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ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης για την προμήθεια
Συστήματος Γεωδαιτικών δεκτών (GNSS) για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας &
Κτηνιατρικής Π.Ε. Αχαΐας, απαραίτητο για την εκτέλεση τοπογραφικών εργασιών, συνολικής
δαπάνης μέχρι του ποσού των 15.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συμφέρουσα από Οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής»

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» συστήθηκαν και
συγκροτήθηκαν Περιφέρειες ως ΝΠΔΔ - ΟΤΑ Β’, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 4309/τ.Β’/30.12.2016 με θέμα «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως; Τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 116 του Ν. 4555/2018
5. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικούμενων
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
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6. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» και την υπ’
αριθμό 2/100018/0026/30-12-2016 εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. περί «κοινοποίησης διατάξεων σχετικά με
την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχής οδηγιών».
7. Τις διατάξεις του Ν. 3310/2005 (Φ.Ε.Κ. 30/Α΄/14-02-2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας
και την αποτροπή καταστρατηγήσεων, κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3414/2005 (Φ.Ε.Κ. 279/Α΄/10-11-2005) και όπως ισχύει.
8. Τις διατάξεις του άρθρου 1 «Σκοπός» του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ.143Α’) «Αρχές δημοσιονομικής
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις», σύμφωνα με το οποίο σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ενσωμάτωση στην ελληνική
έννομη τάξη της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ του Συμβουλίου της 8ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά με τις
απαιτήσεις για τα δημοσιονομικά πλαίσια των κρατών − μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE L
306/41), καθώς και η συστηματική ένταξη σε ενιαίο κείμενο και, κατά περίπτωση, η
επικαιροποίηση των ισχυουσών αρχών δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας και των
διατάξεων του δημόσιου λογιστικού.
9. Την υπ’ αριθ. 2/42053/0094/2002 απόφαση Υπ. Οικονομίας, με την οποία αναπροσαρμόστηκε το
χρηματικό ποσό του άρθρου 41 του Ν.Δ. 496/74 για την σύναψη σύμβασης, σε δύο χιλιάδες
πεντακόσια (2.500) ευρώ.
10. Την υπ΄ αριθμ. 400/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, περί επικύρωσης των
αποτελεσμάτων των περιφερειακών εκλογών της 18ης και 25ης Μάιου 2014 και το από
25/08/2014 πρακτικό ορκωμοσίας της νέας περιφερειακής αρχής της Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
11. Την υπ’ αριθμ. 6302/60/09-1-2017 (Φ.Ε.Κ. 211/τ.Β΄/30-1-2017) απόφαση του Περιφερειάρχη
Δυτικής Ελλάδας περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
12. Την υπ’ αριθμ. 55961/643/01-03-2017 (Φ.Ε.Κ. 111/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./9.3.2017) απόφαση του
Περιφερειάρχη

Δυτικής

Ελλάδας «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής

Ελλάδας»
13. Την υπ΄αριθμ. 69923/876/14.3.2017 (ΦΕΚ 1018-Β/24.3.2017) απόφαση του Περιφερειάρχη, περί
μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη
Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας.
14. Τις διατάξεις της παραγράφου (γ) του άρθρου 176 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ
87/τΑ΄/2010), το οποίο τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική
ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ»
(ΦΕΚ 58/τΑ΄/2012) σύμφωνα με το οποίο η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια για «Την
κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής
δημοπρασιών και διαγωνισμών, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και
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αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους της περιφέρειας ή δημόσιους
υπαλλήλους».
15. Την υπ’ αριθ. 228/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με την οποία
εγκρίνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2019. Η απόφαση αφού
ελέγχθηκε ως προς την νομιμότητά της, βρέθηκε νόμιμη, με την υπ’ αριθμό 2659331/28-12-2018
απόφαση του συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
16. Την υπ. αριθ. 221/15-11-2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα:
«Συμπλήρωση της

υπ’ αριθ. 173/2017

απόφασης

Περιφερειακού

Συμβουλίου,

όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ’αρ. 29/2018, 94/2018, 98/2018, 129/2018, 154/2018 και
184/2018 αποφάσεις του ιδίου οργάνου, σχετικά με την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος
Προμηθειών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2018»
17. Την υπ’ αριθμ. 2848/2018 (ΑΔΑ:ΨΓΛΧ7Λ6-5ΧΙ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας αναφορικά με α) την έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και
διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια συστήματος γεωδαιτικών δεκτών GNSS για τις
ανάγκες της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Αχαΐας συνολικής δαπάνης
μέχρι του ποσού των 15.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με απευθείας ανάθεση μετά από
δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και επιλογή της πλέον συμφέρουσας από
οικονομική άποψη προσφοράς βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) β) έγκριση του
επισυναπτόμενου σχεδίου Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
18. Την υπ’ αριθμ. 518/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
με θέμα: «Επικαιροποίηση της αριθμ. 2848/2018 απόφασης της Οικονομικής επιτροπής με θέμα:
«α) Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια
συστήματος γεωδαιτικών δεκτών GNSS για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας &
Κτηνιατρικής

Π.Ε.

