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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
«Για την προμήθεια εξήντα πέντε (65) σταθμών καταγραφής θερμοκρασίας αέρα και
οκτώ (8) συσκευών διασύνδεσης συνοδευόμενες από το κατάλληλο λογισμικό»
Ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν:
1.1. Του Ν.1790/88 (ΦΕΚ 134/Α/1988) περί «Οργάνωσης και λειτουργίας του Οργανισμού
Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων και άλλες διατάξεις»,
1.2. Του Ν. 3877/2010 (ΦΕΚ 160/Α/2010) «Σύστημα προστασίας και ασφάλισης της
αγροτικής δραστηριότητας»,
1.3 Του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143/28-6-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις»,
1.4. Του Ν.4412/2016(ΦΕΚ 147/Α/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών»,
1.5 Του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α/2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη»,
1.6. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «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 το άρθρο 23 του Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α/21-11-2013)»,
1.7. Του άρθρου 64 «Συντελεστές παρακράτησης φόρου» του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ
167/Α/2013) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του
ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις»,
1.8. Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις,
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση
Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις».
1.9. Του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α/2010) «Περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες»,
2. Τη με αριθμ. πρωτ. 1290/42847/07-04-2016 (ΑΔΑ:61ΠΦ46ΨΧΞ5-ΟΧΙ), απόφαση του
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έγκριση ανάληψης πολυετούς
υποχρέωσης»,
3.Τη με αριθμ. πρωτ. 12545/30-09-2016 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης,
(ΑΔΑ:69Κ546ΨΧΞ5-ΜΙΚ), η οποία καταχωρήθηκε στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών
Πληρωμής της Υπηρεσίας με α/α: 543,
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4. Την αριθμ. 171/24-10-2016 Απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α. με την οποία εγκρίθηκε η, με
διαπραγμάτευση (απευθείας ανάθεση) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την
προμήθεια εξήντα πέντε (65) σταθμών καταγραφής θερμοκρασίας αέρα και οκτώ (8)
συσκευών διασύνδεσης συνοδευόμενες από το κατάλληλο λογισμικό.
σας γνωρίζει ότι:
1. Πρόκειται να προβεί στην, με απευθείας ανάθεση και με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή),
προμήθεια εξήντα πέντε (65) σταθμών καταγραφής θερμοκρασίας αέρα και οκτώ (8)
συσκευών διασύνδεσης συνοδευόμενες από το κατάλληλο λογισμικό, μετά από την
υποβολή σφραγισμένων προσφορών, σύμφωνα με τους Γενικούς όρους και τις Τεχνικές
Προδιαγραφές, που επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση.
Η προϋπολογισμένη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων τετρακοσίων
ευρώ (15.400,00) πλέον του Φ.Π.Α. 24% στο ποσό αυτό.
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2. TΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
TOΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
(ΕΛ.Γ.Α.)
Μεσογείων 45 Αθήνα
Αίθουσα ΔΣ
6ος όροφος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΑ

18/11/2016

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΩΡΑ

10:00 π.μ.

Εφόσον επιθυμείτε να υποβάλλετε προσφορά, σας ενημερώνουμε ότι οι προσφορές
πρέπει να κατατεθούν υπ’ ευθύνη του ενδιαφερόμενου, στο Τμήμα Προμηθειών του
ΕΛ.Γ.Α., αφού απαραιτήτως πρωτοκολληθούν από το Τμήμα Τεχνικής και Διοικητικής
Υποστήριξης (Πρωτόκολλο) του ΕΛ.Γ.Α., στην παρακάτω διεύθυνση, μέχρι την 18-112016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. (ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού):
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΕΛ.Γ.Α.)
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Μεσογείων 45
Τ.Κ. 115 10 ΑΘΗΝΑ
3. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν:
α) ΄Ολα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά,
β) Ενώσεις προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά,
γ) Συνεταιρισμοί,
δ) Κοινοπραξίες προμηθευτών,
4. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που
επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής :
4.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ - Γενικά Στοιχεία Διαγωνισμού
4.2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ - Γενικοί και Ειδικοί Όροι Διενέργειας Διαγωνισμού,
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4.3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ - Τεχνικές Προδιαγραφές των τεχνικών στοιχείων της ανωτέρω
προμήθειας.
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4.4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ - Εγγυητική Επιστολής Καλής Εκτέλεσης,
5. Η παρούσα πρόσκληση και τα συνημμένα παραρτήματα αυτής δημοσιεύονται στην
ιστοσελίδα του ΕΛ.Γ.Α. (www.elga.gr), στην ιστοσελίδα http://et.diavgeia.gov.gr και στο
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων – ΚΗΜΔΗΣ, (promitheus.gov.gr)
6.Η προσφορά θα πρέπει να έχει ισχύ για εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες,
προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.
7. Η επιστολή αυτή αποτελεί πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς και δεν δεσμεύει
καθ’ οιονδήποτε τρόπο τον ΕΛ.Γ.Α., ο οποίος θα αναλάβει υποχρέωση έναντι του
αναδόχου, μόνο με σχετική προς αυτόν επιστολή.
8. Η σύμβαση με την οποία θα υλοποιηθεί το ανωτέρω έργο, θα διέπεται από τις διατάξεις
του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών», την παρούσα πρόσκληση και την προσφορά σας.
Εσωτερική Διανομή:
Τριμελή Επιτροπή Προμηθειών του ΕΛ.Γ.Α.
 Πρόεδρο Τριμελούς Επιτροπής Προμηθειών κα Χρυσή Καπιτσιμάδη
 Γραμματέα Τριμελούς Επιτροπής Προμηθειών κα Καλλιόπη Τσαπόγα

