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ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» 
                  
 
 
          Σας γνωρίζουμε ότι με την αριθμ.125/30-10-2019 απόφαση του Δ.Σ. του 
ΕΛ.Γ.Α. εγκρίθηκε η απευθείας ανάθεση, με πρόσκληση προσφοράς για την 
ανάθεση του έργου της συντήρησης-τεχνικής υποστήριξης του λογισμικού ArcGIS 
της ESRI και εκπαίδευσης στο προσωπικό του ΕΛ.Γ.Α. προϋπολογιζόμενης 
δαπάνης έντεκα χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (11.800,00€) συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ. 

Το λογισμικό είναι εγκατεστημένο στην ΚΔ (Δ/νση Μελετών & Εφαρμογών) και 
σε Υποκαταστήματα του ΕΛ.Γ.Α (ΚΕΜΕ, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, 
Αλεξανδρούπολη) και χρησιμοποιείται από το προσωπικό του ΕΛΓΑ για την 
επεξεργασία γεωγραφικών πληροφοριών.  
           Η παροχή υπηρεσιών συντήρησης – τεχνικής υποστήριξης εξασφαλίζει την 
ορθή χρήση και λειτουργία του λογισμικού, την άμεση αποκατάσταση προβλημάτων 
και την ανανέωση με όποια νέα έκδοση διατίθεται από τον κατασκευαστή. Επίσης 
δίνει τη δυνατότητα αξιολόγησης (evaluation) υπαρχόντων ή νέων λογισμικών που 
διατίθενται από την κατασκευάστρια εταιρεία ESRI και τη δυνατότητα αναβάθμισης 
σε άλλο επίπεδο αδειοδότησης (desktop or enterprise) με καταβολή της διαφοράς 
κόστους. 
         Στις προσφερόμενες υπηρεσίες θα συμπεριληφθεί και η παροχή υπηρεσιών 
εκπαίδευσης στο προσωπικό του ΕΛΓΑ, που χειρίζεται το λογισμικό  ARCGIS της 
ESRI. Ο αριθμός των ατόμων, που θα παρακολουθήσουν την εκπαίδευση, 
υπολογίζεται σε 10 άτομα ενώ το σύνολο των ωρών εκπαίδευσης στις 200 ώρες (10 
άτομα × 20 ώρες). 
         Η παροχή υπηρεσιών συντήρησης – τεχνικής υποστήριξης του λογισμικού 
ArcGIS της ESRI και εκπαίδευσης, όπως  περιγράφεται στον παρακάτω Πίνακα 1, 
για ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης. 
 

Οι υπηρεσίες συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του λογισμικού ARCGIS της 
ESRI προγράμματος του ΕΛ.Γ.Α. θα  παρέχονται  κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες.  

 

Αθήνα    07-11-2019 

Αριθμ. Πρωτ.: 14019 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣH 
Δ/νση : Οικονομικού 
Τμήμα: Προμηθειών 
Λεωφ. Μεσογείων 45 -Τ.Θ. 14103 
Τ.Κ.11510 - Αθήνα 
Α.Φ.Μ.  : 0 900 38 188 
Δ.Ο.Υ.  : ΙΒ’ Αθηνών 
Πληροφορίες : Α.Μέριανου 
Τηλ.  : 2107490523 
FAX  : 2107490427 
e-mail  : a.merianou@elga.gr  

ΠΡΟΣ : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 
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Τρόπος υποβολής των προσφορών  
1. 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 παρακάτω 

διεύθυνση, μέχρι την 18/11/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ. μέσα σε 

σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελο), 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 10 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 εκτυπωτικής συσκευής plotter και των 
αναγκαίων αναλωσίμων για τις ανάγκες της Δ/νσης Μελετών & Εφαρμογών του 
ΕΛ.Γ.Α. 
Η προσφορά κάθε προσφέροντος υποβάλλεται εγγράφως, στην Ελληνική γλώσσα. 
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 Επιτροπή Προμηθειών του ΕΛ.Γ.Α. 
οφείλει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση, να μονογράψει και να 
σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις που 
την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του Οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 
2. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την 
προσφορά   στοιχεία. 
 
Με την προσφορά  μέσα στον κυρίως  φάκελο της προσφοράς οι προσφέροντες 
υποβάλουν:  

(α) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής 
- 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% της 

προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (μη συμπεριλαμβανομένου του 

αναλογούντος του Φ.Π.Α.), ήτοι ποσό εκατόν ενενήντα ευρώ (190,00 €).  

- 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.  