Αχαΐας

συνολικής

δαπάνης

μέχρι

του

ποσού

των

15.000,00

€

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με απευθείας ανάθεση μετά από δημοσίευση πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος και επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη
προσφοράς βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) β) έγκριση του επισυναπτόμενου σχεδίου
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος», λόγω λήξης του οικονομικού έτους 2018»
19. Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό έτους 2019 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και
συγκεκριμένα τον ΚΑΕ 01.072.1699.01.1231. Για την εν λόγω δαπάνη έχει εκδοθεί η αριθμ.
1114/2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Τα φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, τις ενώσεις φυσικών ή και νομικών
προσώπων, τους συνεταιρισμούς που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της
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παρούσης, να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες προσφορές για την

προμήθεια Συστήματος

Γεωδαιτικών δεκτών (GNSS) για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής
Π.Ε. Αχαΐας, απαραίτητο για την εκτέλεση τοπογραφικών εργασιών, συνολικής δαπάνης μέχρι του
ποσού των 15.000,00€ συμπεριλαμβανομένου

ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον

συμφέρουσα από Οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.

Η παρούσα Πρόσκληση υπόκειται στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

1.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Αντικείμενο είναι η προμήθεια Συστήματος Γεωδαιτικών δεκτών (GNSS) για τις ανάγκες της Διεύθυνσης
Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Αχαΐας, απαραίτητο για την εκτέλεση τοπογραφικών
εργασιών, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 15.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από Οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.

Οι προδιαγραφές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της εν λόγω προμήθειας περιγράφονται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της παρούσας πρόσκλησης το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.
2. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές τοποθετούνται μέσα σε ένα ενιαίο σφραγισμένο φάκελο δακτυλογραφημένες και
υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα.
Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος με τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα θα περιέχει δύο επί μέρους,
ανεξάρτητους, σφραγισμένους φακέλους, δηλαδή:
1) «Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα
δικαιολογητικά συμμετοχής και την Τεχνική προσφορά, όπως προσδιορίζονται στην παρούσα
πρόσκληση.
2) «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Οικονομικής Προσφοράς
του υποψηφίου Αναδόχου.

Ο παραπάνω ενιαίος φάκελος καθώς και οι δύο επί μέρους φάκελοι θα φέρουν τις ενδείξεις:
α) «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»

για την

προμήθεια Συστήματος Γεωδαιτικών

δεκτών (GNSS) για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Αχαΐας
απαραίτητο για την εκτέλεση τοπογραφικών εργασιών συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των
15.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
Οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.
β) «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Σελίδα 4

19PROC004667580 2019-03-22
3. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

3.1 Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλλουν, μαζί με τη προσφορά τους :
Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην
οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην οποία
συμμετέχουν, χωρίς θεώρηση του γνησίου υπογραφής, η οποία θα φέρει ως ημερομηνία, την
ημερομηνία υποβολής της προσφοράς και να δηλώνεται ότι:
i.

Είναι μέλη του οικείου επιμελητηρίου

ii.

Αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.

iii.

Δεν έχουν κώλυμα αποκλεισμού από τη συμμετοχή τους σε διαδικασία σύναψης σύμβασης
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 και 74 του Ν.4412/2016.

iv.

Η προσφορά τους είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Β’ τις
οποίες αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα

v.

Αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των
δικαιολογητικών κατακύρωσης του άρθρου 6 της παρούσας Πρόσκλησης.

vi.

Να δηλώνουν το νόμιμο εκπρόσωπό τους

vii.

Οι προσφορές ισχύουν για 120 ημέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας
υποβολής προσφορών

viii.
ix.

