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ΠΡΟΣ: Ενδιαφερόμενους 
Οικονομικούς Φορείς 
 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση για την ανάθεση σε ανάδοχο του 
έργου υποστήριξης του Τμήματος Κλιματικής Αλλαγής του ΥΠΕΝ σε θέματα ελεγχόμενων 
ουσιών και διαχείρισης σχετικών πληροφοριακών συστημάτων (F-Gases & ΟDS)». 

 
Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής σύμφωνα με την αριθμ. Πρωτ. 
858/22.03.2021 (ΑΔΑΜ: 21REQ008320351 ΑΔΑ: ΕΟ7046ΜΑΖΤ-ΘΗ9) απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση υπηρεσιών υποστήριξης του Τμήματος 
Κλιματικής Αλλαγής του ΥΠΕΝ σε θέματα ελεγχόμενων ουσιών και διαχείρισης σχετικών 
πληροφοριακών συστημάτων (F-Gases & ΟDS. 

 
Συνοπτικά στοιχεία Πρόσκλησης: 

Αντικείμενο Πρόσκλησης 
Υπηρεσίες υποστήριξης του Τμήματος Κλιματικής Αλλαγής 
του ΥΠΕΝ σε θέματα ελεγχόμενων ουσιών και διαχείρισης 
σχετικών πληροφοριακών συστημάτων (F-Gases & ΟDS) 

Κριτήριο ανάθεσης 
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει τιμής. 

Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες 

συμβάσεις (CPV) 
[90700000-4]-Περιβαλλοντικές υπηρεσίες 

 

 
Προϋπολογισμός 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: έως του ποσού των 
δώδεκα χιλιάδων εννιακοσίων τριών ευρώ και είκοσι 
τριών λεπτών (12.903,23€) χωρίς ΦΠΑ ήτοι δεκαέξι 
χιλιάδων ευρώ (16.000,00€) συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ 24%. 

Καταληκτική ημερομηνία και 
ώρα υποβολής προσφορών 

31 Μαρτίου 2021 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00. 

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

 
1. Περιγραφή αντικειμένου 
Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η ανάθεση υπηρεσιών υποστήριξης του έργου, του 
Τμήματος Κλιματικής Αλλαγής, σε θέματα ελεγχόμενων ουσιών και διαχείρισης σχετικών 
πληροφοριακών συστημάτων φθοριούχων αερίων (F-Gases) και ουσιών που καταστρέφουν τη 
στιβάδα του όζοντος (Ozone Depleting Substances - ΟDS). 
Το συγκεκριμένο έργο, διάρκειας ενός έτους, θα έχει έναρξη στις 28 Απριλίου 2021. 
Οι υπηρεσίες που προβλέπεται να παρασχεθούν, μέσω του νέου έργου, αφορούν: 
- Υποστήριξη του Τμήματος Κλιματικής Αλλαγής, σε θέματα F-GASES και ODS, αναφορικά με 
θέματα παρακολούθησης εφαρμογής των σχετικών Ευρωπαϊκών Κανονισμών και του 
Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ και υποβολής των ετήσιων εθνικών εκθέσεων καλύπτοντας εθνικές, 
ευρωπαϊκές ή διεθνείς σχετικές υποχρεώσεις και αξιολογήσεις, και  
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- Επιστημονική και γραμματειακή υποστήριξη λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων του 
Τμήματος Κλιματικής Αλλαγής, σε θέματα F-GASES και ODS. 

 
2. Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση 
Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης θα ανέλθει έως του ποσού των δώδεκα χιλιάδων 
εννιακοσίων τριών ευρώ και είκοσι τριών λεπτών (12.903,23€) χωρίς ΦΠΑ ήτοι δεκαέξι χιλιάδων 
ευρώ (16.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 
 
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 τιμής και εφόσον πληρούνται όλα τα κριτήρια του 
Παραρτήματος Ι. 

