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Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. 
Αρ.Πρωτ.: 1958/16-06-2021 

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 ανάθεση υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης 
και συντήρησης λειτουργικών συστημάτων μηχανογραφικών εφαρμογών της Δ/νσης 
Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας (ΚΑΠΑ) του ΥΠΕΝ» 

 

Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, προτίθεται να προβεί στην 
ανάθεση υπηρεσίας της τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης λειτουργικών συστημάτων 
μηχανογραφικών εφαρμογών της Δ/νσης Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας 
(ΚΑΠΑ) του ΥΠΕΝ. 
 

Συνοπτικά στοιχεία Πρόσκλησης: 

Αντικείμενο Πρόσκλησης 
Τεχνική υποστήριξη και συντήρηση λειτουργικών 
συστημάτων μηχανογραφικών εφαρμογών της Δ/νσης 
Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας (ΚΑΠΑ) 
του ΥΠΕΝ 

Κριτήριο ανάθεσης 
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
τιμής. 

Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες 

συμβάσεις (CPV) 
 [71356300-1]-Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης 

 

 
Προϋπολογισμός 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: έως του ποσού των 

δεκαέξι χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (16.500€) χωρίς 
ΦΠΑ ήτοι είκοσι χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα ευρώ 
(20.460€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

Καταληκτική ημερομηνία και 
ώρα υποβολής προσφορών 

25 Ιουνίου 2021 , ημέρα Παρασκευή 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 του έργου της τεχνικής 
υποστήριξης, συντήρησης και εξέλιξης των τριών (3) υφιστάμενων εν λειτουργία συστημάτων 
μηχανογραφικών εφαρμογών (εφαρμογών πληροφορικής και των υποσυστημάτων τους - 

λειτουργικό σύστημα, software, βάση δεδομένων, πιστοποιητικά ασφαλείας) της Δ/νσης 
Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας (ΚΑΠΑ) του ΥΠΕΝ. Οι υπηρεσίες που 
προβλέπεται να παρασχεθούν μέσω του έργου θα περιλαμβάνουν και την καθημερινή λειτουργία 
Γραφείου Υποστήριξης χρηστών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και τηλεφώνου όπου 
χρειάζεται, σε θέματα σχετικά με την τεχνική λειτουργία των εφαρμογών (software, λειτουργία 
επαφής χρήστη, διόρθωση, ακύρωση αναρτήσεων, εξαγωγή δεδομένων κλπ). 

Η ανάθεση των εν λόγω υπηρεσιών στοχεύει στη συνεχή απρόσκοπτη, εύρυθμη και τεχνικά 
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αξιόπιστη λειτουργία από πλευράς λογισμικού (software), και στην εξέλιξη, αναλόγως των 
απαιτήσεων που προκύπτουν, των κάτωθι 3 μηχανογραφικών εφαρμογών της Δ/νσης ΚΑΠΑ: 

1. Εφαρμογή Μητρώου Επιχειρήσεων,  για λογαριασμό του Τμήματος Κλιματικής Αλλαγής, καθώς 
και των απαραίτητων εργαλείων για την εκ μέρους των επιχειρήσεων του μητρώου καταγραφής 
των αναλυτικών στοιχείων για τις ποσότητες φθοριούχων αερίων που θα χειρίζονται σε ετήσια 
βάση, καθώς και για την τήρηση των στοιχείων παρ 3, Άρθρου 6, του Κανονισμού (ΕΕ) 517/2014. 
2. Εφαρμογή καταγραφής και παρακολούθησης εξοπλισμού, για λογαριασμό του Τμήματος 
Κλιματικής Αλλαγής, που περιλαμβάνει τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου του Κανονισμού 
(ΕΕ) 517/2014 ή/και ουσίες που καταστρέφουν τη στοιβάδα του όζοντος και έχει ως στόχο να 
καταγράψει το σύνολο των μονάδων εξοπλισμού εντός της Ελληνικής επικράτειας, που 
υπόκεινται σε τακτικούς ελέγχους εντοπισμού διαρροών, σύμφωνα με το άρθρο (4), παράγραφος 
(1), του Κανονισμού (ΕΕ) 517/2014 ή το άρθρο (23), παράγραφος (2), του Κανονισμού (ΕΚ) 
1005/2009. Το εν λόγω σύστημα μπορεί να παρακολουθεί τη συμμόρφωση των χειριστών τους 
με τα προβλεπόμενα μέτρα πρόληψης εκπομπών των ελεγχόμενων ουσιών στους ίδιους 
Κανονισμούς, μέσω της ετήσιας συλλογής στοιχείων για τις τεχνικές εργασίες που 
πραγματοποιούνται στις μονάδες εξοπλισμού.  https://ods.fgases.ypen.gr/services 