- Οι Εγγυητικές Επιστολές που εκδίδονται σε οποιοδήποτε κράτος από τα 
παραπάνω εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη 
μετάφρασή τους στην Ελληνική Γλώσσα. 

- Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα είναι σύμφωνα με το Υπόδειγμα Ι του 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β΄ της παρούσας πρόσκλησης. 
Διαφορετική διατύπωση των εγγυητικών επιστολών, λόγω χρήσης τυποποιημένων 
εντύπων από τα πιστωτικά ιδρύματα, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, 

ΤΣΜΕΔΕ, δεν καθιστά τις εγγυήσεις απαράδεκτες, εφόσον αυτές έχουν το 
υποχρεωτικό περιεχόμενο που καθορίζεται από το Νόμο και την παρούσα διακήρυξη 
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- Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης. 

(β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία: 

• Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν, 

• Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους:  

α. Ότι δεν τελούν σε αποκλεισμό από  διαγωνισμό κατά την ημερομηνία 
διενέργειας διαγωνισμού.  

β. Ότι είναι ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που 
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) 
αναφέροντας όλους τους φορείς και ως προς τις φορολογικές τους 
υποχρεώσεις.  

γ. Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο  

δ. Δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική τους 
ιδιότητα 

ε. Ότι αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα 
προσκόμιση των δικαιολογητικών από τα οποία θα προκύπτουν τα όσα 
αναφέρθηκαν στην προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση. 

(γ) Τεχνική προσφορά, η οποία θα περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προσφοράς 
σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ της παρούσας, σε δύο (2) αντίτυπα, εκ των οποίων 
το ένα (1) θα φέρει την ένδειξη «Πρωτότυπο». 
Στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς συνυποβάλλονται και τα παρακάτω: 
Οι προσφέροντες, επί ποινή ακυρότητας της συμμετοχής τους, οφείλουν να 
καταθέσουν μαζί με την προσφορά – πέρα από τα ως ανωτέρω δικαιολογητικά - και 
τα παρακάτω: 
- Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), χωρίς 
θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής σύμφωνα με το αρ.3 του Ν.4250/2014 (η 
ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τριάντα τελευταίων ημερών 
προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών) ότι υπάρχουν ή ότι δεν 
υπάρχουν αποκλίσεις ή διαφοροποιήσεις από τα καθοριζόμενα στις τεχνικές 
προδιαγραφές της Διακήρυξης. 
Εφόσον δηλώνεται ότι υπάρχουν αποκλίσεις ή διαφοροποιήσεις από τα 
καθοριζόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές της Πρόσκλησης, αυτές πρέπει να 
περιγράφονται με ξεχωριστή αναφορά στην τεχνική προσφορά, ώστε να 
αξιολογηθούν από την αρμόδια επιτροπή. 
Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του 
μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται 
χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
• Υπόχρεοι των υπευθύνων δηλώσεων είναι , κατά περίπτωση: 
• Για τις Ο.Ε., Ε.Ε. οι ομόρρυθμοι εταίροι. 
• Για τις Ε.Π.Ε. και τις Ι.Κ.Ε. οι διαχειριστές 
• Για τις Α.Ε. ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος 
• Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του. 
• Για το συνεταιρισμό ο Πρόεδρός του 
• Για την ένωση προμηθευτών - κοινοπραξία κάθε μέλος 

(δ) Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται, επί της ποινής 

απόρριψης, σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο σε δύο (2) αντίτυπα, εκ των οποίων 
το ένα (1) θα φέρει την ένδειξη «Πρωτότυπο», επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με 
την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 
Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα φέρει και τις ενδείξεις του κυρίως 
φακέλου.  
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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. 
4. 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. 
5. Επισημαίνεται ότι: 
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.           
Στοιχεία ή ενδείξεις που καθιστούν τα οικονομικά στοιχεία αόριστα, συνεπάγονται  
την απόρριψη της προσφοράς. 
Διευκρινήσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά τη λήξη του 
χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 
Διευκρινήσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε ενώπιον του, 
είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση του 
συλλογικού οργάνου.                              
Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω, 
λαμβάνονται υπ' όψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 
 
 
Παρακαλούμε όπως άμεσα μας καταθέσετε την προσφορά σας για την υλοποίηση 
του ανωτέρου έργου στο τμήμα Προμηθειών του ΕΛ.Γ.Α. 2ος  όροφος γραφείο 23, 
Μεσογείων 45 Αθήνα. 

