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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.   : 115 26                                                                                             
Πληροφ.    : Ζ. Βουτυράκη                                                         
Τηλέφ.       : 213 1513 521                                                                        
E-mail        : z.voutiraki@prv.ypeka.gr

  ΘΕΜΑ:  «Πρόσκληση υποβολής προσφορών προμήθειας σταθερών τηλεφωνικών συσκευών 
για τις ανάγκες του ΥΠΕΝ».

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας πρόκειται να προβεί στην επιλογή αναδόχου, για 
την προμήθεια σταθερών τηλεφωνικών συσκευών, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των 
υπηρεσιών του, όπως περιγράφονται παρακάτω. 

Συνημμένα Παραρτήματα:
Παράρτημα Ι: Υπόδειγμα Αίτησης υποβολής προσφοράς
Παράρτημα II: Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Περιγραφή αντικειμένου
Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η προμήθεια σταθερών τηλεφωνικών συσκευών η 
οποία αναλύεται ως εξής:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΩΝ ΤΕΜ.

    ΕΚΤ.ΤΙΜ           
ΜΟΝΑΔΟΣ
(χωρίς ΦΠΑ 
24%)  σε  €

ΣΥΝΟΛΟ
(χωρίς ΦΠΑ 
24%) σε € Φπα 24%

ΣΥΝΟΛΟ
Με ΦΠΑ 24%)  
σε €

ΣΥΣΚΕΥΕΣ 
ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ  
ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΜΕ 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΛΗΣΗΣ 
 (ΧΡΩΜΑ 
ΜΑΥΡΟ) 60 18,00 1080,00 € 259,20 € 1.339,20 €
ΣΥΣΚΕΥΕΣ 
ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ  
ΣΤΑΘΕΡΕΣ  ΧΩΡΙΣ 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΛΗΣΗΣ 
 (ΧΡΩΜΑ 
ΜΑΥΡΟ) 60 15,00 900,00 €   216,00€  1.116,00 €

 
1.980,00 € 475,20€ 2.455,20 €

Οι τηλεφωνικές συσκευές θα πρέπει να διαθέτουν εγγύηση κατασκευαστή δύο (2) ετών.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Παρασκευή 11 Μαρτίου και 
ώρα 14:00. 

ΠΡΟΣ: Ενδιαφερόμενους οικονομικούς 
φορείς

mailto:z.voutiraki@prv.ypeka.gr
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Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση
Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης θα ανέλθει έως του ποσού των χιλίων εννιακοσίων 
ογδόντα ευρώ (1.980,00)€ χωρίς ΦΠΑ, ήτοι δύο χιλιάδες τετρακόσια πενήντα πέντε ευρώ και 
είκοσι λεπτά (2.455,20)€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, και θα χρηματοδοτηθεί από τις 
πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του ΥΠΕΝ οικονομικού  έτους 2022, ως εξής:

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ: 2410989899 (Αγορές λοιπών αγαθών)

Ε.Φ. ΠΟΣΟ

Ε.Φ. 1031-101 0000000 409,20€

Ε.Φ. 1031-203 0000000 409,20€

Ε.Φ. 1031-204 0000000 409,20€

Ε.Φ. 1031-207 0000000 409,20€

Ε.Φ. 1031-208 0000000 204,60€

Ε.Φ. 1031-501 0000000 613,80€

ΣΥΝΟΛΟ 2.455,20€

και σύμφωνα με:
- Την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΟΙΚΔ/17278/1038/22.2.2022 (ΑΔΑ:9ΙΗΟ4653Π8-ΤΒ9 & ΑΔΑΜ: 

22REQ010098548) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε στο 
βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Υπηρεσίας με α/α 20737.

- Την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΟΙΚΔ/17276/1036/22.2.2022 (ΑΔΑ:95Μ34653Π8-ΙΒ4 & ΑΔΑΜ: 
22REQ010099191) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε στο 
βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Υπηρεσίας με α/α 20739.

- Την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΟΙΚΔ/12032/791/22.2.2022 (ΑΔΑ:ΨΟΖΩ4653Π8-ΨΒΖ & ΑΔΑΜ: 
22REQ010099406) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε στο 
βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Υπηρεσίας με α/α 20737.

- Την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΟΙΚΔ/17275/1035/22.2.2022 (ΑΔΑ:67ΤΘ4653Π8-ΘΞΖ & ΑΔΑΜ: 
22REQ010097624) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε στο 
βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Υπηρεσίας με α/α 20741.

- Την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΟΙΚΔ/17277/1037/22.2.2022 (ΑΔΑ:ΨΛΒΒ4653Π8-842 & ΑΔΑΜ: 
22REQ010098153) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε στο 
βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Υπηρεσίας με α/α 20740.

