
 

                    
                         

   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ  :  Πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  για  την  προμήθεια  οργάνου

εντοπισμού  θέσης  γεωδαιτικού  σταθμού  (total  station)  για  τις  ανάγκες  του

ελαιοκομικού μητρώου

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη :      

1. 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).

2.  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  την  81320  &

77909 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης

(Αρ. Φ.Ε.Κ. 4302/30-12-2016).

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

4. Το Ν. 2362/95 «Περί δημοσίου Λογιστικού , ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες

διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 247/τ.Α΄/27-11-1995) ως προς τις διατάξεις οι οποίες ισχύουν μετά την

εφαρμογή του Ν. 4270/2014.

5. Το 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).

6.  Το  Ν.  2286/95 «Προμήθειες  του  δημόσιου  τομέα  και  ρυθμίσεις  συναφών  θεμάτων»

(Φ.Ε.Κ.19/τ. Α΄/01-02-1995).

7. Τις διατάξεις του N. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων ,Προμηθειών και Υπηρεσιών

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ ).

1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ                      
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Κ.Μ.
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ.  Δ/νση : 26ης Οκτωβρίου  64
Τ.Κ. : 54627
Πληροφορίες : Μ. Φραγκουδάκη
Τηλέφωνο : 2313 319146
Fax : 2313 319135
E-mail : M.Fragkoudaki@pkm.gov.gr

 Θεσσαλονίκη, 01 Αυγούστου 2018 
 Αρ.Πρωτ. : 269406(7499)
   

ΠΡΟΣ:  ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ         



8. 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).

9. Τις Δ/ξεις 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.

10. Το Ν.  4013/2011  (Φ.Ε.Κ.  204  Α'/15-9-2011)  «Σύσταση  ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής

Δημοσίων  Συμβάσεων  και  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων  Συμβάσεων  –

Αντικατάσταση  του  έκτου  κεφαλαίου  του  ν.  3588/2007  (πτωχευτικός  κώδικας)–

Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».

11. Το 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).

12. Το αριθμ. 18REQ002973926  πρωτογενές αίτημα της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και

Αλιείας Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, Τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής.  

13. Την  με  Αρ.  Πρωτ.   192947(5778)/10-05-2018  Απόφαση  Ανάληψης  Υποχρέωσης  με

ΑΔΑ  :  6ΜΖ37ΛΛ-ΞΗΧ, ΑΔΑΜ  :  18REQ003070967   και  A/A  2212  του  Τμήματος

Προϋπολογισμού,  και  Λογιστικής  και  Ταμειακής  Διαχείρισης  της  Π.Κ.Μ.  –  Κ.Α.Ε.

02.21.01.723.9825.01 – Προμήθειες για τη λειτουργία των Διοικητικών Υπηρεσιών,  ποσού

17.500,00 € (καταχωρήθηκε με α/α  2086 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής του

Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστικής και Ταμειακής Διαχείρισης Π.Κ.Μ.).

14.  Το με Αρ.  Πρωτ.  4260/95115/23-07-2018 έγγραφο του Τμήματος Φυτικής και Ζωικής

Παραγωγής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας Μ.Ε.Θ. .

15. Την  αριθμ. 30110(385)/27-01-2017  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  Διευθύνσεών  /Αυτοτελών  Διευθύνσεων,

Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων/Αυτοτελών Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων της Περιφέρειας

Κεντρικής  Μακεδονίας  (Φ.Ε.Κ.  390/Β΄/10-02-2017)  και  την  αριθμ.  Γ.Π.Κ.Μ.οικ.844/26-03-

2018 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας “Περί ορισμού Αντιπεριφερειάρχη και

ανάθεση  τομέων  ευθύνης  σε  όλους  τους  Αντιπεριφερειάρχες  της  Περιφέρειας  Κεντρικής

Μακεδονίας” (Φ.Ε.Κ. 1266/Β’/10-04-2018).  

Ανακοινώνει ότι:

προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης   για   : 
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 την  προμήθεια οργάνου εντοπισμού θέσης γεωδαιτικού σταθμού (total station)  για

τις  ανάγκες  του  ελαιοκομικού  μητρώου,  σύμφωνα  με  τους  Κανονισμούς  της

Ευρωπαϊκής Ένωσης 1306 & 1307 του 2013, τον Ν. 3852/2010 & την ΚΥΑ 295530/2004

(Φ.Ε.Κ. 1511/τ. Β’/08-10-2004).

