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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2015
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ πρώην ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αριθμ. Πρωτ.:
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚOY
Οικ. 56211/4419
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Ταχ. Δ/νση
Τ. Κ.
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
Fax
e-mail

:
:
:
:
:
:

Χ. Τρικούπη 182
101 78 - Αθήνα
Π. Παπουτζά
213-1523651
213-1523650
d18b.ppapoutza@ggde.gr

ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου:
«Συντήρηση κλιματιστικών μηχανημάτων σε κτήρια όπου στεγάζονται Υπηρεσίες της
Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και
Τουρισμού (πρώην ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.)», προϋπολογισμένης δαπάνης 10.000,00
ευρώ,
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις

διατάξεις:

1.1 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/27-11-1995) «περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των
δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις », όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
1.2 του π.δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/05-06-2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας
στην Οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων
πληρωμών στις Εμπορικές συναλλαγές».
1.3 του π.δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-3-2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις
διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων
συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία
2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005».
1.4 του π.δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10-07-2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», σε
συνδυασμό με το ν. 4155/ 2013.
1.5 του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων
στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».
1.6 του ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/30-09-2010) και την εγκύκλιο 23/06-12-2010 (Εφαρμογή ν.
3886/2010) Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων − Εναρμόνιση της
ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989
(L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως
τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335).
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1.7 του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων κτλ».
1.8 του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις,
ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
1.9 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/23-07-2013) «Φορολογία εισοδήματος,
επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και
άλλες διατάξεις».
1.10 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
1.11 του ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/08-08-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής
οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».
1.12 του π.δ. 109/2014 (ΦΕΚ 176/Α/29-8-2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων»
1.13 του π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/Α/27-01-2015) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων,
μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».
1.14 του ν. 4320/2015 (ΦΕΚ A 29/19-3-2015) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την
αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των
Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις».
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2.

Τις αποφάσεις με αριθμούς:

2.1 Π1/2489/22-08-1995 του Υπουργού Εμπορίου «Συγκρότηση και λειτουργία των
Επιτροπών Παραλαβής Υλικών, Διαδικασία Παραλαβής».
2.2 2024709/301/0026/8-4-1998 του Υπουργού Οικονομικών «Περί καθορισμού των
δικαιολογητικών των δαπανών του Δημοσίου για προμήθειες και εργασίες».
2.3 35130/739/11-08-2010 (ΦΕΚ 1291/Β) του Υπουργού Οικονομικών «Αύξηση των
χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων
συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων».
2.4 Οικ. 40898/5356/14-08-2013 (ΦΕΚ 2246/Β΄/10-09-2013) κ.υ.α. του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών και των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Αναδιάρθρωση της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
2.5 Οικ. 33497/29-05-2015 (ΦΕΚ 1008/Β) του Αναπληρωτή Υπουργού του Υπουργείου
Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής….».
2.6 Υ144/30-3-2015 (ΦΕΚ 483/30-3-2015) του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, Χρήστο Σπίρτζη».
Οικ. 7780/723/22-05-2015 2015 της Διεύθυνσης Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης
Υλικού περί συγκρότησης δέκα (10) Επιτροπών για το έτος 2015, όπως τροποποιήθηκε με
την υπ’ αριθμ. οικ. 51346/4056/21-08-2015 όμοια.
2.7 ΔΟΔ/35773/4825/17-06-2015 της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου
Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (πρώην ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.), περί ανάληψης
υποχρέωσης και έγκρισης δαπάνης, ποσού #10.000,00€#, , που καταχωρήθηκε με α/α 51514
στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών της Υ.Δ.Ε.
2.8 Την ανάγκη συντήρησης των κλιματιστικών μηχανημάτων των κτηρίων όπου στεγάζονται
Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου.
2.9 Το υπ’ αριθμ. 39192/3261/15-09-2105 Πρωτογενές Αίτημα, το οποίο αναρτήθηκε στο
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων συμβάσεων με αριθμό15REQ003054582.
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
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1. Εγκρίνουμε, με τη συνοπτική διαδικασία του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού (λόγω ύψους
δαπάνης), την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση
κλιματιστικών μηχανημάτων σε κτήρια όπου στεγάζονται Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας
Υποδομών του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού».
2. Περιγραφή του έργου
2.1. Ο πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός αφορά στη συντήρηση των παρακάτω κλιματιστικών
μηχανημάτων:
α) Τετρακόσια είκοσι έξι (426) κλιματιστικά μηχανήματα (ψύξης - θέρμανσης) διαφόρων τύπων
και εργοστασιακής κατασκευής, που βρίσκονται στα κτήρια που στεγάζονται Υπηρεσίες της
Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου και ειδικότερα επί των οδών:
Βαρβάκη 12 - Αθήνα, Λ. Αλεξάνδρας 19 - Αθήνα, Χ. Τρικούπη 182 - Αθήνα, Π. Τσαλδάρη 15 Καλλιθέα, Φαναριωτών 9 - Αθήνα, Σεβαστουπόλεως 1 και Φειδιππίδου - Αθήνα, Μουστοξύδη 7 Αθήνα, Βατατζή 37 - Αθήνα και Πειραιώς 166 - Αθήνα.
β) Δύο (2) κλιματιστικές μονάδες (κεντρικές) στα κτήρια Λ. Αλεξάνδρας 19 και Πειραιώς 166. Ο
ακριβής αριθμός των κλιματιστικών μηχανημάτων ανά κτήριο αναφέρεται στο Παράρτημα Β’,
το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο και ισοδύναμης ισχύος
τμήμα αυτής.
2.2 Οι Ανάδοχος οφείλει να παρέχει τις παρακάτω βασικές εργασίες συντήρησης:
- Συντήρηση όλων των κλιματιστικών μηχανημάτων και κεντρικών μονάδων.
-Καθαρισμό φίλτρων και ανεμιστήρων, έλεγχο της ηλεκτρονικής και υδραυλικής εγκατάστασης
και αποκατάστασης τυχών φθορών, καλωδίων, σωληνώσεων απορροής κ.λ.π.
- Έλεγχο αυτοματισμού προστασίας.
- Έλεγχο πρεσσοστατών, θερμοστατών και καλής λειτουργίας των χειριστηρίων.
- Χημικό καθαρισμό των εξωτερικών μονάδων.
2.3 Λοιπές υποχρεώσεις:
Ο Ανάδοχος οφείλει να παραδώσει στη Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού,
μετά την περάτωση του έργου, τεχνικό δελτίο για κάθε κλιματιστικό μηχάνημα ή κεντρική μονάδα
στο οποίο θα αναγράφεται:
- Ο ακριβής τόπος που είναι εγκατεσημένο το μηχάνημα (κτήριο, όροφος κλπ).
- Το εργοστάσιο κατασκευής, μοντέλο, κωδικός, αριθμός παραγωγής (S/N).
- Κατάσταση στην οποία βρίσκεται από άποψη καλής λειτουργίας.
- Ικανότητα ψύξης σε BTU.
- Ενεργειακή κλάση.
- Τεχνική γνώμη σε περίπτωση που υπάρχει σημαντική βλάβη σε κάποιο μηχάνημα, αν είναι
οικονομικά συμφέρουσα η αποκατάστασή της.
- Ο Ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίζει ότι οι παρεχόμενες απ’ αυτόν υπηρεσίες θα παρέχονται κατά
τρόπο άριστο, σύμφωνα με τους κανόνες της τεχνικής και της επιστήμης και γι’ αυτό οφείλει να
διαθέτει το κατάλληλο προσωπικό με τις κατάλληλες γνώσεις και εμπειρία. Ειδικότερα, οι
εταιρείες που θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό πρέπει να διαθέτουν την απαιτούμενη επάρκεια
και καταλληλότητα και τα φυσικά πρόσωπα, αντίστοιχα, να διαθέτουν την απαιτούμενη
επαγγελματική άδεια.
- Ο Ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίζει τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την ασφάλεια των
εργαζομένων του κατά την παροχή των υπηρεσιών του.
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3. Προϋπολογισμός του έργου:
Η δαπάνη του έργου ανέρχεται μέχρι του ποσού των δέκα χιλιάδων ευρώ #10.000,00€#
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού,
οικονομικού έτους 2015, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού,
Φορέας 39-110 και Κ.Α.Ε. 0869.
Στην παραπάνω δαπάνη περιλαμβάνεται η αξία τυχόν αναλωσίμων υλικών που θα απαιτηθούν
για τη συντήρηση των κλιματιστικών συσκευών, όπως ψυκτικό υγρό (FREON).
Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι, προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους, μπορούν να
επισκεφθούν τα παραπάνω κτήρια όπου είναι εγκατεστημένα τα κλιματιστικά μηχανήματα.
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4. Κατάθεση προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού:
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 28-09-2015, ημέρα Δευτέρα.