Ο Πρόεδρος
Θεοφάνης Κουρεμπές
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
16PROC005349079
2016-11-07
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΕΛ.Γ.Α.)
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Για την προμήθεια εξήντα πέντε (65)
σταθμών καταγραφής θερμοκρασίας
αέρα
και
οκτώ
(8)
συσκευών
διασύνδεσης συνοδευόμενες από το
κατάλληλο λογισμικό.
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΠΛΕΟΝ
ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ
ΑΠΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΠΟΨΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ)
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV
38120000-2
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ
ΕΥΡΩ (15.400,00 €) ΠΛΕΟΝ ΤΟΥ Φ.Π.Α.
24%
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ
ΕΛ.Γ.Α. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 1765,
Κ.Λ. 14.00.000-09
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ 18/11/2016, 10:00 π.μ.
ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 18/11/2016, 10:00 π.μ.
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
(ΕΛ.Γ.Α.)
Μεσογείων 45 Αθήνα
Αίθουσα ΔΣ
6ος όροφος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ 1ο: Αντικείμενο διαγωνισμού
1. Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια εξήντα πέντε (65) σταθμών καταγραφής
θερμοκρασίας αέρα και οκτώ (8) συσκευών διασύνδεσης συνοδευόμενες από το
κατάλληλο λογισμικό που θα βοηθήσουν στο εκτιμητικό έργο του ΕΛ.Γ.Α.
2. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης
προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)
3. Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της προμήθειας.
Αναλυτικά, το αντικείμενο της προμήθειας περιγράφεται στο Παράρτημα Γ΄ «Τεχνικές
προδιαγραφές » της παρούσας.
ΑΡΘΡΟ 2ο: Στοιχεία αναθέτουσας αρχής
Αναθέτουσα αρχή είναι ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.)
Η διεύθυνση του ΕΛ.Γ.Α. είναι:
Μεσογείων 45
115 26 ΑΘΗΝΑ
ΑΡΘΡΟ 3ο: Προϋπολογισμένη δαπάνη
Ο προϋπολογισμός για την προμήθεια των εξήντα πέντε (65) σταθμών καταγραφής
θερμοκρασίας αέρα και οκτώ (8) συσκευών διασύνδεσης συνοδευόμενες από το
κατάλληλο
λογισμικό, ανέρχεται στο ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων τετρακοσίων
(15.400,00€) ευρώ, πλέον του Φ.Π.Α. 24% στο ποσό αυτό.
ΑΡΘΡΟ 4ο: Τρόπος υποβολής των προσφορών
1. Η προσφορά κάθε υποψηφίου υποβάλλεται εγγράφως, στην Ελληνική γλώσσα και
μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει να αναγράφονται
ευκρινώς:
- Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.
- Ο παραλήπτης:
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΕΛ.Γ.Α.)
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Μεσογείων 45
Τ.Κ. 115 26 ΑΘΗΝΑ