Κριτήριο ανάθεσης :    η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτι  -  

στης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται  στο πόσο των

17.500,00   €     συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.  

CPV  : 38112100-4  Συστήματα  παγκόσμιας  πλοήγησης  και  παγκόσμιου  προσδιορισμού

θέσης (GPS ή ισοδύναμα)

NUTS : EL522

Η παρούσα Πρόσκληση υπόκειται στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις :

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ 

Οι  τεχνικές  προδιαγραφές  και  οι  συντελεστές  βαρύτητας  του  υπό  προμήθεια

οργάνου  περιγράφονται  στο  Παράρτημα  της  παρούσας  Πρόσκλησης  Εκδήλωσης

Ενδιαφέροντος.

2. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι προσφορές τοποθετούνται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος

θα περιέχει:

1) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε

ισχύει, δίχως να απαιτείται θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής στην οποία δηλώνονται τα

κάτωθι:

α)  Δεν  υπάρχει  σε  βάρος  του  αμετάκλητη  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, 

β) Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος.

γ) Είναι εγγεγραμμένος στο οικείο επιμελητήριο. 
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δ) Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον υποψήφιο ανάδοχο για ένα (1) έτος από την ημέρα

διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης. 

ε) Η διαθεσιμότητα των ειδών για τα οποία κατατίθεται προσφορά.

Σημειώνεται ότι για όσα δηλώθηκαν με την ανωτέρω Υπεύθυνη Δήλωση θα ζητηθεί

προσκόμιση των αντίστοιχων Δικαιολογητικών  μόνο από τον προσωρινό ανάδοχο και

πριν την έκδοση της Απόφασης Ανάθεσης (Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, Φορολογική

και Ασφαλιστική Ενημερότητα, Αποδεικτικό Εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο). 

2) Χωριστό Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς

Προς απόδειξη των όσων απαιτούνται βάσει των προδιαγραφών του Παραρτήματος

της  παρούσας  Πρόσκλησης  Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος,  ο  υποψήφιος  θα  προσκομίσει

εντός του φακέλου της Τεχνικής Προσφοράς : 

*  τα  Τεχνικά  φυλλάδια  του  οργάνου  για  το  οποίο  καταθέτει  προσφορά,  στην  ελληνική

γλώσσα και στην αγγλική γλώσσα, από τα οποία θα προκύπτει ότι καλύπτεται το σύνολο

του αριθμού των προδιαγραφών – απαιτήσεων και

*  αρμοδίως  υπογεγραμμένο  το  Φύλλο  Συμμόρφωσης  (σελίδα  9  του  εν  λόγω

Παραρτήματος).

3) Χωριστό Φάκελο Οικονομικής Προσφοράς

Η προσφορά θα δίνεται σε ευρώ (χωρίς και συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). 

Φόροι, ΦΠΑ, κρατήσεις υπέρ τρίτων, κάθε άλλη νομική επιβάρυνση καθώς και κάθε

άλλη δαπάνη μη ρητά καθοριζόμενη από την παρούσα, επιβαρύνουν τον Ανάδοχο και θα

πρέπει να έχουν συνυπολογισθεί στην προσφορά του διαγωνιζόμενου.

Προσφορά  που  θα  υπερβαίνει  την  προϋπολογισθείσα  δαπάνη

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24% θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

3. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι  ενδιαφερόμενοι  δύνανται  να  καταθέσουν  την  προσφορά  τους  ή  να  την

αποστείλουν  ταχυδρομικά  -courier σε  σφραγισμένο  φάκελο  στα  γραφεία   του  Τμήματος

Προμηθειών,  26ης Οκτωβρίου 64, Τ.Κ.: 546 27, Θεσ/νίκη με την προϋπόθεση ότι θα έχουν

περιέλθει στην υπηρεσία μας και θα έχουν  πρωτοκολληθεί έως την Τρίτη   07  /08/2018 και  

ώρα 12 : 00 μ.μ. .

