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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
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Ταχ. Δ/νση
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Πληροφορίες
Τηλέφωνο
e-mail

:
:
:
:
:

Βασ. Σοφίας 15
106 74 – Αθήνα
Δ. Νικολάου, K. Τσάκνη
213 131 3083, 213 131 3353
d.nikolaou@ydmed.gov.gr
k.tsakni@ydmed.gov.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια και τοποθέτηση
νέων μηχανισμών των τεσσάρων αυτόματων θυρών διέλευσης οχημάτων διέλευσης
οχημάτων για λόγους παλαιότητας, βλαβών και για τις ανάγκες ασφάλειας του Υπουργείου.
Το Υπουργείο Εσωτερικών (πρώην Διοικητικής Ανασυγκρότησης) προσκαλεί τους
ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να καταθέσουν οικονομική προσφορά για την
προμήθεια και τοποθέτηση νέων μηχανισμών των τεσσάρων αυτόματων θυρών διέλευσης
οχημάτων για τις ανάγκες ασφάλειας του Υπουργείου Εσωτερικών, επί της οδού Βασ. Σοφίας
15, Αθήνα, σύμφωνα με τα ακόλουθα στοιχεία:
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ :
ΜΟΝΑΔΑ ΦΟΡΕΑ :
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :
ΑΝΑΛΥΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ :

Υπουργείο Εσωτερικών (πρώην ΥΠΔΑ)
Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών και
Διαχείρισης Υλικού
Απευθείας ανάθεση προμήθειας υλικού & παροχής υπηρεσιών
Προμήθεια και τοποθέτηση νέων μηχανισμών των τεσσάρων
αυτόματων θυρών διέλευσης οχημάτων για τις ανάγκες ασφάλειας
του Υπουργείου Εσωτερικών, όπως περιγράφεται αναλυτικά στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, με τη
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του ν.
4412/2016, όπως ισχύει.
Εγγύηση 2 έτη σε όλα τα υλικά όπως περιγράφονται αναλυτικά στο
παράρτημα καθώς και εγγύηση 10 ετών σε επάρκεια ανταλλακτικών
από την εταιρεία σας

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ :
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,
βάσει τιμής
Α. για την προμήθεια των μηχανισμών : 6.854,84 Ευρώ
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Φ.Π.Α. :
ΠΟΣΟΣΤΟ Φ.Π.Α. :
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ
ΦΠΑ 24%

Β. για την τοποθέτηση (παροχή υπηρεσίας): 806,45 Ευρώ
24%
Α. για την προμήθεια των μηχανισμών : 8.500,00 Ευρώ
Β. για την τοποθέτηση (παροχή υπηρεσίας): 1.000,00 Ευρώ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΦΟΡΕΑ :

Τακτικός προϋπολογισμός
1.
ΑΛΕ: 24.10.20.3001 «Αγορές ειδών συντήρησης και
επισκευής εγκαταστάσεων»
2.
ΑΛΕ: 24.20.30.1001 «Αμοιβές και έξοδα συντήρησης,
επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών»
Ε.Φ.: 1007.207.0000000 «Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού
Δημόσιου Τομέα» οικ. έτους 2021
 4% για την προμήθεια αγαθών σύμφωνα με το άρθρο 64 του
ν. 4172/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και όσων
άλλων κατά νόμο κρατήσεων βρίσκονται σε ισχύ κατά την
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης
 8% για την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 64 του
ν. 4172/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και όσων
άλλων κατά νόμο κρατήσεων βρίσκονται σε ισχύ κατά την
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ
ΚΑΘΑΡΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ :

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
(που προσκομίζει ο επιλεγείς
προσφέρων,
σύμφωνα με τις διατάξεις
του ν. 4412/2016, όπως
ισχύει επί ποινή
αποκλεισμού σε περίπτωση
ορισμού αναδόχου)