- Ο αριθμός της πρόσκλησης.
- Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
- Τα στοιχεία του αποστολέα (επωνυμία, διεύθυνση του διαγωνιζόμενου, αριθμός
τηλεφώνου, αριθμός FAX).
- Η ένδειξη, προσφορά για την προμήθεια εξήντα πέντε (65) σταθμών καταγραφής
θερμοκρασίας αέρα και οκτώ (8) συσκευών διασύνδεσης συνοδευόμενες από το
κατάλληλο λογισμικό μετά από την υποβολή σφραγισμένων προσφορών, στην Κεντρική
Υπηρεσία του ΕΛ.Γ.Α.
Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν εγγράφως υπ’ ευθύνη του ενδιαφερόμενου, στο
Τμήμα Προμηθειών του ΕΛ.Γ.Α., αφού απαραιτήτως πρωτοκολληθούν από το Τμήμα
Τεχνικής και Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛ.Γ.Α., στην παραπάνω διεύθυνση, μέχρι την
18/11/2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.
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2. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς (κυρίως φάκελος) τοποθετούνται όλα τα σχετικά με
την προσφορά στοιχεία.
3. Με την προσφορά μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς οι προσφέροντες
υποβάλουν:
(α) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει (δεν απαιτείται θεώρηση
του γνησίου υπογραφής), στην οποία :
 Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού,
 Να αναφέρουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης δεν τελούν σε διαδικασία
κήρυξης σε πτώχευση,
 Ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους,
• Ότι αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των
δικαιολογητικών από τα οποία θα προκύπτουν τα όσα αναφέρθηκαν στην
προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση.
(β) Τη Τεχνική Προσφορά, η οποία θα περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προσφοράς
σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ της παρούσας, σε δύο (2) αντίτυπα, εκ των οποίων το
ένα θα φέρει την ένδειξη «Πρωτότυπο».
(γ) Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται, επί ποινής απόρριψης, σε
χωριστό σφραγισμένο φάκελο, σε δύο (2) αντίτυπα, εκ των οποίων το ένα θα φέρει την
ένδειξη «Πρωτότυπο», επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
- Οι υποψήφιοι πρέπει να καταθέσουν οικονομική προσφορά για τη υλοποίηση του
συνόλου της προμήθειας της παρούσας Πρόσκλησης.
- Περιλαμβάνει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς αριθμητικώς και ολογράφως και τον
χρόνο ισχύος της προσφοράς.
- Η συνολική αμοιβή (τιμή χωρίς ΦΠΑ) που θα καταθέσει ο υποψήφιος θα ληφθεί υπόψη
για τη σύγκριση και αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών. Οι τιμές της Οικονομικής
Προσφοράς,
που θα δοθούν από τους διαγωνιζόμενους, αποτελούν την πλήρη
αποζημίωσή τους για την ανωτέρω προμήθεια, που αναφέρονται στην παρούσα και δεν
θα υπερβαίνουν το όριο του προϋπολογισμού του έργου.
- Σε περίπτωση που οι προσφερόμενες τιμές είναι χαμηλές, η Επιτροπή πριν διατυπώσει
πρόταση κατακύρωσης προς την Υπηρεσία, διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους
συμμετέχοντες οικονομικά στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων
τιμών, οι δε προσφέροντες υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.
- Οι προσφερόμενες τιμές δεσμεύουν τον προμηθευτή και θα παραμείνουν σταθερές καθ’
όλη διάρκεια της σύμβασης και δε θα τεθούν σε αναθεώρηση, για οποιοδήποτε λόγο ή
αιτία.
- Η Αναθέτουσα Αρχή βαρύνεται με τον οφειλόμενο Φόρο προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) επί
των εκάστοτε πληρωτέων ποσών.
Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα φέρει τις ενδείξεις του κύριου φακέλου.
Σε ένα από τα αντίτυπα που ορίζεται ως πρωτότυπο, σε κάθε σελίδα του πρέπει να
αναγράφεται ευκρινώς η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και να μονογράφεται από τον υποψήφιο
προμηθευτή. Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από κάθε αντίγραφο
της προσφοράς.
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά να έχουν υπογεγραμμένη τόσο την
τεχνική όσο και την οικονομική προσφορά τους.
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4. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες ή διορθώσεις. Εάν
υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη
από τον προσφέροντα, η δε Τριμελής Επιτροπή Προμηθειών του ΕΛ.Γ.Α. οφείλει κατά τον
έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση, να μονογράψει και να σφραγίσει αυτή.
- Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια ενώπιον της Τριμελούς Επιτροπής
Προμηθειών του ΕΛ.Γ.Α.
- Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται ανωτέρω. Προσφορές που υποβάλλονται στην
Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά
παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες.
- Βάσει του άρθρου 102 του Ν.4412/2016, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των
προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, ο ΕΛ.Γ.Α μπορεί να καλεί εγγράφως τους
προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή
δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να
είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της
σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από
τους προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν
λαμβάνεται υπόψη.
- Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις
πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση,
ιδίως δε παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και
σήμανσης του φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής,
λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των
εγγράφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενό
τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής σήμανση αντιγράφων που
εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74),
μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των
εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με
νόμο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύμβασης. Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση,
κατά το πρώτο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση
ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της διακήρυξης, αλλά μόνο τη
διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που
έχουν ήδη υποβληθεί.
-Η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση μεταχείριση των
οικονομικών φορέων ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένου
οικονομικού
φορέα
στη
διαδικασία
ανάθεσης
της
δημόσιας
σύμβασης.
- Ο ΕΛ.Γ.Α μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, μέσα σε
εύλογη προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την
ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόμενο της τεχνικής ή
οικονομικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες ή ήσσονος σημασίας
ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα που η
αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι μπορεί να θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να
έχει ως αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει
αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις λοιπές.
- Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα ή υποψήφιο, είναι
υποχρεωτική για την αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται αποκλεισμός του από τη διαδικασία,
λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς.
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ΑΡΘΡΟ 5ο : Χρόνος ισχύος των προσφορών
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εξήντα (60) ημέρες προσμετρούμενες από την
επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.
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Προσφορά που ορίζει χρόνο μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν
τη λήξη της, κατ΄ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών.
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ΑΡΘΡΟ 6ο : Τιμές
6.1. Οι τιμές θα δίνονται ως εξής:
- Ενιαία τιμή για την προσφερόμενη προμήθεια χωρίς Φ.Π.Α. Εφόσον από την προσφορά
δεν δίδεται ενιαία τιμή για ολόκληρη την προσφερόμενη προμήθεια, η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
- Σε ιδιαίτερη στήλη των ως άνω τιμών, ο υποψήφιος προμηθευτής θα καθορίζει το ποσό
με το οποίο θα επιβαρύνει τις τιμές αυτές ο Φ.Π.Α. Σε περίπτωση που αναφέρεται
εσφαλμένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την αρμόδια Υπηρεσία. Η τιμή χωρίς
Φ.Π.Α. θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών.
- Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ, θα αναγράφονται δε ολογράφως και
αριθμητικώς. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση
ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
- Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά
ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό
σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό
ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.
6.2. Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια της ισχύος της
προσφοράς.
ΑΡΘΡΟ 7ο: Χρόνος παράδοσης
