
                                                                                  

                                                        

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ  :“Πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  για  το  έργο:
«Προμήθεια  δύο  GPS ακρίβειας  κάτω των 0,80 εκατοστών για  τις  ανάγκες  του αμπελουργικού
μητρώου της έδρας της ΔΑΟΑ ΜΕΘ.», με απευθείας ανάθεση”.

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη : 

1. Τις  διατάξεις  του Ν.  4412/2016  «Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων  ,Προμηθειών και  Υπηρεσιών (προσαρμογή  στις  Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ )».

2. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) –
δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 143/τ. Α’/28-06-2014).

3. Τις  διατάξεις  του  Ν.  4250/2014  «Διοικητικές  Απλουστεύσεις  –  Καταργήσεις,  Συγχωνεύσεις  Νομικών  Προσώπων  και
Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις», άρθρο 1 και
άρθρο 3 (Φ.Ε.Κ. 74/τ. Α’/26-03-2014).

4.  Τις διατάξεις του Ν.4071/2012  Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και  την αποκεντρωμένη διοίκηση
Ενσωμάτωσης  Οδηγίας  2009/50/ΕΚ  (Φ.Ε.Κ.  85/Α΄/11-4-2012),  άρθρο  6,  παρ.7  όπως  τροποποιήθηκε  και  ισχύει  με  το
ν.4257/2014 Επείγουσες Ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών (Φ.Ε.Κ. 93/Α΄/14-4-2014)

5. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Αρ. Φ. 112/13-7-2010), τεύχος Α' «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και
άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4210/2013, άρθρο 23 παρ. 4.

6. Τις  διατάξεις  του  Ν.3852/2010  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτ/σης  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης-  Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/τ. Α΄/07-06-2010).

7.  Τις διατάξεις του Ν.2690/1999 περί Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Φ.Ε.Κ. 45/τ.Α΄/9-3-1999) όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει

8. Το Π.Δ. 80/2016  "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες"  (Φ.Ε.Κ. 145/τ. Α΄/5-8-2016)

9. Το Π.Δ. 28/2015 (Α΄34) Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία

10.  Τον  Οργανισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  Π.Δ. 133/2010 (Φ.Ε.Κ. 226/Α΄/27-12-
2010),  όπως τροποποιήθηκε και  ισχύει  με τις αριθμ. 81320 & 77909 Αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης (Αρ. ΦΕΚ 4302/τ΄ Β΄/30-12-2016)
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11. Την αριθμ. 35130/739/09-08-2010 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών περί  αύξησης των χρηματικών ποσών του
ν.2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων
(Φ.Ε.Κ. 1291/τ. Β΄/11-08-2010).

12.  Την  αριθμ.  226/14-11-2016  (ΑΔΑ:7ΜΖΔ7ΛΛ-429)  απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  Π.Κ.Μ.  περί  ψήφισης
προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, οικονομικού έτους 2017

13. Την αριθμ. οικ. 30110(385)/27-1-2017 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας “Περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων
των οργανικών μονάδων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στους Αντιπεριφερειάρχες και στον Εκτελεστικό Γραμματέα,
καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων “ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ”,
στους  Αντιπεριφερειάρχες,  στον  Εκτελεστικό  Γραμματέα,  στους  Προϊσταμένους  των  Γενικών  Διευθύνσεων,  των
Διευθύνσεων/Αυτοτελών  Διευθύνσεων,  Υποδιευθύνσεων,  Τμημάτων/Αυτοτελών  Τμημάτων  και  Αυτοτελών  Γραφείων  της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας” (ΦΕΚ 390/τ.Β΄/10-2-2017), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ.  οικ. 243018(3917)/16-6-
2017 (ΦΕΚ 2187/τ.Β΄/27-6-2017)  Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Περί  τροποποίησης  της υπ'  αρίθμ.  οικ.
30110(385)/27.01.2017 απόφασης του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί  μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και  παροχής
εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ».