Τιμές-Κρατήσεις   
1.Οι τιμές των προσφορών θα δίδονται υποχρεωτικά σε ΕΥΡΩ θα αναγράφονται δε 
ολογράφως και αριθμητικώς . 
2.Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή 
δεν δίδεται ενιαία τιμή για ολόκληρη την ποσότητα, η προσφορά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 
3.Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 
4.Οι τιμές θα δίδονται ως εξής :  
I. Τιμή μονάδας (με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α.). 
II.Τιμή ανά είδος (τιμή μονάδας με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. επί ποσότητα) 
III.Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις % στο οποίο υπάγεται το είδος (σε περίπτωση που 
αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία). 
IV.Συνολικό συμβατικό τίμημα (με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. 

Ανακοίνωση ανάθεσης  
Η ανάθεση του έργου θα γίνει με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α. ύστερα από 
πρόταση της Τριμελούς Επιτροπής Προμηθειών του ΕΛ.Γ.Α και ανακοινώνεται με 
έγγραφη ειδοποίηση στον Ανάδοχο. 

Υπογραφή Σύμβασης  
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. 
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Ο Ανάδοχος 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, προσκομίζοντας την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. 
Η σύμβαση με την οποία θα υλοποιηθεί το παραπάνω έργο θα διέπετε από τις  
διατάξεις του N.4412/2016 (ΦΕΚ147/Α/8-8-2016) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών" την παρούσα πρόσκληση και την προσφορά της.  
 

Τρόπος πληρωμής: 
Η πληρωμή του τιμήματος για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής 
υποστήριξης του λογισμικού ARCGIS της ESRI προγράμματος  του ΕΛ.Γ.Α., θα 
γίνεται τμηματικά σε δύο (2) εξαμηνιαίες ισόποσες πληρωμές σε ευρώ ύστερα από 
εντολές του ΕΛ.Γ.Α. και αφού έχει προηγηθεί βεβαίωση καλής εκτέλεσης των 
υπηρεσιών κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα από την αρμόδια Δ/νση Μελετών 
& Εφαρμογών και μετά από την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών 
(απόσπασμα ποινικού μητρώου, τιμολόγιο, φορολογική και ασφαλιστική 
ενημερότητα). 

Εφαρμοστέο Δίκαιο 
Ο Ανάδοχος και ο ΕΛ.Γ.Α., θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε διαφορά που τυχόν 
θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της σύμβασης 
που θα υπογραφεί. 
Σε περίπτωση μη φιλικής επίλυσης, κάθε διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά 
Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα Δικαστήρια Αθηνών, εφαρμοστέο δε δίκαιο θα είναι 
πάντοτε το Ελληνικό. 

Λοιποί όροι 

Εκχώρηση υποχρεώσεων και δικαιωμάτων 
Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον προμηθευτή σε οποιονδήποτε τρίτο των 
υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση που θα 
συναφθεί μεταξύ αυτού και του ΕΛ.Γ.Α. 

Προσωπικό 
Ο προμηθευτής  θα είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση της 
ισχύουσας νομοθεσίας, ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την 
εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε 
παράβασης ή ζημιάς που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς 
αποκατάστασή της. 

Ανωτέρα βία 
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, 
ο οποίος υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες 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. 
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. 
Για όσους όρους δεν αναφέρονται ανωτέρω θα εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις 
του Ν.4412/2016(ΦΕΚ147/Α/8-8-2016) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών".  

 Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
                                                               

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ 
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Ανήκει στην πρόσκληση              /2019 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄ : Τεχνική προσφορά 
 

Τόπος 

Εγκατάστασης                               

Περιγραφή  Αδειών Αριθμός 

Αδειών 

ΚΔ ΕΛΓΑ  -Αθήνα ArcGIS10.x Arclnfo Concurrent 
(Περιλαμβάνει λειτουργικότητα των επεκτάσεων 
extensions: ArcGIS Pro Desktop application, μια 
θέση ArcGIS for Windows Mobile, 1 named user 
και 100 credits για κάθε Desktop license) 

1 

ArcGIS 10.x Desktop Basic(ArcView) Concurrent 
(Περιλαμβάνει λειτουργικότητα των επεκτάσεων 
extensions : ArcGIS Pro Desktop application, μια 
θέση ArcGIS for Windows Mobile, 1 named user 
και 100 credits για κάθε Desktop license) 

3 

ArcGIS 3D Analyst for Desktop 1 

ArcGIS Spatial Analyst for Desktop 1 

ArcGIS Geostatistical Analyst for Desktop 1 

ArcGIS 10.x Desktop Basic(ArcView) Single user 
(Περιλαμβάνει λειτουργικότητα των επεκτάσεων 
extensions : ArcGIS Pro Desktop application, μια 
θέση ArcGIS for Windows Mobile, 1 named user 
και 100 credits για κάθε Desktop license) 