Η διάρκεια παράδοσης της προμήθειας ορίζεται σε χρονικό διάστημα δέκα πέντε (15)
ημερών ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 8ο : ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
8.1. Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά και με
ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής υπέρ του
συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό το 2% του προϋπολογισμού της
προμήθειας (μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος του Φ.Π.Α.), ήτοι ποσό
τριακοσίων οκτώ ευρώ (308,00 €).
8.2. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από αναγνωρισμένο τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα
ή άλλο νομικό πρόσωπο που λειτουργεί νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών – μελών αυτό το δικαίωμα.
8.3. Οι Εγγυητικές Επιστολές που εκδίδονται σε οποιοδήποτε κράτος από τα παραπάνω
εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην
Ελληνική Γλώσσα.
8.4. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα είναι σύμφωνα με το Υπόδειγμα Ι του
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ΄ της παρούσας Πρόσκλησης.
8.5. Με την εγγυητική επιστολή - που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση - το πιστωτικό ίδρυμα
αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει ορισμένο ποσό με μόνη τη δήλωση εκείνου,
προς τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να μπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγματι υπάρχει ή αν
είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή).
8.6. Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του
χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 5 της παρούσας
Πρόσκλησης.
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8.7. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος προμηθευτής στον οποίο θα κατακυρωθεί η
προμήθεια δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως ήτοι, εντός προθεσμίας είκοσι
(20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε
αυτόν σύμφωνα με το Ν. 2672/1998 (Α΄290), τα έγγραφα και δικαιολογητικά του άρθρου
6 της παρούσας ή αρνηθεί να υπογράψει εμπροθέσμως τη σύμβαση, ή να καταθέσει προ
της υπογραφής της σύμβασης Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 9 της παρούσας, ή να εκπληρώσει εμπρόθεσμα οποιαδήποτε άλλη
υποχρέωσή του, που απορρέει από τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, κηρύσσεται
έκπτωτος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 203 του Ν.4412/2016, οπότε η εγγύηση
συμμετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ του ΕΛ.Γ.Α. κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης
της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού και μετά
την έκδοση σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Α.
8.8. Ο εκδότης της εγγυητικής επιστολής υποχρεούται να προβεί στην παράταση της
ισχύος της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό. Το
σχετικό αίτημα πρέπει να υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγυητικής
επιστολής.
8.9. Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή στον οποίο
κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της
προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την
υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών προσφερόντων που έλαβαν μέρος
στον διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία
ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή ανάθεσης. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους
συμμετέχοντες στην περίπτωση απόρριψης της προσφοράς και εφόσον δεν έχει ασκηθεί
ένδικο μέσο ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ένδικων μέσων ή
παραίτησης από αυτό.
8.10. Προσφορές που δε συνοδεύονται από εγγύηση σύμφωνα με τα παραπάνω,
απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δε λαμβάνονται υπόψη.
8.11. Στην περίπτωση Κοινοπραξίας ή Ένωσης εταιρειών οι εγγυητικές επιστολές πρέπει
να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της Κοινοπραξίας ή της Ένωσης.
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ΑΡΘΡΟ 9ο: Κατακύρωση - Σύμβαση
1. Κριτήριο ανάθεσης είναι αυτό της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής
άποψης προσφοράς βάσει τιμής (χαμηλότερης τιμής). Για την αξιολόγηση των
προσφορών θα λαμβάνονται υπόψη όλα όσα αναφέρονται στο άρθρο 117 του
Ν.4412/2016 όπου ρητά αναφέρεται ότι ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε ένα στάδιο
κατά την κρίση της Επιτροπής.
2. Κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του
ΕΛ.Γ.Α., ύστερα από πρόταση της Τριμελούς Επιτροπής Προμηθειών του ΕΛ.Γ.Α. και
ανακοινώνεται με έγγραφη ειδοποίηση στον προμηθευτή.
3. Στον προμηθευτή στον οποίο γίνεται η κατακύρωση, αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση
που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία :
α) την περιγραφή της προμήθειας, β) την τιμή, γ) τον τόπο παράδοσης της προμήθειας,
δ) τη συμφωνία της κατακύρωσης ή της ανάθεσης και ε) την προθεσμία υπογραφής της
σύμβασης.
4. Με την ανακοίνωση της Ανάθεσης καταρτίζεται από την αρμόδια Υπηρεσία του ΕΛ.Γ.Α.,
η σχετική σύμβαση που υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.
Ο προμηθευτής στον οποίο θα κατακυρωθεί το αποτέλεσμα του διαγωνισμού είναι
υποχρεωμένος μέσα σε δέκα (10) μέρες από την επίδοση του κατακυρωτικού
αποτελέσματος να προσέλθει στα γραφεία του ΕΛ.Γ.Α., για να υπογράψει τη σχετική
σύμβαση.
Αν παρέλθει η προθεσμία των δέκα (10) ημερών, χωρίς ο προμηθευτής να προσέλθει, ο
ΕΛ.Γ.Α. μπορεί να τον κηρύξει έκπτωτο. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής κηρυχθεί
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έκπτωτος, ο ΕΛ.Γ.Α. μπορεί να αποφασίσει την κατακύρωση του διαγωνισμού στον
επόμενο κατά σειρά διαγωνιζόμενο με τη χαμηλότερη τιμή ή την επανάληψη του
διαγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση λαμβάνεται σε βάρος του εκπτώτου και θα
αφορά σε κάθε μέτρο για την αποκατάσταση κάθε ζημιάς του ΕΛ.Γ.Α.
5. Η σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής:
 Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης
 Τα συμβαλλόμενα μέρη
 Το είδος της προμήθειας
 Την τιμή
 Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης της προμήθειας
 Το αντικείμενο και τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας
 Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις
 Τις προβλεπόμενες κυρώσεις- ρήτρες
 Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών
 Το συμβατικό τίμημα και χρόνο πληρωμής
Το έγγραφο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται,
όπως η προσφορά, απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή
παραδρομών.
Η τελική σύμβαση έχει συστατικό χαρακτήρα και ο προμηθευτής αποκτά δικαιώματα
από την υπογραφή της και σε κάθε περίπτωση δεν θεμελιώνει κανένα απολύτως δικαίωμα
από την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού.
6. Η σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.
7. Ο ΕΛ.Γ.Α. διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή να επαναλάβει διαγωνισμό σε κάθε
στάδιο της διαδικασίας.
8. Σε περίπτωση ματαίωσης του Διαγωνισμού, οι προμηθευτές δεν θα έχουν δικαίωμα
αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο.
9. Ο προμηθευτής στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός είναι υποχρεωμένος το
αργότερο ως την υπογραφή της σύμβασης να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής
εκτέλεσης, η οποία να καλύπτει σε Ευρώ ποσοστό 5% του συνολικού συμβατικού
τιμήματος του έργου που του κατακυρώθηκε, χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α., με
αόριστο χρόνο ισχύος.
10. Η εγγύηση θα πρέπει να είναι συμπληρωμένη σύμφωνα με το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ του
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ΄ της παρούσας Πρόσκλησης.
11. Επισημαίνεται ότι ο χρόνος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς
υπογραφή σύμβασης πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή να ισχύει μέχρι
επιστροφής της στην Τράπεζα.
12. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον προμηθευτή μετά τη
λήξη της σύμβασης, την οριστική παραλαβή της προμήθειας και ύστερα από την
εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους συμβαλλόμενους.
13. Σε περίπτωση αθέτησης από τον προμηθευτή οποιουδήποτε όρου της σύμβασης
δικαιούται ο ΕΛ.Γ.Α. με μονομερή δήλωσή του (απόφαση Δ.Σ.) που θα απευθύνεται στον
ανάδοχο να τον κηρύξει έκπτωτο.
Σ’ αυτήν την περίπτωση καταπίπτει, λόγω ποινικής ρήτρας ολόκληρο το ποσό της
εγγύησης καλής εκτέλεσης υπέρ του ΕΛ.Γ.Α.
14. Αν περάσει η προθεσμία των ανωτέρω δέκα (10) ημερών χωρίς ο προμηθευτής να
έχει παρουσιαστεί για να υπογράψει τη σύμβαση, ή προσέλθει αλλά δεν καταθέσει
εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης, εντός του ανωτέρω χρονικού ορίου, κηρύσσεται
έκπτωτος, χωρίς άλλη διαδικαστική ενέργεια.
15.Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 302 του Ν.4412/2016.