14. Το υπ΄ αριθμ. 9112/23-6-2017 (ΑΔΑΜ:17REQ001591681) τεκμηριωμένο αίτημα της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και
Αλιείας Μ.Ε.Θ., συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών προδιαγραφών, για τη δαπάνη της προμήθειας δύο GPS ακρίβειας κάτω
των 0,80 εκατοστών για τις ανάγκες του αμπελουργικού μητρώου της έδρας της ΔΑΟΑ ΜΕΘ.

15.  Την  με  αρ.  πρωτ.  254613/6351/4-9-2017  Απόφαση  Ανάληψης  Υποχρέωσης  (ΑΔΑ:6ΛΠ17ΛΛ-ΠΝΨ  και
ΑΔΑΜ:17REQ001891502) και A/A 2902 του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστικής και Ταμειακής Διαχείρισης της Π.Κ.Μ. –
Κ.Α.Ε.02.21.01.721.1725.α.01  (καταχωρήθηκε  με  α/α  2747  στο  Βιβλίο  Εγκρίσεων  και  Εντολών  Πληρωμής  του  Τμήματος
Προϋπολογισμού, Λογιστικής και Ταμειακής Διαχείρισης της Π.Κ.Μ.), με την οποία εγκρίθηκε το ποσό των 4.400,00 ευρώ για
το οικονομικό έτος 2017, για το συγκεκριμένο έργο.

Ανακοινώνει ότι:

προτίθεται  να  προβεί  σε  διαδικασία  απευθείας  ανάθεσης  σύμφωνα  με  το  άρθρο  118  του  Ν.4412/2016,  για  το
έργο:«Προμήθεια δύο GPS ακρίβειας κάτω των 0,80 εκατοστών για τις ανάγκες του αμπελουργικού μητρώου της έδρας
της ΔΑΟΑ ΜΕΘ.». Κριτήριο αξιολόγησης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει
της  τιμής  (CPV:[38112100-4]-Συστήματα  παγκόσμιας  πλοήγησης  και  παγκόσμιου  προσδιορισμού  θέσης  (GPS  ή
ισοδύναμα) και ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS: EL52).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε επτά ημέρες από την υπογραφή της.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω απευθείας ανάθεσης ανέρχεται στο πόσο των ποσό των Τεσσάρων Χιλιάδων
Τετρακοσίων Ευρώ (4.400,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (3.548,39 € άνευ Φ.Π.Α.). 

Η παρούσα Πρόσκληση υπόκειται στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις :

1  . ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ   TOY   ΕΡΓΟΥ  

Α/Α ΥΛΙΚΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1 GPS  ακρίβειας κάτω των 0,80 εκατοστών για τις ανάγκες του αμπελουργικού μητρώου
της  έδρας  της  ΔΑΟΑ  ΜΕΘ.  Στους  επιτόπιους  ελέγχους  οι  μετρήσεις  των  εκτάσεων
γίνονται με GPS. Η ακρίβεια των κατάλληλων βάσει των οδηγιών της Ε.Ε. GPS πρέπει να
είναι κάτω των 80 εκατοστών.
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2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

To περιγραφόμενο Σύστημα Γεωγραφικού Εντοπισμού (GPS) πρέπει να συνοδεύεται με τα απαραίτητα για την λειτουργία
του παρελκόμενα είδη και λογισμικά (πεδίου & γραφείου), και να έχει κατ’ ελάχιστον και καθ’ ολοκληρία τα τεχνικά
χαρακτηριστικά που περιγράφονται.
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Δέκτης για GIS εφαρμογές

α/α περιγραφή ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
(τεχνικά

φυλλάδια)
1.1 Δέκτης Γεωγραφικού Εντοπισμού GNSS κατάλληλος 

για χαρτογραφικές και GIS εφαρμογές 

ΝΑΙ

1.2 Κανάλια παρακολούθησης δορυφόρων, τουλάχιστον 

70.

