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Παπάγου,

21 Μαρτίου 2018

Αριθμ. Πρωτ.: 20194/1763

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ

ΘΕΜΑ:

Πρωτογενές αίτημα για παροχή υπηρεσιών καθαρισμού και διακρίβωσης δύο (2) δεξαμενών
πετρελαίου & προμήθεια μίας (1) διακριβωμένης μετρητικής ταινίας

ΣΧΕΤ.:

1. Το από 08-03-2018 έγγραφο της Επιτροπής παραλαβής υλικών και παρεχομένων
υπηρεσιών, που συγκροτήθηκε με την με αριθμ. πρωτ. οικ. 16771/1515/2-3-2018
απόφαση του Γενικού Γραμματέα του ΥΠ.Υ.ΜΕ.
2. Το με αριθμ. πρωτ. οικ. 163/01-02-2018 έγγραφο του Γενικού Διευθυντή
Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠ.Υ.ΜΕ.

Η Διεύθυνση Προμηθειών και Λειτουργικής Μέριμνας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, θα
προβεί στην ανάθεση παροχής υπηρεσιών καθαρισμού και διακρίβωσης δύο (2) δεξαμενών πετρελαίου
(χωρητικότητας περίπου 25 m3 έκαστη), στο κτίριο του ΥΠ.Υ.ΜΕ. επί της οδού Λ. Κηφισίας 37-39 στο
Δήμο Αμαρουσίου, καθώς και στην προμήθεια μίας (1) διακριβωμένης μετρητικής ταινίας ανά χιλιοστό,
με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τα ακόλουθα πληροφοριακά στοιχεία :
Αναθέτουσα Αρχή

Αντικείμενο Παροχής
Υπηρεσιών/Προμήθειας

CPV

Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών
Α) Υπηρεσίες καθαρισμού των δύο (2) δεξαμενών, στις οποίες
περιλαμβάνονται:
• μεταφορά αποβλήτων
• διαχείριση αποβλήτων – εκτιμώμενη μέγιστη ποσότητα
3.340 kg (το τελικό κόστος θα διαμορφωθεί μετά τη ζύγιση
από την εταιρία διαχείρισης αποβλήτων).
Β) Υπηρεσίες διακρίβωσης των δύο (2) δεξαμενών, στις οποίες
περιλαμβάνονται:
• προμήθεια νερού
• απομάκρυνση νερού ογκομέτρησης
• παραγωγή ογκομετρικού πίνακα ανά χιλιοστό, για κάθε
δεξαμενή, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την κείμενη
νομοθεσία αβεβαιότητες μετρήσεων.
Το εργαστήριο διακριβώσεων του υποψηφίου θα πρέπει να είναι
διαπιστευμένο κατά ISO 17025-2005 από το Εθνικό Σύστημα
Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ)
Γ) Προμήθεια διακριβωμένης μετρητικής ταινίας ανά χιλιοστό.
Δ) Εργασίες ανοίγματος οπής στη θυρίδα της κάθε δεξαμενής για
χρήση της ταινίας μέτρησης.
Α) 90913200-2 (Υπηρεσία καθαρισμού δεξαμενών)
Β) 79132000-8 (Υπηρεσίες πιστοποίησης)
Γ) 30192200-3 (Ταινίες μέτρησης)
Δ) 50514200-3 (Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης δεξαμενών)
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Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 4.949,00€
Φ.Π.Α. 24%

1.187,76€

Συνολικός Προϋπολογισμός

6.136,76€

Χρηματοδότηση

ΠΔΕ, ΕΕ 2014ΣΕ57100008, ΣΑΕ 571

Διαδικασία ανάθεσης

Απευθείας ανάθεση

Κριτήριο Ανάθεσης

Η χαµηλότερη τιµή

∆ικαιολογητικά για την
ανάθεση και την εξόφληση

1. Φορολογική και Ασφαλιστική Ενηµερότητα
2. Αποσπάσµατα Ποινικού

Μητρώου, σύµφωνα µε το

ν. 4412/2016 (Α’ 147)
1. Φόρος εισοδήµατος 8% για υπηρεσίες & 4% για
προµήθειες επί του καθαρού ποσού του τιµολογίου,
σύµφωνα µε το άρθρο 64 του ν. 4172/2013 (Α’ 167),
όπως ισχύει.

