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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.   : Αλεξάνδρα Γατσίδη
Τηλέφ.     : 2131513278                                                                          
E-mail     : a.gatsidi@prv.ypeka.gr

ΘΕΜΑ:  «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών παρακολούθησης 
συστημάτων συναγερμού του Κέντρου Επεξεργασίας, Ελέγχου και Πιστοποίησης Δασικού 
Πολλαπλασιαστικού Υλικού στην Αμυγδαλέζα Αχαρνών»

   
 ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:  21/03/2022  και ώρα  13:30

Συνοπτική περιγραφή αντικειμένου 
Το Τμήμα Κατάρτισης και Εκτέλεσης Προγράμματος Προμηθειών θα προβεί στην επανάληψη της 
διαδικασίας απευθείας ανάθεσης υπηρεσιών παρακολούθησης συστημάτων συναγερμού του 
Κέντρου Επεξεργασίας, Ελέγχου και Πιστοποίησης Δασικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού στην 
Αμυγδαλέζα Αχαρνών, λόγω ματαίωσης της υπ. αριθ. πρωτ. 20916/827/02-03-2022 πρόσκλησης  
υποβολής προσφοράς.

Οι υπηρεσίες παρακολούθησης των συστημάτων συναγερμών αφορούν στις εγκαταστάσεις του 
εκκοκκιστηρίου, των ψυγείων-αποθηκών και του εργαστηρίου ελέγχου ποιότητας δασικών σπόρων, 
συνολικής έκτασης 600 τ.μ., και το ξυλουργείο έκτασης 250 τ.μ., που περιλαμβάνουν υψηλής αξίας 
τεχνολογικό εξοπλισμό. (Αρμόδιος υπάλληλος: κ. Μ. Πατσουράκος, τηλ.: 2131512124)

Οι υπηρεσίες παρακολούθησης του συστήματος συναγερμού θα πρέπει:
α) να παρέχονται καθ’ όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου καθημερινά, τα Σαββατοκύριακα και τις 
Αργίες,
β) να  περιλαμβάνουν τον έλεγχο  των  (5) πέντε ανεξάρτητων συστημάτων συναγερμών από το 
κέντρο λήψης σημάτων της αναδόχου εταιρείας  και
γ) σε περίπτωση λήψης σήματος συναγερμού να ειδοποιούνται στα δηλωμένα τηλέφωνα οι αρμόδιοι 
υπάλληλοι της Δ/νσης Δασικών έργων και Υποδομών. Ταυτόχρονα να γίνεται μετάβαση στο χώρο, 
προκειμένου να διαπιστωθούν πιθανά ίχνη παραβίασης και αν χρειαστεί να ειδοποιείται η 
αστυνομία. 

Διαδικασία και κριτήριο ανάθεσης
Η διαδικασία της ανάθεσης θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 118 του ν.4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Χρηματοδότηση - Προϋπολογισμός
Φορέας χρηματοδότησης είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

ΠΡΟΣ
Ενδιαφερόμενους Οικονομικούς 
Φορείς
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Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 2.356,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 
και επιμερίζεται ως εξής: 992,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% για το οικονομικό έτος 2022 και 
1.364,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% για το οικονομικό έτος 2023.
Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού Υ.Π.ΕΝ, του ειδικού φορέα 1031-
207-0000000, του αναλυτικού λογαριασμού εξόδων 2420989001 (Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες) και
δεσμεύτηκε με την υπ. αριθ. πρωτ. 18736/1108/28-02-2022 (ΑΔΑ:  6ΡΨΤ4653Π8-Ν4Χ) ανάληψη 
υποχρέωσης με α/α 22898 και την υπ. αριθ. πρωτ. 19903/1162/28-02-2022 (ΑΔΑ: ΨΧΣΠ4653Π8-4ΘΨ) 
απόφαση έγκρισης πολυετούς υποχρέωσης. 

Υποβολή προσφοράς / Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς 
Η προσφορά συντάσσεται με βάση τους όρους της παρούσας πρόσκλησης. Υποβάλλεται εντός της 
προθεσμίας που ορίζεται σε αυτή, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης 
Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού (Λ. Μεσογείων 119, Ισόγειο) έως τις 21/03/2022,  
ώρα  13:30 με την ένδειξη: «Προσφορά για την παροχή υπηρεσιών παρακολούθησης συστημάτων 
συναγερμού του Κέντρου Επεξεργασίας, Ελέγχου και Πιστοποίησης Δασικού Πολλαπλασιαστικού 
Υλικού στην Αμυγδαλέζα», αναφέροντας και τον αριθμό πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης. 