Όλα τα παραπάνω ισχύουν την ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών
Μετά την παράδοση του εξοπλισμού θα παρέχει κάθε δυνατή υποστήριξη σε επίπεδο
γνώσεων και πληροφοριών του ζητηθεί τηλεφωνικά, για διάστημα τουλάχιστον 2 ετών

Η Υπεύθυνη Δήλωση υπογράφεται από τον προσφέροντα (σε περίπτωση νομικού προσώπου από το
νόμιμο εκπρόσωπο σύμφωνα με το καταστατικό), πρέπει να φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων
τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών
και δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.

3.2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Η τεχνική προσφορά θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις
προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με το παράρτημα Β. Η τεχνική
προσφορά θα περιλαμβάνει:
i.

Τους πίνακες του Παραρτήματος Β κατάλληλα συμπληρωμένους

ii.

Τεχνικά φυλλάδια του προσφερόμενου είδους, από τα οποία θα προκύπτει ότι καλύπτεται το
σύνολο του αριθμού των προδιαγραφών-απαιτήσεων για κάθε είδος
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iii.

Γραπτή εγγύηση τουλάχιστον ενός (1) έτους για τους δέκτες και το χειριστήριο πεδίου

iv.

Πιστοποίηση κατά ISO σχετικό με το υπό προμήθεια είδος.

4.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Η Οικονομική προσφορά των υποψηφίων θα περιλαμβάνει τα ποσά σε ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) και θα
πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α’.
Σε περίπτωση που η συνολική τιμή με Φ.Π.Α. υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη η προσφορά
του συμμετέχοντα θα απορρίπτεται.

Η Οικονομική Προσφορά υπογράφεται από τον προσφέροντα (σε περίπτωση νομικού προσώπου από
το

νόμιμο εκπρόσωπο

σύμφωνα με το καταστατικό), πρέπει να φέρει ημερομηνία εντός των

τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των
προσφορών και δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα
ΚΕΠ.

5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Με το άνοιγμα του κυρίως φακέλου της προσφοράς, θα ανοιχθεί αρχικά ο υποφάκελος
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά » ο οποίος θα αξιολογηθεί σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία (όπως αναφέρεται στα σχετικά της παρούσας). Όσες προσφορές θα αξιολογηθούν θετικά
ως προς τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά θα συνεχίσουν με άνοιγμα των
«Οικονομικών προσφορών».

Ως τελικός ανάδοχος αναδεικνύεται ο προσφέρων την πλέον συμφέρουσα από Οικονομική άποψη
προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).

6.ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο μειοδότης στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, θα
πρέπει να υποβάλλει εντός δέκα ημερών (10), μετά από σχετική ειδοποίηση, τα παρακάτω
δικαιολογητικά :
1) Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου, ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου
εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας
καταγωγής ή της χώρας που είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, το οποίο να είναι
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σε ισχύ1 από το οποίο να προκύπτει ότι δεν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική
απόφαση για:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασηςπλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του
οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕL 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195
της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L
192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του
οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το
ν. 2803/2000 (Α' 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της
13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική
αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική
νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την
πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της,
καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της
15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215 ).
2) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του οικείου κράτους-μέλους ή χώρας, το οποίο να είναι σε ισχύ2,,
από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του.
1

(Θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ημερομηνία έκδοσης εντός των έξι μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας λήξης της
παραλαβής των δικαιολογητικών κατακύρωσης)
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3) Πιστοποιητικό/Βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου, το οποίο να είναι σε
ισχύ 3,του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή
εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο
πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην
περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής
ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι
ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση
σύμβασης. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής
στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού
Υλικού . Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές
απαιτούν σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού
Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
4) Τα νομιμοποιητικά έγγραφα (κατά περίπτωση) του εκπροσώπου του κάθε συμμετέχοντα, όπως το
Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του ή κωδικοποιημένο καταστατικό (για διαγωνιζόμενους με
μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού και των εγγράφων τροποποιήσεών
του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Ο.Ε. και Ε.Ε.), Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια
Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του (για τα φυσικά πρόσωπα). Στοιχεία και έγγραφα από τα
οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και ο ∆ιευθύνων Σύμβουλος Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα που
έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της
νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική
μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου (Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προσφερόντων
που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση
δικαιολογητικά για κάθε προσφέροντα που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία).

