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Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. 
Αρ.Πρωτ.: 1643/28-05-2021 

Πληροφ. : κ. Γρηγοριάδου, κ. Ζορμπάς  
E-mail : k.zorbas@prv.ypeka.gr  

Τηλ.: 210 8089271 

 

 

ΠΡΟΣ: Ενδιαφερόμενους 
Οικονομικούς Φορείς 

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια και εγκατάσταση κάρτας 
επέκτασης 30 Καναλιών PRIISDN για PBX PANASONIC-TPA100 στο τηλεφωνικό κέντρο του 
ΟΦΥΠΕΚΑ. 
 

Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 
πρωτ. 1632/27-05-2021 (ΑΔΑΜ: 21REQ008679817, ΑΔΑ: ΩΖΦΩ46ΜΑΖΤ-Φ71) Απόφαση Α.Υ. του 
Διευθύνοντος Συμβούλου, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση προμήθειας και εγκατάστασης 

κάρτας επέκτασης 30 Καναλιών PRIISDN για PBX PANASONIC-TPA100 στο τηλεφωνικό κέντρο 
του ΟΦΥΠΕΚΑ για την αναβάθμισή του. 

 

Συνοπτικά στοιχεία Πρόσκλησης: 

Αντικείμενο Πρόσκλησης 
Προμήθεια και εγκατάσταση κάρτας επέκτασης για γραμμή 
30 Καναλιών PRIISDN για PBX PANASONIC-TPA100 στο 
τηλεφωνικό κέντρο του ΟΦΥΠΕΚΑ. 

Κριτήριο ανάθεσης 
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει τιμής. 

Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες 

συμβάσεις (CPV) 
 [32550000-3] -Τηλεφωνικός εξοπλισμός 

 

 
Προϋπολογισμός 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: έως του ποσού των χιλίων 
εξακοσίων ευρώ (1.600,00€) χωρίς ΦΠΑ ήτοι χιλίων 
ενιακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ (1.984€) 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

Καταληκτική ημερομηνία και 
ώρα υποβολής προσφορών 

04 Ιουνίου 2021 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00. 

Χρόνος ισχύος προσφορών 
Τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της 
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφοράς. 

 

1. Περιγραφή αντικειμένου 

Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η ανάθεση προμήθειας και εγκατάστασης κάρτας 
επέκτασης για γραμμή 30 Καναλιών PRIISDN για PBX PANASONIC-TPA100 στο τηλεφωνικό 
κέντρο του ΟΦΥΠΕΚΑ για την αναβάθμισή του. Στην προμήθεια του περιγραφόμενου είδους 
περιλαμβάνονται το κόστος υλικών, μικρουλικών καθώς και το κόστος εργασιών του έργου 

συμπεριλαμβανομένων των εργασιών τοποθέτησης, σύνδεσης της κάρτας και δοκιμών έως τη 
παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 

Το συγκεκριμένο έργο, θα έχει διάρκεια 30 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της 

απόφασης ανάθεσης 
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2. Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης θα ανέλθει έως του ποσού των χιλίων εξακοσίων 
ευρώ (1.600,00€) χωρίς ΦΠΑ ήτοι χιλίων ενιακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ (1.984€) 
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 207, 2ος όροφος) έως τις 04 Ιουνίου 2021, ημέρα Παρασκευή και 
ώρα 13:00 (καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς), με την ένδειξη: «Προσφορά για 
την ανάθεση προμήθειας και εγκατάστασης κάρτας επέκτασης 30 Καναλιών PRIISDN για PBX 
PANASONIC-TPA100 στο τηλεφωνικό κέντρο του ΟΦΥΠΕΚΑ.» (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) 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. 

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 τριάντα (30) ημέρες από την 
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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 30 ημερών από την 
ημερομηνία υπογραφής της απόφασης ανάθεσης. 

 

10. Παροχή Διευκρινίσεων 

Διευκρινίσεις σχετικά με τους γενικούς όρους και το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης 
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. 
 

11. 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. 

 

Συνημμένα: 
-Παράρτημα Ι 
-Παράρτημα ΙΙ 
 

 

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης του 
Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. 

                                             

 

Ιωάννης Μητσόπουλος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
                                    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 προμήθειας και εγκατάστασης κάρτας επέκτασης 30 Καναλιών 
PRIISDN για PBX PANASONIC-TPA100 στο τηλεφωνικό κέντρο του ΟΦΥΠΕΚΑ. 

 
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 IΙ 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

ΠΡΟΣ  

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 
                                 

 

 

Ανάθεση Προμήθειας Τεμάχια/ 

Υπηρεσία 

 

Αξία 
χωρίς 

ΦΠΑ(€) 

 

Συνολική 
Αξία χωρίς 
ΦΠΑ 

 

Συνολική Αξία 
με ΦΠΑ 24% 

Προμήθεια και εγκατάσταση 

κάρτας επέκτασης 30 Καναλιών 
PRIISDN για PBX PANASONIC-

TPA100 στο τηλεφωνικό κέντρο 
του ΟΦΥΠΕΚΑ. 

1    

Συνολική αξία χωρίς ΦΠΑ ολογράφως 

Συνολική αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ολογράφως 

ΣΧΟΛΙΑ: 
 

 

 

 

 

 

 

Χρόνος ισχύος προσφοράς: τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες 

 

 

 

Για τον προσφέροντα 

 

Ο/Η ΝΟΜΙΜΟΣ /Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 

 

 

(Υπογραφή-Σφραγίδα-Ημερομηνία) 
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