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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
Ταχ.Δ/νση : Μεσογείων 119           
Ταχ.Κωδ. : 101 92
Πληροφ. : Ο. Κοκλιώτη 
Τηλέφ. : 213 1513439  
e-maiΙ: o.koklioti@prv.ypeka.gr

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών που αφορά στην προμήθεια φιαλών βαθμονόμησης 
προτύπου αναφοράς NO και SO2, υπηρεσίες διακρίβωσης και συντήρησης προτύπων ροομέτρων 
καθώς και επισκευής αναλυτή αζωτοξειδίων με ενσωμάτωση ανταλλακτικών για τις ανάγκες της 
Διεύθυνσης Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας του ΥΠΕΝ. 

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σύμφωνα με τα υπ’ αριθ. πρωτ. 65724/1345/12.7.2021, 
84982/1645/14.9.2021 και 9121/146/2.2.2022 αιτήματα της Διεύθυνσης ΚΑΠΑ προτίθεται να 
προβεί στην επιλογή αναδόχου/ων α) για την προμήθεια φιαλών βαθμονόμησης προτύπου 
αναφοράς NO και SO2,β) για υπηρεσίες διακρίβωσης και συντήρησης προτύπων ροομέτρων και 
γ)επισκευής αναλυτή αζωτοξειδίων με ενσωμάτωση ανταλλακτικών για τις ανάγκες της 
Διεύθυνσης Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας του ΥΠΕΝ.

1.Συνοπτικά στοιχεία πρόσκλησης

Αντικείμενο Πρόσκλησης 

α) Προμήθεια φιαλών βαθμονόμησης προτύπου 
αναφοράς NO και SO2, 
β)υπηρεσίες διακρίβωσης και συντήρησης προτύπων 
ροομέτρων και
 γ) υπηρεσίες επισκευής αναλυτή αζωτοξειδίων με 
ενσωμάτωση ανταλλακτικών 
για τις ανάγκες της  Διεύθυνσης Κλιματικής Αλλαγής και 
Ποιότητας της Ατμόσφαιρας του ΥΠΕΝ.

Κριτήριο ανάθεσης Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει τιμής.

Κοινό λεξιλόγιο για τις 
δημόσιες συμβάσεις (CPV) 

38545000-7: Συσκευές ποιοτικής ή ποσοτικής ανάλυσης 
αερίων
71900000-7: Εργαστηριακές υπηρεσίες

Υποδιαίρεση σε τμήματα Ναι (Τμήμα Α, Β, και Γ)

Τμήμα Α -Προϋπολογισμός

Προμήθεια μιας (1) φιάλης βαθμονόμησης προτύπου 
αερίου αναφοράς ΝΟ και μιας (1) φιάλης βαθμονόμησης 
προτύπου αερίου αναφοράς SO2.

Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη τμήματος Α: έως 
του ποσού των δέκα χιλιάδων εκατό ευρώ (10.100,00€)  
μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ήτοι δώδεκα χιλιάδων 

  ΠΡΟΣ:
Ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς 
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πεντακοσίων είκοσι τεσσάρων ευρώ (12.524,00€) 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Τμήμα Β -Προϋπολογισμός

Επισκευή αναλυτή αζωτοξειδίων (NOx) με ενσωμάτωση 
ανταλλακτικών.
Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη τμήματος Β: έως 
του ποσού των τριών χιλιάδων εκατό ευρώ (3.100,00€) 
μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ήτοι τριών χιλιάδων 
οκτακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ (3.844,00€) 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

Τμήμα Γ- Προϋπολογισμός

Παροχή υπηρεσιών συντήρησης, διακρίβωσης και 
πιστοποίησης δύο (2) εργαστηριακών προτύπων 
ροομέτρων τύπου πιστονιού (Α’ βαθμίδας) και της βάσης 
ελέγχου.
Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη τμήματος Γ έως του 
ποσού των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00€) μη 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ήτοι έξι χιλιάδων διακοσίων 
ευρώ (6.200,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Συνολική προϋπολογισθείσα 
δαπάνη

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται έως 
του ποσού των δεκαοκτώ χιλιάδων διακοσίων ευρώ 
(18.200,00€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ήτοι είκοσι 
δύο χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ 
(22.568,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Καταληκτική ημερομηνία και 
ώρα υποβολής προσφορών  18/03/2022 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00.