16PROC005349079 2016-11-07
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ΑΡΘΡΟ 10ο: Υποχρεώσεις προμηθευτή - κυρώσεις
Ο προμηθευτής υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τους όρους και τις απαιτήσεις οι
οποίες αναγράφονται στην παρούσα πρόσκληση, τους όρους της προσφοράς του, καθώς
και τις υποχρεώσεις της σύμβασης που θα υπογραφεί μετά την κατακύρωση της
προμήθειας.
Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης της προμήθειας με υπαιτιότητα του
προμηθευτή, ο ΕΛ.Γ.Α. κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της αρμόδιας Επιτροπής
Παραλαβών, θα δύναται να επιβάλει κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 203 του
Ν.4412/2016.
Ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε
δικαίωμά του που απορρέει απ΄ αυτήν εφόσον δεν παρέδωσε την προμήθεια μέσα στο
συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με τα όσα
προβλέπονται στο άρθρο 203 του Ν.4412/2016.
Η επιβολή Ποινικών Ρητρών και κήρυξη εκπτώτου προμηθευτή δεν εφαρμόζεται σε
περίπτωση ανωτέρας βίας και για τις καθυστερήσεις που δεν ευθύνεται ο προμηθευτής.
Σε περίπτωση έκπτωσης καταπίπτει υπέρ του ΕΛ.Γ.Α. η εγγυητική επιστολή καλής
εκτέλεσης και υποχρεούται ο προμηθευτής σε αποκατάσταση κάθε ζημίας που
προκλήθηκε στον ΕΛ.Γ.Α. από την παράβαση για την οποία επιβλήθηκε η έκπτωση.
Για την διαδικασία κήρυξης του προμηθευτή ως έκπτωτου έχουν ανάλογη εφαρμογή οι
διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/2016.
Απαγορεύεται ο προμηθευτής που θα αναδειχθεί από τον παρόντα διαγωνισμό να
εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει σε τρίτους, καθ’ οιονδήποτε τρόπο την εκτέλεση της
προμήθειας και τα εκ της συμβάσεως απορρέοντα δικαιώματα και υποχρεώσεις. Στην
περίπτωση αυτή κηρύσσεται έκπτωτος, κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων του Ν.4412/2016.
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ΑΡΘΡΟ 11ο: Τρόπος Πληρωμής
Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει από τη Δ/νση Οικονομικού – Τμήμα Λογιστηρίου,
στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΛ.Γ.Α. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και την
καταβολή αυτής, αφαιρουμένων των νόμιμων κρατήσεων, ισχύουν τα οριζόμενα στους
Κανονισμούς Οικονομικής Διαχείρισης (ΦΕΚ 290/Β/13-2-2013) και του Ν.4412/2016.
Η καταβολή του συνολικού τιμήματος της εν λόγω προμήθειας θα γίνει εντός είκοσι
(20) ημερολογιακών ημερών μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή της προμήθειας
από την επιτροπή παραλαβών του ΕΛ.Γ.Α.
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται :
α) με κράτηση ύψους 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας των ειδών, εκτός Φ.Π.Α.,
για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων συμβάσεων
• 3% χαρτόσημο υπέρ Ο.Γ.Α. επί του 0,06%
• 20% επί του χαρτοσήμου εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α.,
β) με παρακράτηση φόρου εισοδήματος 8% στην καθαρή αξία για την παροχή υπηρεσιών
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/2013).
ΑΡΘΡΟ 12ο: Επίλυση διαφορών
1. Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την
εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ’ εφαρμογής της, ο ΕΛ.Γ.Α. και ο
προμηθευτής καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με
τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών πάντα υπό το
πρίσμα της προστασίας του Δημοσίου συμφέροντος.
2. Σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης αποκλειστικά αρμόδια είναι
τα Ελληνικά Δικαστήρια και δη αυτά των Αθηνών.
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ΑΡΘΡΟ 13ο: Λοιποί όροι
1. Ανωτέρα βία
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Προμηθευτή, ο
οποίος υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά
που συνιστούν την ανωτέρω βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην
υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
2. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους
της πρόσκλησης, εκτός αν ρητά αναφέρει στην προσφορά του τα σημεία εκείνα τα οποία
δεν αποδέχεται.
3. Για όσους όρους δεν αναφέρονται ανωτέρω θα εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του
Ν.4412/2016 και του Κανονισμού Προμηθειών Οργανισμού ΕΛ.Γ.Α.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Α. Σταθμός καταγραφής θερμοκρασίας αέρα
Ο σταθμός θα αποτελείται από τα εξής μέρη:
1. Μονάδα καταγραφής δεδομένων (data logger).
2. Εξωτερικό όργανο μέτρησης θερμοκρασίας αέρα.
3. Σκιάδιο ακτινοβολίας (κλωβό) για προστασία και σωστό αερισμό του αισθητήρα
θερμοκρασίας και του data logger από την ηλιακή ακτινοβολία και τη βροχή, καθώς
και εξαρτήματα στερέωσης.
Οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές για κάθε μέρος είναι οι εξής:
Α.1. Μονάδα καταγραφής δεδομένων (data logger)
Στον Πίνακα 1 περιγράφονται τα ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά του data logger. Γενικά
η κατασκευή του data logger πρέπει να είναι υδατοστεγής και ανθεκτική στις αντίξοες
συνθήκες του εξωτερικού περιβάλλοντος.
Πίνακας 1. Τεχνικά χαρακτηριστικά της Μονάδας Καταγραφής Δεδομένων (data logger)
Χαρακτηριστικό