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από τη διενεργούσα τη διαδικασία

της  ανάθεσης  υπηρεσία  στα  γραφεία  του  Τμήματος  Προμηθειών,  παρουσία  των

προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους την ίδια μέρα (Τρίτη

07  /08/2018) και ώρα 12 : 30 μ.μ.   .
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Για περαιτέρω πληροφορίες για την εν λόγω ανάθεση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν

να  απευθύνονται στο τηλέφωνο  2313 – 330344 (για θέματα που αφορούν στον φάκελο Τε-

χνικής Προσφοράς) & στο τηλέφωνο 2313 – 319.146 (για λοιπά θέματα).

4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Με το άνοιγμα του  φακέλου της προσφοράς, αξιολογείται η ορθότητα κατάθεσης της

Υπεύθυνης Δήλωσης. Κατόπιν, επιδίδεται ο υποφάκελος “ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ” στην Επι-

τροπή Τεχνικής Αξιολόγησης (η οποία συγκροτείται με απόφαση της Οικονομικής Επιτρο-

πής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας)  η οποία τον αποσφραγίζει και εξετάζει και αξιο-

λογεί σε κλειστή συνεδρία τα στοιχεία του φακέλου. Κατόπιν συντάσσει το σχετικό Πρακτικό.

 Όσες προσφορές θα αξιολογηθούν θετικά ως προς τα ανωτέρω θα συνεχίσουν με

το άνοιγμα των «Οικονομικών προσφορών» όπου και θα καταγραφούν  οι οικονομικές

προσφορές  με  φθίνουσα  σειρά.  Ανάδοχος  αναδεικνύεται  ο  προσφέρων την    πλέον συμ  -  

φέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

5. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η  παραλαβή  του  οργάνου  θα  γίνει  εντός  δεκαπέντε  (15)  ημερών  από  την

υπογραφή της σύμβασης.

Η εκτέλεση της σύμβασης θα παρακολουθείται από αρμόδια Επιτροπή Παρακολού-

θησης και Παραλαβής, η οποία θα βεβαιώνει την καλή εκτέλεση ως προς την παραλαβή των

ειδών.

Η σύμβαση που θα συναφθεί μπορεί να τροποποιηθεί σε περίπτωση που προκύ-

ψουν  αντικειμενικά  αιτιολογημένες  συνθήκες,  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.

                                                                       
                                                                                    ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ Π.Κ.Μ.                        
                                                                     Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
                                                                     ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Κ.Μ.   
                                                              
                                                                               

                                                                       ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ –
ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α:
1. Παρελκόμενα
2. Κατασκευαστής-Προμηθευτής
3. Γενικά 

Ποσοστό επί της τεχνικής βαθμολογίαςς 25%
1 Παρελκόμενα 
1.1 Να συνοδεύεται από τρικόχλιο με δυνατότητα  laser κέντρωσης. 

              40%

1.2 Nα λειτουργεί με μπαταρίες Li-Ion. Κάθε μπαταρία να εξασφαλίζει 
διάρκεια τουλάχιστον 8 ωρών. Δυνατότητα σύνδεσης και με εξωτερική 
τροφοδοσία.

1.3 Να διαθέτει ταχυφορτιστή που να μπορεί να φορτίζει και από πρίζα 
αυτοκινήτου. 

1.4 Να διαθέτει τρίποδα αλουμινίου.
1.5 Να διαθέτει 2 στυλαιό και 2 πρίσματα
1.6 Να διαθέτει κατάλληλη θήκη για εύκολη μεταφορά στο πεδίο.
2 Κατασκευαστής-Προμηθευτής 
2.1 Το προσφερόμενο όργανο να είναι τελευταίας γενιάς από την 

προσφερόμενη εταιρεία, να υπάρχει έγγραφη εγγύηση από τον 
κατασκευαστή τουλάχιστον ενός (1) έτους για τα ηλεκτρονικά και τα 
οπτικομηχανικά μέρη του οργάνου. 

2.2 O προσφέρων να διαθέτει το κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό για την
εκτέλεση και υποστήριξη της προμήθειας.

3 Γενικά
3.1 Να διαθέτει τηλεσκόπιο μεγέθυνσης 30Χ.

             60%

3.2 Να διαθέτει laser κέντρωση ή οποία θα είναι εντός του γεωδαιτικού 
σταθμού και όχι στο τρικόχλιο. Η ακρίβεια του Laser να είναι της τάξεως 
του 1,5mm σε 1,5m.

