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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
ΠΡΟΣ: Ενδιαφερόμενους Οικονομικούς
Τηλέφ.
: 213 1513 439
Φορείς
E-mail
: o.koklioti@prv.ypeka.gr
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού
απαραίτητου για τη διαχείριση διαδικασιών και ενεργειών για τις ανάγκες του ΥΠΕΝ στο
πλαίσιο της τρέχουσας υγειονομικής κρίσης ».
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σύμφωνα με το αριθμ. Πρωτ.
ΥΠΕΝ/ΓΡΥΓ/81671/1051/25.8.2020 έγγραφο του Υπηρεσιακού Γραμματέα ΥΠΕΝ και το αριθμ.
πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΗΔ/82364/269/27.8.2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
προτίθεται να προβεί στην προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού απαραίτητου για τη
διαχείριση διαδικασιών και ενεργειών για τις ανάγκες του ΥΠΕΝ στο πλαίσιο της τρέχουσας
υγειονομικής κρίσης σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.
Συνημμένα Παραρτήματα:
Παράρτημα Ι: Τεχνικές Προδιαγραφές- Φύλλα συμμόρφωσης
Παράρτημα ΙΙ: Δικαιολογητικά ανάθεσης
Παράρτημα IIΙ: Υπόδειγμα Αίτησης υποβολής προσφοράς
Παράρτημα IV: Yπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ CPV: 30213100-6 Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστέε
30237240-3 Κάμερες Ιστού
30213500-0 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές τσέπης
32300000-6 Τηλεοράσεις και ραδιόφωνα
32420000-3 Εξοπλισμός δικτύου
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου
2020 και ώρα 13:00
Περιγραφή αντικειμένου
Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού
απαραίτητου για τη διαχείριση διαδικασιών και ενεργειών για τις ανάγκες του ΥΠΕΝ στο
πλαίσιο της τρέχουσας υγειονομικής κρίσης σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που
αναφέρονται στο αριθμ. Πρωτ. 82364/269/27.8.2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και παρατίθενται κατωτέρω:
Α/Α
Είδος
Αριθμός
τεμαχίων
1 Φορητοί υπολογιστές (Laptop)
10
2 Webcam
10
3 Tablet
1
4 Τηλεόραση
1
5 Αυτόματος προσαρμογέας δικτύου
1
1

Αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές παρατίθενται στο Παράρτημα Ι της παρούσας Πρόσκλησης
«Τεχνικές Προδιαγραφές- Φύλλα συμμόρφωσης»
Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση
Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης θα ανέλθει έως του ποσού των έξι χιλιάδων
εξακοσίων δέκα ευρώ (6.610,00€) χωρίς ΦΠΑ, ήτοι οκτώ χιλιάδων εκατόν ενενήντα έξι ευρώ
και σαράντα λεπτών (8.196,40€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, και θα χρηματοδοτηθεί από
τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του ΥΠΕΝ οικονομικού έτους 2020, και ειδικότερα
του Ειδικού Φορέα 1031-101 0000000 ΑΛΕ 3120301001: 8.196,40€.
Σχετική ανάληψης υποχρέωσης: Αριθμ. πρωτ. 83323/5117/16.9.2020 (ΑΔΑΜ:20REQ007322589
& ΑΔΑ:ΨΛ724653Π8-ΤΗΖ) η οποία καταχωρήθηκε στο βιβλίο Εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής
της Υπηρεσίας με α/α 67743.
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.
Κατάθεση και σύνταξη προσφοράς
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς καλούνται να υποβάλλουν τις προσφορές τους σε
ενιαίο σφραγισμένο φάκελο στο Πρωτόκολλο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
του ΥΠΕΝ (Λ. Μεσογείων 119, ισόγειο) έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Παρασκευή. και
ώρα 13:00 (καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς), με την ένδειξη: «Προμήθεια
ηλεκτρονικού εξοπλισμού απαραίτητου για τη διαχείριση διαδικασιών και ενεργειών για τις
ανάγκες του ΥΠΕΝ στο πλαίσιο της τρέχουσας υγειονομικής κρίσης»(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 ΙΙΙ της παρούσας),
η οποία και θα λάβει αριθμό πρωτοκόλλου.
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) Συμπληρωμένους και υπογεγραμμένους από το νόμιμο εκπρόσωπο τους πίνακες του
παραρτήματος Ι μαζί με τα σχετικά στοιχεία που αποδεικνύουν την απάντηση του οικονομικού
φορέα αν αυτό κρίνεται απαραίτητο.
Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις των πινάκων
τεχνικών προδιαγραφών. Τα υποχρεωτικά κριτήρια προσδιορίζονται στους πίνακες
προδιαγραφών στην στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ». Αν δεν ικανοποιούνται τα κριτήρια αυτά η
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και ο οικονομικός φορέας αποκλείεται από την
διαδικασία.
Ειδικότερα, η στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» των πινάκων να συμπληρωθεί υποχρεωτικά με τη λέξη
«ΝΑΙ.
Στην στήλη «ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ», να αναφέρεται οποιαδήποτε παραπομπή ή επισήμανση του
υποψηφίου (PROSPECTUS, C.E. ISO, ή και άλλα σχετικά ) προς απόδειξη της απάντησης.
γ)Την Οικονομική Προσφορά του Παραρτήματος ΙV ως εξής:
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 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 αναλυτικά
περιγράφεται ανωτέρω.
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 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.
 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.
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.
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).
Χρόνος – Τόπος Παράδοσης
Η παράδοση των ειδών θα πραγματοποιηθεί εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, στο κτίριο του ΥΠΕΝ επί της Λ. Μεσογείων 119 μετά
από συνεννόηση με τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης /ΥΠΕΝ και ειδικότερα με τους
κ.κ. Νικολάου Η.2131515330 και Κατσαρίδης Π. 2131515760.
Κατά την παράδοση , τα είδη συνοδεύονται μόνο με δελτίο αποστολής.
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.
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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.
Διευκρινίσεις σχετικά με το αντικείμενο, θα δίδονται από τους κ.κ. (αρμόδιοι επικοινωνίας: κ.κ.
Νικολάου Η.2131515330 και Κατσαρίδης Π. 2131515760)
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.
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 5
του άρθρου 105 του ν.4412/2016.
Συνημμένα:
-Παράρτημα Ι
-Παράρτημα ΙΙ
- Παράρτημα ΙΙΙ
- Παράρτημα IV

Ο Υπηρεσιακός Γραμματέας ΥΠΕΝ

Νικόλαος Μιχαλόπουλος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Τεχνικές Προδιαγραφές – Φύλλα Συμμόρφωσης

Α.1 Φορητοί Υπολογιστές (Labtop) - Τεμάχια 10
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Να αναφερθεί το μοντέλο και η εταιρεία

Απαίτηση

Συμμόρφωση Τεκμηρίωση

ΝΑΙ

κατασκευής
Διάσταση οθόνης 15.6''

ΝΑΙ

Ανάλυση οθόνης 1920 x 1080

ΝΑΙ

Επεξεργαστής τεχνολογίας Intel Core i5-

ΝΑΙ

1035G1 (1.00GHz) ή λειτουργικά
ισοδύναμος ή ανώτερος.
Τύπος μνήμης DDR4- 2666MHZ

ΝΑΙ

Μέγεθος εγκατεστημένης μνήμης 8 GB

ΝΑΙ

Σκληρός δίσκος 256GB SSD

ΝΑΙ

Συνδεσιμότητα : Ethernet 10 / 100, Wi-Fi,

NAI

Bluetooth
Web camera τουλάχιστον 1.0 Megapixels

NAI

I/O Ports : 2x USB 3.1 Gen 1 ports, 1x USB

ΝΑΙ

2.0 port, RJ-45 port, Audio Headset
(Headphone and Microphone Combo) port,
HDMI 1.4b port, SD-Card slot
Mouse Optical Wheel USB

ΝΑΙ

Μπαταρία 3 Cell Li-Ion

ΝΑΙ

Λειτουργικό Σύστημα : Προεγκατεστημένα

NAI

Windows 10 Professional GR., 64 -bit.
Εγγύηση τουλάχιστον 2 χρόνια

NAI

Α.2 Web camera - Τεμάχια 10
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Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Απαίτηση

Ανάλυση Βίντεο 1920x1080

NAI

Καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps) 30 fps

NAI

Σύνδεση USB 2.0 / καλώδιο σύνδεσης
τουλάχιστον 1,20 μέτρων

NAI

Μικρόφωνο

NAI

Να διαθέτει στήριγμα για οθόνη

NAI

Συμμόρφωση Τεκμηρίωση

Α.3 Tablet – Τεμάχια 1
Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Απαίτηση

