20PROC006933795 2020-06-26
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και
Διοικητικών Υπηρεσιών
Διεύθυνση Προμηθειών & Διοικητικής Μέριμνας
Τμήμα Διαγωνισμών & Συμβάσεων
Πληρ.: Έλενα Βλάχου
 210 909 8423
Ε-mail: e.vlachou@mindigital.gr

26.06.2020 16:58:49
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΨΗΦΙΑΚΑ
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ
ΑΠΟ
ΕΛΕΝΗ
ΧΡΟΝΗ

ΥΨη∆ 26/06/2020
Α. Π.: 17422 ΕΞ 2020

ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο

Θέμα: «Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας, για την
εξυπηρέτηση των αναγκών του προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων
Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) και για το χρονικό διάστημα από 01/07/2020 έως και την
05.03.2021.»
Η Διεύθυνση Προμηθειών & Διοικητικής Μέριμνας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, θα προβεί
σε προμήθεια υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας, για την εξυπηρέτηση των αναγκών του προσωπικού της
Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) και για το χρονικό
διάστημα από 01/07/2020 έως και την 05.03.2021 με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα
με τα κάτωθι στοιχεία και τις απαιτήσεις του Παραρτήματος:

Αναθέτουσα Αρχή
Αντικείμενο

CPV
Προϋπολογισμός Χωρίς ΦΠΑ
Φ.Π.Α. 24%
Προϋπολογισμός με ΦΠΑ
Χρηματοδότηση

Διαδικασία Ανάθεσης
Κριτήριο Ανάθεσης
Κρατήσεις

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας, για την εξυπηρέτηση των
αναγκών του προσωπικού της Γενικής Γραμματείας
Πληροφοριακών
Συστημάτων
Δημόσιας
Διοίκησης
(Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) και για το χρονικό διάστημα από 01/07/2020
έως και την 05.03.2021
71317210-8 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα
υγείας και ασφάλειας
8.500,00 ευρώ
2.040,00 ευρώ
10.540,00 ευρώ
Τακτικός Προϋπολογισμός
Φορέας 1053.202.0000000
ΑΛΕ 2420902001 «Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες» και για
τα έτη 2020 και 2021, με ανάλογο ποσό.
Α.Π Ανάληψης 17170 ΕΞ 2020 /25-6-2020
17371 ΕΞ 2020/26-6-2020
Απευθείας Ανάθεση και ΠΝΠ 11.3.2020, ΦΕΚ 55/Α΄ για
3ήμερη προθεσμία υποβολής προσφορών
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)
1. Φόρος εισοδήματος, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν.
4172/2013 (Α’ 167), όπως ισχύει.
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Δημοσιότητα

2. 0,06% επί του καθαρού ποσού του τιμολογίου, υπέρ της
Α.Ε.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).
3. 0,07% επί του καθαρού συμβατικού τιμήματος, υπέρ της
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ, 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).
Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί:
α) στο δικτυακό τόπο της ΓΓΠΣΔΔ www.gsis.gr
β) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ) www.eprocurement.gov.gr

 Στο πλαίσιο της εφαρμογής των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και προκειμένου να αποφεύγεται ο συνωστισμός και ο
συγχρωτισμός οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο στη διεύθυνση : oikonomikes@mindigital.gr, έως την Τετάρτη 1/7/2020 και ώρα 17:00,
με θέμα «ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΓΓΠΣΔΔ»
 Στο επισυναπτόμενο παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Πρόσκλησης,
αναφέρονται λεπτομερώς οι προδιαγραφές για τις ανωτέρω υπηρεσίες.
 Στις προσφορές θα πρέπει να δηλώνεται οποιαδήποτε άλλη λεπτομέρεια που αφορά τις
συγκεκριμένες υπηρεσίες.
 Τηλέφωνα επικοινωνίας για διευκρινίσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου: κ. Α.
Σπυρόπουλος, 210 2109098542 email: a.spyropoulos@mindigital.gr
 Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής
(χαμηλότερη τιμή).
 Προκειμένου για την έκδοση της απόφασης ανάθεσης, ο ανάδοχος που θα προκύψει είτε:
α) Υποβάλλει, κατόπιν σχετικής ειδοποίησης, άμεσα τα δικαιολογητικά ανάθεσης, ήτοι:
1)Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης της εταιρείας.
2) Απόσπασμα ποινικού μητρώου του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας και όλων των μελών του Δ.Σ.
της εταιρείας (σε περίπτωση Α.Ε.). Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση αφορά
στους διαχειριστές.
3) Ασφαλιστική και Φορολογική ενημερότητα σύμφωνα με τα οριζόμενα της παραγράφου 2 του άρθρου
73 του Ν.4412/2016.
4) Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης της εταιρείας,
και κατόπιν υπογράφεται η σύμβαση.
β) Υπογράφει τη σύμβαση για την παροχή των υπηρεσιών της παρ. 1, προσκομίζοντας μόνο υπεύθυνη
δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) ή ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση μέσω της Ενιαίας
Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167), που προβλέπεται στο
εικοστό έβδομο άρθρο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68).
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Στην υποβαλλόμενη υπεύθυνη δήλωση δηλώνονται από τον επιλεγέντα ανάδοχο ότι: α) δεν συντρέχει
κανένα νόμιμο κώλυμα συμμετοχής του στη διαδικασία, β) ότι εξακολουθεί να πληροί όλες τις τεχνικές
προδιαγραφές που προβλέπονται στην παρούσα πρόσκληση και γ) υποχρεούται να προσκομίσει τα
νομίμως προβλεπόμενα δικαιολογητικά ανάθεσης εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την
υπογραφή της σύμβασης.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Προμηθειών & Διοικητικής Μέριμνας

