ΕΛΛΗΝΙΚΗ
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.
3ο Κ. Π. Σ.
Ε.Π.ΠΕΡ.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ
ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ
ΑΠΟ ΤΟ Ε Τ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟ
ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ
ΤΕΥΧΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΕΘΝΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
4Χ4 ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΤΡΟΧΗΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ (ATV), ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΩΝ, ΚΙΑΛΙΩΝ ΚΑΙ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, και ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ»

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
«∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ»
ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 8.1 «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΤΟΠΩΝ-ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΙ∆ΩΝ,
ΠΕΡΙΟΧΕΣ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ»
ΤΟΥ ΕΠΠΕΡ 2000-2006
συνολικού προϋπολογισµού 331.142,86 €
(Τριακοσίων τριάντα µία χιλιάδων εκατόν σαράντα δύο Ευρώ και ογδόντα έξι λεπτών) µη
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ,
δηλαδή συνολικά
394.060,00 € (τριακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων εξήντα Ευρώ)
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ,
το οποίο υπάγεται στην πράξη µε τίτλο
«∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ»
του Μέτρου 8.1 του ΕΠΠΕΡ 2000-2006, µε κωδικό εγγραφής 89630.

Κερκίνη, Μάιος 2009

1

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
Τίτλος:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ
∆ΡΑΣΕΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 4Χ4 ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΤΡΟΧΗΣ
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ (ATV), ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΩΝ, ΚΙΑΛΙΩΝ
ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, και ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ»

Αναθέτουσα αρχή:

ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ

Χρηµατοδότηση:

ΕΠΠΕΡ 2000-2006, Μέτρο 8.1 «Προστασία και διαχείριση βιοτόπων –
οικοτόπων, προστασία ειδών, περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους»,
Πράξη «∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ» που συγχρηµατοδοτείται σε
ποσοστό 80% το ανώτερο από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης και το υπόλοιπο από εθνικούς πόρους.

Προϋπολογισµός:

331.142,86 € (Τριακοσίων τριάντα µία χιλιάδων εκατόν σαράντα δύο
Ευρώ και ογδόντα έξι λεπτών) µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ,
συνολικά
394.060,00 € (τριακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων εξήντα Ευρώ)
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ

∆ιάρκεια υλοποίησης
έργου:

2 µήνες από την υπογραφή της ή των συµβάσεων, σύµφωνα µε τους
όρους της παρούσας

∆ιάρκεια εγγύησης:

12 µήνες τουλάχιστον (ανάλογα µε τα προϊόντα) από την παραλαβή
του Έργου

Είδος διαγωνισµού:

Ανοιχτός ∆ιεθνής ∆ηµόσιος ∆ιαγωνισµός

Κριτήριο ανάθεσης:

Πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά.

Ηµεροµηνία
αποστολής για
δηµοσίευση στην
εφηµερίδα των Ε.Κ.:

22/5/2009

Ηµεροµηνία
δηµοσίευσης στον
Ηµερήσιο Τύπο:

………………../2009

Προθεσµία υποβολής
προτάσεων:

06 Ιουλίου 2009, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 14:00

Αποσφράγιση
Προσφορών:

07 Ιουλίου 2009, ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:00

Τόπος διενέργειας:

Κέντρο Πληροφόρησης Υγροτόπου Κερκίνης, Κερκίνη

Ερωτήσεις –
διευκρινήσεις:

Βλέπε «Άρθρο 8».

Επικοινωνία:

Φορέας ∆ιαχείρισης Λίµνης Κερκίνης
Τηλέφωνο: 2327028004
fax: 2327028005
ώρες: 10 π.µ. έως 2:00 µ.µ. ∆ευτέρα – Παρασκευή
Υπεύθυνος: κ. Ναζηρίδης Θεόδωρος
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ΜΕΡΟΣ Α’
ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

   



Αναθέτουσα Αρχή:
Ο Φορέας ∆ιαχείρισης Λίµνης Κερκίνης που εδρεύει στο Κέντρο Πληροφόρησης Υγροτόπου Κερκίνης,
Κερκίνη, 620 55, ΚΑΤΩ ΠΟΡΟΪΑ, Νοµός Σερρών.

      

Αντικείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης είναι η προµήθεια του αναγκαίου εξοπλισµού για την εκπλήρωση της
ενταγµένης στο Μέτρο 8.1 του ΕΠΠΕΡ 2000-2006 πράξης «∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ» µε κωδικό εγγραφής 89630 και συγκεκριµένα η
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ στα πλαίσια του Υποέργου 5, η
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 4Χ4 ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΤΡΟΧΗΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ (ATV) στα πλαίσια του Υποέργου 7, η
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΩΝ, ΚΙΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ στα πλαίσια του Υποέργου 10
και η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ στα πλαίσια του Υποέργου 11.
Ο εξοπλισµός αυτός κατατάσσεται σε τέσσερις (4) διακριτές κατηγορίες και δύο (2) υποκατηγορίες, ως
εξής:
1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ
2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 4Χ4 ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΤΡΟΧΗΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ (ATV)
2.1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 4Χ4
2.2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΤΡΑΤΡΟΧΗΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ (ATV)
3. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΩΝ, ΚΙΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
4. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Ως εκ τούτου το συνολικό Έργο αποτελείται από 4 (τέσσερα) διακριτά επιµέρους Τµήµατα και δύο (2)
υποτµήµατα όπως παρακάτω:
1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ
2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 4Χ4 ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΤΡΟΧΗΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ (ATV)
2.1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 4Χ4
2.2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΤΡΑΤΡΟΧΗΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ (ATV)
3. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΩΝ, ΚΙΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
4. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Συγκεκριµένα θα γίνει προµήθεια και εγκατάσταση των ειδών που φαίνονται στους παρακάτω πίνακες.
Τµήµα 1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ

Α/Α
1.1

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙ∆ΟΥΣ

1.2

Αυτόµατος τηλεµετρικός µετεωρολογικός
σταθµός
Ψηφιακό φασµατόµετρο- χρωµατόµετρο

1.3

Σπαστός ∆ειγµατολήπτης Εδάφους

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΝΑ
ΕΙ∆ΟΣ
2

38127000-1

1

38433000-9

1

38410000-2

ΚΩ∆ΙΚΟΣ
CPV

5

1.4

1

38510000-3

1

38510000-3

1.6

Τριοφθάλµιο µικροσκόπιο µε αντάπτορα
για φωτογραφική µηχανή
Στερεοµικροσκόπιο ZOOM µε αντάπτορα
για φωτογραφική µηχανή
Στερεοσκόπιο για αεροφωτογραφίες

1

38510000-3

1.7

Κλίβανος ξήρανσης

1

42300000-9

1.8

Ζυγός Ηλεκτρονικός

1

38311100-9

1.9

∆ειγµατολήπτης νερού

1

38410000-2

1.10

Plankton Filtration Station

1

38410000-2

1.11

∆ειγµατολήπτης βένθους

1

38410000-2

1.12

Φορητός Μετρητής Χλωροφύλλης

1

38410000-2

1.13

1

38410000-2

1

38410000-2

1

38411000-9

1

38410000-2

1

38410000-2

1.18

Πλήρες Φορητό Όργανο Μέτρησης Και
Καταγραφής Του Profile Της Εδαφικής
Υγρασίας Για Μέγιστο Βάθος Έως Και 160CM
Φορητό Όργανο Προσδιορισµού Πλαγκτόν (Και
Κυανοβακτήρια)
Πολυ-Παραµετρικό Σύστηµα Μέτρησης
Ποιότητας Νερού
Υδατοστεγές Καταγραφικό Θερµοκρασίας (Σετ
Με 3 Μονάδες Πεδίου, Βάση Και Μονάδα Για
Η/Υ, Software)
Συσκευή Εντοπισµού Και Αναγνώρισης
Νυχτερίδων
Ψηφιακός εγγραφέας ήχου

1

32332300-2

1.19

Φορητό Ανεµόµετρο-Υψόµετρο-Θερµόµετρο

2

38120000-2

1.20

Ενδοσκόπιο 50-200 Άκρη Φακός Οπτικό

1

38600000-1

1.21

1

38410000-2

1

31120000-3

1.23

Μετρητής Ταχύτητας Νερού (Όργανο
Μέτρησης Ταχύτητας Ροής Ποταµών Μικρού
Βάθους)
Γεννήτρια Παραγωγής Ρεύµατος Για Τη
Λειτουργία Των Παγίδων Για Τις
Νυχτοπεταλούδες
Πένσες ∆ακτυλίωσης Πουλιών 2 οπών

1

44512200-4

1.24

Πένσες ∆ακτυλίωσης Πουλιών 5 οπών

1

44512200-4

1.25

Παγίδες Σύλληψης Μικρών Θηλαστικών

15

37413230-7

1.26

Μετρητές Απλοί Μεταλλικοί (Tally Meters)

10

38550000-5

1.27

Απόχες Σύλληψης Εντόµων

2

37413230-7

1.28

4

37413230-7

15

37413230-7

1.30

Ειδικά ∆ίχτυα Σύλληψης Νυχτερίδων Και
Μικρών Πουλιών (3 Pocket Mist Net Measuring
8FTX40FT)
∆ίχτυα (Παγίδες - Βολκοί) Σύλληψης Αµφιβίων
Και Ψαριών
∆ίχτυ για δειγµατοληψία Πλαγκτόν

1

37413230-7

1.31

Απόχη για δειγµατοληψία Βένθους (kick-net)

2

37413230-7

1.32

Παγίδες Σύλληψης Νυχτοπεταλούδων (Johnson
Moth Traps)
Παγίδες Σύλληψης Εντόµων (Malaise Traps)

3

37413230-7

4

37413230-7

1.5

1.14
1.15
1.16

1.17

1.22

1.29

1.33
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Τµήµα 2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 4Χ4 ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΤΡΟΧΗΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ (ATV)
Υποτµήµα 2.1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 4Χ4

Α/Α
2.1.1
2.1.2

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙ∆ΟΥΣ
Όχηµα τύπου τζιπ
Όχηµα 4χ4 φορτηγάκι διπλοκάµπινο

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΝΑ
ΕΙ∆ΟΣ
2
1

ΚΩ∆ΙΚΟΣ
CPV
34113100-3
34113000-2

Τµήµα 2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 4Χ4 ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΤΡΟΧΗΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ (ATV)
Υποτµήµα 2.2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΤΡΑΤΡΟΧΗΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ (ATV)

Α/Α
2.2.1

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙ∆ΟΥΣ
Τετράτροχη µοτοσυκλέτα ATV

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΝΑ
ΕΙ∆ΟΣ
1

ΚΩ∆ΙΚΟΣ
CPV
34410000-4

Τµήµα 3. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΩΝ, ΚΙΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Α/Α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙ∆ΟΥΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΝΑ
ΕΙ∆ΟΣ
2

ΚΩ∆ΙΚΟΣ CPV

3.1

Τηλεσκόπιο Α ευθύ

3.2

Τηλεσκόπιο Β τύπος 1 ευθύ

1

38635000-5

3.3

Τηλεσκόπιο Β τύπος 2 γωνιακό

1

38635000-5

3.4

Προσοφθάλµιος φακός τηλεσκοπίου Α 30-60Χ

2

38635000-5

3.5

Προσοφθάλµιος φακός τηλεσκοπίου Α 70Χ

2

38635000-5

3.6

Προσοφθάλµιος φακός τηλεσκοπίου Β

2

38635000-5

3.7

Προσαρµογέας φωτογραφικής µηχανής για
τηλεσκόπιο Α
Προσαρµογέας φωτογραφικής µηχανής για
τηλεσκόπιο Β
Κυάλια 10Χ42

2

38519310-2

2

38519310-2

4

38631000-7

3.8
3.9

38635000-5

3.10

Κυάλια 10Χ42 µε ενσωµατωµένο
αποστασιόµετρο

4

38631000-7

3.11

Κυάλια 15Χ56 µε ενσωµατωµένο
αποστασιόµετρο

1

38631000-7

3.12

∆ιόπτρα νυκτός 4ης γενιάς και υπέρυθρη πηγή
φωτός για τη διόπτρα
Τρίποδας βαρέως τύπου για τα τηλεσκόπια

1

38632000-4

4

38650000-6

3.13

7

3.14

Τρίποδας ελαφρύς

1

38650000-6

3.15

Τρίποδας για το Video

1

38650000-6

3.16

Κεφαλές Video Α

4

38650000-6

3.17

Κεφαλή Video Β

1

38650000-6

3.18

Κεφαλή Video Γ

1

38650000-6

3.19

4

38519310-2

3.20

Προσαρµoγέας για σύνδεση τοπογραφικού
τριπόδου µε κεφαλή Video
Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή Α SLR 10 MP

2

38651000-3

3.21

Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή Β SLR 21 MP

1

38651000-3

3.22

Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή compact

2

38651000-3

3.23

Τηλεφακός 800mm

1

38651100-4

3.24

Φακός 100-400mm

1

38651100-4

3.25

Φακός 24-105mm

1

38651100-4

3.26

Φακός 16-35 mm

1

38651100-4

3.27

Φακός macro

1

38651100-4

3.28

Flash

2

38653110-1

3.29

Flash macro

1

38653110-1

3.30

Extender 1,4x

1

38651100-4

3.31

Extender 2x

1

38651100-4

3.32

Ψηφιακή µηχανή Video

1

32333200-8

3.33

Κάρτες µνήµης Α

6

30234500-3

3.34

Κάρτες µνήµης Β

2

30234500-3

3.35

Κάρτες µνήµης Γ

2

30234500-3

3.36

Μπαταρίες Α

2

31440000-0

3.37

Μπαταρίες Β

1

31440000-0

3.38

Μπαταρίες Γ

2

31440000-0

3.39

Μπαταρίες ∆

1

31440000-0

3.40

Τσάντα µεταφοράς φωτογραφικού εξοπλισµού

1

18930000-7

Τµήµα 4. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

4.1

Επιτραπέζιος Η/Υ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΝΑ
ΕΙ∆ΟΣ
3

4.2

Φορητός Η/Υ - Α

1

30213100-6

4.3

Φορητός Η/Υ - Β

5

30213100-6

4.4

Εξωτερικός σκληρός δίσκος Α

1

30233100-2

4.5

Εξωτερικός σκληρός δίσκος Β

2

30233100-2

Α/Α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙ∆ΟΥΣ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ CPV
30213300-8

8

4.6

1

30233153-8

4.7

Εξωτερικό Drive δίσκου υψηλής χωρητικότητας
(Blue Ray Writer)
Ψηφιακό fax

1

30121410-0

4.8

Πληκτρολόγιο

9

30237460-1

4.9

Ποντίκι

9

30237410-6

4.10

Τροφοδοτικό αδιάλειπτου τάσεως(UPS)

3

31154000-0

4.11

Προστασία υπέρτασης

7

31161900-1

4.12

PDA(personal digital assistant)

2

30213500-0

4.13

GPS απλό

2

38112100-4

4.14

1

38112100-4

4.15

GPS Differential(δέκτης + εξωτερική γεωδαιτική
κεραία)
Scanner (σαρωτής) Α3

1

30216110-0

4.16

Digitizer (γραφίδα και ταµπλέτα) Α5

3

30232000-4

4.17

Laser εκτυπωτής έγχρωµος Α3

1

30232110-8

4.18

Οθόνη LCD 24’’

2

30231310-3

4.19

Οθόνη LCD 22’’

8

30231310-3

4.20

Φωτοτυπικό Α3 µε αυτόµατο τροφοδότη

1

30121100-4

4.21

Plotter A0

1

30232140-7

4.22

Φωτογραφικός εκτυπωτής Β0

1

30232130-4

4.23

Ψηφιακός προβολέας

1

38652120-7

4.24

Οθόνη προβολής

1

38653400-1

4.25

Τηλεφωνικές συσκευές

8

32552100-8

4.26

Τηλεφωνικές συσκευές voip

7

32552100-8

4.27

Μηχανές γραφείου (βιβλιοδέτης A4)

1

42991000-8

4.28

Μηχανές γραφείου (πλαστικοποιητής Α3)

1

42991000-8

4.29

Μηχανές γραφείου (θερµοκόλληση A4)

1

42991000-8

4.30

Ψηφιακός καταγραφέας ήχου

1

32332300-2

4.31

Σουίτα γραφείου

10

48000000-8

4.32

Σουίτα ασφάλειας στο internet

10

48000000-8

4.33

1

48325000-2

4.34

Σουίτα επεξεργασίας φωτογραφιών και
εντύπων
Επεξεργασία φωτογραφιών

1

48328000-3

4.35

Λειτουργικό Σύστηµα

1

48624000-8

4.36

Λογισµικό γενικής λογιστικής

1

48443000-5

4.37

Λογισµικό διαχείρισης πάγιων

1

48000000-8

4.38

Λογισµικό διαχείρισης µισθοδοσίας

1

48000000-8

4.39

Λογισµικό εµπορικής διαχείρισης

1

48000000-8

4.40

Λογισµικό επιµετρήσεων

1

48000000-8

4.41

Λογισµικό γραµµικού σχεδιασµού

1

48000000-8
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4.42

OCR

2

48313000-5

4.43

Software για καταχώρηση στοιχείων πεδίου
µετρήσεων πανίδας, όπως το pocket recorder ή
παρόµοιο
Software για καταχώρηση στοιχείων πεδίου
µετρήσεων πανίδας, όπως το pocket bird
recorder ή παρόµοιο για PDA
Λογισµικό δηµιουργίας εγγράφων, φύλλων
λογισµικού, παρουσιάσεων κτλ για λειτουργικό
σύστηµα MAC OSX
Λογισµικό επεξεργασίας, διαχείρισης
φωτογραφιών για λειτουργικό σύστηµα MAC
OSX
Σουίτα ασφαλείας στο Internet για λειτουργικό
σύστηµα MAC OSX
Επεξεργασία φωτογραφιών για λειτουργικό
σύστηµα MAC OSX

2

48000000-8

2

48000000-8

1

48000000-8

1

48000000-8

1

48000000-8

1

48000000-8

4.44

4.45

4.46

4.47
4.48

Επί πλέον θα παρασχεθεί για το προβλεπόµενο από τους όρους εγγύησης της παρούσας διάστηµα, εγγύηση
συντήρησης, τεχνικής υποστήριξης και επισκευής για το σύνολο των παραπάνω ειδών.
Γίνονται δεκτές προσφορές για ένα ή περισσότερα Τµήµατα ή υποτµήµατα, σύµφωνα µε τους όρους
υποβολής προσφορών.
Επίσης δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες, προσφορές που αντιµετωπίζουν ενιαία το
σύνολο της Προµήθειας ή προσφορές που αντιµετωπίζουν ενιαία περισσότερα του ενός Τµήµατα ή
υποτµήµατα.
Αναλυτικά, τα αντικείµενα των Τµηµάτων και υποτµηµάτων και συνολικά οι υποχρεώσεις των αναδόχων
περιγράφονται στο Μέρος Β’ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ» της ∆ιακήρυξης αυτής.

    
Ο συνολικός Προϋπολογισµός των προµηθειών ανέρχεται σε 331.142,86 € (Τριακόσιες τριάντα µία
χιλιάδες εκατόν σαράντα δύο ευρώ και ογδόντα έξι λεπτών) µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, δηλαδή
394.060,00 € (τριακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες εξήντα ευρώ) συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.
Οι προµήθειες (υποέργα 5,7,10,11) αφορούν την Πράξη «∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ
ΚΕΡΚΙΝΗΣ» του Μέτρου 8.1 «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΤΟΠΩΝ-ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΙ∆ΩΝ, ΠΕΡΙΟΧΕΣ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ»
του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Περιβάλλον» 2000-2006, που συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 80% το
ανώτερο από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το υπόλοιπο ποσοστό από Εθνικούς
Πόρους.
Ο προϋπολογισµός αυτός κατανέµεται ανά επί µέρους Τµήµα και υποτµήµα, ως εξής:
Τµήµατα
Τµήµα 1: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ
Τµήµα 2: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 4Χ4 ΚΑΙ
ΤΕΤΡΑΤΡΟΧΗΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ (ATV)
Υποτµήµα 2.1: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 4Χ4

Προϋπολογισµός
χωρίς ΦΠΑ
81.319,33

Προϋπολογισµός
µε ΦΠΑ
96.770

116.806,72

139.000
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Υποτµήµα 2.2: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΤΡΑΤΡΟΧΗΣ
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ (ATV)
Τµήµα 3: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΩΝ, ΚΙΑΛΙΩΝ ΚΑΙ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Τµήµα 4: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΡΓΟ

9.243,70

11.000

56.915,97

67.730

66.857,14

79.560

331.142,86

394.060

Οι δαπάνες των προµηθειών βαρύνουν το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων, και συγκεκριµένα τη ΣΑΕ
075/3 µε κωδικό 2005ΣΕ07530030 του ΥΠΕΧΩ∆Ε. Τα υποέργα υλοποιούνται στα πλαίσια του έργου
«∆ιαχείριση και λειτουργία Προστατευόµενης Περιοχής Λίµνης Κερκίνης» το οποίο έχει ενταχθεί στο
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Περιβάλλον» 2000-2006, στο µέτρο 8.1 «Προστασία και ∆ιαχείριση Βιοτόπων –
Οικοτόπων, Προστασίας Ειδών, Περιοχές Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλους» και συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό
80% το ανώτερο από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το υπόλοιπο ποσοστό από
Εθνικούς πόρους.

   
Οι ακόλουθοι όροι θα έχουν τις έννοιες που τους αποδίδονται στη συνέχεια:
Ανάδοχος:
Ο Προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύµβαση µε την Αναθέτουσα Αρχή για την υλοποίηση
καθενός από τα τέσσερα (4) Τµήµατα και δύο υποτµήµατα (2), της Προµήθειας σύµφωνα µε τον τρόπο και
τη διαδικασία που περιγράφονται στην παρούσα ∆ιακήρυξη.
Αναθέτουσα Αρχή:
Ο Φορέας ∆ιαχείρισης Λίµνης Κερκίνης, που εδρεύει στο Κέντρο Πληροφόρησης Υγροτόπου Κερκίνης,
Κερκίνη 620 55 ΚΑΤΩ ΠΟΡΟΪΑ, Σέρρες, ο οποίος προκηρύσσει το ∆ιαγωνισµό αυτό δυνάµει της υπ' αριθ.
39/2008 απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του και θα υπογράψει µε τον Ανάδοχο ή τους Αναδόχους
τις συµβάσεις για την προµήθεια των ειδών για κάθε Τµήµα.
Αντίκλητος:
Το πρόσωπο που κατοικεί στην Ελλάδα και που ο Προσφέρων, µε δήλωσή του, στην οποία
περιλαµβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοµατεπώνυµο, ταχυδροµική διεύθυνση, αριθµός
τηλεφώνου και φαξ), ορίζει σαν υπεύθυνο για τις ενδεχόµενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας
Αρχής µε τον Προσφέροντα και προς τον οποίο η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να απευθύνει ή/και να επιδίδει
οποιοδήποτε έγγραφο που απευθύνεται προς τον Υποψήφιο και αφορά οποιοδήποτε θέµα που σχετίζεται µε
οποιοδήποτε στάδιο του ∆ιαγωνισµού. Αντίκλητος µπορεί να ορισθεί και ο Εκπρόσωπος του Προσφέροντος.
Αρµόδιος Υπάλληλος για παροχή πληροφοριών:
Ο κ, Ναζηρίδης Θεόδωρος τηλέφωνο επικοινωνίας 2327028004, φαξ 2327028005 και e-mail:
info@kerkini.gr, ώρες 9-11 π.µ.
∆ιαγωνισµός:
Το σύνολο της διαγωνιστικής διαδικασίας που θα διενεργηθεί, σύµφωνα µε την ∆ιακήρυξη για την ανάδειξη
του Αναδόχου έως και την ανάδειξή του και την υπογραφή της Σύµβασης.
∆ιακήρυξη:
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Η παρούσα που αποτελείται από το Μέρος Α: Γενικοί και Ειδικοί Όροι, το Μέρος Β: Τεχνική Περιγραφή, το
Μέρος Γ: Πίνακες Συµµόρφωσης, και τα Παραρτήµατα Ι: Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής στο
∆ιαγωνισµό, ΙΙ: Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης της Σύµβασης ΙΙΙ: Υπόδειγµα Εγγυητικής
Επιστολής Καλής Λειτουργίας, ΙV: Υπόδειγµα Αλφαβητικής Κατάστασης Απασχολούµενου Προσωπικού και
V: Υπόδειγµα Σύµβασης.
Εκπρόσωπος:
Το πρόσωπο που υπογράφει ή/και υποβάλει την προσφορά - στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται
και δεν υποβάλλεται από τον ίδιο τον Προσφέροντα - ή/και είναι παρόν κατά την αποσφράγισή της. Το
πρόσωπο αυτό µπορεί να είναι ο νόµιµος εκπρόσωπος του Προσφέροντα, ή πρόσωπο ειδικά
εξουσιοδοτηµένο από τον Προσφέροντα ή τον νόµιµο εκπρόσωπό του, ή, σε περίπτωση ένωσης
προµηθευτών ή κοινοπραξίας, πρόσωπο εξουσιοδοτηµένο από όλα τα µέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας.
Επιτροπές ∆ιαγωνισµού:
α) Τριµελής Επιτροπή Αξιολόγησης των αποτελεσµάτων του ∆ιαγωνισµού (εφεξής «Επιτροπή
Αξιολόγησης»)
β) Τριµελής Επιτροπή Αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών (εφεξής «Επιτροπή Ενστάσεων και
Προσφυγών»).
γ) Τριµελής Επιτροπή Παραλαβής (εφεξής «Επιτροπή Παραλαβής»).
Προµήθεια:
Η προµήθεια χωρίζεται στα κάτωθι διακριτά Τµήµατα και Υποτµήµατα:
Τµήµα 1: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ
Τµήµα 2: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 4Χ4 ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΤΡΟΧΗΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ (ATV)
Υποτµήµα 2.1: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 4Χ4
Υποτµήµα 2.2: ΤΕΤΡΑΤΡΟΧΗΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ (ATV)
Τµήµα 3: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΩΝ, ΚΙΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Τµήµα 4: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Αναλυτική περιγραφή αυτών των Τµηµάτων περιλαµβάνεται στο Μέρος Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ της
παρούσας ∆ιακήρυξης.
Κατακύρωση:
Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής µε την οποία εγκρίνεται η τελική επιλογή του Αναδόχου για την
υλοποίηση καθενός από τα τέσσερα (4) Τµήµατα και δύο (2) Υποτµήµατα.
Μέλος:
Το νοµικό ή φυσικό πρόσωπο που συµµετέχει σε ένωση προµηθευτών ή κοινοπραξία, η οποία, σε
περίπτωση που κηρυχθεί Ανάδοχος, αναλαµβάνει νοµική δέσµευση έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την
εκτέλεση της Προµήθειας, σύµφωνα µε την Σύµβαση.
Προσφέρων ή Υποψήφιος:
Οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή ένωση προµηθευτών ή κοινοπραξία συµµετέχει στο ∆ιαγωνισµό
και υποβάλλει προσφορά µε σκοπό τη σύναψη Σύµβασης µε την Αναθέτουσα Αρχή.
Προσφορά:
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Η πρόταση που υποβάλει ο Προσφέρων. Γίνονται δεκτές προσφορές για ένα ή περισσότερα Τµήµατα ή
Υποτµήµατα, σύµφωνα µε τους όρους υποβολής προσφορών.
Προϋπολογισµός Προµήθειας:
Η εκτιµώµενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως πιθανή δαπάνη για την υλοποίηση της προκηρυσσόµενης
συνολικής Προµήθειας.
Προϋπολογισµός Τµήµατος και Υποτµήµατος:
Η εκτιµώµενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως πιθανή δαπάνη για την υλοποίηση καθενός από τα τέσσερα (4)
προκηρυσσόµενα Τµήµατα και τα δύο Υποτµήµατα. Η δαπάνη αυτή αποτελεί και το ανώτατο όριο της
προσφοράς που µπορούν να υποβάλλουν οι Προσφέροντες. Προσφορές που υπερβαίνουν την εκτιµώµενη
δαπάνη απορρίπτονται.
Σύµβαση:
Η έγγραφη συµφωνία µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου για κάθε ένα Τµήµα ή Υποτµήµα, η
οποία καταρτίζεται µετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης του Αναδόχου κάθε Τµήµατος ή Υποτµήµατος.
Συµβατικό Τίµηµα:
Η τιµή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί κάθε ένα από τα τέσσερα (4) Τµήµατα και τα δύο (2)
Υποτµήµατα.
Συµβατικά τεύχη:
Η Σύµβαση µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου για κάθε Τµήµα και Υποτµήµα, και όλα τα
τεύχη που την συνοδεύουν και την συµπληρώνουν.

        

 

5.1 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Ο παρών ∆ιαγωνισµός διεξάγεται σύµφωνα µε το νοµικό πλαίσιο που διέπει την Αναθέτουσα Αρχή και
συµπληρωµατικά, µε τις παρακάτω διατάξεις του εθνικού και κοινοτικού δικαίου περί δηµοσίων συµβάσεων,
όπως ισχύουν:
•

•
•
•

•

Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004
«περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και
υπηρεσιών» (ΕΕ αριθµ. L 134 της 30.4.2004, σελ. 114), όπως ισχύει
Νόµος 3548/07 «Καταχώρηση δηµοσιευµάτων των φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»
Νόµος 2362/1995 «Περί ∆ηµόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 247/1995), όπως ισχύει,
Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης ∆εκεµβρίου 1989 "για το συντονισµό των
νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων περί της εφαρµογής των διαδικασιών
προσφυγής στον τοµέα της σύναψης συµβάσεων κρατικών προµηθειών και δηµοσίων έργων" (ΕΕ
αριθµ. L 395 της 30.12.1989, σελ. 33), όπως ισχύει,
Νόµος 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ Α'
19/1995), όπως ισχύει,
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•

•

•

•
•

•
•

Νόµος 2522/1997 «∆ικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεως
δηµοσίων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών, σύµφωνα µε την οδηγία 89/665ΕΟΚ» (ΦΕΚ
Α' 178/1997), όπως ισχύει,
Προεδρικό ∆ιάταγµα 60/2007 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
2004/18/ΕΚ περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών
και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία
2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005» (ΦΕΚ Α'
64/2007), όπως ισχύει,
Τα άρθρα 35 παρ. 1 και 36 του Προεδρικού ∆ιατάγµατος 346/1998 «Προσαρµογή της Ελληνικής
Νοµοθεσίας προς το Κοινοτικό ∆ίκαιο, σχετικά µε τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων προµηθειών,
έργων και υπηρεσιών και ειδικότερα προς τις διατάξεις της Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ του Συµβουλίου της
18ης Ιουλίου 1992» (ΦΕΚ Α' 230/1998),
Π∆ 118/2007 (ΦΕΚ Α’ 150/10.07.2007) «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου»
Tην υπ' αριθµ. 182145/28.04.05 απόφαση περί ένταξης της Πράξης «∆ιαχείριση και λειτουργία
Προστατευόµενης Περιοχής Λίµνης Κερκίνης» στο Μέτρο 8.1 του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» 2000-2006
και την υπ. Αριθµ 126782/16.12.2008 Απόφαση τροποποίησης της
Την υπ' αριθµ 39/2008 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Αναθέτουσας Αρχής µε την οποία
εγκρίθηκε η διενέργεια του παρόντος ∆ιαγωνισµού και ορίστηκαν οι αντίστοιχες επιτροπές.
Τους όρους που περιέχονται στην παρούσα ∆ιακήρυξη και οποιαδήποτε τυχόν τροποποίηση αυτών.

5.2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Η συµµετοχή στον ∆ιαγωνισµό είναι ανοικτή, επί ίσοις όροις, σε όσους πληρούν τις νοµικές, οικονοµικές και
τεχνικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στη ∆ιακήρυξη και διαθέτουν την απαιτούµενη επαγγελµατική
επάρκεια και εµπειρία.
Στο ∆ιαγωνισµό γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι σύµφωνες µε όλους τους όρους, τις προϋποθέσεις
και τις προδιαγραφές της ∆ιακήρυξης, ενώ είναι δυνατό, κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης, να
θεωρηθούν αποδεκτές και προσφορές που παρουσιάζουν επουσιώδεις αποκλίσεις. Ως επουσιώδεις
αποκλίσεις νοούνται οι αποκλίσεις που δεν επηρεάζουν την έκταση της Προµήθειας/Τµήµατος ή την
ποιότητα εκτέλεσής της, δεν περιορίζουν, σε κανένα σηµείο, τα δικαιώµατα της Αναθέτουσας Αρχής ή τις
υποχρεώσεις του Προσφέροντος και δεν θίγουν τις αρχές της διαφάνειας και της ίσης µεταχείρισης των
Προσφερόντων.
Προσφορές που, κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης, είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίµησης ή
περιέχουν όρους αντίθετους προς την ∆ιακήρυξη ή/ και αιρέσεις ή επιφυλάξεις, χαρακτηρίζονται ως µη
αποδεκτές και απορρίπτονται.
Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που, κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης,
εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Τα έγγραφα της προσφοράς και της Σύµβασης καθώς και όλη η σχετική αλληλογραφία που είναι δυνατό να
απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση που
κάποιο από τα παραπάνω έγγραφα είναι διατυπωµένο σε άλλη γλώσσα, πρέπει να συνοδεύεται από επίσηµη
µετάφραση. Ως επίσηµες µεταφράσεις η Αναθέτουσα Αρχή θα δεχθεί εκείνες που γίνονται από τη
µεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, εκείνες που γίνονται από Ελληνικές προξενικές αρχές,
καθώς και εκείνες που γίνονται από Έλληνες δικηγόρους κατά το άρθρο 53 του Κώδικα ∆ικηγόρων (ν.δ.
3026/1954). Επίσης, η Αναθέτουσα Αρχή θα αποδεχθεί κάθε µετάφραση που γίνεται από πρόσωπο ή αρχή
της ηµεδαπής που έχει, σύµφωνα µε διάταξη νόµου, το δικαίωµα να εκδίδει επίσηµες µεταφράσεις. Στην
περίπτωση που ένας Υποψήφιος πρόκειται να υποβάλει µεταφράσεις που έχουν γίνει από αρχές ή πρόσωπα
άλλα, εκτός από το Υπουργείο Εξωτερικών, τις ελληνικές προξενικές αρχές και τους έλληνες δικηγόρους, θα
πρέπει να επισυνάψει και αντίγραφο της διάταξης που παρέχει στην εν λόγω αρχή ή πρόσωπο το δικαίωµα
να εκδίδει επίσηµες µεταφράσεις.
Τεχνικοί όροι, που δεν µπορούν να αποδοθούν στην ελληνική, είναι δυνατό να αναγράφονται στην αγγλική.
Τεχνικά φυλλάδια και εγχειρίδια προδιαγραφών και οδηγιών που συνοδεύουν τον Φάκελο Τεχνικής
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Προσφοράς των οποίων το πρωτότυπο έχει συνταχθεί στην αγγλική, δεν χρειάζεται να µεταφραστούν στην
Ελληνική. ∆ικαιούται, όµως η Επιτροπή Αξιολόγησης, να ζητήσει την µετάφραση όσων εξ αυτών κρίνει αυτή
αναγκαία, σύµφωνα µε την παρ. 8.1. καθώς και την θεώρησή τους σύµφωνα µε το ν. 1497 (ΦΕΚ Α’ 188),
για όσα από αυτά δεν είναι ήδη θεωρηµένα σύµφωνα µε υποχρεωτικό όρο της ∆ιακήρυξης.
Οι επικεφαλίδες, οι τίτλοι των άρθρων, οι υπότιτλοι και ο πίνακας περιεχοµένων τίθενται για διευκόλυνση
της ανάγνωσης και δεν λαµβάνονται υπόψη για την ερµηνεία της ∆ιακήρυξης.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

      



Η ∆ιακήρυξη αυτή αποτελείται από:
α. το Μέρος Α’ (Γενικοί και Ειδικοί Όροι)
β. το Μέρος Β’ (Τεχνική Περιγραφή)
γ. το Μέρος Γ’ (Πίνακες Συµµόρφωσης)
δ. τα Παραρτήµατα που περιέχουν:
-

Υποδείγµατα εγγυητικών επιστολών
Υπόδειγµα Αλφαβητικής Κατάστασης Απασχολούµενου Προσωπικού,
Πίνακες Οικονοµικής Προσφοράς,
Υπόδειγµα σύµβασης

   



 

  



1. Περίληψη της ∆ιακήρυξης στάλθηκε για δηµοσίευση στην Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων την 22/05/2009
2. Περίληψη της ∆ιακήρυξης στάλθηκε για δηµοσίευση στο «Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων»
της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης την 22/05/2009
3. Περίληψη της ∆ιακήρυξης στάλθηκε για δηµοσίευση στον ελληνικό τύπο την 22/05/2009,
4. Περίληψη της Προκήρυξης στάλθηκε στα Επιµελητήρια (ΕΒΕΣ, ΤΕΕ) και στον ΕΟΜΜΕΧ την 22/05/2009.
Καταχωρήθηκε επίσης και στο διαδίκτυο στην διεύθυνση www.kerkini.gr την 22/05/2009.

  

 



 

  

1. Η προθεσµία για την παραλαβή των τευχών του ∆ιαγωνισµού λήγει έξι (6) ηµέρες πριν την καταληκτική
ηµεροµηνία υποβολής προσφορών, ήτοι την 30/06/2009.
2. Το τεύχος της ∆ιακήρυξης του ∆ιαγωνισµού αποστέλλεται ταχυδροµικώς ή παραδίδεται σε
εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο από τον ενδιαφερόµενο µε απόδειξη παραλαβής από τα γραφεία της
Αναθέτουσας Αρχής, Κέντρο Πληροφόρησης Υγροτόπου Κερκίνης, Κερκίνη 620 55 ΚΑΤΩ ΠΟΡΟΪΑ, αρµόδιος
υπάλληλος κ. Ναζηρίδης Θεόδωρος (τηλ: 2327028004), µέσα σε έξι (6) εργάσιµες µέρες από την ιδιόχειρη
υποβολή της αίτησης ή την ταχυδροµική ή ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης των ενδιαφεροµένων στα
γραφεία της. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καµία ευθύνη για τον χρόνο παράδοσης της αίτησης του
ενδιαφεροµένου στα γραφεία της. Η αίτηση πρέπει να περιλαµβάνει τα πλήρη στοιχεία του αιτούντος
(επωνυµία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, όνοµα προσώπου επαφής),
έτσι ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη διάθεση της πλήρη καταγραφή όσων παρέλαβαν τη ∆ιακήρυξη
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για την αποστολή πρόσθετων εγγράφων, µεταβολών ή διευκρινήσεων ή/και την εξακρίβωση του
δικαιώµατος συµµετοχής. Επισηµαίνεται ότι η αποδεδειγµένη παραλαβή των εγγράφων της ∆ιακήρυξης είναι
απαραίτητη για τη συµµετοχή του ενδιαφερόµενου στο ∆ιαγωνισµό. Σε περίπτωση ένωσης προµηθευτών ή
κοινοπραξίας, αρκεί η παραλαβή της ∆ιακήρυξης από οποιοδήποτε µέλος αυτής. Επίσης, επιτρέπεται η
συµµετοχή εταιρείας συνδεδεµένης, κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/1920 "Περί Ανωνύµων
Εταιρειών" (ΦΕΚ Α'37), µε εκείνη που παρέλαβε την ∆ιακήρυξη. Προσφορές των οποίων δεν έχει προηγηθεί
παραλαβή της παρούσας µέσω της ανωτέρω αναφερόµενης διαδικασίας δεν θα αποσφραγίζονται και θα
επιστρέφονται ως απαράδεκτες.
4. Οι παραλήπτες των τευχών υποχρεούνται µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την παραλαβή τους
να τα ελέγξουν από άποψη πληρότητας, σύµφωνα µε τον πίνακα περιεχοµένων και τον συνολικό αριθµό
σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν εγγράφως στην Αναθέτουσα
αρχή και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο εγκαίρως, ώστε να τηρηθεί από αυτούς η προθεσµία της παρ.
1 του παρόντος άρθρου. Ενστάσεις κατά της νοµιµότητας του ∆ιαγωνισµού µε το αιτιολογικό της µη
πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Μετά την κατάθεση των Προσφορών, διευκρινίσεις, τροποποιήσεις ή αποκρούσεις όρων της ∆ιακήρυξης ή
των Προσφορών δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
5. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ζητήσουν εγγράφως από την Αναθέτουσα Αρχή συµπληρωµατικές
πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης µέχρι και οχτώ (8) ηµέρες πριν
από την εκπνοή της προθεσµίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ 2 περ. α του Π∆ 118/2007 και
αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ηµέρες πριν από την εκπνοή της ως άνω προθεσµίας Οι αιτήσεις
παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται υπόψη κ. Ναζηρίδη Θεόδωρου (τηλ: 2327028004 , φαξ:
2327028005, Κέντρο Πληροφόρησης Υγροτόπου Κερκίνης, Κερκίνη 620 55 ΚΑΤΩ ΠΟΡΟΪΑ).
6. Κανένας Υποψήφιος σε οποιαδήποτε περίπτωση µπορεί να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ µέρους
της Αναθέτουσας Αρχής.

    

  

   

   

1. Οι ενδιαφερόµενοι θα υποβάλουν την Προσφορά τους, µη εξαρτώµενη από όρο, προϋπόθεση, αίρεση ή
επιφύλαξη, στην Αναθέτουσα Αρχή, Κέντρο Πληροφόρησης Υγροτόπου Κερκίνης, Κερκίνη 620 55 ΚΑΤΩ
ΠΟΡΟΪΑ, µέχρι την 06/07/2009, ηµέρα ∆ευτέρα έως και ώρα 14:00. Προσφορά µπορεί να υποβληθεί και µε
συστηµένη ταχυδροµική επιστολή ή ταχυµεταφορέα (courier) που απευθύνεται στην Αναθέτουσα Αρχή
όπως ορίζεται στο άρθρο 15 της παρούσας. Όσες Προσφορές υποβληθούν κατ' αυτόν τον τρόπο θα
ληφθούν υπόψη µόνο εφόσον φθάσουν στην Αναθέτουσα Αρχή µέχρι την ως άνω καταληκτική ηµεροµηνία
και ώρα. Η ευθύνη της έγκαιρης άφιξης της Προσφοράς βαρύνει αποκλειστικά τους Προσφέροντες και δεν
αναγνωρίζεται καθυστέρηση ακόµη και για ανωτέρα βία.
2. Προσφορές που θα κατατεθούν µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα ή οι οποίες, αν και
ταχυδροµήθηκαν έγκαιρα έφθασαν στην Αναθέτουσα Αρχή µετά την ως άνω ηµέρα και ώρα, δεν
αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσµες.
3. Η αποσφράγιση των Προσφορών θα διενεργηθεί την 07/07/2009 ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:00 στα
γραφεία του Φορέα ∆ιαχείρισης Λίµνης Κερκίνης, στο Κέντρο Πληροφόρησης Υγροτόπου Κερκίνης στην
Κερκίνη σε ανοικτή συνεδρίαση της Επιτροπής Αξιολόγησης.
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

    



10.1. ∆ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό έχουν τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή συνεταιρισµοί, που
λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού
Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του
Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε µε το Νόµο 2513/1997, και ασχολούνται, µε
αντικείµενο απασχόλησης, τουλάχιστον κατά τα τελευταία τρία (3) χρόνια, στην εµπορία των ειδών όπως
περιγράφονται στο άρθρο 2 της παρούσας.
2. ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν και οι ενώσεις προµηθευτών ή κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή
προσφορά, εφόσον πληρούν τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 7 του Π.∆. 118/2007. Επισηµαίνεται
ιδιαίτερα ότι:
στην Προσφορά θα πρέπει να αναγράφεται ο υπεύθυνος (συντονιστής) της ένωσης προµηθευτών ή
κοινοπραξίας, ο κοινός εκπρόσωπος, το ποσοστό συµµετοχής κάθε Μέλους της ένωσης ή κοινοπραξίας σε
αυτήν και το ειδικό µέρος της Προµήθειας µε το οποίο θα ασχοληθεί κάθε Μέλος στο πλαίσιο υλοποίησης
της Προµήθειας,
όλα τα Μέλη της ένωσης προµηθευτών ή κοινοπραξίας θα πρέπει να καλύπτουν την απαίτηση της
νόµιµης λειτουργίας τους στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή σε τρίτες χώρες που
έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου,
η απαίτηση για τουλάχιστον τριετή απασχόληση στο αντικείµενο που αναφέρεται στην παράγραφο
(1) ανωτέρω θα πρέπει να καλύπτεται από ένα τουλάχιστον Μέλος της ένωσης προµηθευτών ή
κοινοπραξίας.
Οι ενώσεις προµηθευτών ή κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισµένη νοµική µορφή για την
υποβολή της Προσφοράς τους. Ωστόσο, σε περίπτωση που η Προµήθεια κατακυρωθεί σε ένωση
προµηθευτών ή κοινοπραξία, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, εφόσον το θεωρήσει αναγκαίο για την
ικανοποιητική εκτέλεση της Σύµβασης, να ζητήσει από την ένωση προµηθευτών ή την κοινοπραξία να
περιβληθεί ορισµένη νοµική µορφή και η ένωση προµηθευτών ή κοινοπραξία, στην περίπτωση αυτή,
υποχρεούται να το πράξει.
Με την υποβολή της προσφοράς κάθε Μέλος της ένωσης προµηθευτών ή κοινοπραξίας ευθύνεται
αλληλεγγύως και σε ολόκληρο. Σε περίπτωση ανάθεσης της Προµήθειας, σε ένωση προµηθευτών ή
κοινοπραξία η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι την πλήρη εκτέλεση της Σύµβασης και την οριστική
παραλαβή των υπο προµήθεια ειδών.
Τυχόν υφιστάµενες µεταξύ τους συµφωνίες περί κατανοµής των ευθυνών τους έχουν ισχύ µόνο στις
εσωτερικές τους σχέσεις και σε καµία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας
Αρχής ως λόγος απαλλαγής του ενός µέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων
µελών για την ολοκλήρωση της Προµήθειας.
Σε περίπτωση που, εξαιτίας αδυναµίας, συµπεριλαµβανοµένων ενδεικτικά του θανάτου, της κήρυξης σε
πτώχευση και οποιαδήποτε άλλη κατάσταση αφερεγγυότητας, Μέλος της ένωσης προµηθευτών ή
κοινοπραξίας δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης ή κοινοπραξίας κατά το χρόνο
αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής
προσφοράς µε την ίδια τιµή.
Σε περίπτωση που, εξαιτίας ανικανότητας, συµπεριλαµβανοµένων ενδεικτικά του θανάτου, της κήρυξης σε
πτώχευση και οποιαδήποτε άλλη κατάσταση αφερεγγυότητας, Μέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας δεν µπορεί
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να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως µέλους της ένωσης ή κοινοπραξίας κατά το χρόνο εκτέλεσης της
Σύµβασης, τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης ή κοινοπραξίας συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της
ολοκλήρωσης αυτής µε την ίδια τιµή και τους ίδιους όρους. Στην περίπτωση αυτή, τα εναποµείναντα µέλη
της ένωσης προµηθευτών ή κοινοπραξίας µπορούν να προτείνουν αντικαταστάτη µε προσόντα αντίστοιχα
του µέλους που αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του ∆ιαγωνισµού. Ο προτεινόµενος αντικαταστάτης,
ωστόσο, πρέπει να εγκριθεί προηγουµένως από την Αναθέτουσα Αρχή.
Απαγορεύεται, επί ποινή αποκλεισµού, η συµµετοχή στο ∆ιαγωνισµό ενός νοµικού προσώπου ή ενός
φυσικού προσώπου, σε περισσότερες από µία συµµετοχές (υποψήφια σχήµατα διαγωνιζοµένων) και µε
οποιαδήποτε µορφή συνεργασίας της υπεργολαβίας συµπεριλαµβανοµένης.

10.2. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στο ∆ιαγωνισµό δεν γίνονται δεκτοί:
• Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της προηγουµένης παραγράφου.
• Όσοι, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 43 του Π∆ 60/2007 (άρθρο 45 παρ 1 της οδηγίας
18/2004/ΕΚ), εις βάρος των οποίων υπάρχει οριστική καταδικαστική απόφαση, για έναν ή περισσότερους
από τους λόγους που απαριθµούνται κατωτέρω:
I. συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης
της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου.
II. δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου
1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου.
III. απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
IV. νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας
91/308/EOK του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες.
• Όσοι έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα του
Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από
τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης , της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της
δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.
• Όσοι τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό
συµβιβασµό ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση αφερεγγυότητας που προκύπτει από παρόµοια
διαδικασία προβλεπόµενη από τις εθνικές, νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.
• Όσοι, εναντίον των οποίων έχει κινηθεί διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής
διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή οποιαδήποτε άλλη παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη από τις
εθνικές, νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.
• Όσοι έχουν καταδικασθεί βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασµένου, σύµφωνα µε τις νοµοθετικές
διατάξεις της χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση, και η οποία διαπιστώνει αδίκηµα σχετικό µε την
επαγγελµατική τους διαγωγή.
• Όσοι έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα που αποδεδειγµένως διαπιστώθηκε µε
οποιοδήποτε µέσο.
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• Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης σύµφωνα µε τις νοµοθετικές διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένοι.
• Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την πληρωµή των φόρων και τελών
σύµφωνα µε τις νοµοθετικές διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένοι.
• Όσοι είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται από
την ∆ιακήρυξη.
• Όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από κάποια Ελληνική ∆ηµόσια Υπηρεσία ή ΝΠ∆∆ ή ΝΠΙ∆ ή ΑΕ του
∆ηµοσίου Τοµέα ή που ελέγχεται ή χρηµατοδοτείται από το ∆ηµόσιο γιατί δεν εκπλήρωσαν συµβατικές
υποχρεώσεις τους.
• Όσοι αποκλείσθηκαν από διαγωνισµούς προµηθειών στο Ελληνικό ∆ηµόσιο µε απόφαση του Υπουργείου
Ανάπτυξης.
• Όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που εδρεύουν καταστατικά ή πραγµατικά εκτός Ελλάδας έχουν υποστεί
αντίστοιχες µε τις παραπάνω κυρώσεις σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τυχόν αντίστοιχες κυρώσεις
εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εξετάζονται και θα κρίνονται από την Αναθέτουσα Αρχή κατά περίπτωση.
• Όσοι αποκλείονται για λόγους που αναφέρονται στις λοιπές διατάξεις της παρούσας.
Σε περίπτωση ένωσης προµηθευτών ή κοινοπραξίας, για την ολική απόρριψη αρκεί οποιαδήποτε από τις
παραπάνω προϋποθέσεις αποκλεισµού να ισχύει για ένα τουλάχιστον Μέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας.