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

2. Φυσικό και Οικονομικό Αντικείμενο 
α) Τμήμα Α: Προμήθεια μιας (1) φιάλης βαθμονόμησης προτύπου αερίου αναφοράς ΝΟ 
και μιας (1) φιάλης βαθμονόμησης προτύπου αερίου αναφοράς SO2.
Για τις ανάγκες ομαλής λειτουργίας του διαπιστευμένου κατά EN ISO 17025 Εθνικού 
Εργαστηρίου Αναφοράς για την Ποιότητα της Ατμόσφαιρας, απαιτείται η προμήθεια μιας (1) 
φιάλης βαθμονόμησης προτύπου αερίου αναφοράς ΝΟ και μιας (1) φιάλης βαθμονόμησης 
προτύπου αερίου αναφοράς SO2.
Πρόκειται για προμήθεια φιαλών προτύπου αερίου αναφοράς σε μείγμα (Primary Reference 
Material-PRM ή Certified Reference Material-CRM). Η φιάλη θα είναι όγκου τουλάχιστον 5 
λίτρων, από κατάλληλο υλικό και το πρότυπο αέριο μείγμα σε άζωτο ή συνθετικό αέρα θα 
έχει παραχθεί με τη σταθμική μέθοδο (gravimetric method) σύμφωνα με το τεχνικό πρότυπο 
ISO 6142 και θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό διακρίβωσης. Το πιστοποιητικό 
διακρίβωσης θα έχει εκδοθεί από εργαστήριο διαπιστευμένο κατά EN ISO 17025 για τέτοιου 
είδους διακριβώσεις και θα φέρει το λογότυπο του φορέα πιστοποίησης ο οποίος θα είναι 
αναγνωρισμένος εθνικός φορέας πλήρες μέλος (MRA) του International Laboratory 
Accreditation Cooperation-ILAC.
Η απαιτούμενη συγκέντρωση της φιάλης ΝΟ θα είναι 450 nmol/mol ή ppb ενώ της φιάλης 
SO2 θα είναι 11 μmol/mol ή ppm. Η αβεβαιότητα και για τις δυο φιάλες θα δίνεται για k=2 
σε διάστημα εμπιστοσύνης 95% και η διάρκεια ισχύος τους θα είναι τουλάχιστον 2 έτη.
 Σε ότι αφορά στη φιάλη NO είναι αποδεκτή απόκλιση στις δεκάδες, δηλαδή η αποδεκτή 
συγκέντρωση είναι 400-490 nmol/mol ή ppb. Σε ότι αφορά στη φιάλη SO2  είναι αποδεκτή 
απόκλιση στη μονάδα δηλαδή αποδεκτή συγκέντρωση 10-19 μmol/mol ή ppm.
Ο ανάδοχος θα αναλάβει την προσαρμογή της φιάλης με τα αντίστοιχα μανόμετρα που 
διαθέτει το Εθνικό Εργαστήριο.
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To εκτιμώμενο κόστος της ως άνω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των δέκα χιλιάδων εκατό 
ευρώ (10.100,00€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ήτοι δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων 
είκοσι τεσσάρων ευρώ (12.524,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Kωδικός κοινού λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 38545000-7/Συσκευές ποιοτικής ή 
ποσοτικής ανάλυσης αερίων.  

β) Τμήμα Β: Επισκευή αναλυτή αζωτοξειδίων (NOx) με ενσωμάτωση ανταλλακτικών
Το Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (ΕΔΠΑΡ) λειτουργεί σε συνεχή 
24-ωρη βάση καλύπτοντας τις υποχρεώσεις της χώρας, που πηγάζουν από την εθνική και 
ενωσιακή νομοθεσία, οι οποίες μεταξύ άλλων είναι η παρακολούθηση της ποιότητας της 
ατμόσφαιρας, η συμμόρφωση με τις θεσμοθετημένες οριακές τιμές και η ενημέρωση του 
κοινού σε συνεχή καθημερινή βάση με σκοπό τη διασφάλιση της ανθρώπινης υγείας. 
Πρόσφατα έπαψε η καταγραφή των μετρήσεων των συγκεντρώσεων μονοξειδίου του 
αζώτου και διοξειδίου του αζώτου λόγω βλάβης του αναλυτή ΝΟx. 