2

(Η ισχύς του αποδεικτικού ενημερότητας ορίζεται σε δύο (2) μήνες, στην περίπτωση που δεν υφίστανται βεβαιωμένες
οφειλές, ανεξαρτήτως της πράξης ή συναλλαγής για την οποία ζητείται.
Ο χρόνος ισχύος του αποδεικτικού ορίζεται σε ένα (1) μήνα, σε περίπτωση ύπαρξης μη ληξιπρόθεσμων οφειλών, οφειλών που
τελούν σε αναστολή ή έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης τμηματικής καταβολής)
3

(Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου ή ισοδύναμης επαγγελματικής οργάνωσης, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η
εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι
εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την ημερομηνία κοινοποίησης της έγγραφης πρόσκλησης για υποβολή
δικαιολογητικών κατακύρωσης)
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Η υποχρέωση προσκόμισης αντιγράφου ποινικού μητρώου :
α)στις περιπτώσεις εταιρειών ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ και ΙΚΕ αφορά τους διαχειριστές
β) στις περιπτώσεις Α.Ε. αφορά τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου.
γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, αφορά τους νόμιμους εκπρόσωπούς του.
δ)σε περίπτωση συνεταιρισμού αφορά τον πρόεδρο και όλα τα μέλη του Διοικητικού του Συμβουλίου.
Σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι
συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις.

7. ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας από συγκεκριμένο ΚΑΕ στον
οποίο έχει πραγματοποιηθεί δέσμευση και έγκριση δαπάνης μετά την προσκόμιση των νομίμων
παραστατικών/δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά τον χρόνο
πληρωμής και τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή
παραλαβής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Αχαΐας

Οι κρατήσεις επί της συνολικής συμβατικής αξίας βαρύνουν τον ανάδοχο, ήτοι:
 Παρακράτηση φόρου ποσοστού 4% επί της πώλησης αγαθών ή 8% επί παροχής υπηρεσιών,
σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2αα,2ββ του άρθρου 64 του Ν4172/2013(ΦΕΚ 167Α΄)
επί του καθαρού ποσού της αξίας του τιμολογίου
 Παρακράτηση 0,06% επί της αξίας της αρχικής και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης (εκτός Φ.Π.Α.),
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 375 παράγραφος 7 του Ν.4412/16, για την κάλυψη των
λειτουργικών αναγκών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. Χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ σε
ποσοστό 20% επί αυτού επί της παρακράτησης υπέρ της αρχής των συμβάσεων, σύμφωνα με τις
διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του Κώδικα Χαρτοσήμου.
 Παρακράτηση 0,06% επί της αξίας της αρχικής και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης (εκτός Φ.Π.Α.),
σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 350 του Ν.4412/16, για την κάλυψη των
λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών. Χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ σε
ποσοστό 20% επί αυτού επί της παρακράτησης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.
Το ποσό αυτό αποτελεί έσοδο του Δημοσίου και του ΟΓΑ αντίστοιχα και αποδίδεται κατά τις κείμενες
διατάξεις.

-Όλες οι κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων είναι σε βάρος των προμηθευτών.

Σε περίπτωση τροποποίησης των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί νομίμων κρατήσεων ή/και
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φόρου εισοδήματος ή οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση/συµπλήρωση τυχόν διατάξεων, οι όροι της
Πρόσκλησης, καθώς και της σύμβασης, συμμορφώνονται µε τις νέες διατάξεις.

8.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 15.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%)
και βαρύνει τον προϋπολογισμό έτους 2019 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και συγκεκριμένα τον ΚΑΕ
01.072.1699.01.1231. Για την εν λόγω δαπάνη έχει εκδοθεί η αριθμ. 1114/2019 Απόφαση Ανάληψης
Υποχρέωσης.

9. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν την προσφορά τους ή να την αποστείλουν ταχυδρομικά σε
σφραγισμένο φάκελο μέχρι την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι την 03/04/2019 ημέρα
Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ. στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών, Πανεπιστημίου 254 (κτήριο Β΄)
στην Πάτρα.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 03/04/2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 μ.μ. στα
γραφεία του Τμήματος Προμηθειών, Πανεπιστημίου 254 (κτήριο Β΄) στην Πάτρα.
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία & ώρα, είναι εκπρόθεσμες και
επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.

Οι προσφορές δεσμεύουν τους υποψηφίους για 120 ημέρες από την επομένη της καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

10.ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και λήγει τρεις (3) μήνες μετά και σε
κάθε περίπτωση αφού προηγηθεί η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή τους από την αρμόδια Επιτροπή
Παραλαβής. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 217 του ν.4412/2016.