  

     



11.1. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι Προσφέροντες οφείλουν επί ποινή αποκλεισµού, µαζί µε την προσφορά, να καταθέσουν Εγγυητική
Επιστολή Συµµετοχής τους στο ∆ιαγωνισµό, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 5% της
προϋπολογισθείσας δαπάνης µε Φ.Π.Α. του Τµήµατος ή Υποτµήµατος για τo οποίo υποβάλλεται προσφορά.
Συγκεκριµένα το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής είναι:
Για το Τµήµα 1: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ: Τέσσερις
χιλιάδες οκτακόσια τριάντα εννέα ευρώ (4.839 €)
Για το Τµήµα 2: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 4Χ4 ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΤΡΟΧΗΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ (ATV)
Υποτµήµα 2.1: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 4Χ4: Έξι χιλιάδες εννιακόσια πενήντα ευρώ (6.950
€)
Για το Τµήµα 2: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 4Χ4 ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΤΡΟΧΗΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ (ATV)
Υποτµήµα 2.2: ΤΕΤΡΑΤΡΟΧΗΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ (ATV): Πεντακόσια πενήντα ευρώ (550 €)
Για το Τµήµα 3: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΩΝ, ΚΙΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ:Τρεις χιλιάδες τριακόσια ογδόντα επτά ευρώ (3.387 €)
Για το Τµήµα 4: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ: Τρεις χιλιάδες
εννιακόσια εβδοµήντα οκτώ ευρώ (3.978 €)
Η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής πρέπει να ισχύει για δύο τουλάχιστον (2) µήνες µετά τη λήξη του
χρόνου ισχύος της προσφοράς.
Η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο που θα ανακηρυχθεί µε φροντίδα του, µετά
την κατάθεση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης, και εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών από την
υπογραφή της Σύµβασης, ενώ στους λοιπούς Προσφέροντες, µε φροντίδα τους, µέσα σε πέντε (5)
εργάσιµες ηµέρες από την υπογραφή της Σύµβασης µε τον Ανάδοχο.
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Η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που
λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού
Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του
Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε µε το νόµο 2513/1997 και έχουν, σύµφωνα µε την
νοµοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το δικαίωµα.
Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσηµη
µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα, (για το θέµα των επισήµων µεταφράσεων ισχύουν τα οριζόµενα
στην παρ. 5.2). Σε περίπτωση που η απόδοση όρου των ξενόγλωσσων εγγυητικών επιστολών διαφέρει από
την απόδοσή του στην Ελληνική, η µετάφρασή του στην Ελληνική θα υπερισχύει της ξενόγλωσσης
διατύπωσης.
Στην περίπτωση ένωσης προµηθευτών ή κοινοπραξιών η εγγυητική επιστολή πρέπει να περιλαµβάνει όρο
ότι αυτή καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της Ένωσης.
Σε περιπτώσεις ενώσεως προσώπων ή κοινοπραξίας, το σύνολο της εγγυητικής επιστολής ή των εγγυητικών
επιστολών που θα υποβάλλουν τα Μέλη θα ισούται µε το ζητούµενο από την παρούσα για κάθε περίπτωση
συµµετοχής ή καλής εκτέλεσης ποσό.
Η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής πρέπει να συνταχθεί σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος Ι.
Επισηµαίνεται ότι για κάθε Τµήµα ή Υποτµήµα του Έργου υποβάλλεται χωριστή Εγγυητική Επιστολή.

11.2. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι συµµετέχοντες στο ∆ιαγωνισµό υποχρεούνται επί ποινή αποκλεισµού να υποβάλλουν, µαζί µε
την Προσφορά τους, τα εξής :
α. Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό, σύµφωνα µε τα οριζόµενα από το Π.∆. 118/2007 και
την παράγραφο 11.1 της παρούσας.
β. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, µε
θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία :
i. Θα αναγράφονται τα στοιχεία του ∆ιαγωνισµού και του Τµήµατος ή Υποτµήµατος Προµήθειας για το
οποίο υποβάλλουν την προσφορά,
ii. Θα δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους:
- δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα στην
περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007,
- δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 καταστάσεις,
του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007
- είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτωσης (3) του εδ.
α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007
- είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περ. (4) του εδ. α της
παρ. 2 και στην περ. (3) του εδ. β της παρ. 2 του του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007
- δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 κατάσταση του
άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007
iii. Θα αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών των
πινάκων 1 έως 8 του παρόντος άρθρου, κατά περίπτωση και σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις
των άρθρων 6 και 20 του Π.∆. 118/2007.
γ. Εφόσον οι Υποψήφιοι συµµετέχουν στο ∆ιαγωνισµό µε Εκπρόσωπό τους, υποβάλλουν µαζί µε την
προσφορά έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που υπογράφει ή/και υποβάλλει την
προσφορά ή/και είναι παρών κατά την αποσφράγισή της.
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11.3 ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑ∆ΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 17 της παρούσας, ο Υποψήφιος, του οποίου η
προσφορά κατατάχθηκε στον σχετικό για το Τµήµα της Προµήθειας πίνακα αξιολόγησης πρώτη εντός
προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, µε
βεβαίωση παραλαβής ή σύµφωνα µε το ν. 2672/1998 (Α΄290), οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισµένο
φάκελο, τα παρακάτω έγγραφα και δικαιολογητικά κατά περίπτωση, τα οποία αποσφραγίζονται και
ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19 παρ. 6 του Π.∆. 118/2007.

11.3.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Πίνακας 1. Έλληνες Πολίτες
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο να πιστοποιείται αφενός η εγγραφή του Υποψηφίου
σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά του ή βεβαίωση αρµόδιας αρχής µε την οποία να πιστοποιείται η άσκηση
του επαγγέλµατός του κατά την ηµέρα διενέργειας του ∆ιαγωνισµού, αφετέρου, ότι εξακολουθεί να
παραµένει εγγεγραµµένος µέχρι την επίδοση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης.
Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της σχετικής
έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική
απόφαση (α) για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π∆ 60/2007, ή (β) για κάποιο από
τα αδικήµατα της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της
δόλιας χρεωκοπίας.
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης τελευταίου εξαµήνου πριν την
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος δεν τελεί υπό
πτώχευση και δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην
αλλοδαπή, το εν λόγω πιστοποιητικό εκδίδεται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι
εγκατεστηµένος, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο Υποψήφιος θα δηλώνει όλους τους οργανισµούς
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το
απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό.
Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή , από τα οποία να προκύπτει ότι κατά την
ηµεροµηνία της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, ο Υποψήφιος είναι ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις του
που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές
υποχρεώσεις του. Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, το εν λόγω πιστοποιητικό εκδίδεται µε
βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένος, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό
πιστοποιητικό.
Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία ο Υποψήφιος θα δηλώνει ότι η προσφορά του για κάθε
Τµήµα ή Υποτµήµα συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας ∆ιακήρυξης,, έλαβε γνώση όλων
των όρων της ∆ιακήρυξης, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
- Όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις είναι του Ν. 1599/1986 και πρέπει να φέρουν θεώρηση γνησίου της
υπογραφής.
- Σε περίπτωση που ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό
τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε ένορκη βεβαίωση
του Υποψηφίου ενώπιον συµβολαιογράφου ή δικαστικής ή διοικητικής αρχής, ή αρµόδιου επαγγελµατικού
οργανισµού της χώρας του Υποψηφίου, στην οποία θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριµένη χώρα δεν
εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στον Υποψήφιο οι ανωτέρω νοµικές
καταστάσεις. Η ένορκη αυτή βεβαίωση, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν την κοινοποίηση της
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, θα υποβληθεί υποχρεωτικά µαζί µε τα δικαιολογητικά του ανωτέρω πίνακα
µετά τη σχετική έγγραφη ειδοποίηση.
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Πίνακας 2. Αλλοδαποί Πολίτες
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής του Υποψήφιου, από το οποίο να προκύπτει
ότι ήταν εγγεγραµµένος στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές
οργανώσεις, κατά την ηµέρα διενέργειας του ∆ιαγωνισµού και εξακολουθεί να παραµένει εγγεγραµµένος
µέχρι της επίδοσης της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης.
Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας
εγκατάστασης του Υποψηφίου, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της σχετικής
έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική
απόφαση (α) για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π∆ 60/2007, ή (β) για κάποιο
από τα αδικήµατα της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της
δόλιας χρεωκοπίας..
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης τελευταίου εξαµήνου πριν την
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος δεν τελεί
υπό πτώχευση και δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην
αλλοδαπή, το εν λόγω πιστοποιητικό εκδίδεται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι
εγκατεστηµένος, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη βεβαίωση ενώπιον αρµόδιας αρχής ή συµβολαιογράφου ή,
αν στη χώρα του Υποψηφίου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού, στην οποία ο Υποψήφιος
θα δηλώνει όλους τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) στους οποίους οφείλει
να καταβάλει εισφορές για το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό.
Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή , από τα οποία να προκύπτει ότι κατά
την ηµεροµηνία της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, ο είναι ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις του που
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές
υποχρεώσεις του. Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, το εν λόγω πιστοποιητικό εκδίδεται µε
βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένος, από την οποία και εκδίδεται το
σχετικό πιστοποιητικό.
Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ή ένορκη βεβαίωση ενώπιον αρµόδιας αρχής ή συµβολαιογράφου ή,
αν στη χώρα του Υποψηφίου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµοδίου επαγγελµατικού οργανισµού, στην οποία ο Υποψήφιος
θα δηλώνει ότι η προσφορά του για κάθε Τµήµα ή Υποτµήµα συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της
παρούσας ∆ιακήρυξης,, έλαβε γνώση όλων των όρων της ∆ιακήρυξης, τους οποίους αποδέχεται
ανεπιφύλακτα.
- Όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις είναι του Ν. 1599/1986 και πρέπει να φέρουν θεώρηση γνησίου της
υπογραφής.
- Σε περίπτωση που στη χώρα του Υποψηφίου ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή
δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να
αναπληρωθούν µε ένορκη βεβαίωση του Υποψηφίου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση,
µε Υπεύθυνη ∆ήλωση του Υποψηφίου ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, συµβολαιογράφου ή
αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού της χώρας του , στην οποία θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριµένη
χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στον Υποψήφιο οι ανωτέρω νοµικές
καταστάσεις. Η ένορκη αυτή βεβαίωση, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν την κοινοποίηση της
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, θα υποβληθεί υποχρεωτικά µαζί µε τα δικαιολογητικά του ανωτέρω πίνακα
µετά τη σχετική έγγραφη ειδοποίηση.
Πίνακας 3. Ηµεδαπά Νοµικά Πρόσωπα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο να πιστοποιείται, αφενός, η εγγραφή του
Υποψηφίου σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά του ή βεβαίωση αρµόδιας αρχής µε την οποία να
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
πιστοποιείται η άσκηση του επαγγέλµατός του κατά την ηµέρα διενέργειας του ∆ιαγωνισµού, αφετέρου,
ότι εξακολουθεί να παραµένει εγγεγραµµένος µέχρι της επίδοσης της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης.
Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής,
έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης από το
οποίο να προκύπτει ότι: (α) οµόρρυθµοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε., (β) διαχειριστές Ε.Π.Ε., (γ)
Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος Α.Ε. και (δ) οι νόµιµοι εκπρόσωποι κάθε άλλου νοµικού προσώπου
δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση (α) για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1
του άρθρου 43 του Π∆ 60/2007, ή (β) για κάποιο από τα αδικήµατα της απάτης, της εκβίασης, της
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης τελευταίου εξαµήνου πριν την
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος δεν τελεί
υπό πτώχευση και δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης τελευταίου εξαµήνου πριν την
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος δεν τελεί
υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990
(Α’ 101), όπως ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις και ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης
κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων. Τα εν λόγω πιστοποιητικά εκδίδονται
σύµφωνα µε το άρθρο 6 παρ. 2 εδ. γ’ περ. (4) του Π∆ 118/2007.
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο νόµιµος εκπρόσωπος του Υποψηφίου θα δηλώνει
όλους τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) στους οποίους ο Υποψήφιος
οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό.
Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή , από τα οποία να προκύπτει ότι κατά
την ηµεροµηνία της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, ο Υποψήφιος είναι ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις
του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις
φορολογικές υποχρεώσεις του.
Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία ο νόµιµος εκπρόσωπος του Υποψηφίου θα δηλώνει ότι η
προσφορά του Υποψήφιου για κάθε Τµήµα ή Υποτµήµα της συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της
παρούσας ∆ιακήρυξης και ότι ο Υποψήφιος έλαβε γνώση όλων των όρων της ∆ιακήρυξης, τους οποίους
αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
Όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η σύσταση και η εκπροσώπηση του Υποψηφίου, και η τήρηση
των προβλεπόµενων στον νόµο διατυπώσεων δηµοσιότητας για τη σύσταση του Υποψηφίου, την
τροποποίηση του καταστατικού του και τον διορισµό των εκπροσώπων του.
- Όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις είναι του Ν. 1599/1986 και πρέπει να φέρουν θεώρηση γνησίου της
υπογραφής.
- Σε περίπτωση που ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό
τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε ένορκη βεβαίωση
του νοµίµου εκπροσώπου του Υποψηφίου ενώπιον συµβολαιογράφου ή ενώπιον δικαστικής ή διοικητική
αρχής, στην οποία θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και
ότι δεν συντρέχουν στον Υποψήφιο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις. Η ένορκη αυτή βεβαίωση, έκδοσης
του τελευταίου τριµήνου πριν την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, θα υποβληθεί
υποχρεωτικά µαζί µε τα δικαιολογητικά του ανωτέρω πίνακα µετά τη σχετική έγγραφη ειδοποίηση.
Πίνακας 4. Συνεταιρισµοί
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής,
έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης από το
οποίο να προκύπτει ότι ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη
δικαστική απόφαση (α) για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π∆ 60/2007, ή (β) για
κάποιο από τα αδικήµατα της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας
και της δόλιας χρεωκοπίας
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Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης τελευταίου εξαµήνου πριν την
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος δεν τελεί
υπό πτώχευση και δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην
αλλοδαπή, το εν λόγω πιστοποιητικό εκδίδεται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι
εγκατεστηµένος, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης τελευταίου εξαµήνου πριν την
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος δεν τελεί
υπό αναγκαστική διαχείριση και δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. Σε περίπτωση
εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, το εν λόγω πιστοποιητικό εκδίδεται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία
της χώρας που είναι εγκατεστηµένος, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο Υποψήφιος θα δηλώνει όλους τους οργανισµούς
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το
απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό.
Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή , από τα οποία να προκύπτει ότι κατά
την ηµεροµηνία της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, ο Υποψήφιος είναι ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις
του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις
φορολογικές υποχρεώσεις του. Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, το εν λόγω πιστοποιητικό
εκδίδεται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένος, από την οποία και
εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
Βεβαίωση της αρµόδιας αρχής, ότι ο Υποψήφιος λειτουργεί και εκπροσωπείται νόµιµα.
Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία ο νόµιµος εκπρόσωπος του Υποψηφίου θα δηλώνει ότι η
προσφορά του Υποψηφίου για κάθε Τµήµα ή Υποτµήµα της συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της
παρούσας ∆ιακήρυξης, και ότι ο Υποψήφιος έλαβε γνώση όλων των όρων της ∆ιακήρυξης, τους οποίους
αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
- Όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις είναι του Ν. 1599/1986 και πρέπει να φέρουν θεώρηση γνησίου της
υπογραφής.
- Σε περίπτωση που ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό
τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε ένορκη βεβαίωση
του νοµίµου εκπροσώπου του Υποψηφίου ενώπιον συµβολαιογράφου ή ενώπιον δικαστικής ή διοικητική
αρχής, στην οποία θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και
ότι δεν συντρέχουν στον Υποψήφιο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις. Η ένορκη αυτή βεβαίωση, έκδοσης
του τελευταίου τριµήνου πριν την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, θα υποβληθεί
υποχρεωτικά µαζί µε τα δικαιολογητικά του ανωτέρω πίνακα µετά τη σχετική έγγραφη ειδοποίηση.

Πίνακας 5. Αλλοδαπά Νοµικά Πρόσωπα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας προέλευσης του Υποψήφιου, µε το οποίο να πιστοποιείται
αφενός η εγγραφή του Υποψηφίου στο οικείο Επιµελητήριο και το ειδικό επάγγελµά του ή βεβαίωση
αρµόδιας αρχής µε την οποία να πιστοποιείται η άσκηση του επαγγέλµατός του κατά την ηµέρα διενέργειας
του ∆ιαγωνισµού, αφετέρου, ότι εξακολουθεί να παραµένει εγγεγραµµένος µέχρι της επίδοσης της σχετικής
έγγραφης ειδοποίησης.
Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο της αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής,
της χώρας προέλευσης του Υποψηφίου, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο νόµιµος εκπρόσωπος του Υποψηφίου δεν
έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση (α) για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του
άρθρου 43 του Π∆ 60/2007, ή (β) για κάποιο από τα αδικήµατα της απάτης, της εκβίασης, της
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας προέλευσης του Υποψηφίου, έκδοσης
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τελευταίου εξαµήνου πριν την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει
ότι ο Υποψήφιος δεν τελεί υπό πτώχευση και δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας προέλευσης του Υποψηφίου, έκδοσης
τελευταίου εξαµήνου πριν την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει
ότι ο Υποψήφιος δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική
εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α’ 101), όπως ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις και ότι δεν τελεί υπό
διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή άλλες
ανάλογες καταστάσεις.
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη βεβαίωση ενώπιον αρµόδιας αρχής ή συµβολαιογράφου ή,
αν στη χώρα του Υποψηφίου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού, στην οποία ο νόµιµος
εκπρόσωπος του Υποψηφίου θα δηλώνει όλους τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και
επικουρικής) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό.
Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή της χώρας προέλευσης του Υποψήφιου,
από τα οποία να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, ο Υποψήφιος
είναι ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και
επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του.
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη βεβαίωση ενώπιον αρµόδιας αρχής ή συµβολαιογράφου ή,
αν στη χώρα του Υποψηφίου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού, στην οποία ο νόµιµος
εκπρόσωπος του Υποψηφίου θα δηλώνει ότι η προσφορά του Υποψηφίου για κάθε Τµήµα ή Υποτµήµα της
συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας ∆ιακήρυξης, και ότι ο Υποψήφιος έλαβε γνώση όλων
των όρων της ∆ιακήρυξης, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
Όλα τα έγγραφα από τα οποία να προκύπτει η σύσταση και εκπροσώπηση του Υποψηφίου και η τήρηση
των προβλεπόµενων στο νόµο διατυπώσεων δηµοσιότητας για τη σύσταση του Υποψηφίου, την
τροποποίηση του καταστατικού του και τον διορισµό των εκπροσώπων του.
- Όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις είναι του Ν. 1599/1986 και πρέπει να φέρουν θεώρηση γνησίου της
υπογραφής.
- Σε περίπτωση που στη χώρα του Υποψηφίου ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή
δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να
αναπληρωθούν µε ένορκη βεβαίωση του νοµίµου εκπροσώπου του Υποψηφίου Αναδόχου ή, στα κράτη
όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, µε υπεύθυνη δήλωση του νοµίµου εκπροσώπου του Υποψηφίου
ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού της
χώρας του Υποψηφίου, στην οποία θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα
συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στον Υποψήφιο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις. Η ένορκη
αυτή βεβαίωση, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης
ειδοποίησης, θα υποβληθεί υποχρεωτικά µαζί µε τα δικαιολογητικά του ανωτέρω πίνακα µετά τη σχετική
έγγραφη ειδοποίηση.
Πίνακας 6. Ενώσεις Προµηθευτών / Κοινοπραξίες
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
Για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα τα ∆ικαιολογητικά, ανάλογα µε
την περίπτωση (ηµεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ηµεδαπό/ αλλοδαπό νοµικό πρόσωπο,
συνεταιρισµός).
Συµφωνητικό µεταξύ των Μελών της Ένωσης / Κοινοπραξίας όπου:
- να αναγράφεται και να οριοθετείται µε σαφήνεια το ποσοστό συµµετοχής κάθε Μέλους της Ένωσης /
Κοινοπραξίας στην Ένωση / Κοινοπραξία και το ειδικό µέρος της Προµήθειας, το οποίο αυτό θα αναλάβει
στα πλαίσια υλοποίησης της Προµήθειας στο σύνολο της Προσφοράς,
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- να δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισµό και τη διοίκηση όλων των Μελών της Ένωσης /
Κοινοπραξίας (leader),
- να ορίζεται κοινός Εκπρόσωπος της Ένωσης / Κοινοπραξίας και των Μελών της για τη συµµετοχή της στο
∆ιαγωνισµό και την εκπροσώπηση της Ένωσης / Κοινοπραξίας και των Μελών της έναντι της Αναθέτουσας
Αρχής.
Πράξη του αρµόδιου οργάνου κάθε µέλους της Ένωσης / Κοινοπραξίας από το οποίο να προκύπτει η
έγκριση του για τη συµµετοχή του Μέλους:
- στην Ένωση/Κοινοπραξία και
- στο ∆ιαγωνισµό
- τον ορισµό κοινού Εκπροσώπου
Συµβολαιογραφική πράξη ορισµού του κοινού Εκπροσώπου της Ένωσης/Κοινοπραξίας µε την οποία να
εξουσιοδοτείται να υπογράψει για λογαριασµό των Μελών της Ένωσης/Κοινοπραξίας τα έγγραφα και
δικαιολογητικά ή/και να υποβάλλει την Προσφορά ή/και να παρίσταται κατά την την αποσφράγισή της και
σε όλα τα στάδια του ∆ιαγωνισµού ή και να παραλαµβάνει όλα τα έγγραφα που κατά την διάρκεια του
∆ιαγωνισµού απευθύνονται από την Αναθέτουσα Αρχή στην Ένωση/κοινοπραξία.
Πρόσθετα, οι Υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν , επί ποινή αποκλεισµού, τα εξής:
•

•

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 µε θεώρηση γνησίου της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνει
ο Υποψήφιος ότι παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσης για οποιαδήποτε Απόφαση της
Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως της αναβολής ή ακύρωσης του ∆ιαγωνισµού ή της υπαναχώρησης της
Αναθέτουσας Αρχής ή της κρίσης της Επιτροπής Αξιολόγησης, όπως και για κάθε λόγο δηµοσίου
συµφέροντος.
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 µε θεώρηση γνησίου της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνει
ο Υποψήφιος ότι όλα τα µέρη του εξοπλισµού που προσφέρει είναι καινούργια και αµεταχείριστα.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

    

  

Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους Υποψήφιους για τέσσερις (4) µήνες από την εποµένη ηµέρα της
καταληκτικής ηµεροµηνίας παραλαβής των προσφορών από την Αναθέτουσα Αρχή, ήτοι µέχρι την
7/11/2009. Προσφορά που ορίζει µικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η ισχύς των προσφορών είναι δυνατό να παραταθεί εγγράφως, εφ’ όσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή
πριν από τη λήξη της και κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το ανωτέρω οριζόµενο, σύµφωνα
µε το άρθρο 13 του Π.∆. 118/2007.
Αν προκύψει ανάγκη παράτασης της ισχύος των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή θα απευθύνει σχετικό
αίτηµα προς τους Προσφέροντες, το αργότερο πέντε (5) ηµέρες πριν από τη λήξη ισχύος των προσφορών
τους. Οι Προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν εγγράφως µέσα σε τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες και σε
περίπτωση που αποδέχονται την αιτούµενη παράταση, να ανανεώσουν και τις Εγγυητικές Επιστολές
Συµµετοχής τους, αν αυτές δεν ισχύουν και για τυχόν παρατάσεις. Όσοι από τους Υποψηφίους δεν
απαντήσουν εντός της παραπάνω προθεσµίας ή απαντήσουν αρνητικά, αυτοµάτως αποκλείονται από τα
επόµενα στάδια του ∆ιαγωνισµού.
Σε περίπτωση κατάργησης του εξοπλισµού, ο οποίος περιλαµβάνεται στην προσφορά και αντικατάστασης
αυτού µε άλλον τεχνολογικά ανώτερο, ο Ανάδοχος δεσµεύεται, ότι για όλη τη διάρκεια της Σύµβασης θα
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προµηθεύει εξοπλισµό του ιδίου κατασκευαστή, αντίστοιχων ή ανώτερων προδιαγραφών µε ανώτατη τιµή
αυτή της προσφοράς.
Σε περίπτωση που η Κατακύρωση του ∆ιαγωνισµού ανακοινωθεί µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της
προσφοράς ή µετά τη λήξη τυχόν παράτασής της, η Κατακύρωση δεσµεύει τον υποψήφιο Ανάδοχο µόνο
εφ’ όσον αυτός την αποδεχτεί.

   



  

 

Στο ∆ιαγωνισµό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές για το σύνολο ή µέρος των
προκηρυσσόµενων µε την παρούσα Τµηµάτων ή Υποτµηµάτων. Σε περίπτωση υποβολής τους
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της Προσφοράς ή Προσφορά που, κατά τη κρίση της αρµόδιας Επιτροπής
Αξιολόγησης εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά, δεν λαµβάνεται υπόψη.

  

   

   





Ο Υποψήφιος δύναται να καταθέσει Προσφορά για ένα ή περισσότερα Τµήµατα ή Υποτµήµατα του Έργου.
∆εν γίνονται αποδεκτές Προσφορές για µέρος Τµήµατος ή Υποτµήµατος του προκηρυσσόµενου Έργου

   



 

Η Προσφορά για κάθε Τµήµα ή Υποτµήµα του Έργου κατατίθεται σε χωριστό φάκελο µέσα στον ενιαίο
φάκελο, όπως ορίζεται στο άρθρο αυτό πιο κάτω.
Οι Υποψήφιοι υποβάλλουν την Προσφορά τους είτε καταθέτοντας την αυτοπροσώπως είτε µε ειδικά προς
τούτο εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό τους είτε αποστέλλοντας την ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή ή µε
ταχυµεταφορέα (courier) στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής. Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα ορίζονται στο
άρθρο 9 της παρούσας ∆ιακήρυξης.
Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεµία ευθύνη φέρει για τη µη εµπρόθεσµη παράδοση σ’ αυτή της προσφοράς ή για
το περιεχόµενο των φακέλων που τη συνοδεύουν.
Οι Προσφορές συντάσσονται σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας ∆ιακήρυξης και υποχρεωτικά στην
ελληνική γλώσσα.
Η Προσφορά κάθε Υποψηφίου κατατίθεται µέσα σε ενιαίο σφραγισµένο φάκελο, που περιλαµβάνει όσα
καθορίζονται στην παρούσα ∆ιακήρυξη.
Ο ενιαίος σφραγισµένος φάκελος πρέπει να φέρει την ένδειξη:
ΟΝΟΜΑ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ 4Χ4 ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΤΡΟΧΗΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ (ATV), ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΩΝ,
ΚΙΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, και ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ»
ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΤΜΗΜΑΤΑ:
Τµήµα 1: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ
Τµήµα 2: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 4Χ4 ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΤΡΟΧΗΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ (ATV)
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Υποτµήµα 2.1: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 4Χ4
Υποτµήµα 2.2: ΤΕΤΡΑΤΡΟΧΗΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ (ATV)
Τµήµα 3: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΩΝ, ΚΙΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Τµήµα 4: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Στο πλαίσιο του έργου:
«∆ιαχείριση και Λειτουργία Προστατευόµενης Περιοχής Λίµνης Κερκίνης»
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 6/7/2009

Σε περίπτωση Ένωσης Προµηθευτών/ Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία όλων των
µελών της.
Ο ενιαίος σφραγισµένος φάκελος περιέχει τρεις επιµέρους ανεξάρτητους σφραγισµένους φακέλους, ήτοι:
Α. «Φάκελος ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής», ο οποίος περιέχει τα έγγραφα και δικαιολογητικά
που ορίζονται στα άρθρα 11.2 και 11.3 της παρούσας ∆ιακήρυξης.
Β. «Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς» για κάθε Τµήµα ή Υποτµήµα του Έργου, ο οποίος περιέχει τα
στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς του Υποψήφιου για το αντίστοιχο Τµήµα ή Υποτµήµα της
Προσφοράς, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 16.2 της παρούσας ∆ιακήρυξης.
Γ. «Φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς» για κάθε Τµήµα ή Υποτµήµα του Έργου, ο οποίος περιέχει
τα στοιχεία της Οικονοµικής Προσφοράς του Υποψήφιου για το αντίστοιχο Τµήµα ή Υποτµήµα της
Προσφοράς, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 16.3. της παρούσας ∆ιακήρυξης
Οι ανωτέρω Φάκελοι θα υποβληθούν ως εξής:
∆ικαιολογητικά συµµετοχής
- ένας (1) υποφάκελος που θα περιέχει τα πρωτότυπα δικαιολογητικά,. Σε κάθε δικαιολογητικό θα
αναγράφεται η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ»
- ένας (1) υποφάκελος που θα περιέχει µία σειρά αντίγραφα των πρωτοτύπων,
που θα περιλαµβάνονται στο σφραγισµένο φάκελο «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής».
Τεχνική Προσφορά
- ένας (1) υποφάκελος για κάθε Τµήµα ή Υποτµήµα του Έργου που θα περιέχει το πρωτότυπο της Τεχνικής
Προσφοράς για κάθε Τµήµα ή Υποτµήµα ο καθένας. Σε κάθε σελίδα του θα αναγράφεται η λέξη
«ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και θα έχει την υπογραφή του Υποψηφίου, αν είναι φυσικό πρόσωπο, ή του νοµίµου
εκπροσώπου του, αν είναι νοµικό πρόσωπο, ή του κοινού Εκπροσώπου, αν είναι ένωση προµηθευτών ή
κοινοπραξία.
- ένας (1) υποφάκελος που θα περιέχει µία σειρά αντίγραφα της πρωτότυπης Τεχνικής Προσφοράς για κάθε
Τµήµα ή Υποτµήµα του Έργου.
που θα περιλαµβάνονται στο σφραγισµένο φάκελο «Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς».
Οικονοµική Προσφορά
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- ένας (1) υποφάκελος για κάθε Τµήµα ή Υποτµήµα του Έργου που θα περιέχει το πρωτότυπο της
Οικονοµικής Προσφοράς για κάθε Τµήµα ή Υποτµήµα του Έργου ο καθένας. Σε κάθε σελίδα της θα
αναγράφεται η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και θα έχει την υπογραφή του Υποψηφίου, αν είναι φυσικό πρόσωπο,
ή του νοµίµου εκπροσώπου του, αν είναι νοµικό πρόσωπο, ή του κοινού Εκπροσώπου, αν είναι ένωση
προµηθευτών ή κοινοπραξία.
- ένας (1) υποφάκελος για κάθε Τµήµα ή Υποτµήµα του Έργου που θα περιέχει µία σειρά αντίγραφα της
πρωτότυπης Οικονοµικής Προσφοράς για κάθε Τµήµα ή Υποτµήµα του Έργου
που θα περιλαµβάνονται στο σφραγισµένο φάκελο «Φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς».
Όλοι οι επί µέρους φάκελοι και υποφάκελοι θα είναι σφραγισµένοι και θα αναγράφουν την επωνυµία και
διεύθυνση, αριθµό τηλεφώνου, φαξ και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του υποψήφιου, φέρουν τις
ενδείξεις του κυρίως φακέλου και επιπλέον τον πλήρη τίτλο κάθε Τµήµατος ή Υποτµήµατος, σε περίπτωση
Προσφοράς για περισσότερα Τµήµατα ή Υποτµήµατα.
1. Οι Προσφορές θα υποβληθούν στην ελληνική γλώσσα, µε εξαίρεση τα συνηµµένα στην τεχνική
προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που µπορεί να είναι στην αγγλική γλώσσα.
2. Το περιεχόµενο του ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ είναι επικρατέστερο από τα άλλα αντίτυπα, σε περίπτωση
ασυµφωνίας αυτών µε το πρωτότυπο.
3. Οι προσφορές πρέπει να συνταχθούν µε τον τρόπο, την τάξη, την αρίθµηση και τα χαρακτηριστικά που
καθορίζονται στη ∆ιακήρυξη. Τα περιεχόµενα σε κάθε υποφάκελο έγγραφα αριθµούνται κατά συνεχή σειρά
αύξοντος αριθµού και µονογράφονται σε κάθε σελίδα από τον Υποψήφιο/νόµιµο ή κοινό εκπρόσωπο.
4. Ο Υποψήφιος πρέπει να συµπληρώσει και τους σχετικούς πίνακες συµµόρφωσης, σύµφωνα µε τις κατά
περίπτωση οδηγίες.
5. Οι προσφορές πρέπει να µην είναι ιδιόγραφες και δεν πρέπει να φέρουν ξυσίµατα, σβησίµατα, διαγραφές,
προσθήκες κλπ. Οποιαδήποτε διόρθωση στην προσφορά, πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και
µονογραµµένη από τον Υποψήφιο.
6. Σε περίπτωση που στο περιεχόµενο των προσφορών χρησιµοποιούνται συντοµογραφίες για τη δήλωση
τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τους Υποψήφιους να αναφέρουν σε ιδιαίτερο συνοδευτικό
πίνακα τις συντοµογραφίες αυτές µε την εξήγηση της έννοιας τους.
7. Η συµµετοχή στον ∆ιαγωνισµό συνεπάγεται αυτόµατα και την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων
των όρων της παρούσας ∆ιακήρυξης.
8. Η Αναθέτουσα Αρχή θα διαφυλάξει το απόρρητο των προσφορών εν αναµονή της αξιολόγησής τους.

    





16.1. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ περιέχει τα στοιχεία και δικαιολογητικά συµµετοχής που
ορίζονται στο άρθρο 11 της παρούσας ∆ιακήρυξης.
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16.2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Για κάθε Τµήµα ή Υποτµήµα του Έργου, ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ που θα υποβάλει ο
Υποψήφιος πρέπει να περιέχει τα παρακάτω:
Πίνακας 7. Περιεχόµενα τεχνικής προσφοράς
Α/Α
1
1.1
1.2
2
3

ΤΙΤΛΟΣ
Εξοπλισµός-Τεχνική υποστήριξη
Περιγραφή προτεινόµενου εξοπλισµού
Ποιότητα και όροι παροχής υπηρεσιών
τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης
Πίνακες Συµµόρφωσης
Πίνακες Οικονοµικής Προσφοράς χωρίς
τιµές

ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΜΕΡΟΣ Β’ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΜΕΡΟΣ Β’ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΜΕΡΟΣ Γ’ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ. ΠΙΝΑΚΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Υπενθυµίζεται ότι η αναφορά τιµών στην Τεχνική Προσφορά οδηγεί σε αποκλεισµό του
Υποψηφίου.
Επίσης ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ πρέπει να περιέχει:
•
•

τεκµηριωτικό υλικό για τον εξοπλισµό κάθε προσφεροµένου είδους (εγχειρίδια, τεχνικά φυλλάδια,
κλπ)
οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκµηριώνει πληρέστερα την Προσφορά του Υποψήφιου και απαντά
στις επιµέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα ∆ιακήρυξη, αλλά και στα αντίστοιχα κριτήρια
αξιολόγησης.

1. Εξοπλισµός-Τεχνική υποστήριξη
Στο µέρος που αφορά τον εξοπλισµό, για κάθε Τµήµα ή Υποτµήµα, θα πρέπει να περιγράφεται αναλυτικά
και µε σαφήνεια ο προτεινόµενος εξοπλισµός σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο ΜΕΡΟΣ Β’ και Γ΄ της
παρούσας. Η περιγραφή θα πρέπει να αναφέρεται τόσο στα τεχνικά χαρακτηριστικά, τεκµηριωµένα µέσα
από τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή, όσο και στον τρόπο σύνδεσης και λειτουργίας των συστηµάτων.
Για τον προτεινόµενο εξοπλισµό θα ληφθούν υπόψη, κατά την αξιολόγηση, εφόσον συµπεριληφθούν στην
τεχνική προσφορά, πιστοποιητικά εκδιδόµενα από επίσηµα ινστιτούτα ή επίσηµες υπηρεσίες ποιοτικού
ελέγχου (π.χ. ISO, CCITT, ΕΛΟΤ κλπ), αναγνωρισµένης αρµοδιότητας, µε τα οποία βεβαιώνεται η
καταλληλότητα του προσφερόµενου υλικού και η συµµόρφωση µε τα τεχνικά και ποιοτικά standards τα
οποία ισχυρίζεται ότι πληροί.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα βασίσει την αξιολόγηση της µόνο σε τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται
στα τεχνικά φυλλάδια. Η τεχνική αρτιότητα των φυλλαδίων θα αποτελέσει στοιχείο αξιολόγησης ως ένδειξη
της τεχνικής υποστήριξης που µπορεί να προσφέρουν οι Υποψήφιοι.
Σε ό,τι αφορά την τεχνική υποστήριξη, για κάθε Τµήµα ή Υποτµήµα, η προσφορά θα πρέπει να καλύπτει
αναλυτικά τα παρακάτω θέµατα σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο ΜΕΡΟΣ Β’ και Γ’ της παρούσας ∆ιακήρυξης
µε τίτλο Ποιότητα και όροι προµήθειας και παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης
(Αναλυτικό Χρονοδιάγραµµα, Ύπαρξη και παροχή ανταλλακτικών και οργανωµένο service – δίκτυο
αντιπροσώπων, Εγγύηση Καλής Λειτουργίας, χρόνος απόκρισης για την επίλυση βλαβών ή προβληµάτων
λειτουργίας και συντήρησης).
Η προσφορά θα πρέπει να αναφέρει την εξυπηρέτηση µετά τη πώληση και την τεχνική υποστήριξη που
µπορεί να προσφέρει ο Υποψήφιος. Πρέπει να τεκµηριώνει τη δυνατότητα που έχει αυτός να παράσχει τη
συγκεκριµένη υπηρεσία σήµερα και για όλη τη διάρκεια εγγύησης καλής λειτουργίας από την προµήθεια των
ειδών (ηµεροµηνία οριστικής παραλαβής). Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος προτίθεται να αναθέσει
υπεργολαβικά σε τρίτους την υλοποίηση µέρους του Τµήµατος ή Υποτµήµατος που θα αναλάβει, τότε θα
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πρέπει να τεκµηριώνει τα παραπάνω και για τους υπεργολάβους που θα χρησιµοποιήσει και να προσκοµίσει
τις σχετικές δηλώσεις συνεργασίας.
Πέραν των παραπάνω, στην Τεχνική Προσφορά, πρέπει να αναγράφονται επί ποινή αποκλεισµού τα εξής:
•

•

•

•

•

Εφόσον ο Υποψήφιος κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώσει την επιχειρηµατική
µονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόµενο προϊόν, καθώς και τον τόπο
εγκατάστασής της. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση θα απορρίπτεται ως
απαράδεκτη, σύµφωνα µε το άρθρο 18 του Π∆ 118/2007.
Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος δεν κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν σε δική του
επιχειρηµατική µονάδα, πρέπει να δηλώσει την επιχειρηµατική µονάδα, στην οποία θα
κατασκευαστεί το προσφερόµενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. Ακόµη, πρέπει να
υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση προς την Αναθέτουσα Αρχή, ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος
θα γίνει από την επιχείρηση, στην οποία ανήκει ή η οποία εκµεταλλεύεται ολικά ή µερικά τη µονάδα
κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο νόµιµος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει
αποδεχθεί έναντι του Υποψηφίου την εκτέλεση της συγκεκριµένης προµήθειας, σε περίπτωση
κατακύρωσης στον προµηθευτή, υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. Προσφορά στην οποία δεν θα
υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη, σύµφωνα µε το άρθρο 18 του Π∆
118/2007.
Εάν διαπιστώσει η Αναθέτουσα Αρχή ανυπαρξία της επιχειρηµατικής µονάδας που δηλώθηκε µε την
προσφορά κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού, η προσφορά απορρίπτεται ως
απαράδεκτη. Κατά τα λοιπά εφαρµόζεται η παράγραφος 4 εδ. β’ του άρθρου 18 του Π∆ 118/2007.
Εάν στην επιχειρηµατική µονάδα που δηλώνεται στην προσφορά για την κατασκευή του τελικού
προϊόντος έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισµού από τους ∆ιαγωνισµούς των φορέων που εµπίπτουν
στο πεδίο εφαρµογής του ν. 2286/1995 και η ποινή αυτή ισχύει κατά την ηµεροµηνία διενέργειας
του ∆ιαγωνισµού, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Πριν και µετά τη σύναψη της Σύµβασης µεταξύ Αναδόχου και Αναθέτουσας Αρχής δεν επιτρέπεται
η αλλαγή της επιχειρηµατικής µονάδας που δηλώθηκε µε την προσφορά και µε βάση την οποία
έγινε η κατακύρωση. Κατ’ εξαίρεση, πριν τη σύναψη της Σύµβασης µπορεί να εγκριθεί η ανωτέρω
αλλαγή µόνο λόγω ανωτέρας βίας ή διακοπής λειτουργίας του δηλωθέντος εργοστασίου για
οποιονδήποτε λόγο ενώ, µετά τη σύναψη της Σύµβασης µπορεί να εγκριθεί η ανωτέρω αλλαγή,
µετά από αιτιολογηµένο αίτηµα του Αναδόχου, σε αµφότερες τις περιπτώσεις πάντοτε µετά από
σχετική απόφαση του αρµοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής.

Σε περίπτωση υποβολής Προσφοράς από ένωση προµηθευτών / κοινοπραξία, θα πρέπει να παρουσιάζεται ο
τρόπος συνεργασίας των Μελών µεταξύ τους κατά την υλοποίηση του Έργου.
2. Πίνακες Συµµόρφωσης (ΜΕΡΟΣ Γ’ της παρούσας)
Για τη συµπλήρωση των πινάκων συµµόρφωσης, ο Υποψήφιος θα πρέπει να έχει υπ’ όψη του τα παρακάτω:
•
•

•

Στη Στήλη «ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή
επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.
Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συµπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», που σηµαίνει ότι η αντίστοιχη
προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον Υποψήφιο ή ένας αριθµός που σηµαίνει υποχρεωτικό
αριθµητικό µέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συµµόρφωση, η προδιαγραφή ή το αριθµητικό
µέγεθος αυτής, ανάλογα µε την περίπτωση, θεωρούνται ως απαράβατοι όροι σύµφωνα µε την
παρούσα ∆ιακήρυξη. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται
ως απαράδεκτες. Αν η στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» δεν έχει συµπληρωθεί µε τη λέξη «ΝΑΙ» ή µε κάποιον
αριθµό, τότε η προδιαγραφή δεν είναι απαράβατος όρος. Προσφορές που δεν καλύπτουν τους µη
απαράβατους όρους ή αποκλίνουν από αυτούς δεν απορρίπτονται, αλλά αξιολογούνται.
Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σηµειώνεται η απάντηση του Υποψήφιου που έχει τη µορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν
η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά ή ένα αριθµητικό µέγεθος που
δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά. Απλή κατάφαση ή
επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η Επιτροπή Αξιολόγησης έχει
την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης.
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•

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραποµπή σε Παράρτηµα της Τεχνικής
Προσφοράς το οποίο θα περιλαµβάνει τεχνικά φυλλάδια κατασκευαστών ή αναλυτικές τεχνικές
περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισµού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές
µεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση του Υποψηφίου
τεκµηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων Συµµόρφωσης. Στην αρχή του Παραρτήµατος
καταγράφεται αναλυτικός πίνακας των περιεχόµενων του. Είναι ιδιαίτερα επιθυµητή η πληρέστερη
συµπλήρωση των παραποµπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριµένες (π.χ.
τεχνικό φυλλάδιο ή ΤΦ 5, Σελ. 12, §4 ή Σχήµα 7 κ.λ.π.). Αντίστοιχα, στο τεχνικό φυλλάδιο (αν
υποβάλλεται σε έντυπη µορφή) ή στην αναφορά, θα υπογραµµιστεί το σηµείο που τεκµηριώνει τη
συµφωνία και θα σηµειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συµµόρφωσης στην οποία
καταγράφεται η ζητούµενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 913).

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σηµεία των ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και η παροχή
όλων των πληροφοριών που ζητούνται. Σε περίπτωση που δεν έχει απαντηθεί οποιοσδήποτε όρος των
Πινάκων Συµµόρφωσης, τότε η απάντηση θεωρείται αρνητική, ακόµα και αν η θετική της απάντηση
θεωρείται φυσικό επακόλουθο των απαντήσεων που έχουν δοθεί σε άλλους όρους.
3. Πίνακες Οικονοµικής Προσφοράς χωρίς τιµές
Θα υποβληθεί αναλυτική οικονοµική προσφορά, και θα αξιολογηθεί εάν ανταποκρίνεται στην τεχνική
προσφορά. Για τον παραπάνω λόγο, καθώς και για την εξυπηρέτηση του έργου της αξιολόγησης, οι
προσφέροντες υποχρεούνται επί ποινή αποκλεισµού να περιλάβουν στην Τεχνική τους Προσφορά ακριβές
αντίγραφο όλων των πινάκων Οικονοµικής Προσφοράς (πλην του ανακεφαλαιωτικού), χωρίς τιµές.
Τα περιεχόµενα του φακέλου της Τεχνικής Προσφοράς εξετάζονται από την Επιτροπή Αξιολόγησης κατά τη
διαδικασία αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας τεχνικής αξιολόγησης των προσφορών (Άρθρο
19) µπορεί να καλέσει τους Υποψήφιους να παράσχουν σχετικές διευκρινήσεις ή και να επιδείξουν το
προσφερόµενο ή τα προσφερόµενα Τµήµατα της Προµήθειας ή και να επισκεφθούν τους προτεινόµενους
χώρους τεχνικής υποστήριξης και εξυπηρέτησης και οι Υποψήφιοι υποχρεούνται, στην περίπτωση αυτή, να
παράσχουν αυτές ή να δεχθούν την επίσκεψη της Επιτροπής Αξιολόγησης µέσα σε τρεις (3) εργάσιµες
ηµέρες από την ηµεροµηνία που θα τους ζητηθούν αυτά.

16.3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Για κάθε Τµήµα ή Υποτµήµα του Έργου ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, τον οποίο θα υποβάλει ο
Υποψήφιος πρέπει να περιέχει συµπληρωµένους τους Πίνακες Οικονοµικής Προσφοράς (Παράρτηµα V.
Πίνακες Οικονοµικής Προσφοράς), όπου πρέπει να αναφέρονται, για κάθε Τµήµα ή Υποτµήµα:
-

το συνολικό ποσό της προσφοράς για το Τµήµα ή Υποτµήµα (ολογράφως και αριθµητικώς).