Απαίτηση

Μνήμη

Η μνήμη πρέπει να διατηρεί τις μετρήσεις ανεξάρτητα
από την ύπαρξη τροφοδοσίας (non-volatile memory).
Χωρητικότητα μνήμης επαρκή για καταχώρηση
τουλάχιστον 40.000 μετρήσεων.

Ρυθμός δειγματοληψίας
(καθοριζόμενος από το
χρήστη)

Από ένα (1) δευτερόλεπτο έως τουλάχιστον μία (1) ώρα.

Ρυθμός καταγραφής
μετρήσεων (διαστήματα
καταγραφής)

Από ένα (1) δευτερόλεπτο έως τουλάχιστον μία (1) ώρα.
Δυνατότητα ορισμού σταθερού ρυθμού καταγραφής
μετρήσεων για όλη την περίοδο καταγραφής μετρήσεων
ή καθορισμού από το χρήστη πολλαπλών διαστημάτων
καταγραφής και διάρκειας αυτών (π.χ κάποιο χρονικό
διάστημα της ημέρας καταγραφή ανά πέντε – 5 - λεπτά
και κάποιο άλλο ανά δεκαπέντε – 15 – λεπτά). Να
περιλαμβάνονται στις δυνατότητες προγραμματισμού
οπωσδήποτε τα διαστήματα μετρήσεων ανά 10 λεπτά,
15 λεπτά και 30 λεπτά της ώρας.

Περιοχή λειτουργίας

-40οC ή μικρότερη έως +60οC ή μεγαλύτερη

Διάρκεια μπαταρίας

Με ρυθμό καταγραφής δεδομένων ανά ένα λεπτό, η
διάρκεια πρέπει να είναι τρία (3) έτη τουλάχιστον.
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Χαρακτηριστικό

Απαίτηση

16PROC005349079
Κατά2016-11-07
τη διασύνδεση με

Ένδειξη μπαταρίας

ηλεκτρονικό υπολογιστή, να
εμφανίζεται η στάθμη της μπαταρίας. Επιθυμητή η
δυνατότητα υπόδειξης αντικατάστασης της μπαταρίας.

Αντικατάσταση
Μπαταρίας

Εύκολη αντικατάσταση από το χρήστη.

Ακρίβεια ρολογιού

±1 λεπτό ανά μήνα σε θερμοκρασίες 0οC έως 50οC.

Ρύθμιση ρολογιού

Επιθυμητή η δυνατότητα συγχρονισμού με το ρολόι του
Η/Υ κατά την εκκίνηση. Διαφορετικά, ρύθμιση από το
χρήστη μέσω του software.

Απόκλιση ρολογιού

Απόκλιση του ρολογιού από τον πραγματικό χρόνο μετά
την εκκίνηση των καταγραφών το πολύ ±1 λεπτό ανά
μήνα στην περιοχή 0°C έως τουλάχιστον 40°C.

Εκκίνηση (launch)
καταγραφής

Άμεση εκκίνηση ή καθυστερημένη, ρυθμιζόμενη από το
χρήστη, εκκίνηση καταγραφής μετρήσεων, δυνατότητα
που επιτρέπει τη λήψη μετρήσεων από όλες τις μονάδες,
στα ίδια χρονικά διαστήματα (π.χ. 00, 15, 30, 45 λεπτό
της κάθε ώρας).

Μονάδα μέτρησης
θερμοκρασίας

Καταγραφή των θερμοκρασιών σε βαθμούς Κελσίου. Αν
περιλαμβάνονται στις δυνατότητες και άλλες μονάδες, να
υπάρχει η δυνατότητα επιλογής από το χρήστη της
επιθυμητής μονάδας μέτρησης.

Θύρα επικοινωνίας με Η/Υ

Η διεπαφή (Interface) του καταγραφικού με τον Η/Υ θα
γίνεται οπωσδήποτε μέσω θύρας USB είτε άμεσα είτε
μέσω κατάλληλης συσκευής διασύνδεσης.

