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ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση της
προµήθειας συσκευής ελέγχου της ακρίβειας διανοµέων υγραερίου κίνησης και εν γένει
των µετρητών παράδοσης υγραερίου, CPV 38500000-0, Κωδ. NUTS:EL526»
Η Περιφερειακή Ενότητα Σερρών έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010)
2) Τις διατάξεις του άρθρου 11 των αποφ. µε αρ. 81320+77909 (ΦΕΚ 4302/Β/30-12-2016)
«Έγκριση Τροποποίησης του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Kεντρικής
Μακεδονίας».
3) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8-8-2016) «∆ηµόσιες συµβάσεις έργων,
προµηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4) Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α 143/28-6-2014) «Αρχές ∆ηµοσιονοµικής
∆ιαχείρισης και Εποπτείας».
5) Την υπ΄ αριθ. 30110 385/27-1-2017 (ΦΕΚ 390/Β/10-2-2017) απόφαση του Περιφερειάρχη
Κεντρικής Μακεδονίας περί µεταβίβασης αρµοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
6) Το µε αριθ. πρωτ. Οικ. ∆ΠΠ 1166/31-3-2016 έγγραφο της ∆/νσης Πολιτικής Ποιότητας του
Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης & Τουρισµού.
7) Το µε αρ. πρωτ. 216007(1338)/4-4-2019 πρωτογενές αίτηµα της ∆/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε.
Σερρών µε Α∆ΑΜ:19REQ004741339.
8) Την αρ. 1215/17/7-5-2019 (Α∆Α:691Κ7ΛΛ-ΦΝ9) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής
Π.Κ.Μ. µε την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης.
9) Την µε αρ. πρωτ. 314685(2762)/20-5-2019 απόφαση ανάληψης που καταχωρήθηκε µε α/α
2518 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών της ΠΚΜ Α∆Α:6Ο117ΛΛ-4Ξ4
Α∆ΑΜ:19REQ004971220.
10) Την µε αρ. 3074/48/4-12-2018 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ΠΚΜ µε
Α∆Α:6Η1∆7ΛΛ-ΑΨΒ που αφορά την ανάδειξη µελών επιτροπών αξιολόγησης διαγωνιστικών
διαδικασιών της Π.Ε. Σερρών

Ανακοινώνει
Ότι προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρ.118 του Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες συµβάσεις έργων, προµηθειών και υπηρεσιών», µε
κατάθεση σφραγισµένων προσφορών και µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα
από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής, για την προµήθεια µιας συσκευής ελέγχου της
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ακρίβειας διανοµέων υγραερίου κίνησης και εν γένει των µετρητών παράδοσης υγραερίου,
προϋπολογιζόµενης δαπάνης 10.000,00 €, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%, που θα βαρύνει
τον Φ.721 και ΚΑΕ 1729.α.01 του προϋπολογισµού της ΠΕ Σερρών, έτους 2019.
Η παρούσα Πρόσκληση υπόκειται στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Προµήθεια µιας συσκευής ελέγχου ακρίβειας διανοµέων υγραερίου κίνησης (LPG,
AutoGas) και εν γένει µετρητών παράδοσης υγραερίου. Το προς αγορά όργανο µέτρησης
πρέπει να πληρεί τις προδιαγραφές, όπως φαίνονται συγκεντρωτικά στον παρακάτω πίνακα.
Από τα τρία είδη, διαθέσιµων στην αγορά, οργάνων για τον έλεγχο ακρίβειας διανοµέων
υγραερίου, κρίνεται απαραίτητη η προµήθεια «συστήµατος µετρητή ροής µάζας (µε
µετρητή coriolis)» έναντι της «πρότυπης ογκοµετρικής φιάλης» και του «συστήµατος µετρητή
ροής όγκου)».