Πρόκειται για αναλυτή αζωτοξειδίων ΝΟx της κατασκευάστριας εταιρείας TELEDYNE (τύπος 
Τ200, σειριακός αριθμός: 1594). 
Από πρωτογενή τεχνικό έλεγχο που πραγματοποίησε το τεχνικό προσωπικό του 
εργαστηρίου, με αυτοψία και έλεγχο των διαγνωστικών μηνυμάτων διαπιστώθηκαν βλάβες 
ως εξής:
 Έχει καταστραφεί η κάρτα relay board, το σύστημα ψύξης του PMT καθώς και τα δύο 
τροφοδοτικά του αναλυτή.
 Για την επισκευή των αναφερόμενων βλαβών απαιτούνται τα εξής ανταλλακτικά: κάρτα 
Relay Card, ASSY & TEST, SPARE PS37, ASSY & TEST, SPARE 38, και ASSY, HEATSINK/ COOLER.
Επίσης για την επισκευή απαιτούνται η παροχή υπηρεσιών  ελέγχου, αντικατάστασης των 
ανωτέρω αναφερόμενων ανταλλακτικών και ρύθμισης του αναλυτή.
Ο αναλυτής χρήζει επισκευής από εταιρεία που μπορεί να διαθέτει γνήσια ανταλλακτικά και 
να έχει εξουσιοδοτηθεί για επισκευές αναλυτών από την κατασκευάστρια εταιρεία 
TELEDYNE.

To εκτιμώμενο κόστος των ως άνω υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων εκατό 
ευρώ (3.100,00€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ήτοι τριών χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα 
τεσσάρων ευρώ (3.844,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 
Αναλυτικότερα: Το εκτιμώμενο κόστος των ανταλλακτικών ανέρχεται στο ποσό των δύο 
χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500,00€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ήτοι τριών 
χιλιάδων εκατό ευρώ (3.100,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
Το εκτιμώμενο κόστος των υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων ευρώ (600,00€) 
μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ήτοι επτακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ (744,00€) 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

γ) Τμήμα Γ: Υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών συντήρησης, διακρίβωσης και πιστοποίησης 
δύο (2) εργαστηριακών προτύπων ροομέτρων τύπου πιστονιού (Α’ βαθμίδας) και της 
βάσης ελέγχου. 
Για τις ανάγκες ομαλής λειτουργίας του Εθνικού Εργαστηρίου Αναφοράς για την Ποιότητα 
της Ατμόσφαιρας και προκειμένου να προχωρήσουν οι προγραμματισμένες διαδικασίες, 
δεδομένου ότι η λειτουργία υπό καθεστώς διαπίστευσης αποτελεί ενωσιακή υποχρέωση 
αλλά και ενόψει της επικείμενης επιτήρησης του Εργαστηρίου από το ΕΣΥΔ, απαιτούνται οι 
παρακάτω υπηρεσίες συντήρησης και διακρίβωσης των εργαστηριακών προτύπων 
ροομέτρων τύπου πιστονιού (Α΄ Βαθμίδας) Bios Drycal ML800-10 με S/N 143357 και Drycal 
ML800-44 με S/N 136001 μαζί με τη βάση ελέγχου ML800-DCΒ με S/N 137237 της 
κατασκευάστριας εταιρείας MesaLabs, που χρησιμοποιεί το Εργαστήριο.
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Ειδικότερα οι παρεχόμενες υπηρεσίες αφορούν στην ετήσια συντήρηση, στη διακρίβωση και 
στην έκδοση πιστοποιητικών διακρίβωσης (με λογότυπο του φορέα διαπίστευσης) από 
διαπιστευμένο εργαστήριο κατά ΕΝ ISO 17025 ή ισοδύναμο, του παραπάνω εξοπλισμού 
καθώς και τη μεταφορά του εξοπλισμού (παραλαβή και επιστροφή στις εγκαταστάσεις του 
εθνικού εργαστηρίου) στην κατασκευάστρια εταιρεία ή στον εξουσιοδοτημένο φορέα. Ο 
εξοπλισμός κατά τη μεταφορά του πρέπει να είναι ασφαλισμένος έναντι ολικής ή μερικής 
καταστροφής, ή απώλειας.