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ, ΕΙΝΑΙ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΚΑΙ ΘΑ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ.
Οι προσφορές θα συνοδεύονται από επιστολή κατάθεσης προσφοράς, η οποία θα πρωτοκολλείται.
Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
- Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ.
- Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό.
- Ο αριθμός πρωτοκόλλου της απόφασης διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού.
- Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
- Τα στοιχεία του αποστολέα.
Ο φάκελος της προσφοράς θα περιέχει, με ποινή την απόρριψη της προσφοράς, δύο (2)
υποφακέλους:
- τον υποφάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και
- τον υποφάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
Το καταστατικό της εταιρείας, τυχόν αποδεικτικά της απαιτούμενης εμπειρίας και πιστοποίησης
για τις ανωτέρω ψυκτικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις και τα τεχνικά στοιχεία της
προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο με την
ένδειξη «Δικαιολογητικά - Τεχνική Προσφορά».
Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επίσης, επί ποινή απορρίψεως αυτής, σε
χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».
Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
Η διενέργεια του πρόχειρου διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί την 29-09-2015, ημέρα Τρίτη από
την αρμόδια τριμελή επιτροπή αξιολόγησης. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι, εφόσον επιθυμούν, μπορούν
να παρευρεθούν στην αποσφράγιση των προφορών, την παραπάνω ημερομηνία και ώρα 11:30’
π.μ., στο κτήριο του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (πρώην
ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.) επί της οδού Χ. Τρικούπη 182, 6ος όροφος, γραφείο 12).
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
α) Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά),
β) Συνεταιρισμοί και
γ) Ενώσεις, κοινοπραξίες ή συμπράξεις φυσικών και νομικών προσώπων, που υποβάλλουν
κοινή προσφορά και των οποίων τα μέλη ευθύνονται εξ ολοκλήρου.
5. Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με το ν. 2362/1995, το π.δ. 118/2007, το ν.
4281/2014 και τους όρους που αναφέρονται στα παραρτήματα, που επισυνάπτονται στην
παρούσα απόφαση:
«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ»
«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ»
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Τα παραρτήματα αυτά θεωρούνται αναπόσπαστο και ισοδύναμης ισχύος τμήμα της παρούσας
απόφασης.
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6. Η τριμελή επιτροπή για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού (διενέργειας),
βάσει της υπ’ αριθμ. οικ. 7780/723/22-05-2015 απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.
οικ. 51346/4056/21-08-2015 όμοια, αποτελείται από τους κάτωθι υπαλλήλους:
α) Ως τακτικά μέλη :
1. Αλεβιζοπούλου Αικατερίνη, κλάδου ΠΕ Περιβάλλοντος, που υπηρετεί στη Δ/νση Λειτουργίας,
Συντήρησης και Εκμετάλλευσης Υποδομών, ως Πρόεδρος.
2. Κωτσαντώνης Παρασκευάς, κλάδου ΤΕ Πολ. Μηχ., που υπηρετεί στη Δ/νση Υποδομών
Αεροδρομίων, στην οδό Σεβαστουπόλεως 1 και Φειδιππίδου.
3. Κατσαρός Κων/νος, κλάδου ΠΕ Γεωλόγων, που υπηρετεί στο Κεντρικό Εργαστήριο Δημοσίων
Έργων.
β) Ως αναπληρωματικά μέλη:
1. Χριστογιαννοπούλου Δήμητρα, κλάδου ΤΕ Πολ. Μηχ., που υπηρετεί στη Δ/νση Ασφάλειας
Οδικών Υποδομών, στην οδό Λ. Αλεξάνδρας 205, ως αναπληρωτής Πρόεδρος.
2. Χρυσαφίδης Λάζαρος κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού, που υπηρετεί στο Κεντρικό
Εργαστήριο Δημοσίων Έργων.
3. Βρεττού Ελένη κλάδου ΤΕ Πολ. Μηχ., που υπηρετεί στη Δ/νση Οδικών Υποδομών.
Η αναπλήρωση κάποιου μέλους της επιτροπής, λόγω απουσίας ή κωλύματος, γίνεται με φροντίδα
του Προέδρου, χωρίς άλλη απόφαση. Για την έγκαιρη κλήτευση των αναπληρωματικών, τα τακτικά
μέλη πρέπει να ενημερώνουν εγκαίρως τον Πρόεδρο, για τυχόν απουσία ή κώλυμά τους.
Έργο της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού είναι η αποσφράγιση και
μονογραφή κατά φύλλο των φακέλων υποβληθεισών προσφορών, ο έλεγχος, η αξιολόγηση του
περιεχομένου τους και η σύνταξη και υποβολή του σχετικού πρακτικού, σε τρία (3) πρωτότυπα
αντίτυπα, στη Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού του Υπ. Οικονομίας,
Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (πρώην ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.). Το πρακτικό θα περιλαμβάνει
συγκριτικό πίνακα και την πρόταση της Ε.Α.Α. για το αποτέλεσμα του διαγωνισμού.
7. Η τριμελής επιτροπή για την εξέταση και κρίση των ενστάσεων και των προσφυγών, βάσει της
υπ’ αριθμ. οικ. 7780/723/22-05-2015 απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. οικ.
51346/4056/21-08-2015 όμοια, αποτελείται από τους κάτωθι υπαλλήλους:
α) Ως τακτικά μέλη:
1. Αγγελάκου Αικατερίνη, κλάδου ΠΕ Πολ. Μηχ., που υπηρετεί στη Δ/νση Κτηριακών Υποδομών,
ως Πρόεδρος.
2. Σμυρναίου Μαρουλιά, κλάδου ΤΕ Πολ. Μηχ., που υπηρετεί στη Δ/νση Απαλλοτριώσεων
Τοπογραφήσεων και Γεωπληροφορικής.
3. Ανδρεόπουλος Γεώργιος, κλάδου ΠΕ Πολ. Μηχ., που υπηρετεί στην Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων
Έργων Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών.
β) Ως αναπληρωματικά μέλη:
1. Βαμβακίδης Νικόλαος, κλάδου ΔΕ Διοικητικού–Λογιστικού, που υπηρετεί στη Δ/νση
Απαλλοτριώσεων Τοπογραφήσεων και Γεωπληροφορικής.
2. Κόνιαρης Δημήτριος, κλάδου ΠΕ Πολ. Μηχ., που υπηρετεί στη Δ/νση Διοικητικής Οργάνωσης και
Ανάπτυξης.
3. Μαγγανάς Αναστάσιος κλάδου ΔΕ Προσωπικού Η/Υ, που υπηρετεί στη Δ/νση Κανόνων και
Ποιότητας.
Έργο της επιτροπής είναι η εξέταση και κρίση των ενστάσεων και των διοικητικών προσφυγών,
που τυχόν θα υποβληθούν κατά τη διάρκεια της διενέργειας του εν λόγω διαγωνισμού έως και την
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κατακυρωτική απόφαση και η υποβολή
Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού.