3.3 Η ακρίβεια της σφαιρικής αεροστάθμης να είναι 6΄/ 2mm. 
3.4 Να διαθέτει έξοδο RS232 για σύνδεση με εξωτερικό καταγραφικό (αν 

επιθυμεί ο χρήστης) καθώς και εξωτερική τροφοδοσία.
3.5 Να υπάρχει η δυνατότητα μεταφοράς δεδομένων μέσω Bluetooth.
3.6 Η θερμοκρασία λειτουργίας του να είναι από -20οC έως +50 οC. Να είναι 

αδιάβροχο και ανθεκτικό στην υγρασία και σκόνη  κατά ΙP55. 
3.7 Να διαθέτει προστασία κλειδώματος με κωδικό PIN.
3.8 Να διορθώνει επιπλέον αυτόματα τα σφάλματα του σκοπευτικού άξονα

(collimation error) της γήινης σφαιρικότητας και διάθλασης, καθώς και το
σφάλμα δείκτη του κατακόρυφου κύκλου. Επομένως δεν είναι αναγκαία η
επέμβαση  του  SERVICE  για  την  ρύθμιση  του  οργάνου  (κλείσιμο
οριζόντιων  και  κατακόρυφων  γωνιών).  Η  ρύθμιση  μπορεί  να
πραγματοποιηθεί  από  τον  χειριστή  στην  ύπαιθρο  δίχως  την  χρήση
κολιμάτορα και οι νέες τιμές διόρθωσης αποθηκεύονται.
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3.9 Να  διαθέτει  ενσωματωμένη  Wide-Angle camera με  τα  εξής
χαρακτηριστικά: 
- 5 Μpixel CMOS sensor
- 21mm εύρος φακού
- Πεδίο όρασης 15.5οx11.7ο(19.4o διαγώνια)
- Συχνότητα καταγραφής: 20 frames/sec
- Καταγραφή εικόνας: JPEG μέχρι 5Mpixel (2560x1920)
- Ρυθμιζόμενα από το χρήστη: Διαβάθμιση λευκού και φωτεινότητα
- Εστίαση: 2μ-άπειρο
- Mεγέθυνση: 1x, 2x, 4x

3.10 Nα υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης της εικόνας με σημείο,  γραμμή ή
πολύγωνο, ύπαρξη Sketch Tool και δημιουργίας σημειώσεων (notes). 

3.11 Nα διαθέτει εσωτερική μνήμη καταγραφής 1GB. 

3.12 Nα υπάρχει  η  δυνατότητα  επέκτασης  της  μνήμης  με  κάρτα  SD,  USB
stick, mini USB stick.

3.13 Να  διαθέτει  πρωτοποριακό  σύστημα  ατέρμονης  κίνησης  χωρίς
ανασταλτικούς κοχλίες (όπως στους σύγχρονους motorized σταθμούς).

         
 
          ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β:

1. Μέτρηση γωνιών
2. Μέτρηση αποστάσεων σε πρίσμα
3. Μέτρηση αποστάσεων χωρίς πρίσμα

Ποσοστό επί της τεχνικής βαθμολογίας 40%
1 Μέτρηση γωνιών
1.1 Να υπάρχει δυνατότητα επιλογής μονάδων μέτρησης γωνιών (βαθμοί, 

μοίρες εκαντοταδικές, μοίρες εξηκονταδικές), και ειδικά για τις 
κατακόρυφες γωνίες επιλογή ένδειξης σε ζενίθια γωνία, επί τοις εκατό % 
κλίση και γωνία ύψους (+/- από ορίζοντα).

              60%
1.2 Η μέτρηση των γωνιών να είναι συνεχής και πραγματοποιείται με τη 

μέθοδο των απόλυτων κωδικοποιητών, έτσι ώστε να μην απαιτείται καμία
περιστροφή για την ενεργοποίηση του μηχανισμού μέτρησης των γωνιών
μετά την έναρξη λειτουργίας του οργάνου και προσφέρει απόλυτα 
ασφαλείς μετρήσεις κάτω από τις πιο αντίξοες συνθήκες, έτσι ώστε να 
μην χάνεται ο προσανατολισμός όταν κλείνει το όργανο. 

2 Μέτρηση αποστάσεων σε πρίσμα
2.1 Να μετρά αποστάσεις μέχρι 3500m με ένα πρίσμα  σε μέσες 

ατμοσφαιρικές συνθήκες.
2.2 Η μικρότερη δυνατή απόσταση μέτρησης να είναι 1,5μ.
3 Μέτρηση αποστάσεων χωρίς πρίσμα                40%
3.1 Η μέτρηση των αποστάσεων γίνεται με ακρίβεια 2mm + 2ppm σε χρόνο 

κάτω από 3 sec. Η ακρίβεια να διατηρείται ανεξάρτητα από το μήκος 
μέτρησης.