Τεχνικά στοιχεία που αφορούν στη διακρίβωση:
- Διακρίβωση ροομέτρου πιστονιού (ML800-44, MesaLabs) ως προς το μέγεθος της ροής 
αερίου για τα σημεία 1500, 5000, 7000, 38330 ml/min.
- Διακρίβωση ροομέτρου πιστονιού (ML800-10, MesaLabs) ως προς το μέγεθος της ροής 
αερίου για τα σημεία 20, 60, 80, 100 ml/min.
- Διακρίβωση του αισθητήρα πίεσης της βάσης ελέγχου ML800-DCΒ. 
Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν:
 Την παραλαβή από το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για την Ποιότητα της 

Ατμόσφαιρας.
 Την μεταφορά στην κατασκευάστρια εταιρεία ή σε εξουσιοδοτημένο φορέα. 
 Τη συντήρηση των δύο (2) εργαστηριακών προτύπων ροομέτρων τύπου πιστονιού 

(Α’ Βαθμίδας) μαζί με τη βάση ελέγχου και τη διακρίβωση με την έκδοση 
πιστοποιητικών διακρίβωσης με λογότυπο του φορέα διαπίστευσης από 
διαπιστευμένο εργαστήριο κατά EN ISO 17025 ή ισοδύναμο(συνολικά θα εκδοθούν  
τρία (3) πιστοποιητικά).

 Την επιστροφή στο Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για την Ποιότητα της 
Ατμόσφαιρας.

To εκτιμώμενο κόστος των ως άνω υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ 
(5.000,00€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ήτοι έξι χιλιάδων διακοσίων ευρώ (6.200,00€) 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%  και ειδικότερα:

Υπηρεσία Εκτιμώμενη δαπάνη 
ποσό χωρίς ΦΠΑ έως

Εκτιμώμενη δαπάνη 
ποσό 

συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ 24% έως

Μεταφορά εξοπλισμού 800,00€ 992,00€
Διακρίβωση και έκδοση 
σχετικών πιστοποιητικών (τρία 
(3) πιστοποιητικά 2.500,00€ 3.100,00€
Συντήρηση εξοπλισμού 1.700,00€ 2.108,00€
Σύνολο 5.000,00€ 6.200,00€

Kωδικός κοινού λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 71900000-7/Εργαστηριακές 
υπηρεσίες. 
Στην παρούσα διαδικασία γίνονται δεκτές προσφορές για ένα, για περισσότερα από ένα ή 
για όλα τα τμήματα, επισημαίνεται δε ότι κάθε προσφορά πρέπει να αφορά στο σύνολο του 
φυσικού αντικειμένου του κάθε τμήματος όπως αναλυτικά περιγράφεται στην παρούσα 
πρόσκληση.
Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που κάποιο από τα ως άνω αναφερόμενα τμήματα δεν 
ολοκληρωθεί για οποιονδήποτε λόγο, η διαδικασία ανάθεσης συνεχίζεται με τα άλλα 
τμήματα. 

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. 
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4.Προϋπολογισμός- Χρηματοδότηση
Ο συνολικός προϋπολογισμός (Τμήματα Α, Β και Γ)  ανέρχεται στο ποσό των δεκαοκτώ 
χιλιάδων διακοσίων ευρώ (18.200,00€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ήτοι είκοσι δύο 
χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ (22.568,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 
και αναλύεται ως εξής:
Για το Τμήμα Α: Ο Προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των δέκα χιλιάδων εκατό ευρώ 
(10.100,00€)  μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ήτοι δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι 
τεσσάρων ευρώ (12.524,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
 Για το Τμήμα Β: Ο Προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων εκατό ευρώ 
(3.100,00€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ήτοι τριών χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα 
τεσσάρων ευρώ (3.844,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
Για το Τμήμα Γ: : Ο Προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ 
(5.000,00€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ήτοι έξι χιλιάδων διακοσίων ευρώ (6.200,00€) 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
 Η ως άνω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 
(ΠΔΕ) του Υ.Π.ΕΝ., και ειδικότερα το έργο: 2017ΣΕ57500000 «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 
ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 
ΑΝΑΦΟΡΑΣ “ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ” (Π.Κ. 1982ΣΕ07500000)» της ΣΑΕ 575 οικονομικού 
2022.  
Σχετική δέσμευση πίστωσης: Αρ.πρωτ.ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/11555/268/8.3.2022 (ΑΔΑΜ: 
22REQ010166100). 