Μεταφόρτωση (offload)
μετρήσεων

Η μεταφόρτωση (offload) των μετρήσεων θα γίνεται επί
τόπου, σε φορητό Ηλεκτρονικό Υπολογιστή. Να υπάρχει
η δυνατότητα (με απόφαση του χρήστη) μεταφόρτωσης
των μετρήσεων χωρίς διακοπή της καταγραφής.

Συμμόρφωση CE

Το προϊόν πρέπει να φέρει την ένδειξη CE, δηλωτική της
συμμόρφωσης με τις σχετικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (EU).

Σύνδεση των εξωτερικών
αισθητήρων.

Στεγανή σύνδεση του data Logger με τον εξωτερικό
αισθητήρα θερμοκρασίας.

Όλες οι Μονάδες Καταγραφής Δεδομένων (data logger) θα είναι ίδιες (τύπος και μοντέλο).
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Α.2. Εξωτερικό όργανο μέτρησης θερμοκρασίας αέρα
Οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές του εξωτερικού οργάνου μέτρησης θερμοκρασίας
αέρα εμφανίζονται στον Πίνακα 2.
Πίνακας 2. Τεχνικά χαρακτηριστικά εξωτερικού οργάνου μέτρησης θερμοκρασίας αέρα.
Χαρακτηριστικό

Απαίτηση

Περιοχή λειτουργίας

-30οC ή χαμηλότερη έως +60οC ή υψηλότερη

Ακρίβεια

±0.25οC ή καλλίτερη στην περιοχή θερμοκρασιών 0οC
έως 50οC

Ανάλυση

0.02οC ή καλλίτερη στους 25οC

Χρόνος
(τυπικός)

απόκρισης Μέγιστος 5 λεπτά της ώρας με ταχύτητα αέρα 1m/sec.

Ευστάθεια - drift (τυπική)

Ολίσθηση μέτρησης μικρότερη από 0.1οC ανά έτος

Όλα τα όργανα μέτρησης της θερμοκρασίας αέρα θα είναι ίδια (τύπος και μοντέλο) και
θα είναι κατάλληλα για έκθεση στις αντίξοες συνθήκες του εξωτερικού περιβάλλοντος.
Α.3. Σκιάδιο ακτινοβολίας (κλωβός) και εξαρτήματα στερέωσης
Το όργανο μέτρησης της θερμοκρασίας αέρα θα τοποθετηθεί σε συμβατό προς αυτό
κλωβό προστασίας (solar radiation shield), με τα κατωτέρω ελάχιστα τεχνικά
χαρακτηριστικά.
Ο κλωβός προστασίας θα είναι κατασκευασμένος από υλικά κατάλληλα για τοποθέτηση σε
εξωτερικό περιβάλλον, ανθεκτικά στη υπεριώδη ακτινοβολία, τη βροχή και εν γένει τις
αντίξοες συνθήκες του εξωτερικού περιβάλλοντος και συνθήκες θερμοκρασίας από -40οC
ή χαμηλότερης έως +60οC ή υψηλότερης.
Τα υλικά στερέωσης θα είναι ανθεκτικά στη διάβρωση. Θα υπάρχει δυνατότητα στερέωσης
σε κατακόρυφη επιφάνεια ή σε ιστό με διάμετρο μέχρι 5cm.
Η όλη κατασκευή θα είναι ανθεκτική σε ταχύτητα ανέμου έως τουλάχιστον 120km/h.
Η ροή του αέρα θα είναι άνετη, επιτρέποντας στο όργανο μέτρησης θερμοκρασίας να
επιτύχει τον προβλεπόμενο χρόνο απόκρισης.
Όλα τα σκιάδια θα είναι ίδια (τύπος και μοντέλο).
Β. Μονάδα Διασύνδεσης με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή (Η/Υ)
Η παραμετροποίηση, οι ρυθμίσεις, οι έλεγχοι και η μεταφορά μετρήσεων σε Η/Υ θα γίνεται
επιτόπου στο πεδίο, χωρίς μεταφορά του data logger στο εργαστήριο, μέσω σύνδεσης σε
θύρα USB. Το καλώδιο σύνδεσης θα πρέπει να έχει μήκος τουλάχιστον 150cm.
Αν ο data logger δεν έχει τη δυνατότητα άμεσης διασύνδεσης με Η/Υ μέσω θύρας USB, ο
προμηθευτής θα πρέπει να προσφέρει κατάλληλη συμβατή μονάδα προσαρμογής της
εξόδου του data logger με θύρα USB, προερχόμενη από τον κατασκευαστή του data
logger.
Όλες οι Μονάδες Διασύνδεσης θα είναι ίδιες (τύπος και μοντέλο).
15

ΑΔΑ: 7ΓΧ546ΨΧΞ5-Σ5Ψ

16PROC005349079 2016-11-07

Γ. Λογισμικό

Για την παραμετροποίηση, τις ρυθμίσεις, τους ελέγχους, την εκκίνηση της Μονάδας
Καταγραφής, τη μεταφορά μετρήσεων σε Η/Υ και τη διαχείριση των δεδομένων, θα
προφερθεί κατάλληλο λογισμικό, το οποίο θα διαθέτει τα κατωτέρω ελάχιστα
χαρακτηριστικά και δυνατότητες.


Λειτουργία σε λειτουργικό σύστημα Windows, XP και όλες τις νεότερες εκδόσεις.



Επιθυμητή η υποστήριξη της ελληνικής γλώσσας. Σε περίπτωση μη υποστήριξης
της ελληνικής γλώσσας, απαραίτητη η υποστήριξη της αγγλικής.



