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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ                                                

ΓΕΝIKH ΔIEYΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ.Δ/νση  : Μεσογείων 119                                                                                                                               

Ταχ.Κωδ.    : 115 26                                                                                             

Πληροφ.     Όλγα Κοκλιώτη

Τηλέφ.        : 213-1513-439                                                                          

E-mail       :o.koklioti@prv.ypeka.gr 

Προς :Κάθε ενδιαφερόμενο

Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια εξοπλισμού αναβάθμισης των 

ηλεκτρονικών υπολογιστών του ΥΠΕΝ » .

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας βάσει του με αριθμ. Πρωτ. 104468/357/9.11.2021 

αιτήματος της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης πρόκειται να προβεί στην προμήθεια 

εξοπλισμού αναβάθμισης των ηλεκτρονικών υπολογιστών του ΥΠΕΝ σύμφωνα με τους όρους της 

παρούσας πρόσκλησης.

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Προμήθεια

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Προμήθεια εξοπλισμού αναβάθμισης των 

ηλεκτρονικών υπολογιστών του ΥΠΕΝ.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει τιμής.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ  

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη θα ανέλθει 

μέχρι του ποσού των δώδεκα χιλιάδων οκτακοσίων 

πενήντα ευρώ (12.850,00€) μη 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ήτοι δεκαπέντε 

χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ 

(15.934,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ CPV

30236110-6: (Μνήμη τυχαίας προσπέλασης)

30233000-1: : (Μονάδες αποθήκευσης και 

ανάγνωσης)

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την 

επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 

προσφοράς.

Α. Π.: ΥΠΕΝ/∆ΠΥ∆Υ/109212/5145

Ηµ/νία: 17/11/2021
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ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Ημέρα Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 12:00

1. Περιγραφή Φυσικού αντικειμένου

Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η προμήθεια εξοπλισμού αναβάθμισης των 

ηλεκτρονικών υπολογιστών του ΥΠΕΝ όπως αναλυτικά περιγράφεται στον πίνακα που ακολουθεί:

Α/Α Περιγραφή Είδους
Χρονική Διάρκεια 

Εγγύησης
(Έτη)

Ζητούμενη 

Ποσότητα 

(Τεμάχια)
1 Kingston 4GB 1600MHz Low Voltage Module Single 

Rank για PC Dell Optiplex 5040 Upgrade ή 
ισοδύναμο

Limited Lifetime
40

2
Kingston 4GB DDR4 2666MHz Module για
PC Dell Optiplex 3050 Upgrade ή ισοδύναμο

Limited Lifetime
90

3
Kingston 4GB DDR4 2666MHz Module για
PC Lenovo M720S Upgrade ή ισοδύναμο

Limited Lifetime
185

4

Εσωτερικός δίσκος SSD, 500GB, SATA 6 Gbps, cache 
512MB, λογισμικό datamigration 
(τύπος Samsung ή ισοδύναμος)

5 έτη 40

2. 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.

3. Προϋπολογισμός – Χρηματοδότηση

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται μέχρι του ποσού των δώδεκα χιλιάδων 

οκτακοσίων πενήντα ευρώ (12.850,00€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ήτοι δεκαπέντε χιλιάδων 

εννιακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ (15.934,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%  και θα 

χρηματοδοτηθεί από τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠΕΝ 

οικονομικού έτους 2021 και ειδικότερα του έργου 2017ΣΕ57500001  «ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ, 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

(Π.Κ.1980ΣΜ07500000, 1979ΣΜ07500002, 1978ΣΜ07500001)» της ΣΑΕ 575.  

Σχετική δέσμευση πίστωσης: Το αριθμ. Πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/107217/2349/15.11.2021 έγγραφο περί 

διαθεσιμότητας πιστώσεων ποσού στο έργο με κωδ. ΠΔΕ 2017ΣΕ57500001 του τμήματος 

Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων με ΑΔΑΜ:21REQ009537563.

4. Υποβολή και σύνταξη προσφορών 

Η προσφορά θα υποβληθεί με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στα επισυναπτόμενα 

Παραρτήματα, τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και εντός της προθεσμίας που ορίζεται σε 

αυτή. 

Προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη καταληκτική ημερομηνία και ώρα, θα 

θεωρηθούν εκπρόθεσμες και δεν θα αξιολογηθούν.

Η προσφορά θα κατατεθεί μέσα σε σφραγισμένο φάκελο στο Πρωτόκολλο της Γενικής  Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών (Λεωφόρος Μεσογείων 119, Ισόγειο) έως τις 22 Νοεμβρίου 2021, ημέρα 

Δευτέρα και ώρα 12:00 όπου θα αναγράφεται ευκρινώς: 

ü η λέξη Προσφορά,

ü η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής ήτοι: Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

      Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών,
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      Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού 

      Τμήμα Κατάρτισης και Εκτέλεσης Προγράμματος Προμηθειών  

ü  ο τίτλος της πρόσκλησης

ü η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής),

ü τα στοιχεία του οικονομικού φορέα.

Η προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς, σύμφωνα με το 

Υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ, και  θα λάβει αριθμό πρωτοκόλλου. 

Επιπρόσθετα, ο κυρίως φάκελος θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Να μην αποσφραγιστεί από την 

Ταχυδρομική Υπηρεσία ή τη Γραμματεία του Πρωτοκόλλου».

5. Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς 

Ο φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει:

1. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, 

υπογεγραμμένη από το  νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας, στην οποία θα δηλώνεται ότι αποδέχεται 

πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.

2. Την οικονομική προσφορά του Παραρτήματος ΙΙΙ, όπου:

ü Η προσφερόμενη τιμή θα δίνεται σε ευρώ.

ü Στην τιμή θα περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, όπως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

ü Θα αναγράφεται το συνολικό κόστος χωρίς ΦΠΑ και με ΦΠΑ.

ü H τελική τιμή θα στρογγυλοποιείται στα δύο δεκαδικά ψηφία.

ü Θα αναγράφεται ο χρόνος ισχύος της προσφοράς.

ü Η προσφορά θα αφορά στο σύνολο του φυσικού αντικειμένου όπως αναλυτικά 

περιγράφεται ανωτέρω.

ü Η προσφερόμενη τιμή είναι σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια της ανάθεσης/σύμβασης και

δεν αναπροσαρμόζεται.

Θα ληφθεί υπόψη η τιμή χωρίς ΦΠΑ στο συνολικό κόστος για τη σύγκριση των προσφορών 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. Δικαιολογητικά ανάθεσης 

Ο προσωρινός ανάδοχος υποχρεούται, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την 

κοινοποίηση ειδικής έγγραφης ειδοποίησης της αναθέτουσας αρχής να υποβάλει στη Γενική 

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, σε σφραγισμένο φάκελο, τα δικαιολογητικά ανάθεσης του 

Παραρτήματος Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος  της παρούσας πρόσκλησης. Η κατάθεση 

θα γίνει στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας (ισόγειο, Λ. Μεσογείων 119, Αθήνα).

8. Υπογραφή σύμβασης

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού 

(σύμβαση) εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση σχετικής 

ειδικής πρόσκλησης.

9. Χρόνος – Τόπος Παράδοσης

Η παράδοση των ειδών θα πραγματοποιηθεί εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την 

ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, στην αποθήκη του ΥΠΕΝ επί της οδού Πανόρμου 2 στην 

Αθήνα. (αρμόδιος επικοινωνίας: Π. Γεωργιόπουλος τηλ. Επικοινωνίας: 213 1513 236).

Κατά την παράδοση, τα είδη συνοδεύονται μόνο με δελτίο αποστολής
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10. Λόγοι απόρριψης προσφοράς

Ως λόγοι απόρριψης της προσφοράς τεκμαίρονται οι ακόλουθοι:

• Προσφορά που δεν υποβλήθηκε εμπρόθεσμα. 

• Προσφορά που υποβλήθηκε κατά παράβαση των απαράβατων όρων της παρούσας  

πρόσκλησης.

• Προσφορά υπό αίρεση.

• Προσφορά για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις εντός 

της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή 

σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν. 4412/16 όπως ισχύει σήμερα.

• Προσφορά η οποία είναι εναλλακτική προσφορά.