5.Κατάθεση Προσφορών και Προθεσμία Παραλαβής τους 
Οι προσφορές θα υποβληθούν 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.
Οι προσφορές θα κατατεθούν μέσα σε σφραγισμένο φάκελο στο Πρωτόκολλο της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Λεωφόρος Μεσογείων 119, Ισόγειο) έως τις 18 
Μαρτίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 όπου θα αναγράφεται ευκρινώς: 
 η λέξη Προσφορά,
 η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής ήτοι: Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
      Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών,
      Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού 
      Τμήμα Κατάρτισης και Εκτέλεσης Προγράμματος Προμηθειών  
  ο τίτλος της πρόσκλησης και το τμήμα ή τα τμήματα για τα οποία υποβάλλεται 

προσφορά
 η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής),
 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».

6.Προσφορές & Χρόνος ισχύος των Προσφορών
Οι οικονομικοί φορείς θα υποβάλουν προσφορά για το σύνολο του φυσικού αντικειμένου 
του κάθε τμήματος  όπως περιγράφονται στην παρ.1 της παρούσας. 
Προσφορές μπορούν να υποβληθούν για ένα , περισσότερα ή όλα τα τμήματα.
Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται προσφορές που υποβάλλονται για μέρος των 
ζητουμένων κάθε τμήματος. 
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Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που κάποιο από τα αναφερόμενα τμήματα στην παρούσα 
δεν ολοκληρωθεί για οποιονδήποτε λόγο, η διαδικασία συνεχίζεται με τα άλλα τμήματα.  
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους αναδόχους για εξήντα (60) ημέρες 
από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Η αναγραφή του 
χρόνου ισχύος των προσφορών είναι υποχρεωτική.

7.Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς
Ο φάκελος της προσφοράς θα περιέχει:  
α)Την Οικονομική Προσφορά, όπου: 
 H προσφερόμενη τιμή δίνεται σε ευρώ. 
 Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις καθώς 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.
 H τελική τιμή θα στρογγυλοποιείται στα δύο δεκαδικά ψηφία. 
 Θα αναγράφεται  το συνολικό κόστος χωρίς ΦΠΑ και με ΦΠΑ.
 θα αναγράφεται ο χρόνος ισχύος της προσφοράς.
 Η προσφορά θα αφορά στο σύνολο του φυσικού αντικειμένου ανά Τμήμα όπως 

αναλυτικά περιγράφεται στην παρούσα πρόσκληση. 
 Η  προσφερόμενη τιμή είναι σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν 

αναπροσαρμόζεται. 

β) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, υπογεγραμμένη από το  νόμιμο 
εκπρόσωπο της εταιρείας, στην οποία θα δηλώνεται ότι αποδέχεται πλήρως και 
ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας. 

8.Απόρριψη προσφορών 
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 κάθε τμήματος.
 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 
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προσφέροντα με την υποβολή ή τη συμπλήρωσή τους, εντός της προκαθορισμένης 
προθεσμίας.

9.Ματαίωση Διαδικασίας 
Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει τη διαδικασία 
ανάθεσης για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016. 

10.Δικαιολογητικά Ανάθεσης  
O προσωρινός ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να γίνει η ανάθεση, υποχρεούται μετά από 
έγγραφη ειδοποίηση της αναθέτουσας αρχής να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) 
ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης (πρόσκληση) τα 
δικαιολογητικά του Παραρτήματος Ι «Δικαιολογητικά Ανάθεσης – Αποδεικτικά Μέσα» της 
παρούσας, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού. 
Τα ως άνω δικαιολογητικά υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο της 
Δ/νσης Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού (Μεσογείων 119, Τ.Κ. 101 92 
ισόγειο) με την ένδειξη: «Δικαιολογητικά Ανάθεσης – Αποδεικτικά Μέσα».  

11.Παραδοτέα – Τόπος και Χρόνος  Παράδοσης  
Ο ανάδοχος/ανάδοχοι υποχρεούται/νται να παραδώσει/σουν το συμβατικό αντικείμενο του 
τμήματος / τμημάτων στον τόπο και στο χρόνο που προβλέπεται στην παρ.1  «Φυσικό και 
Οικονομικό Αντικείμενο» της παρούσας, κατά περίπτωση και ειδικότερα: 

Για το Τμήμα Α: Η παράδοση των ειδών θα πραγματοποιηθεί εντός τεσσάρων (4) μηνών από 
την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (συμφωνητικό) στις εγκαταστάσεις του Εθνικού 
Εργαστηρίου Αναφοράς για την Ποιότητα της Ατμόσφαιρας επί της οδού Πατησίων 147 στην 
Αθήνα. 