- Την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΟΙΚΔ/17274/1034/22.2.2022 (ΑΔΑ:6ΤΟΜ4653Π8-ΖΤ5 & ΑΔΑΜ: 
22REQ010094880) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε στο 
βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Υπηρεσίας με α/α 20742. 

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 ανά τμήμα.
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Κατάθεση και σύνταξη προσφοράς
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς καλούνται να υποβάλλουν τις προσφορές τους σε 
ενιαίο σφραγισμένο φάκελο στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης Προμηθειών, Υποδομών και 
Διαχείρισης Υλικού του ΥΠΕΝ (Λ. Μεσογείων 119, ισόγειο) έως τις 11 Μαρτίου ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 12:00 (καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς), με την ένδειξη: 
«Προσφορά προμήθειας τηλεφωνικών συσκευών για τις ανάγκες του Υ.Π.ΕΝ.»(αναγράφοντας 
και τον αριθμό πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης). 

Επιπρόσθετα, ο κυρίως φάκελος θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Να μην αποσφραγιστεί από 
την Ταχυδρομική Υπηρεσία ή τη Γραμματεία του Πρωτοκόλλου», και να συνοδεύεται από 
αίτηση υποβολής προσφοράς (σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι της παρούσας), 
η οποία και θα λάβει αριθμό πρωτοκόλλου.
Με την κατάθεση της προσφοράς ο οικονομικός φορέας αποδέχεται τους όρους της παρούσας 
πρόσκλησης.
Προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη καταληκτική ημερομηνία και ώρα, θα 
θεωρηθούν εκπρόθεσμες και δε θα αξιολογηθούν.

Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς
Η προσφορά θα περιλαμβάνει:
α) 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 πρόσκλησης.
β) Την Οικονομική Προσφορά του  Παραρτήματος ΙΙ 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.

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα 
πρόσκληση για το σύνολο της αναφερόμενης ποσότητας.

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.

Απόρριψη προσφοράς 
 Προσφορά που δεν υποβλήθηκε εμπρόθεσμα. 
 Προσφορά που υποβλήθηκε κατά παράβαση των 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.
 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 του κάθε τμήματος.





4

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.

Χρόνος – Τόπος Παράδοσης
Η παράδοση των ειδών θα πραγματοποιηθεί εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την 
υπογραφή της σύμβασης.
Η παράδοση των ειδών θα πραγματοποιηθεί στις αποθήκες του ΥΠΕΝ επί της οδού  Μεσογείων 
119-Αθήνα και Πανόρμου 2- Αθήνα μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Διαχείρισης, Υλικού και 
Υποδομών. Πληροφορίες Κος  Σιαμόπουλος Μιχάλης, τηλ. 2131513020.

Κατά την παράδοση , τα είδη συνοδεύονται μόνο με δελτίο αποστολής.

Αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης-  Παραλαβής 
Οι εκάστοτε ισχύουσες ορισθείσες Επιτροπές Παρακολούθησης - Παραλαβής του Υ.Π.ΕΝ. είναι 
αρμόδιες για την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή της προμήθειας.

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. 115 26), αρμόδια υπάλληλος Ζωή Βουτυράκη, τηλ.: 213 1513 521.
Διευκρινίσεις σχετικά με το αντικείμενο, θα δίδονται από τον κ. Χ. Κωνσταντόπουλο τηλ. 
επικοινωνίας 213 1513 793.

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 / 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.

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.

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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Συνημμένα:                                                                         Ο ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
-Παράρτημα Ι
-Παράρτημα ΙΙ 

           ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Αθήνα ……/……/2021

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

                 ΘΕΜΑ: Υποβολή προσφοράς προμήθειας τηλεφωνικών συσκευών  για τις ανάγκες του ΥΠΕΝ 
σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. _________________ πρόσκληση. 

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 II

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 …… 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΩΝ ΤΕΜ.

    ΤΙΜΗ         
ΜΟΝΑΔΟΣ
(χωρίς ΦΠΑ 
24%)  σε  €

ΣΥΝΟΛΟ
(χωρίς ΦΠΑ 
24%) σε € Φπα 24%

ΣΥΝΟΛΟ
Με ΦΠΑ 24%)  
σε €

ΣΥΣΚΕΥΕΣ 
ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ  
ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΜΕ 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΛΗΣΗΣ 
 (ΧΡΩΜΑ 
ΜΑΥΡΟ) 60

ΣΥΣΚΕΥΕΣ 
ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ  
ΣΤΑΘΕΡΕΣ  ΧΩΡΙΣ 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΛΗΣΗΣ 
 (ΧΡΩΜΑ 
ΜΑΥΡΟ) 60

 

Χρόνος ισχύος προσφοράς  --------------------------------ημερολογιακές ημέρες

                                                                                                    Για τον προσφέροντα

                                                                                                     Ο/Η ΝΟΜΙΜΟΣ /Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

                                                                                                    (Υπογραφή-Σφραγίδα-Ημερομηνία)
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