Σε περίπτωση διαφωνίας µεταξύ του ποσού ολογράφως και του αυτού αριθµητικώς, θεωρείται ότι
προσφέρεται το αναφερθέν ολογράφως ποσό. Σε περίπτωση υποβολής της Οικονοµικής Προσφοράς κατά
οποιονδήποτε άλλο τρόπο συνεπάγεται την απόρριψή της.
Οι τιµές θα πρέπει να δίνονται σε ΕΥΡΩ. Στις τιµές θα περιλαµβάνεται και κάθε άλλο ποσό που είναι δυνατό
να τις επιβαρύνει, συµπεριλαµβανοµένων των υπέρ τρίτων χρεώσεων. Οι τιµές σε ΕΥΡΩ όλων των ειδών θα
αφορούν στην παράδοση τους ελευθέρων στους χώρους που θα υποδειχθούν από την Αναθέτουσα Αρχή.
Οι τιµές θα δίνονται, χωρίς Φ.Π.Α., θα αναγράφεται δε το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις %, στο οποίο υπάγεται
το υπό προµήθεια είδος. Σε περίπτωση που αναγράφεται εσφαλµένος Φ.Π.Α., αυτός θα διορθώνεται από
την Επιτροπή Αξιολόγησης.
Προϊόντα ή υπηρεσίες που προσφέρονται δωρεάν θα αναγράφονται στους Πίνακες Οικονοµικής Προσφοράς
µε την ένδειξη «ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ» στη στήλη τιµών. Σε κάθε περίπτωση, όµως, που έχει παραλειφθεί η
αναγραφή τιµής ενώ αναφέρονται τα προϊόντα / υπηρεσίες, ακόµα και αν δεν υπάρχει η ένδειξη «ΧΩΡΙΣ

32

ΚΟΣΤΟΣ», θεωρείται ότι τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες έχουν προσφερθεί δωρεάν. Στις αναφερόµενες τιµές
των ειδών θα περιλαµβάνονται όλα τα επιµέρους κόστη (∆ασµοί, ασφάλιστρα κλπ.). Οι Υποψήφιοι
υποχρεούνται να ακολουθήσουν τους ίδιους κωδικούς και τις περιγραφές προϊόντων στην Προσφορά τους
και ο Ανάδοχος στην εκτέλεση της Σύµβασης, στη διακίνηση των ειδών και στην τιµολόγησή τους.
Το κόστος της συντήρησης και κυρίως οι παρεχόµενες υπηρεσίες µετά τη λήξη της περιόδου καλής
λειτουργίας δεν περιλαµβάνονται στον προϋπολογισµό της Προµήθειας, θα πρέπει όµως να δοθεί το
αντίστοιχο κόστος για κάθε έτος ξεχωριστά στην Οικονοµική Προσφορά του Υποψήφιου. Το ετήσιο κόστος
συντήρησης δεν δύναται να υπερβαίνει το 12% του κόστους των προσφερόµενων ειδών και των
υπηρεσιών εγκατάστασης και παραµετροποίησης, όπως αναφέρεται στους πίνακες Οικονοµικής Προσφοράς.
Σε αντίθετη περίπτωση η προσφορά θα απορρίπτεται. Το κόστος συντήρησης θα αναπροσαρµόζεται βάσει
του εκάστοτε ισχύοντος Γενικού ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή (Γ.∆.Τ.Κ.) και σε κάθε περίπτωση, η
αναπροσαρµογή δεν θα ξεπερνά το 4,0% ετησίως. Για τον υπολογισµό της ετήσιας µεταβολής του Γ.∆.Τ.Κ.
θα χρησιµοποιείται η τιµή του δείκτη κατά τον ίδιο µήνα του προηγούµενου έτους. Σηµειώνεται ότι στο
κόστος συντήρησης συµπεριλαµβάνονται όλα τα παράπλευρα έξοδα που µπορεί να προκύπτουν από αυτό
για τον Ανάδοχο (ταξίδια, επικοινωνίες, άδειες χρήσης, συνδροµές), πέραν των αναλωσίµων.
Ιδιαίτερη σηµασία κατά τη σύνταξη της Οικονοµικής Προσφοράς θα πρέπει να δοθεί στα στοιχεία του
άρθρου 3 της ∆ιακήρυξης καθώς τα επιµέρους σύνολα του αντιτίµου του κάθε Τµήµατος της Προµήθειας θα
πρέπει να µην υπερβαίνουν τα αντίστοιχα επιµέρους ποσά του προυπολογισµού. Προσφορές, για Τµήµατα
της Προµήθειας οι οποίες υπερβαίνουν (µε ΦΠΑ) τον προϋπολογισµό του αντίστοιχου Τµήµατος της
Προµήθειας µε ΦΠΑ ή τον κατ’ Άρθρο 3 της ∆ιακήρυξης προϋπολογισµό, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Σε περίπτωση λογιστικής ασυµφωνίας µεταξύ της τιµής µονάδας και της συνολικής τιµής, υπερισχύει η τιµή
µονάδας.
Εφόσον από την Οικονοµική Προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η
Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Οικονοµική Προσφορά µε συγκριτικό κόστος µικρότερο του 85% του µέσου όρου του συγκριτικού κόστους
των αποδεκτών Οικονοµικών Προσφορών θεωρείται ως ασυνήθιστα χαµηλή. Στην περίπτωση αυτή, η
Επιτροπή, πριν απορρίψει τέτοια Προσφορά, θα ζητήσει εγγράφως από τον Υποψήφιο να παράσχει
εγγράφως, εντός εύλογης προθεσµίας που του τάσσει σύµφωνα µε το άρθρο 21 της ∆ιακήρυξης,
διευκρινίσεις για τη σύνθεση της Προσφοράς που κρίνει σκόπιµες κατά το άρθρο 52 του Π.∆. 60/2007 και
θα ελέγξει, σε συνεννόηση µε τον Υποψήφιο, τη σύνθεση της Προσφοράς, λαµβάνοντας υπόψη τις
δοθείσες διευκρινίσεις (επαλήθευση Προσφοράς). Μη παροχή των ζητούµενων στοιχείων εντός της
ανωτέρω προθεσµίας συνεπάγεται αποκλεισµό του Υποψηφίου από τη διαδικασία.
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

 



 

1.
Η αποσφράγιση των προσφορών που έχουν έγκαιρα υποβληθεί ή αποσταλεί και παραληφθεί,
πραγµατοποιείται σε δηµόσια συνεδρίαση, από την Επιτροπή Αξιολόγησης, παρουσία των Υποψηφίων που
υπέβαλαν Προσφορά ή των νοµίµως εξουσιοδοτηµένων Εκπροσώπων τους.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την
07/07/2009 και ώρα 11:00
Η αποσφράγιση κάθε προσφοράς γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία :
Αποσφραγίζονται οι κυρίως φάκελοι στους οποίους περιέχονται η εγγύηση συµµετοχής, ο φάκελος των
δικαιολογητικών συµµετοχής, ο φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς και ο φάκελος της Οικονοµικής
προσφοράς και τα πρωτότυπα µονογράφονται από όλα τα µέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης ανά φύλλο.
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Οι ΦΑΚΕΛΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ δεν αποσφραγίζονται, αλλά µονογράφονται και σφραγίζονται από
την Επιτροπή Αξιολόγησης και τοποθετούνται σε νέο φάκελο, ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται
από την Επιτροπή Αξιολόγησης και παραδίδεται στην Αναθέτουσα Αρχή, προκειµένου να αποσφραγιστούν
σε ανοικτή συνεδρίαση µετά το πέρας του ελέγχου των Φακέλων ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής και της
αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών των Υποψηφίων.
Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην καταχώρηση των
Υποψήφιων, που υπέβαλαν Προσφορές στο ∆ιαγωνισµό ανά Τµήµα ή Υποτµήµα, καθώς και των
δικαιολογητικών, που υπέβαλαν, σε πρακτικό, το οποίο υπογράφει και σφραγίζει.
Σε επόµενη κλειστή συνεδρίαση, η Επιτροπή Αξιολόγησης ελέγχει την ορθότητα και την πληρότητα των
δικαιολογητικών και της εγγύησης συµµετοχής που έχουν υποβληθεί για κάθε Τµήµα ή Υποτµήµα χωριστά,
και προβαίνει για κάθε Τµήµα ή Υποτµήµα χωριστά στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των
Υποψηφίων, των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν πλήρεις και έγιναν αποδεκτές ως προς τα δικαιολογητικά,
σύµφωνα µε τους όρους της ∆ιακήρυξης και τα κριτήρια ανάθεσης και αξιολόγησης των προσφορών κατ’
άρθρο 18 της ∆ιακήρυξης. Οι φάκελοι των Οικονοµικών Προσφορών για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν
κατά έλεγχο των ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής αποδεκτές δεν ανοίγονται, αλλά επιστρέφονται
σφραγισµένες στους Υποψηφίους που τις υπέβαλαν µετά το πέρας του ∆ιαγωνισµού µε την ανάδειξη του
Αναδόχου.
2.

Απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι προσφορές που κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης:

• Είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση.
• Παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της ∆ιακήρυξης.
Αντίθετα, δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόµενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης δικαιούται να ζητήσει από όλους τους υποψήφιους προµηθευτές διευκρινίσεις, τις
οποίες αυτοί υποχρεούνται µε ποινή αποκλεισµού να παράσχουν µέσα σε τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες.
3.
Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών, των Εγγυητικών Επιστολών Συµµετοχής
και της αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών των Υποψηφίων για κάθε Τµήµα και Υποτµήµα χωριστά, η
Επιτροπή Αξιολόγησης διαβιβάζει στην Αναθέτουσα Αρχή το/α πρακτικό/ά της για τους Υποψήφιους
Αναδόχους, των οποίων οι Προσφορές ανά Τµήµα και Υποτµήµα έχουν γίνει αποδεκτές και έχουν
αξιολογηθεί. Η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην έκδοση της σχετικής απόφασης και µε µέριµνά της
γνωστοποιεί στους Υποψήφιους την απόφασή της. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται ο τόπος, η ώρα και η
ηµεροµηνία της αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών.
Μετά την παρέλευση των προθεσµιών για την άσκηση των προβλεπόµενων στην παρούσα ενδίκων
βοηθηµάτων, σε ανοικτή συνεδρίαση, οι σφραγισµένοι Φάκελοι των Οικονοµικών Προσφορών
επαναφέρονται στην Επιτροπή Αξιολόγησης για την αποσφράγισή τους. Κατά την αποσφράγιση των
Φακέλων των Οικονοµικών Προσφορών, µονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή Αξιολόγησης
όλα τα πρωτότυπα στοιχεία ανά φύλλο και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση των τιµών. Όσες προσφορές δεν
κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται µετά το πέρας του ∆ιαγωνισµού και την
ανακήρυξη του Αναδόχου.
Μετά το πέρας της οικονοµικής αξιολόγησης, η Επιτροπή Αξιολόγησης συντάσσει τελικό πίνακα κατάταξης
των Υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά αξιολόγησης, από τον οποίο προκύπτει ο προτεινόµενος από την
Επιτροπή Ανάδοχος του ∆ιαγωνισµού.
Με την ίδια απόφαση, η Επιτροπή καλεί τον προσφέροντα (ή τους προσφέροντες σε περίπτωση
κατακύρωσης των επιµέρους Τµηµάτων και Υποτµηµάτων σε περισσότερους Ανάδοχους), στον οποίο
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της έγγραφης
ειδοποίησης αυτής να υποβάλει, σε σφραγισµένο φάκελο, τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά του άρθρου
11.3 της παρούσας διακήρυξης, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που
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προβλέπεται στο άρθρο 19 παρ. 6 του Π.∆. 118/2007. Στην ίδια ως άνω απόφαση καθορίζονται ο τόπος, η
ώρα και η ηµεροµηνία της αποσφράγισης του φακέλου των ανωτέρω δικαιολογητικών.
Σε κάθε στάδιο ανοίγµατος των προσφορών και µετά την ανακοίνωση του αντιστοίχου αποτελέσµατος
στους Υποψηφίους που συνεχίζουν να συµµετέχουν, όσοι από αυτούς επιθυµούν, µπορούν να
πληροφορηθούν το περιεχόµενο των άλλων προσφορών κατόπιν εγγράφου αιτήµατος προς την Επιτροπή
και ύστερα από σχετική ειδοποίησή τους από αυτήν για την ηµέρα επίσκεψης και την χρονική διάρκεια
αυτής. Η εξέταση των προσφορών θα γίνει στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, παρουσία ενός µέλους της
Επιτροπής Αξιολόγησης, χωρίς αποµάκρυνση των προσφορών από το χώρο και χωρίς να επιτρέπεται η
φωτοαντιγραφή ή η χρήση άλλων µέσων αναπαραγωγής ή/και αποθήκευσης.

   

 

  

Τα κριτήρια στα οποία θα βασισθεί η τεχνική αξιολόγηση των προσφορών για κάθε Τµήµα και Υποτµήµα
παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.
Εφαρµόζονται δύο Ενότητες κριτηρίων:
1. Τεχνικές Προδιαγραφές Ποιότητα και Απόδοση και
2. Τεχνική Υποστήριξη και Κάλυψη.
Για κάθε Ενότητα, η δεύτερη στήλη των πινάκων περιλαµβάνει τα κριτήρια αξιολόγησης των τεχνικών
Προσφορών, και η τρίτη στήλη δίνει τους συντελεστές βαρύτητας των κριτηρίων. Σηµειώνεται, ότι
ορισµένα κριτήρια αναλύονται σε επί µέρους υποκριτήρια, µε αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας, όπως
αυτά παρατίθενται στην τέταρτη στήλη των πινάκων (για κάθε κριτήριο, το άθροισµα των συντελεστών
βαρύτητας των αντίστοιχων υποκριτηρίων ισούται µε το συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Συντελεστής

Α/Α

1.1

ΚΡΙΤΗΡΙΟ
Οµάδα κριτηρίων 1. Τεχνικές Προδιαγραφές Ποιότητα
και Απόδοση
Συµφωνία του προσφεροµένου εξοπλισµού µε τις τεχνικές
προδιαγραφές

βαρύτητας

70%

Οµάδα κριτηρίων 2. Τεχνική Υποστήριξη και Κάλυψη
2.1

Παρεχόµενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης

10%

2.2

Ποιότητα και όροι παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης
και συντήρησης

15%

2.3

Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης

ΣΥΝΟΛΟ

     

5%
100%

   

Η βαθµολογία των επιµέρους κριτηρίων ή υποκριτηρίων των προσφορών είναι 100 βαθµοί για τις
περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι ελάχιστες προδιαγραφές, όπως αυτές αναλύονται στο ΜΕΡΟΣ Γ΄
Πίνακες Συµµόρφωσης. Η βαθµολογία αυτή αυξάνεται έως 110 βαθµούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές
προδιαγραφές.
Η σταθµισµένη βαθµολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόµενο του επί µέρους συντελεστή βαρύτητας
του κριτηρίου επί τη βαθµολογία του (Σβ*Β).
Η συνολική βαθµολογία (ΣΒ) της κάθε προσφοράς είναι το άθροισµα των σταθµισµένων βαθµολογιών όλων
των κριτηρίων, ήτοι: ΣΒ = Σ(Σβ*Β).
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Μετά την ολοκλήρωση της οικονοµικής αξιολόγησης, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού θα κατατάξει τις προσφορές
σε Συγκριτικό Πίνακα µε βάση τον τύπο:
Π= ΣΚΠ/ΣΒ, όπου:
ΣΚΠ = Συνολικό Κόστος της Προσφοράς.
ΣΒ = Συνολική Βαθµολογία της τεχνικής προσφοράς
Πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το µικρότερο αριθµό Π.
Με βάση την Τελική κατάταξη των προσφορών που έχει προκύψει από την παραπάνω διαδικασία,
προκρίνεται ως υποψήφιος Ανάδοχος ο πρώτος στην κατάταξη.
Προσφορές που τυχόν θα έχουν ισοβαθµήσει τελικά, θα κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά του βαθµού
της τεχνικής αξιολόγησης. Στην περίπτωση που στην πρώτη θέση ισοβαθµήσουν προσφορές µε ίδιο βαθµό
τεχνικής αξιολόγησης και ίδιο ύψος οικονοµικής προσφοράς, τότε η επιλογή του αναδόχου θα γίνει κατόπιν
κληρώσεως, παρουσία όλων των ισοβαθµούντων Προσφερόντων.
Αν σε οποιοδήποτε στάδιο της αξιολόγησης διαπιστωθεί ότι κάποιο χαρακτηριστικό δεν έχει τις ιδιότητες
που δηλώθηκαν από τον Προσφέροντα στην προσφορά του για τις οποίες και βαθµολογήθηκε, ελάχιστη
συνέπεια θα είναι ο µηδενισµός της.

      

Η Επιτροπή Αξιολόγησης έχει το δικαίωµα, εφ’ όσον το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει από Υποψήφιο την
παροχή διευκρινίσεων σχετικά µε το περιεχόµενο της προσφοράς του, καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας
αποσφράγισης και αξιολόγησης που περιγράφεται στα άρθρα 17 επ. της ∆ιακήρυξης. Στην περίπτωση αυτή
η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον Προσφέροντα και δεν θεωρείται αντιπροσφορά, εκτός αν
η απάντηση περιέχει στοιχεία αντιπροσφοράς,.
Τέτοιου είδους διευκρινίσεις θα παραδίδονται εγγράφως στην Επιτροπή Αξιολόγησης, µέσα σε εύλογο
χρονικό διάστηµα που αυτή θα ορίζει κατά περίπτωση.
Από τις διευκρινίσεις που δίνονται από Προσφέροντες, σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη
µόνον εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία ζητήθηκαν.
Κανένας υποψήφιος δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ
µέρους της Αναθέτουσας Αρχής.

 

  

Η απόρριψη Προσφοράς γίνεται µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωµοδότηση της
Επιτροπής Αξιολόγησης.
Η προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου απορρίπτεται ως απαράδεκτη ή µη αποδεκτή κατά περίπτωση σε
κάθε µία ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις και σε κάθε άλλη που προβλέπεται στην παρούσα,
ήτοι:
• Εάν διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο της Επιτροπής Αξιολόγησης έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού του
άρθρου 11 της παρούσας, ∆ιακήρυξης.
• Εάν διαπιστωθεί έλλειψη πλήρους και αιτιολογηµένης τεκµηρίωσης των ελάχιστων προϋποθέσεων
συµµετοχής του άρθρου 10 της παρούσας ∆ιακήρυξης.
• Προσφορά που ορίζει µικρότερο από το χρόνο ισχύος από τον προβλεπόµενο στην παρούσα ∆ιακήρυξη.
• Προσφορά που ορίζει χρόνο παράδοσης µεγαλύτερο από τον προβλεπόµενο στην παρούσα ∆ιακήρυξη.
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• Προσφορά που είναι αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίµησης, υπό αίρεση ή/και δεν προκύπτει µε σαφήνεια η
προσφερόµενη τιµή.
• Προσφορά που δεν καλύπτει πλήρως απαράβατους όρους της ∆ιακήρυξης που έχουν τεθεί επί ποινή
αποκλεισµού.
• Προσφορά που παρουσιάζει κατά την κρίση της αρµόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης ουσιώδεις αποκλίσεις
από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της ∆ιακήρυξης.
• Προσφορά που το συνολικό της τίµηµα υπερβαίνει τον προβλεπόµενο στην παρούσα ∆ιακήρυξη
προϋπολογισµό του Έργου εκάστου Τµήµατος ή Υποτµήµατος αυτού.
• Υπερβολικά χαµηλή οικονοµική Προσφορά µε συγκριτικό κόστος Προσφοράς µικρότερο του 85% του
µέσου όρου του συγκριτικού κόστους των αποδεκτών Οικονοµικών Προσφορών. Στην περίπτωση αυτή, η
Προσφορά θα θεωρείται ως ασυνήθιστα χαµηλή. Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή, πριν απορρίψει την
Προσφορά, θα ζητήσει εγγράφως από τον Υποψήφιο να παράσχει εγγράφως, εντός εύλογης προθεσµίας
που του τάσσει σύµφωνα µε το άρθρο 21 της ∆ιακήρυξης, τις όποιες διευκρινίσεις για τη σύνθεση της
Προσφοράς κρίνει σκόπιµες κατά το άρθρο 52 του Π.∆. 60/2007, όπως ισχύει, και θα ελέγξει, σε
συνεννόηση µε τον Υποψήφιο Ανάδοχο, τη σύνθεση της Προσφοράς του, λαµβάνοντας υπόψη τις δοθείσες
διευκρινίσεις (επαλήθευση Προσφοράς).
• Εάν η τιµή συντήρησης του προσφερόµενου προϊόντος υπερβαίνει την τρέχουσα τιµή συντήρησης, η
οποία αναφέρεται στον επίσηµο τιµοκατάλογο του Υποψηφίου για το αντίστοιχο προϊόν.

    

  



Κατά της διακήρυξης του ∆ιαγωνισµού, της συµµετοχής Υποψηφίου σε αυτόν και της νοµιµότητας της
διενέργειάς του έως και την κατακυρωτική απόφαση επιτρέπεται ένσταση για λόγους νοµιµότητας και
ουσίας, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 15 του Π.∆. 118/2007, όπως ισχύει.
Η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως στο αρµόδιο για τη διενέργεια του ∆ιαγωνισµού όργανο του φορέα ως
εξής:
Α) Κατά της διακήρυξης του ∆ιαγωνισµού: µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση
της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία λήξεως της προθεσµίας υποβολής των προσφορών.
Για τον καθορισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης και
υποβολής των προσφορών.
Η ένσταση εξετάζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Αναθέτουσας Αρχής και η σχετική απόφαση
εκδίδεται το αργότερο δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµέρα υποβολής των
προσφορών
Β) Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της Αναθέτουσας Αρχής που αφορούν τη συµµετοχή οποιουδήποτε
Υποψηφίου στο ∆ιαγωνισµό ή τη διενέργεια του ∆ιαγωνισµού ως προς τη διαδικασία παραλαβής και
αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ίδιου του ∆ιαγωνισµού και µέχρι την
επόµενη εργάσιµη ηµέρα.
Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του ∆ιαγωνισµού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση
των αποτελεσµάτων του ∆ιαγωνισµού από την Επιτροπή Αξιολόγησης και εκδίδεται η σχετική απόφαση.
Η ένσταση κατά της συµµετοχής Υποψηφίου στο ∆ιαγωνισµό κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του
οποίου στρέφεται εντός δύο (2) ηµερών από την υποβολή της.
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Γ) Κατά της διενέργειας του ∆ιαγωνισµού έως την απόφαση που εγκρίνει τον πίνακα κατάταξης των
Υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά επιτυχίας µέσα σε χρονικό διάστηµα τριών (3) εργάσιµων ηµερών από
της ανακοινώσεως των σχετικών αποφάσεων στους Υποψήφιους.
Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά εντός δύο (2) ηµερών από την υποβολή της σε αυτόν κατά του
οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης και η απόφαση εκδίδεται το
αργότερο εντός δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής ενστάσεων.
∆) Κατά της κατακυρωτικής απόφασης, µετά τον έλεγχο της νοµιµότητας και πληρότητας των
δικαιολογητικών του άρθρου 11.3 της παρούσας µέσα σε χρονικό διάστηµα τριών (3) εργάσιµων ηµερών ,
αφότου ο ενδιαφερόµενος υποψήφιος έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης.
Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά εντός δύο (2) ηµερών από την υποβολή της στον Υποψήφιο
κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Αναθέτουσας Αρχής και
η απόφαση εκδίδεται το αργότερο εντός δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από τη λήξη της ως άνω τριήµερης
προθεσµίας.
Η σχετική απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάµενους από την Αναθέτουσα Αρχή.
Ο υποψήφιος µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν εις βάρος του οποιασδήποτε µορφής κυρώσεις,
δυνάµει των άρθρων 18, 20, 26, 32, 33, 34 και 39 του Π∆ 118/2007, να υποβάλει προσφυγή για λόγους
νοµιµότητας και ουσίας µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την κοινοποίηση των
σχετικών αποφάσεων από την Αναθέτουσα Αρχή. Επί της προσφυγής αποφασίζει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
της Αναθέτουσας Αρχής ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου για το ∆ιαγωνισµό. Η
εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη οιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσκοµίζεται παράβολο υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το
0,10% επί της προϋπολογισµένης αξίας του υπό προµήθεια είδους, το ύψος του οποίου δεν µπορεί να είναι
µικρότερο των χιλίων (1.000,00) και µεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ.
Οι προσφυγές ή/και οι αιτήσεις κατά αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής ενώπιον διοικητικών ή δικαστικών
αρχών, για διαφορές που αναφύονται κατά τη διαδικασία που προηγείται της σύναψης συµβάσεων
υπηρεσιών, διέπονται από τις διατάξεις του Ν.2522/97 (ΦΕΚ Α 178).

      

  

Η κατακύρωση γίνεται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Αναθέτουσας Αρχής ύστερα από
γνωµοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης.
Η ανακοίνωση της κατακύρωσης στον/τους Ανάδοχο/Αναδόχους θα γίνει εγγράφως από την Αναθέτουσα
Αρχή, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 23 του Π.∆. 118/2007 και θα κληθεί κάθε Ανάδοχος, εφόσον
αναδειχθούν περισσότεροι του ενός, για την υπογραφή της αντίστοιχης Σύµβασης.

23.1. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα, για ένα ή περισσότερα Τµήµατα ή Υποτµήµατα, να κηρύξει
άγονο, να µαταιώσει ή επαναλάβει το ∆ιαγωνισµό σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, ιδίως εάν:
• παρατηρηθεί παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσµα της
διαδικασίας,
• το αποτέλεσµα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογηµένα µη ικανοποιητικό,
• ο ανταγωνισµός υπήρξε ανεπαρκής,
• υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις συνεννόησης των διαγωνιζοµένων προς αποφυγή πραγµατικού
ανταγωνισµού,
• συντελεστεί σηµαντική µεταβολή των αναγκών που καλύπτονται από την Προµήθεια του
διενεργούµενου ∆ιαγωνισµού, περιλαµβανοµένης της περιπτώσεως να µην επαρκεί ο χρόνος

38

υλοποίησης της Προµήθειας ούτως, ώστε αυτό να έχει ολοκληρωθεί µέχρι τα απώτατα όρια που
εκάστοτε ορίζονται για την υλοποίηση έργων που συγχρηµατοδοτούνται από το Γ' ΚΠΣ.
Σε περίπτωση κήρυξης άγονου, µαταίωσης ή επανάληψης του ∆ιαγωνισµού, οι Υποψήφιοι δεν θα έχουν
δικαίωµα αποζηµίωσης για οποιοδήποτε λόγο έναντι της Αναθέτουσας Αρχής.

      

 







1. Ο Ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε η Προµήθεια Τµήµατος ή Υποτµήµατος υποχρεούται να
υποβάλλει τα δικαιολογητικά που προβλέπονται και µε τον τρόπο που προβλέπεται στο άρθρο 11.3.1 της
παρούσας. Αφού δε αυτά κριθούν αποδεκτά αυτός υποχρεούται να προσέλθει εντός δέκα (10) ηµερών από
την ηµεροµηνία που θα ειδοποιηθεί σχετικά για την υπογραφή της σχετικής Σύµβασης, προσκοµίζοντας τα
εξής:

Συµφωνητικό έγγραφο σύστασης ένωσης προµηθευτών ή κοινοπραξίας, στην περίπτωση που ο
Ανάδοχος είναι ένωση προµηθευτών ή κοινοπραξία. Η επιλογή ανήκει στην Αναθέτουσα Αρχή. Στην
περίπτωση κοινοπραξίας, ο τύπος του εγγράφου είναι συµβολαιογραφικός.

Έγγραφα νοµιµοποίησης του προσώπου που θα υπογράψει τη Σύµβαση, στην περίπτωση που ο
Ανάδοχος είναι νοµικό πρόσωπο ή συνεταιρισµός ή ένωση προµηθευτών ή κοινοπραξία.

Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης των όρων της Σύµβασης, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στο άρθρο 26
της παρούσας ∆ιακήρυξης. Η εν λόγω εγγύηση εκδίδεται και θα πρέπει να είναι συµπληρωµένη σύµφωνα µε
το Παράρτηµα ΙΙ της παρούσας ∆ιακήρυξης.
2. Η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής που αφορά στον Ανάδοχο, στον οποίο κατακυρώθηκε Τµήµα ή
Υποτµήµα του Έργου, επιστρέφεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης για το Τµήµα αυτό Εγγυητικής
Επιστολής Καλής Εκτέλεσης και µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την υπογραφή της Σύµβασης. Οι Εγγυητικές
Επιστολές Συµµετοχής των λοιπών Υποψηφίων που έλαβαν µέρος στο ∆ιαγωνισµό επιστρέφονται µέσα σε
πέντε (5) ηµέρες από την ίδια ηµεροµηνία.
3. Στην περίπτωση που ο καταταγείς πρώτος στον πίνακα επιτυχίας, στον οποίο έγινε η Κατακύρωση του
∆ιαγωνισµού, δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύµβαση εντός της ορισθείσας προθεσµίας ή δεν καταθέσει,
προ της υπογραφής της Σύµβασης, οποιοδήποτε εκ των ανωτέρω εγγράφων, δικαιολογητικών της παρ.
11.3 της παρούσας και εγγυήσεων, κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της
Αναθέτουσας Αρχής και η Αναθέτουσα Αρχή επιβάλλει, αθροιστικά ή διαζευκτικά, τις προβλεπόµενες από τις
κείµενες διατάξεις κυρώσεις (Π.∆. 118/2007). Ακολούθως, η κατακύρωση γίνεται στον υποψήφιο που
προσφέρει την επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. Σε περίπτωση που και αυτός
δεν προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούµενα έγγραφα και δικαιολογητικά κηρύσσεται και αυτός
έκπτωτος µε τις ανωτέρω συνέπειες και, η κατακύρωση γίνεται στον υποψήφιο µε την αµέσως επόµενη
πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µε τις ίδιες προϋποθέσεις και συνέπειες σε περίπτωση
παράληψης κ.ο.κ.. Εάν ουδείς εκ των Υποψηφίων προσκοµίσει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και
δικαιολογητικά, τότε ο ∆ιαγωνισµός µαταιώνεται.
4. Εάν ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν προσκοµίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της
κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα προβλεπόµενα στο άρθρο 11.3 της παρούσας έγγραφα και
δικαιολογητικά ή εάν από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται τα στη διακήρυξη
καθοριζόµενα ελάχιστα αναγκαία όρια τεχνικών και οικονοµικών προϋποθέσεων του άρθρου 11.3 της
παρούσας, καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συµµετοχής του.
5. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύµβασης επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή της Προµήθειας του Τµήµατος ή Υποτµήµατος ύστερα από εκκαθάριση των τυχόν αµοιβαίων
απαιτήσεων από τους συµβαλλόµενους.
6. Η Σύµβαση θα καταρτιστεί στην Ελληνική γλώσσα µε βάση τους όρους που περιλαµβάνονται στη
∆ιακήρυξη και στην Προσφορά του Αναδόχου. Η Σύµβαση κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο αυτή
στηρίζεται, εκτός κατάδηλων σφαλµάτων ή παραδροµών, ενώ, για θέµατα που δεν ρυθµίζονται ρητώς από
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τη Σύµβαση και τα παραρτήµατα αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόµενοι - αντιφατικοί όροι
και διατάξεις αυτής, θα λαµβάνονται υπόψη, κατά σειρά, η απόφαση της κατακύρωσης, η Τεχνική και
Οικονοµική Προσφορά του Αναδόχου και η παρούσα ∆ιακήρυξη, κατά τα λοιπά εφαρµοζοµένων
συµπληρωµατικά των οικείων διατάξεων του Π.∆. 118/2007 και του Αστικού Κώδικα.
7. Κατά το χρονικό διάστηµα κατάρτισης του τελικού κειµένου της Σύµβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να
ενηµερώσει εγγράφως την Αναθέτουσα Αρχή σχετικά µε εξελίξεις ή βελτιώσεις του προσφερθέντος
εξοπλισµού που έχουν τυχόν ανακοινωθεί από τις κατασκευάστριες εταιρείες σε χρόνο µεταγενέστερο από
την υποβολή της προσφοράς. Η ενηµέρωση αυτή θα συνοδεύεται από συνοπτική παρουσίαση των
πλεονεκτηµάτων και µειονεκτηµάτων των προαναφερόµενων εξελίξεων ή βελτιώσεων καθώς και από
σχετική πρόταση του Αναδόχου για την αντικατάσταση, χωρίς διαφοροποίηση του Συµβατικού Τιµήµατος,
όλων ή µέρους των προϊόντων για τα οποία έχουν ανακοινωθεί εξελίξεις ή βελτιώσεις. Η Αναθέτουσα Αρχή
δεν δεσµεύεται στην αποδοχή των προτεινόµενων αντικαταστάσεων.
8. Σε περίπτωση που πιθανολογείται ότι, κατά το χρονικό διάστηµα κατάρτισης του τελικού κειµένου της
Σύµβασης, θα λήξει η ισχύς της προσφοράς ή της εγγύησης συµµετοχής, ο Ανάδοχος υποχρεούται στην
έγκαιρη παράταση της ισχύος της προσφοράς του κατά τον εκτιµώµενο έως την υπογραφή της Σύµβασης
απαιτούµενο χρόνο και την παράταση, για τον ίδιο χρόνο, της ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής
Συµµετοχής.
9. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει την κοινοτική νοµοθεσία για τη δηµοσιότητα των έργων σύµφωνα
µε τον Κανονισµό 1159/2000 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  





Η πληρωµή του Συµβατικού Τιµήµατος κάθε Τµήµατος ή Υποτµήµατος θα γίνει µετά την οριστική ποσοτική
και ποιοτική παραλαβή των υπό προµήθεια ειδών.
Όλες οι πληρωµές θα γίνονται µε την προσκόµιση από τον Ανάδοχο των νοµίµων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που
τυχόν ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή. Η απόκτηση των
σχετικών δικαιολογητικών βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο.
Κανένα άλλο κόστος ή δαπάνη, πέραν από το Συµβατικό Τίµηµα, δε θα βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή κατά
την εκτέλεση της Προµήθειας για τα Τµήµατα αυτής, τα οποία ανατίθενται στον Ανάδοχο. Οι δασµοί, φόροι
και λοιπές δηµοσιονοµικές επιβαρύνσεις βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο. Τραπεζικά τέλη ή άλλες
επιβαρύνσεις επιβαρύνουν τον Ανάδοχο. Σηµειώνεται ότι η καθαρή αξία των παραστατικών που θα
προσκοµισθούν στην Αναθέτουσα Αρχή υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήµατος βάσει του Ν.
2238/94 (ΦΕΚ 151/Α/94), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

  



Για κάθε Τµήµα ή Υποτµήµα του Έργου οι παρακάτω εγγυήσεις προβλέπονται από την παρούσα:
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Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης
Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των όρων της Σύµβασης συντάσσεται σύµφωνα µε το υπόδειγµα
που δίνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ και θα ανέρχεται στο 10% της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α.,
µε χρόνο ισχύος µεγαλύτερο κατά δύο (2) µήνες από το συνολικό συµβατικό χρόνο για την παράδοση του
Τµήµατος ή Υποτµήµατος του Έργου. Σε περίπτωση παράτασης του συµβατικού χρόνου, η παραπάνω
Εγγυητική Επιστολή παρατείνεται για ανάλογο χρονικό διάστηµα. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης
υποβάλλεται από τον Ανάδοχο κατά την υπογραφή της Σύµβασης.
Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας
Κατά την περίοδο της εγγύησης καλής λειτουργίας του προσφερόµενου εξοπλισµού, ο Ανάδοχος ευθύνεται
για την καλή λειτουργία του. Κατά την ίδια περίοδο οφείλει να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη µε τρόπο
και σε χρόνο που περιγράφεται στη Σύµβαση και την παρούσα ∆ιακήρυξη.
Για την καλή λειτουργία του εξοπλισµού, ο Ανάδοχος του κάθε Τµήµατος υποχρεούται να καταθέσει
Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας, η οποία συντάσσεται σύµφωνα µε το υπόδειγµα που παρατίθεται
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ. Η Εγγυητική Επιστολή αυτή κατατίθεται πριν από την έναρξη του χρόνου καλής
λειτουργίας µε την οριστική παραλαβή του Τµήµατος της Προµήθειας και πριν από την αποδέσµευση της
Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης. Η αξία της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Λειτουργίας θα ανέρχεται
στο 2,5% της συµβατικής αξίας του Τµήµατος της Προµήθειας, χωρίς Φ.Π.Α. και η εγγύηση θα έχει χρόνο
ισχύος µεγαλύτερο από το συµβατικό χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας κατά τρεις (3) µήνες.
Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των όρων της Σύµβασης επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική
και ποιοτική παραλαβή του Τµήµατος της Προµήθειας, ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν αµοιβαίων
απαιτήσεων από τους συµβαλλόµενους και µετά την κατάθεση της εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας.
Οι Εγγυητικές Επιστολές Καλής Εκτέλεσης των όρων της Σύµβασης και Καλής Λειτουργίας, πρέπει να
προβλέπουν ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής τους, το οφειλόµενο ποσό υπόκειται στο κατά περίπτωση
νόµιµο τέλος χαρτοσήµου. Στις ίδιες επιβαρύνσεις υπόκειται και το τυχόν οφειλόµενο ποσό λόγω επιβολής
προστίµου.
Οι Εγγυητικές Επιστολές εκδίδονται από αναγνωρισµένο τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυµα ή άλλο νοµικό
πρόσωπο που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος - µέλος της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ και διαθέτει το
δικαίωµα αυτό, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία των κρατών αυτών. Οι Εγγυητικές Επιστολές µπορούν επίσης να
προέρχονται και από τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυµα που λειτουργεί νόµιµα σε χώρα-µέρος διµερούς ή
πολυµερούς συµφωνίας µε την ΕΕ ή χώρα που έχει υπογράψει και κυρώσει τη Συµφωνία για τις ∆ηµόσιες
Συµβάσεις του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε µε το Ν. 2513/1997 (ΦΕΚ Α'139), και
έχει, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας αυτής, το σχετικό δικαίωµα έκδοσης εγγυήσεων.
Εγγυητικές Επιστολές που εκδίδονται σε οποιοδήποτε κράτος από τα παραπάνω, εκτός της Ελλάδας, θα
συνοδεύονται υποχρεωτικά από νόµιµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
Σε περίπτωση ένωσης προµηθευτών ή κοινοπραξίας, οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας.
Κάθε εγγυητική επιστολή πρέπει να είναι της αποδοχής της Αναθέτουσας Αρχής όσον αφορά το περιεχόµενό
της και τον εκδότη της.
Επισηµαίνεται ότι όλα τα έξοδα κατάπτωσης των εγγυητικών επιστολών βαρύνουν αποκλειστικά τον
εγγυητή ή τον Ανάδοχο.

    



 

Η διάρκεια υλοποίησης των Τµηµάτων και Υποτµηµάτων του Έργου ορίζεται ως εξής.:
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Για το Τµήµα
Για το Τµήµα
Σύµβασης,
Για το Τµήµα
Σύµβασης,
Για το Τµήµα
Για το Τµήµα

1, σε χρονικό διάστηµα 2 (δύο) µηνών από την ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης,
2 Υποτµήµα 2.1, σε χρονικό διάστηµα 2 (δύο) µηνών από την ηµεροµηνία υπογραφής της
2 Υποτµήµα 2.2, σε χρονικό διάστηµα 2 (δύο) µηνών από την ηµεροµηνία υπογραφής της
3, σε χρονικό διάστηµα 2 (δύο) µηνών από την ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης,
4, σε χρονικό διάστηµα 2 (δύο) µηνών από την ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης,

µε την υποχρέωση του Αναδόχου κάθε Τµήµατος και Υποτµήµατος να παρέχει στη συνέχεια δωρεάν
υπηρεσίες συντήρησης κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας, καθώς και περαιτέρω υπηρεσίες
συντήρησης µετά την περίοδο της εγγύησης καλής λειτουργίας, βάσει σχετικής σύµβασης που θα συνάψει
µε την Αναθέτουσα Αρχή.

    





Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει τις υπηρεσίες συντήρησης των υπό προµήθεια ειδών κατά τη διάρκεια της
περιόδου εγγύησης στην ευρύτερη περιοχή της έδρας του Φορέα ∆ιαχείρισης Λίµνης Κερκίνης.
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ΜΕΡΟΣ Β’
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

  





 

  



 

Το προκηρυσσόµενο Έργο αφορά την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ,
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 4Χ4 ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΤΡΟΧΗΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ (ATV), ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΩΝ,
ΚΙΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, και ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ για τις ανάγκες της πράξης «∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ» του Μέτρου 8.1 «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΤΟΠΩΝ-ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΕΙ∆ΩΝ, ΠΕΡΙΟΧΕΣ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ» του ΕΠΠΕΡ 2000-2006.
Τα ανωτέρω προορίζονται για χρήση σχετική µε την παρακολούθηση και την εποπτεία της
προστατευόµενης περιοχής του Εθνικού Πάρκου Λίµνης Κερκίνης και θα παραδοθεί στα γραφεία του Φορέα
∆ιαχείρισης Λίµνης Κερκίνης, στο Κέντρο Πληροφόρησης Υγροτόπου Κερκίνης στην Κερκίνη.
Αντικείµενο του έργου
Το συνολικό έργο αποτελείται από τα παρακάτω τέσσερα (4) διακριτά Τµήµατα και δύο (2) Υποτµήµατα:
Τµήµα 1: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ
Τµήµα 2: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 4Χ4 ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΤΡΟΧΗΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ (ATV)
Υποτµήµα 2.1: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 4Χ4
Υποτµήµα 2.2: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΤΡΑΤΡΟΧΗΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ (ATV)
Τµήµα 3: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΩΝ, ΚΙΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Τµήµα 4: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Για κάθε Τµήµα, οι συνολικές ποσότητες εξοπλισµού που ζητούνται κατά είδος περιέχονται στους παρακάτω
Πίνακες
Τµήµα 1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ

Α/Α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙ∆ΟΥΣ

1.1
1.2
1.3

Αυτόµατος τηλεµετρικός µετεωρολογικός σταθµός
Ψηφιακό φασµατόµετρο- χρωµατόµετρο
Σπαστός ∆ειγµατολήπτης Εδάφους
Τριοφθάλµιο µικροσκόπιο µε αντάπτορα για φωτογραφική
µηχανή
Στερεοµικροσκόπιο ZOOM µε αντάπτορα για φωτογραφική
µηχανή
Στερεοσκόπιο για αεροφωτογραφίες
Κλίβανος ξήρανσης
Ζυγός Ηλεκτρονικός
∆ειγµατολήπτης νερού
Plankton Filtration Station
∆ειγµατολήπτης βένθους
Φορητός Μετρητής Χλωροφύλλης
Πλήρες Φορητό Όργανο Μέτρησης Και Καταγραφής Του
Profile Της Εδαφικής Υγρασίας Για Μέγιστο Βάθος Έως Και
160CM
Φορητό Όργανο Προσδιορισµού Πλαγκτόν (και
Κυανοβακτήρια)
Πολυ-Παραµετρικό Σύστηµα Μέτρησης Ποιότητας Νερού

1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13
1.14
1.15

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΑΝΑ
ΕΙ∆ΟΣ
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
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1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.26
1.27
1.28
1.29
1.30
1.31
1.32
1.33

Υδατοστεγές Καταγραφικό Θερµοκρασίας (Σετ Με 3
Μονάδες Πεδίου, Βάση Και Μονάδα Για Η/Υ, Software)
Συσκευή Εντοπισµού Και Αναγνώρισης Νυχτερίδων
Ψηφιακός εγγραφέας ήχου
Φορητό Ανεµόµετρο-Υψόµετρο-Θερµόµετρο
Ενδοσκόπιο 50-200 Άκρη Φακός Οπτικό
Μετρητής Ταχύτητας Νερού (Όργανο Μέτρησης Ταχύτητας
Ροής Ποταµών Μικρού Βάθους)
Γεννήτρια Παραγωγής Ρεύµατος Για Τη Λειτουργία Των
Παγίδων Για Τις Νυχτοπεταλούδες
Πένσες ∆ακτυλίωσης Πουλιών 2 οπών
Πένσες ∆ακτυλίωσης Πουλιών 5 οπών
Παγίδες Σύλληψης Μικρών Θηλαστικών
Μετρητές Απλοί Μεταλλικοί (Tally Meters)
Απόχες Σύλληψης Εντόµων
Ειδικά ∆ίχτυα Σύλληψης Νυχτερίδων Και Μικρών Πουλιών
(3 Pocket Mist Net Measuring 8FT X 40FT)
∆ίχτυα (Παγίδες - Βολκοί) Σύλληψης Αµφιβίων και Ψαριών
∆ίχτυ για δειγµατοληψία Πλαγκτόν 12 mm
Απόχη για δειγµατοληψία Βένθους (kick-net)
Παγίδες Σύλληψης Νυχτοπεταλούδων (Johnson Moth
Traps)
Παγίδες Σύλληψης Εντόµων (Malaise Traps)

1
1
1
2
1
1
1
1
1
15
10
2
4
15
1
2
3
4

Τµήµα 2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 4Χ4 ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΤΡΟΧΗΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ (ATV)
Υποτµήµα 2.1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 4Χ4

Α/Α
2.1.1
2.1.2

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙ∆ΟΥΣ
Όχηµα τύπου τζιπ
Όχηµα 4χ4 φορτηγάκι διπλοκάµπινο

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΝΑ
ΕΙ∆ΟΣ
2
1

Τµήµα 2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 4Χ4 ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΤΡΟΧΗΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ (ATV)
Υποτµήµα 2.2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΤΡΑΤΡΟΧΗΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ (ATV)

Α/Α
2.2.1

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙ∆ΟΥΣ
Τετράτροχη µοτοσυκλέτα ATV

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΝΑ
ΕΙ∆ΟΣ
1

Τµήµα 3. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΩΝ, ΚΙΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Α/Α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙ∆ΟΥΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΝΑ
ΕΙ∆ΟΣ
2

3.1

Τηλεσκόπιο Α ευθύ

3.2

Τηλεσκόπιο Β τύπος 1 ευθύ

1

3.3

Τηλεσκόπιο Β τύπος 2 γωνιακό

1

3.4

Προσοφθάλµιος φακός τηλεσκοπίου Α 30-60Χ

2

3.5

Προσοφθάλµιος φακός τηλεσκοπίου Α 70Χ

2

3.6

Προσοφθάλµιος φακός τηλεσκοπίου Β

2
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3.7
3.8
3.9
3.10

Προσαρµογέας φωτογραφικής µηχανής για
τηλεσκόπιο Α
Προσαρµογέας φωτογραφικής µηχανής για
τηλεσκόπιο Β
Κυάλια 10Χ42

2
2
4

3.13

Κυάλια 10Χ42 µε ενσωµατωµένο
αποστασιόµετρο
Κυάλια 15Χ56 µε ενσωµατωµένο
αποστασιόµετρο
∆ιόπτρα νυκτός 4ης γενιάς και υπέρυθρη πηγή
φωτός για τη διόπτρα
Τρίποδας βαρέως τύπου για τα τηλεσκόπια

3.14

Τρίποδας ελαφρύς

1

3.15

Τρίποδας για το Video

1

3.16

Κεφαλές Video Α

4

3.17

Κεφαλή Video Β

1

3.18

Κεφαλή Video Γ

1

3.19

4

3.20

Προσαρµoγέας για σύνδεση τοπογραφικού
τριπόδου µε κεφαλή Video
Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή Α SLR 10 MP

3.21

Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή Β SLR 21 MP

1

3.22

Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή compact

2

3.23

Τηλεφακός 800mm

1

3.24

Φακός 100-400mm

1

3.25

Φακός 24-105mm

1

3.26

Φακός 16-35 mm

1

3.27

Φακός macro

1

3.28

Flash

2

3.29

Flash macro

1

3.30

Extender 1,4x

1

3.31

Extender 2x

1

3.32

Ψηφιακή µηχανή Video

1

3.33

Κάρτες µνήµης Α

6

3.34

Κάρτες µνήµης Β

2

3.35

Κάρτες µνήµης Γ

2

3.36

Μπαταρίες Α

2

3.37

Μπαταρίες Β

1

3.38

Μπαταρίες Γ

2

3.39

Μπαταρίες ∆

1

3.40

Τσάντα µεταφοράς φωτογραφικού εξοπλισµού

1

3.11
3.12

4
1
1
4

2
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Τµήµα 4. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

4.1

Επιτραπέζιος Η/Υ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΝΑ
ΕΙ∆ΟΣ
3

4.2

Φορητός Η/Υ - Α

1

4.3

Φορητός Η/Υ - Β

5

4.4

Εξωτερικός σκληρός δίσκος Α

1

4.5

Εξωτερικός σκληρός δίσκος Β

2

4.6

1

4.7

Εξωτερικό Drive δίσκου υψηλής χωρητικότητας
(Blue Ray Writer)
Ψηφιακό fax

4.8

Πληκτρολόγιο

9

4.9

Ποντίκι

9

4.10

Τροφοδοτικό αδιάλειπτου τάσεως(UPS)

3

4.11

Προστασία υπέρτασης

7

4.12

PDA(personal digital assistant)

2

4.13

GPS απλό

2

4.14

1

4.15

GPS Differential(δέκτης + εξωτερική γεωδαιτική
κεραία)
Scanner(σαρωτής) Α3

4.16

Digitizer (γραφίδα και ταµπλέτα) Α5

3

4.17

Laser εκτυπωτής έγχρωµος Α3

1

4.18

Οθόνη LCD 24’’

2

4.19

Οθόνη LCD 22’’

8

4.20

Φωτοτυπικό Α3 µε αυτόµατο τροφοδότη

1

4.21

Plotter A0

1

4.22

Φωτογραφικός εκτυπωτής Β0

1

4.23

Ψηφιακός προβολέας

1

4.24

Οθόνη προβολής

1

4.25

Τηλεφωνικές συσκευές

8

4.26

Τηλεφωνικές συσκευές voip

7

4.27

Μηχανές γραφείου (βιβλιοδέτης A4)

1

4.28

Μηχανές γραφείου (πλαστικοποιητής Α3)

1

4.29

Μηχανές γραφείου (θερµοκόλληση A4)

1

4.30

Ψηφιακός καταγραφέας ήχου

1

4.31

Σουίτα γραφείου

10

4.32

Σουίτα ασφάλειας στο internet

10

Α/Α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙ∆ΟΥΣ

1

1
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4.33

1

4.34

Σουίτα επεξεργασίας φωτογραφιών και
εντύπων
Επεξεργασία φωτογραφιών

4.35

Λειτουργικό Σύστηµα

1

4.36

Λογισµικό γενικής λογιστικής

1

4.37

Λογισµικό διαχείρισης πάγιων

1

4.38

Λογισµικό διαχείρισης µισθοδοσίας

1

4.39

Λογισµικό εµπορικής διαχείρισης

1

4.40

Λογισµικό επιµετρήσεων

1

4.41

Λογισµικό γραµµικού σχεδιασµού

1

4.42

OCR

2

4.43

Software για καταχώρηση στοιχείων πεδίου
µετρήσεων πανίδας, όπως το pocket recorder ή
παρόµοιο
Software για καταχώρηση στοιχείων πεδίου
µετρήσεων πανίδας, όπως το pocket bird
recorder ή παρόµοιο για PDA
Λογισµικό δηµιουργίας εγγράφων, φύλλων
λογισµικού, παρουσιάσεων κτλ για λειτουργικό
σύστηµα MAC OSX
Λογισµικό επεξεργασίας, διαχείρισης
φωτογραφιών για λειτουργικό σύστηµα MAC
OSX
Σουίτα ασφαλείας στο Internet για λειτουργικό
σύστηµα MAC OSX
Επεξεργασία φωτογραφιών για λειτουργικό
σύστηµα MAC OSX

2

4.44

4.45

4.46

4.47
4.48

1

2

1

1

1
1

Πέραν της προµήθειας και παράδοσης των ειδών στους τόπους προορισµού, οι ανάδοχοι υποχρεούνται να
εγκαταστήσουν και να θέσουν σε λειτουργία τον παραδιδόµενο εξοπλισµό (όπου απαιτείται).
Ειδικότερα για το Τµήµα 1 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ»,
ισχύουν τα εξής:
• Η µεταφορά, η συναρµολόγηση και η τοποθέτηση του εξοπλισµού γίνεται υπ’ ευθύνη του Προµηθευτή
και βαρύνει αποκλειστικά τον ίδιο.
• Ανεξάρτητα αν η κατασκευή έγινε στην Ελλάδα ή θα εισαχθεί από το εξωτερικό θα δοθούν στο Φορέα
∆ιαχείρισης Λίµνης Κερκίνης:
- Όλα τα απαιτούµενα τεχνικά στοιχεία και τα σχετικά έντυπα του εργοστασίου κατασκευής από τα
οποία κατά σαφή τρόπο θα προσδιορίζονται τα στοιχεία τους.
- Οι απαραίτητες οδηγίες για την ασφαλή χρήση, συντήρηση και έλεγχο του γενικά και θα
τονίζονται ιδιαίτερα οι κίνδυνοι που είναι δυνατόν να υπάρξουν κατά την χρήση, συντήρηση και
επισκευή.
- Η εγγύηση που παρέχεται και οι όροι της . Όλα τα στοιχεία και οι πληροφορίες που θα
περιλαµβάνονται στα κάθε είδους έντυπα (βιβλία, ΡROSPECTUS κ.λ.π.) θα είναι τουλάχιστον στην
Ελληνική γλώσσα και σε καµία περίπτωση το πλήθος των στοιχείων στην Ελληνική γλώσσα δεν θα
είναι λιγότερο από αυτό σε ξένη γλώσσα.
• Επίσης η διάθεση των οποιοδήποτε ανταλλακτικών που θα ζητήσει ο Φορέας ∆ιαχείρισης Λίµνης
Κερκίνης µέχρι τη λήξη της εγγύησης θα πρέπει να πραγµατοποιείται σε τρεις (3) ηµέρες από την
ηµεροµηνία ζήτησής τους.
• Τα παραπάνω στοιχεία και πληροφορίες είναι υποχρέωση και ευθύνη του πωλητή να παραδώσει στο
Φορέα ∆ιαχείρισης Λίµνης Κερκίνης σύµφωνα και µε τις ισχύουσες διατάξεις.
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•

Τέλος θα πρέπει να εξασφαλιστεί από τους διαγωνιζόµενους η επίδειξη των προσφεροµένων ειδών στο
προσωπικό του Φορέα.