 
4. Κατάθεση και σύνταξη προσφοράς 
Η προσφορά θα υποβληθεί με βάση τις απαιτήσεις και τους όρους της παρούσας πρόσκλησης 
και εντός της προθεσμίας που ορίζεται σε αυτή. 
Η προσφορά υποβάλλεται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο στο Πρωτόκολλο του 
Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. (Λ. Μεσογείων 203-207, 2ος όροφος) έως τις 31 Μαρτίου 2021 , ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 13:00 (καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς), με την ένδειξη: «Προσφορά για την 
ανάθεση Υπηρεσιών υποστήριξης του Τμήματος Κλιματικής Αλλαγής του ΥΠΕΝ σε θέματα 
ελεγχόμενων ουσιών και διαχείρισης σχετικών πληροφοριακών συστημάτων (F-Gases & ΟDS)» 
(αναγράφοντας και τον αριθμό πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης) και συνοδεύεται από 
αίτηση υποβολής προσφοράς (σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας), 
η οποία και θα λάβει αριθμό πρωτοκόλλου. 

Προσφορά που θα υποβληθεί μετά την καθορισμένη καταληκτική ημερομηνία και ώρα, θα 
θεωρηθεί εκπρόθεσμη και δε θα αξιολογηθεί. 

Διευκρινίζεται ότι λόγω της έκτακτης κατάστασης που έχει προκληθεί από τη διασπορά του 
κορωνοϊού επιτρέπεται και η ηλεκτρονική υποβολή των προσφορών στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση info-ofypeka@prv.ypeka.gr.  

 
5. Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς 
Η προσφορά θα περιλαμβάνει: 
α) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, υπογεγραμμένη από το νόμιμο 
εκπρόσωπο του προσφέροντος, στην οποία θα δηλώνεται ότι αποδέχεται πλήρως και 
ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης. 
β) Συμπληρωμένους και υπογεγραμμένους από το νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντος τους 
πίνακες του Παραρτήματος Ι της παρούσας πρόσκλησης 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», προαιρετικά 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 ΙΙΙ ως εξής: 

• Η προσφερόμενη τιμή θα δίνεται σε ευρώ, ανά μονάδα με δύο δεκαδικά ψηφία, 
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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. 
Για τη σύγκριση των προσφορών Θα ληφθεί υπόψη η τιμή χωρίς ΦΠΑ στο συνολικό κόστος και η 
ανάδειξη του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. 

 

6. 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. 

 

7. 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. 
 

8. 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. 

 
9. Χρόνος – Τόπος Παράδοσης 
Η ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου θα πραγματοποιηθεί εντός ενός έτους και θα έχει 
έναρξη στις 28 Απριλίου 2021. 

 

10. Αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης- Παραλαβής 
Η ετησίως ορισθείσα επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής των δημόσιων διαγωνισμών 
σύναψης συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. (ΑΔΑ: 
9ΛΞΡ46ΜΑΖΤ-ΙΟ1), είναι αρμόδια για την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των 
υπηρεσιών. 

 
11. Παροχή Διευκρινίσεων 
Διευκρινίσεις σχετικά με τους γενικούς όρους και το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης 
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παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. ( 2ος όροφος Λ. Μεσογείων 203-207, 
Τ.Κ. 115 25), αρμόδιος υπάλληλος Κ. Ζορμπάς, τηλ.: 210 8089271. 

 
12. 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 των σχετικών δικαιολογητικών και 
την προσκόμιση των νομίμων 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.  

12. 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. 

 

 

Συνημμένα: 

-Παράρτημα Ι 
-Παράρτημα ΙΙ 

-Παράρτημα ΙΙΙ 

 

 

 

 

 

 

 

 
- 

 

 
 

Η ΕΚΤ. ΧΡΕΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
 
 
 

   Έλενα Μπαζιώτη 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
Τεχνικές Προδιαγραφές – Φύλλα Συμμόρφωσης 

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ  

ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (F-GASES & ODS) 

Τεχνικές Προδιαγραφές Νέου Έργου Απαίτηση Απάντηση Τεκμηρίωση 

Α. Υποστήριξη του Τμήματος Κλιματικής Αλλαγής, σε θέματα F-
GASES και ODS, αναφορικά με θέματα παρακολούθησης και 
υποβολής εθνικών εκθέσεων καλύπτοντας εθνικές, ευρωπαϊκές 
ή διεθνείς σχετικές υποχρεώσεις 