Εντός του φακέλου της προσφοράς θα περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
(α)   Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, όπου θα δηλώνεται η πλήρης αποδοχή και 
συμμόρφωση με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας πρόσκλησης.
(β)    Οικονομική προσφορά, τα οικονομικά στοιχεία της οποίας, συμπληρώνονται, σύμφωνα με το 
υπόδειγμα του Παραρτήματος  όπου:

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

      Θα αναγράφεται το συνολικό κόστος χωρίς ΦΠΑ και με ΦΠΑ.
 Στην τιμή θα περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, όπως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
    Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 

και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ.
      Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν 

αναπροσαρμόζονται.

Χρόνος ισχύος προσφοράς
Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον οικονομικό φορέα για τριάντα (30) ημέρες από την επόμενη της 
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφοράς. Η αναγραφή του χρόνου ισχύος της προσφοράς 
είναι υποχρεωτική.

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

Πρόσκλησης.
 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.
 Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από το ζητούμενο, ήτοι τριάντα (30) ημέρες.
 Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή.
 Προσφορά στην οποία η προσφερόμενη τιμή υπερβαίνει το συνολικό προϋπολογισμό,  όπως 

αναφέρεται στην παρούσα πρόσκληση.
 Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιμής. 
 Προσφορά που δεν αφορά στο σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών.
 Προσφορά που δεν πληροί τους όρους της παρούσας.
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Χρονική διάρκεια συμβατικού αντικειμένου
Οι υπό ανάθεση υπηρεσίες θα παρέχονται για δεκαεννέα (19) μήνες από την ανάδοχο εταιρεία με 
προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης στις 23 /04/2022.

Παρακολούθηση - Παραλαβή υπηρεσιών
Η Διεύθυνση Δασικών Έργων και Υποδομών είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και παραλαβή 
των παρεχόμενων υπηρεσιών και θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα 
ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση 
των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω 
όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της 
διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016. 

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. 

Πληρωμή- Κρατήσεις 
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί τμηματικά σε τρεις δόσεις, ήτοι μία δόση εντός του 
τρέχοντος έτους και δύο δόσεις εντός του 2023.
Οι πληρωμές θα γίνονται μετά την έκδοση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της αρμόδιας υπηρεσίας που 
θα παρακολουθεί την εκτέλεση της σύμβασης.
Πριν από κάθε πληρωμή ο ανάδοχος υποχρεούται στην προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών/ 
δικαιολογητικών, όπως προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία, 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, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την εκτέλεση των υπηρεσιών στον τόπο και 
με τον τρόπο, που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
Επίσης ο ανάδοχος επιβαρύνεται:
 με παρακράτηση φόρου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις,
 με κράτηση 0,06%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας της πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων 
υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, επιβαρυνόμενη με τέλος χαρτοσήμου 3% 
(πλέον 20% υπέρ Ο.Γ.Α.) και 
 με κράτηση 0,07%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας της πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων 
υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ, επιβαρυνόμενη με τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% υπέρ Ο.Γ.Α.).
Ο Φ.Π.Α βαρύνει το Ελληνικό Δημόσιο.

Ειδικοί όροι            
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις κοινωνικοασφαλιστικού και 
εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου. 

Ο Υπηρεσιακός Γραμματέας

Ν. Μιχαλόπουλος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
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

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μηνιαίο 
κόστος 
χωρίς 
Φ.Π.Α.

Φ.Π.Α. 
24%

Μηνιαίο 
κόστος με 
Φ.Π.Α.

Συνολικό 
κόστος 
δεκαεννέα 
(19) 
μηνών 
χωρίς 
Φ.Π.Α.

Συνολικό 
κόστος 
δεκαεννέα 
(19)  
μηνών με 
Φ.Π.Α.

Παρακολούθηση 
συστημάτων συναγερμού 
του Κέντρου Επεξεργασίας, 
Ελέγχου και Πιστοποίησης 
Δασικού Πολλαπλασιαστικού 
Υλικού στην Αμυγδαλέζα

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:  Τριάντα (30)  ημέρες
                                                                                                   

                                                                                                  O ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

                                                                                                (ΥΠΟΓΡΑΦΗ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ)
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