Ειδικότερα για το Τµήµα 2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 4Χ4 ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΤΡΟΧΗΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ
(ATV) ισχύουν τα εξής:
Τα οχήµατα θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε την υπάρχουσα Ελληνική και ∆ιεθνή νοµοθεσία , η δε
κατασκευή τους να είναι στιβαρή και ασφαλής. Ο κινητήρας θα πρέπει να διαθέτει έγκριση τύπου,
σύµφωνα µε την Ελληνική Νοµοθεσία και τις οδηγίες της ΕΕ. Ο Προµηθευτής υποχρεούται να
παραδώσει στο Φορέα κατά την παράδοση των οχηµάτων όλα τα απαραίτητα έγγραφα για την
κυκλοφορία τους.
• Το ποσό του συµβατικού τιµήµατος αφορά και καλύπτει το σύνολο των δαπανών που απαιτούνται για
την άρτια εκτέλεση της προµήθειας συµπεριλαµβανοµένων και των εξόδων µεταφοράς, των πινακίδων,
των τελών ταξινόµησης και της λήψεως της άδειας κυκλοφορίας των οχηµάτων (∆/νση Συγκοινωνιών
Σερρών).
• Τα οχήµατα προορίζονται για χρήση κυρίως εκτός δρόµου σε σκληρές συνθήκες (λάσπη, κακοτράχαλοι
δρόµοι κλπ). Αποκλείονται τα οχήµατα τύπου SUV.
• Επιθεωρήσεις και έλεγχοι των τεχνικών χαρακτηριστικών θα γίνονται σύµφωνα µε τους κανονισµούς
που ακολουθούνται από τον κατασκευαστή και θα δοθούν κατά την παράδοση των οχηµάτων.
• θα καθοριστούν αναλυτικά οι έλεγχοι που πρέπει να γίνονται σ' όλα τα οχήµατα και θα αναφέρονται τα
συνεργεία στις Σέρρες που θα έχουν τη δυνατότητα να τους πραγµατοποιούν. Ο προµηθευτής θα
προσκοµίσει τιµοκατάλογο των παραπάνω περιοδικών ελέγχων και εργασιών (σε σηµερινές τιµές) για
πιθανή µελλοντική συνεργασία. Επίσης η διάθεση των οποιοδήποτε ανταλλακτικών που θα ζητήσει ο
Φορέας ∆ιαχείρισης Λίµνης Κερκίνης µέχρι τη λήξη της εγγύησης θα πρέπει να πραγµατοποιείται σε
τρεις (3) ηµέρες από την ηµεροµηνία ζήτησής τους. Τέλος, για όλα τα παραπάνω θα δοθούν
συγκεκριµένες απαντήσεις, τεχνικές περιγραφές, σχέδια, τρόπος λειτουργίας των διαφόρων µηχανισµών
και λοιπά στοιχεία, έτσι ώστε να καθίσταται σαφής η εικόνα του προσφερόµενου οχήµατος.
• Θα περιγραφούν από τους διαγωνιζόµενους άλλα πλεονεκτήµατα των προσφεροµένων οχηµάτων
γενικά ή επιµέρους συσκευών και εξαρτηµάτων τους, τα οποία και θα συµβάλλουν σοβαρά στην
αξιολόγηση των προσφορών.
• Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας (ή συντήρησης) είναι τουλάχιστον τρία (3) χρόνια ή διάστηµα που
αντιστοιχεί σε κάλυψη τουλάχιστον 100.000 χλµ, όποιο συµπληρωθεί πρώτα. Κατά τη διάρκεια του
χρόνου αυτού ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος ύστερα από σχετική ειδοποίηση του Φορέα ∆ιαχείρισης
να αντικαταστήσει ολόκληρο το είδος ή εξάρτηµα που έχει υποστεί φθορά ή βλάβη, η οποία δεν
οφείλεται σε κακή χρήση ή ελλιπή συντήρησή του από υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής. Η εγγύηση
αντισκωριακής προστασίας είναι 6 χρόνια.
• Εφοδιασµός µε Βιβλία ανταλλακτικών και συντήρησης.
Ο προµηθευτής υποχρεούται µε την παράδοση των οχηµάτων να παραδώσει στο Φορέα ∆ιαχείρισης Λίµνης
Κερκίνης εγχειρίδιο συντήρησης (ΜΑIΝΤΕΝΑΝCΕ ΜΑΝUAL), (SΡΑRΕ ΡΑRTS CATALOG). Ανεξάρτητα αν η
κατασκευή έγινε στην Ελλάδα ή θα εισαχθεί από το εξωτερικό θα δοθούν στο Φορέα ∆ιαχείρισης Λίµνης
Κερκίνης:
- Όλα τα απαιτούµενα τεχνικά στοιχεία και τα σχετικά έντυπα του εργοστασίου κατασκευής από τα
οποία κατά σαφή τρόπο θα προσδιορίζονται τα στοιχεία τους.
- Οι απαραίτητες οδηγίες για την ασφαλή χρήση, συντήρηση και έλεγχο γενικά και θα τονίζονται
ιδιαίτερα οι κίνδυνοι που είναι δυνατόν να υπάρξουν κατά την χρήση, συντήρηση και επισκευή.
- Η εγγύηση που παρέχεται για τα οχήµατα και οι όροι της . Όλα τα στοιχεία και οι πληροφορίες
που θα περιλαµβάνονται στα κάθε είδους έντυπα (βιβλία, ΡROSPECTUS κ.λ.π.) θα είναι τουλάχιστον
στην Ελληνική γλώσσα και σε καµία περίπτωση το πλήθος των στοιχείων στην Ελληνική γλώσσα
δεν θα είναι λιγότερο από αυτό σε ξένη γλώσσα.
Τα παραπάνω στοιχεία και πληροφορίες είναι υποχρέωση και ευθύνη του πωλητή να παραδώσει στο Φορέα
∆ιαχείρισης Λίµνης Κερκίνης σύµφωνα και µε τις ισχύουσες διατάξεις.
• Τέλος θα πρέπει να εξασφαλιστεί από τους διαγωνιζόµενους η επίδειξη των προσφεροµένων ειδών.
•
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Ειδικότερα για το Τµήµα 3 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΩΝ, ΚΙΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ισχύουν τα εξής:
• Τα τηλεσκόπια Α και Β να είναι διοπτρικά (για επίγειες παρατηρήσεις πουλιών κλπ)
• Τα κυάλια υψηλής ποιότητας γνωστών οίκων µε ειδικές επιστρώσεις για διόρθωση χρωµατικών
σφαλµάτων κλπ
• Το σύστηµα των φωτογραφικών µηχανών, φακών και flash (3.20 έως 3.31) θα χρησιµοποιηθεί για τη
δηµιουργία αρχείου του Φορέα µε φωτογραφίες και video υψηλής ποιότητας πουλιών, εντόµων, φυτών
κλπ και κατά συνέπεια θα πρέπει να εξασφαλιστεί η µέγιστη δυνατή συµβατότητα και ευελιξία στη
χρήση του συστήµατος και την ανταλλαγή φακών, flash κλπ µεταξύ των µηχανών SLR και compact (για
τα flash) και πρέπει να είναι του ιδίου κατασκευαστή
• Οι µπαταρίες (αυτές που συνοδεύουν τις µηχανές και οι εφεδρικές), να είναι αυτές που δίνει ο
κατασκευαστής
• Η µεταφορά και η παράδοση του εξοπλισµού γίνεται υπ’ ευθύνη του Προµηθευτή και βαρύνει
αποκλειστικά τον ίδιο.
• Θα δοθούν στο Φορέα ∆ιαχείρισης Λίµνης Κερκίνης:
- Όλα τα απαιτούµενα τεχνικά στοιχεία και τα σχετικά έντυπα του εργοστασίου κατασκευής από τα
οποία κατά σαφή τρόπο θα προσδιορίζονται τα στοιχεία τους.
- Οι απαραίτητες οδηγίες για την ασφαλή χρήση, συντήρηση και έλεγχο του εξοπλισµού γενικά και
θα τονίζονται ιδιαίτερα οι κίνδυνοι που είναι δυνατόν να υπάρξουν κατά τη χρήση, συντήρηση και
επισκευή.
- Η εγγύηση που παρέχεται και οι όροι της . Όλα τα στοιχεία και οι πληροφορίες που θα
περιλαµβάνονται στα κάθε είδους έντυπα (βιβλία, ΡROSPECTUS κ.λ.π.) θα είναι τουλάχιστον στην
Ελληνική γλώσσα και σε καµία περίπτωση το πλήθος των στοιχείων στην Ελληνική γλώσσα δεν θα
είναι λιγότερο από αυτό σε ξένη γλώσσα.
• Τα παραπάνω στοιχεία και πληροφορίες είναι υποχρέωση και ευθύνη του πωλητή να παραδώσει στο
Φορέα ∆ιαχείρισης Λίµνης Κερκίνης σύµφωνα και µε τις ισχύουσες διατάξεις.
• Τέλος θα πρέπει να εξασφαλιστεί από τους διαγωνιζόµενους η επίδειξη των προσφεροµένων ειδών
(όπου χρειάζεται).

Ειδικότερα για το Τµήµα 4 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ»
ισχύουν τα εξής:
• Εγκατάσταση των προσφεροµένων ειδών στους χώρους προορισµού
• Εγκατάσταση του προσφερόµενου λογισµικού στους προσφερόµενους Η/Υ
• Σύνδεση τυχόν διαθέσιµου συµβατού περιφερειακού εξοπλισµού (ενδεικτικά εκτυπωτές) στους Η/Υ
• Σύνδεση των Η/Υ στο υφιστάµενο τοπικό δίκτυο
• Επίδειξη λειτουργίας και ενηµέρωση στο προσωπικό για τις βασικές αρχές λειτουργίας των συστηµάτων
και του λογισµικού
• Παραµετροποίηση των συστηµάτων ώστε να λειτουργήσουν σε ενιαίο τοπικό δίκτυο
Με την οριστική παραλαβή του Έργου, θα αρχίσει η περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας (παροχή δωρεάν
συντήρησης). Ο εξοπλισµός και οι εφαρµογές του συστήµατος που προσφέρεται πρέπει να καλύπτεται
απαραίτητα κατ’ ελάχιστον από ένα έτος εγγύησης καλής λειτουργίας (παροχή δωρεάν συντήρησης). Ο
χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας υπολογίζεται από την ηµεροµηνία οριστικής παραλαβής του Έργου.
Οι ελάχιστες προδιαγραφές της Εγγύησης Καλής Λειτουργίας και της παροχής υπηρεσιών τεχνικής
υποστήριξης και προληπτικής συντήρησης του εξοπλισµού είναι:
(α) Επιδιόρθωση / Αντικατάσταση οποιουδήποτε υλικού παρουσιάσει προβλήµατα λειτουργίας.
(β) Αποκατάσταση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας, που οφείλεται σε σφάλµατα Λογισµικού (όπου ισχύει).
(γ) Αποστολή στον τόπο εγκατάστασης και λειτουργίας του εξοπλισµού εξειδικευµένου προσωπικού από την
ειδοποίησή του για βλάβη / δυσλειτουργία / αστοχία του συστήµατος / συσκευής / είδους. Σε περίπτωση
που η αποκατάσταση της βλάβης απαιτεί την επισκευή / αντικατάσταση οποιουδήποτε συστήµατος /
συσκευής / είδους, τότε η αντικατάσταση του ελαττωµατικού συστήµατος / συσκευής / είδους θα
πραγµατοποιείται το αργότερο εντός τεσσάρων (4) ηµερών από την ειδοποίηση. Τα έξοδα µετακίνησης και
αποστολής του εξοπλισµού θα βαρύνουν τον ανάδοχο.
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(δ) Επίλυση προβληµάτων σε συνεργασία µε τεχνικούς τηλεφωνικώς ή µε Fax. Είναι επίσης ιδιαίτερα
επιθυµητή η επικοινωνία µέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου.
(ε) Για την εφαρµογή όλων των παραπάνω, ο Προµηθευτής υποχρεούται να διατηρεί σε όλη τη διάρκεια
της περιόδου εγγύησης επαρκές απόθεµα ανταλλακτικών, το οποίο θα αναφερθεί στην προσφορά, η
πληρότητα του οποίου θα αξιολογηθεί.
(στ) Ο Προµηθευτής υποχρεούται να παρέχει καθ’ όλη την διάρκεια της περιόδου εγγύησης όλες τις νέες
εκδόσεις (updates, patches) του λογισµικού (όπου ισχύει).
Οι προσφορές θα πρέπει να περιλαµβάνουν σαφή δέσµευση για την εκπλήρωση των παραπάνω
υποχρεώσεων, καθώς και αναλυτική περιγραφή των όρων της Εγγύησης Καλής Λειτουργίας.
Μετά τη λήξη της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας, θα παρέχονται υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης
βάσει ενός συγκεκριµένου πλαισίου παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης, το οποίο θα περιλαµβάνεται
στην Προσφορά του Αναδόχου. Καθώς στόχος των υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης είναι η εξασφάλιση
της καλής λειτουργίας του συστήµατος, η άµεση ανταπόκριση του Αναδόχου σε αναγγελίες προβληµάτων
και η άµεση αποκατάσταση των βλαβών - προβληµάτων του συστήµατος είναι µείζονος σηµασίας για την
τήρηση των απαιτήσεων διαθεσιµότητας του συστήµατος. Επιπρόσθετα, η προληπτική διερεύνηση της
κατάστασης του συστήµατος και η συνεχής ενηµέρωσή αποτελούν κρίσιµης σηµασίας ενέργειες για την
αποφυγή παραβιάσεων ή αστοχιών του.
Αποσαφηνίζεται ότι:
- Το κόστος της συντήρησης δεν περιλαµβάνεται στον προϋπολογισµό του Έργου.
- Οι απαιτήσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου συντήρησης ισχύουν και κατά την περίοδο της
εγγύησης καλής λειτουργίας (παροχή δωρεάν συντήρησης).
- Η περίοδος τεχνικής υποστήριξης ξεκινά µε το πέρας της ζητούµενης περιόδου εγγύησης καλής
λειτουργίας µόνο εφόσον η Αναθέτουσα Αρχή επιθυµεί να συνάψει σχετική σύµβαση µε τον
Ανάδοχο.
Η διάρκεια της συντήρησης που θα προβλέπεται από την Οικονοµική Προσφορά (χωρίς να προστίθεται στο
Έργο) θα είναι τουλάχιστον τρία (3) έτη, όµως η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να ανανεώνει τη σύµβαση
µερικά, σε ετήσια βάση.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα, αζηµίως γι' αυτή, να διακόψει ή να περιορίσει µονοµερώς την
παροχή υπηρεσιών συντήρησης, εν όλω ή εν µέρει. Για την άσκηση του δικαιώµατος αυτού, η Αναθέτουσα
Αρχή θα ειδοποιεί τον Ανάδοχο εγγράφως έξι (6) τουλάχιστον µήνες πριν τη διακοπή ή τον περιορισµό της
παροχής των υπηρεσιών συντήρησης.
Αναλυτικά, οι Πίνακες συµµόρφωσης, για κάθε Τµήµα, όπου περιλαµβάνονται οι απαιτούµενες τεχνικές
προδιαγραφές του αντίστοιχου εξοπλισµού, καθώς και άλλες απαιτήσεις, περιλαµβάνονται στο Γ Μέρος
Πίνακες Συµµόρφωσης, και οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να τους συµπληρώσουν σύµφωνα µε τις οδηγίες.
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ΜΕΡΟΣ Γ’
ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 30. ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Στους παρακάτω πίνακες συµµόρφωσης παρουσιάζονται συγκεντρωτικά ανά Τµήµα οι απαιτήσεις για τον
εξοπλισµό και τις συναφείς µε αυτόν υπηρεσίες που θα πρέπει να προσφέρει ο Υποψήφιος. Οι πίνακες αυτοί
δεν αναιρούν τα όσα ζητούνται από την αναλυτική περιγραφή του αντικειµένου των Τµηµάτων της
Προµήθειας όπως αυτή δίνεται παραπάνω. Σε περίπτωση αντίφασης η οποία δεν αφορά σε προφανές
σφάλµα εκ παραδροµής, θα θεωρείται ισχύουσα η αυστηρότερη προδιαγραφή, εκτός αν οι διευκρινήσεις
που παρέχονται από την Αναθέτουσα Αρχή δηλώνουν διαφορετικά.
Η προοριζόµενη χρήση των στηλών των πινάκων έχει ως εξής:
•
•
•

•
•

Α/Α: αναφέρεται στον αύξοντα αριθµό της απαίτησης και είναι το στοιχείο, το οποίο θα πρέπει να
χρησιµοποιήσει σαν αναφορά ο Ανάδοχος για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή παραποµπή.
Περιγραφή: περιγράφει την απαίτηση ποιοτικά και ενδεχοµένως ποσοτικά και µπορεί να
παραπέµπει ρητά ή έµµεσα στην τεχνική περιγραφή του αντικειµένου.
Απαίτηση: αναφέρει σε ποιο βαθµό η απαίτηση είναι υποχρεωτική. Η υποχρέωση µπορεί να
δηλώνεται µε την ένδειξη «ΝΑΙ» ή, όπου κάτι τέτοιο είναι δυνατό, µε ποσοτική ένδειξη (σύγκριση
µε κάποια ποσότητα).
Απάντηση: συµπληρώνεται από τον Προσφέροντα σε απάντηση της στήλης Απαίτηση και θα
πρέπει να έχει αντίστοιχο περιεχόµενο.
Παραποµπές – Σχόλια: επίσης συµπληρώνεται από τον Προσφέροντα και σε περίπτωση που η
δήλωση του Προσφέροντα αναφορικά µε την απαίτηση µπορεί ή κρίνεται ότι πρέπει να
αποσαφηνιστεί περαιτέρω, µπορεί να παραπέµπει σε άλλο σηµείο της Προσφοράς του, τεχνικό
εγχειρίδιο ή άλλο ευρέως προσβάσιµο σηµείο, πλην όµως κάτι τέτοιο θα πρέπει να γίνεται µε τη
µέγιστη δυνατή ακρίβεια. Σύντοµα σχόλια είναι επίσης αποδεκτά στη συγκεκριµένη στήλη.
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Τµήµα 1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ
1.1 Αυτόµατος τηλεµετρικός µετεωρολογικός σταθµός
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
1
2
3
4

5
6

7
8

9

10

11
12
13
14
15
16
17
18
19

20

21

22

Αριθµός µονάδων
Να περιλαµβάνεται το κόστος
εγκατάστασης
Να περιλαµβάνεται το κόστος επικοινωνίας
για ≥ 12 µήνες
Να µην απαιτείται επιπλέον λογισµικό ή
άλλου είδους υλικό η συνδροµή, για την
λήψη και επεξεργασία των µετρήσεων
Πρόσβαση και µεταφορά µετρήσεων µέσω
internet
∆ίκτυο µεταφοράς, κινητή τηλεφωνία
GPRS και σε περίπτωση αδυναµίας χρήσης
GPRS µεταφορά µέσω GSM
∆ιαθέτει ενσωµατωµένο modem
GSM/GPRS
Το σύστηµα να µπορεί κάνει αυτόµατο
reset στο modem µετά από
προγραµµατιζόµενο χρόνο, από
αποτυχηµένη απόπειρά σύνδεσης µε το
κέντρο
Χαµηλή κατανάλωση ισχύος που να
επιτρέπει την λειτουργία της µονάδας µε
την χρήση ενός µικρού ηλιακού συλλέκτη
Ο ρυθµός µέτρησης και αποστολής των
µετρήσεων να είναι ελεύθερα
προγραµµατιζόµενος από το χρήστη
Η µονάδα να είναι κατάλληλη για µόνιµη
τοποθέτηση σε συνθήκες περιβάλλοντος
Τάση τροφοδοσίας από ηλιακό συλλέκτη
ή/ και εξωτερική πηγή
Να διαθέτει εσωτερική επαναφορτιζόµενη
µπαταρία
Να διαθέτει αναλογικές εισόδους
Να διαθέτει εισόδους παλµών για
βροχόµετρα, κτλ
Να διαθέτει ψηφιακές εξόδους / εισόδους
(πχ για συναγερµούς)
Να διαθέτει στεγανούς συνδέσµους για τα
καλώδια των αισθητήρων
Συχνότητα λειτουργίας 900 και 1800 MHz
Να διαθέτει αυτόµατος συγχρονισµός του
εσωτερικού του ρολογιού µε το ρολόι της
βάσης
Να διαθέτει προγραµµατιζόµενο ρυθµό
δειγµατοληψίας των µετρήσεων και
προγραµµατιζόµενο ρυθµό υπολογισµού
και καταγραφής του µέσου όρου
Ο χειριστής να µπορεί να προγραµµατίσει
την καταγραφή του µέσου όρου, του
ελάχιστου, του µέγιστου, του κυλιοµένου
µέσου όρου.
Να διαθέτει ενσωµατωµένες

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ/
ΣΧΟΛΙΑ

2
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
6 – 10 V
6V
≥ 12
≥4
≥2
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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23

24

25
26
27

28
29
29.1
29.2
29.3
29.4
29.5
29.6
29.7
29.8
29.9

29.10

30
30.1
30.2
30.3

30.4
30.5
30.6
30.7
30.8
31
31.1

επαναφορτιζόµενες µπαταρίες ποιότητας
τουλάχιστον NiCd
Να διαθέτει ενσωµατωµένο φορτιστή µε
ρυθµιζόµενο όριο έναρξης φόρτισης και
ρυθµιζόµενο όριο παύσης της φόρτισης
Χωρίς ηλιακό συλλέκτη να µπορεί να
λειτουργήσει έως και 3 εβδοµάδες,
ανάλογα µε το είδος των αισθητήρων και
τον ρυθµό δειγµατοληψίας
Θερµοκρασία λειτουργίας -200C έως +550C
Ο data logger να παρέχει τροφοδοσία στα
αισθητήρια
Ο χειριστής να µπορεί να προγραµµατίσει
τον χρόνο τροφοδοσίας των αισθητήρων
από 1sec και άνω (ακόµα και ίσο µε το
χρόνο δειγµατοληψίας των µετρήσεων)
Αισθητήρας Σχετικής Υγρασίας και
θερµοκρασίας Αέρα
Μέτρηση θερµοκρασίας
Περιοχή µέτρησης -400C έως +800C
Ακρίβεια
Τύπος αισθητήρα Αντίσταση πλατίνας
Μέτρηση Σχετικής Υγρασίας
Περιοχή µέτρηση: 0-100% µε γραµµική
περιοχή 5-98%
Ακρίβεια στους 200C: 2% στην συνήθη
περιοχή 5-90% RH και 2.5% στα όρια
Ταχύτητα απόκρισης
Μακροχρόνιο σφάλµα (σταθερότητα)
Ο αισθητήρας να µπορεί να βαθµονοµηθεί
στο πεδίο µε την χρήση κορεσµένων
ατµών αλάτων, εύκολα και γρήγορα. Ο
αισθητήρας είναι σύγχρονης ψηφιακής
τεχνολογίας και µπορεί να διατηρεί τα
δεδοµένα στην δική του µνήµη.
Ο αισθητήρας να συνοδεύεται από φυσικά
αεριζόµενο κλωβίσκο προστασίας,
κατασκευασµένο µε αλλεπάλληλες πλάκες.
Αισθητήρας ολικής ηλιακής
ακτινοβολίας του οίκου
Ο αισθητήρας να µπορεί να χρησιµοποιηθεί
µε όλες τις συνθήκες περιβάλλοντος
Να µετρά την ολική ηλιακή ακτινοβολία
Το αισθητήριο στοιχείο να είναι
φωτοδίοδος, η οποία παράγει ηλεκτρική
Τάση ανάλογη της ηλιακής ακτινοβολίας
Φασµατική περιοχή
Ευαισθησία
Μέγιστη ακτινοβολία
Θερµοκρασία λειτουργίας
Κατευθυντικό σφάλµα
Αισθητήρας βροχόπτωσης
Να είναι self-empting βροχόµετρο υψηλής
ακρίβειας, βασισµένο στην τεχνική του
tipping bucket το οποίο συγκρατείται στην
κατάλληλη θέση µέσω µαγνητικόού
αισθητήρα. Να µην απαιτεί τέλεια

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
+/-0.10C
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
5sec
<1% ανά έτος
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

400-1100nm
100µV/watt m-2
2000 Watt/m2
-300C - +700C
5%
ΝΑΙ
ΝΑΙ
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31.2

31.3

31.4
32
32.1
32.2
32.3
32.4
32.5
32.6
32.7
32.8
33
33.1
33.2
33.3
33.4
33.5
33.6
33.7
34
34.1
34.2

34.3
34.4
34.5
34.6
34.7
34.8

οριζοντίωση καθώς µικρές διαφοροποίησης
να αυτορυθµίζονται µέσω της ελευθερίας
που προσφέρει η µαγνητική σύνδεση.
Το bucket του αισθητήρα να «αδειάζει»
όταν έχει συγκεντρώσει συγκεκριµένο
αριθµό µονάδων νερού Ταυτόχρονα να
δηµιουργεί παλµό ο οποίος καταγράφεται
από τον data-logger. Ο κάθε παλµός
αντιστοιχεί σε 0.2mm βροχής.
Ο µηχανισµός µέτρησης να βρίσκεται
τοποθετηµένος
εντός
κατάλληλου
διαµερίσµατος εντός του βροχοµέτρου. Η
διαµόρφωση να επιτρέπει την συλλογή του
βρόχινου νερού να συλλεχθεί για τυχόν
περαιτέρω χηµικές αναλύσεις.
Η επιφάνεια της χοάνης συλλογής είναι
Αισθητήρας ταχύτητας ανέµου
Αισθητήρας µέτρησης της οριζόντιας
ταχύτητας του ανέµου
Αισθητήρας τύπου τριών ηµισφαιρικών
κυπέλλων
Μέτρηση περιστροφών των κυπέλλων µε
οπτικοηλεκτρονικό µηχανισµό
Περιοχή µέτρησης
Ανάλυση µέτρησης
Ακρίβεια µέτρησης
To κατώφλι εκκίνησης
Η θερµοκρασία λειτουργίας: –300C έως
+700C
Αισθητήρας διεύθυνσης ανέµου
Μετρά την οριζόντια διεύθυνση του
ανέµου
Περιοχή µέτρησης του αισθητήρα
Τύπος αισθητήρα ποντενσιόµετρο
Ακρίβεια
Τυπική νεκρή ζώνη στον βορά
Κατώφλι εκκίνησης
Θερµοκρασία λειτουργίας
Ιστός
Πλήρης ιστός ύψους
αποτελούµενος από :
Σώµα
ιστού
σπαστού
τύπου
κατασκευασµένα από 1 1/4'' εν θερµό
γαλβανισµένο σωλήνα
Βάση για την τοποθέτηση και την
ανέλκυση και την έδραση του ιστού
Βάση κατασκευασµένη από ατσάλινα
ελάσµατα πάχους
Αντηρίδες πάκτωσης της βάσης του ιστού
Περιµετρικό κολάρο στον ιστό για τη επί
ιστού στερέωση των συρµατόσχοινων
Συρµατόσχοινο για την στερέωση του
ιστού γαλβανισµένου τύπου διατοµής
Τέσσερις εντατίρες ναυτικού τύπου για
την τάνυση των συρµατόσχοινων και την
οριζοντίωση του ιστού. Οι εντατίρες είναι
εν θερµό γαλβανισµένοι διατοµής Φ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

≥ 200 cm2
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
0 – 50m/sec
≤ 0.1m/sec
≤ 3%
≤ 0.5m/sec
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
0-3600
ΝΑΙ
≤ 1%
40 έως 80
≤ 1m/s
550C έως 600C
ΝΑΙ
≥ 4 µέτρα
ΝΑΙ

ΝΑΙ
≥ 5mm
ΝΑΙ
ΝΑΙ
5mm
≥6mm
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34.9
34.10

34.11

34.12

35

35.1
35.2

35.3
35.4
35.5

Τέσσερα ναυτικά κλειδιά ("D" keys) για την
συναρµογή των εντατίρων στις αντηρίδες
∆εκαέξι σιαγόνες σύσφιξης έναντι
ολισθήσεως των συρµατόσχοινων στα
σηµεία στερέωσης επί του ιστού και επί
των αντηρίδων
Ο ιστός να διαθέτει όλους τους
απαραίτητους βραχίονες για την
τοποθέτηση των αισθητήριων καθώς
επίσης και µεταλλικό κυτίο για την
τοποθέτηση και στέγαση των
ηλεκτρονικών συσκευών
Ο ιστός έχει την δυνατότητα ανόδου και
καθόδου ανά πάσα στιγµή για συντήρηση,
ή επισκευές αισθητήρων
∆ιάταξη τροφοδοσίας του
µετεωρολογικού σταθµό µε Ηλιακό
συλλέκτη
H διάταξη περιλαµβάνει:
Ηλιακό συλλέκτη ισχύος τουλάχιστον 5
Watt, τάσης 12 Volt DC, µε προστασία
έναντι βραχυκυκλώµατος.
Βραχίονες για την τοποθέτηση του
συλλέκτη στον ιστό (γαλβανισµένοι)
Ψηφιακό (µε ενσωµατωµένο
µικροεπεξεργαστή) φορτιστή.
Περιλαµβάνει µπαταρία µολύβδου,
ερµητικού τύπου.

1.2 Ψηφιακό φασµατόµετρο- χρωµατόµετρο
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
1
2
3

4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
13.1
13.2
13.3
13.4

Αριθµός µονάδων
Να είναι απλό στη χρήση.
Να λειτουργεί µε απλές µπαταρίες και σε
περίπτωση που δεν υπάρχει τάση δικτύου να
συνεχίζεται η λειτουργία του.
Αριθµός παραµέτρων µέτρησης
Να διαθέτει προβαθµονοµηµένες µεθόδους
για κάθε µία από τις παραµέτρους
Να πραγµατοποιείται αυτόµατη επιλογή
µήκους κύµατος ανάλογα µε την παράµετρο
µέτρησης.
Να χρησιµοποιείται σε επιτόπου µετρήσεις
στο πεδίο.
Να εµφανίζονται άµεσα τα αποτελέσµατα
στην οθόνη.
Να διαθέτει θύρα RS 232 για σύνδεση µε Η/Υ
Ακρίβεια µήκους κύµατος
Λειτουργία σε θερµοκρασίες
Να είναι αδιάβροχο
Το όργανο θα πρέπει να διαθέτει τα
παρακάτω αντιδραστήρια
Ammonia LR
Bromine
Chlorine Dioxide
Free Chlorine

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
≥7.5 ΑΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ/
ΣΧΟΛΙΑ

1
ΝΑΙ
ΝΑΙ
≥ 20
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
± 1,5 nm
0οC έως 50 οC
ΝΑΙ
ΝΑΙ
0.0
0.0
0.0
0.0

µε
µε
µε
µε

3.00
8.00
2.00
2.50

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
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13.5
13.6
13.7
13.8
13.9
13.10
13.11
13.12
13.13
13.14
13.15
13.16
13.17
13.18
13.19
13.20
13.21
13.22
13.23
13.24
13.25
13.26
13.27
13.28
13.29
13.30
13.31
13.32
13.33
14

15

Total Chlorine
Chromium VI HR
Chromium VI LR
Copper HR
Copper LR
Cyanide
Cyanuric Acid
Fluoride
Ca Hardness
Mg Hardness
Hydrazine
Iodine
Iron HR
Iron LR
Manganese HR
Manganese LR
Molybdenum
Nickel HR
Nitrate
Nitrite HR
Nitrite LR
Dissolved Oxygen
pH
Phosphate HR
Phosphate LR
Phosphorus
Silica
Silver
Zinc
Το όργανο να είναι πλήρες και έτοιµο για
λειτουργία και να συνοδεύεται από τα
απαραίτητα µικροεξαρτήµατα για την
εγκατάστασή του.
Να συνοδεύεται από αναλυτικό εγχειρίδιο
λειτουργίας στην Αγγλική ή/ και Ελληνική
γλώσσα.

1.3 Σπαστός ∆ειγµατολήπτης Εδάφους
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Αριθµός µονάδων
Η διάµετρος των δειγµάτων να είναι 50mm.
Η περιεκτικότητα των δειγµάτων να είναι
100ml.
Να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα.
Βάρος
Να
περιλαµβάνει
βιδωτό
δακτύλιο
δειγµατοληψίας
διαµέτρου.
Να περιλαµβάνει τρυπάνι EDELMAN
Να περιλαµβάνει χειρολαβή χειρισµού µήκους
τουλάχιστον 50cm.
Το όργανο να είναι πλήρες και έτοιµο για
λειτουργία και να συνοδεύεται από τα
απαραίτητα
µικροεξαρτήµατα
για
την
εγκατάστασή του.

0.0 µε 3,50 mg/L
0.0 µε 1000 µg/L
0.0 µε 300 µg/L
0.0 µε 5.00 mg/L
0.0 µε 1000 µg/L
0.0 µε 0.20 mg/L
0.0 µε 80 mg/L
0.0 µε 2.00 mg/L
0.0 µε 2.70 mg/L
0.0 µε 2.00 mg/L
0.0 µε 400 µg/L
0.0 µε 12.5 mg/L
0.0 µε 5.00 mg/L
0.0 µε 400 µg/L
0.0 µε 20.0 mg/L
0.0 µε 300 µg/L
0.0 µε 40.0 mg/L
0.00 µε 7.00 g/L
0.0 µε 30.0 mg/L
0.0 µε 150 mg/L
0.0 µε 0.35 mg/L
0.0 µε 10.0 mg/L
6.5 µε 8.5 pH
0.0 µε 30.0 mg/L
0.0 µε 2.50 mg/L
0.0 µε 15.0 mg/L
0.0 µε 2.00 mg/L
0 µε 1.000 mg/L
0.0 µε 3.00 mg/L
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ/
ΣΧΟΛΙΑ

1
NAI
NAI
NAI
≤ 3kg
60mm
NAI
≥ 50cm

ΝΑΙ
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10

Να συνοδεύεται από αναλυτικό εγχειρίδιο
λειτουργίας στην Αγγλική ή/ και Ελληνική
γλώσσα.

ΝΑΙ

1.4 Τριοφθάλµιο µικροσκόπιο µε αντάπτορα για φωτογραφική µηχανή
Α/Α
1
2
3

4

5

6
7
8

9
10

11
12
13
14

15
16

17

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Αριθµός µονάδων
Να έχει δυνατότητα αδρής και µικροµετρικής
εστίασης µε τη βοήθεια οµοαξονικών κοµβίων
Να έχει τριοφθάλµιο κεφαλή µε σταθερή κλίση
30ο που φέρει διατάξεις για τη ρύθµιση της
διακορικής απόστασης του παρατηρητή
Ο µηχανισµός εστίασης να διαθέτει απαραιτήτως
διάταξη ακινητοποίησης της τράπεζας στο
ανώτατο επιθυµητό σηµείο για να αποφεύγεται η
πρόσκρουση φακών και παρασκευασµάτων.
Οι προσοφθάλµιοι και αντικειµενικοί φακοί καθώς
και ο συµπυκνωτής να είναι σταθεροί
προσαρµοσµένοι από τον κατασκευαστή στο
σώµα του µικροσκοπίου ώστε να µην
αποσπώνται
Οι φακοί να έχουν υποστεί ειδική αντιµυκητιακή
επεξεργασία
Να έχει βάση στερεή, βαριάς κατασκευής µε
ενσωµατωµένη πηγή αλογόνου
Στο σώµα του µικροσκοπίου να υπάρχει σύστηµα
αυξοµείωσης της τάσης τροφοδοσίας της λυχνίας
και διακοπής ON- OFF
Να φέρει φακούς προσοφθάλµιους µεγέθυνσης
Να φέρει τέσσερις επίπεδους αχρωµατικούς
αντικειµενικούς φακούς µεγέθυνσης ως εξής:

4x / Ν.Α. 0.10

10x / Ν.Α. 0.25

40x / Ν.Α. 0.65 µε ελατήριο προστασίας

100x / Ν.Α. 1.30 µε ελατήριο προστασίας
Θα συνεκτιµηθεί ο εργονοµικός σχεδιασµός
Να υπάρχει δυνατότητα απευθείας σύνδεσης µε
Η/Υ.
Το λογισµικό να λειτουργεί σε περιβάλλον
WINDOWS.
Το µικροσκόπιο να είναι πλήρες και έτοιµο να
λειτουργεί σε ρεύµα 220V/ 50Hz και να
συνοδεύεται
από
τα
απαραίτητα
µικροεξαρτήµατα για την εγκατάστασή του.
Να συνοδεύεται από προστατευτικό πλαστικό
κάλυµµα.
Να συνοδεύεται από αναλυτικό εγχειρίδιο
λειτουργίας στην Αγγλική ή/ και Ελληνική
γλώσσα.
Να συνοδεύεται από αντάπτορα για σύνδεση µε
φωτογραφική µηχανή

1
ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ/
ΣΧΟΛΙΑ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
12V/ 20 W

ΝΑΙ
10x

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

1.5 Στερεοµικροσκόπιο ZOOM µε αντάπτορα για φωτογραφική µηχανή
Α/ Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ/
ΣΧΟΛΙΑ
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1
2
3

4

5

6

7

8
9
10

11
12

13
14
15

16
17
18
19
20

Αριθµός µονάδων
Να είναι συνεχούς µεγέθυνσης zoom µε λόγο
τουλάχιστον 6,7:1 (0,67-4,5Χ)
Να φέρει διοφθάλµια κεφαλή παρατήρησης µε
κλίση 45ο και ρύθµιση της διακορικής
απόστασης από 52-76mm
Να
συνοδεύεται
από
ένα
ζεύγος
προσοφθάλµιων φακών 10Χ µε πεδίο F.N.22
και διάµετρο πεδίου από 32,8m έως 6,7mm,
µε µεγέθυνση από 6,7Χ έως 45Χ και µε
απόσταση εργασίας 110mm µε τον άνωθεν
εξοπλισµό.
Οι προσοφθάλµιοι να έχουν ρύθµιση της
ανισοµετρωπίας από –8 έως +5 βαθµούς και
να δέχονται µικροµετρικές κλίµακες σε ειδική
θέση.
Να διαθέτει σύστηµα σταθερής συγκράτησης
των προσοφθαλµίων µε κοχλίες και να
συνοδεύεται από κάλυµµα.
Να είναι κατάλληλο για λειτουργία µε δείγµατα
ευαίσθητα και να διαθέτει ειδικές υποδοχές για
γείωση όλου του στερεοσκοπίου ανεξάρτητα
από τη τροφοδοσία του ρεύµατος.
Να φέρει ενδείξεις των βασικών µεγεθύνσεων
στον επιλογέα zoom.
Να διαθέτη ρύθµιση του ανώτερου και
κατώτερου σηµείου zoom.
Να µπορεί να δεχθεί αντικειµενικούς φακούς
0,25Χ 0,3Χ
0,4Χ
0,5Χ
0,62Χ 0,75Χ
1Χ 1,5Χ και 2Χ.
Να δέχεται προσοφθάλµιους 10Χ, 15Χ, 20Χ,
30Χ.
Να δύναται να δώσει δια εναλλαγής
προσοφθαλµίων φακών και αντικειµενικών
µεγεθύνσεις από 1,6Χ έως 270Χ.
Η κεφαλή να δύναται να περιστραφεί κατά
360 µοίρες.
Να διαθέτει αµφίπλευρα κοµβία εστιασµού µε
βήµα 120mm.
Να συνοδεύεται από αντικειµενικό φακό 1Χ
αχρωµατικό υψηλής ευκρίνειας µε ειδική
επεξεργασία
για
την
αποφυγή
παραµορφώσεων
για
τρισδιάστατες
παρατηρήσεις χωρίς αλλοιώσεις χρώµατος και
διαστάσεων.
Να δέχεται τριοφθάλµια κεφαλή και σύστηµα
πόλωσης
Να µπορεί να δεχθεί ψηφιακή µηχανή στον
προσοφθάλµιο σωλήνα
Να έχει βάση στερεή, βαριάς κατασκευής µε
ενσωµατωµένη πηγή αλογόνου 6V/ 30 W
Θα συνεκτιµηθεί ο εργονοµικός σχεδιασµός
Το στερεοµικροσκόπιο να είναι πλήρες και
έτοιµο να λειτουργεί σε ρεύµα 220V/ 50Hz και
να
συνοδεύεται
από
τα
απαραίτητα
µικροεξαρτήµατα για την εγκατάστασή του.

1
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
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21
22

23

Να συνοδεύεται από προστατευτικό πλαστικό
κάλυµµα.
Να συνοδεύεται από αναλυτικό εγχειρίδιο
λειτουργίας στην Αγγλική ή/ και Ελληνική
γλώσσα.
Να συνοδεύεται από αντάπτορα για σύνδεση
µε φωτογραφική µηχανή

1.6 Στερεοσκόπιο για αεροφωτογραφίες
Α/ Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10

Αριθµός µονάδων
Να χρησιµοποιείται για στερεοφωτογραφίες
τουλάχιστον 23 cm *23cm
Να φέρει τριόφθαλµη κεφαλή µε ρύθµιση της
διακορικής απόστασης και διοπτρική ρύθµιση
Να διαθέτει συγκεντρωτικό φακό 10x ευρέως
πεδίου.
Να διαθέτει αντικειµενικό φακό µεγέθυνσης 4x
Να έχει βάση στερεή, βαριάς κατασκευής
Η φωτιστική πηγή να είναι προσπίπτοντος
ψυχρού φωτισµού.
Το στερεοσκόπιο να είναι πλήρες και έτοιµο
να λειτουργεί σε ρεύµα 220V/ 50Hz και να
συνοδεύεται
από
τα
απαραίτητα
µικροεξαρτήµατα για την εγκατάστασή του.
Να συνοδεύεται από προστατευτικό πλαστικό
κάλυµµα.
Να συνοδεύεται από αναλυτικό εγχειρίδιο
λειτουργίας στην Αγγλική ή/ και Ελληνική
γλώσσα.

1.7 Κλίβανος ξήρανσης
Α/ Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
1
2
3
4

5

6
7
8
9

10

Αριθµός µονάδων
Μέγιστη θερµοκρασία ξήρανσης δειγµάτων:
Χωρητικότητα
Να διαθέτει ηλεκτρονικό σύστηµα ελέγχου και
προγραµµατισµού της θερµοκρασίας. Με
χρονοδιακόπτη µέχρι 99 λεπτά και θέση
συνεχόµενης λειτουργίας HOLD.
Να διαθέτει διακόπτη on/ off, ψηφιακές
ενδείξεις,
ενδεικτική
λυχνία
γενικής
λειτουργίας.
Να έχει εσωτερικά τοιχώµατα από ανοξείδωτο
χάλυβα.
Να έχει ισχυρή µόνωση µεταξύ εσωτερικής και
εξωτερικής µόνωσης.
Τα µονωτικά του υλικού να µην περιέχουν
αµίαντο.
Να διαθέτει σύστηµα ασφαλείας για την
αυτόµατη διακοπή λειτουργίας σε περίπτωση
υπέρβασης του ανώτατου ορίου θερµοκρασίας
ή ανίχνευσης άλλης δυσλειτουργίας.
Να έχει εξόδους ατµού.

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ/
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ/
ΣΧΟΛΙΑ

1
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ
1
≥ 200οC
> 50 lit
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
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11
12

Να έχει ακρίβεια θερµοκρασίας
Να συνοδεύεται από αναλυτικό εγχειρίδιο
λειτουργίας στην Αγγλική ή/ και Ελληνική
γλώσσα.

1.8 Ζυγός Ηλεκτρονικός
Α/ Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
1
2
3
4
5

6
7

8
9

10
11

12

Αριθµός µονάδων
Να έχει δυνατότητα αναγνωσιµότητας
βάρους µε τρία δεκαδικά ψηφία.
Μέγιστο βάρος ζύγισης
Ακρίβεια
Να έχει ψηφιακή οθόνη κρυστάλλων και
πληκτρολόγιο µε επικάλυψη αναλλοίωτη
σε περιβάλλον χηµικού εργαστηρίου.
Ο δίσκος ζύγισης να είναι από ανοξείδωτο
χάλυβα.
Να είναι εφοδιασµένος µε σύστηµα
εσωτερικής βαθµονόµησης µε εσωτερικό
βάρος.
Να διαθέτει δείκτη σταθερότητας και
λάθους.
Να
έχει
δυνατότητα
αυτόµατου
µηδενισµού και λήψης απόβαρου σε όλη
την περιοχή ζύγισης µε το πάτηµα ενός
πλήκτρου.
Να διαθέτει σειριακή θύρα RS 232 για
σύνδεση µε εκτυπωτή ή Η/Υ.
Να λειτουργεί σε τάση 220 V/50Hz και να
συνοδεύεται
από
τα
απαραίτητα
µικροεξαρτήµατα για την εγκατάστασή
του.
Να συνοδεύεται από αναλυτικό εγχειρίδιο
λειτουργίας στην Αγγλική ή/ και Ελληνική
γλώσσα.

1.9 ∆ειγµατολήπτης νερού
Α/ Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
1
2
3
4
5
6

7
8
9

Αριθµός µονάδων
Να µπορεί να χρησιµοποιηθεί για λήψη
δειγµάτων νερού σε λίµνες, ταµιευτήρες, κτλ.
Ο όγκος του λαµβανόµενου δείγµατος να
είναι:
Ο
κύλινδρος
του
δείγµατος
είναι
κατασκευασµένος από πολυπροπυλένιο
Να είναι ικανός για χρήση µέτρησης οξυγόνου
στο δείγµα
Να
είναι
διαθέσιµο
ενσωµατωµένο
θερµόµετρο εύρους µετρήσεων τουλάχιστον
από -2ο C έως + 30 ο C µε υποδιαιρέσεις
Να διαθέτει κύλινδρο εντολής έναρξης
δειγµατοληψίας.
Το ολικό ύψος συσκευής να είναι
Να συνοδεύεται από αναλυτικό εγχειρίδιο

± 1,0 οC
ΝΑΙ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ/
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ/
ΣΧΟΛΙΑ

1
ΝΑΙ
2000gr
0,01gr
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ
1
ΝΑΙ
≥ 500ml
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
≥ 30cm
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λειτουργίας στην Αγγλική ή/ και Ελληνική
γλώσσα.
1.10 Plankton Filtration Station
Α/ Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
1
2

Αριθµός µονάδων
Εσωτερικός σωλήνας διαµέτρου τουλάχιστον
84 mm.
∆ιηθητική επιφάνεια
Ένθετα φιλτραρίσµατος

3
4
5

Το όργανο να είναι πλήρες και έτοιµο για
λειτουργία και να συνοδεύεται από τα
απαραίτητα µικροεξαρτήµατα.
Ο προµηθευτής υποχρεούται να εκπαιδεύσει
το
προσωπικό του εργαστηρίου στη λειτουργία
του συστήµατος.
Να συνοδεύεται από αναλυτικό εγχειρίδιο
λειτουργίας στην Αγγλική ή/και Ελληνική
γλώσσα

6

7

1.11 ∆ειγµατολήπτης βένθους
Α/ Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
1
2
3
4
5

Αριθµός µονάδων
Να είναι τύπου Van Veen.
Περιοχή δειγµατοληπτικής επιφάνειας
Να είναι κατασκευασµένος από ατσάλι
Να έχει διαστάσεις περίπου (+/- 20%) :
30*33*115cm
Βαθµονοµηµένο σχοινί ανά 0,5 µέτρα
συνολικού µήκους 15 µέτρων
Να συνοδεύεται από αναλυτικό εγχειρίδιο
λειτουργίας στην Αγγλική ή/ και Ελληνική
γλώσσα.