Ι. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο να
πιστοποιείται η εγγραφή του υποψήφιου σε αυτό και το ειδικό
επάγγελμά του ή βεβαίωση αρμόδιας αρχής με την οποία να
πιστοποιείται η άσκηση του επαγγέλματός του.
ΙΙ. Δικαιολογητικά Νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης.
Στις περιπτώσεις νομικών προσώπων, προσκομίζονται τα κατά
περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών,
αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ.,
ανάλογα με τη νομική μορφή του προσφέροντα οικονομικού φορέα).
Αναλυτικά πρέπει να προσκομιστούν:
1) Στην περίπτωση που το νομικό πρόσωπο είναι εταιρεία Α.Ε.,
Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., ή Ι.Κ.Ε.:
α) Φ.Ε.Κ. σύστασης (για τις Α.Ε. και Ε.Π.Ε., εφόσον υπάρχει),
β) Γενικό Πιστοποιητικό από το Γ.Ε.ΜΗ., με ημερομηνία έκδοσης είτε
έως τριών (3) μηνών πριν από την υποβολή του, είτε μεταγενέστερης
της κοινοποίησης της παρούσας πρόσκλησης,
γ) Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης από το Γ.Ε.ΜΗ., με
ημερομηνία έκδοσης είτε έως τριάντα (30) εργάσιμων ημερών πριν
από την υποβολή του, είτε μεταγενέστερης της κοινοποίησης της
παρούσας πρόσκλησης,
2) Στις περιπτώσεις φυσικών προσώπων, βεβαίωση έναρξης από την
αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) ή/και
επικαιροποιημένες βεβαιώσεις
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III) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
Τα πιστοποιητικά γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά τον
χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται
χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την
υποβολή τους (άρθρο 80 παρ. 12 του Ν.4412/2016, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει).
IV) Απόσπασμα ποινικού μητρώου του Διευθύνοντα Συμβούλου και
των μελών του Δ.Σ. ή Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού
φορέα ότι δε συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1
του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016,
όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του
Ν.4506/2019).
Η Υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά
την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης (άρθρο 80 παρ.12 του
Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του
Ν.4605/2019)
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ:

Μέχρι την Δευτέρα 15/11/2021 ώρα 15:00μμ
Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται με αποστολή e-mail στις
κάτωθι ηλεκτρονικές διευθύνσεις:
d.nikolaou@ydmed.gov.gr
k.tsakni@ydmed.gov.gr
Μετά την παρέλευση της ανωτέρω καταληκτικής ημερομηνίας και
ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς.
Τηλέφωνο επικοινωνίας για διευκρινίσεις για τις τεχνικές
προδιαγραφές:
213 1313 619 (κ. Γιαννακόπουλος Περικλής,
Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικής Μέριμνας και Διαχείρισης
Υποδομών).
email: p.giannakopoulos@ydmed.gov.gr
Η παρούσα πρόσκληση να αναρτηθεί:
α) στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΣ www.ypes.gr,
β) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ) www.eprocurement.gov.gr

Η Υπηρεσιακή Γραμματέας

Γεωργία Βαλατσού
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
H Προϊσταμένη του Τμήματος
Γραμματείας και Παροχής Πληροφοριών
Του Υπουργείου Εσωτερικών
Μαρίνα Χρύση
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Νέοι μηχανισμοί τεσσάρων αυτομάτων θυρών διέλευσης οχημάτων
Οικονομική Προσφορά
α/α
1
2
3
4
5
6
7
8

Είδος
Μοτέρ με μηχανισμό σε αδιάβροχο κουτί και βάση και ενσωματωμένο πίνακας
(πλακέτα) χειρισμού με τηλεχειρισμό
Radar ανίχνευσης εμποδίου (μάτια) αυτορυθμιζόμενα
Φάρος (Led) με/και beeper καγκελόπορτας εισόδου και εξόδου
Beeper γκαραζόπορτας εισόδου και εξόδου
Τηλεχειριστήρια (4 θυρών)
Διακόπτης on/off θυρωρείου, κλειδώματος γκαραζόπορτας εισόδου
Καθρέπτης κυρτός εξόδου φ80 με βάση στήριξης
κουτί με κλειδί, απενεργοποίησης εσωτερικού μπουτόν ανοίγματος
Σύνολο υλικών
ΦΠΑ 24%
Σύνολο
Εργασία για την τοποθέτηση
ΦΠΑ 24%
Σύνολο
Γενικό Σύνολο
Εκτίμηση κόστους για εξαμηνιαίο έλεγχο και σέρβις εάν ζητηθεί

1

2
3

4

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Μοτέρ/πλακέτα-πίνακας
για πόρτες βάρους τουλάχιστον 900kg
min 30 κύκλοι ανά ώρα, min 300 κύκλοι ανά 24ωρο
προστασία σύνθλιψης, αναγνώριση εμποδίου με αντιστροφή
κουτί και βάση πλήρως αδιάβροχα
δέκτης τηλεχειρισμού
θερμική προστασία
πλακέτα με πλήρες μενού και ρυθμίσεις
μαγνητικά τερματικά ακριβείας
θόρυβος < 70 db
κλειδί απασφάλισης
Ευρωπαικό πιστοποιητικό
Φάροι με/και beeper
Αδιάβροχοι, φάρος led
Radar ανίχνευσης εμποδίου
Καλωδίου ρεύματος, διπλό μάτι, χωρίς ανακλαστήρα
αυτορυθμιζόμενα
Εργασία
Συμπεριλαμβάνεται κάθε είδους απαραίτητη εργασία όπως
ασφαλτοκοπή, περάσματα καλωδίων εντός σωλήνωσης,
αποκατάσταση σκυροδέματος, στηρίξεις κλπ
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τεμάχια
4
6
2
2
5
1
1
1

€/τεμ.

Σύνολο