σχετικού πρακτικού
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στη Διεύθυνση Προμηθειών,

8. Χρόνος ολοκλήρωσης του έργου:
Η συντήρηση των κλιματιστικών μηχανημάτων έργων θα ολοκληρωθεί το αργότερο σε χρονικό
διάστημα τριάντα (30) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης.
9. Πληρωμή:
Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει μετά την οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του έργου
από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής του Υπουργείου και αφού ο Ανάδοχος υποβάλλει το
τιμολόγιο και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Κατά την πληρωμή θα γίνει κράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων (πλέον τέλος χαρτοσήμου 3% επί της κράτησης και 20% εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. επ’
αυτού), σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του ν. 4013/2011, επί της συνολικής συμβατικής αξίας
χωρίς Φ.Π.Α. Κατά την εξόφληση του τιμολογίου θα παρακρατηθεί από τον Ανάδοχο ο νόμιμος
φόρος εισοδήματος 8%, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4172/2013.
10. Κατάρτιση προσφορών:
10.1 Οι προσφορές θα δίδονται σε ευρώ, η τιμή θα αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς και
θα είναι ενιαία για τη συντήρηση όλων των κλιματιστικών μηχανημάτων χωρίς Φ.Π.Α. και θα
συμπεριλαμβάνει τις νόμιμες κρατήσεις. Προσφορές που δεν αναγράφουν τις τιμές σε ευρώ ή που
καθορίζουν σχέση ευρώ προς άλλο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
10.2 Οι προσφορές θα πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και μονογραμμένες χωρίς ξέσματα και
παράτυπες διορθώσεις (σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κτλ.). Προκειμένου να διευκολυνθεί το
έργο της επιτροπής διενέργειας, είναι επιθυμητό (άνευ ποινής αποκλεισμού), να συνυποβληθεί η
προσφορά και σε ηλεκτρονική μορφή.
10.3 Ο χρόνος ισχύος των προσφορών θα είναι ενενήντα (90) ημέρες και θα αναφέρεται ρητώς
στην προσφορά των υποψηφίων.
10.4 Για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού θα λαμβάνεται υπόψη και η
προηγούμενη συμβατική συμπεριφορά των υποψηφίων προμηθευτών.
11. Υπογραφή Σύμβασης
Με την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον
μειοδότη, καταρτίζεται η σχετική σύμβαση. Ο μειοδότης υποχρεούται να προσέλθει εντός δέκα (10)
ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή
της σχετικής σύμβασης.
Λοιποί όροι
12. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία, απαραίτητα
για την τεκμηρίωση του κανονικού ή μη των προσφερομένων τιμών, οι δε υποψήφιοι ανάδοχοι
υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.
13. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα ματαίωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού, αν αυτό
κριθεί ασύμφορο.
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Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί: α) στους δικτυακούς τόπους της Αναθέτουσας Αρχής
www.yme.gov.gr και www.ggde.gr και β) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων
(Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ) www.eprocurement.gov.gr.
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Αποδέκτες για ενέργεια:
Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού
Πρώην Υπ.Υ.Με.Δι.:
1. Μέλη της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού:
Τακτικά Μέλη:
α) Αικατερίνη Αλεβιζοπούλου
β) Βασιλική Δελαγραμμάτικα
γ) Κωνσταντίνος Κατσαρός
Αναπληρωματικά Μέλη:
α) Ιωάννης Θεολογίτης
β) Λάζαρος Χρυσαφίδης
γ) Ελένη Βρεττού
2. Μέλη της επιτροπής εξέτασης
και κρίσης ενστάσεων και προσφυγών:
Τακτικά Μέλη:
α) Αντώνιος Μαυρογένης
β) Μαρία Βασιλάκου
γ) Αναστασία Μπράβου
Αναπληρωματικά Μέλη:
α) Σπυριδούλα Κουτσοδήμου
β) Ευδοκία Δραγανούδη
γ) Μαρία - Ειρήνη Κωσταντοπούλου