ΝΑΙ

1.3 Να λαμβάνει δορυφορικά σήματα από τα συστήματα: 

GPS, GLONASS, BEIDOU, QZSS και SBAS

ΝΑΙ

1.4 Ακρίβεια εντοπισμού:

<1.5m σε πραγματικό χρόνο με χρήση SBAS για GIS 

εφαρμογές. 

<0.80m κατόπιν επεξεργασίας δεδομένων

ΝΑΙ

1.5 Να διαθέτει ενσωματωμένο GSM/GPRS 4G modem ΝΑΙ
1.6 Να λειτουργεί και σαν κινητό τηλέφωνο ΝΑΙ
1.7 Λειτουργικό Android, έκδοσης τουλάχιστον 5.0 ΝΑΙ
1.8 Εσωτερική μνήμη RAM τουλάχιστον 2 GB SDRAM ΝΑΙ
1.9 Εσωτερική μνήμη αποθήκευσης 16GB και επιπλέον 

χρήση SDHC καρτών (τουλάχιστον 32GB)

ΝΑΙ

1.10 Να έχει όσο το δυνατόν μικρότερο βάρος ει δυνατόν 

κάτω των 500 γραμμαρίων

ΝΑΙ

1.11 Ταχύτητα επεξεργαστή τουλάχιστον 1.0 GHz ΝΑΙ
1.12 Αδιάβροχο και ανθεκτικό σε πτώση από 1.2m ΝΑΙ

1.13 Να πληρεί το πρωτόκολλο ανθεκτικότητας IP67 ΝΑΙ
1.14 Έγχρωμη οθόνη αφής τουλάχιστον 5.0” ανθεκτική σε 

γρατζουνιές και με ανάλυση τουλάχιστον High 

Definition 720p (1280x720pixels), ικανής για 

ανάγνωση στον ήλιο

ΝΑΙ

1.15 Να συνοδεύεται από λογισμικό γραφείου και πεδίου 

στα Ελληνικά για την ανταλλαγή των GIS 

δεδομένων με τον Η/Υ. το οποίο θα είναι κατάλληλο 

για την υποστήριξη,  εισαγωγή και εξαγωγή shp, mif, 

dxf και csv αρχείων

ΝΑΙ

1.16 Ενσωματωμένη Ψηφιακή Μηχανή 13 Mpixel ΝΑΙ
1.17 Επαναφορτιζόμενη και αποσπώμενη μπαταρία Λιθίου, 

με τυπική αυτονομία τουλάχιστον 15 ωρών

ΝΑΙ

1.18 Να διαθέτει Bluetooth γενιάς 4.0 κατ ελάχιστο ΝΑΙ
1.19 Να διαθέτει θύρα micro-USB ΝΑΙ
1.20 Να διαθέτει ενσωματωμένο Wi-Fi ΝΑΙ
1.21 Να διαθέτει φορτιστή μπαταρίας ΝΑΙ
1.22 Να διαθέτει θήκη μεταφοράς ΝΑΙ
1.23 Να διαθέτει καλώδιο USB ΝΑΙ
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2.  Λογισμικό πεδίου για την εκτέλεση GIS εργασιών.

α/α περιγραφή ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
(τεχνικά

φυλλάδια)
2.1 Το λογισμικό πεδίου να επιτρέπει την ανταλλαγή 

των δεδομένων με τον Η/Υ

ΝΑΙ

2.2 Το λογισμικό να είναι στην ελληνική γλώσσα ΝΑΙ
2.3 Να υποστηρίζει διάφορα datum και προβολικά 