6
7

ΝΑΙ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ/
ΣΧΟΛΙΑ

1
ΝΑΙ
≥28,8 cm2
10 έως 140
micron
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ/
ΣΧΟΛΙΑ

1
ΝΑΙ
1000cm2
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

1.12 Φορητός Μετρητής Χλωροφύλλης
Α/Α
1
2
3
4

5
6

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / Προδιαγραφές
Αριθµός µονάδων
Το φορητό όργανο να ερµηνεύει µε ακρίβεια
την περιεχόµενη χλωροφύλλη σε φυτά.
Να µην καταστρέφει το φύλλο.
Να χρησιµοποιεί επιφάνεια δειγµατοληψίας
διαµέτρου τουλάχιστον 1cm, ώστε το όργανο
να εξασφαλίζει την µέγιστη ακρίβεια και
επαναληψιµότητα.
Η µνήµη του οργάνου να επαρκεί για την
καταγραφή τουλάχιστον 3500 µετρήσεων
Να βασίζεται η λειτουργία του στην
απορρόφηση του σε δύο µήκη κύµατος.

7

Ακρίβεια µέτρησης :

8

Χρόνος µέτρησης

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ/
ΣΧΟΛΙΑ

1
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
≥ +/- 1 CCl
unit
≤ 3 sec
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Α/Α
9

10

11
12
13
14
15
16
17

18

19

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / Προδιαγραφές
Πηγή φωτός δυο LEDs.
Να διαθέτει δύο ανιχνευτές φωτοδίοδους
πυριτίου µε ενσωµατωµένους προ-ενισχυτές
για τη µέτρηση της απορρόφησης του φωτός,
ενώ ταυτόχρονα να παρακολουθεί την πηγή
τροφοδοσίας για την αντιστάθµιση της
θερµοκρασίας.
Να διαθέτει µεγάλη ψηφιακή οθόνη υγρών
κρυστάλλων, στην οποία εµφανίζονται οι
µετρήσεις και τα µηνύµατα λειτουργίας.
Να διαθέτει πόρτα RS-232 για σύνδεση µε
υπολογιστή.
Να συνοδεύεται από καλώδιο σύνδεσης µε
υπολογιστή και software.
Θερµοκρασία λειτουργίας
Να λειτουργεί µε απλή µπαταρία 9 V.
Να διαθέτει αυτόµατο σβήσιµο µετά σε
περίπτωση µη χρήσης.
Το όργανο να είναι πλήρες και έτοιµο για
λειτουργία και να συνοδεύεται από τα
απαραίτητα µικροεξαρτήµατα.
Ο προµηθευτής υποχρεούται να εκπαιδεύσει
το
προσωπικό του εργαστηρίου στη λειτουργία
του συστήµατος.
Να συνοδεύεται από αναλυτικό εγχειρίδιο
λειτουργίας στην Αγγλική ή/και Ελληνική
γλώσσα.

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ/
ΣΧΟΛΙΑ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
0-500C.
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

1.13 Πλήρες Φορητό Όργανο Μέτρησης Και Καταγραφής του Profile Της Εδαφικής Υγρασίας
Για Μέγιστο Βάθος Έως Και 160CM
ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ/
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / Προδιαγραφές
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ
1
Αριθµός µονάδων
1
0 – 100%
(0.001 έως 1
Περιοχή µέτρησης
m3 νερού ανά
2
1 m3
εδάφους)
Η ακρίβεια µέτρησης να είναι ≤ 3% χωρίς
3
ΝΑΙ
βαθµονόµηση (1% µε εργαστηριακή
βαθµονόµηση).
από 500mV έως
4
Η τάση εξόδου να είναι γραµµική
1000mV
5
Θερµοκρασία λειτουργίας
0-500C.
6
Να είναι πλήρως ενταφιαζόµενος.
ΝΑΙ
7
Να έχει µήκος 10cm και πλάτος 3cm περίπου.
ΝΑΙ
8
Να περιλαµβάνεται ψηφιακή οθόνη.
ΝΑΙ
Το όργανο να είναι πλήρες και έτοιµο για
9
λειτουργία και να συνοδεύεται από τα
ΝΑΙ
απαραίτητα µικροεξαρτήµατα.
Να συνοδεύεται από αναλυτικό εγχειρίδιο
10
λειτουργίας στην Αγγλική ή/και Ελληνική
ΝΑΙ
γλώσσα.
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1.14 Φορητό Όργανο Προσδιορισµού Πλαγκτόν (και Κυανοβακτήρια)
Α/Α
1
2

3

4

5
6
7
8

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / Προδιαγραφές
Αριθµός µονάδων
Προσδιορισµός της περιεχόµενης ενεργής
χλωροφύλλης σε φυσικά επιφανειακά ύδατα
έως 0.1 µg Chl/l.
∆υνατότητα να προσδιορίσει τις
διαφοροποιήσεις συγκεκριµένων οµάδων
άλγης (όπως green algae, diatoms και
cyanobacteria).
Φωτοσυνθετική δραστηριότητα και την
φωτοπροσαρµοστική κατάσταση διαφόρων
ειδών φυτοπλαγκτόν.
Φθορισµός µε επαναληψηµότητα παλµών της
τάξης των µsec, και µε εύρος 470, 520, 645
και 665 nm.
LEDs κατάλληλα για ακτινικό φωτισµό, µέχρι
τα 2000 µmol quanta m-2 s-1 PAR.
Υάλινη κυλινδρική κυβέττα 15 mm
Ειδικό software για την µεταφορά των
µετρήσεων στον υπολογιστή και πόρτα
υπολογιστή.

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ/
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ/
ΣΧΟΛΙΑ

1
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

1.15 Πολύ-Παραµετρικό Σύστηµα Μέτρησης Ποιότητας Νερού
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Αριθµός µονάδων
Ψηφιακή οθόνη υγρών κρυστάλλων.
Εργαστηριακά ηλεκτρόδια.
Περιοχές µέτρησης:
Αγωγιµότητας; 0-500 mS/cm σε 4 περιοχές
µέτρησης µε ακρίβεια ±0.01µS/cm.
Θερµοκρασίας: -5…+105οC µε ακρίβεια
±0.1οC.
Αλατότητα: 0-100g/l.
Ακρίβεια ±0,01pH
MV: ±1999 µε ακρίβεια ±1mV.
∆ιαλυµένο οξυγόνο: 0-20mg/l – 0-200% µε
ανάλυση 0.05 mg/l, 0.05%.
Αναγωγή της µέτρησης αγωγιµότητας σε 20
ή 25οC.
Αυτόµατη βαθµονόµηση οργάνου.
∆υνατότητα µη αυτόµατης αντιστάθµισης
θερµοκρασίας (περιοχή από -20 έως +130
ο
C).
Τροφοδοσία 4Χ1,5V µπαταριών και από
τάση 220V/50Hz.
Προγραµµατιζόµενο αυτόµατο κλείσιµο του
οργάνου για εξοικονόµηση ενέργειας.
Μνήµη για την αποθήκευση µέχρι 800
µετρήσεων.
Έξοδο RS232.

ΑΠΑΙΤΗΣΗ
1
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
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Α/Α
18

19
20

21

22
23

24

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Πρωτόκολλο καλιµπραρίσµατος κατά GLP
ρυθµιζόµενο µε ρολόι πραγµατικού χρόνου.
Να πληρεί τα διεθνή standards βαθµό
προστασίας (υδατοστεγούς) IP 65 και
IEC529 και να φέρει τις σηµάνσεις CE,
TUV/GS.
Να συνοδεύεται από:
Ηλεκτρόδιο για τη µέτρηση pH πλαστικό µε
ενσωµατωµένο αισθητήρα θερµοκρασίας µε
3 µέτρα καλώδιο 3fl buffer 4, 7, 10 των 50
ml έκαστο και buffer ρύθµισης
αγωγιµότητας.
1fl κεκορεσµένο διάλυµα KCL των 50 ml.
Ηλεκτρόδιο για τη µέτρηση αγωγιµότητας 4
δακτυλίων µε ενσωµατωµένο αισθητήρα
θερµοκρασίας µε 3 µέτρα καλώδιο και
περιοχή µέτρησης από 1µS – 2S/cm.
Σκληρό βαλιτσάκι µεταφοράς και
αποθήκευσης.

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ/
ΣΧΟΛΙΑ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

1.16 Υδατοστεγές Καταγραφικό Θερµοκρασίας (Σετ Με 3 Μονάδες Πεδίου, Βάση Και Μονάδα
Για Η/Υ, Software)
ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ/
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ
1
Αριθµός µονάδων
1
2
Με ενσωµατωµένους εξωτερικούς αισθητήρες.
ΝΑΙ
3
Με πολύ υψηλά ποσοστά υγρασίας.
ΝΑΙ
Η µεταφορά των µετρήσεων γίνεται µέσω του
οπτικού σταθµού ανάγνωσης, ο οποίος
4
ΝΑΙ
επικοινωνεί µε τον υπολογιστή µε USB
σύνδεση.
Να διαθέτει µνήµη χωρητικότητας 42000
ΝΑΙ
5
µετρήσεων.
από 1sec έως
6
Επιλεγόµενος ρυθµός καταγραφής
18 hours
8 ρυθµούς καταγραφής που ο καθένας έχει
ΝΑΙ
7
την δική του χρονική διάρκεια.
8
Ακρίβεια εσωτερικού ρολογιού 1 λεπτά / µήνα.
ΝΑΙ
9
∆ιάρκεια µπαταρίας
3 χρόνια
10
Το βάρος του καταγραφικού είναι
57g
11
∆ιαστάσεις
10.2 Χ 3.8 cm.
12
Περιοχή µέτρησης της θερµοκρασίας
-400C έως 700C.
13
Ακρίβεια µέτρησης της θερµοκρασίας
0.20C.
14
Ακρίβεια µέτρησης
2.5%.
15
Σταθµός ανάγνωσης και λογισµικό
ΝΑΙ
To καταγραφικό τοποθετείται πάνω στον
σταθµό ανάγνωσης για την µεταφορά των
µετρήσεων και τον προγραµµατισµό του. Η
επικοινωνία του σταθµού µε τον data logger
ΝΑΙ
15.1
είναι ασύρµατη (IR), και ο σταθµός συνδέεται
µε τον υπολογιστή µέσω θύρας USB. Εκτός
της µεταφοράς των δεδοµένων, δηµιουργεί
επαγγελµατικά γραφικά και αναλύει τα
δεδοµένα.
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Α/Α
15.2
15.3
15.4
15.5
15.6
15.7

15.8

15.9
15.10
15.11

15.12

15.13
15.14
15.15
15.16

15.17

15.18
15.19
15.20

15.21

15.22

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Αυτόµατη ενηµέρωση νεώτερων εκδόσεων
(updates) µέσω Internet.
Μεταφορά των µετρήσεων χωρίς να
διακόπτεται η καταγραφή.
Προγραµµατισµός του ρυθµού
δειγµατοληψίας και καταγραφής των
µετρήσεων.
Υποστηρίζει επικοινωνία µέσω RS-232 αλλά
και µέσω USB (ανάλογα µε το καταγραφικό).
Έχει την δυνατότητα πρόσβασης σε
αποµακρυσµένα καταγραφικά.
Προγραµµατισµός άµεσης εκκίνησης των
µετρήσεων, εκκίνηση σε καθορισµένο χρόνο,
εκκίνηση µε σκανδαλισµό, κτλ .
Αυτόµατη αναγνώριση του είδους και του
µοντέλου του καταγραφικού, µε αυτόµατη
προσαρµογή των επιλογών, ανάλογα µε το
είδος του καταγραφικού.
∆υνατότητα γραφικής παράστασης
πολλαπλών παραµέτρων από ένα η
περισσότερα καταγραφικά σε ένα γράφηµα.
Συγχρονισµός των ρολογιών των
καταγραφικών µε το ρολόι του υπολογιστή.
Ένδειξη (και ανάλογα µε το µοντέλο
καταγραφή) της τάσης της µπαταρίας.
∆υνατότητα προγραµµατισµού γραµµικής
εξίσωσης αχ+β για αισθητήρια µε έξοδο 420mA ή µε έξοδο DC τάσης. Ορισµός των
µονάδων µέτρησης από τον χειριστή.
Συνδυασµός δεδοµένων από πολλαπλές
αναπτύξεις σε ένα γράφηµα.
∆υνατότητα προσθήκης γραµµών ορίων στα
γραφήµατα.
Απεικόνιση των χρονοσειρών µαζί µε
λεπτοµέρειές, όπως στατιστικά.
∆υνατότητα προγραµµατισµού του τίτλου του
γραφήµατος, των αξόνων και των ιδιοτήτων
τους.
Επικάλυψη δεδοµένων από διαφορικές
χρονικές περιόδους για σύγκριση µήνα σε
µήνα, ή πριν και µετά.
∆υνατότητα ZOOM µαζί µε χειριστήρια αξόνων
για εστίαση στην περιοχή ενδιαφέροντος των
δεδοµένων.
∆υνατότητα προσθήκης σχολίων στα
γραφήµατα.
Σταυρόνηµα για την παρουσίαση της τιµής
του γραφήµατος σε οποιοδήποτε σηµείο του.
∆υνατότητα εµφάνισης στο γράφηµα,
συµβάντων όπως σκανδαλισµός του
καταγραφικού, σύνδεση µε τον υπολογιστή,
χαµηλή τάση µπαταρίας.
Επιβεβαιώνει την καλή λειτουργία του
καταγραφικού.

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ/
ΣΧΟΛΙΑ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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Α/Α
15.23
15.24

15.25

15.26

15.27

15.28

15.29
15.30

15.31

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
∆ίνει σε πραγµατικό χρόνο τις µετρήσεις των
αισθητήρων.
Έχει την δυνατότητα εισαγωγής δεδοµένων
για επεξεργασία από λογισµικά, αλλά και από
loggers φτάνει αυτά να είναι σε µορφή ASCII.
Το λογισµικό αυτόµατα ελέγχει και εµφανίζει
την κατάσταση της µπαταρίας και της µνήµης.
Έχει την δυνατότητα εξαγωγής των
δεδοµένων για εισαγωγή σε άλλα
προγράµµατα (EXCEL, WORD, κτλ). Τα
δεδοµένα εξάγονται σε µορφή ASCII.
∆υνατότητα copy - paste των διαγραµµάτων
σε άλλα προγράµµατα.
Έχει την δυνατότητα βασικής στατιστικής
επεξεργασίας των µετρήσεων. Συγκεκριµένα
υπολογίζει µέγιστο, ελάχιστο και µέσο όρο
ανά χρονικά διαστήµατα οριζόµενα από την
χειριστή (π.χ. max, min της κάθε µέρας).
Έχει την δυνατότητα δηµιουργίας φίλτρων
στα δεδοµένα. Τα φίλτρα αυτά στην
πραγµατικότητα δηµιουργούν νέες σειρές
δεδοµένων, οι οποίες µπορούν να γίνουν
γράφηµα ή να εξαχθούν σε µορφή ASCII. Τα
κριτήρια ορίζονται από τον χειριστή όπως και
το χρονικό διάσηµα.
Έχει την δυνατότητα αυτόµατης διόρθωσης
της βαροµετρικής πίεσης (για µετρήσεις
στάθµης).
Με την χρήση κατάλληλων αισθητήρων έχει
την δυνατότητα υπολογισµού KWH.
∆υνατότητα αποθήκευσης και κλήσης
γραφηµάτων, µαζί µε όλες τις προσαρµογές
όπως πρόσθετες χρονοσειρές δεδοµένων και
υπολογιζόµενα δεδοµένα όπως ηµερήσιος
µέγιστο – ελάχιστο.

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ/
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ/
ΣΧΟΛΙΑ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

1.17 Συσκευή Εντοπισµού Και Αναγνώρισης Νυχτερίδων
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

1

Αριθµός µονάδων
Τύπος: Ετερόδυνο και µε χρονική επέκταση
(x10 και x20)
Φάσµα συχνότητας: 10- 120kHz
Εύρος ζώνης: 8kHz (+/- 4kHz), -6dB
Τύπος µικροφώνου: Προηγµένος electret
Έξοδοι: Υποδοχή ακουστικών και υποδοχή
συσκευών ήχου
∆ιακόπτης σχολίου:
Οθόνη: LCD Ακρίβεια +/- 0.15kHz
Ήρεµο ρεύµα: 30mA (επανάληψη)
συµπεριλαµβανοµένου του LCD backlight
Μέγεθος µνήµης: 1Mb Χ 8
Ανώτατος χρόνος αποθήκευσης: 3.4, 1.7 ή
0.1 SEC (επιλέξιµα µέσω του διακόπτη)

1
ΝΑΙ

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

12

Συχνότητα δειγµατοληψίας: 307kHz
Τύποι ρύθµησης: Χειροκίνητα, επίπεδο ευρεία ζώνη, επίπεδο - περιορισµένη ζώνη
Pretrigger: 50% του επιλεγµένου χρόνου
αποθήκευσης
∆είκτης υπερφόρτωσης
Επανάληψη του σήµατος στη µνήµη µέσω
του συστήµατος ετερόδυνων
Έλεγχος εξόδου για το όργανο καταγραφής
ήχων
Θήκη µεταφοράς
Τροφοδοσία: Μπαταρία αλκαλική 9v

ΝΑΙ
ΝΑΙ

13
14
15
16
17
18
19

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ/
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ/
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ/
ΣΧΟΛΙΑ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

1.18 Ψηφιακός εγγραφέας ήχου
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

1
2

Αριθµός µονάδων
Ηχεία
Επεξεργασία σήµατος AD/DA conversion: 24
bits, 44.1/48/88.2/96 kHz
Ηχογράφηση WAV και MP3
Ανταπόκριση συχνότητας 20 Hz to 40 kHz
Κάρτα µνήµης SD Memory Card (SDHC
format compatible)
Θύρα δεδοµένων USB 2.0
∆υνατότητα αναπαραγωγής µαγνητικής
εγγραφής (playback)
∆υνατότητα Αντήχησης 4 τύποι
Εγχειρίδιο χρήσης
Μετασχηµατιστής AC
ασύρµατο τηλεχειριστήριο
SD Memory Card (512 M bytes)
Καλώδιο USB
Συνοδευτικό πρόγραµµα ΗΥ χειρισµού ήχου.
Ηχεία
Επεξεργασία σήµατος AD/DA conversion: 24
bits, 44.1/48/88.2/96 kHz
Ηχογράφηση WAV και MP3

1
2
ΝΑΙ

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
2
ΝΑΙ
ΝΑΙ

1.19 Φορητό Ανεµόµετρο-Υψόµετρο-Θερµόµετρο
Α/Α
1
2
3

4

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Αριθµός µονάδων
Χειρός.
Η ψηφιακή του οθόνη έχει την δυνατότητα
αναπαράστασης γραφήµατος µε τις
τελευταίες 250 τιµές που έχει µετρήσει και
αποθηκεύσει στην µνήµη του.
Μέτρηση ταχύτητας & θερµοκρασίας
ανέµου.

ΑΠΑΙΤΗΣΗ
2
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

13.2
13.3
13.4
14

Να διαθέτει ψηφιακή φωτιζόµενη οθόνη
ώστε να µπορεί ο χρήστης να δει τις
µετρήσεις σε συνθήκες χαµηλού φωτισµού,
ή στο σκοτάδι.
Να διαθέτει ρολόι πραγµατικού χρόνου µε
ώρα και ηµέρα.
Να διαθέτει εξωτερικούς αισθητήρες
θερµοκρασίας, υγρασίας, βαροµετρικής
πίεσης για γρήγορες και ακριβείς µετρήσεις.
Ο αισθητήρας υγρασίας αέρα µπορεί να
βαθµονοµηθεί ακόµα και στο πεδίο.
Παραδίδεται µε προστατευτική θήκη.
Λειτουργεί µε απλές αλκαλικές µπαταρίες.
Είναι ανθεκτικό στα σταγονίδια νερού
Auto power off.
Ταχύτητα ανέµου
Μπορεί να µετρήσει την ταχύτητα σε m/s,
Km/h, Κόµβους, Μποφόρ.
Περιοχή µέτρησης
Ανάλυση µέτρησης
Ακρίβεια µέτρησης
Θερµοκρασία αέρα

14.1

Περιοχή µέτρησης

14.2
14.3
15
15.1
15.2
15.3
16
16.1
16.2
16.3

17

Ανάλυση µέτρησης
Ακρίβεια µέτρησης.
Σχετική Υγρασία αέρα
Περιοχή µέτρησης
Ανάλυση µέτρησης
Ακρίβεια µέτρησης
Βαροµετρική πίεση
Περιοχή µέτρησης
Ανάλυση µέτρησης
Ακρίβεια µέτρησης
H Βαροµετρική πίεση µπορεί να
βαθµονοµηθεί λαµβάνοντας την πίεση από
βαρόµετρο.
Μέτρηση Υψοµέτρου

17.1

Περιοχή µέτρησης

17.2
17.3

Ανάλυση µέτρησης τουλάχιστον
Η ακρίβεια του οργάνου είναι από
Οι µετρήσεις στην οθόνη ανανεώνονται ανά
1sec.

5

6
7
8
9
10
11
12
13
13.1

16.4

17.4

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ/
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ/
ΣΧΟΛΙΑ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
0.3 – 40m/sec
0.1m/sec.
≤3%.
–290C έως
+700C.
0.10C.
10C
5 – 95%.
0.1%
≤3%.
870 – 1080 hPa
0.1hPa
≤3hPa
ΝΑΙ

–500 έως και
9000m.
≤1m
5 έως 10m.
ΝΑΙ

1.20 Ενδοσκόπιο 50-200 Άκρη Φακός Οπτικό
Α/Α
1
2
3
4

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Αριθµός µονάδων:
Αριθµός pixels τουλάχιστον
Οπτικό πεδίο οπτικών ινών
Γωνία οπτικού πεδίο

1
≥ 6,000
50°
45° +/- 5°.
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

5

Ελάχιστη εστίαση απόστασης

6

Μέγιστη απόσταση εστίασης τουλάχιστον

7
8
9
10

Θερµοκρασία λειτουργίας & αποθήκευσης
Θερµοκρασία λειτουργίας κορµού
Μήκος κορµού
Μέγιστη ακτίνα καµπύλης
Πηγή φωτός: LED 2 point light αδιάβροχοι
φακοί & κορµός.

11

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ/
ΣΧΟΛΙΑ

≥15 mm
(focus).
≥150 mm
(light).
-20° to + 60°C.
-20° to + 80°C.
≥1200 mm .
50 mm.
ΝΑΙ

1.21 Μετρητής Ταχύτητας Νερού (Όργανο Μέτρησης Ταχύτητας Ροής Ποταµών Μικρού
Βάθους)
ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ/
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ
1
Αριθµός µονάδων
1
Η ηλεκτρονική µονάδα να είναι πλήρως
στεγανή και λειτουργεί µε απλή µπαταρία
2
ΝΑΙ
ρολογιού η οποία διαρκεί για ένα χρόνο
τουλάχιστον.
Η ράβδος του οργάνου
να είναι από 100cm έως
3
τηλεσκοπικού τύπου µε µήκος.
200cm
Η ράβδος να είναι κατασκευασµένη από
4
ΝΑΙ
αλουµίνιο.
5
Περιοχή µέτρησης
0.1 έως 8m/sec
6
Ακρίβεια
≤ 3.5 cm/sec.
1.22 Γεννήτρια Παραγωγής Ρεύµατος Για Τη Λειτουργία Των Παγίδων Για Τις Νυχτοπεταλούδες
ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ/
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ
1
Αριθµός µονάδων:
1
2
Τάση/Συχνότητα
230V / 50HZ
3
Μέγιστη ισχύς τουλάχιστον
1650 W
4
Ισχύς συνεχούς λειτουργίας τουλάχιστον
1400 W
5
Συντελεστής ισχύος
1
6
Συνεχές ρεύµα D.C.
12 V
7
A.C τουλάχιστον
2
8
D.C. τουλάχιστον
1x12 V
9
Ασφάλεια προστασίας
Ηλεκτρονική
10
Τύπος 4χρονος αερόψυκτος
ΝΑΙ
11
Κυβισµός τουλάχιστον
80 κ.εκ.
12
Αριθµός κυλίνδρων
1
13
Καύσιµο
Αµόλυβδη
14
∆οχείο καυσίµων τουλάχιστον
4,0 lt
15
Αισθητήρας λαδιού
ΝΑΙ
16
Εκκίνηση
Σχοινί
17
Επίπεδο θορύβου µικρότερο από
60 db-7m
18
Βάρος µικρότερο από
21,0 kg
19
Σύστηµα Inverter
ΝΑΙ
50 x 30 x 45
20
∆ιαστάσεις (ΜxΠxΥ) όχι µεγαλύτερο από
(cm)
1.23 Πένσες ∆ακτυλίωσης Πουλιών 2 οπών
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Α/Α
1
2
3
4

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Αριθµός µονάδων
Πένσα ∆ακτυλίωσης Πουλιών 2 οπών
µεγάλη
Οπές για 8 mm ή και µεγαλύτερα δακτυλίδια
πουλιών
Μεταλλικής κατασκευής

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ/
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ/
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ/
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ/
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ/
ΣΧΟΛΙΑ

1
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

1.24 Πένσες ∆ακτυλίωσης Πουλιών 5 οπών
Α/Α
1
2
3
4

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Αριθµός µονάδων
Πένσα ∆ακτυλίωσης Πουλιών 5 οπών µικρή
Οπές για 2 έως 7 mm ή και µεγαλύτερα
δακτυλίδια πουλιών
Μεταλλικής κατασκευής

ΑΠΑΙΤΗΣΗ
1
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

1.25 Παγίδες Σύλληψης Μικρών Θηλαστικών
Α/Α
1
2
3
4
5
6

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Αριθµός µονάδων
Πρότυπο: τύπου SFAL (Μικρή
αναδιπλούµενη αλουµινίου)
Κατασκευή: αλουµίνιο, τα ελατήρια και τα
καλώδια από ανοξείδωτο χάλυβα
∆ιαστάσεις περίπου
Βάρος
Είναι παγίδα "ζωντανής σύλληψης"

ΑΠΑΙΤΗΣΗ
15
ΝΑΙ
ΝΑΙ
5,0 X 6,3 X
23,8 εκ
≤0.2 Κg
ΝΑΙ

1.26 Μετρητές Απλοί Μεταλλικοί (Tally Meters)
Α/Α
1
2
3
4

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Αριθµός µονάδων
Αρίθµηση
Αριθµοί που επαναρυθµίζονται σε µηδέν µε
τη στροφή ενός κοχλία.
Βαρέου τύπου πρότυπο, µε τα εσωτερικά
και εξωτερικά λειτουργικά µέρη µεταλλικά

ΑΠΑΙΤΗΣΗ
10
από 0 έως 9999
ΝΑΙ
ΝΑΙ

1.27 Απόχες Σύλληψης Εντόµων
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

1
2

Αριθµός µονάδων
Πλαίσιο σπαστό, διαµέτρου τουλάχιστον
Τηλεσκοπικό κοντάρι συνολικού µήκους 80100cm
∆ίχτυ από µαλακό Terylene ανθεκτικό στην
UV ακτινοβολία

2
≥ 40 εκ

3

ΝΑΙ
ΝΑΙ

1.28 Ειδικά ∆ίχτυα Σύλληψης Νυχτερίδων Και Μικρών Πουλιών (3 Pocket Mist Net Measuring
8FTX40FT)
ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ/
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ
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Α/Α
1
2
3
4
5
6

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Αριθµός µονάδων
Μάτι πλέγµατος:
Σειρές µατιών:
Υλικό κατασκευής, 2-ply polyester
Μέγεθος τουλάχιστον
Υλικά επιδιόρθωσης (Mist Net Repair Kit)
Να παραδοθεί µε όλα τα παρελκόµενα
(σχοινιά, κοντάρια κλπ)

7

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ/
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ/
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΠΑΝΤΗ
ΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠ
ΕΣ/ ΣΧΟΛΙΑ

ΑΠΑΝΤΗ
ΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠ
ΕΣ/ ΣΧΟΛΙΑ

4
38mm
75
ΝΑΙ
2.6 m X 12 m
ΝΑΙ
ΝΑΙ

1.29 ∆ίχτυα (Παγίδες - Βολκοί) Σύλληψης Αµφιβίων Και Ψαριών
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Αριθµός µονάδων
Τύπος διπλός βολκός
Ασπίδα - δίχτυ µε µέγεθος µατιού 12mm και
µήκους 3 m
Στεφάνια στη κάθε πλευρά
Μέγεθος µατιού κωνικού διχτύου στεφανιών
Φελλοί ασπίδας
Σχοινί – ενσωµατωµένα βαρίδια ασπίδας

ΑΠΑΙΤΗΣΗ
15
ΝΑΙ
ΝΑΙ
3
8 mm
ΝΑΙ
ΝΑΙ

1.30 ∆ίχτυ για δειγµατοληψία Πλαγκτόν
Α/Α
1
2

3

4
5

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Αριθµός µονάδων
Τύπου WP2 µεσοζωοπλαγκτού (µε µάτι 200
microns)
Πλήρη, µε τα φερµουάρ τους, τους
δακτυλίους σύσφιξης, την στεφάνη κλπ
εξαρτήµατα ( στεφάνη, δίχτυ, συλλεκτήρας
οργανισµών, µηχανισµός κλεισίµατος,
δροµείς, ροόµετρο και σχοινί)
Κατάλληλο για χρήση σε ρηχά νερά (βάθους
όχι µεγαλύτερο ή περίπου του ενός (1)
µέτρου)
Με ροόµετρο που να έχει µετρητή 5 ψηφίων

ΑΠΑΙΤΗΣ
Η
1
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

1.31 Απόχη για δειγµατοληψία Βένθους (kick net)
ΑΠΑΙΤΗΣ
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Η
1
Αριθµός µονάδων
2
Απόχη σχήµατος D, διάµετρος απόχης
30 cm
2
περίπου
575 cm2 (25
3
∆ίχτυ µε επιφάνεια πλαισίου
cm x 23
cm),
4
Άνοιγµα µατιού
0,09 cm
ξύλινο κοντάρι. (standard NRA pond net)
150 cm
5
µήκους
Η απόχη αυτή ακολουθεί το πρότυπο ISO
ΝΑΙ
6
7828:1985 ή EN 27828: 1994
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1.32 Παγίδες Σύλληψης Νυχτοπεταλούδων (Johnson Moth Traps)
ΑΠΑΙΤΗΣ
ΑΠΑΝΤΗ
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Η
ΣΗ
1
Αριθµός µονάδων
3
2
Παγίδες τύπου Johnson Moth Traps
ΝΑΙ
Να παραδοθεί µε όλα τα παρελκόµενα
3
έτοιµη για χρήση (καλωδίωση, την ειδική
ΝΑΙ
λάµπα κλπ)
4
Να συνοδεύτεται από µία εφεδρική λάµπα
ΝΑΙ

ΠΑΡΑΠΟΜΠ
ΕΣ/ ΣΧΟΛΙΑ

1.33 Παγίδες Σύλληψης Εντόµων (Malaise Traps)
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

1
2

Αριθµός µονάδων
Παγίδες τύπου Malaise Traps
Να παραδοθεί µε όλα τα παρελκόµενα
έτοιµη για χρήση (σύστηµα συλλογής
εντόµων στο πλαστικό δοχείο, σφικτήρες
κλπ)
Να συνοδεύτεται από εφεδρικό σύστηµα
συλλογής εντόµων

3

4

ΑΠΑΙΤΗΣ
Η
4
ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗ
ΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠ
ΕΣ/ ΣΧΟΛΙΑ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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Τµήµα 2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 4Χ4 ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΤΡΟΧΗΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ (ATV)
Υποτµήµα 2.1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 4Χ4
2.1.1

ΕΙ∆ΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Α΄( ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΤΥΠΟΥ ΤΖΙΠ 4Χ4)

Α/Α

Περιγραφή / Προδιαγραφές

Απαίτηση

Απάντηση

Παραποµπή

ΟΧΗΜΑ Α΄
1

Πλήθος µονάδων

2

Να αναφέρεται µοντέλο και εταιρία
κατασκευής

3

Εγγύηση καλής λειτουργίας

4

Αριθµός θυρών
Ροπή

5

2
ΝΑΙ
≥ 36µήνες
5
≥350Nm σε
2000 σ.α.λ. ή
λιγότερες
ΝΑΙ

9

Όχηµα σε συµφωνία µε τα προβλεπόµενα
από τη σχετική ελληνική νοµοθεσία και τη
νοµοθεσία της ΕΕ
Ηλεκτρικό και ηχητικό σύστηµα του
αυτοκίνητου το προβλεπόµενο από τον
Κ.Ο.Κ.
Εκποµπές ρύπων στα όρια της ισχύουσας
νοµοθεσίας
Αερόσακοι οδηγού και συνοδηγού

10

Πλευρικοί αερόσακοι

ΝΑΙ

11

Καύσιµο: πετρέλαιο κίνησης

ΝΑΙ

12

Σύστηµα πέδησης µε ABS

ΝΑΙ
ΝΑΙ

14

Ζώνες ασφαλείας για όλους τους
επιβαίνοντες
Κεντρικό κλείδωµα µε τηλεχειρισµό

15

Immobiliser / Συναγερµός

ΝΑΙ

16

Προβολείς οµίχλης

ΝΑΙ

17

Κοτσαδόρος

ΝΑΙ

18

Αυτόµατος κλιµατισµός

NAI
ΝΑΙ

20

Χειρόφρενο ασφάλειας που ασφαλίζει
απολύτως το όχηµα (µε πλήρες φορτίο), µε
κλίση οδού τουλάχιστον 10% µε σβηστή
µηχανή και νεκρό σηµείο ταχυτήτων
Ηλεκτρικά παράθυρα (µπρος – πίσω)

21

Ζάντες

17”

22

Ηχοσύστηµα µε ράδιο /CD

ΝΑΙ

23

Μπάρες οροφής

ΝΑΙ

24

Ελαστικά για mud and snow

ΝΑΙ

6

7
8

13

19

25

26

Εργάτης εξωτερικός η ενσωµατωµένος
ικανός για την αποκόλληση του
αυτοκινήτου σε περίπτωση κωλύµατος σε
λάσπη
Σύστηµα τετρακίνησης 4Χ4 µόνιµο ή κατ’
επιλογή

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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Α/Α

Περιγραφή / Προδιαγραφές

Απαίτηση

27

Αργή – γρήγορη τετρακίνηση

ΝΑΙ

28

∆ιαφορικό περιορισµένης ολίσθησης

ΝΑΙ

29
30
31
32
33
34
35
36

Κλείδωµα πίσω διαφορικού
Ηλεκτρικά ρυθµιζόµενη ανάρτηση
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ
Υπολογιστής ταξιδίου
Υδραυλικό τιµόνι ρυθµιζόµενο
Ηλεκτρική ηλιοροφή
Ηλεκτρικά ρυθµιζόµενα εµπρός καθίσµατα
Κάλυµµα χώρου αποσκευών

Παραποµπή

>85 λιτρα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

38

Αναδιπλούµενοι, θερµαινόµενοι εξωτερικοί
καθρέπτες
Σύστηµα πλοήγησης

39

Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος

≥22 cm

40

Βάθος υδάτινου κωλύµατος

≥70 cm

41

Να συνοδεύεται από σχάρες οροφής (2
ράβδοι)

37

Απάντηση

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

Τµήµα 2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 4Χ4 ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΤΡΟΧΗΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ (ATV)
Υποτµήµα 2.1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 4Χ4
2.1.2 ΕΙ∆ΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Β΄( ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 4Χ4 µε καρότσα)
Α/Α

Περιγραφή / Προδιαγραφές

Απαίτηση

Απάντηση

Παραποµπή

ΟΧΗΜΑ Β΄
1

Πλήθος µονάδων

2
3

Να αναφέρεται µοντέλο και εταιρία
κατασκευής
Εγγύηση καλής λειτουργίας

4

Αριθµός θυρών

5

8

Όχηµα σε συµφωνία µε τα προβλεπόµενα από
τη σχετική ελληνική νοµοθεσία και τη
νοµοθεσία της Ε.Ε.
Ηλεκτρικό και ηχητικό σύστηµα του
αυτοκίνητου το προβλεπόµενο από τον Κ.Ο.Κ
Εκποµπές ρύπων στα όρια της ισχύουσας
νοµοθεσίας
Κυβισµός 2.400 – 3.000 κ.ε.

9

Ιπποδύναµη

10

Αερόσακοι οδηγού και συνοδηγού

ΝΑΙ

11

Ζώνες ασφάλειας για όλους τους επιβαίνοντες

ΝΑΙ

12

Σύστηµα πέδησης µε ABS

ΝΑΙ

13

Κεντρικό κλείδωµα µε τηλεχειρισµό

ΝΑΙ

14

Immobiliser / Συναγερµός

ΝΑΙ

6
7

1
ΝΑΙ
≥ 36 µήνες
4
ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
≥ 170 ΙΠΠΟΙ
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Α/Α

Περιγραφή / Προδιαγραφές

Απαίτηση

15

Κοτσαδόρος

ΝΑΙ

16

Προβολείς οµίχλης

ΝΑΙ

17

Καύσιµο: πετρέλαιο κίνησης

ΝΑΙ

18

Κλιµατισµός

NAI

19

ΝΑΙ

20

Χειρόφρενο ασφαλείας που ασφαλίζει
απολύτως το όχηµα µε κλίση οδού
τουλάχιστον 10% µε σβηστή µηχανή και
νεκρό σηµείο ταχυτήτων
Καρότσα µε πλαστικό κάλυµµα

21

∆ιαστάσεις καρότσας

22

Ηλεκτρικά παράθυρα µπρος - πίσω

ΝΑΙ

23

Ζάντες

17”

24

Ηχοσύστηµα µε Ράδιο/CD

ΝΑΙ

25

Ωφέλιµο φορτίο

26

ΝΑΙ

27

Σύστηµα τετρακίνησης 4χ4 µόνιµο ή κατ’
επιλογή
Ελαστικά για mud and snow

28

Αργή – γρήγορη τετρακίνηση

ΝΑΙ

29

30

Εργάτης εξωτερικός η ενσωµατωµένος ικανός
για την αποκόλληση του αυτοκινήτου σε
περίπτωση κωλύµατος σε λάσπη
∆ιαφορικό περιορισµένης ολίσθησης

ΝΑΙ

31

Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος

Απάντηση

Παραποµπή

ΝΑΙ
≥ 1,5 ΜΕΤΡΟ

≥ 700 ΚΙΛΑ

ΝΑΙ

≥23 cm
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Τµήµα 2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 4Χ4 ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΤΡΟΧΗΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ (ATV)
Υποτµήµα 2.2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΤΡΑΤΡΟΧΗΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ (ATV)
2.2.1 ΕΙ∆ΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Γ΄( Μηχανή )
Α/Α

Περιγραφή / Προδιαγραφές

Απαίτηση

Απάντηση

Παραποµπή

ΟΧΗΜΑ Γ΄
1

Πλήθος µονάδων

2
3

Να αναφέρεται εταιρία και µοντέλο
κατασκευής
Εγγύηση καλής λειτουργίας

4

Τύπος υδρόψυκτος - 4χρονος

NAI

5

ΝΑΙ

8

Όχηµα σε συµφωνία µε τα προβλεπόµενα από
τη σχετική ελληνική νοµοθεσία και τη
νοµοθεσία της ΕΕ
Ηλεκτρικό σύστηµα του αυτοκινήτου το
προβλεπόµενο από τον Κ.Ο.Κ.
Εκποµπές ρύπων στα όρια της ισχύουσας
νοµοθεσίας
Κυβισµός

9

Ιπποδύναµη

10

Βάρος κενού φορτίου

11

Καύσιµο αµόλυβδη βενζίνη

ΝΑΙ

12

ΝΑΙ

13

Χειρόφρενο ασφάλειας που ασφαλίζει
απολύτως το όχηµα µε κλίση οδού
τουλάχιστον 10% µε σβηστή µηχανή και
νεκρό σηµείο ταχυτήτων
Σύστηµα εκκίνησης ηλεκτρική µίζα

14

∆ιαφορικό µπλοκέ

ΝΑΙ

15

Άγκιστρο ρυµούλκησης µπροστά

ΝΑΙ

16

Κοτσαδόρος

ΝΑΙ

17

Σχάρες εµπρός και πίσω

ΝΑΙ

18

Θέσεις επιβαίνοντων (2)

ΝΑΙ

19

Σύστηµα τετρακίνησης 4Χ4
κατ’ επιλογή ή µόνιµο, αργό - γρήγορο
Εργάτης

ΝΑΙ

Όλα τα απαραίτητα και προβλεπόµενα
στοιχεία (καθρέπτες, φωτισµός νυκτός, κ.α. )
για τη νόµιµη έγκριση αδείας κυκλοφορίας
Θα συνοδεύεται από 2 κράνη υψηλής
ποιότητας

ΝΑΙ

6
7

20
21

22

1
ΝΑΙ
≥ 36 µήνες

ΝΑΙ
ΝΑΙ
≥ 400 κ.ε
≥ 30 HP
≥ 250 ΚΙΛΑ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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Τµήµα 3. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΩΝ, ΚΙΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
3.1 Τηλεσκόπιο Α ευθύ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ/
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ
1
Αριθµός µονάδων:
2
2
Σώµα τηλεσκοπίου µε αντικειµενικό φακό
100 mm
3
Ειδική επίστρωση φακών χρωµατικής
ΝΑΙ
διόρθωσης (αποχρωµατικό, fluoride, high
definition ή παρόµοιο)
4
Πλήρωση συσκευής µε άζωτο
ΝΑΙ
5
Αδιάβροχο
ΝΑΙ
6
Ελάχιστη απόσταση εστίασης
6m

3.2 Τηλεσκόπιο Β τύπος 1 ευθύ
Α/Α
1
2
3

4
5
6

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Αριθµός µονάδων:
Σώµα τηλεσκοπίου µε αντικειµενικό φακό
Ειδική επίστρωση φακών χρωµατικής
διόρθωσης (αποχρωµατικό, fluoride, high
definition ή παρόµοιο)
Πλήρωση συσκευής µε άζωτο
Αδιάβροχο
Ελάχιστη απόσταση εστίασης

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ/
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ/
ΣΧΟΛΙΑ

1
85 mm
ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
5m

3.3 Τηλεσκόπιο Β τύπος 2 γωνιακό
Α/Α
1
2
3

4
5
6
7

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Αριθµός µονάδων:
Σώµα τηλεσκοπίου µε αντικειµενικό φακό
Ειδική επίστρωση φακών χρωµατικής
διόρθωσης (αποχρωµατικό, fluoride, high
definition ή παρόµοιο)
Πλήρωση συσκευής µε άζωτο
Αδιάβροχο
Ελάχιστη απόσταση εστίασης
Ιδίου κατασκευαστή µε του τηλεσκοπίου Β
τύπος 1 ευθύ (3.2)

ΑΠΑΙΤΗΣΗ
1
85 mm
ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
5m
ΝΑΙ

3.4 Προσοφθάλµιος φακός τηλεσκοπίου Α 30 – 60Χ
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
1
2
3

4

Αριθµός µονάδων:
Προσοφθάλµιος φακός τηλεσκοπίου Α (3.1)
zoom µε µεγέθυνση 30-60Χ
Ειδική επίστρωση φακών χρωµατικής
διόρθωσης (αποχρωµατικό, fluoride, high
definition ή παρόµοιο)
Ιδίου κατασκευαστή µε του τηλεσκοπίου Α
(3.1)

3.5 Προσοφθάλµιος φακός τηλεσκοπίου Α 70Χ
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ/
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ/
ΣΧΟΛΙΑ

2
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ
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1
2
3

4

Αριθµός µονάδων:
Προσοφθάλµιος φακός τηλεσκοπίου Α (3.1) µε
µεγέθυνση 70Χ
Ειδική επίστρωση φακών χρωµατικής
διόρθωσης (Αποχρωµατικό, fluoride, high
definition ή παρόµοιο)
Ιδίου κατασκευαστή µε του τηλεσκοπίου Α
(3.1)

3.6 Προσοφθάλµιος φακός τηλεσκοπίου Β
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
1
2
3

4

Αριθµός µονάδων:
Προσοφθάλµιος φακός τηλεσκοπίου Β (3.2) &
(3.3) zoom µε µεγέθυνση 20-60Χ
Ειδική επίστρωση φακών χρωµατικής
διόρθωσης (Αποχρωµατικό, fluoride, high
definition ή παρόµοιο)
Ιδίου κατασκευαστή µε του τηλεσκοπίου Β
(3.2) & (3.3)

2
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

3

Αριθµός µονάδων:
∆υνατότητα φωτογράφησης χωρίς αφαίρεση
του προσολφάλµιου φακού του τηλεσκοπίου
Α (3.1)
Ιδίου κατασκευαστή µε του τηλεσκοπίου Α
(3.1)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

3

Αριθµός µονάδων:
∆υνατότητα φωτογράφησης χωρίς αφαίρεση
του προσολφάλµιου φακού του τηλεσκοπίου
Β (3.2) & (3.3)
Ιδίου κατασκευαστή µε του τηλεσκοπίου Β
(3.2) & (3.3)

3.9 Κυάλια 10x42
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
1
2
3
4
5
6
7
8

Αριθµός µονάδων:
Μεγέθυνση
∆ιάµετρος αντικειµενικού φακού
Μικρότερη απόσταση εστίασης
∆ιόρθωση προσοφθάλµιου
Πλήρωση συσκευής µε άζωτο
Αδιάβροχα
Ειδική επίστρωση φακών χρωµατικής

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ/
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ/
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ/
ΣΧΟΛΙΑ

2
ΝΑΙ

ΝΑΙ

3.8 Προσαρµογέας φωτογραφικής µηχανής για τηλεσκόπιο Β
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
1
2

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕ
Σ/ ΣΧΟΛΙΑ

2
ΝΑΙ

3.7 Προσαρµογέας φωτογραφικής µηχανής για τηλεσκόπιο Α
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
1
2

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

2
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ
4
10x
42 mm
2m
+ /-4 dpt
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
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διόρθωσης (Αποχρωµατική, fluoride, high
definition ή παρόµοιο)

3.10 Κυάλια 10x42 µε ενσωµατωµένο αποστασιόµετρο
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
1
2
3
4
5
6
7

Αριθµός µονάδων:
Μεγέθυνση
∆ιάµετρος αντικειµενικού φακού
Μικρότερη απόσταση εστίασης
∆ιόρθωση προσοφθάλµιου
Πλήρωση συσκευής µε άζωτο
Εύρος µέτρησης αποστασιόµετρου

8
9

Μετρικό σύστηµα σε µέτρα (∆ιεθνές)
Ειδική επίστρωση φακών χρωµατικής
διόρθωσης (αποχρωµατική, fluoride, high
definition ή παρόµοιο)

Αριθµός µονάδων:
Μεγέθυνση
∆ιάµετρος αντικειµενικού φακού
Μικρότερη απόσταση εστίασης
∆ιόρθωση προσοφθάλµιου
Πλήρωση συσκευής µε άζωτο
Εύρος µέτρησης αποστασιόµετρου
Μετρικό σύστηµα σε µέτρα (∆ιεθνές)
Προσαρµογέας τρίποδα
Ειδική επίστρωση φακών χρωµατικής
διόρθωσης (αποχρωµατική, fluoride, high
definition ή παρόµοιο)

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ/
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ/
ΣΧΟΛΙΑ

4
10x
42 mm
≤ 5,6 m
+ /-3,5 dpt
ΝΑΙ
≤10-≥1200
m
ΝΑΙ
ΝΑΙ

3.11 Κυάλια 15x56 µε ενσωµατωµένο αποστασιόµετρο
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

1
15x
56 mm
≤ 5,9m
+ /-4 dpt
ΝΑΙ
≤10-≥1200m
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

3.12 ∆ιόπτρα νυκτός 4ης Γενιάς και υπέρυθρη πηγή φωτός για τη διόπτρα
Α/ Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Αριθµός µονάδων:
∆ιόπτρα νυκτός 4ης Γενιάς
Τύπου Κυάλια Νυκτός
Intensifier Tube: 4ης Γενιάς Autogated /
Filmless
Μεγέθυνση
Απόσταση ανίχνευσης
Απόσταση αναγνώρισης
Field of View (FOV)
Ανάλυση
Σχέση σήµατος προς θόρυβο
Ελάχιστο αναγκαίο φως.