Ιωάννα Νάστου

Κοινοποίηση:

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ
και ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΜΕΣΩΝ & ΧΩΡΩΝ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Δικαίωμα συμμετοχής στην εν λόγω διαδικασία, θα έχουν εταιρείες - υποψήφιοι Ανάδοχοι οι οποίες θα
πρέπει να καταθέσουν εξαρχής με τη προσφορά τους (επί ποινή αποκλεισμού) ότι πληρούν τα
προσόντα του Τεχνικού Ασφαλείας σύμφωνα με όσα αναφέρονται στις διατάξεις των άρθρων 14-15 του
Ν.3850/2010συμπεριλαμβανομένου τυχόν τροποποιήσεων.
Αποδεικτικό στοιχείο των προσόντων αυτών αποτελεί η υποβολή των απαιτούμενων πτυχίων ή
πιστοποιητικών.
Συνοπτική περιγραφή της υπό προμήθειας υπηρεσίας: CPV προμήθειας: 71317210-8 Υπηρεσίες
παροχής συμβουλών σε θέματα υγείας και ασφάλειας.
Περιγραφή του έργου:
Η εκπόνηση και παράδοση των μελετών θα πραγματοποιηθεί εντός του 1ου τριμήνου από την άσκηση
των καθηκόντων του Τεχνικού Ασφαλείας, η δε πληρωμή τους με την παραλαβή τους από την αρμόδια
Επιτροπή Παραλαβής.
Υποχρεώσεις του Τεχνικού Ασφαλείας: πέραν των όσον αναφέρονται στις διατάξεις των άρθρων 1415 του Ν.3850/2010 θα περιλαμβάνονται επιπροσθέτως ως ελάχιστα παραδοτέα, οι παρακάτω
Μελέτες για όλα τα κτήρια:
Αναλυτικότερα, για τον προσδιορισμό των ωρών απασχόλησης του Τεχνικού Ασφαλείας απεικονίζονται
στον παρακάτω πίνακα, τόσο η κατηγορία του οργανισμού, όσο και το πλήθος των εργαζομένων ανά
κτήριο.
Α/Α
1
2
3

Κτίριο Διεύθυνση
Θεσσαλονίκης &
Χανδρή 1, Μοσχάτο
(Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) (
Λ. Τατοΐου 96,
Αχαρναί (Πρώην
Δ.Ε.Δ.Ε.Α.Δ.)
Πανεπιστημίου 25
(5ος Όροφος)

Κατηγορία
Γ'
B'

Γ'
Γ’

Πλήθος
Εργαζομένων
340 (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.)
28

20
20

1. Επικαιροποίηση Μελέτης Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου (Μ.Ε.Ε.Κ.) για τα κτίρια Χανδρή
1 Μοσχάτο & Τατοϊου 96 Αχαρνές.
2. Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου (Μ.Ε.Ε.Κ.) για το κτίριο της Πανεπιστημίου.
3. Επικαιροποίηση Μελέτης Σήμανσης Ασφαλείας και Υγείας, (για τα κτίρια Χανδρή 1 Μοσχάτο &
Τατοϊου 96 Αχαρνές και μελέτη για το κτίριο της Πανεπιστημίου) που περιλαμβάνει τα
ακόλουθα:
• Σήμανση Οδεύσεων Διαφυγής - Σχεδιασμός Έκτακτης Ανάγκης
• Σήμανση Ασφαλείας Βιομηχανικών Χώρων & Χώρων Γραφείων
• Σήμανση - Διαγράμμιση Αποθηκών
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• Κυκλοφοριακή Σήμανση Βιομηχανικών Χώρων
• Επισήμανση Επικίνδυνων Υλών
4. Επικαιροποίηση του κανονισμού λειτουργίας του κτηρίου
5. Επικαιροποίηση του σχεδίου εκκένωσης του κτηρίου

Διάρκεια Έργου: από 01/07/2020 έως και την 05.03.2021.