3. Εφαρμογή ενδο-δικτυακής Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης, για λογαριασμό του Τμήματος 
Μηχανισμών Αγοράς και Μητρώου Εκπομπών (ΜΑΜΕ), για θέματα που αφορούν το Σύστημα 
Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΣΕΔΕ) της χώρας (http://sede.ypen.gr/ords/f?p=112). 

Ειδικότερα, όσον αφορά στην εφαρμογή Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης του Τμήματος Μηχανισμών 
Αγοράς και Μητρώου Εκπομπών (Μ.Α.Μ.Ε.) της Δ/νσης ΚΑΠΑ, απαιτείται η πρόσθεση της 
δυνατότητας αναζήτησης όχι απλά στα μετα-δεδομένα κάθε αρχείου, αλλά μέσα στα ίδια τα 
περιεχόμενα του αρχείου (doc ή pdf). Στα αποτελέσματα θα πρέπει να φαίνεται σε διαδραστικό 
πίνακα σε ποια αρχεία βρέθηκε η λέξη κλειδί που αναζητήθηκε, αλλά και η προεπισκόπηση του 
τμήματος αυτού του αρχείου χωρίς να χρειαστεί να ‘κατέβει’ το αρχείο από τον διακομιστή. 

Σημειώνεται ότι στις υπηρεσίες συμπεριλαμβάνεται η πραγματοποίηση διαδικτυακών 

συναντήσεων με την Διεύθυνση ΚΑΠΑ,  με σκοπό να καταγραφούν όλες οι ανάγκες που τυχόν θα 
προκύψουν κατά τη διάρκεια του έργου και θα πρέπει να προωθούνται προς υλοποίηση. Τα 
σενάρια χρήσης που θα προκύψουν θα εξεταστούν ως προς την εφικτότητα και την χρηστικότητα 
που προσφέρουν στα συστήματα που επεκτείνονται, τόσο ως προς την κάλυψη των κυριοτέρων 
βημάτων των διαδικασιών, όσο και ως προς την συμβατότητά τους με την ισχύουσα νομοθεσία 
και σχετικές διατάξεις. 

Στα παραδοτέα του έργου περιλαβάνονται τρείς αναφορές (μία κάθε τέσσερις μήνες) σχετικά με 
τα πεπραγμένα του κάθε τετραμήνου (όπως, δημιουργία νέων σελίδων και αναφορών σύμφωνα 
με τις απαιτήσεις της Δ/νσης ΚΑΠΑ, τεχνική υποστήριξη των χρηστών μέσω της λειτουργίας 
γραφείου τεχνικής υποστήριξης, συντήρηση της βάσης δεδομένων και του λειτουργικού 
συστήματος και αναβάθμιση σε νέες εκδόσεις, δημιουργία διασύνδεσης με άλλα μητρώα του 
δημοσίου, χρήση του συστήματος μοναδικού σημείου σύνδεσης της ΑΔΑΕ κλπ). 

Το συγκεκριμένο έργο, θα έχει διάρκεια 12 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης 
ανάθεσης. 