12
13

Σύστηµα φακών 6/9 el., 90 χιλιοστά, f/1.2
Προσαρµογή διόπτρας

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ/
ΣΧΟΛΙΑ

1
ΝΑΙ
ΝΑΙ
≥ 5X
≥ 320 m
≥ 270 m
14 deg.
64-72 lp/mm
24-30
5x0,0001 lux
ΝΑΙ
+/-5
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14
15
16
17
17.1
17.2
17.3

Μικρότερη απόσταση εστίασης
∆ιάρκεια µπαταρίας
Θερµοκρασία λειτουργίας
Υπέρυθρη πηγή φωτός για τη
διόπτρα νυκτός
Ένταση πηγής
Τύπος φωτός υπέρυθρος
Προσαρµόσιµη στην παραπάνω διόπτρα
νυκτός

3.13 Τρίποδας βαρέως τύπου για τα τηλεσκόπια
Α/ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Αριθµός µονάδων:
Τύπος: τοπογραφικός
Τύπος κεφαλής επίπεδη των 5/8” X 11
Κατασκευή από αλουµίνιο
∆ιπλά στοιχεία πτυσσόµενου ποδιού
Μήκος µε ανοιγµένα πόδια
Μήκος συµπτυγµένου
Παγίδευση ποδιού µε κλιπς
Βάρος

3.14 Τρίποδας ελαφρύς
Α/ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Αριθµός µονάδων:
Υποδοχή σύνδεσης βιδωτή
Ελάχιστο δυνατό ύψος
Μέγιστο ύψος (πλήρως ανεπτυγµένο)
Μήκος συµπτυγµένου µε κλειστά πόδια
Ωφέλιµο φορτίο
Υλικό κατασκευής: ανθρακονήµατα
Τµήµατα ποδιού
Βάρος

8m
≥ 20 ώρες
-40 - +50 ° C

450 mw
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ/
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ/
ΣΧΟΛΙΑ

4
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
≥165 cm
≥107 cm
ΝΑΙ
≤5.5 kg

ΑΠΑΙΤΗΣΗ
1
3/8΄΄
≤ 11,5 cm
≥170 cm
54,5 cm
≥ 8 Kg
ΝΑΙ
3
≤ 1,7 Kg

3.15 Τρίποδας για το Video
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Αριθµός µονάδων:
Θέση head bowl
Ελάχιστο ύψος
Μέγιστο ύψος (πλήρως ανεπτυγµένο)
Μήκος συµπτυγµένου µε κλειστά πόδια
Ωφέλιµο φορτίο
Χρώµα: µαύρο
Χωρίς κεντρική κολώνα
Spreader: Low level – variable arm length

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ/
ΣΧΟΛΙΑ

1
75 mm
≤ 32 cm
≥ 156 cm
54,5 cm
≥ 15 Kg
ΝΑΙ
NAI
NAI

3.16 Κεφαλές Video Α
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Α/ Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

1
2
3
4
5

Αριθµός µονάδων:
Ωφέλιµο φορτίο
Πανοραµική περιστροφή
Quick release
∆ευτερεύων σύστηµα ασφαλείας του Quick
release
Ρύθµιση κίνησης κεφαλής πάνω - κάτω
Αλφάδι φυσαλίδας
Υποδοχή σύνδεσης (κάτω)
Χρώµα: µαύρο

6
7
8
9

3.17 Κεφαλή Video Β
Α/ Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
1
2
3
4
5
6
7
8

7
8
9
10

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ/
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ/
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ/
ΣΧΟΛΙΑ

4
≥ 10 Kg
360ο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
3/8΄΄
ΝΑΙ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Αριθµός µονάδων:
Ωφέλιµο φορτίο
Πανοραµική περιστροφή
Quick release
∆ευτερεύων σύστηµα ασφαλείας του Quick
release
Αλφάδι φυσαλίδας
Υποδοχή σύνδεσης (κάτω)
Χρώµα: µαύρο

3.18 Κεφαλή Video Γ
Α/ Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
1
2
3
4
5
6

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

1
≥ 6 Kg
360ο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
3/8΄΄
ΝΑΙ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Αριθµός µονάδων:
Ωφέλιµο φορτίο
Head bowl
Πανοραµική περιστροφή
Quick release
∆ευτερεύων σύστηµα ασφαλείας του Quick
release
Αλφάδι φυσαλίδας
Συµβατό µε το τρίποδο 3.15
Υποδοχή σύνδεσης (κάτω)
Χρώµα: µαύρο

1
≥ 10 Kg
75 mm
360ο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
3/8"
ΝΑΙ

3.19 Προσαρµογέας για σύνδεση τοπογραφικού τριπόδου µε κεφαλή video
Α/ Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
1
2
3

Αριθµός µονάδων:
Υλικό κατασκευής: αλουµίνιο
Πάχος δίσκου

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ/
ΣΧΟΛΙΑ

4
ΝΑΙ
20 mm

3.20 Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή Α SLR 10 ΜΡ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / Προδιαγραφές

1

Αριθµός µονάδων:

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ/
ΣΧΟΛΙΑ

2

81

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / Προδιαγραφές

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

2
3

Σώµα ψηφιακής φωτογραφικής µηχανής DSLR
Αισθητήρας CMOS
Ταχύτητα drive τουλάχιστον 10 καρέ ανά
δευτερόλεπτο σε συνεχή λήψη
∆υνατότητα αποθήκευσης τουλάχιστον 30
εικόνων RAW σε συνεχή λήψη (µε UDMA
κάρτες)
Color space: sRGB και Adobe RGB
Σύλληψη εικόνας στα 14 bits
Εύρος µέτρησης έκθεσης EV (µε φακό 50mm
σε ISO 100)
Χρόνος εκκίνησης µικρότερος από 0,2
milliseconds.
Σύστηµα AF µε τουλάχιστον 45 σηµεία
Αυτόµατο σύστηµα καθαρισµού αισθητήρα
Φάσµα ISO τουλάχιστον 100 - 3200 εγγενώς
και επεκτάσιµη έως 50 τουλάχιστον
Οθόνη LCD TFT,
Σύστηµα φωτοµέτρησης τουλάχιστον 55
ζωνών µέτρησης: Εκτίµηση µέσου όρου
(evaluative-matrix) όλης της εικόνας
(συνδεόµενο µε οποιοδήποτε σηµείο
εστίασης), µερικό, spot, Centre-weighted
average, multi-spot
∆υνατότητα παραµετροποίησης από το
χρήστη των λειτουργιών της µηχανής
ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΛΕΥΚΟΥ: Αυτόµατη,
προκαθορισµένη σε συγκεκριµένες
καταστάσεις, δυνατότητα ορισµού από το
χρήστη σε συγκεκριµένες τιµές, δυνατότητα
ρύθµισης από το χρήστη
Ειδική κατασκευή για προστασία από υγρασία
και σκόνη
Υλικό σώµατος από κράµα µαγνησίου
Αξιοπιστία κλείστρου:

ΝΑΙ
≥ 10,1 MP

4
5
6
7

8
9
10
11
12

13

14

15
16
17
18
19
19

Αποθήκευση εικόνων σε CF κάρτες
τουλάχιστον.
USB σύνδεση και ασύρµατη
Λογισµικό, τροφοδοτικά & Φορτιστές
Μπαταριών

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ/
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ/
ΣΧΟΛΙΑ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
0-20
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
≥ 3.0 "

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
≥ 300.000
λήψεις
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

3. 21 Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή Β SLR 21 ΜΡ
Α/ Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

1
2
2.1
2.2
2.3
3
3.1

Αριθµός µονάδων:
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ
Τύπος Full Frame CMOS
Ενεργά Pixels
Αυτόµατος καθαρισµός αισθητήρα
ΕΣΤΙΑΣΗ
Σύστηµα AF µε τουλάχιστον 9 σηµεία

ΑΠΑΙΤΗΣΗ
1
NAI
≥21 M
NAI
NAI

82

4
4.1
4.2

5
6
7
8
9

9.1
9.2

9.3
9.4

10
11
12
12.1
12.2
12.3

11

ΚΛΕΙΣΤΡΟ
Τύπος: Ηλεκτρονικά ελεγχόµενο κλείστρο
εστιακού επιπέδου
Ταχύτητα κλείστρου
ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΛΕΥΚΟΥ: Αυτόµατη,
προκαθορισµένη σε συγκεκριµένες
καταστάσεις, δυνατότητα ορισµού από το
χρήστη σε συγκεκριµένες τιµές, δυνατότητα
ρύθµισης από το χρήστη
Προεπισκόπηση βάθους πεδίου
LCD TFT ΟΘΟΝΗ 3.0", µε τουλάχιστον
920.000 κουκκίδες
Αποθήκευση εικόνων σε CF κάρτες
τουλάχιστον.
ΛΗΨΗ
Καταστάσεις: Αυτόµατη, Πρόγραµµα AE, AE
µε Προτεραιότητα Κλείστρου, AE µε
Προτεραιότητα ∆ιαφράγµατος, manual
Color space: sRGB και Adobe RGB
Καταστάσεις προώθησης: Μεµονωµένη
Λήψη, Συνεχής Λήψη, Χρονόµετρο ΑυτοΦωτογράφησης
Συνεχής Λήψη
Σύστηµα φωτοµέτρησης τουλάχιστον 35
ζωνών µέτρησης: Εκτίµηση µέσου όρου
(evaluative-matrix) όλης της εικόνας
(συνδεόµενο µε οποιοδήποτε σηµείο
εστίασης), µερικό, spot, Centre-weighted
average
Λήψη video HD ανάλυσης 1920 Χ 1280
ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ανθεκτικότητα στην υγρασία και σκόνη
USB 2.0, ασύρµατη επικοινωνία
Είσοδος µικροφώνου
Θα συνοδεύεται από Grib του ίδιου
κατασκευαστή για τοποθέτησή του στη
βάση της µηχανής

NAI
30-1/8000
sec

NAI
NAI
NAI
NAI
NAI

NAI
NAI

≥3,5καρέ/sec

NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI

3.22 Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή compact
Α/ Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

1
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
3.3
4
4.1
4.2
4.3

Αριθµός µονάδων:
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ
Τύπος Αισθητήρα: CMOS
Ενεργά Pixels
ΦΑΚΟΣ
Εστιακή Απόσταση περίπου: 5,0-100,0 mm
Ζουµ οπτικό
Σταθεροποίηση Εικόνας
ΕΣΤΙΑΣΗ
Τύπος: TTL
Λειτουργία AF: Μεµονωµένη, συνεχής
∆έσµη Υποβοήθησης AF

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ/
ΣΧΟΛΙΑ

2
NAI
≥10.0 MP
ΝΑΙ
≥ 20x
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

83

4.4
5

5.1
5.2
5.3
6

6.1
7
8
8.1
8.2
9
9.1
9.2
10.

10.1

10.2
10.3
11
11.1
11.2
12
12.1
12.2
12.3
13
13.1
14
15

Χειροκίνητη Εστίαση
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
Σύστηµα φωτοµέτρησης: Εκτίµηση µέσου
όρου (evaluative-matrix) όλης της εικόνας),
spot, Centre-weighted average
Κλείδωµα Αυτόµατης Έκθεσης (AE)
Ευαισθησία ISO
Ταχύτητα κλείστρου
ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΛΕΥΚΟΥ: Αυτόµατη,
προκαθορισµένη σε συγκεκριµένες
καταστάσεις, δυνατότητα ρύθµισης από το
χρήστη
∆ιόρθωση ∆ιοπτρίας σκοπεύτρου
LCD ΟΘΟΝΗ
Οθόνη TFT µε δυνατότητα µεταβολής
γωνίας θέασης
Κάλυψη
ΦΛΑΣ
Μείωση Φαινοµένου "Κόκκινων Ματιών"
Θέση για εξωτερικό Φλας
ΛΗΨΗ
Καταστάσεις: Αυτόµατη, Πρόγραµµα AE, ΑΕ
µε Προτεραιότητα Κλείστρου, ΑΕ µε
Προτεραιότητα ∆ιαφράγµατος, Χειροκίνητη,
Εξειδικευµένη, Πορτραίτο, Νυχτερινή Λήψη,
Συρραφή Εικόνων, VIDEO, Macro
Καταστάσεις προώθησης: Μεµονωµένες
Λήψεις, Συνεχής Λήψη, Χρονόµετρο ΑυτοΦωτογράφησης
Ταχύτητα συνεχούς λήψης (σε JPEG)
ΕΓΓΡΑΦΟΜΕΝΑ PIXELS/ΣΥΜΠΙΕΣΗ
∆υνατότητα λήψης video: HD 1920 x 1080
(1080p)
∆ιάρκεια videoclip σε HD 1920 x 1080
ΤΥΠΟΙ ΑΡΧΕΙΩΝ
Στατικές Εικόνες: JPEG, RAW
Αρχεία video: MOV
Αρχεία Ήχου: WAVE stereo
ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Αισθητήρας Προσανατολισµού
Επικοινωνία: USB 2, HDMI, ασύρµατη
Τροφοδοτικά & Φορτιστές Μπαταριών

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
80 - 1600
≤1/8≥1/3200 sec

ΝΑΙ
ΝΑΙ

≥ 2.8"
100%
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
≥4 καρέ/sec

ΝΑΙ
≥25 min
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

3.23 Τηλεφακός 800 mm
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / Προδιαγραφές

1
2

Αριθµός µονάδων
Εστιακή απόσταση
Κρύσταλλα: Ασφαιρικά και UD στοιχεία φακού
ή παρόµοια
Εστίαση Αυτόµατη & χειροκίνητη
∆ιάφραγµα
Μηχανισµός σταθεροποίησης εικόνας 4
κλίµακες

3
4
5
6

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ/
ΣΧΟΛΙΑ

1
800 mm
ΝΑΙ
ΝΑΙ
f/5,6
ΝΑΙ

84

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / Προδιαγραφές

7

Αυτόµατη ανίχνευση κίνησης panning
Ελάχιστη απόσταση εστίασης (χωρίς
πρόσθετα εξαρτήµατα)
Σώµα από κράµα µαγνησίου
Βάρος

8
9
10

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ/
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ/
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
/ ΣΧΟΛΙΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
/ ΣΧΟΛΙΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕ
Σ/ ΣΧΟΛΙΑ

ΝΑΙ
≤6 m
ΝΑΙ
≤4,5 kg

3.24 Φακός 100-400 mm
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

1
2
3
4
5

Αριθµός µονάδων
Φακός Zoom
Εστιακή απόσταση (κλίµακα)
Ελάχιστη απόσταση εστίασης:
∆ιάφραγµα
Μηχανισµός σταθεροποίησης εικόνας 2
κλίµακες τουλάχιστον
Κρύσταλλα: Ασφαιρικά και UD στοιχεία
φακού ή παρόµοια
Εστίαση Αυτόµατη & χειροκίνητη

6
7
8

ΑΠΑΙΤΗΣΗ
1
ΝΑΙ
100-400 mm
≤1.8m
≥ f/4.5 - 5.6
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

3.25 Φακός 24-105 mm
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

1
2
3
4
5

Αριθµός µονάδων
Φακός Zoom
Εστιακή απόσταση
∆ιάφραγµα
Μηχανισµός σταθεροποίησης εικόνας
Κρύσταλλα: Ασφαιρικά και UD στοιχεία φακού
ή παρόµοια
Εστίαση Αυτόµατη & χειροκίνητη

6
7

ΑΠΑΙΤΗΣΗ
1
ΝΑΙ
24 - 105 mm
≥ f/4
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

3.26 Φακός 16-35 mm
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

1
2
3
4

Αριθµός µονάδων
Φακός Zoom
Εστιακή απόσταση
∆ιάφραγµα
Κρύσταλλα: Ασφαιρικά και UD στοιχεία
φακού ή παρόµοια
Εστίαση Αυτόµατη & χειροκίνητη

1
ΝΑΙ
16 - 35 mm
≥ f/2.8
ΝΑΙ

5
6

ΝΑΙ

3.27 Φακός macro
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

1
2
3

Αριθµός µονάδων
Μεγέθυνση
Εστιακή απόσταση

ΑΠΑΙΤΗΣΗ
1
1 – 5Χ
65 mm

85

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

4

∆ιάφραγµα
Εστίαση χειροκίνητη

5
6

Να τοποθετείται χωρίς προσαρµογέα στο
Flash macro (3.29)

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕ
Σ/ ΣΧΟΛΙΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕ
Σ/
ΣΧΟΛΙΑ

≥ f/2.8
ΝΑΙ
ΝΑΙ

3.28 Flash
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

1
2

Αριθµός µονάδων
Μέτρηση µέσω των φακών
Συµβατό µε τα µοντέλα των µηχανών 3.20,
3.21, 3.22 ,
∆υνατότητα λειτουργίας master & slave
Ακτίνα φωτός για την Αυτόµατη Εστίαση
(AF),
Αυτόµατο και χειροκίνητο εξωτερικό
αισθητήρα µέτρησης φωτός.
Αυτόµατη και χειροκίνητη λειτουργία

3
4
5
6
7
8
9

Επιλογές ETTL, TTL και M.
Οδηγός αριθµός φλας (m / ISO 100)

ΑΠΑΙΤΗΣΗ
2
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
58

3.29 Flash macro
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

1
2

Αριθµός µονάδων
Οδηγός αριθµός φλας (m / ISO 100)
Αυτόµατη και χειροκίνητη λειτουργία
έκθεσης
Οθόνη LCD
Wireless off-camera control
Flash exposure bracketing
Να αποτελείται από δύο αντικριστές
µονάδες φωτός ( όχι ring flash) µε
δυνατότητα ανεξάρτητης λειτουργίας
Να τοποθετείται χωρίς προσαρµογέα στο
φακό macro (3.27)

3
4
5
6
7
8

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ/
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ/
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ/
ΣΧΟΛΙΑ

1
22
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

3.30 Extender 1,4x
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

1
2

Αριθµός µονάδων
Μεγέθυνση: 1.4x

ΑΠΑΙΤΗΣΗ
1
1.4x

3.31 Extender 2x
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

1

Αριθµός µονάδων

ΑΠΑΙΤΗΣΗ
1

86

Α/Α
2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Μεγέθυνση

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ/
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ/
ΣΧΟΛΙΑ

2x

3.32 Ψηφιακή µηχανή Video
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

1
2
3
4
5
6
7
8

Αριθµός µονάδων
Σύστηµα Video: Dual Flash Memory
Εσωτερική Flash Memory
Τύπος αισθητήρα:1/6" Interlaced CCD
Ευαισθησία αισθητήρα
Ενεργά pixel
Οπτικό Zoom
Ηλεκτρονικός σταθεροποιητής εικόνας
Ισοδύναµη εστιακή απόσταση 35mm

9
10
11
12
13

Φωτεινότητα (στα κατώτερα και ανώτερα
όρια εστιακής απόστασης)
Μικρότερη απόσταση εστίασης
∆ιαστάσεις οθόνης LCD
Μέγιστη ταχύτητα κλείστρου

ΑΠΑΙΤΗΣΗ
1
ΝΑΙ
≥ 16Gb
ΝΑΙ
≥ 1.07 ΜΡ
≥ 710,000
≥ 37x
ΝΑΙ
≤ 42-≥
1877mm
≥f2.0-≥f5.2
≤ 10mm
≥ 2.7"
≤ 1/6 - ≥
1/2000

3.33 Κάρτες µνήµης Α
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

1
2
3
4

Αριθµός µονάδων
Τύπος µνήµης Compact Flash µε UDMA
Χωρητικότητα
Ταχύτητα
Συµβατή µε τη φωτ. µηχανές SLR (3.20) &
(3.21)

5

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
/ ΣΧΟΛΙΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
/ ΣΧΟΛΙΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ/
ΣΧΟΛΙΑ

6
ΝΑΙ
16GB
300X
ΝΑΙ

3.34 Κάρτες µνήµης Β
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

1
2
3
4
5

Αριθµός µονάδων
Τύπος µνήµης Compact Flash
Χωρητικότητα
Ταχύτητα
Συµβατή µε τη φωτ. µηχανή compact (3.22)

ΑΠΑΙΤΗΣΗ
2
ΝΑΙ
16GB
266X
ΝΑΙ

3.35 Κάρτες µνήµης Γ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

1
2
3
4

Αριθµός µονάδων
Τύπος µνήµης: Flash
Χωρητικότητα
Ταχύτητα

ΑΠΑΙΤΗΣΗ
2
ΝΑΙ
16GB
266X
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

5

Συµβατή µε τη Ψηφιακή µηχανή Video
(3.32)

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ/
ΣΧΟΛΙΑ

ΝΑΙ

3.36 Μπαταρίες Α
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

1
2

Αριθµός µονάδων
Εφεδρική για τη φωτ. µηχανές SLR (3.20)

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ/
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ/
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ/
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ/
ΣΧΟΛΙΑ

2
ΝΑΙ

3.37 Μπαταρίες Β
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

1

Αριθµός µονάδων
Εφεδρική για τη φωτ. µηχανή SLR (3.21) σε
λειτουργία µε το Grib

2

ΑΠΑΙΤΗΣΗ
1
ΝΑΙ

3.38 Μπαταρίες Γ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

1

Αριθµός µονάδων
Εφεδρική για τη φωτ. µηχανή compact
(3.22)

2

ΑΠΑΙΤΗΣΗ
2
ΝΑΙ

3.39 Μπαταρίες ∆
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

1

Αριθµός µονάδων
Εφεδρική για τη Ψηφιακή µηχανή Video
(3.32)

2

ΑΠΑΙΤΗΣΗ
1
ΝΑΙ

3.40 Τσάντα µεταφοράς φωτογραφικού εξοπλισµού
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

1
2

Αριθµός µονάδων
Φωτογραφική τσάντα ώµου
∆υνατότητα για 2SLR Pro, 6-8 φακούς και
εξαρτήµατα
Εξωτερικό υλικό ανθεκτικό στο νερό (water
resistant)
∆υνατότητα ρύθµισης των εσωτερικών
χώρων
∆υνατότητα για τοποθέτηση αποσπώµενων
εξωτερικών θηκών
Μέγιστες εξωτερικές διαστάσεις (χωρίς τις
αποσπώµενες εξωτερικές θήκες)
Βάρος

3
4
5
6
7
8

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ/
ΣΧΟΛΙΑ

1
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
49χ32χ28 cm
≤3,0 kg
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Τµήµα 4. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
4.1 Επιτραπέζιος Η/Υ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / Προδιαγραφές

1.

Αρ. µονάδων
Τύπος κουτιού Midi Tower, τροφοδοτικό
ATX 500 Watt PSU silent (<27dB), τέσσερις
(4) θέσεις για οδηγούς 5,25’’, µια (1) θέση
για οδηγό 3,5’’ µε βάσεις απόσβεσης
δόνησης (Vibration Proof Pads), δύο
ανεµιστήρες στην πίσω και µπροστά πλευρά
του κουτιού, µε θύρες USB και στην
πρόσοψη.
Ένας (1) τετραπύρηνος επεξεργαστής
αρχιτεκτονικής 64-bit, για την εκτέλεση 64bit λειτουργικών συστηµάτων
Εσωτερική συχνότητα λειτουργίας
Εξωτερική συχνότητα διαύλου – FSB
Μνήµη cache L2 (MΒ).
Τύπος κεντρικής µνήµης (RAM): DDR3
1333MHz
Μέγεθος κεντρικής µνήµης (RAM)
Ελεγκτής σκληρών δίσκων SATA 2
∆ύο (2) σκληροί δίσκοι SATA 2 σε διάταξη
RAID1
Χωρητικότητα κάθε σκληρού δίσκού
Ταχύτητα περιστροφής σκληρών δίσκων
Κάρτα γραφικών SVGA σε PCI express x16
bus, 2nd VGA, DVI, HDCP
υποστήριξη(κατάλληλη για σύνδεση δύο
οθονών παράλληλα)
Μνήµη κάρτας γραφικών
Οπτικό Μέσο: Ένα (1) Blue-Ray Writer µε
ταχύτητα διαβάσµατος Blue-Ray
τουλάχιστον 6x (εγγραφής Blue-Ray 4x),
ταχύτητα ανάγνωσης DVD τουλάχιστον 16x
και ταχύτητα ανάγνωσης CD τουλάχιστον
40x
Gigabit Ethernet ports (10/100/1000baseTX full duplex)
E-SATA (≥1), HDMI (≥1)
Firewire θύρα
USB (ver. 2.0) θύρες
Να διαθέτει ενσωµατωµένη τεχνολογία
Bluetooth
Ελεύθερες υποδοχές επέκτασης για
εσωτερικές κάρτες
Ο εξοπλισµός (και όλα τα µέρη αυτού) θα
πρέπει να παραδοθεί µε την τελευταία
έκδοση firmware που είναι διαθέσιµη από
την κατασκευάστρια εταιρεία την ηµέρα
παράδοσης του εξοπλισµού

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ/
ΣΧΟΛΙΑ

3

ΝΑΙ

ΝΑΙ
≥2.66Ghz
≥1333Mhz
≥6
NAI
≥4 GB
ΝΑΙ
ΝΑΙ
≥500 GB
≥7200 rpm
NAI
≥ 512 MΒ

ΝΑΙ

≥1
ΝΑΙ
≥1
≥5
ΝΑΙ
≥2

ΝΑΙ
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Α/Α

23.

30.

31.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / Προδιαγραφές
Εγγύηση on site τρία χρόνια από τον
κατασκευαστή τόσο για τα µέρη τα οποία το
απαρτίζουν όσο και για την εργασία
συντήρησης.
Κατά την παράδοσή τους θα πρέπει να
έχουν εγκατεστηµένη την τελευταία έκδοση
του λειτουργικού συστήµατος MS Windows
Vista Ultimate En (ή την νεότερη έκδοση
των Windows), συνοδευµένοι από την
επίσηµη άδεια χρήσης του και από το
γνήσιο CD εγκατάστασής του.
Να συνοδεύονται από τους απαραίτητους
οδηγούς (λογισµικό) για όλα τα µέρη αυτών
για τα προαναφερθέντα λειτουργικά
συστήµατα.

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ/
ΣΧΟΛΙΑ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

4.2 Φορητός Η/Υ - Α
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / Προδιαγραφές

1.

Αρ. µονάδων
Ένας (1) διπύρηνος επεξεργαστής
αρχιτεκτονικής 64-bit, για την εκτέλεση 64bit λειτουργικών συστηµάτων
Ο παραπάνω επεξεργαστής θα πρέπει να
είναι έκδοση χαµηλής κατανάλωσης
ρεύµατος (low voltage ή ultra low voltage)
Εσωτερική συχνότητα λειτουργίας
Εξωτερική συχνότητα διαύλου – FSB
Μνήµη cache L2 (MΒ).
Τύπος κεντρικής µνήµης (RAM): DDR-3 RAM
1066 MHz
Μέγεθος κεντρικής µνήµης (RAM)
Ένας (1) σκληρός δίσκος SATA
Χωρητικότητα σκληρού δίσκού
Ταχύτητα περιστροφής σκληρού δίσκου
Οπτικό Μέσο: Ένα (1) DVD-Writer µε
ταχύτητα ανάγνωσης DVD και CD
τουλάχιστον 8x και 24x αντίστοιχα και
ταχύτητα εγγραφής DVD και CD
τουλάχιστον 6x και 24x αντίστοιχα
Κάρτα γραφικών µε αυτόνοµη µνήµη
Οθόνη 17’’ wide TFT αντιθαµβωτική (όχι
γυαλιστερή).
Ενσωµατωµένο 56K V.92 fax modem,
Ethernet Port 10/100/1000 BASE-T Gigabit
Ethernet(RJ-45 connector)
Ενσωµατωµένη Wireless LAN (WLAN)
802.11 a/b/g/n
Θύρα Firewire 800
Μπαταρία
USB (ver. 2.0) θύρες
Θύρα Mini Display

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ/
ΣΧΟΛΙΑ

1
ΝΑΙ

ΝΑΙ
≥2.93Ghz
≥1066Mhz
≥6
ΝΑΙ
8 GB
ΝΑΙ
≥ 320 GB
≥7200 rpm

ΝΑΙ

≥512 MB
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
≥1
ΝΑΙ
≥3
≥1
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Α/Α
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / Προδιαγραφές
Είσοδος ήχου/Audio line in, Έξοδος ήχου
/Audio line out
2 ενσωµατωµένα ηχεία
θύρα Express Card
Να διαθέτει ενσωµατωµένη τεχνολογία
Bluetooth 2.1
Να διαθέτει ενσωµατωµένη web κάµερα
∆έκτης TV/DVB-T (αναλογικό/ψηφιακό)
Εγγύηση τρία χρόνια από τον κατασκευαστή
τόσο για τα µέρη τα οποία το απαρτίζουν
όσο και για την εργασία συντήρησής τους
Ο προτεινόµενος φορητός Η/Υ θα πρέπει να
διαθέτει Λειτουργικό Σύστηµα Mac OS X
v10.5 Leopard (ή την νεότερη έκδοση του
κατά την ηµεροµηνία παράδοσης)
συνοδευµένο από την επίσηµη άδεια χρήσης
του και από το γνήσιο CD εγκατάστασής
του.
Θα συνοδεύεται από λογισµικό διαχείρισης
και οργάνωσης φωτογραφιών, µουσικής,
ταινιών κτλ, τύπου ilife ’09 (συµβατό µε
λειτουργικό σύστηµα Mac OS X v10.5.6
Leopard)
Θα συνοδεύεται από λογισµικό που
επιτρέπει την παράλληλη λειτουργία,
λειτουργικών συστηµάτων Windows XP ή
Vista, Linux κτλ µε το Mac OS X δίχως να
χρειάζεται reboot, τύπου Parallels Desktop
4.0
Θα συνοδεύεται από τους απαραίτητους
οδηγούς (λογισµικό) για όλα τα µέρη αυτού
καθώς και τα αξεσουάρ του(τροφοδοτικό,
βύσµα AC ρεύµατος, µπαταρία κτλ)
Θα συνοδεύεται από καλώδιο µετατροπής
mini display σε DVI
Ο προτεινόµενος φορητός Η/Υ θα πρέπει να
συνοδεύεται από θήκη µεταφοράς
κατάλληλου µεγέθους µε την διάσταση της
αντίστοιχης οθόνης (17’’)

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ/
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ/
ΣΧΟΛΙΑ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

4.3 Φορητός Η/Υ - Β
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / Προδιαγραφές

1.

Αρ. µονάδων
Ένας (1) διπύρηνος επεξεργαστής
αρχιτεκτονικής 64-bit, για την εκτέλεση 64bit λειτουργικών συστηµάτων
Ο παραπάνω επεξεργαστής θα πρέπει να
είναι έκδοση χαµηλής κατανάλωσης
ρεύµατος (low voltage ή ultra low voltage)
Εσωτερική συχνότητα λειτουργίας
Εξωτερική συχνότητα διαύλου – FSB
Μνήµη cache L2 (MΒ).

2.

3.
4.
5.
6.

ΑΠΑΙΤΗΣΗ
5
ΝΑΙ

ΝΑΙ
≥2.66Ghz
≥1066Mhz
≥6
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / Προδιαγραφές
Τύπος κεντρικής µνήµης (RAM): DDR-2 RAM
800 MHz
Μέγεθος κεντρικής µνήµης (RAM)
Τύπος σκληρού δίσκου SATA
Χωρητικότητα σκληρού δίσκού
Ταχύτητα περιστροφής σκληρών δίσκων
Οπτικό Μέσο: Ένα (1) Blu-Ray Writer
Κάρτα γραφικών µε αυτόνοµη µνήµη
Οθόνη 16.4’’ wide TFT.
Ενσωµατωµένο 56K V.92 fax modem,
Ethernet Port 10/100/1000 Mbps LAN
Ενσωµατωµένη Wireless LAN (WLAN)
802.11 a/b/g/n
Firewire θύρα
Μπαταρία Li-ion
USB (ver. 2.0) θύρες
Headphone out x 1 IEEE-1394 x 1 Memory
Stick Slot x 1 Microphone in x 1 SD Card
Slot x 1 VGA out x 1
HDMI
Express Card™ θύρα
Να διαθέτει ενσωµατωµένη τεχνολογία
Bluetooth
Να διαθέτει ενσωµατωµένη web κάµερα
2 ενσωµατωµένα ηχεία
Εγγύηση τρία χρόνια από τον κατασκευαστή
τόσο για τα µέρη τα οποία το απαρτίζουν
όσο και για την εργασία συντήρησής τους
Ο προτεινόµενος φορητός Η/Υ θα πρέπει να
διαθετει Λειτουργικό Σύστηµα MS Windows
Vista Ultimate edition En (ή την νεότερη
έκδοση των Windows) κατά την ηµεροµηνία
παράδοσης, συνοδευµένο από την επίσηµη
άδεια χρήσης του και από το γνήσιο CD
εγκατάστασής του.
Θα συνοδεύεται από τους απαραίτητους
οδηγούς (λογισµικό) για όλα τα µέρη αυτού
καθώς και τα αξεσουάρ του(τροφοδοτικό,
βύσµα AC ρεύµατος, µπαταρία κτλ)
Ο προτεινόµενος φορητός Η/Υ θα πρέπει να
συνοδεύεται από θήκη µεταφοράς
κατάλληλου µεγέθους µε την διάσταση της
αντίστοιχης οθόνης (16.4’’)

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.

28.

29.

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ/
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ/ΣΧ
ΟΛΙΑ

ΝΑΙ
≥4 GB
ΝΑΙ
≥ 500 GB
≥4200 rpm
ΝΑΙ
≥512 MB
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
≥3
ΝΑΙ
≥1
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

4.4 Εξωτερικός σκληρός δίσκος Α
Α/Α
1.
2.
3.
4.
5.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / Προδιαγραφές
Αρ. µονάδων
Να αναφερθεί µοντέλο/κατασκευαστής
Χωρητικότητα
 1 των δίσκων
∆υνατότητα συστοιχίας
Σύνδεση Ethernet

ΑΠΑΙΤΗΣΗ
1
ΝΑΙ
>= 2000 GB
Ναι
Ναι
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / Προδιαγραφές

6. USB 2.0
7. Εγγύηση

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ/ΣΧ
ΟΛΙΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ/ΣΧ
ΟΛΙΑ

≥2
≥ 3 χρόνια

4.5 Εξωτερικός σκληρός δίσκος-Β
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / Προδιαγραφές

1.
2.
3.
4.
5.

Αρ. µονάδων
Να αναφερθεί µοντέλο/κατασκευαστής
Χωρητικότητα
∆υνατότητα συστοιχίας Raid 1 των δίσκων
Ταχύτητα περιστροφής
Τύπος σύνδεσης: USB 2.0, FireWire800/400
6.
, eSATA
7. Εγγύηση

ΑΠΑΙΤΗΣΗ
2
ΝΑΙ
>= 2000 GB
Ναι
7.200 rpm
Ναι
≥ 3 χρόνια

4.6 Εξωτερικό Drive δίσκου υψηλής χωρητικότητας (Blue Ray Writer)
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / Προδιαγραφές

1. Αρ. µονάδων
2. Να αναφερθεί µοντέλο/κατασκευαστής
Ταχύτητα διαβάσµατος για format τύπου
3.
Blue-Ray 6x
Ταχύτητα εγγραφής για format τύπου Blue4.
Ray 4x
Ταχύτητα διαβάσµατος για format τύπου
5.
ΗD DVD ROM 4x
Ταχύτητα διαβάσµατος για format τύπου
6.
DVD 16x
Ταχύτητα εγγραφής για format τύπου DVD
7.
16x
Ταχύτητα διαβάσµατος για format τύπου
8.
CD 40x
Ταχύτητα εγγραφής για format τύπου CD
9.
40x
10. Buffer
11. Πρωτόκολλο επικοινωνίας: USB
12. Εγγύηση

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ/ΣΧ
ΟΛΙΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ/ΣΧ
ΟΛΙΑ

1
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
>= 4 MB
Ναι
≥ 2 χρόνια

4.7 Ψηφιακό FAX
Α/Α
1.
2.
3.
4.
5.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / Προδιαγραφές
Αρ. µονάδων
Να αναφερθεί µοντέλο/κατασκευαστής
Μέθοδος Εκτύπωσης
Ταχύτητα Εκτύπωσης Fax
∆ιαχείριση Χαρτιού

ΑΠΑΙΤΗΣΗ
1
Ναι
Ναι
≤16 σελ/λεπτό
A4
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Α/Α
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / Προδιαγραφές
Πλάτος Σάρωσης
∆ιαβαθµίσεις Γκρί
Τηλεφωνικός Κατάλογος
Οθόνη LCD
∆ιαδοχική Πολλαπλή Αποστολή
Συµβατότητα: ITU-T GROUP3
Ταχύτητα Μεταβίβασης

13. Μνήµη Εγγράφων
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Μνήµες ταχείας κλήσης
Θέσεις καταλόγου
Χωρητικότητα Χαρτιού
Τροφοδότης Εγγράφων
∆ιόρθωση Λαθών
Φωτοαντιγραφικό

20. Ταχύτητα εκτύπωσης
21.
22.
23.
24.
25.

Σµίκρυνση εκτύπωσης
Μεγέθυνση εκτύπωσης
Τρόπος Κλήσης: Τονικό
Ηλεκτρονική Ρύθµιση Έντασης
Εγγύηση

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ/ΣΧ
ΟΛΙΑ

208 mm
256 επίπεδα
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
≤ 6 sec/page
≥2MB
(160ΣΕΛΙ∆ΕΣ)
≥20
≥80
250 ΣΕΛΙ∆ΕΣ
20 ΣΕΛΙ∆ΕΣ
Ναι
Ναι
≤16σελίδες/λεπ
τό
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
≥ 1 χρόνο

4.8 Πληκτρολόγιο
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / Προδιαγραφές
1. Αρ. Μονάδων
2. Σύνδεση: Ασύρµατη
3. Θύρα Σύνδεσης: Wireless / RF
Ασύρµατη τεχνολογία σύνδεσης στα 2,4
4.
GHz
5. ∆ιάταξη Πλήκτρων: Ελληνικά & Αγγλικά
Πλήκτρα εκτεταµένων λειτουργιών (F Keys)
6.
και Hot Keys, Media center, My Favorites
Εγγύηση τουλάχιστον 1 χρόνο από τον
7. κατασκευαστή για τα µέρη τα οποία το
απαρτίζουν.

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ/
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ/
ΣΧΟΛΙΑ

9
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

4.9 Ποντίκι
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / Προδιαγραφές
1.
2.
3.
4.
5.

Αρ. Μονάδων
Σύνδεση: Ασύρµατη
Θύρα Σύνδεσης: Wireless / RF
Wheel
Τύπος Laser
Εγγύηση τουλάχιστον 1 χρόνο από τον
6. κατασκευαστή για τα µέρη τα οποία το
απαρτίζουν.

ΑΠΑΙΤΗΣΗ
9
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
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4.10 Τροφοδοτικό αδιαλείπτου τάσεως(UPS)
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / Προδιαγραφές
1. Αρ. Μονάδων
Ρεύµα εισόδου / εξόδου: Μονοφασικό /
2.
µονοφασικό
3. Ισχύς
4. Τεχνολογίας on line (όχι line interactive)
Να διασφαλίζει τη λειτουργία (χωρίς παροχή
ηλεκτρικού ρεύµατος) των συνδεδεµένων µε το
5.
U.P.S. Η/Υ για τουλάχιστον είκοσι (20’) λεπτά
από τη διακοπή του ρεύµατος.
26. Συνδεσιµότητα: USB & Serial
Εγγύηση τουλάχιστον 1 χρόνο για το UPS αλλά
27.
και για τις µπαταρίες

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ/
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ/
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ/
ΣΧΟΛΙΑ

3
ΝΑΙ
≥ 1000 VA
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

4.11 Προστασία υπέρτασης
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / Προδιαγραφές
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Αρ. Μονάδων
Παρεχόµενη Ισχύς (Watts)
Αριθµός θέσεων των πριζών
Αντικεραυνική προστασία
Προστασία τηλεφωνικής γραµµής
Προστασία απο υπέρταση
Θύρες Επικοινωνίας: RJ-11 x3

ΑΠΑΙΤΗΣΗ
7
0W
≥ 4
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι

4.12 PDA
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / Προδιαγραφές
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Αρ. µονάδων
Να αναφερθεί µοντέλο/κατασκευαστής
Μνήµη ROM
Μνήµη RAM
∆υνατότητα επέκτασης µνήµης µε την χρήση
καρτών (π.χ. micro Secure Digital)
Ταχύτητα επεξεργαστή
1 Να διαθέτει έγχρωµη οθόνη αφής TFT-LCD
∆ιάσταση οθόνης: 3,8 ιντσών
Να διαθέτει πληκτρολόγιο αφής
Να διαθέτει κάµερα
Να διαθέτει λειτουργικό Microsoft Windows
Mobile® 6.1 Professional Ελληνική έκδοση ή
νεότερο
Να διαθέτει προεγκατεστηµένο µενού στην
ελληνική γλώσσα
∆έκτη GPS
Ενσωµατωµένο µικρόφωνο, ηχείο
Θύρες: υπέρυθρη, ακουστικών(3.5mm), mini1
USB
∆ικτύωση: Wi-Fi 802.11b/g, Bluetooth,
GSM/GPRS/ EDGE

ΑΠΑΙΤΗΣΗ
2
ΝΑΙ
≥ 512 ΜΒ
≥ 280 ΜΒ
ΝΑΙ
> 500 Μhz
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / Προδιαγραφές

17.

18.
19.

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Να προσφερθεί πλήρες µε όλα τα καλώδια,
µπαταρίες, ακουστικά, βάση στήριξης
αυτοκινήτου, θήκη µεταφοράς, φορτιστή
αυτοκινήτου, φορτιστή τοίχου, λογισµικό
σύνδεσης µε τον Η/Υ για την ανταλλαγή
δεδοµένων κλπ.
Μπαταρίες: Επαναφορτιζόµενες
Εγγύηση τουλάχιστον 2 χρόνια

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ/
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ/
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ/
ΣΧΟΛΙΑ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

4.13 GPS ΑΠΛΟ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / Προδιαγραφές
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Αρ. µονάδων
Να αναφερθεί µοντέλο/κατασκευαστής
Αριθµός καναλιών
Κεραία εσωτερική
Μνήµη
∆υνατότητα επέκτασής της µε την χρήση
καρτών (π.χ. micro Secure Digital)
Να διαθέτει προεγκατεστηµένο µενού στην
ελληνική γλώσσα
Να διαθέτει έγχρωµη οθόνη 3 ιντσών
τουλάχιστον
Να δέχεται χάρτες
Να µπορεί να αποθηκεύει έως και 50 διαδροµές
και 1000 Waypoints
Να διαθέτει ηλεκτρονική πυξίδα, βαροµετρικό
αλτίµετρο, θερµόµετρο, δυνατότητα
εµβαδοµέτρησης, ΕΓΣΑ 87
ακρίβεια ≤ 3 µέτρα
Πηγές διορθώσεων WAAS / EGNOS
Να είναι ελαφριάς κατασκευής και να είναι
αδιάβροχο (IPX7)
Θύρες: Σειριακή, USB
Μπαταρίες Τύπου ΑΑ
Να προσφερθεί πλήρες µε όλα τα καλώδια,
µπαταρίες, λογισµικό σύνδεσης µε τον Η/Υ για
την ανταλλαγή δεδοµένων κλπ.
Εγγύηση τουλάχιστον 2 χρόνια από τον
κατασκευαστή

2
ΝΑΙ
≥ 12 κανάλια
ΝΑΙ
≥ 550 ΜΒ
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

4.14 GPS Differential (∆έκτης + εξωτερική γεωδαιτική κεραία)
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / Προδιαγραφές

1.
2.

Αρ. µονάδων
Να αναφερθεί µοντέλο/κατασκευαστής

3.

Αριθµός καναλιών

4.

Κεραία ενσωµατωµένη

5.

(του δέκτη)

Κεραία εξωτερική γεωδαιτική L1

ΑΠΑΙΤΗΣΗ
1
ΝΑΙ
20 κανάλια
τουλάχιστον
ΝΑΙ
ΝΑΙ
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / Προδιαγραφές

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

6.

Λειτουργίες πεδίου: Συλλογή/∆ιαχείριση
∆εδοµένων

ΝΑΙ

7.

Λειτουργίες πεδίου: Navigation

ΝΑΙ

8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.

Ενσωµατωµένη µνήµη τουλάχιστον 128 MB
και δυνατότητα επέκτασής της µε την χρήση
καρτών (π.χ. Secure Digital)
Ακρίβεια πραγµατικού χρόνου DGPS (µε την
εσωτερική κεραία του δέκτη)
Εκ των υστέρων επεξεργασία των GPS
µετρήσεων κώδικα στην L1 συχνότητα(µε την
εσωτερική κεραία του δέκτη)
Στατική ακρίβεια (κεραία δέκτη +εξωτερική L1
κεραία σε συνεργασία µε σταθµό αναφοράς)
για τις µετρήσεις προσδιορισµού σηµείων
Να αναφερθεί η κινηµατική ακρίβεια (κεραία
δέκτη +εξωτερική L1 κεραία σε συνεργασία
µε σταθµό αναφοράς) για τις µετρήσεις
προσδιορισµού σηµείων
Πηγές διορθώσεων : EGNOS / WAAS
Πηγές διορθώσεων: RTCM v.2.1.
Ο δέκτης θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να
δέχεται διαφορικές διορθώσεις µέσω κινητού
τηλεφώνου ή radio beacon για βελτίωση της
ακρίβειας θέσης πραγµατικού χρόνου (DGPS).
Ταχύτητα επεξεργαστή > 500 Μhz
Να διαθέτει λειτουργικό Microsoft Windows
Mobile (την νεότερη έκδοση κατά την
ηµεροµηνία παράδοσης)
Έγχρωµη οθόνη LCD
∆υνατότητα ένδειξης PDOP, VDOP, HDOP
∆υνατότητα συνεχούς πληροφόρησης του
χρήστη για τις θέσεις των δορυφόρων και
χάρτης του ουρανού
Θύρες: Bluetooth, USB, σειριακή, κεραίας και
τροφοδοσίας
Μπαταρίες: Επαναφορτιζόµενες, Li-Ion,
αυτονοµία 8 ωρών, µε χρήση του GPS, µε µια
µπαταρία δίχως να χρειάζεται επαναφόρτιση
Συνθήκες πεδίου: Να λειτουργεί κάτω από
σκληρές θερµοκρασιακές συνθήκες (-10ºC ως
+50ºC) και κάτω από βροχή και σκόνη χωρίς
κανένα πρόβληµα. Να αναφερθούν τα διεθνή
standards αντοχής που καλύπτει.

24.

Βάρος

25.

Λογισµικό οργάνου
Να έχει την δυνατότητα να συλλέγει σηµεία,
γραµµές και πολύγωνα και να γίνεται
διαχείριση αυτών στο πεδίο

25.1

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ/
ΣΧΟΛΙΑ

ΝΑΙ
< 1 µέτρου
< 20 cm
± 5mm +
1.5ppm ή
καλύτερη
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI

NAI

Να µην
υπερβαίνει τα
0,75 Kg
NAI
NAI
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Α/Α

25.2
25.3
25.4
25.5
26
26. 1
26.2

26.3

26.4

26.5

26.6

26.7

26.8

27.

28.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / Προδιαγραφές
Να έχει την δυνατότητα υπολογισµού
εµβαδού και περιµέτρου πολυγωνικών
στοιχείων και µήκους γραµµικών στοιχείων
στο πεδίο
Μεταφορά δεδοµένων
Εισαγωγή και εξαγωγή SHAPE, DXF, MIF, DGN
Υποστήριξη των συστηµάτων αναφοράς και
προβολή που χρησιµοποιούνται στον
Ελλαδικό χώρο αλλά και σε άλλα διαδεδοµένα
προβολικά συστήµατα
Λογισµικό Γραφείου
Εκ των υστέρων επεξεργασία
δεδοµένων(κώδικα και φάσης)
Το προσφερόµενο λογισµικό να εκτελεί
επεξεργασία µετρήσεων µε τις µεθόδους
static, fast static, stop & go και kinematic
Το λογισµικό έχει δυνατότητα εισαγωγής και
εξαγωγής αρχείων shp, dwg, dxf, dgn, mif,
RINEX, ASCII, raw data GPS, user ASCII
export, να συνεργάζεται µε σχεδιαστικά
πακέτα GIS και Cad
Υποστήριξη των συστηµάτων αναφοράς και
προβολής που χρησιµοποιούνται στον
Ελλαδικό χώρο(ΕΓΣΑ87, ΗΑΤΤ , ΤΜ3ο και
UTM) αλλά και σε άλλα διαδεδοµένα
προβολικά συστήµατα
Να έχει την δυνατότητα για «download»
εφηµερίδων από γειτονικούς σταθµούς
αναφοράς χωρίς οικονοµική επιβάρυνση
(µέσω π.χ. Internet) ώστε να γίνεται «εκ των
υστέρων» επεξεργασία για βελτίωση της
ακρίβειας
Το λογισµικό να διαθέτει δυνατότητα
εισαγωγής δεδοµένων από άλλα GPS(import
RINEX)
Να έχει δυνατότητα υπολογισµού εµβαδού και
περιµέτρου πολυγωνικών στοιχείων και
µήκους γραµµικών στοιχείων
Το πρόγραµµα θα πρέπει να υποστηρίζει και
να υπολογίζει ορθοµετρικά υψόµετρα για τα
καταγεγραµµένα σηµεία µε χρήση του
παγκόσµιου γεωειδούς EGM96
Να προσφερθεί πλήρες µε όλα τα
παρελκόµενα, δηλαδή βαλίτσα µεταφοράς,
ράβδο στήριξης 2µ, βάση στήριξης σε ράβδο,
καλώδιο επικοινωνίας εξωτερικής κεραίας –
δέκτη, όλα τα καλώδια, µπαταρίες, φορτιστή,
λογισµικό οργάνου, λογισµικό σύνδεσης µε
τον Η/Υ για την ανταλλαγή δεδοµένων κλπ.
Να δοθεί πλήρης κατάλογος των
προσφεροµένων παρελκοµένων.
Να συνοδεύεται απο σύστηµα στήριξης της
εξωτερικής κεραίας στην πλάτη(Backpack
system)

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ/
ΣΧΟΛΙΑ

NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / Προδιαγραφές

29.

Εγγύηση τουλάχιστον 1 χρόνο από τον
κατασκευαστή για όλα τα εξαρτήµατα της
µονάδας

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ/
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ/
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ/
ΣΧΟΛΙΑ

ΝΑΙ

4.15 Scanner Α3
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / Προδιαγραφές
1. Αρ. µονάδων
2. Να αναφερθεί µοντέλο/κατασκευαστής
3. Τύπου flatbed έγχρωµος
Οπτική ανάλυση σάρωσης σε βάθος χρώµατος
4.
48 bit (dpi)
5. Επιφάνεια Σάρωσης portrait Α3 έως Α5
6. Επιφάνεια Σάρωσης Landscape Α4 έως Α6
7. Επίπεδο διαβάθµισης γκρι
8. Tαχύτητα για µονόχρωµη σάρωση A4
9. Tαχύτητα για έγχρωµη σάρωση A4
10. Tαχύτητα για µονόχρωµη σάρωση A3
11. Tαχύτητα για έγχρωµη σάρωση A3
12. ∆ιασύνδεση Τύπου USB 2.0
Να αναφερθούν τυχόν άλλοι τύποι διασύνδεσης
13.
(π.χ. firewire)
Να συνοδεύεται από τον αναγκαίο
14. συµπληρωµατικό εξοπλισµό και εξαρτήµατα
για τη θέση του Scanner(π.χ. καλώδια, κλπ)
Θα προσφερθούν τα αντίστοιχα CDs για κάθε
προσφερόµενο λογισµικό από τα οποία θα
15.
υπάρχει η δυνατότητα της πλήρους
εγκατάστασης, καθώς και οι αντίστοιχοι drivers
Εγγύηση τουλάχιστον 3 χρόνο από τον
16. κατασκευαστή για τα µέρη τα οποία το
απαρτίζουν.