συστήματα συντεταγμένων και ειδικότερα την 

προβολή EPOS_GGRS87/TM87

ΝΑΙ

2.4 Να υποστηρίζει συστήματα συντεταγμένων 

οριζόμενα από τον χρήστη, όπως τοπικά και 

αυθαίρετα συστήματα

ΝΑΙ

2.5 Να υποστηρίζει την εισαγωγή και εξαγωγή αρχείων 

μορφής shp κατ’ ελάχιστον

ΝΑΙ

2.6 Να υποστηρίζει εξαγωγή αρχείων μορφής shp, mif, 

csv κατ’ ελάχιστον

ΝΑΙ

2.7 Εύκολη δημιουργία βιβλιοθηκών χαρακτηριστικών 

GIS για την καταγραφή περιγραφικών πληροφοριών

απευθείας στο πεδίο

ΝΑΙ

2.8 Υποστήριξη τρισδιάστατου (3D) αρχείου shp ΝΑΙ
2.9 Χαρτογράφηση σημείων, γραμμών και πολυγώνων ΝΑΙ
2.10 Να υποστηρίζει ενσωμάτωση σημειακών 

αντικειμένων και καταγραφή των χαρακτηριστικών 

τους κατά την καταγραφή γραμμικών ή 

πολυγωνικών αντικειμένων (nest feature)

ΝΑΙ

2.11 Υπολογισμός εμβαδού και περιμέτρου των 

γραμμικών και πολυγωνικών αντικειμένων σε 

πραγματικό χρόνο

ΝΑΙ

2.12 Υπολογισμός εμβαδού και περιμέτρου των 

γραμμικών και πολυγωνικών αντικειμένων σε 

πραγματικό χρόνο

ΝΑΙ

2.13 Λήψη φωτογραφίας για να χρησιμοποιηθεί ως 

χαρακτηριστικό αντικειμένου με αποθήκευση του 

γεω-εντοπισμού της

ΝΑΙ

3. Λογισμικό γραφείου για την διαχείριση και επεξεργασία των GIS δεδομένων.

α/α περιγραφή ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
(τεχνικά

φυλλάδια)
3.1 Να λειτουργεί  σε  περιβάλλον Windows εκδόσεων XP

και  νεότερων.  Να  υποστηρίζεται  από  γραφικό

περιβάλλον και να είναι φιλικό προς το χρήστη

ΝΑΙ
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3.2 Θα πρέπει να μπορεί να εισάγει στοιχεία σε Shape File

formats κατ’ ελάχιστον

ΝΑΙ

3.3 Θα πρέπει  να  μπορεί  να εξάγει  στοιχεία  σε διάφορα

formats και κατ’ ελάχιστον: Shape File, KML για google

earth, csv κλπ

ΝΑΙ

3.4 Το  πρόγραμμα  να  υποστηρίζει  συστήματα

συντεταγμένων  που  χρησιμοποιούνται  στην  Ελλάδα

μεταξύ  των  οποίων  είναι  τα  συστήματα:

HEPOS_GGRS87/TM87 και UTM

ΝΑΙ

3.5 Να  παρέχει  την  δυνατότητα  χρήσης  μοντέλου

γεωειδούς  για  τον  υπολογισμό  ορθομετρικών

υψομέτρων

ΝΑΙ

3.6 Θα  πρέπει  να  έχει  την  δυνατότητα  εισαγωγής

αρχείων  RINEX  είτε  αυτοματοποιημένα  μέσω  του

διαδικτύου από μόνιμους σταθμούς αναφοράς,  είτε

από τοπικό δίσκο

ΝΑΙ

3.7 Θα  πρέπει  να  διαθέτει  ειδική  ρουτίνα  εισαγωγής

raster  δεδομένων  προκειμένου  για  τη  εποπτεία

θεματικών  χαρτών  ως  υπόβαθρο  των  GIS

γεωδεδομένων

ΝΑΙ

3.8 Το λογισμικό να παρέχει πληροφορίες σχετικά με μήκη

γραμμών, περίμετρο και εμβαδόν πολυγώνων, πλήθος

και γεωμετρία δορυφόρων, κ.α. 