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ
Προδιαγραφές – Προϋποθέσεις
προµήθειας οργάνου ελέγχου της ακρίβειας διανοµέων υγραερίου κίνησης και εν γένει µετρητών
παράδοσης υγραερίου
α/α
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Χαρακτηριστικά
Τύπος οργάνου:
− Σύστηµα µετρητή ροής µάζας υγραερίου µε µετρητή coriolis.
Βάρος – ∆ιαστάσεις:
− Το βάρος του οργάνου µέτρησης µην υπερβαίνει τα εξήντα (60) κιλά.
− Οι διαστάσεις του οργάνου µέτρησης µην υπερβαίνουν τις ακόλουθες: ύψος:113×119×71
εκατοστά του µέτρου (cm).
Ευκολία µετακίνησης:
− Το όργανο µέτρησης να έχει τροχήλατη βάση για διευκόλυνση της µετακίνησης του.
Συµβατότητα:
− Το όργανο µέτρησης να διαθέτει κατάλληλους συνδέσµους για τη διασύνδεσή του µε την
παροχή (υγρή φάση) και την επιστροφή (αέρια φάση) των διανοµέων υγραερίου που
λειτουργούν στην Ελλάδα.
Παροχή ρεύµατος:
− Συµβατή µε το υπάρχον Ελληνικό ηλεκτρικό δίκτυο (230 Volt).
− Παροχή προέκτασης κατάλληλου τύπου καλωδίου ηλεκτρικού ρεύµατος τουλάχιστον
είκοσι (20) µέτρων.
Αναγωγή µετρήσεων:
− Το όργανο µέτρησης να διαθέτει δυνατότητα αναγωγής µετρούµενου όγκου υγραερίου, από
τη φυσική θερµοκρασία (όπου πραγµατοποιείται η µέτρηση) σε θερµοκρασία αναφοράς 15 oC
(σύστηµα ATC: Automatic Temperature Compensation) µε χρήση των πινάκων διορθώσεως
ειδικού βάρους και όγκου στους 15 oC, ASTM 53Ε και 54Ε.
Ενδείκτης:
− Το όργανο µέτρησης να φέρει ενδείκτη όγκου, ταχύτητας ροής, θερµοκρασίας και
πυκνότητας, σε εµφανές σηµείο.
− Οι µετρήσεις όγκου και ταχύτητας ροής να εµφανίζονται µε ακρίβεια τουλάχιστον δύο (2)
δεκαδικών ψηφίων.
Κλάση ακρίβειας:
− Κλάση ακρίβειας 0,3 - το µέγιστο επιτρεπόµενο σφάλµα (αβεβαιότητα) του οργάνου δεν θα
πρέπει να ξεπερνάει το 0,3%
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ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ
Προδιαγραφές – Προϋποθέσεις
προµήθειας οργάνου ελέγχου της ακρίβειας διανοµέων υγραερίου κίνησης και εν γένει µετρητών
παράδοσης υγραερίου
α/α
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Χαρακτηριστικά
Πιστοποιητικό ∆ιακρίβωσης:
− Το όργανο µέτρησης πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό διακρίβωσης από
διαπιστευµένο κατά ISO 17025 εργαστήριο ή αµοιβαία αναγνωρισµένο φορέα (πχ. Ελληνικό
Ινστιτούτο Μετρολογίας).
− Πρέπει να υπάρχει δυνατότητα οι απαραίτητες επακόλουθες διακριβώσεις του οργάνου να
πραγµατοποιούνται από διαπιστευµένο κατά ISO 17025 εργαστήριο ή αµοιβαία
αναγνωρισµένο φορέα που βρίσκεται στην Ελλάδα (πχ. Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας).
− Το όργανο για τα πρώτα δύο (2) έτη λειτουργίας του να περνάει από την διαδικασία
διακρίβωσης µε τα έξοδα συντήρησης και διακρίβωσης να βαρύνουν τον προµηθευτή.