Για το Τμήμα Β: Οι υπηρεσίες θα ολοκληρωθούν εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία 
υπογραφής της σύμβασης (συμφωνητικό).
Το τμήμα Ποιότητας Ατμόσφαιρας του ΥΠΕΝ θα αναλάβει τη μεταφορά του αναλυτή προς 
και από τις εγκαταστάσεις του αναδόχου.

Για το Τμήμα Γ: Οι υπηρεσίες θα ολοκληρωθούν εντός τεσσάρων (4) μηνών από την 
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (συμφωνητικό).
Η παραλαβή των ροομέτρων από το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για την Ποιότητα της 
Ατμόσφαιρας και η επιστροφή τους σε αυτό θα γίνει με ευθύνη του αναδόχου.

12. 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.

13.Παρακολούθηση της Σύμβασης
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της/των σύμβασης/εων για τα τμήματα Β και Γ και η 
διοίκηση αυτής/αυτών θα διενεργηθεί από την αρμόδια υπηρεσία της Δ/νσης Κλιματικής 
Αλλαγής και Ποιότητας της  Ατμόσφαιρας (Δ/νση ΚΑΠΑ)/ Τμ. Ποιότητας της Ατμόσφαιρας , η 
οποία 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/των αναδόχου/ων, 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. 
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Η Δ/νση Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας Ατμόσφαιρας θα βεβαιώνει την καλή εκτέλεση 
των υπηρεσιών του συμβατικού αντικειμένου του κάθε τμήματος, όπως ορίζεται στην 
παρούσα προς την επιτροπή παραλαβής.

14.Επιτροπή Παρακολούθησης – Παραλαβής 
Για το τμήμα Α 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.
Για τα τμήματα Β και Γ, η ισχύουσα ορισθείσα επιτροπή παραλαβής του ΥΠΕΝ θα βεβαιώνει 
την καλή εκτέλεση των υπηρεσιών όπως περιγράφονται στην παρούσα, με την έκδοση 
σχετικού πρωτοκόλλου μετά από βεβαίωση της αρμόδιας Δ/νσης ΚΑΠΑ η οποία θα 
προσκομίσει και φωτοαντίγραφα κατά περίπτωση των πιστοποιητικών διακρίβωσης για τα 
τμήματα Α και Γ. 
Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν 
ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής 
παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της 
σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την 
καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι 
τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 
Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα: 
α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με 
αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η 
παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων, με έκπτωση επί της 
συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες 
παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται 
να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων της 
σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στην απόφαση. 
β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του 
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα 
παραδοτέα, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 220. 

15.Τροποποίηση Σύμβασης κατά τη διάρκειά της 
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα 
διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του 
άρθρου 132 του ν. 4412/2016. 

16.Δικαίωμα Μονομερούς Λύσης της Σύμβασης 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 133 του ν. 4412/2016. 

17.Πληρωμή – Δικαιολογητικά -  Κρατήσεις
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Η πληρωμή του/των αναδόχου/ων θα πραγματοποιηθεί μετά την οριστική ποιοτική και 
ποσοτική παραλαβή των ζητουμένων του κάθε τμήματος και σύμφωνα με τους χρόνους 
παράδοσης που ορίζονται σε αυτό. 
Το πρωτόκολλο της οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής κοινοποιείται στον 
ανάδοχο ο  οποίος υποχρεούται στην προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 του ν. 4412/2016, 
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.

18. Κήρυξη Αναδόχου ως Εκπτώτου - Κυρώσεις
Ο ανάδοχος, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομά του 
και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 
του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα 
εκτέλεσης της σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

19.Απόρριψη Παραδοτέων/ συμβατικών υλικών– Αντικατάσταση
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των 
υλικών (για το τμήμα Α), με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, 
που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται 
από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η 
προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του 
συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται 
σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα 
υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο 
συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. Η 
επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με 
την απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο 
προμηθευτής υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και 
αντικαταστάθηκε μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής 
της νέας ποσότητας. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτημα του 
προμηθευτή, που υποβάλλεται απαραίτητα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την 
εκπνοή της, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου με την οποία και 
επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης 
ποσότητας. Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή και η παράταση που χορηγήθηκε και ο 
προμηθευτής δεν παρέλαβε την απορριφθείσα ποσότητα, ο φορέας μπορεί να προβεί στην 
καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά τις ισχύουσες διατάξεις. Με απόφαση 
του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, 
μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή των υλικών που απορρίφθηκαν πριν από 
την αντικατάστασή τους, με την προϋπόθεση ο προμηθευτής να καταθέσει χρηματική 
εγγύηση που να καλύπτει την καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε.
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών 
(τμήμα Β & Γ), με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής 
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μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που 
να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από 
την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της 
σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι 
μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε 
ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 λόγω εκπρόθεσμης 
παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν 
μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, 
κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

20. 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 της παρούσας πρόσκλησης, 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.