Συμμόρφωση Τεκμηρίωση

Να αναφερθεί το μοντέλο και ο κατασκευαστής
Οθόνη 10.4"/ TFT LCD PLS (WUXGA+) / 2000 x 1200

ΝΑΙ

pixels
Τεχνολογία Δικτύου 4G

ΝΑΙ

Λειτουργικό σύστημα Android Pie 10.0

ΝΑΙ

Ενσωματωμένη μνήμη 64 GB

ΝΑΙ

Ασύρματη διασύνδεση Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac

ΝΑΙ

Ασύρματη επικοινωνία Bluetooth 5

ΝΑΙ

Επεξεργαστής Exynos 9611 (10nm) / Octa Core

ΝΑΙ

Κάμερα 8MP

ΝΑΙ

Κάμερα 2η 5MP

ΝΑΙ

Εγγραφή βίντεο 1080p @ 30fps

ΝΑΙ

Μπαταρία 7040 mAh

ΝΑΙ

Εγγύηση 2 χρόνια

ΝΑΙ

Α.4 Τηλεόραση – Τεμάχια 1
Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Απαίτηση

Συμμόρφωση Τεκμηρίωση
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Τεχνολογία LED

ΝΑΙ

Μέγεθος οθόνης 55 ‘’

ΝΑΙ

Ανάλυση 3840 x 2160 (Ultra HD)

ΝΑΙ

Αποκωδικοποιητές Ψηφιακός δέκτης : DVB-

ΝΑΙ

T2CS2, Αναλογικός δέκτης
Internet Ethernet

ΝΑΙ

Θύρες 1 Χ USB, 2 X HDMI

ΝΑΙ

Πρόσθετα χαρακτηριστικά :Crystal Processor

ΝΑΙ

4K, HDR 10+, HLG, PurColor, UHD Dimming,
Dolby Digital Plus, Tizen, Samsung SMART
TV, Digital Clean View, Game mode, HDR,
ConnectShare, Adaptive sound
Ενεργειακή Κλάση Α+

ΝΑΙ

Χρώμα Μαύρο

ΝΑΙ

Α.5 Ασύρματος προσαρμογέας δικτύου (Wireless Lan Adapter ) διασύνδεση EPSON
Projector
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Απαίτηση
Συμμόρφωση Τεκμηρίωση
Μοντέλο ELPAP10

ΝΑΙ

V12H

ΝΑΙ

Σύνδεση USB

ΝΑΙ

Τύπος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1, του
ν.4250/2014) (Α΄ 94).
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 (χρόνος σύνταξης: μετά την
κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών).
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 υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την
εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (π.χ. ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό
πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30)
εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση
νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά,
πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ.,
ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα) συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση
του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
3. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου:
εφόσον αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (π.χ. γενικό πιστοποιητικό του
ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την
υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης
σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ.,
ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση
του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
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.
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 ΙΙΙ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Αθήνα ……/……/….. 2020

ΘΕΜΑ: Υποβολή προσφοράς στην υπ’ αριθ. πρωτ. _________________ πρόσκληση για την
Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού απαραίτητου για τη διαχείριση διαδικασιών και
ενεργειών για τις ανάγκες του ΥΠΕΝ στο πλαίσιο της τρέχουσας υγειονομικής κρίσης.
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 IV
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΥΛΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Περιγραφή

Τεμάχια

Αξία
τεμαχίου
χωρίς ΦΠΑ
24%(€)

Αξία
τεμαχίου
με ΦΠΑ
24%(€)

Αξία χωρίς
ΦΠΑ

Αξία με ΦΠΑ
24%

Φορητοί υπολογιστές
10
(Laptop)
Webcam
10
Tablet
1
Τηλεόραση
1
Αυτόματος
1
προσαρμογέας
δικτύου
Συνολική αξία χωρίς ΦΠΑ
Συνολική αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
Συνολική αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ολογράφως:

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

Για τον προσφέροντα
Ο/Η ΝΟΜΙΜΟΣ /Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
(Υπογραφή-Σφραγίδα-Ημερομηνία)
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