Πιστοποιητικό Ασφαλείας:
− Το όργανο µέτρησης πρέπει να συνοδεύεται από σήµανση CE, κατά την Οδηγία 94/9/EΚ, σε
συµµόρφωση µε κάθε σχετική Οδηγία, ή/και πρότυπο, όπως ενδεικτικά οι Οδηγίες
2004/108/EΚ (EMC), 2006/95/EΚ (ATEX), 2004/22/ΕΚ (MID), να φέρει την ειδική, για κάθε
Οδηγία, σήµανση (όπως εx, Μ) και να συνοδεύεται από ∆ήλωση Συµµόρφωσης του
κατασκευαστή (µε εταιρική σφραγίδα και ιδιόχειρη υπογραφή) ως προς τα παραπάνω.
Συµµόρφωση προδιαγραφές µετρητή:
− Για το µετρητή ροής (και όχι υποχρεωτικά για το όλο όργανο/σύστηµα ελέγχου)
συµµόρφωση µε τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2004/22/ΕΚ (ΜΙD), όπως ενσωµατώθηκε
στην εθνική νοµοθεσία µε την ΚΥΑ Φ2-1393/2007, Παράρτηµα ΜΙ005 και να συνοδεύεται
από ∆ήλωση Συµµόρφωσης του προµηθευτή (µε εταιρική σφραγίδα και ιδιόχειρη
υπογραφή) ως προς τα παραπάνω.
Εγγύηση - Επισκευή:
− Το όργανο µέτρησης πρέπει να συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας για
τουλάχιστον δύο (2) έτη.
− Το όργανο µέτρησης πρέπει να συνοδεύεται από εγγύηση προµήθειας ανταλλακτικών και
υπηρεσιών επισκευής για τουλάχιστον δέκα (10) έτη. Το κόστος αυτών θα βαρύνει την
Υπηρεσία µε εξαίρεση τα δύο (2) πρώτα έτη λειτουργίας που θα καλύπτονται από την
ανωτέρω εγγύηση καλής λειτουργίας και θα βαρύνουν τον προµηθευτή.
Εγχειρίδιο χρήσης – συντήρησης:
− Το όργανο µέτρησης πρέπει να συνοδεύεται από εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης καθώς
και φυλλάδιο µε τα τεχνικά του χαρακτηριστικά στα ελληνικά.
Εκπαίδευση χειριστών:
− Ο προµηθευτής θα αναλάβει την υποχρέωση εκπαίδευσης έξι (6) χειριστών πάνω στην
χρήση και την συντήρηση του οργάνου µέτρησης σε πραγµατικές συνθήκες και στην µέθοδο
ελέγχου ικανής διάρκειας ώστε να εκτελούνται οι απαραίτητες µετρήσεις µε ακρίβεια και
ασφάλεια.
Να διαθέτει µπαταρία µε δυνατότητα αυτονοµίας τουλάχιστον τριών ωρών και φόρτιση αυτής
στο υπάρχον δίκτυο ηλεκτρισµού (230V).
Να διαθέτει λογισµικό που θα υπολογίζει το ποσοστιαίο σφάλµα του διανοµέα υγραερίου,
αφού εισαχθεί από το χρήστη η ένδειξη της ποσότητας του υπό έλεγχο διανοµέα
Να διαθέτει εκτυπωτή που θα εκτυπώνει τα κάτωθι στοιχεία:
1. Ένδειξη µετρηθείσας ποσότητας από το διανοµέα

17.

2. Ένδειξη µετρηθείσας ποσότητας από το όργανο ελέγχου
3. % απόκλιση του διανοµέα
4. Ένδειξη για το εάν οι ενδείξεις είναι σε φυσική θερµοκρασία ή ανηγµένες σε θερµοκρασία
αναφοράς 15 oC (ATC ON/OFF)
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Το κόστος έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 10.000,00 €, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ
24%. Σχετική απόφαση ανάληψης αρ. 314685(2762)/20-5-2019 που καταχωρήθηκε µε α/α
2518 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών της ΠΚΜ, Α∆Α:6Ο117ΛΛ-4Ξ4,
Α∆ΑΜ:19REQ004971220.