11.ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. Η Σύμβαση τροποποιείται, παρατείνεται ή λύεται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Ν.
4412/2016 (σχετικά άρθρα 132,133,201,206 του Ν.4412/16) εφόσον συμφωνούν σε αυτό τα
συμβαλλόμενα μέρη. Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας σύμβασης δύναται να γίνει μόνον
εγγράφως.
2. Καμία προφορική συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών, που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια
εκτελέσεως της σύμβασης δεν θα θεωρείται ως ρητή ή σιωπηρή τροποποίηση της όλης σύμβασης
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ή κάποιου από τους όρους της.
3. Με απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, που θα αιτιολογείται, ο
συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, να
παραταθεί για ίσο ή μικρότερο χρόνο από τον αρχικό συμβατικό, μετά από σχετικό αίτημα του
προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Εάν λήξει ο
συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή εάν λήξει ο
παραταθείς, κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδοθούν τα προς προμήθεια είδη, ο
προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.

12.ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Μετά την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης εκ του Ν. 4412/2016 διαδικασίας και την επέλευση των
εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να
προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής
έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.
Η υπογραφή της Σύμβασης έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει
τη σύμβαση μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση, κηρύσσεται έκπτωτος,
(καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του, εάν υπάρχει) και η
κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής.

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ και
στον ιστότοπο της Π.Δ.Ε στη διεύθυνση: www.pde.gov.gr.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες για τον διαγωνισμό ως εξής από την αρμόδια
υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών Μ. Διαμαντοπούλου, τηλ. 2613 – 613411

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΜΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Για την προμήθεια Συστήματος Γεωδαιτικών δεκτών (GNSS) για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Αγροτικής
Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Αχαΐας απαραίτητο για την εκτέλεση τοπογραφικών εργασιών συνολικής
δαπάνης μέχρι του ποσού των 15.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Β’

A/A

1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
(χωρίς Φ.Π.Α)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

Σύστημα Γεωδαιτικών δεκτών GNSS

Ημερομηνία

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Υπογραφή και σφραγίδα του
Νόμιμου εκπροσώπου

Σελίδα 12

19PROC004667580 2019-03-22
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Για την προμήθεια Συστήματος Γεωδαιτικών δεκτών (GNSS) για τις ανάγκες της Διεύθυνσης
Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Αχαΐας απαραίτητο για την εκτέλεση τοπογραφικών
εργασιών.
Α/Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΑΠΑΙΤΗΣΗ

1

Η ανωτέρα προμήθεια που αφορά την
προμήθεια δύο (2) Γεωδαιτικών Δορυφορικών
Δεκτών εντοπισμού θέσης GPS GNSS
συχνοτήτων L2C,L1C/A,L2C,L2P με δυνατότητα
εφαρμογών πραγματικού χρόνου RTK με τα
απαραίτητα λογισμικά και παρελκόμενα τους
όπως προδιαγράφονται παρακάτω, θα γίνει
συνολικά και θα αφορά τον ίδιο ΠρομηθευτήΚατασκευαστή.

Συμμόρφωση
Προτεινόμενης
Προσφοράς
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Παραπομπή
σε
τεχνικά φυλλάδια
– Παρατήρηση

1. Γενικά
1.1
Δύο (2) δέκτες GNSS με ενσωματωμένη κεραία
GNSS και μπαταρία
1.2
Ένα χειριστήριο πεδίου με το κατάλληλο
λογισμικό και ενσωματωμένο δέκτη DGPS
1.3
Λογισμικό γραφείου για την επεξεργασία των
δορυφορικών πρωτογενών μετρήσεων σε όλες
τις διαθέσιμες συχνότητες από όλους τους
δορυφορικούς σχηματισμούς
1.4
Όλα τα παρελκόμενα για τη σωστή λειτουργία
των δεκτών GPS σε εφαρμογές πραγματικού
χρόνου RTK .
1.5
Το σύνολο του προσφερόμενου εξοπλισμού
και λογισμικού πεδίου να είναι του ίδιου
κατασκευαστικού οίκου.
1.6
Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει
σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO σχετικό με
το υπό προμήθεια είδος και ο προσφερόμενος
εξοπλισμός να συνοδεύεται από πιστοποιητικά
CE.
1.7
Ο κατασκευαστικός οίκος των προσφερόμενων
δεκτών θα πρέπει ο ίδιος να έχει αναπτύξει και
κατασκευάσει τη μητρική GNSS πλακέτα που
χρησιμοποιείται στο προσφερόμενο όργανο
2. Τεχνικές μέτρησης και ακρίβεια συστήματος
2.1
Στατικός εντοπισμός θέσης ( Precision Static )
με οριζοντιογραφική ακρίβεια τουλάχιστον
3mm±0.1 ppm και υψομετρική ακρίβεια
τουλάχιστον 3.5 mm±0.5 ppm.
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2.2