 

2. Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης θα ανέλθει έως του ποσού των δεκαέξι χιλιάδων 
πεντακοσίων ευρώ (16.500€) χωρίς ΦΠΑ ήτοι είκοσι χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα ευρώ (20.460€) 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 
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Η δαπάνη θα βαρύνει τον Τακτικό προϋπολογισμό εξόδων του Οργανισμού Φυσικού 

Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) Λογαριασμός Λογιστικού σχεδίου 61.03, οικ. 
έτη 2021-2022. 

Σχετική δέσμευση πίστωσης: η υπ’ αριθμ. πρωτ. 1783/04-06-2021 Α.Α.Υ. (ΑΔΑΜ: 
21REQ008741064, ΑΔΑ: Ψ6ΛΚ46ΜΑΖΤ-ΜΘΖ)  

 

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 25 Ιουνίου 2021, ημέρα Παρασκευή και 
ώρα 13:00 (καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς) με την ένδειξη: «Προσφορά για την 
ανάθεση τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης λειτουργικών συστημάτων μηχανογραφικών 
εφαρμογών της Δ/νσης Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας (ΚΑΠΑ) του ΥΠΕΝ» 
(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 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, 
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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. Δικαιολογητικά Ανάθεσης 

O προσωρινός ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να γίνει η ανάθεση, υποχρεούται μετά από 
έγγραφη ειδοποίηση της αναθέτουσας αρχής να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) 
ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης (πρόσκληση) τα 
δικαιολογητικά του Παραρτήματος IV «Δικαιολογητικά Ανάθεσης – Αποδεικτικά Μέσα» της 
παρούσας, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού. 
Τα ως άνω δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση info-

ofypeka@prv.ypeka.gr.  

 

10. Χρόνος – Τόπος Παράδοσης 

Η ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου θα πραγματοποιηθεί εντός 12 μηνών από την 
ημερομηνία υπογραφής της απόφασης ανάθεσης. 

 

11. Παροχή Διευκρινίσεων 
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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 207, Τ.Κ. 115 
25), κ. Γρηγοριάδου, κ. Ζορμπάς, τηλ.: 210 8089271. 

 

12. Πληρωμή- Κρατήσεις 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται μετά από την έκδοση των πρωτοκόλλων παραλαβής της 
αρμόδιας επιτροπής Παραλαβής και μετά από ανάλογη κάθε φορά εισήγηση της Δ/νσης 
Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας του ΥΠΕΝ και την κοινοποίηση τους 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 
-Παράρτημα ΙV 

 

 

 

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

                                             

                                                  

 

 Ιωάννης Μητσόπουλος 

21PROC008772515 2021-06-16



 
Λ. Μεσογείων 207, 2ος όροφος, 115 25 Αθήνα, 

Τηλ. 210 8089271, email: info-ofypeka@prv.ypeka.gr , https://necca.gov.gr/ 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 
Φύλλο Συμμόρφωσης 

 

για το έργο «Τεχνική υποστήριξη και συντήρηση λειτουργικών συστημάτων μηχανογραφικών εφαρμογών 

της Δ/νσης Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας (ΚΑΠΑ) του ΥΠΕΝ» 

α/α Περιγραφή Απαίτηση Απάντηση Τεκμηρίωση 

Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής 

1. Γνώση     και     εμπειρία     προγραμματισμού     σε περιβάλλον  
Oracle  Apex  και  τεχνική  ικανότητα  για την  επέκταση  του  
λογισμικού  της  εφαρμογής,  με εκτέλεση δύο τουλάχιστον 
έργων σε δημόσιο φορέα τα τελευταία 4 χρόνια και ύπαρξη 
τιμολόγησης εργασιών σε Oracle Apex στον Ιδιωτικό Τομέα 

ΝΑΙ   

2. Γνώση του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 517/2014 για τα 
φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου  και αποδεδειγμένη 
εμπειρία γύρω από αυτόν 

ΝΑΙ   

3. Ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να έχει υλοποιήσει και 
ολοκληρώσει τουλάχιστον ένα έργο σε δημόσιο φορέα με 
υπηρεσίες υποστήριξης χρηστών σε διαδικτυακές εφαρμογές 

   