ΝΑΙ

3.9 Το λογισμικό να έχει  την δυνατότητα παρουσίασης

της ακρίβειας (rms) με την οποία προκύπτουν τα GIS

γεωδεδομένα

ΝΑΙ

3.10 Να  μπορεί  να  εγκατασταθεί  και  να  λειτουργεί

ταυτόχρονα σε  ισάριθμους  Η/Υ με  το  πλήθος  των

προσφερόμενων δεκτών

ΝΑΙ

4. Γενικές Προδιαγραφές

α/α περιγραφή ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
(τεχνικά

φυλλάδια)
4.1 Ο προσφερόμενος δέκτης να είναι τελευταίας γενιάς 

από την προσφερόμενη εταιρεία, να υπάρχει εγγύηση 

από τον κατασκευαστή διάρκειας τριών (3) ετών

ΝΑΙ

4.2 Ο προσφέρων να διαθέτει σύστημα διαχείρισης 

της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών 

πιστοποιημένο κατά ΕΝ ISO9001:2008 για την

εμπορία, επισκευή και τεχνική υποστήριξη εξοπλισμού 

GNSS

ΝΑΙ

4.3 προσφέρων να διαθέτει αποδεδειγμένα το κατάλληλα       

εκπαιδευμένο επιστημονικό προσωπικό για την 

εκτέλεση και υποστήριξη της προμήθειας

ΝΑΙ
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4.4 Τις προσφορές να συνοδεύουν επίσημα τεχνικά φυλλάδια από

την κατασκευάστρια εταιρία στα οποία να φαίνονται τα 

τεχνικά χαρακτηριστικά τους

ΝΑΙ

4.5 σύστημα να συνοδεύεται κατά την παράδοση από πλήρη

εγχειρίδια χρήσης και λειτουργίας

ΝΑΙ

4.6 Να εξασφαλίζεται η παροχή των απαιτούμενων 

ανταλλακτικών  για  τουλάχιστον  πέντε  (5)  χρόνια  από  την

παραλαβή του εξοπλισμού

ΝΑΙ

4.7 Να παρέχεται εκπαίδευση κατά την παράδοση στο 

σύνολο του εξοπλισμού & λογισμικού και 

συγκεκριμένα 2 οκτάωρα για καθεμία από 2 ομάδες 

χρηστών

ΝΑΙ

4.8 Εν κατακλείδι να είναι απλό στην χρήση του ΝΑΙ

3. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι  προσφορές  τοποθετούνται  μέσα  σε  σφραγισμένο  φάκελο,  σε  δύο  (2)  αντίγραφα,  δακτυλογραφημένες  και
υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα. Το ένα αντίτυπο θα φέρει την ένδειξη «πρωτότυπο» και το άλλο «αντίγραφο».

Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος με τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα θα περιέχει δύο επί μέρους, ανεξάρτητους,
σφραγισμένους φακέλους, δηλαδή:

1)  «Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής»,ο οποίος περιέχει τα παρακάτω δικαιολογητικά, όπως προσδιορίζονται στην
παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (άρθρο 4 ).

2)  «Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα παρακάτω έγγραφα, όπως προσδιορίζονται στην παρούσα
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (άρθρο 5 ).

3)  «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Οικονομικής Προσφοράς του  Αναδόχου, όπως
περιγράφονται  στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (άρθρο 6).

4. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα  συμμετοχής  έχουν  φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα,  ενώσεις  ή  κοινοπραξίες  αυτών  που  υποβάλλουν  κοινή
προσφορά, που είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για
τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή στα κράτη – μέλη που έχουν κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το ν. 2513/97 (ΦΕΚ 139/Α), υπό τον όρο ότι η
σύμβαση καλύπτεται από την ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε.

Στο Φάκελο  Δικαιολογητικών Συμμετοχής θα περιλαμβάνονται τα κάτωθι:

1) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, του νομίμου 
εκπροσώπου του προσφέροντος ή του υποψήφιου νομικού προσώπου, η οποία φέρει ημερομηνία υπογραφής των 
τελευταίων 30 ημερολογιακών ημερών, δίχως να απαιτείται θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής στην οποία 
δηλώνονται τα κάτωθι:

 Δεν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση σχετικά με τα εξής αδικήματα: συμμετοχή σε
εγκληματική  οργάνωση,  δωροδοκία,  απάτη,  τρομοκρατικά  εγκλήματα  ή  εγκλήματα  συνδεόμενα  με
τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, 

 Τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης  στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές (στην περίπτωση που ο
προσωρινός ανάδοχος έχει  την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και  επικουρικής
ασφάλισης).

 Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος.
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 Είναι εγγεγραμμένος στο οικείο επιμελητήριο.
 Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον υποψήφιο ανάδοχο για 180 ημέρες από την επομένη της  διενέργειας της

απευθείας ανάθεσης.  
 Αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας πρόκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 Ο Ανάδοχος  ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις  που θα  αναλαμβάνει όπως αυτές περιγράφονται στα άρθρα 1

και 2 της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Σημειώνεται  ότι  για  όσα  δηλώθηκαν  υπεύθυνα  με  την  ανωτέρω  Υπεύθυνη  Δήλωση  θα  ζητηθεί  προσκόμιση  των
αντίστοιχων Δικαιολογητικών μόνο από τον μειοδότη και πριν την έκδοση της Απόφασης Ανάθεσης από την Οικονομική
Επιτροπή της Π.Κ.Μ. (Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα, Αποδεικτικό Εγγραφής
στο οικείο Επιμελητήριο). 

2)  Αποδεικτικά  έγγραφα  νομιμοποίησης  του  προσφέροντος  ή  του  υποψήφιου  νομικού  προσώπου  ως
ακολούθως:

α)  Για τις Ανώνυμες Εταιρίες (Α.Ε.) το φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως απ' όπου προκύπτει η σύσταση καθώς
και η πλέον πρόσφατη τροποποίηση του καταστατικού (φωτοαντίγραφο), το Απόσπασμα Πρακτικού Γενικής Συνέλευσης
για την εκλογή του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου (ακριβές αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου) και το  Πρακτικό του
Διοικητικού  Συμβουλίου  για  τη συγκρότησή  του  σε  σώμα,  από  το  οποίο  να  προκύπτουν  τα  πρόσωπα που νόμιμα
εκπροσωπούν και  δεσμεύουν µε  την  υπογραφή τους  το  νομικό  πρόσωπο,  μαζί  µε  τα  αντίστοιχα  ΦΕΚ δημοσίευσης
(φωτοαντίγραφα).

β)    Για  τις  Εταιρίες  Περιορισμένης  Ευθύνης  (Ε.Π.Ε.)  φωτοαντίγραφο  του  πλέον  πρόσφατου  κωδικοποιημένου
καταστατικού  και  το  φύλλο  της  Εφημερίδας  της  Κυβερνήσεως  όπου  δημοσιεύθηκε  η  περίληψη  του  καταστατικού
(φωτοαντίγραφο).

γ)  Για τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές (ΙΚΕ), τις Ομόρρυθμες  (Ο.Ε.) και τις Ετερόρρυθμες Εταιρίες (Ε.Ε.) φωτοαντίγραφο
του πλέον πρόσφατου κωδικοποιημένου καταστατικού και φωτοαντίγραφο της πλέον πρόσφατης τροποποίησης.

δ)   Για ατομική επιχείρηση – Φυσικό Πρόσωπο φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης εργασιών από την αρμόδια
Δ.Ο.Υ.

Όλα  τα  απαραίτητα  έγγραφα  και  στοιχεία  μπορούν  να  προσκομιστούν  σε  ευκρινή  φωτοαντίγραφα  των
πρωτοτύπων   αντιγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους  , σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4250/2014, άρθρο 1
και άρθρο 3 (Φ.Ε.Κ. 74/τ. Α’/26-03-2014).

