι          Νικόλαος Μιχαλόπουλος

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.ypen.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΥΛΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Είδος προς προμήθεια Τεμάχια Αξία 
τεμαχίου 

χωρίς 
ΦΠΑ(€)

Συνολική Αξία 
χωρίς ΦΠΑ 

Συνολική Αξία 
με ΦΠΑ 24%

Σημαία ελληνική (χωρίς κρόσσια)
Διάσταση: 1,35μ. χ 0,90μ.

1

Σημαία Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(χωρίς κρόσσια)
Διάσταση: 1,35μ. χ 0,90μ.

1

Βάση & Ιστός ξύλινη με επένδυση 
βελούδο
Ύωος: 2 μέτρα

2

Συνολική αξία χωρίς ΦΠΑ 
Συνολική αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
Συνολική αξία χωρίς ΦΠΑ ολογράφως
Συνολική αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ολογράφως

Χρόνος ισχύος προσφοράς: εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες
                                                                                                                     

                                                                                                    Για τον προσφέροντα

                                                                                                     Ο/Η ΝΟΜΙΜΟΣ /Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

                                                                                                    (Υπογραφή-Σφραγίδα-Ημερομηνία)

Στοιχεία Προσφέροντος
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