4. Γνώση και εμπειρία στη διαχείριση και εγκατάσταση 
εικονικών μηχανών (VMWARE Virtual Machines) και 
διακομιστών εικονικών μηχανών (VHOSTS) με χρήση   
Vsphere   και   vCenter με αποδεδειγμένη εκπαίδευση 

ΝΑΙ   

5. Γνώση και εμπειρία εφαρμογών περιβαλλοντικής 
πληροφορικής  και  να  έχει  ολοκληρώσει  επιτυχώς την 
τελευταία εξαετία (6) τουλάχιστον 2 συναφή  έργα.  Ως  
συναφές  έργο  νοείται  ένα  έργο που αφορά: Σχεδιασμό και 
ανάπτυξη περιβαλλοντικών βάσεων δεδομένων που 
χρησιμοποιούνται  για  την  ικανοποίηση  Εθνικών  ή 
Ευρωπαϊκών νομοθετικών απαιτήσεων και την εναρμόνιση 
της χώρας με υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές 

ΝΑΙ   

6. Γνώση  των  webservices  του  TAXIS  και  ειδικότερα της 
διαδικασίας  αυθεντικοποίησης 

ΝΑΙ   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 
                                    ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Αθήνα ……/……/2021 

ΠΡΟΣ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

 

 

ΘΕΜΑ: Υποβολή προσφοράς στην υπ’ αριθ. πρωτ……………………πρόσκληση υποβολής 
προσφορών για την ανάθεση Υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης λειτουργικών 
συστημάτων μηχανογραφικών εφαρμογών της Δ/νσης Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της 
Ατμόσφαιρας (ΚΑΠΑ) του ΥΠΕΝ. 

 
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  

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 
                                 

 

 

Ανάθεση Προμήθειας Τεμάχια/ 

Υπηρεσί
α 

 

Αξία 
χωρίς 

ΦΠΑ(€) 

 

Συνολική 
Αξία χωρίς 
ΦΠΑ 

 

Συνολική Αξία 
με ΦΠΑ 24% 

Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης 
και συντήρησης λειτουργικών 
συστημάτων μηχανογραφικών 
εφαρμογών της Δ/νσης Κλιματικής 
Αλλαγής και Ποιότητας της 
Ατμόσφαιρας (ΚΑΠΑ) του ΥΠΕΝ 

1    

Συνολική αξία χωρίς ΦΠΑ ολογράφως 

Συνολική αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ολογράφως 

ΣΧΟΛΙΑ: 
 

 

 

 

 

 

 

Χρόνος ισχύος προσφοράς: εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες 

 

 

 

Για τον προσφέροντα 

 

Ο/Η ΝΟΜΙΜΟΣ /Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 

 

 

(Υπογραφή-Σφραγίδα-Ημερομηνία) 
  

21PROC008772515 2021-06-16



 
Λ. Μεσογείων 207, 2ος όροφος, 115 25 Αθήνα, 

Τηλ. 210 8089271, email: info-ofypeka@prv.ypeka.gr , https://necca.gov.gr/ 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ - ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 

 

(πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1, του 
Ν.4250/2014) 
1. Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των οικονομικών φορέων 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, εκ μέρους του οικονομικού φορέα σε περίπτωση 
φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του 
νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79 Α του ν. 4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, όπου θα δηλώνεται ότι δεν συντρέχει σε βάρος του οικονομικού 
φορέα αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για οποιονδήποτε από τους λόγους που 
προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
β. Φορολογική ενημερότητα (σε ισχύ) 
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (κύρια και επικουρική) – σε ισχύ 

2. Λοιπά δικαιολογητικά 

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 (πχ 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 νόμιμης 
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, 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. 

 

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον 
αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ 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. 
Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την 
κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών ανάθεσης. 

Τα έγγραφα υποβάλλονται σύμφωνα με τον ν. 2690/1999 (Α’ 45) και τα άρθρα 13 και 15 του ν. 
4727/2020 (Α’ 184). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να 
γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην 
οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους.». 
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