              

3.2 Στο σημείο μέτρησης να εμφανίζεται η κουκίδα του laser (όχι laser 
pointer), το μέγεθος της οποίας δεν ξεπερνά τα 5cm2. Ιδιαίτερα χρήσιμο 
για τη μέτρηση εσωτερικών, εξωτερικών γωνιών όπως και μεταξύ δυο 
επιφανειών.

       
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ:

1. Οθόνη και πληκτρολόγιο
2. Προγράμματα

Ποσοστό επί της τεχνικής βαθμολογίας 35%
1 Οθόνη και πληκτρολόγιο
1.1 Το πληκτρολόγιο να διαθέτει ελεύθερα πλήκτρα λειτουργιών που θα               
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καθορίζονται από το χρήστη.               30 %
1.2 Να διαθέτει φωτισμό της οθόνης και των πλήκτρων όπως δυνατότητα 

ρύθμισης του contrast της οθόνης.
2 Προγράμματα
1.1 Να διαθέτει ενσωματωμένα όλα τα παρακάτω προγράμματα

              70%

Αποτύπωση
Setup
Χάραξη
COGO - Πρόγραμμα γεωμετρικών υπολογισμών
Οπισθοτομία

2.2 Να γίνεται μέτρηση σημείων, γραμμών, αλλά και εμβαδών με κωδικούς
και μετατοπίσεις.

2.3 Να πραγματοποιείται τρισδιάστατη χάραξη σημείων με πολική, 
ορθογωνική, και καρτεσιανή μέθοδο. 

2.4 Στην οθόνη να απεικονίζονται όλες οι αριθμητικές διαφορές. Επιπλέον 
στην ίδια οθόνη να υπάρχει γραφική απεικόνιση της χάραξης. 

2.5 Να διαθέτει ενσωματωμένα προγράμματα λειτουργίας που μπορούν να 
λειτουργήσουν δεχόμενα στοιχεία είτε από μετρήσεις, είτε από την 
ενσωματωμένη μνήμη του οργάνου αλλά και πληκτρολογώντας στοιχεία 
όταν αυτά δεν έχουν προαποθηκευθεί στην ενσωματωμένη μνήμη του 
οργάνου.
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ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

1 Γενικά
1.1 To βάρος του μαζί με μπαταρία και τρικόχλιο να μην ξεπερνά τα 5.5kg.
2 Μέτρηση γωνιών
2.1 Γωνιομετρική ακρίβεια 1΄΄(3cc).
2.2 Να διαθέτει σύστημα αυτόματης κατακορύφωσης με τετραπλό 

αντισταθμιστή ακρίβειας 1.0΄΄ και εύρους λειτουργίας 4’.
3 Μέτρηση αποστάσεων σε πρίσμα
3.1 Η μέτρηση των αποστάσεων να γίνεται με ακρίβεια 1mm + 1,5ppm.
3.2 Nα εκτελεί γρήγορες μετρήσεις σε χρόνο 0,8sec και επαναληπτικές 

μετρήσεις (tracking) σε χρόνο <0,15sec.
4 Μέτρηση αποστάσεων χωρίς πρίσμα
4.1 Ο γεωδαιτικός σταθμός να διαθέτει laser για μέτρηση αποστάσεων 

χωρίς πρίσμα με εμβέλεια 1000m κατά  ISO 17123-4.
5 Οθόνη και πληκτρολόγιο
5.1 Nα διαθέτει έγχρωμη touchscreen LCD οθόνη γραφικών 640 x 480 

pixel VGA, με LED backlight. 
5.2 Να διαθέτει πλήρες αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο σε κάθε θέση 

τηλεσκοπίου, 36 πλήκτρων.
6 Προγράμματα
6.1 Να υπάρχει εφαρμογή φωτογραμμετρίας 3D με χρήση της 

ενσωματωμένης κάμερας. Δυνατότητα plug in σε autocad
8 Κατασκευαστής-Προμηθευτής 
8.1 Ο προμηθευτής να διαθέτει τμήμα Service ή συμβόλαιο συνεργασίας 

με το εξουσιοδοτημένο service του κατασκευαστή στην Ελλάδα. Το 
service θα πρέπει να διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό, με ικανό στόκ
ανταλλακτικών και δυνατότητα παροχής ετήσιου συμβολαίου 
συντήρησης. Το εργαστήριο Service να είναι αναγνωρισμένο από τον 
προμηθευτή.