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Γ. ΤΑΣΙΟΛΑΜΠΡΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΜΑΓ∆Α ΜΑΚΡΗ

3. Διεύθυνση Ανάπτυξης, Συντήρησης και
Λειτουργίας Εφαρμογών
(Για ανάρτηση στην ιστοσελίδα)
Κοινοποίηση:
Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή
Οικονομικών Υπηρεσιών
Εσωτερική διανομή:
1- Χρονολογικό αρχείο
2 - Τμήμα Διαγωνισμών και Συμβάσεων
3- Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης
4- κ. Π. Παπουτζά
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Ανήκει στην υπ’ αριθμ.
Οικ. 56211/4419/16-09-2015 απόφαση
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

Για την αξιολόγηση των προσφορών, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη
τιμή, λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω στοιχεία:
Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε.
Η προσφερόμενη τιμή, σε σχέση με τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους
διαγωνισμούς και την τρέχουσα, στην αγορά, τιμή.
Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον ανάδοχο που πληροί τους όρους και τις τεχνικές
προδιαγραφές της διακήρυξης και προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή.
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Ανήκει στην υπ’ αριθμ.
Οικ. 56211/4419/16-09-2015 απόφαση
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

Α/Α

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΚΤΗΡΙΟ
Αριθμός
Αριθμός
Κτήριο
κλιματιστικών κλιματιστικών
μηχανημάτων
μονάδων

1.

Βαρβάκη 12

19

2.

Λ. Αλεξάνδρας 19

18

3.

Χαρ. Τρικούπη 182

127

4.

Π. Τσαλδάρη 15

49

5.

Φαναριωτών 9

59

6.

Σεβαστουπόλεως και Φειδιππίδου

27

7.

Μουστοξύδη 7

33

8.

Βατατζή 37

19

9.

Πειραιώς 166

75

1

Σύνολο

426

2
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