.
Ο φάκελος κάθε προσφοράς θα πρέπει να είναι σφραγισµένος και να φέρει την επωνυµία και
τη διεύθυνση του υποψηφίου, την ένδειξη «προσφορά για την προµήθεια µιας συσκευής
ελέγχου της ακρίβειας διανοµέων υγραερίου κίνησης και εν γένει των µετρητών παράδοσης
υγραερίου για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος µε αρ. πρωτ. 350047(2962)/4-6-2019
καθώς και να περιλαµβάνει δύο υποφακέλους µε την ένδειξη «δικαιολογητικά» και
«οικονοµική προσφορά» αντίστοιχα.
Οι ενδιαφερόµενοι φυσικά ή νοµικά πρόσωπα θα πρέπει να υποβάλουν επί ποινή
αποκλεισµού στον υποφάκελο «δικαιολογητικά» τα εξής:
1. Prospect ή φυλλάδιο µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά - προδιαγραφές του προς αγορά οργάνου
µέτρησης.
2. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Νόµου 1599/1986 ότι µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της
προσφοράς του δεν έχει καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για τα αδικήµατα της
παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 ή για οποιοδήποτε άλλο αδίκηµα σχετικό µε την
άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας, είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήµερος,
είναι εγγεγραµµένος στο οικείο Επιµελητήριο, δεν τελεί υπό πτώχευση ή εξυγίανση ή ειδική
εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση (ή άλλες καταστάσεις του αρ. 73 παρ. 4 περ. β) και ότι
αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.
Σηµείωση: Τα αποδεικτικά της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης (ποινικό µητρώο -σε περίπτωση
εταιρίας όπως παρακάτω-, ασφαλιστική ενηµερότητα, φορολογική ενηµερότητα, πιστοποιητικό
Επιµελητηρίου, πιστοποιητικό περί µη πτώχευσης και λοιπών καταστάσεων του αρ. 73 παρ. 4
περ. β καθώς και νοµιµοποιητικά στοιχεία σύστασης και εκπροσώπησης), θα προσκοµιστούν
µόνο από τον µειοδότη, πριν την ανακοίνωση απόφασης ανάθεσης και πριν την υπογραφή της
Σύµβασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 και του Ν. 4412/2016, όπως αυτός
τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν.4605/2019.
Για τα νοµικά πρόσωπα επιπλέον απαιτείται απόσπασµα ποινικού µητρώου για τους
διαχειριστές σε περίπτωση ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ και για τον διευθύνοντα σύµβουλο και όλα τα
µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου σε περίπτωση ΑΕ.
Οι φάκελοι προσφορών µπορούν να κατατίθενται ή να στέλνονται ταχυδροµικώς στα
γραφεία του Τµήµατος Προµηθειών, Κ. Καραµανλή 36, 2ος όροφος, Σέρρες, Τ.Κ. 62110, τηλ.
2321350360, µέχρι και την Τρίτη 11 Ιουνίου 2019 ώρα 2:30 µ.µ. και θα ανοιχτούν δηµόσια
στα γραφεία του Τµ. Προµηθειών στο ∆ιοικητήριο, την Τετάρτη 12 Ιουνίου 2019 και ώρα
09:00 π.µ. ενώπιον της Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών διαδικασιών απευθείας ανάθεσης
µε διαπραγµάτευση.
Η παρούσα θα αναρτηθεί στη «∆ιαύγεια», στον πίνακα ανακοινώσεων & στην ιστοσελίδα
της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών www.pkm.gov.gr
Signature Not Verified

Εισηγήτρια
Ιωάννα Καλφόγλου
ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού

Ο Αν. Πρ. της Υποδ/νσης Οικ/κού & Ανθρ. Πόρων
Της Π.Ε. Σερρών

Κοτζάογλου Σωκράτης
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