8.2 Τα είδη που προσφέρονται να κατασκευάζονται με σύστημα 
διαχείρισης ποιότητας ISO και να διαθέτουν πιστοποιητικό CE.

8.3 Ο κατασκευαστής αλλά και ο προμηθευτής να διαθέτουν ISO.

Ως  νόμιμος  εκπρόσωπος  της  εταιρείας/επιχείρησης  με  την
επωνυμία  ...................................................................................,  βεβαιώνω  ότι
συμμορφώνομαι/δεν συμμορφώνομαι (να διαγραφεί ότι δεν ισχύει) με το παρόν Φύλλο
Συμμόρφωσης.

                                                                                         Υπογραφή και ονοματεπώνυμο
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Αξιολόγηση
►Το Φύλλο Συμμόρφωσης για τα τμήματα της κάθε ομάδας που δεν βαθμολογούνται θα πρέπει
να συμπληρωθεί και υπογραφεί από τους υποψηφίους και είναι απαραίτητο δικαιολογητικό στον
φάκελο των τεχνικών προδιαγραφών, αρνητική ανταπόκριση σε αυτό σημαίνει αποκλεισμό του
υποψηφίου. Τα 12 σημεία του είναι απαραίτητα για την συμμετοχή στην βαθμολόγηση επίσης θα
πρέπει να γίνεται παραπομπή στα τεχνικά φυλλάδια τoυ προς προμήθεια γεωδαιτικού σταθμού.
Τα φυλλάδια του φακέλου να είναι στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
► Για τις τεχνικές προδιαγραφές που βαθμολογούνται,  η  βαθμολόγηση κάτω του εκατό (100)
επίσης σημαίνει αποκλεισμό του υποψηφίου.
► Η βαθμολόγηση για κάθε τμήμα της κάθε Ομάδας, θα κυμαίνεται από 100 έως 120.
 ►Η τεχνική  βαθμολογία  θα  καλύπτει  το  85% της  συνολικής  βαθμολογίας  ενώ η  οικονομική
προσφορά  θα  καλύπτει  το  15%  της  συνολικής  βαθμολογίας  του  γεωδαιτικού  σταθμού  (total
station)
Λεπτομέρειες τεχνικής βαθμολογίας:
Οι τεχνικές προδιαγραφές χωρίζονται σε 3 κατηγορίες:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Α :  Περιλαμβάνει  τις  προδιαγραφές  που  αφορούν  γενικές
δεσμεύσεις του κατασκευαστή και του προμηθευτή και τα γενικά χαρακτηριστικά
του  γεωδαιτικού  σταθμού  (1,2,3)   περιλαμβάνει  το  25% της  τεχνικής
βαθμολογίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β:  Περιλαμβάνει τις τεχνικές προδιαγραφές της περιγραφής όλων
των κατηγοριών μετρήσεων και περιλαμβάνει το 40% της τεχνικής βαθμολογίας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: Περιλαμβάνει τις τεχνικές προδιαγραφές οθόνης, πληκτρολογίου
και των προγραμμάτων και περιλαμβάνει το 35% της τεχνικής βαθμολογίας.
H Συνολική Βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς θα είναι (ΣΒ) =
0,25 Χ Α + 0,40 Χ Β + 0,35 Χ Γ

Ο Τελικός βαθμός αξιολόγησης (ΤΒΑ) =
0,85 Χ (ΣΒ του προσφερόμενου / ΣΒ της καλύτερης βαθμολογίας) +0,15 Χ (
η  οικονομική  προσφορά  με  την  μικρότερη  τιμή   χωρίς  τον  ΦΠΑ/  η
οικονομική προσφορά που δίνει ο διαγωνιζόμενος χωρίς τον ΦΠΑ)
Προμηθευόμαστε εκείνο το σύστημα με το μεγαλύτερο ΤΒΑ.
Αν η βαθμολογία δεν συμφωνεί μεταξύ των 3 βαθμολογητών, η απόφαση
για την επικρατέστερη παίρνεται με ψηφοφορία.
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