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά υποβάλλουν τα
παραπάνω  δικαιολογητικά  για  κάθε  προμηθευτή  που  συμμετέχει  στην  ένωση  ή  κοινοπραξία.  Δικαιολογητικά  που
εκδίδονται  σε  Κράτος  εκτός  Ελλάδας,  θα  συνοδεύονται  από  επίσημη  μετάφρασή  τους  στην  Ελληνική  γλώσσα,  με
εξαίρεση   τα τεχνικά φυλλάδια, τα οποία είναι απαραίτητο να προσκομιστούν και στην ελληνική καθώς και στην αγγλική  
γλώσσα.  .     

5. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

     Τα κάτωθι θα περιλαμβάνονται στο Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς του υποψηφίου:

1) Πιστοποιητικά CE

2) Πιστοποιητικά ποιότητας

3) Τεχνικά εγχειρίδια (technical paper) του κατασκευαστή

και σύμφωνα με όλα όσα αναφέρονται στο άρθρο 2 "Τεχνικές Προδιαγραφές" της παρούσας πρόσκλησης.
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6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Στην  οικονομική  προσφορά  θα  αναγράφεται  σε  ευρώ  το  ποσό  αριθμητικώς  και  ολογράφως  άνευ  Φ.Π.Α.  και
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., και θα δοθεί τιμή μονάδας για το σύνολο της απαιτούμενης ποσότητας . Μειοδότης του εν
λόγω έργου θα  είναι ο προσφέρων  τη χαμηλότερη τιμή επί του συνολικού έργου. 

Η οικονομική προσφορά αφορά στην συνολική απαιτούμενη ποσότητα και δεν πρέπει να υπερβαίνει την
συνολική  προϋπολογισθείσα  δαπάνη  ήτοι  4.400,00  ευρώ  συμπεριλαμβανομένου  του  Φ.Π.Α.  (3.548,39
ευρώ άνευ Φ.Π.Α.).

Φόροι, ΦΠΑ, κρατήσεις υπέρ τρίτων, κάθε άλλη νομική επιβάρυνση, ως και κάθε άλλη δαπάνη μη ρητά καθοριζόμενη από
την παρούσα, επιβαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν συνυπολογισθεί στην προσφορά του διαγωνιζόμενου. 

Η οικονομική προσφορά θα συνταχθεί σύμφωνα με το παρακάτω υπόδειγμα ως ακολούθως:

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α ΥΛΙΚΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΜΕ Φ.Π.Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ
ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ

Φ.Π.Α.

1 GPS  ακρίβειας κάτω των 0,80 εκατοστών
για  τις  ανάγκες  του  αμπελουργικού
μητρώου της έδρας της ΔΑΟΑ ΜΕΘ. Στους
επιτόπιους  ελέγχους  οι  μετρήσεις  των
εκτάσεων γίνονται με GPS. Η ακρίβεια των
κατάλληλων βάσει  των οδηγιών της Ε.Ε.
GPS  πρέπει  να  είναι  κάτω  των  80
εκατοστών.

2

ΣΥΝΟΛΑ

7  . ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΤΡΟΠΟΣ  ΠΛΗΡΩΜΗΣ  

Η Διάρκεια της σύμβασης θα ισχύει από την υπογραφή της και θα ολοκληρωθεί εντός επτά ημερολογιακών ημερών, κα -
τόπιν συνεννόησης  με τη  Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας Μ.Ε.Θ.- Τμήμα Φυτικής και Ζωϊκής Παραγωγής.  

Η εκτέλεση της σύμβασης θα παρακολουθείται από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, η οποία θα
βεβαιώνει  και θα συντάσσει  πρακτικό καλής εκτέλεσης. 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με το  τιμολόγιο και το  Πρωτόκολλο καλής εκτέλεσης  της Επιτροπής Πα-
ρακολούθησης και Παραλαβής της ΠΚΜ., καθώς και όλων των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται  από τις  δια-
τάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016. 

Η σύμβαση που θα συναφθεί μπορεί να τροποποιηθεί σε περίπτωση που προκύψουν αντικειμενικά αιτιολογημένες συνθή-
κες, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.