ΝΑΙ   

Β. Επιστημονική και γραμματειακή υποστήριξη 
λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων, του 
Τμήματος Κλιματικής Αλλαγής, σε θέματα F-GASES και 
ODS 

ΝΑΙ   

Β.1 Ειδικά, για το 1ο Σύστημα Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας 
Καταγραφής και Παρακολούθησης του εξοπλισμού : 

   

Β.1.1 Γραφείο Εξυπηρέτησης (helpdesk) των ερωτημάτων 
που υποβάλλονται από επιχειρήσεις και τεχνικούς πάνω 
σε θέματα ερμηνείας της ευρωπαϊκής και ελληνικής 
νομοθεσίας και τα οποία αφορούν την λειτουργία της 
Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Καταγραφής και 
Παρακολούθησης του εξοπλισμού που περιέχει 
φθοριούχα αέρια (F-GASES) ή /και ουσίες που 
καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος (ODS, Ozone 
Depleting Substances) βάσει των Κανονισμών (ΕΕ) 
517/2014 και (ΕΚ) 1005/2009, η οποία αποτελεί το 1ο 
υποσύστημα του Πληροφοριακού Συστήματος F-GASES & 
ODS. 

ΝΑΙ   

Β.1.2 Διαχείριση και στατιστική ανάλυση των δεδομένων 
του Υποσυστήματος Καταγραφής και Παρακολούθησης 
του εξοπλισμού που λειτουργεί με ελεγχόμενες ουσίες 
(FGASES & ODS). 

ΝΑΙ   

Β.1.3 Αξιοποίηση της στατιστικής ανάλυσης των 
δεδομένων σε συνεργασία με τον ανάδοχο του ΠΣ F-
GASES & ODS με σκοπό τον ηλεκτρονικό έλεγχο, με 
ενδεχόμενη πρόσβαση στο 1ο Υποσύστημα και των 
αντίστοιχων τμημάτων των Περιφερειών, σε θέματα 
συντήρησης του εξοπλισμού και αποφυγής διαρροών 
ελεγχόμενων ουσιών στο πλαίσιο της εφαρμογής των 

ΝΑΙ   
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Ευρωπαϊκών Κανονισμών (1005/2209, 517/2014) και της 
ανάλογης ελληνικής νομοθεσίας (ΚΥΑ 37411/2007, ΚΥΑ 
18694/2012). 

Β.1.4 (τυχόν αναγκαίας) τροποποίησης και/ή 
βελτιστοποίησης της λειτουργίας της Ηλεκτρονικής 
Πλατφόρμας ,σε συνεργασία με τον ανάδοχο του ΠΣ, με 
σκοπό την τροποποίηση/βελτιστοποίηση/αναβάθμιση 
συγχρόνως με την απρόσκοπτη λειτουργία του 1ου 
Υποσυστήματος του ΠΣ F-GASES & ODS. 

ΝΑΙ   

Β.2. Ειδικά, για το 2ο Σύστημα Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας 
του Μητρώου τωνΕπιχειρήσεων : 

   

Β.2.1  Γραφείο εξυπηρέτησης (helpdesk) των ερωτημάτων 
που θα υποβάλλονται κυρίως από εταιρείες που 
δραστηριοποιούνται στο εμπόριο ελεγχόμενων ουσιών, 
σχετικά την λειτουργία του 2ου Υποσυστήματος του ΠΣ F-
GASES & ODS και τα οποία θα αφορούν θέματα ερμηνείας 
και διασάφησης της ευρωπαϊκής και ελληνικής 
νομοθεσίας στον τομέα εμπορίας και διακίνησης των 
ελεγχόμενων ουσιών. 

ΝΑΙ   

Β.2.2 Διαχείριση και στατιστική ανάλυση των δεδομένων 
του Υποσυστήματος του Μητρώου των Επιχειρήσεων. 