21.Ειδικοί όροι            
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης  ο/οι ανάδοχος/οι πρέπει να τηρεί/ούν τις υποχρεώσεις  
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΄. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Η παρούσα πρόσκληση θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 
συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και θα αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο του ΥΠΕΝ στο σύνδεσμο 
www.ypen.gov.gr 

                                            

Ο Yπηρεσιακός Γραμματέας 

                                                                                                                           Νικόλαος Μιχαλόπουλος  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ - ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 

                                           
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 
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(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.
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 ……/……../2022

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 
φιαλών βαθμονόμησης προτύπου αναφοράς NO και SO2 και υπηρεσίες 
διακρίβωσης και συντήρησης προτύπων ροομέτρων καθώς και επισκευής αναλυτή 
αζωτοξειδίων με ενσωμάτωση ανταλλακτικών για τις ανάγκες του τμήματος 
Ποιότητας Ατμόσφαιρας του ΥΠΕΝ».

Για το τμήμα 

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)





14/16

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

TMHMA Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α.
 (€)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 

ΦΠΑ 24%
(€)

Φιάλη Βαθμονόμησης προτύπου αερίου αναφοράς ΝΟ 1

Φιάλη Βαθμονόμησης προτύπου αερίου αναφοράς SO2 1

Συνολική Αξία χωρίς ΦΠΑ:

ΦΠΑ 24%:

Συνολική αξία με ΦΠΑ 24%:

Συνολική αξία με ΦΠΑ 24% ολογράφως :

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

                                                                                                    Για τον προσφέροντα
                                                                                                     Ο ΝΟΜΙΜΟΣ  ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

                                                                                                (ΥΠΟΓΡΑΦΗ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ)
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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

TMHMA Β

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α.
 (€)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 

ΦΠΑ 24%
(€)

Επισκευή αναλυτή αζωτοξειδίων (NOx) με ενσωμάτωση 
ανταλλακτικών 

Αξία 
χωρίς 
ΦΠΑ 

Αξία 
συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ 24% 
Ανταλλακτικά
Υπηρεσίες 
ελέγχου, 
αντικατάστασης 
ανταλλακτικών 
και ρύθμισης του 
αναλυτή
Σύνολο

1

Συνολική Αξία χωρίς ΦΠΑ:

ΦΠΑ 24%:

Συνολική αξία με ΦΠΑ 24%:

Συνολική αξία με ΦΠΑ 24% ολογράφως :

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

                                                                                                    Για τον προσφέροντα
                                                                                                     Ο ΝΟΜΙΜΟΣ  ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

                                                                                                (ΥΠΟΓΡΑΦΗ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ)
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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

TMHMA Γ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α.
 (€)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 

ΦΠΑ 24%
(€)

Παροχή υπηρεσιών συντήρησης, διακρίβωσης και 
πιστοποίησης δύο (2) εργαστηριακών προτύπων ροομέτρων 
τύπου πιστονιού (Α’ βαθμίδας) και της βάση ελέγχου  
ελέγχου για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης 
Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Υπηρεσία Αξία 
χωρίς 
ΦΠΑ 

Αξία 
συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ 24% 
Μεταφορά 
εξοπλισμού
Διακρίβωση και 
έκδοση σχετικών 
πιστοποιητικών 
(τρία (3) 
πιστοποιητικά)
Συντήρηση 
εξοπλισμού
Σύνολο

1

Συνολική Αξία χωρίς ΦΠΑ:

ΦΠΑ 24%:

Συνολική αξία με ΦΠΑ 24%:

Συνολική αξία με ΦΠΑ 24% ολογράφως :

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

                                                                                                    Για τον προσφέροντα
                                                                                                     Ο ΝΟΜΙΜΟΣ  ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

                                                                                                (ΥΠΟΓΡΑΦΗ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ)
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