Κρατήσεις

2. 0,06% επί του καθαρού συµβατικού τιµήµατος, υπέρ της
Ε.Α.Α.∆.Σ., η οποία υπόκειται σε τέλος χαρτοσήµου 3%
και εισφορά υπέρ ΟΓΑ, µε ποσοστό 20% υπέρ του
χαρτοσήµου, σύµφωνα µε το ν. 4013/2011( Α’ 204) &
3. 0,06% επί του καθαρού ποσού τιµολογίου, υπέρ της

Υποβολή Προσφορών

Δημοσιότητα

Ε.Α.Π.Π., η οποία υπόκειται σε τέλος χαρτοσήµου 3% και
εισφορά υπέρ ΟΓΑ, µε ποσοστό 20% υπέρ του
χαρτοσήµου, σύµφωνα µε την υπ. αριθµ. 1191/14.03.2017
Κ.Υ.Α. (Β’ 969) και τον ν. 4412/2016 (Α’ 204).
Έως και την 23-03-2018, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10.30.
Οι προσφορές θα συνοδεύονται από επιστολή κατάθεσης και θα
υποβάλλονται σύµφωνα µε το συνηµµένο πίνακα στο Κεντρικό
Πρωτόκολλο του Υπ.Υ.Με. (Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, 10191
Παπάγου) τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες 07:00 έως 14:30.
Το παρόν θα αναρτηθεί :
1. στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων –
(Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ) http://www.eprocurement.gov.gr
2. στους δικτυακούς τόπους της
Αναθέτουσας Αρχής

www.yme.gov.gr και www.ggde.gr
Η Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης, στην οποία κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται όπως προβεί
στην έκδοση Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης, σύμφωνα με τα ανωτέρω στοιχεία.
Περαιτέρω, σας πληροφορούμε ότι για το τρέχον οικονομικό έτος, η αιτούμενη με το παρόν αίτημα
υποχρέωση, δεν υπερβαίνει το χρηματικό όριο της παραγράφου 1 του άρθρου 118 του ν. 4412/2016,
σωρευτικά ανά cpv.
O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Μ. ΜΑΚΡΗ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :
Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς
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Α. ΒΟΥΡΔΑΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
Δ/ση Οικονομικής Διαχείρισης (Δ2)
ιδίου Υπουργείου,
για την έκδοση της σχετικής απόφασης

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Χρονολογικό αρχείο
2. Τμήμα Α
3. Ε. Γαγλία
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

α/α

Α)

Περιγραφή

Υπηρεσίες καθαρισμού των δύο
(2) δεξαμενών
Διαχείριση
αποβλήτων
–
εκτιμώμενη μέγιστη ποσότητα
3.340 kg (το τελικό κόστος θα
διαμορφωθεί μετά τη ζύγιση από
την
εταιρία
διαχείρισης
αποβλήτων).

Β)
Γ)
Δ)

Ποσότητα
Αριθμός Μονάδα
Μέτρησης
κατ΄αποκοπή

3.340

kg

Υπηρεσίες διακρίβωσης των δύο κατ΄αποκοπή
(2) δεξαμενών
Προμήθεια
διακριβωμένης 1
τμχ
μετρητικής ταινίας ανά χιλιοστό.
Εργασίες ανοίγματος οπής στη 2
τμχ
θυρίδα της κάθε δεξαμενής για
χρήση της ταινίας μέτρησης.
Σύνολο χωρίς ΦΠΑ (€)
ΦΠΑ 24% (€)
Σύνολο με ΦΠΑ 24% (€)
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Τιμή Μονάδος
(€)

Σύνολο
χωρίς ΦΠΑ
(€)