1 

Υποκατάστημα 
ΕΛΓΑ Πάτρας   

ArcGIS 10.x Desktop Basic(ArcView) Concurrent 
(Περιλαμβάνει λειτουργικότητα των επεκτάσεων 
extensions : ArcGIS Pro Desktop application, μια 
θέση ArcGIS for Windows Mobile, 1 named user 
και 100 credits για κάθε Desktop license) 

1 

ΚΕΜΕ 
Θεσσαλονίκη 

ArcGIS10.x Arclnfo Concurrent 
(Περιλαμβάνει λειτουργικότητα των επεκτάσεων 
extensions: ArcGIS Pro Desktop application, μια 
θέση ArcGIS for Windows Mobile, 1 named user 
και 100 credits για κάθε Desktop license) 

1 

ArcGIS 3D Analyst for Desktop 1 

ArcGIS Spatial Analyst for Desktop 1 

ArcGIS Geostatistical Analyst for Desktop 1 

Υποκατάστημα 
ΕΛΓΑ  Ηρακλείου 

ArcGIS 10.x Desktop Basic(ArcView) Concurrent 
(Περιλαμβάνει λειτουργικότητα των επεκτάσεων 
extensions : ArcGIS Pro Desktop application, μια 
θέση ArcGIS for Windows Mobile, 1 named user 
και 100 credits για κάθε Desktop license) 

1 

Υποκατάστημα 
ΕΛΓΑ  
Αλεξ/πολης 

ArcGIS 10.x Desktop Basic(ArcView) Concurrent 
(Περιλαμβάνει λειτουργικότητα των επεκτάσεων 
extensions : ArcGIS Pro Desktop application, μια 
θέση ArcGIS for Windows Mobile, 1 named user 
και 100 credits για κάθε Desktop license) 

1 
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Ανήκει στην πρόσκληση              /2019 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

 

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α  Ι 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Ονομασία Τράπεζας……………………………………………………….. 
Κατάστημα…………………………………………………………………… 
Ημερομηνία Έκδοσης………………………. 
Ευρώ……………………………………………………. 
Προς  
Τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) 
Τμήμα Προμηθειών  
Μεσογείων 45 
115 10 ΑΘΗΝΑ 
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΑΡ………………ΕΥΡΩ………………............. 
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και 
διζήσεως του ποσού των ……………………………………………………. ευρώ υπέρ 
της Εταιρείας ……………………………. Δ/νση ………………………………………… 
για τη συμμετοχή της στον διενεργούμενο διαγωνισμό της 
……………………………… για την προμήθεια 
……………………………………………… σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 
…………………… Διακήρυξή σας.  
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας που 
απορρέουν από τη συμμετοχή της στον ανωτέρω διαγωνισμό καθ΄ όλο τον χρόνο 
ισχύος της.  
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά 
χωρίς καμιά από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο 
ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση 
σας.  
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο 
της Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί 
πριν από την ημερομηνία λήξης της.  
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε 
πάγιο τέλος χαρτοσήμου.  
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ……………………… 
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.    
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Ανήκει στην πρόσκληση             /2019 
 

 

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α ΙΙ  

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Ονομασία Τράπεζας……………………………………………………….. 
Κατάστημα…………………………………………………………………… 
Ημερομηνία Έκδοσης………………………. 
Ευρώ………………………………………………..……………. 
Προς  
Τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) 
Τμήμα Προμηθειών  
Μεσογείων 45 
115 10 ΑΘΗΝΑ 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ……….…… 
ΕΥΡΩ….………............. 
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και 
διζήσεως του ποσού των ……………………………………………………. ευρώ υπέρ 
της Εταιρείας ……………………………………………… Δ/νση …….………………… 
……………………………………………………… για την καλή εκτέλεση των όρων της 
υπ΄αριθμ. σύμβασης ……………… συνολικής αξίας …………………………………… 
για την ………………………………………………. ………… 
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας που 
απορρέουν από την καλή εκτέλεση της ανωτέρω σύμβασης καθ΄ όλο τον χρόνο 
ισχύος της.  
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά 
χωρίς καμιά από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο 
ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση 
σας.  
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο 
της Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί 
πριν από την ημερομηνία λήξης της.  
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε 
πάγιο τέλος χαρτοσήμου.  
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την επιστροφή της. 
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.  
 
 
 
 

ΑΔΑ: ΨΩΝΗ46ΨΧΞ5-506




		2019-11-07T09:30:22+0200
	Athens