• Προσφορά στην οποία η προσφερόμενη τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό, όπως 

αναφέρεται στην παρούσα πρόσκληση.

• Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από το ζητούμενο, ήτοι εξήντα (60) ημέρες.

• Προσφορά από την οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή με την 

επιφύλαξη του άρθρου 102 του Ν. 4412/16.

• Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιμής. 

• Προσφορά που δεν αφορά στο σύνολο του φυσικού αντικειμένου.

• Προσφορά για την οποία` ο προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 

είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας 

αρχής, εξηγήσεις αναφορικά με την τιμή ή το κόστος που προτείνει σε αυτήν, στην περίπτωση 

που η προσφορά του φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση με τις υπηρεσίες, σύμφωνα με 

την παρ. 1 του άρθρου 88 του ν.4412/2016.

• Προσφορά που διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι δε συμμορφώνεται με τις 

ισχύουσες  υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016.

• Προσφορά η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα 

έγγραφα της παρούσας πρόσκλησης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα 

με την υποβολή ή τη συμπλήρωσή τους, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας.

11. Ματαίωση διαδικασίας 

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ματαιώσει αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης για τους λόγους 

και υπό τους όρους  του άρθρου 106 του ν.4412/2016, ως ισχύει. 

12. 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.

Αν η επιτροπή παραλαβής παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο 

τις αποκλίσεις που παρουσιάζει αυτό από τους όρους της σύμβασης και διατυπώνει αιτιολογημένα 

τη γνώμη της για το ζήτημα αν το υλικό είναι κατάλληλο ή όχι για τη χρήση που προορίζεται. 

Εφόσον κριθεί από την αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, ότι 

οι παρεκκλίσεις του υλικού δεν επηρεάζουν την καταλληλότητά του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, 

με αιτιολογημένη απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 

οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του υλικού, με ή χωρίς έκπτωση επί της συμβατικής τιμής. 

Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον κριθεί από την αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα που 

εκτελεί τη σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού επηρεάζουν την καταλληλότητά του και δεν 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το υλικό μπορεί να απορριφθεί.

13. Διαδικασία πληρωμής- 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.
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Πριν από την πληρωμή ο ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση / προσκόμιση των νόμιμων 

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 0,07%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας της πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων 

υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ), επιβαρυνόμενη με 

τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% υπέρ Ο.Γ.Α.),

• 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.

14. Επιπρόσθετοι ειδικοί όροι 

Κατά την εκτέλεση της ανάθεσης 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.

Ειδικά, στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 

2939/2001, επιπλέον του ως άνω όρου, περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο  ανάδοχος υποχρεούται κατά 

την υπογραφή της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των 

παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 

16 του ν.2939/2001.

Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου 

δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται 

στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του 

ν.4412/2016 και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται 

υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων 

του προηγούμενου εδαφίου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 7 του άρθρου 105 του ν.4412/2016 

όπως ισχύει σήμερα.
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν έχει υποχρέωση εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών 

(ΕΜΠΑ), κατά την υπογραφή του συμφωνητικού , υποβάλλει Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 

του νομίμου εκπροσώπου,  όπου θα δηλώνεται η μη υποχρέωση εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο 

Παραγωγών του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ).

15. Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων 

ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό 

της, θα επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και 

τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για 

το σκοπό της αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, 

λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της 

επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, 

σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, κατά 

τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην αναλυτική ενημέρωση που επισυνάπτεται στην παρούσα.
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Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Η παρούσα πρόσκληση θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΚΗΜΔΗΣ) και στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου περιβάλλοντος και Ενέργειας, στη 

διεύθυνση (URL) :   www.ypen.gov.gr , στη διαδρομή Yπουργείο //προκηρύξεις διαγωνισμών.
                                                                                                   

Συνημμένα:                                                                                             Ο Υπηρεσιακός Γραμματέας
-Παράρτημα Ι                                                                                                    
-Παράρτημα ΙΙ                                                                                             Νικόλαος Μιχαλόπουλος
-Παράρτημα ΙΙΙ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ι

                                                 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Τα έγγραφα του παρόντος(πρωτότυπα ή αντίγραφα)  υποβάλλονται σύμφωνα με το Ν. 2690/1999 (Α’ 

45) και τα άρθρα 13 και 15 του Ν 4727/2020 (Α’ 184). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν 

ιδιωτικά έγγραφα , μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία , εφόσον συνυποβάλλεται 

υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβεια τους.

1. Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού οικονομικού φορέα από διαδικασίες 

σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016,  όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, απαιτούνται:   

α) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, όπου θα δηλώνεται ότι δεν συντρέχει σε βάρος του 

οικονομικού φορέα αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για οποιοδήποτε από τους λόγους που 

προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθ. 73 του ν. 4412/2016.

Η Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα υπογράφεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 79 Α του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β) Φορολογική ενημερότητα (εν ισχύ).

γ) Ασφαλιστική ενημερότητα ( κύρια και επικουρική) (εν ισχύ).

2. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 

νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία, και 

δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό 

πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) 

εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του,  εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται:

i) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 

νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και 

τις μεταβολές της στο ΓΕΜΗ προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης το οποίο 

πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.  

ii) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου γενικό 

πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 

υποβολή του.  

Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης 

εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις 

συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού 

φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να 

ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες 

σε πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον 

απόφαση- πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την 

οποία χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν 

χορηγηθεί εξουσίες σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα.

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας 

εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση  του 

νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, 

μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες 

οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την 

εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα 

υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η 

θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
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Σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης αρκεί η υποβολή 

Βεβαίωσης έναρξης εργασιών ατομικής επιχείρησης από την Δ.Ο.Υ.

Όλες οι ανωτέρω αναφερόμενες υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί 

μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών και υπογράφονται 

από τον νόμιμο εκπρόσωπο του αναδόχου.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Αθήνα ……/……../2021

Προς

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Θέμα: «Υποβολή προσφοράς για την υπ’ αριθ. πρωτ. ……………………………………………πρόσκληση 

υποβολής προφοράς για την προμήθεια εξοπλισμού αναβάθμισης των ηλεκτρονικών 

υπολογιστών του ΥΠΕΝ».

Επωνυμία Εταιρείας :

ΑΦΜ/ΔΟΥ:

Διεύθυνση Έδρας:

Τηλέφωνα επικοινωνίας :

Fax / E- mail:

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Με την παρούσα υποβάλλουμε την προσφορά της εταιρείας μας στην ανωτέρω πρόσκληση.

                                                                                                                          Ο/Η Αιτ…..

(Υπογραφή και Σφραγίδα)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣ:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ημερομηνία ……/………/……

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Τ.Κ

ΠΟΛΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

E-MAIL

ΑΦΜ-ΔΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Περιγραφή Είδους

Ποσότητα 

(Τεμάχια)

Αξία 

τεμαχίου 

χωρίς 

ΦΠΑ (€)

Αξία χωρίς 

ΦΠΑ
Αξία με ΦΠΑ 24%

Kingston 4GB 1600MHz Low Voltage 

Module Single Rank για PC Dell 

Optiplex 5040 Upgrade ή ισοδύναμο

40

Kingston 4GB DDR4 2666MHz Module 

για

PC Dell Optiplex 3050 Upgrade ή 

ισοδύναμο

90

Kingston 4GB DDR4 2666MHz Module 

για

PC Lenovo M720S Upgrade ή 

ισοδύναμο

185

Εσωτερικός δίσκος SSD, 500GB, SATA 6 

Gbps, cache 512MB, λογισμικό 

datamigration 

(τύπος Samsung ή ισοδύναμος)

40

Συνολική αξία χωρίς ΦΠΑ:

ΦΠΑ 24%

Συνολική αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%:

Συνολική αξία μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  ολογράφως:

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:   εξήντα (60) ημέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας 

υποβολής προσφοράς.

                                                                                                    Για τον προσφέροντα

                                                                                                     Ο/Η ΝΟΜΙΜΟΣ /Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

                                                                                                    (Υπογραφή-Σφραγίδα)
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