ΝΑΙ   

Β.2.3  Αξιοποίηση της στατιστικής ανάλυσης των 
δεδομένων σε συνεργασία με τον ανάδοχο του ΠΣ F-
GASES & ODS με σκοπό τον ηλεκτρονικό έλεγχο ως προς 
την εφαρμογή των Ευρωπαϊκών Κανονισμών και της 
αντίστοιχης ελληνικής νομοθεσίας από τις εταιρείες που 
εισάγουν και διακινούν ελεγχόμενες ουσίες και εξοπλισμό 
που ευρίσκεται στην αγορά. Στόχος είναι η 
αποτελεσματικότερη παρακολούθηση της αγοράς σε 
θέματα ελεγχόμενων ουσιών μέσω διενέργειας 
στοχευμένων ελέγχων, με ενδεχόμενη πρόσβαση στο 2ο 
Υποσύστημα και των αντίστοιχων τμημάτων των 
Περιφερειών, στις εταιρείες που παρουσιάζουν 
παραβατική συμπεριφορά. 

ΝΑΙ   

Β.2.4  (τυχόν αναγκαίας) τροποποίησης και/ή 
βελτιστοποίησης της λειτουργίας της Ηλεκτρονικής 
Πλατφόρμας ,σε συνεργασία με τον ανάδοχο του ΠΣ, με 
σκοπό την τροποποίηση/βελτιστοποίηση/αναβάθμιση 
συγχρόνως με την απρόσκοπτη λειτουργία του 2ου 
Υποσυστήματος του ΠΣ F-GASES & ODS. 

ΝΑΙ   
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Β.3. Συνολικά, και για τα 2 προαναφερθέντα συστήματα :    

Β.3.1 Επιτήρηση και διασύνδεση των 2 Υποσυστημάτων με 
στόχο την βέλτιστη παρακολούθηση και την ιχνηλάτηση 
των ελεγχόμενων ουσιών από τη στιγμή που εισάγονται 
στη χώρα. 

ΝΑΙ   

Β.3.2 Εναρμόνισης των ΠΣ F-GASES & ODS σε περιπτώσεις 
νέας ή/και αναθεωρημένης Ελληνικής νομοθεσίας 
σχετικής με την εμπορία και τον έλεγχο των ελεγχόμενων 
ουσιών στην Ελληνική αγορά. 

ΝΑΙ   

Β.3.3 Απαιτούμενων εφαρμογών, όπως π.χ. της 
διασταύρωσης ευρωπαϊκών ελέγχων ως προς τη 
διακίνηση των ελεγχόμενων ουσιών και εξοπλισμού στην 
ελληνική επικράτεια με χρήση των Ευρωπαϊκών 
Πλατφορμών (HFC Registry και BDR) με σκοπό την άρτια 
και συνεχή 
ενημέρωση τόσο του ΥΠΕΝ όσο και της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής πάνω σε θέματα εφαρμογής του αντίστοιχου 
τομέα της σχετικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας στη χώρα 
μας. 

ΝΑΙ   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Αθήνα ……/……/2021 
ΠΡΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

 
 

ΘΕΜΑ: Υποβολή προσφοράς στην υπ’ αριθ. πρωτ……………………πρόσκληση υποβολής 
προσφορών για την ανάθεση Υπηρεσιών υποστήριξης του Τμήματος Κλιματικής Αλλαγής του 
ΥΠΕΝ σε θέματα ελεγχόμενων ουσιών και διαχείρισης σχετικών πληροφοριακών συστημάτων (F-
Gases & ΟDS). 

 
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 IΙΙ 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
 

ΠΡΟΣ  

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

                                 

 
 

Ανάθεση Υπηρεσίας Τεμάχια/
Υπηρεσία 

Αξία 
χωρίς 

ΦΠΑ(€) 

 
Συνολική Αξία 

χωρίς ΦΠΑ 

 
Συνολική Αξία 
με ΦΠΑ 24% 

Υποστήριξη του Τμήματος 
Κλιματικής Αλλαγής του ΥΠΕΝ 
σε θέματα ελεγχόμενων 
ουσιών και διαχείρισης 
σχετικών πληροφοριακών 
συστημάτων (F-Gases & ΟDS) 

1    

Συνολική αξία χωρίς ΦΠΑ ολογράφως 

Συνολική αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ολογράφως 

 
 
 
 

Χρόνος ισχύος προσφοράς: εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες 
 
 
 

Για τον προσφέροντα 
 

Ο/Η ΝΟΜΙΜΟΣ /Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 
 
 

(Υπογραφή-Σφραγίδα-Ημερομηνία) 
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