Κινηματικός Εντοπισμός θέσης σε πραγματικό
χρόνο (Real Time Kinematic) με
οριζοντιoγραφική ακρίβεια τουλάχιστον
10mm±1 ppm και υψομετρική ακρίβεια
τουλάχιστον 15mm±1 pm.
2.3
Χρόνος απόκτησης μέτρησης ακριβείας RTK –
fixed measurement (TTFF) < 10 sec.
3. Χαρακτηριστικά Δεκτών GNSS
3.1
Τα προσφερόμενα μοντέλα δέκτη GNSS smart
antenna να είναι τα πλέον πρόσφατα του
εκάστοτε κατασκευαστικού οίκου.
3.2
Να διαθέτουν τουλάχιστον 240 κανάλια
παρακολούθησης δορυφορικού σήματος.
Παρακολούθηση σημάτων των δορυφόρων
GPS στις φέρουσες συχνότητες L1 C/A, L2P, L2C
code και carrier.
Παρακολούθηση σημάτων των δορυφόρων
GLONASS στις φέρουσες συχνότητες L1 C/A, L2
C/A, L3 code και carrier.
Δυνατότητα παρακολούθησης σημάτων των
δορυφόρων SBAS(WAAS/EGNOS/GAGAN) L1
C/A και του Δορυφορικού συστήματος Japan’s
Quasi-Zenith Satellite System L1 C/A.
Του ευρωπαϊκού δορυφορικού συστήματος
Galileo E1, E5 και του κινέζικου Compass
(Beidou) B1, B2
3.3
Οι δέκτες να μπορούν να εκτελέσουν RTK
εφαρμογές
3.4
Οι δέκτες να διαθέτουν ενσωματωμένη κεραία
με ειδικά φίλτρα και τεχνολογία για τη
διόρθωση του σήματος λόγω του σφάλματος
πολλαπλών διαδρομών στις μετρήσεις φάσεων
και ψευδοαποστάσεων με (Multipath
Reduction).
3.5
Οι δέκτες να διαθέτουν τεχνολογία Bluetooth
για την ασύρματη επικοινωνία τους με το
χειριστήριο πεδίου και την απρόσκοπτη
λειτουργίας τους άνευ καλωδίων
3.6
Οι δέκτες να διαθέτουν εσωτερικά UHF
modem και να υποστηρίζουν λειτουργία BaseRover RTK με άλλους δέκτες GPS
3.7
Οι δέκτες να έχουν δυνατότητα καταγραφής
RTK δορυφορικών δεδομένων με ρυθμό 10 Hz
τουλάχιστον επιλέξιμο από το χρήστη
3.8
Να είναι δυνατή η έναρξη και παύση της
καταγραφής αρχείων πρωτογενών
δορυφορικών μετρήσεων από κουμπιά του
ίδιου του δέκτη, χωρίς την χρήση χειριστηρίου.
3.9
Να υπάρχουν ενδείξεις στην πρόσοψη των
δεκτών που να ενημερώνουν τον χρήστη
τουλάχιστον για την κατάσταση της
λειτουργίας τους, τον αριθμό των δορυφόρων
που
παρακολουθούνται και την επάρκεια των
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μπαταριών.
3.10
Οι δέκτες να διαθέτουν μπαταρίες οι οποίες
να επαρκούν για εργασία RTK στο πεδίο 8
ώρες συνεχούς χρήσης για τουλάχιστον μήνα
καταγραφών από 14 δορυφόρους με διάκενο
15’’
3.11
Να είναι λειτουργικός σε θερμοκρασίες
λειτουργίας από -20οC έως +65οC.
3.12
Να είναι ανθεκτικοί σε σκληρές συνθήκες
εργασίας σύμφωνα με το πρότυπο IP 67.
3.13
Να είναι ελαφρύς και συγκεκριμένα το βάρος
των δεκτών να μην ξεπερνά τα 2kg.
3.14
Να διαθέτουν θύρα εξωτερικής τροφοδοσίας
από πηγή ρεύματος με τάση από 11 έως 28V
DC
Να είναι ανθεκτικοί σε σκληρές συνθήκες
εργασίας. Αντοχή σε πτώση από 2μ. σε σκληρή
επιφάνεια
4. Χειριστήριο Συστήματος
4.1
Nα έχουν λειτουργικό περιβάλλον Windows
Mobile 6.5 ή νεότερο ή και Android
4.2
Να διαθέτουν επεξεργαστή >624 MHz
4.3
Να διαθέτουν ενσωματωμένη κάμερα
ανάλυσης τουλάχιστον 5 Megapixels με
δυνατότητα γεωαναφοράς των φωτογραφιών
4.4
Να διαθέτουν οθόνη αφής (touch screen)
διάστασης διαγωνίου τουλάχιστον 4.3΄΄ και
ανάλυσης τουλάχιστον 640 x 480 pixels
4.5
Το χειριστήριο να έχει τη δυνατότητα
σύνδεσης μέσω θύρας USB για σύνδεση με τον
H/Y και τη μεταφορά δεδομένων .
4.6
Να έχει εσωτερική μνήμη RAM τουλάχιστον
512ΜB με δυνατότητα επέκτασης micro SD
card για την αποθήκευση δεδομένων και την
ασφαλή καταγραφή των RTK δεδομένων.
4.7
Να διαθέτουν ενσωματωμένη Bluetooth
τεχνολογία για την ασύρματη επικοινωνία του
με το δέκτη GNSS καθώς και ασύρματη Wi-Fi
τεχνολογία.
4.8
Να συνοδεύεται από επαναφορτιζόμενη
μπαταρία Li-ion για χρήση 8 ωρών συνολικής
λειτουργίας.
4.9
Να λειτουργούν σε θερμοκρασίες από -20ο C
έως +60ο C.
4.10
Να είναι ανθεκτικοί σε σκληρές συνθήκες
εργασίας σύμφωνα με το πρότυπο IP67 .
4.11
Να είναι ανθεκτικοί σε πτώσεις από 1,2 m
ύψος από το έδαφος.
4.12
Το χειριστήριο να διαθέτει ενσωματωμένο
Modem και υποδοχή κάρτας SIM
5. Λογισμικό Πεδίου
5.1
Να υποστηρίζει διάφορα datum και προβολικά
συστήματα συντεταγμένων και ειδικότερα την
ΕΓΣΑ87 και την UTM. Να υποστηρίζει τοπικά
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5.2