Συμβατό με το Μονάδα Καταγραφής Δεδομένων (data logger) που θα
προσφερθεί.



Εύκολος προγραμματισμός των συμβατών Μονάδων Καταγραφής Δεδομένων
(data logger) που θα προσφερθούν.



Δυνατότητα μεταφοράς των μετρήσεων χωρίς να διακόπτεται η καταγραφή.



Προγραμματισμός του ρυθμού δειγματοληψίας και καταγραφής των μετρήσεων.



Προγραμματισμός άμεσης εκκίνησης των μετρήσεων είτε εκκίνησης σε
καθορισμένο μεταγενέστερο χρόνο.



Έλεγχος και εμφάνιση της κατάσταση της μπαταρίας.



Έλεγχος και εμφάνιση της κατάστασης της μνήμης.



Επιβεβαίωση της καλής λειτουργίας του καταγραφικού.



Ένδειξη της τάσης της μπαταρίας.



Συγχρονισμός του εσωτερικού ρολογιού του καταγραφικού με το ρολόι του
υπολογιστή (επιθυμητή δυνατότητα). Αν δεν υπάρχει η δυνατότητα αυτόματου
συγχρονισμού του ρολογιού, τότε απαραίτητα να υπάρχει η δυνατότητα
ρύθμισης από το χρήστη.



Αν το λογισμικό προορίζεται και για μοντέλα Μονάδων Καταγραφής Δεδομένων
(data logger) διαφορετικά από το μοντέλο που θα προσφερθεί, αυτόματη
αναγνώριση του μοντέλου του καταγραφικού και αυτόματη προσαρμογή των
επιλογών.



Δυνατότητα στατιστικής επεξεργασίας για αυτόματο υπολογισμό τιμών της
θερμοκρασίας όπως μέγιστη, ελάχιστη, μέση για χρονικά διαστήματα που θα
τίθενται από το χρήστη (π.χ. ωριαίες ή ημερήσιες τιμές).



Οι τιμές θερμοκρασίας θα δίνονται οπωσδήποτε και σε βαθμούς Κελσίου.



Δυνατότητα επιλογής από το χρήστη της μορφής εμφάνισης της ημερομηνίας και
της ώρας.



Εξαγωγή των τιμών των παραμέτρων σε αρχεία μορφότυπου CSV, TXT και
EXCEL.
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Όλα τα προϊόντα θα είναι του ίδιου κατασκευαστικού οίκου.
Ο κατασκευαστικός οίκος πρέπει να διαθέτει ιστοσελίδα, στην οποία θα είναι διαθέσιμα
έγγραφα τεκμηρίωσης των υλικών της προμήθειας και τυχόν αναβαθμίσεις του λογισμικού,
με απεριόριστη, ελεύθερη και χωρίς χρέωση πρόσβαση για λήψη εγγράφων τεκμηρίωσης
και αναβαθμίσεων του λογισμικού.
Θα πρέπει να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) έτους,
για όλα τα μέρη της προμήθειας.
Η παράδοση όλων των προϊόντων θα γίνει στο Κέντρο Μετεωρολογικών Εφαρμογών του
ΕΛΓΑ, όπου, με ευθύνη και δαπάνες του προμηθευτή θα γίνει, για σκοπούς εκπαίδευσης,
πλήρης συναρμολόγηση ενός σταθμού καταγραφής θερμοκρασίας, εγκατάσταση του
λογισμικού σε Η/Υ του ΚΕΜΕ, διασύνδεση του Η/Υ με το σταθμό καταγραφής θερμοκρασίας
και επίδειξη των βασικών δυνατοτήτων του λογισμικού για παραμετροποίηση και ρυθμίσεις,
αλλά και διαχείριση των δεδομένων.

17

ΑΔΑ: 7ΓΧ546ΨΧΞ5-Σ5Ψ

16PROC005349079ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
2016-11-07
Δ΄
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΕΚΔΟΤΗΣ.......................................................................

Ημερομηνία έκδοσης...........................
Προς: Τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.)
Διεύθυνση Οικονομικού
Τμήμα Προμηθειών
Μεσογείων 45
11526, Αθήνα
Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ.......................
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του
δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας ……….. οδός …………. αριθμός … ΤΚ
………..,}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών
α)…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………
β)……….…. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………
γ)………….. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα
και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή
Κοινοπραξίας,}
και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο
διαγωνισμό
της….………….
για
το
έργο………………..
συνολικής
αξίας..................................., σύμφωνα με τη με αριθμό................... Διακήρυξή σας.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή
στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας. }
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας
ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ
τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε
να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και
χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την
έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ……………… (Σημείωση προς την Τράπεζα: ο χρόνος
ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες του χρόνου
ισχύος της Προσφοράς).
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της
Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από
την ημερομηνία λήξη της.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο
Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το
όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά
μας.
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ : ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΚΔΟΤΗΣ.......................................................................

Ημερομηνία έκδοσης...........................
Προς: Τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.)
Διεύθυνση Οικονομικού
Τμήμα Προμηθειών
Μεσογείων 45
11526, Αθήνα
Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ.......................
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του
δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως,
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας ……….. οδός …………. αριθμός … ΤΚ
………..,}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών
α) …….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………
β) ……….…. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………
γ) ………….. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα
και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή
Κοινοπραξίας}
και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με
αριθμό................... που αφορά στο διαγωνισμό της …………. με αντικείμενο
…….………..…… συνολικής αξίας ………........, σύμφωνα με τη με αριθμό...................
Διακήρυξή σας.
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε
να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και
χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την
έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη
δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε
σχετική υποχρέωση.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο
Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το
όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά
μας.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
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