Ο Ανάδοχος που θα προκύψει δε δικαιούται να μεταβιβάσει ή να εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής.

8. ΙΣΧΥΣ  ΠΡΟΦΟΡΩΝ

1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς επί εκατόν ογδόντα  (180) ημέρες, προσμετρούμενες
από την επομένη της διενέργειας της απευθείας ανάθεσης.

2.  Προσφορά  που  ορίζει  χρόνο  ισχύος  μικρότερο  του  προβλεπόμενου  από  την  παρούσα  πρόσκληση  εκδήλωσης
ενδιαφέροντος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

3. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία πριν τη λήξη της, κατ’
ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την  παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
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9. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι  ενδιαφερόμενοι  δύνανται  να  καταθέσουν  την  προσφορά  τους  ή  να  την  αποστείλουν   ταχυδρομικά  -courier σε
σφραγισμένο φάκελο στα γραφεία  του Τμήματος  Προμηθειών Π.Κ.Μ.,  26ης Οκτωβρίου 64, 3ος όροφος, γραφείο 68,
Τ.Κ.: 54627, Θεσ/νίκη, με την προϋπόθεση ότι έχουν περιέλθει στην υπηρεσία μας και έχουν πρωτοκολληθεί έως  την
19  η-9-2017   και  ώρα 10:00 π.μ.   Προσφορές που θα υποβληθούν μετά τη συγκεκριμένη ημέρα και  ώρα θεωρούνται
εκπρόθεσμες και δε θα παραλαμβάνονται.

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από τη διενεργούσα τη διαδικασία της ανάθεσης υπηρεσία στα γραφεία
του Τμήματος Προμηθειών Π.Κ.Μ., παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους
την 19η-9-2017  και ώρα 11:00 π.μ.

Για περαιτέρω πληροφορίες για την εν λόγω ανάθεση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2313
319142 για διαδικαστικά θέματα και στο τηλέφωνο 2313 330344 για τεχνικά θέματα.

10.   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

Με το άνοιγμα του κυρίως φακέλου της προσφοράς, θα ανοιχθεί αρχικά  ο υποφάκελος  «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» ο
οποίος θα αξιολογηθεί από τη διενεργούσα υπηρεσία (Τμήμα Προμηθειών Π.Κ.Μ. της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ.Μ.),
όπου  αξιολογείται  η  ορθότητα  της  κατατεθείσας   Υπεύθυνης  Δήλωσης  σε  σχέση  και  με  τα  αποδεικτικά  έγγραφα
νομιμοποίησης των υποψηφίων. Όσες προσφορές  θα αξιολογηθούν θετικά ως προς τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής θα
συνεχίσουν με  το  άνοιγμα των «Τεχνικών Προσφορών» με  τη συνδρομή της  Διευθύνουσας  Υπηρεσίας  (Διεύθυνση
Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας Μ.Ε.Θ.- Τμήμα Φυτικής και Ζωϊκής Παραγωγής).  Όσες προσφορές  θα αξιολογηθούν
θετικά ως προς τα τεχνικά στοιχεία θα συνεχίσουν με το άνοιγμα των «Οικονομικών Προσφορών». Κατά το άνοιγμα των
«Οικονομικών Προσφορών» θα καταγραφούν οι οικονομικές προσφορές και μειοδότης θα αναδειχτεί  ο προσφέρων τη
χαμηλότερη τιμή επί του συνολικού έργου. 

Το αποτέλεσμα της εν λόγω αξιολόγησης επικυρώνεται με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ., ύστερα
από εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών Π.Κ.Μ. προς την Οικονομική Επιτροπή Π.Κ.Μ. Εν συνεχεία, με επιμέλεια του
Τμήματος  Προμηθειών  Π.Κ.Μ.  η  Απόφαση  Ανάθεσης  της  Οικονομικής  Επιτροπής  Π.Κ.Μ.  κοινοποιείται  στους
προσφέροντες. 
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                     Με Εντολή Π.Κ.Μ.
  Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της

Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ.Μ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
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