5.3

5.4

5.5

5.6
5.7
5.8

5.9

5.10

5.11

5.12

5.13

και αυθαίρετα συστήματα συντεταγμένων. Να
υποστηρίζει επίσης τα νέα συστήματα HEPOS
GGRS87/TM87 και HTRS07/TM07.
Να παρέχει πλήρη εποπτεία λειτουργίας του
δέκτη
όπως
αριθμός
λαμβανόμενων
δορυφόρων, ακρίβεια εντοπισμού, αριθμούς
DOP και πίνακα με στοιχεία από τους
λαμβανόμενους δορυφόρους.
Να επιτρέπει στο χρήστη να καθοδηγεί και να
ρυθμίζει τους προσφερόμενους δέκτες είτε για
RTK είτε για post – processing τοπογραφικές
εφαρμογές.
Να υποστηρίζει την εισαγωγή και εξαγωγή
αρχείων μορφής .DXF,.TXT,.SHP,.CSV,.XML και
αρχείων συντεταγμένων μορφής ASCII καθώς
και αρχεία raster (jpeg, geotif,
bmp).
Να υποστηρίζει την εισαγωγή τοπικών
μοντέλων γεωειδούς για τη σωστή μετατροπή
των γεωμετρικών υψομέτρων σε ορθομετρικά.
Να υποστηρίζεται η καταγραφή σημείων
(points) και η ένωση αυτών με γραμμές (lines).
Να παρέχει πληροφορίες μήκους μεταξύ
σημείων και εμβαδόν επιφάνειας στο πεδίο.
Να υποστηρίζει λειτουργίες χάραξης. Η χάραξη
σε σημεία να γίνεται με γραφικό και αναλυτικό
τρόπο για εύκολο προσδιορισμό των σημείων.
Να παρέχει δυνατότητα γραφικής απεικόνισης
των σημείων και καθοδήγησης στα σημεία
χάραξης.
Να υποστηρίζει δυνατότητα χάραξης σημείων
ευθυγραμμιών και σημείων παραπλεύρως της
ευθυγραμμίας.
Να διαθέτει πλήρες μενού γεωμετρικών
υπολογισμών πεδίου για τον εύκολο
υπολογισμό
αζιμούθιων,
υπολογισμού
σημείων
με αζιμούθια και αποστάσεις κλπ.
Δυνατότητα εφαρμογής Co-Go ρουτινών, που
επιτρέπουν τον υπολογισμό της γωνίας
διεύθυνσης και της απόστασης μεταξύ δύο
σημείων, τον προσδιορισμό του σημείου τομής
μεταξύ δύο διευθύνσεων, τη χάραξη
διχοτόμου
μεταξύ δυο διευθύνσεων που σχηματίζουν
γωνία μεταξύ τους, τη μετατροπή της κλίμακας
των αποστάσεων των σημείων από τον σταθμό
αναφοράς και τη μεταφορά και την
περιστροφή σημείων γύρω από ένα γνωστό
σημείο, εμβαδομέτρηση, DTM, κτλ.
Δυνατότητα εφαρμογής χάραξης σημείων,
ευθυγραμμιών και σημείων παραπλεύρως της
ευθυγραμμίας, χάραξη από λίστα σημείων,
πύκνωση,
OFFSET,
χάραξη
καμπυλών,
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οδοποιία κτλ.
6. Εξαρτήματα - Παρελκόμενα
6.1
Οι δέκτες θα πρέπει να συνοδεύονται από τα
ακόλουθα παρελκόμενα:
Ένα (1) στυλεό από ανθρακονήματα ύψους 2
m.
Μία (1) επέκταση στυλεού τουλάχιστον 25 εκ.
Μία (1) βάση στήριξης του χειριστηρίου στον
στυλεό.
Ένα (1) φορτιστή για κάθε δέκτη.
Ένα (1) φορτιστή για το χειριστήριο πεδίου.
Μία (1) θήκη μεταφοράς για κάθε δέκτη
Ένα (1) τρίποδα
Τρικόχλιο
Αντάπτορα Τρικοχλίου
7. Επισκευή – Συντήρηση - Εγγύηση
7.1
Οι Δέκτες και το χειριστήριο πεδίου θα
συνοδεύεται από Εγγύηση καλής λειτουργίας
διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) έτους από τον
κατασκευαστή.
7.2
Όσον αφορά τη δυνατότητα επισκευής και
συντήρησης των οργάνων στην Ελλάδα, ο
προμηθευτής πρέπει να δηλώσει ρητά ότι
αναλαμβάνει την επισκευή και συντήρηση των
οργάνων, χορηγώντας μετά από κάθε
επισκευή
– συντήρηση, εγγύηση καλής λειτουργίας των
οργάνων διάρκειας τουλάχιστον έξι (6) μηνών.
7.3
Ανάληψη ρητής υποχρέωσης από τον
προμηθευτή
για
ύπαρξη
αποθέματος
ανταλλακτικών για τουλάχιστον 5 έτη από την
τελευταία ημερομηνία παραγωγής του
προσφερόμενου μοντέλου.
7.4
Απαιτούμενος
μέγιστος
χρόνος
αποκατάστασης σοβαρών βλαβών ανά όργανο
τριάντα (30)
ημερών, με υποχρέωση του προμηθευτή για
αντικατάστασή του, από άλλο ισοδύναμο
(ίδιου τύπου) όργανο μέχρι της αποπεράτωσης
της επισκευής του βλάψαντος και με
παράλληλη ανάληψη υποχρέωσης της
Επιχείρησης για την επιστροφή του
χρησιμοποιηθέντος οργάνου
στην αρχική του κατάσταση, διακριβωμένου
και πιστοποιημένου κατά ISO σχετικό με το
υπό
προμήθεια είδος.
7.5
Να προσφερθεί συνδρομή με σύνδεση στο
επίσημο κρατικό δίκτυο μόνιμων σταθμών
αναφοράς (HEPOS) τουλάχιστον ενός (1) έτους
για χρήση δεδομένων RTK.
7.6
Ο προμηθευτής θα παραδώσει το σύνολο του
εξοπλισμού στον χώρο της Περιφερειακής
Ενότητας Αχαΐας
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7.7

7.8

Με την παράδοση του δορυφορικού δέκτη και
παρελκόμενου εξοπλισμού, ο προμηθευτής θα
προβεί σε εκπαίδευση του προσωπικού στην
πλήρη χρήση του στην έδρα της
Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας .
Ο προμηθευτής δεσμεύεται υπεύθυνα ότι
μετά την παράδοση του εξοπλισμού θα
παρέχει κάθε δυνατή υποστήριξη σε επίπεδο
γνώσεων και πληροφοριών του ζητηθεί
τηλεφωνικά για διάστημα τουλάχιστον 2ετίας.
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