ΑΠΑΙΤΗΣΗ
1
ΝΑΙ
ΝΑΙ
≥ 600x1200
ΝΑΙ
ΝΑΙ
16-bit
≤ 4.5
δευτερ/σελ
≤ 6.5
δευτερ/σελ
≤ 5.5
δευτερ/σελ
≤ 8.5
δευτερ/σελ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

4.16 Digitizer A5 (γραφίδα και ταµπλέτα Α5)
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / Προδιαγραφές
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Αρ. µονάδων
Να αναφερθεί µοντέλο/κατασκευαστής
Ενεργή επιφάνεια Α5
Γραφίδα ευαίσθητη στην πίεση
Ακρίβεια γραφίδας
Επίπεδο πίεσης
Ανάλυση κίνησης

8. Κουµπιά προγραµµατισµού
9. ∆ιασύνδεση µε H/Y: USB
Εγγύηση τουλάχιστον 1 χρόνο από τον
10. κατασκευαστή για τα µέρη τα οποία το
απαρτίζουν.

ΑΠΑΙΤΗΣΗ
3
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
+/- 0.25mm
1024
5000dpi
(τουλάχιστον)
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
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4.17 Laser έγχρωµος εκτυπωτής A3
Α/Α
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.

Αρ. µονάδων
Να αναφερθεί µοντέλο/κατασκευαστής
Τύπου έγχρωµος Laser
Μέγιστο µέγεθος χαρτιού A3
Μελάνια
Υποδοχές Μελανιών
Ανάλυση εκτύπωσης (dpi)
Έγχρωµη Α4 (σελ/λεπτό)
Ασπρόµαυρη Α4 (σελ/λεπτό)
Προσφερόµενη µνήµη (MB)
Να αναφερθεί η µέγιστη υποστηριζόµενη
µνήµη(MB)
∆ιασύνδεση τύπου Ethernet 10/100 Mbps
∆ιασύνδεση τύπου USB 2.0
Θα προσφερθεί ο αναγκαίος
συµπληρωµατικός εξοπλισµό και εξαρτήµατα
για τη θέση του Εκτυπωτή σε παραγωγική
λειτουργία (π.χ. καλώδια, κλπ)
Θα προσφερθούν τα αντίστοιχα CDs για
κάθε προσφερόµενο λογισµικό από τα οποία
θα υπάρχει η δυνατότητα της πλήρους
εγκατάστασης
Εγγύηση τουλάχιστον 1 χρόνο από τον
κατασκευαστή για τα µέρη τα οποία το
απαρτίζουν.

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ/
ΣΧΟΛΙΑ

1
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
4
4
≥ 600 x 600
≤ 28
≤ 28
≥160
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

4.18 Οθόνη LCD 24’’
Α/Α
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / Προδιαγραφές

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Αρ. µονάδων
Να αναφερθεί µοντέλο/κατασκευαστής
Τύπος TFT/LCD
∆ιαγώνια διάσταση (inches)
Ανάλυση (pixels)
Εισόδοι VGA, DVI, HDMI, USB
Φωτεινότητα (Cd/m2)
Λόγος αντίθεσης(static)
Χρόνος απόκρισης (ms)
Να αναφερθεί το µέγεθος κουκίδας (mm)

2
ΝΑΙ
ΝΑΙ
24
≥ 1920 x 1200
ΝΑΙ
≥450
1000:1
≤6
ΝΑΙ
≥175
(οριζόντια και
κατακόρυφα)
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

11. Γωνία θέασης (0)
12. Ενσωµατωµένα ηχεία
13. Υποδοχή για ακουστικά
14. Να αναφερθεί η πιστοποίηση κατά TCO
Υποστήριξη power management κατά Energy
15.
Star

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ/
ΣΧΟΛΙΑ

ΝΑΙ
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / Προδιαγραφές
Θα πρέπει να προσφερθεί ο αναγκαίος
συµπληρωµατικό εξοπλισµός και εξαρτήµατα για
τη διασύνδεση µε τα PCs (Καλώδιο ρεύµατος
16.
AC, καλώδια σήµατος( DVI-D - DVI-D, DVI-D D-Sub mini 15 pin),HDMI - HDMI, καλώδιο USB
κτλ)
Εγγύηση on site πέντε χρόνια από τον
17.
κατασκευαστή.

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ/
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ/
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ/
ΣΧΟΛΙΑ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

4.19 Οθόνη LCD 22’’
Α/Α
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / Προδιαγραφές

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Αρ. µονάδων
Να αναφερθεί µοντέλο/κατασκευαστής
Τύπος TFT/LCD
∆ιαγώνια διάσταση (inches)
Ανάλυση (pixels)
Είσοδοι VGA, DVI,
Φωτεινότητα (Cd/m2)
Λόγος αντίθεσης(static)
Χρόνος απόκρισης (ms)
Να αναφερθεί το µέγεθος κουκίδας (mm)

8
ΝΑΙ
ΝΑΙ
22
≥ 1680 x 1050
ΝΑΙ
≥300
1000:1
≤5
ΝΑΙ
≥170 οριζόντια
≥160
κατακόρυφα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

11. Γωνία θέασης (0)
12. Ενσωµατωµένα ηχεία
13. Υποδοχή για ακουστικά
14. Να αναφερθεί η πιστοποίηση κατά TCO
Υποστήριξη power management κατά Energy
15.
Star
Θα πρέπει να προσφέρθει ο αναγκαίος
συµπληρωµατικός εξοπλισµός και εξαρτήµατα
16. για τη διασύνδεση µε τα PCs (Καλώδιο
ρεύµατος AC, καλώδια σήµατος(DVI-HDMI),
κλπ)
Εγγύηση on site πέντε χρόνια από τον
17.
κατασκευαστή

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

4.20 Φωτοτυπικό Α3 µε αυτόµατο τροφοδότη
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / Προδιαγραφές
1. Αρ. µονάδων
2. Να αναφερθεί µοντέλο/κατασκευαστής
Φωτοαντιγραφικό τεχνολογίας laser
3.
(ασπρόµαυρο).
Αντιγραφή – εκτύπωση σε µεγέθη χαρτιού από
4.
Α5R έως Α3
Να µπορεί να δέχεται µεγέθη πρωτοτύπων
5.
µέγιστης διάστασης Α3
6. Ανάλυση σάρωσης(οπτική)
7. ∆ιαβαθµίσεις Γκρι
Να διαθέτει σύνδεση για χρήση σαν δικτυακός
8.
εκτυπωτής και δικτυακός έγχρωµος σαρωτής

ΑΠΑΙΤΗΣΗ
1
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
≥600 x 600 dpi
256
ΝΑΙ
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / Προδιαγραφές
9. Έγχρωµη µεγάλη οθόνη
10. Ελληνικό µενού
Θύρα USB(για απευθείας εκτύπωση από flash
11.
disk)
12. Μνήµη
13. Σκληρός δίσκος
14. Ανάλυση εκτύπωσης
15. Ανάλυση φωτοαντιγραφης
16. Ταχύτητα αντιγραφής – εκτύπωσης σε Α4.
17. Ταχύτητα αντιγραφής – εκτύπωσης σε Α3.
Αυτόµατος τροφοδότης εγγράφων τουλάχιστον
18. 50 φύλλων µε σάρωση εγγράφων και από τις
δύο πλευρές.
Σελιδοποιητής απεριόριστης σελιδοποίησης µε
19. τρεις τουλάχιστον εξόδους και µηχανισµό
αυτόµατης συρραφής για αντίγραφα Α5 έως Α3
Αυτόµατος αναστροφέας τροφοδότη
20. πρωτοτύπων Α5 έως Α3 χωρητικότητας
τουλάχιστον 100 φύλλων
21. ∆υνατότητα By pass 50 φύλλων Α5R έως Α3
22. Αυτόµατη επιλογή χαρτιού
Τρεις τουλάχιστον τροφοδότες φύλλων
23. τουλάχιστον 500 σελίδων διαστάσεων Α5 έως
Α3
Εγγύηση τουλάχιστον 2 χρόνια από τον
24. κατασκευαστή τόσο για τα µέρη τα οποία το
απαρτίζουν όσο και για την εργασία.
25. Αντιγραφή – εκτύπωση δύο όψεων (αυτοµατα)

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ/
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ/
ΣΧΟΛΙΑ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
≥500 MB
≥60 GB
≥1200 x 1200
dpi
≥1200 x 600
dpi
≤ 45 σελ. /
λεπτό
≤ 15 σελ. /
λεπτό
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

4.21 Plotter A0
Α/Α
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / Προδιαγραφές

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Αρ. µονάδων
Να αναφερθεί µοντέλο/κατασκευαστής
Τύπου έγχρωµος
Μέγεθος σελίδας Α0
Ανάλυση εκτύπωσης ασπρόµαυρης(dpi)
Ανάλυση εκτύπωσης έγχρωµης(dpi)
Υποδοχές µελανιών
Ακρίβεια γραµµών
Ελάχιστο Πάχος Γραµµής
Μνήµη (MB)
Να αναφερθεί η χωρητικότητα (MB) του
σκληρού δίσκου
Tαχύτητα εκτύπωσης(ασπρόµαυρα σχέδια)

1
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
≥ 2400 x 1.200
≥ 2400 x 1.200
≥6
+/- 0,1%
0.02 mm
≥256

Ταχύτητα εκτύπωσης(έγχρωµα σχέδια)

ΝΑΙ
≤30
δευτερ/σελ
≤30
δευτερ/σελ
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / Προδιαγραφές
14.
15.

16.

17.

18.

∆ιασύνδεση τύπου Ethernet 10/100/1000
Mbps
∆ιασύνδεση τύπου USB 2.0
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει τον
αναγκαίο συµπληρωµατικό εξοπλισµό και
εξαρτήµατα για τη θέση του Plotter σε
παραγωγική λειτουργία (π.χ. βάση
στήριξης/πόδια, καλώδια, κλπ.)
Θα προσφερθούν τα αντίστοιχα CDs για κάθε
προσφερόµενο λογισµικό από τα οποία θα
υπάρχει η δυνατότητα της πλήρους
εγκατάστασης
Εγγύηση τουλάχιστον 2 χρόνια από τον
κατασκευαστή τόσο για τα µέρη τα οποία το
απαρτίζουν όσο και για την εργασία.

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ/
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ/
ΣΧΟΛΙΑ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

4.22 Φωτογραφικός εκτυπωτής Β0
Α/Α
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

17.

18.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / Προδιαγραφές

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Αριθµός µονάδων
Να αναφερθεί µοντέλο/κατασκευαστής
Τύπου έγχρωµος
Τύπος σελίδας Β0
Ανάλυση εκτύπωσης (dpi)
Να αναφερθεί η τεχνολογία εκτύπωσης
Τύπος µελάνης: Χρωστική µελάνη 9 χρωµάτων
(C, VM, Y, LC, VLM, LK, LLK, Photo K, Matte K.
Ταχύτητα(Β0+/Κοινό χαρτί/Πρόχειρη
εκτύπωση)
Μονό ρολό: (1 ρολό < 150 χιλ./εξωτερική
διάµετρος). Πλάτος 203,2 χιλ.-1118 χιλ. (8'' 44'')
Μεµονωµένα φύλλα: Τροφοδότης χειροκίνητης
εισαγωγής για χαρτί έως 1,5 χιλ. Πλάτος
χαρτιού A4 / LTR – A0+ / 44''
Μνήµη (MB)
Να αναφερθεί η µέγιστη υποστηριζόµενη
µνήµη (MB)
∆ιασύνδεση τύπου Ethernet 10/100 Mbps
∆ιασύνδεση τύπου USB 2.0
∆ιασύνδεση τύπου Firewire
Θα πρέπει να προσφέρθει ο αναγκαίος
συµπληρωµατικός εξοπλισµός και εξαρτήµατα
για τη θέση του Εκτυπωτή σε παραγωγική
λειτουργία (π.χ. βάση στήριξης/πόδια,
καλώδια, κλπ.)
Θα προσφερθούν τα αντίστοιχα CDs για κάθε
προσφερόµενο λογισµικό από τα οποία θα
υπάρχει η δυνατότητα της πλήρους
εγκατάστασης
Εγγύηση 3 χρόνια on-site από τον
κατασκευαστή

1
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
≥ 2880 x 1440
ΝΑΙ
ΝΑΙ
Έως 22
τ.µ./ώρα
ΝΑΙ

ΝΑΙ
≥128
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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4.23 Ψηφιακός προβολέας
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / Προδιαγραφές
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.
17.

Αριθµός µονάδων
Να αναφερθεί µοντέλο/κατασκευαστής
Τύπος 3LCD
Ανάλυση
Φωτεινότητα (Cd/m2)
Υποδοχές εισόδου: 1x Composite 1x S-Video
1x Stereo mini-jack (3,5mm) 1x USB (για
εικόνα & ήχο) 1x WLAN VGA (PC)
Υποδοχές Εξόδου: Stereo mini-jack (3,5mm)
∆ιαχείριση µέσω πρωτοκόλλου 802.11 α/b/g
(WiFi)
Λειτουργία Keystone
Λόγος αντίθεσης
Να αναφερθεί η εγγυηµένη διάρκεια ζωής
λυχνίας
Να αναφερθεί η απόσταση εστίασης
Aspect Ratio
Βάρος
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει τον
αναγκαίο συµπληρωµατικό εξοπλισµό και
εξαρτήµατα για τη θέση του Projector σε
παραγωγική λειτουργία (π.χ. καλώδια) καθώς
και τσάντα µεταφοράς
Θα προσφερθούν τα αντίστοιχα CDs για κάθε
προσφερόµενο λογισµικό από τα οποία θα
υπάρχει η δυνατότητα της πλήρους
εγκατάστασης
Εγγύηση 3 χρόνια από τον κατασκευαστή

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ/
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ/
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ/
ΣΧΟΛΙΑ

1
ΝΑΙ
ΝΑΙ
≥ 1024 x 768
3000
NAI
NAI
NAI
NAI
2000:1
ΝΑΙ
ΝΑΙ
4:3 (Native) /
16:9
≤ 2000 g

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

4.24 Οθόνη προβολής.
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / Προδιαγραφές
1. Αριθµός µονάδων
2. Να αναφερθεί µοντέλο/κατασκευαστής
Τύπος: Ηλεκτρικό πανί προβολής µε δυνατότητα
3. προσάρτησης σε τοίχο ή σε οροφή (ELECTRIC
SCREEN 120" 16:9).
Επιφάνεια οθόνης: Κρυσταλλική πλέξη. Η
4. επιφάνεια της οθόνης µπορεί να καθαριστεί και
είναι ανθεκτική στη φωτιά και στον καπνό
5. Χειριστήριο για κατέβασµα της οθόνης
6. Απόσταση τηλεχειρισµού µέχρι 8 µέτρα
Συµβατότητα: Κατάλληλη για χρήση µε όλων
7.
των ειδών τους projectors LCD, DLP, CRT.
8. ∆ιαστάσεις πανιού(ορατό πεδίο)
9. Εγγύηση 1 χρόνο από τον κατασκευαστή

ΑΠΑΙΤΗΣΗ
1
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
2430x1820.
ΝΑΙ

4.25 Tηλεφωνικές συσκευές
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / Προδιαγραφές

ΑΠΑΙΤΗΣΗ
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Α/Α
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / Προδιαγραφές

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Αριθµός µονάδων
Να αναφερθεί µοντέλο/κατασκευαστής
Τοποθέτηση τηλεφώνου
Οθόνη LCD
Τηλεφωνικό Ευρετήριο
Αναγνώριση Κλήσης
Ανοιχτή Ακρόαση
Ανοιχτή Συνοµιλία hands-free
Γραπτά µηνύµατα (SMS)
Μεταφορά κλήσης
Μνήµες Ταχείας Κλήσης

8
ΝΑΙ
Βάσης
ΝΑΙ
30 τουλάχιστον
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
20 µνήµες
τουλάχιστον
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

Ένδειξη ∆ιάρκειας Κλήσης
Ρύθµιση Έντασης Ήχου Κλήσης
Μνήµη Εισερχόµενων Κλήσεων
Τονικό / Παλµικό
Να αναφερθούν τα κουµπιά λειτουργιών(π.χ
επανάκληση)
Σύνδεση µε Η/Υ: USB
Nα αναφερθούν οι θύρες σύνδεσης
Εγγύηση 2 χρόνια από τον κατασκευαστή

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ/
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ/
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ/
ΣΧΟΛΙΑ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

4.26 Tηλεφωνικές συσκευές VOIP
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / Προδιαγραφές
1. Αριθµός µονάδων
2. Να αναφερθεί µοντέλο/κατασκευαστής
Συµβατό µε Skype, Voipbuster, Χ-Lite (SIP),
3.
MSN
4. Οθόνη LCD
5. Κατάλογος επαφών
6. Αναγνώριση κλήσης
Πληκτρολόγιο για απευθείας κλήση επαφών,
7.
αριθµών και συντοµεύσεων
8. Σύνδεση µε Η/Υ: USB
9. Συµβατό µε Windows 2000, XP, Vista
10. Nα αναφερθούν οι θύρες σύνδεσης
11. Εγγύηση 2 χρόνια από τον κατασκευαστή

ΑΠΑΙΤΗΣΗ
7
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

4.27 Μηχανές γραφείου: Βιβλιοδέτης Α4
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / Προδιαγραφές
1. Αριθµός µονάδων
2. Να αναφερθεί µοντέλο/κατασκευαστής
3. Βιβλιοδεσία για µέγεθος χαρτιού Α4
∆υνατότητα βιβλιοδεσίας φύλλων πλαστικού
4.
σπιράλ
∆υνατότητα βιβλιοδεσίας φύλλων συρµάτινου
5.
σπιράλ
∆υνατότητα διάτρησης έως και 25 φύλλα
6.
ταυτόχρονα για πλαστικό σπιράλ
∆υνατότητα διάτρησης έως και 20 φύλλα
7.
ταυτόχρονα για συρµάτινο σπιράλ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ
1
ΝΑΙ
ΝΑΙ
≥500
≥320
ΝΑΙ
ΝΑΙ

105

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / Προδιαγραφές
8. Εγγύηση 2 χρόνια από τον κατασκευαστή

4.28 Μηχανές γραφείου: Πλαστικοποιητής Α3
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / Προδιαγραφές
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
9. Αριθµός µονάδων
1
Να αναφερθεί
ΝΑΙ
10.
µοντέλο/κατασκευαστής
Κάρτες πλαστικοποίησης
ΝΑΙ
11.
µέγιστης διάστασης Α3
12. Πάχος κάρτας
έως 250 micron
13. Αυτόµατη λειτουργία
ΝΑΙ
Να διαθέτει διακόπτη
ΝΑΙ
14.
επιλογής θερµοκρασίας
Να διαθέτει κουµπί
15. απεµπλοκής σε περίπτωση
ΝΑΙ
που κολλήσει
Εγγύηση 2 χρόνια από τον
16.
ΝΑΙ
κατασκευαστή
4.29 Μηχανές γραφείου: Θερµοκόλληση Α4
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / Προδιαγραφές
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
17. Αριθµός µονάδων
1
Να αναφερθεί
ΝΑΙ
18.
µοντέλο/κατασκευαστής
ΝΑΙ
Θερµοκόλληση για µέγεθος
19.
χαρτιού Α4
∆υνατότητα βιβλιοδέτησης
ΝΑΙ
20.
εως 300 φύλλα
Να δέχεται θερµοκολλητικά
ΝΑΙ
21. εξώφυλλα µέγιστου πάχους
30 χιλιοστών
Εγγύηση 2 χρόνια από τον
ΝΑΙ
22.
κατασκευαστή

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ/
ΣΧΟΛΙΑ

ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ/ ΣΧΟΛΙΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ/ ΣΧΟΛΙΑ

4.30 Ψηφιακός καταγραφέας ήχου
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / Προδιαγραφές
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Αριθµός µονάδων
Να αναφερθεί µοντέλο/κατασκευαστής
Μικρόφωνο ενσωµατωµένο
Οθόνη LCD
Xρόνος εγγραφής
Μνήµη (MB)
∆ιάρκεια µπαταρίας
Τύποι δεδοµένων MP3 , WMA
Λογισµικό διαχείρισης επεξεργασίας των
δεδοµένων
Καλώδια USB
∆ιασύνδεση: 1 x USB , 1 x Microphone Miniphone 3.5 mm , 1 x Headphones Mini-phone
3.5 mm
Εγγύηση 1 χρόνο από τον κατασκευαστή

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ/
ΣΧΟΛΙΑ

1
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
≥10 ώρες
≥512
≥30 ώρες
ΝΑΙ
ΝΑΙ
1
ΝΑΙ
ΝΑΙ
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4.31 Σουίτα γραφείου
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / Προδιαγραφές

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

1. Αριθµός αδειών
Λογισµικό αυτοµατισµού
γραφείου Microsoft
Office Professional 2007 ( ή νεότερο), Αγγλική
2. έκδοση ή λογισµικό αντίστοιχων δυνατοτήτων
που να είναι πλήρως συµβατό µε εφαρµογές MS
office(Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access
κτλ) για Windows
Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία στο
3.
προβλεπόµενο hardware
Θα προσφερθούν τα αντίστοιχα CDs για κάθε
προσφερόµενο λογισµικό από τα οποία θα
4.
υπάρχει η δυνατότητα της πλήρους
εγκατάστασης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ/
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ/
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ/
ΣΧΟΛΙΑ

10

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

4.32 Σουίτα ασφάλειας στο Internet
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / Προδιαγραφές

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

1. Αριθµός αδειών
Να δοθεί το όνοµά του, ο τύπος του και ο
2.
κατασκευαστής του
Λογισµικό προστασίας στο διαδίκτυο τύπου
3. Symantec Internet Security 2009 ή λογισµικό
αντίστοιχων δυνατοτήτων, για Windows
Να παρέχει προστασία των αρχείων του Η/Υ
4.
από επικίνδυνους κώδικες(ιούς)
Να παρέχει προστασία του Η/Υ από
προγράµµατα κλοπής προσωπικών
5.
πληροφοριών, κωδικών κτλ δίχως την γνώση
του χρήστη
Ανίχνευση εισερχόµενων/εξερχόµενων e-mail
6.
attachments
7. Να ενηµερώνεται µε τις νέες εκδόσεις
Να αναφερθούν άλλα χαρακτηριστικά του
8.
λογισµικού
Θα προσφερθούν CDs από τα οποία θα υπάρχει
9.
η δυνατότητα της πλήρους εγκατάστασης

10
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

4.33 Σουίτα επεξεργασίας φωτογραφιών και εντύπων
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / Προδιαγραφές
1. Αριθµός αδειών
Σουίτα δηµιουργικού λογισµικού τύπου Adobe
Creative Suite Design Standard (v4 ή νεότερη
2.
έκδοση), Αγγλική έκδοση ή λογισµικό
αντίστοιχων δυνατοτήτων, για Windows
Ολοκληρωµένο περιβάλλον σχεδιασµού,
3.
επεξεργασίας και διαχείρισης εικόνας
4. Εφαρµογή φίλτρων στις εικόνες
Επεξεργασία εικόνας, σχεδιασµός και
5.
εικονογράφηση
6. Εξελιγµένες δυνατότητες σελιδοποίησης

ΑΠΑΙΤΗΣΗ
1
ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

107

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / Προδιαγραφές
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

∆ηµιουργία επεξεργάσιµων διανυσµατικών
σχεδίων
Υποστήριξη ποικιλίας από ευπροσάρµοστα
layouts
Ευέλικτη οπτική διαχείριση αρχείων και
εντοπισµού όλων των συστατικών τους
Επεξεργασία αρχείων σε πολλά επίπεδα (layers)
Επεξεργασία και ∆ιαχείριση Αρχείων Camera
Raw
Να αναφερθούν άλλα χαρακτηριστικά του
λογισµικού
Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία στο
προβλεπόµενο hardware
Θα προσφερθούν τα αντίστοιχα CDs για κάθε
προσφερόµενο λογισµικό από τα οποία θα
υπάρχει η δυνατότητα της πλήρους
εγκατάστασης

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ/
ΣΧΟΛΙΑ

ΝΑΙ
NAI
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

4.34 Επεξεργασία φωτογραφιών
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / Προδιαγραφές
1. Αριθµός αδειών
Λογισµικό επεξεργασίας φωτογραφιών τύπου
2. Adobe Photoshop CS4 ή λογισµικό αντίστοιχων
δυνατοτήτων, για Windows
3. Εργαλεία επιλογής, περικοπής και slice
4. Εργαλεία ρετούς, χρωµατισµού
5. Εργαλεία χρωµατισµού, σχεδίασης και κειµένου
6. Εργαλεία συλλογής, µέτρησης και πλοήγησης
7. Εργαλεία 3D
Να αναφερθούν τα εργαλεία επεξεργασίας
8.
φωτογραφιών
9. ∆ιαχείριση συνδέσεων σε υπηρεσίες web
Μεταφορά ψηφιακών εικόνων από φωτογραφικές
10.
µηχανές
Συµβατό µε όλα τα βασικά formats αρχείων
11.
εικόνων(jpeg, gif, tiff, png, pdf,psd κτλ)
12. Υποστήριξη δεδοµένων RAW
13. Εφαρµογή φίλτρων
Εργαλεία δηµιουργίας βίντεο και κινούµενης
14.
εικόνας
15. Επεξεργασία και έξοδος δεδοµένων 3D
16. Αυτοµατοποίηση ενεργειών
Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία στο
17.
προβλεπόµενο hardware
Θα προσφερθούν τα αντίστοιχα CDs για κάθε
18. προσφερόµενο λογισµικό από τα οποία θα υπάρχει
η δυνατότητα της πλήρους εγκατάστασης

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ/
ΣΧΟΛΙΑ

1
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

4.35 Λειτουργικό Σύστηµα
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / Προδιαγραφές
1. Αριθµός αδειών

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ/
ΣΧΟΛΙΑ

1
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / Προδιαγραφές
Λειτουργικό σύστηµα Windows Vista Ultimate
2. edition En (ή την νεότερη έκδοση των Windows
κατά την ηµεροµηνία παράδοσης
Θα προσφερθούν τα αντίστοιχα CDs για κάθε
προσφερόµενο λογισµικό από τα οποία θα
3.
υπάρχει η δυνατότητα της πλήρους
εγκατάστασης

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ/
ΣΧΟΛΙΑ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

4.36 Λογισµικό Γενικής Λογιστικής
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / Προδιαγραφές
1. Αριθµός αδειών
2. Λογισµικό Γενικής Λογιστικής
Να έχει πλήρη συµβατότητα µε ΚΒΣ µε
ολοκληρωµένο
3.
σύστηµα προσωρινών και οριστικών εγγραφών,
ελέγχων και προειδοποιήσεων
Να έχει πλήρες λογιστικό σχέδιο βάσει Ε.Γ.Λ.Σ.
4. ενσωµατωµένο στην εγκατάσταση που
παραδίδεται
Να έχει απεριόριστο αριθµό Οικονοµικών χρήσεων
[& Υπερδωδεκάµηνης] µε δυνατότητα χρήσης
5.
διαφορετικού λογιστικού σχεδίου ανά οικονοµική
χρήση
Να έχει έτοιµο µηχανισµό διαχείρισης ∆ιεθνών
6. Λογιστικών Προτύπων επί του ενιαίου λογιστικού
σχεδίου
∆υνατότητα σύνδεσης λογαριασµών µε
7.
αντίστοιχους αντικριζόµενους λογαριασµούς Φ.Π.Α
∆υνατότητα ανευρέσεων σύµφωνα µε τις
κεντρικές δυνατότητες
8. της εφαρµογής (χρήση πολλαπλών κριτηρίων,
τυποποιηµένες γρήγορες ανευρέσεις
από οποιοδήποτε πεδίο του λογαριασµού κλπ)
∆ηµιουργία υποδειγµάτων άρθρων µε δυνατότητα
9. τύπου υπολογισµού που ισχύει και στις
επαναληπτικές εγγραφές
10. ∆υνατότητα αυτόµατων ταµειακών άρθρων
∆ιαρκής έλεγχος ταµείου κατά τις εργασίες
11.
καταχωρήσεων
Να διαθέτει πλήθος εφαρµογών αυτόµατης
ενηµέρωσης από
12.
αρχεία Excel (ενηµερώσεις ηµερησίων άρθρων
κλπ)
∆υνατότητα αυτοµατοποιηµένης διαδικασίας
13. κλεισίµατος
- ανοίγµατος οικονοµικής χρήσης
∆υνατότητα πλήρους σειράς θεωρηµένων,
14. λογιστικών
και ελεγκτικών εκτυπώσεων - αναφορών
∆υνατότητα οικονοµικών αναφορών (Ισολογισµός,
15. Αποτελέσµατα Χρήσης, Γενική Εκµετάλλευση)
& Προσωρινή κατάσταση λογιστικής

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ/
ΣΧΟΛΙΑ

1
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

109

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / Προδιαγραφές
∆υνατότητα αυτοµατοποιηµένης δηµιουργίας και
16. αποστολής
ηλεκτρονικού αρχείου ΚΕΠΥΟ µέσω Internet
∆υνατότητα απ’ ευθείας διαχείρισης - εκτύπωσης
Εντύπων. Να υποστηρίζονται Έντυπα Περιοδικής
Φ.Π.Α (Φ2), (Φ3), Εκκαθαριστικής Φ.Π.Α. (Φ1),
∆ήλωσης φορολογίας εισοδήµατος (Ε3), ∆ήλωση
17.
φορολογίας εισοδήµατος (Ε5) καθώς και εντύπων
Μητρώου, Κ.Β.Σ. κλπ. Έτοιµος
αυτοµατοποιηµένος
µηχανισµός υποβολής στο TAXIS Net.
Πλήρη συµβατότητα µε τις υπόλοιπες εφαρµογές
18.
Λογιστικής που προσφέρονται
Θα προσφερθούν τα αντίστοιχα CDs για κάθε
19. προσφερόµενο λογισµικό από τα οποία θα υπάρχει
η δυνατότητα της πλήρους εγκατάστασης

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ/
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ/
ΣΧΟΛΙΑ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

4.37 Λογισµικό ∆ιαχείρισης Παγίων
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / Προδιαγραφές
1. Αριθµός αδειών
2. Λογισµικό ∆ιαχείρισης παγίων
∆υνατότητα παρακολούθησης παγίων µε
αναλυτικές
3. κινήσεις, αναπροσαρµογές αξιών,
προσθήκες, βελτιώσεις, επεκτάσεις,
επιχορηγήσεις και αποσβέσεις
Ανοικτή πρόσβαση σε κινήσεις
4.
προηγούµενων οικονοµικών χρήσεων
∆υνατότητα ταυτόχρονης παρακολούθησης
5. λογιστικών
και κοστολογικών αποσβέσεων
∆υνατότητα πλήρους σειράς εκτυπώσεων Παγίων
6. θεωρηµένων, πληροφοριακών, ελεγκτικών
∆υνατότητα αναλυτικής τήρησης πληροφοριών
7. για κάθε
πάγιο
∆υνατότητα πλήρους παρακολούθησης
8. πωλήσεων
παγίων
Εύκολη εισαγωγή (import) παγίων
9.
από παλαιές εφαρµογές
Πλήρη συµβατότητα µε τις υπόλοιπες εφαρµογές
10.
Λογιστικής που προσφέρονται
Θα προσφερθούν τα αντίστοιχα CDs για κάθε
προσφερόµενο λογισµικό από τα οποία θα
11.
υπάρχει η δυνατότητα της πλήρους
εγκατάστασης

ΑΠΑΙΤΗΣΗ
1
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

4.38 Λογισµικό ∆ιαχείρισης Μισθοδοσίας
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / Προδιαγραφές
1. Αριθµός αδειών

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ/
ΣΧΟΛΙΑ

1
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / Προδιαγραφές
2. Λογισµικό ∆ιαχείρισης Μισθοδοσίας
∆υνατότητα τήρησης αρχείου πλήρους διαχείρισης
εργαζοµένων µε πλήρη
3. ιστορικότητα όλων των µισθολογικών στοιχείων
που
συµµετέχουν στον υπολογισµό µισθοδοσίας
Σχέσεις εργασίας: Μισθωτός, Ηµεροµίσθιος,
4.
Ωροµίσθιος
Να διαθέτει πλήρες αρχείο όλων των Σ.Σ.Ε. µε
5. αυτόµατη
ενηµέρωση
∆υνατότητα υπολογισµού µισθοδοσίας µε
σύγκριση
6. µεταξύ συµφωνηµένου καταβαλλόµενου µισθού
και Σ.Σ.Ε. µε αυτόµατο υπολογισµό και απόδοση
της διαφοράς
∆υνατότητα υπολογισµού αναδροµικών διαφορών
7. αποδοχών
µισθοδοσίας
∆υνατότητα υπολογισµού αναδροµικών διαφορών
8.
ασφαλιστικών εισφορών
∆υνατότητα Fast Data Entry των µισθολογικών
9.
στοιχείων περιόδου (ηµέρες, ώρες εργασίας, κλπ)
∆υνατότητα υπολογισµού αρχείου Α.Π.∆. για την
προετοιµασία των
10. στοιχείων που θα χρησιµοποιηθούν για την
υποβολή της
Αναλυτικής Περιοδικής ∆ήλωσης του ΙΚΑ
∆υνατότητα αναλυτικής εκτύπωσης όλων των
µισθοδοτικών
11. περιόδων που υπολογίστηκαν ανά εργαζόµενο
ή εργαζόµενους για µία ή περισσότερες εταιρίες
και για όλους ή κάποιους από τους εργαζόµενους
∆υνατότητα εκτύπωσης όλων των σχετικών
12. εντύπων που
υποβάλλονται στον ΟΑΕ∆-Επιθεώρηση Εργασίας
∆υνατότητα εκτύπωσης περιοδικής δήλωσης ΦΜΥ,
οριστική
13.
δήλωσης ΦΜΥ, έντυπο Ε7 και παραγωγή αρχείου
βεβαιώσεων αποδοχών
∆υνατότητα διαχείρισης αδειών και εκτύπωση
14.
Βιβλίου Αδειών
15. ∆υνατότητα παρακολούθησης ενεργειών χρήστη
Πλήρη συµβατότητα µε τις υπόλοιπες εφαρµογές
16.
Λογιστικής που προσφέρονται
Θα προσφερθούν τα αντίστοιχα CDs για κάθε
17. προσφερόµενο λογισµικό από τα οποία θα υπάρχει
η δυνατότητα της πλήρους εγκατάστασης

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ/
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ/
ΣΧΟΛΙΑ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

4.39 Λογισµικό Εµπορικής ∆ιαχείρισης
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / Προδιαγραφές
1. Αριθµός αδειών
2. Λογισµικό Εµπορικής ∆ιαχείρισης

ΑΠΑΙΤΗΣΗ
1
ΝΑΙ
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / Προδιαγραφές
3. Απεριόριστος αριθµός εταιρειών
4. Έτοιµα παραστατικά
∆υνατότητα παρακολούθησης λιανικών ,
5.
χονδρικών πωλήσεων και αγορών
Μεταβολή τιµών µε βάση γενικό ποσοστό ή
6.
ποσοστό markup.
7. ∆ιαχείριση εισπράξεων - πληρωµών
8. ∆ιαχείριση Ληξιαρίου Αξιογράφων
9. ∆ιαχείριση Ειδών και Αποθεµάτων
10. ∆ιαχείριση Πελατών - Προµηθευτών
11. ∆υνατότητα µαζικών µετασχηµατισµών.
Κωδικοί πελατών προµηθευτών πλήρως και
12.
ελεύθερα οριζόµενοι από τον χρήστη
Κανένας περιορισµός χρηστών της εφαρµογής ανά
13.
άδεια χρήσης.
∆υνατότητες εκτύπωσης σε όλους τους τύπους
14.
των εκτυπωτών
Παρακολούθηση αποθήκης σύµφωνα µε τον
15.
Κ.Β.Σ.
Παρακολούθηση τιµοκατάλογου λιανικής και
16.
χονδρικής
17. ∆ιαχωρισµός χονδρικές από λιανικές πωλήσεις
∆υνατότητα άµεσης µεταφορά πελατών
18.
προµηθευτών από άλλες εφαρµογές.
19. Αυτόµατος υπολογισµός ΚΕΠΥΟ
Αποτίµηση αποθεµάτων µε διαφορετικούς
20.
τρόπους
∆ιαχείριση Πωλητών µε παρακολούθηση στόχων
21.
και αυτόµατους υπολογισµούς
∆υνατότητα στατιστικών εκτυπώσεων τρέχουσας
22.
και προηγούµενης χρήσης
∆υνατότητα αναβαθµίσεων µε αποστολή µέσω
23.
ταχυδροµείου
Πλήρη συµβατότητα µε τις υπόλοιπες εφαρµογές
24.
Λογιστικής που προσφέρονται
Θα προσφερθούν τα αντίστοιχα CDs για κάθε
25. προσφερόµενο λογισµικό από τα οποία θα υπάρχει
η δυνατότητα της πλήρους εγκατάστασης

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ/
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ/
ΣΧΟΛΙΑ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

4.40 Λογισµικό Επιµετρήσεων
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / Προδιαγραφές
1. Αριθµός αδειών
Λογισµικό επιµετρήσεων (νεότερη έκδοση κατά
2.
την ηµεροµηνία παράδοσης) για Windows
∆ηµιουργία ψηφιακού µοντέλου εδάφους (άπειρα
3.
σηµεία)
4. Υψοµετρικές καµπύλες
«Ζωντανή» επεξεργασία εδάφους – αλλοίωση
5.
χαρακτηριστικών
Μηκοτοµές πολλαπλών αξόνων πλήρως
6.
παραµετροποιήσιµες
7. ∆ιατοµές εδαφών απεριόριστου πλάτους

ΑΠΑΙΤΗΣΗ
1
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / Προδιαγραφές
Χωµατουργικά: όγκοι εκσκαφών,
8. παρακολουθήσεις σκαµµάτων, προϋπολογισµός
εκσκαφών
9. Πίνακες χωµατισµών
Αυτόνοµο σχεδιαστικό περιβάλλον – επικοινωνία
10.
µε όλα τα CAD
Θα προσφερθούν τα αντίστοιχα CDs για κάθε
11. προσφερόµενο λογισµικό από τα οποία θα υπάρχει
η δυνατότητα της πλήρους εγκατάστασης

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ/
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ/
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ/
ΣΧΟΛΙΑ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

4.41 Λογισµικό Γραµµικού Σχεδιασµού
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / Προδιαγραφές
1. Αριθµός αδειών
Λογισµικό γραµµικού σχεδιασµού(νεότερη έκδοση
2.
κατά την ηµεροµηνία παράδοσης) για Windows
Να διαθέτει εργαλεία γραµµικού σχεδιασµού (π.χ.
3.
offset, trim, extend, move, line, polyline κτλ)
Να αναφερθούν οι εντολές γραµµικού σχεδιασµού
4.
που διαθέτει
5. Να εξάγει σε αρχεία PDF, JPG, DWG
6. Να αναφερθούν οι τύποι αρχείων εξαγωγής
7. Εργαλείο µετατροπής σε DWG
8. Ενσωµατωµένος επεξεργαστής εικόνας
9. Μετατροπέας εικόνων σε σχέδιο(Raster to Vector)
10. ∆υνατότητα Rendering
11. ∆ιαχείριση και παραγωγή RasterΕικόνων
12. Να περιλαµβάνει το ACIS® SolidModeling
13. Να περιλαµβάνει σύµβολα και blocks
Συµβατό µε άλλα γνωστά εµπορικά CAD
14.
προγράµµατα
15. Το λογισµικό να διατεθεί µε USB κλειδί
Θα προσφερθούν τα αντίστοιχα CDs για κάθε
16. προσφερόµενο λογισµικό από τα οποία θα υπάρχει
η δυνατότητα της πλήρους εγκατάστασης

ΑΠΑΙΤΗΣΗ
1
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

4.42 OCR
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / Προδιαγραφές
1. Αριθµός αδειών
Λογισµικό οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων για
2.
Windows
Να είναι συµβατό µε TWAIN- ή WIA- scanners,
3. πολύ-λειτουργικά περιφερειακά(MFPs) και
πολυµηχανήµατα
Να µπορεί να αναγνωρίζει αρχεία TIFF και JPEG,
4. που δηµιουργούνται από οποιαδήποτε ψηφιακή
µηχανή
∆υνατότητα για τουλάχιστον 170 γλώσσες
αναγνώρισης (συµπεριλαµβανοµένων των
5.
ελληνικών, βουλγαρικών) και να είναι δυνατή η
διεθνής, πολυγλωσσική αναγνώριση

ΑΠΑΙΤΗΣΗ
2
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / Προδιαγραφές
Να αναφερθούν οι τύποι αρχείων των εγγράφων
που αναγνωρίζει
Τύποι εξαγωγής αρχείων PDF, HTML, Microsoft
7. Word, XML, DOC, RTF, XLS, PPT, DBF, CSV και
ΤΧΤ.
Θα προσφερθούν τα αντίστοιχα CDs για κάθε
8. προσφερόµενο λογισµικό από τα οποία θα υπάρχει
η δυνατότητα της πλήρους εγκατάστασης
6.

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ/
ΣΧΟΛΙΑ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

4.43 Software για καταχώρηση στοιχείων πεδίου µετρήσεων πανίδας όπως το Wildlife Recorder
ή παρόµοιο
ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ/
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / Προδιαγραφές
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ
1. Αριθµός αδειών
2
Να περιέχει ενηµερωµένη Παγκόσµια Βάση
2. ∆εδοµένων των Ειδών Ορνιθοπανίδας ή Τοπική
ΝΑΙ
Βάση ∆εδοµένων, για Windows
Να έχει την δυνατότητα εκτύπωσης εκθέσεων,
3.
ΝΑΙ
λιστών κτλ
Να έχει την δυνατότητα δηµιουργίας
4.
ΝΑΙ
συνδυαστικών ερωτηµάτων
Να έχει την δυνατότητα σύνδεσης των στοιχείων
5. πεδίου µε διάφορα αλλα είδη όπως εικόνες ,
ΝΑΙ
βίντεο ή αλλα media
Να είναι συµβατό µε το Google Earth στην
ΝΑΙ
6.
παρουσίαση των παρατηρήσεων
Να έχει την δυνατότητα να χαρτογραφεί την
7.
ΝΑΙ
κατανοµή των παρατηρήσεων
Να αναφερθούν τα format εξαγωγής των
8.
ΝΑΙ
δεδοµένων
Να αναφερθούν τα format εισαγωγής
ΝΑΙ
9.
δεδοµένων
Θα προσφερθούν τα αντίστοιχα CDs για κάθε
ΝΑΙ
10. προσφερόµενο λογισµικό από τα οποία θα υπάρχει
η δυνατότητα της πλήρους εγκατάστασης
4.44 Software για καταχώρηση στοιχείων πεδίου µετρήσεων πανίδας όπως το Pocket Bird
Recorder ή παρόµοιο για PDA.
ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ/
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / Προδιαγραφές
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ
1. Αριθµός αδειών
2
Η φορητή(mobile) έκδοση για Windows, του
λογισµικού καταχώρησης στοιχείων πεδίου
ΝΑΙ
2.
µετρήσεων πανίδας που αναφέρεται στο 1.13, για
λειτουργικό Windows mobile
4.45 Λογισµικό δηµιουργίας εγγράφων, φύλλων λογισµικού, παρουσιάσεων κτλ για
λειτουργικό σύστηµα Mac OSX v10.5.6 Leopard ή νεότερο.
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / Προδιαγραφές
1. Αριθµός αδειών
Λογισµικό δηµιουργίας, διαµόρφωσης εγγράφων,
2. παρουσιάσεων κτλ τύπου iwork ’09 (συµβατό µε
λειτουργικό σύστηµα Mac OS X v10.5 Leopard)

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ/
ΣΧΟΛΙΑ

1
ΝΑΙ
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / Προδιαγραφές
3.
4.
5.
6.

∆ιαµόρφωση, δηµιουργία εγγράφων
Εργαλεία δηµιουργίας παρουσιάσεων
∆ηµιουργία φύλλων λογισµικού
Συµβατό µε εφαρµογές MS OFFICE
Θα προσφερθούν τα αντίστοιχα CDs για κάθε
7. προσφερόµενο λογισµικό από τα οποία θα υπάρχει
η δυνατότητα της πλήρους εγκατάστασης

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ/
ΣΧΟΛΙΑ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

4.46 Λογισµικό επεξεργασίας, διαχείρισης φωτογραφιών για λειτουργικό σύστηµα Mac OSX
v10.5.6 Leopard ή νεότερο.
ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ/
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / Προδιαγραφές
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ
1. Αριθµός αδειών
1
Λογισµικό επεξεργασίας φωτογραφιών τύπου
Aperture 2 ή λογισµικό αντίστοιχων δυνατοτήτων
2.
ΝΑΙ
(συµβατό µε λειτουργικό σύστηµα Mac OS X v10.5
Leopard)
Εισαγωγή αρχείων εικόνων από φωτογραφικές
3. µηχανές και αποθηκευτικές συσκευές(compact
ΝΑΙ
flash, Memory stick, κάρτες SD κτλ)
Λήψη εικόνων απευθείας από φωτογραφικές
4. µηχανές(Canon, Nikon κτλ) µε λειτουργία
ΝΑΙ
διασύνδεσης
5. Υποστήριξη δεδοµένων RAW
ΝΑΙ
Συµβατό µε όλα τα βασικά formats αρχείων
ΝΑΙ
6.
εικόνων(jpeg, gif, tiff, png, pdf,psd κτλ)
7. Εργαλεία διαχείρισης φωτογραφιών
ΝΑΙ
Εργαλεία επεξεργασίας φωτογραφιών (έκθεση,
8. ιστόγραµµα, αφαίρεση θορύβου διόρθωση
ΝΑΙ
κόκκινων µατιών, retouch
Να αναφερθούν τα εργαλεία επεξεργασίας
ΝΑΙ
9.
φωτογραφιών
10. Πλήρης συµβατότητα µε το Photoshop
ΝΑΙ
11. Εργαλεία οµαδοποίησης σειράς λήψεων
ΝΑΙ
∆ηµιουργία προσαρµοσµένων σετ από
ΝΑΙ
12.
µεταδεδοµένα
Ολοκληρωµένα εργαλεία σύνθεσης και
13.
ΝΑΙ
δηµοσίευσης για το web
Ολοκληρωµένα εργαλεία σύνθεσης και
14.
ΝΑΙ
δηµοσίευσης για βιβλία
Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία στο
ΝΑΙ
15.
προβλεπόµενο hardware
Θα προσφερθούν τα αντίστοιχα CDs για κάθε
16. προσφερόµενο λογισµικό από τα οποία θα υπάρχει
ΝΑΙ
η δυνατότητα της πλήρους εγκατάστασης
4.47 Σουίτα ασφάλειας στο Internet για λειτουργικό σύστηµα Mac OSX v10.5.6 Leopard ή
νεότερο.
ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ/
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / Προδιαγραφές
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ
1. Αριθµός αδειών
1
Να δοθεί το όνοµά του, ο τύπος του και ο
ΝΑΙ
2.
κατασκευαστής του
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / Προδιαγραφές

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Λογισµικό προστασίας στο διαδίκτυο τύπου
Symantec Internet Security 2009 ή λογισµικό
αντίστοιχων δυνατοτήτων, για λειτουργικό
σύστηµα Mac OSX v10.5.6
Να παρέχει προστασία των αρχείων του Η/Υ από
επικίνδυνους κώδικες(ιούς)
Να παρέχει προστασία του Η/Υ από προγράµµατα
κλοπής προσωπικών πληροφοριών, κωδικών κτλ
δίχως την γνώση του χρήστη
Ανίχνευση εισερχόµενων/εξερχόµενων e-mail
attachments
Να ενηµερώνεται µε τις νέες εκδόσεις
Να αναφερθούν άλλα χαρακτηριστικά του
λογισµικού
Θα προσφερθούν CDs από τα οποία θα υπάρχει η
δυνατότητα της πλήρους εγκατάστασης

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ/
ΣΧΟΛΙΑ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

4.48 Επεξεργασία φωτογραφιών για λειτουργικό σύστηµα Mac OSX v10.5.6 Leopard ή νεότερο.
ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ/
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / Προδιαγραφές
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ
1. Αριθµός αδειών
1
Λογισµικό επεξεργασίας φωτογραφιών τύπου
Adobe Photoshop CS4 ή λογισµικό αντίστοιχων
2.
ΝΑΙ
δυνατοτήτων, για λειτουργικό Mac OS X 10.5
Leopard
3. Εργαλεία επιλογής, περικοπής και slice
ΝΑΙ
4. Εργαλεία ρετούς, χρωµατισµού
ΝΑΙ
5. Εργαλεία χρωµατισµού, σχεδίασης και κειµένου
ΝΑΙ
6. Εργαλεία συλλογής, µέτρησης και πλοήγησης
ΝΑΙ
7. Εργαλεία 3D
ΝΑΙ
Να αναφερθούν τα εργαλεία επεξεργασίας
ΝΑΙ
8.
φωτογραφιών
9. ∆ιαχείριση συνδέσεων σε υπηρεσίες web
ΝΑΙ
Μεταφορά ψηφιακών εικόνων από φωτογραφικές
ΝΑΙ
10.
µηχανές
Συµβατό µε όλα τα βασικά formats αρχείων
ΝΑΙ
11.
εικόνων(jpeg, gif, tiff, png, pdf,psd κτλ)
12. Υποστήριξη δεδοµένων RAW
ΝΑΙ
13. Εφαρµογή φίλτρων
ΝΑΙ
Εργαλεία δηµιουργίας βίντεο και κινούµενης
14.
ΝΑΙ
εικόνας
15. Επεξεργασία και έξοδος δεδοµένων 3D
ΝΑΙ
16. Αυτοµατοποίηση ενεργειών
ΝΑΙ
Θα προσφερθούν τα αντίστοιχα CDs για κάθε
17. προσφερόµενο λογισµικό από τα οποία θα υπάρχει
ΝΑΙ
η δυνατότητα της πλήρους εγκατάστασης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I.

Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό

ΕΚ∆ΟΤΗΣ.....................................................
Προς:

Ηµεροµηνία έκδοσης......................

Το Φορέα ∆ιαχείρισης Λίµνης Κερκίνης
Κερκίνη, 620 55 ΚΑΤΩ ΠΟΡΟΪΑ

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 ………..,}
{Σε περίπτωση Ένωσης Προµηθευτών ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών
α)…….….... οδός............................. αριθµός.................ΤΚ………………
β)……….…. οδός............................. αριθµός.................ΤΚ………………
µελών της Ένωσης Προµηθευτών 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 εκτέλεση του Έργου ……………….. και για το Τµήµα …………….., συνολικής
αξίας..................................., σύµφωνα µε τη µε αριθµό................... ∆ιακήρυξή 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 Προµηθευτών 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 τηρούµε στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε να σας
καταβάλουµε ολικά ή µερικά σύµφωνα µε έγγραφη ειδοποίησή σας, 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
απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καµία εξουσιοδότηση ή ενέργεια συγκατάθεσης της
…………… (επωνυµία Υποψηφίου) ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή
προσφυγή αυτού στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, µε αίτηµα την µη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής ή
την θέση αυτής υπό δικαστική µεσεγγύηση.
Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ……………… (Σηµείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι
µεγαλύτερος τουλάχιστον κατά δύο (2) µήνες του χρόνου ισχύος της Προσφοράς).
Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφό σας, µε την
προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµα σας θα µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξη της.
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Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήµου
Βεβαιούµε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας µας που έχουν χορηγηθεί στο ∆ηµόσιο
και ΝΠ∆∆, συµπεριλαµβανοµένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο που έχει καθορίσει ο Νόµος για την
Τράπεζά µας.
(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή)

Σηµείωση: Για κάθε Τµήµα ή Υποτµήµα του Έργου υποβάλλεται χωριστή Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II.

Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης Σύµβασης

ΕΚ∆ΟΤΗΣ.....................................................

Προς:

Ηµεροµηνία έκδοσης......................

Το Φορέα ∆ιαχείρισης Λίµνης Κερκίνης
Κερκίνη, 620 55 ΚΑΤΩ ΠΟΡΟΪΑ

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 ……. Τ.Κ. ………}
{ή σε περίπτωση Ένωσης Προµηθευτών ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών
α) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..
β) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..
γ) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..
……
µελών της Ένωσης Προµηθευτών ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και
εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης Προµηθευτών 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................... ∆ιακήρυξή σας.
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρούµε στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε να σας
καταβάλουµε ολικά ή µερικά σύµφωνα µε την έγγραφη ειδοποίησή σας, 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 απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καµία εξουσιοδότηση ή ενέργεια συγκατάθεσης της
…………… (επωνυµία Αναδόχου) ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή
προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, µε αίτηµα την µη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής ή
την θέση αυτής υπό δικαστική µεσεγγύηση.
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 τέλος
χαρτοσήµου
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Βεβαιούµε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας µας που έχουν χορηγηθεί στο ∆ηµόσιο
και ΝΠ∆∆, συµπεριλαµβανοµένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο που έχει καθορίσει ο Νόµος για την
Τράπεζά µας.
(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III.

Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Λειτουργίας

ΕΚ∆ΟΤΗΣ.....................................................
Προς:

Ηµεροµηνία έκδοσης......................

Το Φορέα ∆ιαχείρισης Λίµνης Κερκίνης
Κερκίνη, 620 55 ΚΑΤΩ ΠΟΡΟΪΑ

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 ……. Τ.Κ. ………}
{ή σε περίπτωση Ένωσης Προµηθευτών ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών
α) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..
β) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..
γ) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..
……
µελών της Ένωσης Προµηθευτών ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και
εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης Προµηθευτών ή
Κοινοπραξίας}, και µέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή λειτουργία του αντικειµένου
της σύµβασης µε αριθµό ……… που αφορά ………………. συνολικής αξίας ……………………. σύµφωνα µε τη µε
αριθµό ……………. ∆ιακήρυξή σας.
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρούµε στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε να σας
καταβάλουµε ολικά ή µερικά, σύµφωνα µε την έγγραφη ειδοποίησή σας, 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 απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καµία εξουσιοδότηση ή ενέργεια συγκατάθεσης της
…………… (επωνυµία Αναδόχου) ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή
προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, µε αίτηµα την µη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής ή
την θέση αυτής υπό δικαστική µεσεγγύηση.
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 τέλος
χαρτοσήµου.

122

Βεβαιούµε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας µας που έχουν χορηγηθεί στο ∆ηµόσιο
και ΝΠ∆∆, συµπεριλαµβανοµένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο που έχει καθορίσει ο Νόµος για την
Τράπεζά µας.
(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV.

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Υπόδειγµα Αλφαβητικής Κατάστασης Απασχολούµενου Προσωπικού
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Πίνακες Οικονοµικής Προσφοράς

1.8

1.7

1.6

1.5

1.4

1.3

1.2

1.1

Α/Α

1

Ζυγός Ηλεκτρονικός

1

1

1

1

1

2

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α

1

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤ
ΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ/

Αυτόµατος τηλεµετρικός
µετεωρολογικός
σταθµός
Ψηφιακό
φασµατόµετροχρωµατόµετρο
Σπαστός
∆ειγµατολήπτης
Εδάφους
Τριοφθάλµιο
µικροσκόπιο µε
αντάπτορα για
φωτογραφική
µηχανή
Στερεοµικροσκόπιο
ZOOM µε αντάπτορα για
φωτογραφική µηχανή
Στερεοσκόπιο για
αεροφωτογραφίες
Κλίβανος ξήρανσης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΥΠΟΣ/

ΜΟΝΑ∆
ΑΣ

ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟΛΟ

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Τµήµα 1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ
Α. Τιµές µονάδας και συνολικά κόστη για τα ζητούµενα είδη του Τµήµατος 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V.

ΦΠΑ
ΜΕ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚ
Η ΑΞΙΑ
1ο
έτος

2ο
έτος

3ο
έτος

4ο
έτος

5ο
έτος

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ * ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ
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1.16

1.15

1.14

1.13

1.12

1.11

1.10

1.9

Α/Α

Θερµοκρασίας (Σετ Με 3

Καταγραφικό

Υδατοστεγές

Ποιότητας Νερού

Σύστηµα Μέτρησης

Πολυ-Παραµετρικό

Κυανοβακτήρια)

Πλαγκτόν (Και

Προσδιορισµού

Φορητό Όργανο

Και 160CM

Για Μέγιστο Βάθος Έως

Της Εδαφικής Υγρασίας

Καταγραφής Του Profile

Μέτρησης Και

Πλήρες Φορητό Όργανο

Χλωροφύλλης

1

1

1

1

1

1

Φορητός Μετρητής

1

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α

1

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤ
ΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ/

∆ειγµατολήπτης
νερού
Plankton Filtration
Station
∆ειγµατολήπτης βένθους

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΥΠΟΣ/

ΜΟΝΑ∆
ΑΣ

ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟΛΟ

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΦΠΑ
ΜΕ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚ
Η ΑΞΙΑ
1ο
έτος

2ο
έτος

3ο
έτος

4ο
έτος

5ο
έτος

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ * ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ
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1.23

1.22

1.21

1.20

1.19

1.18

1.17

Α/Α

Πένσες ∆ακτυλίωσης

Για Τις Νυχτοπεταλούδες

Λειτουργία Των Παγίδων

Ρεύµατος Για Τη

Γεννήτρια Παραγωγής

Βάθους)

Ροής Ποταµών Μικρού

Μέτρησης Ταχύτητας

Νερού (Όργανο

Μετρητής Ταχύτητας

Άκρη Φακός Οπτικό

Φορητό ΑνεµόµετροΥψόµετρο-Θερµόµετρο
Ενδοσκόπιο 50-200

ήχου

Ψηφιακός εγγραφέας

Νυχτερίδων

Αναγνώρισης

Συσκευή Εντοπισµού Και

Software)

Και Μονάδα Για Η/Υ,

Μονάδες Πεδίου, Βάση

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤ
ΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ/

ΤΥΠΟΣ/

1

1

1

1

2

1

1

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α
ΜΟΝΑ∆
ΑΣ

ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟΛΟ

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΦΠΑ
ΜΕ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚ
Η ΑΞΙΑ
1ο
έτος

2ο
έτος

3ο
έτος

4ο
έτος

5ο
έτος
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1.31

1.30

1.29

1.28

1.27

1.26

1.25

1.24

Α/Α

Απόχη για

Πλαγκτόν

∆ίχτυ για δειγµατοληψία

Αµφιβίων Και Ψαριών

Βολκοί) Σύλληψης

∆ίχτυα (Παγίδες -

8FTX40FT)

Net Measuring

Πουλιών (3 Pocket Mist

Νυχτερίδων Και Μικρών

Ειδικά ∆ίχτυα Σύλληψης

Εντόµων

Απόχες Σύλληψης

Meters)

Μεταλλικοί (Tally

Μετρητές Απλοί

Μικρών Θηλαστικών

Παγίδες Σύλληψης

Πουλιών 5 οπών

Πένσες ∆ακτυλίωσης

Πουλιών 2 οπών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤ
ΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ/

ΤΥΠΟΣ/

2

1

15

4

2

10

15

1

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α
ΜΟΝΑ∆
ΑΣ

ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟΛΟ

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΦΠΑ
ΜΕ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚ
Η ΑΞΙΑ
1ο
έτος

2ο
έτος

3ο
έτος

4ο
έτος

5ο
έτος
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Εντόµων (Malaise Traps)

Παγίδες Σύλληψης

(Johnson Moth Traps)

Νυχτοπεταλούδων

Παγίδες Σύλληψης

(kick-net)

δειγµατοληψία Βένθους

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤ
ΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ/

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4

3

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α
ΜΟΝΑ∆
ΑΣ

ΤΙΜΗ

ΣΥΝΟΛΟ

……………..

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΤΕΛΟ/

ΤΥΠΟΣ/

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Τµήµα 2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 4Χ4 ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΤΡΟΧΗΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ (ATV)
Υποτµήµα 2.1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 4Χ4
Α. Τιµές µονάδας και συνολικά κόστη για τα ζητούµενα είδη του Τµήµατος 2, Υποτµήµα 2.1

..

ΦΠΑ

ΦΠΑ

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Τµήµα 1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ

Α/Α

Β. Συγκεντρωτικός πίνακας Οικονοµικής Προσφοράς

ΣΥΝΟΛΟ

1.33

1.32

Α/Α

ΤΥΠΟΣ/

ΣΥΝΟΛΙΚ
Η ΑΞΙΑ

ΜΕ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚ
Η ΑΞΙΑ
2ο
έτος

4ο
έτος

5ο
έτος
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ

3ο
έτος

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ * ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

ΦΠΑ

1ο
έτος

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ * ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

διπλοκάµπινο

Όχηµα 4χ4 φορτηγάκι

Όχηµα τύπου τζιπ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1

2

ΣΥΝΟΛΟ

……………..

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

µοτοσυκλέτα ATV

Τετράτροχη

ΣΥΝΟΛΟ

2.2.
1

Α/Α

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤ
ΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ/

ΤΥΠΟΣ/

1

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α
ΜΟΝΑ∆
ΑΣ

ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟΛΟ

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Τµήµα 2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 4Χ4 ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΤΡΟΧΗΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ (ATV)
Υποτµήµα 2.2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΤΡΑΤΡΟΧΗΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ (ATV)
Α. Τιµές µονάδας και συνολικά κόστη για τα ζητούµενα είδη του Τµήµατος 2, Υποτµήµα 2.2

..

ΦΠΑ

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ

Τµήµα 2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 4Χ4 ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΤΡΟΧΗΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ (ATV)
Υποτµήµα 2.1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 4Χ4

Α/Α

Β. Συγκεντρωτικός πίνακας Οικονοµικής Προσφοράς

ΣΥΝΟΛΟ

2.1.
2

2.1.
1

ΜΟΝΑ∆
ΑΣ

ΤΙΜΗ

ΜΕ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚ
Η ΑΞΙΑ

2ο
έτος

4ο
έτος

5ο
έτος

1ο
έτος

2ο
έτος

3ο
έτος

4ο
έτος

5ο
έτος
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ

3ο
έτος

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ * ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

ΦΠΑ

1ο
έτος

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΝΟΛΟ

……………..

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

Τηλεσκόπιο Β τύπος 1
ευθύ
Τηλεσκόπιο Β τύπος 2
γωνιακό
Προσοφθάλµιος φακός
τηλεσκοπίου Α 30-60Χ
Προσοφθάλµιος φακός
τηλεσκοπίου Α 70Χ
Προσοφθάλµιος φακός
τηλεσκοπίου Β
Προσαρµογέας
φωτογραφικής µηχανής
γιατηλεσκόπιο Α
Προσαρµογέας
φωτογραφικής µηχανής
γιατηλεσκόπιο Β

3.2

3.8

3.7

3.6

3.5

3.4

3.3

Τηλεσκόπιο Α ευθύ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

3.1

Α/Α

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤ
ΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ/

ΤΥΠΟΣ/

2

2

2

2

2

1

1

2

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α
ΜΟΝΑ∆
ΑΣ

ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟΛΟ

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΦΠΑ

Τµήµα 3. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΩΝ, ΚΙΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Α. Τιµές µονάδας και συνολικά κόστη για τα ζητούµενα είδη του Τµήµατος 3.

..

Υποτµήµα 2.2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΤΡΑΤΡΟΧΗΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ (ATV)

Τµήµα 2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 4Χ4 ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΤΡΟΧΗΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ (ATV)

Α/Α

Β. Συγκεντρωτικός πίνακας Οικονοµικής Προσφοράς

ΜΕ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚ
Η ΑΞΙΑ

ΦΠΑ

1ο
έτος

2ο
έτος

3ο
έτος

4ο
έτος
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Κυάλια 10Χ42 µε
ενσωµατωµένο
αποστασιόµετρο
Κυάλια 15Χ56 µε
ενσωµατωµένο
αποστασιόµετρο
∆ίοπτρα νυκτός 4ης
γενιάς και υπέρυθρη
πηγή φωτός για τη
διόπτρα
Τρίποδας βαρέως τύπου
για τα τηλεσκόπια
Τρίποδας ελαφρύς

Τρίποδας για το Video

Κεφαλές Video Α

Κεφαλή Video Β

Κεφαλή Video Γ

Προσαρµογέας για
σύνδεση τοπογραφικού
τριπόδου µε κεφαλή
Video
Ψηφιακή φωτογραφική
µηχανή A SLR 10 MP
Ψηφιακή φωτογραφική
µηχανή Β SLR 21 MP
Ψηφιακή φωτογραφική
µηχανή compact

3.10

3.15

3.16

3.17

3.18

3.19

3.22

3.21

3.20

3.14

3.13

3.12

3.11

Κυάλια 10Χ42

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

3.9

Α/Α

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤ
ΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ/

ΤΥΠΟΣ/

2

1

2

4

1

1

4

1

1

4

1

1

4

4

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α
ΜΟΝΑ∆
ΑΣ

ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟΛΟ

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΦΠΑ
ΜΕ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚ
Η ΑΞΙΑ
1ο
έτος

2ο
έτος

3ο
έτος

4ο
έτος
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5ο
έτος
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ΦΠΑ

1

Φακός 24-105mm

Φακός 16-35mm

Φακός macro

Flash

Flash macro

Extender 1,4x

Extender 2x

Ψηφιακή µηχανή Video

Κάρτες µνήµης Α

Κάρτες µνήµης Β

Κάρτες µνήµης Γ

Μπαταρίες Α

Μπαταρίες Β

Μπαταρίες Γ

Μπαταρίες ∆

Τσάντα µεταφοράς
φωτογραφικού
εξοπλισµού

3.25

3.26

3.27

3.28

3.29

3.30

3.31

3.32

3.33

3.34

3.35

3.36

3.37

3.38

3.39

ΣΥΝΟΛΟ

1

Φακός 100-400mm

3.24

2

1

2

2

2

6

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

Τηλεφακός 800mm

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤ
ΗΣ

3.23

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α/Α

ΜΟΝΤΕΛΟ/

ΤΥΠΟΣ/

ΜΟΝΑ∆
ΑΣ

ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟΛΟ

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΦΠΑ
ΜΕ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚ
Η ΑΞΙΑ
1ο
έτος

2ο
έτος

3ο
έτος

4ο
έτος
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5ο
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΝΟΛΟ

……………..

4.8

4.7

4.6

4.5

4.4

4.3

4.2

4.1

Α/Α

5
1

Φορητός Η/Υ - Β

Εξωτερικός σκληρός

1
9

Πληκτρολόγιο

1

Ψηφιακό fax

(Blue Ray Writer)

υψηλής χωρητικότητας

Εξωτερικό Drive δίσκου

δίσκος Β

Εξωτερικός σκληρός

2

1

Φορητός Η/Υ - Α

δίσκος Α

3

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤ
ΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α

Επιτραπέζιος Η/Υ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΤΕΛΟ/

ΤΥΠΟΣ/

ΜΟΝΑ∆
ΑΣ

ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟΛΟ

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Α. Τιµές µονάδας και συνολικά κόστη για τα ζητούµενα είδη του Τµήµατος 4.

Τµήµα 4. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

..

ΦΠΑ

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Τµήµα 3. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΩΝ, ΚΙΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Α/Α

Β. Συγκεντρωτικός πίνακας Οικονοµικής Προσφοράς

ΜΕ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚ
Η ΑΞΙΑ

1ο
έτος

2ο
έτος

3ο
έτος

4ο
έτος

5ο
έτος
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ΦΠΑ

ΦΠΑ

4.21

4.20

4.19

4.18

4.17

4.16

4.15

4.14

4.13

4.12

4.11

4.10

4.9

Α/Α

2

PDA(personal digital

1

GPS differential(δέκτης

1

Φωτοτυπικό Α3 µε

Plotter A0

1

8

Οθόνη LCD 22’’

αυτόµατο τροφοδότη

2

Οθόνη LCD 24’’

έγχρωµος Α3

Laser εκτυπωτής

1

3

Digitizer (γραφίδα και

ταµπλέτα Α5)

1

Scanner(σαρωτής) Α3

κεραία)

+ εξωτερική γεωδαιτική

2

GPS απλό

assistant)

7

Προστασία υπέρτασης

τάσεως(UPS)

αδιάλειπτου

3

Τροφοδοτικό

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α

9

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤ
ΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ/

Ποντίκι

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΥΠΟΣ/

ΜΟΝΑ∆
ΑΣ

ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟΛΟ

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΦΠΑ
ΜΕ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚ
Η ΑΞΙΑ
1ο
έτος

2ο
έτος

3ο
έτος

4ο
έτος

5ο
έτος
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4.33

4.32

4.31

4.30

4.29

4.28

4.27

4.26

4.25

4.24

4.23

4.22

Α/Α

7

Τηλεφωνικές συσκευές

γραφείου

γραφείου

φωτογραφιών και

Σουίτα επεξεργασίας

1

10

Σουίτα ασφάλειας στο

internet

10

1

1

1

Σουίτα γραφείου

ήχου

Ψηφιακός καταγραφέας

(θερµοκόλληση A4)

Μηχανές

(πλαστικοποιητής A3 )

Μηχανές

A4)

γραφείου(βιβλιοδέτης

Μηχανές γραφείου
1

8

Τηλεφωνικές συσκευές

voip

1

Οθόνη προβολής

1

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α

1

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤ
ΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ/

Ψηφιακός προβολέας

εκτυπωτής Β0

Φωτογραφικός

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΥΠΟΣ/

ΜΟΝΑ∆
ΑΣ

ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟΛΟ

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΦΠΑ
ΜΕ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚ
Η ΑΞΙΑ
1ο
έτος

2ο
έτος

3ο
έτος

4ο
έτος

5ο
έτος
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4.43

4.42

4.41

4.40

4.39

4.38

4.37

4.36

4.35

4.34

Α/Α

1

Λογισµικό γραµµικού

2

Software για

recorder ή παρόµοιο

πανίδας, όπως το pocket

πεδίου µετρήσεων

καταχώρηση στοιχείων

2

OCR

σχεδιασµού(CAD)

1

1

1

1

Λογισµικό επιµετρήσεων

διαχείρισης

Λογισµικό εµπορικής

µισθοδοσίας

Λογισµικό διαχείρισης

πάγιων

Λογισµικό διαχείρισης

λογιστικής

1

Λογισµικό γενικής

1

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α

1

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤ
ΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ/

Λειτουργικό Σύστηµα

φωτογραφιών

Επεξεργασία

εντύπων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΥΠΟΣ/

ΜΟΝΑ∆
ΑΣ

ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟΛΟ

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΦΠΑ
ΜΕ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚ
Η ΑΞΙΑ
1ο
έτος

2ο
έτος

3ο
έτος

4ο
έτος

5ο
έτος

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ * ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ
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4.48

4.47

4.46

4.45

4.44

Α/Α

Επεξεργασία

σύστηµα MAC OSX

Internet για λειτουργικό

Σουίτα ασφαλείας στο

MAC OSX

λειτουργικό σύστηµα

φωτογραφιών για

διαχείρισης

Λογισµικό επεξεργασίας,

MAC OSX

λειτουργικό σύστηµα

παρουσιάσεων κτλ για

λογισµικού,

εγγράφων, φύλλων

Λογισµικό δηµιουργίας

για PDA

bird recorder ή παρόµοιο

πανίδας, όπως το pocket

πεδίου µετρήσεων

καταχώρηση στοιχείων

Software για

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤ
ΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ/

ΤΥΠΟΣ/

1

1

1

1

2

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α
ΜΟΝΑ∆
ΑΣ

ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟΛΟ

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΦΠΑ
ΜΕ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚ
Η ΑΞΙΑ
1ο
έτος

2ο
έτος

3ο
έτος

4ο
έτος

5ο
έτος
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

MAC OSX

λειτουργικό σύστηµα

φωτογραφιών για

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤ
ΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ/

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α
ΜΟΝΑ∆
ΑΣ

ΤΙΜΗ

..

ΣΥΝΟΛΟ

……………..

ΦΠΑ

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Τµήµα 4. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Α/Α

Β. Συγκεντρωτικός πίνακας Οικονοµικής Προσφοράς

ΣΥΝΟΛΟ

Α/Α

ΤΥΠΟΣ/
ΜΕ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚ
Η ΑΞΙΑ

ΦΠΑ

1ο
έτος

2ο
έτος

4ο
έτος

5ο
έτος
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ

3ο
έτος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI.

Υπόδειγµα σύµβασης

ΣΥΜΒΑΣΗ
για την ανάθεση της Προµήθειας …………..
[●]
Στην Κερκίνη σήµερα την <ηµεροµηνία>, ηµέρα <ηµέρα>, µεταξύ:
ΑΦΕΝΟΣ, του νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου µε την επωνυµία «Φορέας ∆ιαχείρισης Λίµνης
Κερκίνης» [●], που εδρεύει στην Κερκίνη, 620 55 ΚΑΤΩ ΠΟΡΟΪΑ και εκπροσωπείται νόµιµα από
τον/την <ονοµατεπώνυµο>, υπό την ιδιότητά του/της ως Προέδρου ∆.Σ., η οποία στο εξής θα
αναφέρεται στην παρούσα Σύµβαση ως "η Αναθέτουσα Αρχή" και
ΑΦΕΤΕΡΟΥ, του <φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή ένωση προµηθευτών ή κοινοπραξία>, που εδρεύει
στην <ταχ.δ/νση> και εκπροσωπείται νόµιµα5 από τον <ονοµατεπώνυµο>, υπό την ιδιότητά του
ως <ιδιότητα εκπροσώπου>, σύµφωνα µε <νοµιµοποιητικό εκπροσώπησης για νοµικό πρόσωπο
και συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο για ένωση προµηθευτών ή κοινοπραξία>, το οποίο στο εξής
θα αναφέρεται στην παρούσα Σύµβαση ως "ο Ανάδοχος", συνοµολογήθηκαν και συµφωνήθηκαν
τα ακόλουθα:
Σε συνέχεια του ανοικτού διεθνούς διαγωνισµού που προκηρύχθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή µε
την από <ηµεροµηνία ∆ιακήρυξης> διακήρυξη (εφεξής η "∆ιακήρυξη") και κατακυρώθηκε στον
Ανάδοχο µε την υπ' αριθµ. πρωτοκόλλου <αριθµός/ηµεροµηνία> απόφαση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου της Αναθέτουσας Αρχής (η "Κατακύρωση"), ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υλοποίηση
της Προµήθειας "τίτλος", σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Σύµβασης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ - ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1 - Ορισµοί
Στη Σύµβαση, οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται αντίστοιχα στο παρόν
άρθρο:
Ανάδοχος: ο αφετέρου συµβαλλόµενος στην παρούσα σύµβαση, που επιλέχθηκε από τη
διαγωνιστική διαδικασία, για να αναλάβει την υλοποίηση της Προµήθειας.
Αναθέτουσα Αρχή: ο Φορέας ∆ιαχείρισης Λίµνης Κερκίνης
∆ιαγωνισµός: η διαγωνιστική διαδικασία δηµοπράτησης της Προµήθειας, που ξεκίνησε από την
δηµοσίευση της ∆ιακήρυξης και ολοκληρώθηκε µε την απόφαση κατακύρωσης του αποτελέσµατος και
ανακήρυξης του Αναδόχου από ∆.Σ. της Αναθέτουσας Αρχής.
∆ιακήρυξη: το τεύχος της ∆ιακήρυξης του ∆ιαγωνισµού που είναι συνηµµένο στην παρούσα ως
Παράρτηµα [●] και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της.

5

Για νοµικά πρόσωπα
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∆ιοικητική Εντολή: οποιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα Αρχή (ή
την Οµάδα διοίκησης της Προµήθειας) στον Ανάδοχο σχετικά µε την υλοποίηση της Προµήθειας.
Έγγραφο: κάθε χειρόγραφη, γραµµένη µε µηχανικό µέσο ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία
ή πιστοποιητικό που εκδίδεται βάσει της Σύµβασης, συµπεριλαµβανοµένων των τηλετυπιών, των
τηλεγραφηµάτων και των τηλεοµοιοτυπιών.
Προµήθεια: <[●] >.
Ηµεροµηνία Έναρξης Ισχύος της Σύµβασης: η ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης.
Ηµέρα: η ηµερολογιακή ηµέρα.
Κατακύρωση: η απόφαση του αρµόδιου οργάνου διοίκησης της Αναθέτουσας Αρχής µε την
οποία κατακυρώθηκε η υλοποίηση της Προµήθειας στον Ανάδοχο.
Παραδοτέα: όλα τα ενδιάµεσα ή τελικά προϊόντα και υπηρεσίες που ο Ανάδοχος θα παραδώσει ή
οφείλει να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή σύµφωνα µε τη Σύµβαση.
Περίοδος Εγγύησης: το χρονικό διάστηµα που καθορίζεται στη Σύµβαση και ξεκινά από την
εποµένη της ηµεροµηνίας οριστικής παραλαβής του υπό προµήθεια εξοπλισµού.
Προθεσµίες: τα αναφερόµενα στη Σύµβαση χρονικά διαστήµατα σε Ηµέρες, που αρχίζουν να
υπολογίζονται από την εποµένη της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στη Σύµβαση ως
αφετηρία. Όταν η τελευταία ηµέρα του χρονικού διαστήµατος συµπίπτει µε µη εργάσιµη ηµέρα, η
προθεσµία λήγει στο τέλος της πρώτης εργάσιµης ηµέρας µετά την τελευταία ηµέρα του χρονικού
διαστήµατος.
Προσφορά: η από <ηµεροµηνία κατάθεσης> προσφορά του Αναδόχου προς την Αναθέτουσα
Αρχή, η οποία είναι συνηµµένη στην παρούσα ως Παράρτηµα [●].
Σύµβαση: Η παρούσα συµφωνία µε τα Παραρτήµατα αυτής που συνάπτουν και υπογράφουν τα
συµβαλλόµενα µέρη για την εκτέλεση της Προµήθειας, όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή
συµπληρωθεί.
Συµβατικό Τίµηµα: Το συνολικό συµβατικό αντάλλαγµα για την υλοποίηση της Προµήθειας.

Άρθρο 2 - Αντικείµενο της Προµήθειας
Ο Ανάδοχος, στα πλαίσια της Σύµβασης, αναλαµβάνει την εκτέλεση της Προµήθειας, όπως αυτό
περιγράφεται στο άρθρο 2 της συνηµµένης ∆ιακήρυξης (Παράρτηµα [●]), που περιλαµβάνει:
<περιγραφή Προµήθειας>.
Η Προµήθεια θα υλοποιηθεί από τον Ανάδοχο σύµφωνα µε τον τρόπο, τους όρους και τις
προϋποθέσεις που περιγράφονται αναλυτικά στη Σύµβαση και στη ∆ιακήρυξη του ∆ιαγωνισµού.
Άρθρο 3 - Γλώσσα της Σύµβασης
Κάθε επικοινωνία (προφορική και γραπτή) µεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής
γίνεται στην Ελληνική γλώσσα.
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Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 15 της παρούσας Σύµβασης, στην Ελληνική γλώσσα
συντάσσονται επίσης και υποβάλλονται η αλληλογραφία, τα έγγραφα, τα Παραδοτέα και όλο το
υλικό τεκµηρίωσης (π.χ. οδηγίες, εκθέσεις, συστάσεις) που τα συνοδεύει.
Οπουδήποτε και οποτεδήποτε, κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύµβασης, απαιτηθεί διερµηνεία ή
µετάφραση από ή/και προς τα Ελληνικά για την επικοινωνία των µερών, αυτές θα εξασφαλίζονται
µε φροντίδα, δαπάνη και ευθύνη του Αναδόχου. Σε περίπτωση διαφωνίας µεταξύ της µετάφρασης
και του πρωτοτύπου, υπερισχύει το πρωτότυπο.
Άρθρο 4 - Ιεράρχηση Συµβατικών Τευχών
Η Σύµβαση περιλαµβάνει το σύνολο των συµφωνηθέντων µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών για
την υλοποίηση της Προµήθειας και κατισχύει κάθε άλλου εγγράφου, εκτός καταδήλων σφαλµάτων
ή παραδροµών, ενώ, για θέµατα που δεν ρυθµίζονται ρητώς από τη Σύµβαση και τα Παραρτήµατα
αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόµενοι - αντιφατικοί όροι και διατάξεις αυτής ή σε
περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ των συµβατικών τευχών, η σειρά ισχύος είναι η εξής: ,
1.

Η παρούσα Σύµβαση,

2.

Παράρτηµα Ι: Η απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Αναθέτουσας Αρχής για την
ανάθεση της Προµήθειας στον Ανάδοχο (Αρ. πρακτ. …./………….),

3.

Παράρτηµα ΙI: Η Προσφορά του Αναδόχου.

4.

Παράρτηµα ΙΙΙ: Το Τεύχος της ∆ιακήρυξης του ∆ιαγωνισµού για την Προµήθεια,

Κατά τα λοιπά, εφαρµόζονται συµπληρωµατικά οι οικείες διατάξεις του Π.∆. 118/2007 και του
Αστικού Κώδικα.
Άρθρο 6 - Έγγραφη Επικοινωνία
Η επικοινωνία µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου (ειδοποιήσεις, αλληλογραφία,
έγγραφα, διοικητικές εντολές κ.λ.π.) είναι γραπτή και πραγµατοποιείται ταχυδροµικά ή
τηλεοµοιοτυπικά ή/και ιδιοχείρως ως ακολούθως:
Για την Αναθέτουσα Αρχή:
ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ
Κερκίνη
620 55 ΚΑΤΩ ΠΟΡΟΪΑ
Τηλ.:2327028004
Φαξ: 2327028005
Για τον Ανάδοχο:
<Επωνυµία>
<διεύθυνση, αριθ. τηλ., αριθ. fax>
Σε κάθε περίπτωση, ο αποστολέας λαµβάνει κάθε αναγκαίο µέτρο για να εξασφαλίσει την
παραλαβή του Εγγράφου και την απόδειξή της.
Όπου στη Σύµβαση γίνεται λόγος για ειδοποίηση, κοινοποίηση, συµφωνία, έγκριση, βεβαίωση,
πιστοποίηση ή απόφαση, και εφόσον δεν προβλέπεται άλλως, η εν λόγω ειδοποίηση, κοινοποίηση,
συµφωνία, έγκριση, βεβαίωση, πιστοποίηση ή απόφαση θα είναι γραπτή.
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Για την καθηµερινή ανταλλαγή µηνυµάτων µεταξύ των συµβαλλοµένων είναι δυνατόν να
χρησιµοποιείται ηλεκτρονικό ταχυδροµείο µε τρόπο και στο βαθµό που κάτι τέτοιο θα είναι
αποδεκτό και από τα δύο µέρη. Σε κάθε περίπτωση, όταν η γραπτή επικοινωνία γίνεται
ηλεκτρονικά πρέπει το ίδιο περιεχόµενο να επιβεβαιώνεται και ταχυδροµικά, εκτός εάν από
απάντηση µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ή αλλιώς, προκύπτει ότι ο παραλήπτης έλαβε το αποσταλέν
ηλεκτρονικό µήνυµα (e-mail) από τον αντισυµβαλλόµενο.

Άρθρο 7 - Εµπιστευτικότητα
7.1
Καθ' όλη τη διάρκεια της Σύµβασης αλλά και µετά τη λήξη ή τη λύση αυτής, ο Ανάδοχος
αναλαµβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εµπιστευτικές και να µην γνωστοποιήσει σε οποιονδήποτε
τρίτο, χωρίς την προηγούµενη προς τούτο έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής,
οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του ή που ο ίδιος ή οι
συνεργάτες ή υπεργολάβοι του και γενικά οι προστηθέντες του θα ανακαλύψουν κατά την
εκτέλεση της Σύµβασης και την εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων. Επίσης,
αναλαµβάνει την υποχρέωση να µην γνωστοποιήσει µέρος ή το σύνολο της Προµήθειας που αυτός
ή οι συνεργάτες ή υπεργολάβοι του και γενικά οι προστηθέντες του θα εκτελέσουν, χωρίς την
προηγούµενη προς τούτο έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.
7.2
Για τους σκοπούς του παρόντος όρου, ως εµπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία
νοούνται, πέραν των όσων ρητά χαρακτηρίζονται ως τέτοια, και όσες πληροφορίες και στοιχεία
ακόµα δεν είναι γνωστά σε τρίτους, ακόµα και αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί ρητά ως εµπιστευτικά.
Εµπιστευτική θεωρείται κατά περίπτωση ακόµα και πληροφορία, η οποία µπορεί να είναι ευρύτερα
γνωστή, όµως δοµείται µε τρόπο που της προσδίδει ιδιαίτερη σηµασία ή αξία.
Ο Ανάδοχος οφείλει:
•

•

•

•

να µεταφέρει και επιβάλει την ανωτέρω υποχρέωση εµπιστευτικότητας στο προσωπικό
του, στους υπεργολάβους του, στους συνεργάτες του και στους µε οποιονδήποτε άλλο
τρόπο συνδεόµενους µε αυτόν για την εκτέλεση της παρούσας Προµήθειας.
να διασφαλίζει τη διαφύλαξη όλων των πληροφοριακών στοιχείων στους κοινούς χώρους
συνεργασίας και στους ανθρώπους που ασχολούνται µε την Προµήθεια, αποκλειόµενης
της διαφυγής, διαρροής ή µεταφοράς σε άλλα άτοµα, χώρους ή εταιρείες.
να ενηµερώνει την Αναθέτουσα Αρχή για τα µέτρα που παίρνει προς την κατεύθυνση της
διαφύλαξης της εµπιστευτικότητας των πληροφοριών που διακινούνται στα πλαίσια
εκτέλεσης της Προµήθειας.
να µην προβαίνει σε δηµόσιες δηλώσεις σχετικά µε την Προµήθεια, χωρίς την
προηγούµενη προς τούτο έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να
συµµετέχει σε δραστηριότητες ασυµβίβαστες µε τις υποχρεώσεις του απέναντι στην
Αναθέτουσα Αρχή.

7.3
Ο Ανάδοχος δεν δεσµεύει την Αναθέτουσα Αρχή, µε κανένα τρόπο, χωρίς την
προηγούµενη έγγραφη συναίνεσή της. Ο Ανάδοχος δύναται να αναφέρει την Προµήθεια
προκειµένου να αποδείξει την εµπειρία του στο πελατολόγιό του.
7.4
Ο Ανάδοχος δύναται να αποκαλύπτει εµπιστευτικές πληροφορίες σε όσους υπαλλήλους
ασχολούνται άµεσα µε την εκτέλεση της παρούσας Προµήθειας, υποχρεώνεται όµως να
διασφαλίζει ότι οι υπάλληλοι αυτοί είναι σε πλήρη γνώση και συµφωνούν µε τις υποχρεώσεις
εµπιστευτικότητας και εχεµύθειας.
Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσης εχεµύθειας και
εµπιστευτικότητας, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να απαιτήσει την αποκατάσταση
τυχόν ζηµίας της, την παύση της κοινοποίησης των εµπιστευτικών πληροφοριών και την
παράλειψή της στο µέλλον.
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Επίσης, η παραβίαση του όρου της εχεµύθειας αποτελεί παραβίαση βασικών όρων της Σύµβασης
και η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωµα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο και να εφαρµόσει τις
κυρώσεις του Π.∆. 118/2007.
7.5
Σε κάθε περίπτωση, απαγορεύεται η χρήση ή εκµετάλλευση των πληροφοριών οι οποίες
θα περιέλθουν σε γνώση του Αναδόχου καθ’ οιονδήποτε τρόπο, στα πλαίσια εκτέλεσης της
Προµήθειας και οι οποίες δεν του ανήκουν, για σκοπούς διαφορετικούς από την εκτέλεση της
Προµήθειας.
7.6
Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσµεύεται να µην αποκαλύπτει οποιαδήποτε εµπιστευτική
πληροφορία ή εµπιστευτικό έγγραφο (περιλαµβανοµένων των σχεδίων, µελετών κλπ) στις αρχές
του Ελληνικού Κράτους, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την άσκηση εποπτείας και ελέγχου.

7.7
Η εµπιστευτικότητα αίρεται πάντοτε κατόπιν συµφωνίας των συµβαλλοµένων, αυτοδικαίως
δε σε περίπτωση εκκρεµούς ένστασης ή δίκης. Η άρση περιορίζεται στο απολύτως αναγκαίο µέτρο
και αποκλειστικά για την χρήση της πληροφορίας ή εγγράφου από τους συµβαλλοµένους, τους
νοµικούς παραστάτες της, καθώς και από τους δικαστές. Η εµπιστευτικότητα αίρεται και στην
περίπτωση που η σχετική πληροφορία, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, περιήλθε σε γνώση του
κοινού ή δηµοσιεύθηκε προηγουµένως από τρίτον.

Άρθρο 8 - Εκχωρήσεις - Μεταβιβάσεις
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει ή µεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο τη Σύµβαση ή
µέρος αυτής ή οποιοδήποτε δικαίωµα ή υποχρέωση απορρέει από αυτή, χωρίς την προηγούµενη
έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση έγκρισης της οποιασδήποτε ως άνω
εκχώρησης, οι όροι της Σύµβασης θα δεσµεύουν και τον αναφερόµενο τρίτο, ακόµη και εάν αυτός
δεν τους έχει ρητά αποδεχθεί.
Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε µεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συναίνεση
της Αναθέτουσας Αρχής, η τελευταία δικαιούται, χωρίς προηγούµενη όχληση, να επιβάλει
αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύµβασης και να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο
σύµφωνα µε το άρθρο 34 του Π.∆. 118/2007.
Άρθρο 9 - Τροποποίηση Σύµβασης – Επέκταση Αντικειµένου
Η Σύµβαση τροποποιείται µόνο µε έγγραφη συµφωνία των συµβαλλοµένων µερών και κατόπιν
προηγούµενης έγκρισης της Υπηρεσίας του ΕΠΠΕΡ.
Σε περίπτωση που ο προσφερόµενος από τον Ανάδοχο εξοπλισµός έχει τροποποιηθεί, βελτιωθεί ή
σταµατήσει να διατίθεται, από την ηµεροµηνία προσφοράς µέχρι την ηµεροµηνία παράδοσης, ο Ανάδοχος
έχει το δικαίωµα, µέσα στα χρονικά πλαίσια της Σύµβασης, να εγκαταστήσει άλλον, τουλάχιστον ίδιων ή
καλύτερων χαρακτηριστικών, µε τις ίδιες τιµές της Σύµβασης και µετά από σύµφωνη γνώµη της
Αναθέτουσας Αρχής για την προτεινόµενη αντικατάσταση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
Άρθρο 10 - Συνδροµή σε Θέµατα Επικοινωνίας µε Τρίτους
Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει τη συνδροµή της Αναθέτουσας Αρχής προκειµένου να
διευκολυνθεί στην επικοινωνία του µε τυχόν εµπλεκόµενες αρµόδιες αρχές ή άλλα πρόσωπα,
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εφόσον θεωρεί ότι η επικοινωνία αυτή απαιτείται για να τον υποβοηθήσει στην εκπλήρωση των
συµβατικών υποχρεώσεών του.
Η Αναθέτουσα Αρχή θα παρέχει την αναγκαία συνδροµή στον βαθµό που του το επιτρέπουν οι
κείµενες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
Άρθρο 11 - Γενικές Υποχρεώσεις Αναδόχου
Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες από τη Σύµβαση υποχρεώσεις του µε τη δέουσα
προσοχή και επιµέλεια, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της, την Προσφορά του που
είναι συνηµµένη στην παρούσα, καθώς και τις αρχές της καλής πίστης και των χρηστών
συναλλακτικών ηθών, καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας. Συγκεκριµένα:
•

•
•
•

•

•

•

Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας
νοµοθεσίας ως προς το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των
συµβατικών του υποχρεώσεων. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζηµίας που
προκληθεί σε τρίτους από τα πρόσωπα που απασχολεί ο Ανάδοχος ή οι υπεργολάβοι του
και γενικά οι προστηθέντες από αυτόν, υποχρεούται µόνος αυτός προς αποκατάστασή της.
Το προσωπικό, οι σύµβουλοι, οι συνεργάτες και γενικά οι προστηθέντες του αναδόχου δεν
αποκτούν καµία συµβατική σχέση, εργασιακή ή άλλη µε την Αναθέτουσα Αρχή.
Ο Ανάδοχος οφείλει να εµποδίζει πράξεις ή παραλείψεις που θα µπορούσαν να έχουν
αποτέλεσµα αντίθετο µε το συµφέρον της Αναθέτουσας Αρχής,.
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο
οποίος υποχρεούται µέσα σε πέντε (5) το πολύ εργάσιµες ηµέρες από τότε που συνέβησαν
τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρω βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να
προσκοµίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχηµα ή
από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση της Προµήθειας, εκτός εάν αυτό οφείλεται σε δόλο
ή βαριά αµέλεια εκ µέρους της.
Ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο για κάθε ζηµία ή απώλεια του εξοπλισµού που θα παραδοθεί
στην Αναθέτουσα Αρχή, σε εκτέλεση της Σύµβασης, µέχρι την ηµεροµηνία οριστικής
παραλαβής του, υποχρεούµενος, σε περίπτωση ζηµίας, φθοράς ή απώλειας, σε πλήρη
αποκατάσταση ή, ακόµη, αντικατάσταση του εν λόγω εξοπλισµού. Περαιτέρω, ο Ανάδοχος
υποχρεούται να λαµβάνει κάθε πρόσφορο µέτρο ασφαλείας και προστασίας για την
αποτροπή ζηµιών ή φθορών και είναι υπεύθυνος για κάθε ζηµία ή βλάβη προσώπων,
πραγµάτων ή εγκαταστάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, του προσωπικού της ή τρίτων και
για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζηµίας που είναι δυνατόν να προκληθεί κατά
ή έπ’ ευκαιρία της εκτέλεσης της Σύµβασης από τον Ανάδοχο ή τους υπεργολάβους του ή
οποιονδήποτε συνεργάτη του, εφ’ όσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτών ή σε
ελάττωµα του εξοπλισµού.
Ο Ανάδοχος αποζηµιώνει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε απαίτηση τρίτων από την
εκτέλεση της Προµήθειας, η οποία απορρέει από τη χρήση διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας,
αδειών, σχεδίων, υποδειγµάτων και εργοστασιακών ή εµπορικών σηµάτων εκ µέρους του ή
εκ µέρους των υπεργολάβων ή συνεργατών του, η οποία αναφέρεται στη Σύµβαση ή την
Προσφορά. Ο Ανάδοχος αποζηµιώνει πλήρως την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε ζηµία που
ενδεχοµένως προξενηθεί σε αυτή από υπαιτιότητα του Αναδόχου ή των προσώπων που
συνεργάζονται µε αυτόν για την εκτέλεση της Προµήθειας, περιλαµβανοµένων των
υπεργολάβων του και γενικά των προστηθέντων από αυτόν. Περαιτέρω, ο Ανάδοχος
συνδράµει µε δαπάνες του την Αναθέτουσα Αρχή, αναλαµβάνοντας το κόστος κάθε
αντιδικίας, εξώδικης ή δικαστικής, µε τρίτους, που συνδέεται µε την εκ µέρους του ή την
εκ µέρους των υπεργολάβων του ή των συνεργαζόµενων µε αυτόν προσώπων και γενικά
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•

•

•

των ΄προστηθέντων από αυτόν, αδυναµία ή πληµµελή εκπλήρωση των συµβατικών του
υποχρεώσεων.
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση προµηθευτών / Κοινοπραξία, τα Μέλη που την
αποτελούν, θα είναι από αλληλέγγυα και σε ολόκληρο υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας
Αρχής για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη ∆ιακήρυξη και τη Σύµβαση
υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάµενες µεταξύ τους συµφωνίες περί κατανοµής των
ευθυνών τους έχουν ισχύ µόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καµία περίπτωση δεν
δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής του ενός
µέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών για την
ολοκλήρωση της Προµήθειας.
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι ένωση προµηθευτών / κοινοπραξία και, κατά τη
διάρκεια της εκτέλεσης της Σύµβασης , οποιοδήποτε από τα Μέλη της, εξαιτίας
ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν µπορεί να ανταποκριθεί
στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης
της Σύµβασης µε τους ίδιους όρους.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τους κανόνες δηµοσιότητας των έργων σύµφωνα µε τον
Κανονισµό 1159/2000 της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Τυχόν παράλειψη του Αναδόχου να λάβει γνώση και να ενηµερωθεί επί του συνόλου των
συνθηκών εκτέλεσης του αντικειµένου της Σύµβασης και των κινδύνων αυτής, δεν τον
απαλλάσσει των συµβατικών υποχρεώσεων και ευθυνών του.
Άρθρο 12 - Κατάθεση Εγγυήσεων

(i) Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης
Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύµβασης, ο Ανάδοχος κατέθεσε την <αριθµός,& αρχή που
εξέδωσε> εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους <ποσό (ολογράφως και αριθµητικώς)>
ευρώ, που καλύπτει το 10% του Συµβατικού Τιµήµατος (µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.),
σύµφωνα µε το υπόδειγµα της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης που αποτελεί το Παράρτηµα
ΙΙ της ∆ιακήρυξης.
Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής
χωρίς περαιτέρω διαδικασία, σε κάθε περίπτωση οριζόµενη στη Σύµβαση. Η Εγγυητική Επιστολή
Καλής Εκτέλεσης επιστρέφεται στον Ανάδοχο µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή
του υπό Προµήθεια υλικού, ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους
συµβαλλοµένους και την κατάθεση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Λειτουργίας. Σε περίπτωση µη
έγκαιρης κατά τα ανωτέρω παράδοσης ή µη παράδοσης της τελευταίας, καταπίπτει υπέρ της
Αναθέτουσας Αρχής ποσοστό 10% της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτελέσεως.

(ii) Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας
Για την καλή λειτουργία του υπό Προµήθεια υλικού, ο Ανάδοχος υποχρεούται, κατά την οριστική
παραλαβή του Προµήθειας και πριν από την επιστροφή σε αυτόν της Εγγυητικής Επιστολής Καλής
Εκτέλεσης, να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας αξίας <ποσό (ολογράφως και
αριθµητικών)>, που καλύπτει το 2,5% του Συµβατικού Τιµήµατος (µη συµπεριλαµβανοµένου του
Φ.Π.Α.), σύµφωνα µε το υπόδειγµα της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης που αποτελεί το
Παράρτηµα ΙΙΙ της ∆ιακήρυξης.
Η εγγύηση καλής λειτουργίας έχει χρόνο ισχύος µεγαλύτερο κατά τρεις (3) µήνες από το
συµβατικό χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας, δηλ. από την Περίοδο Εγγύησης, και επιστρέφεται
στον Ανάδοχο µετά τη λήξη της Περιόδου Εγγύησης και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν
απαιτήσεων µεταξύ των συµβαλλοµένων που προέκυψαν κατά την περίοδο αυτήν.
Εάν, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύµβασης, το τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυµα ή άλλο νοµικό
πρόσωπο που εξέδωσε την Εγγυητική Επιστολή περιέλθει σε αδυναµία να ανταποκριθεί στις
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υποχρεώσεις του, ο Ανάδοχος οφείλει να παράσχει νέα εγγύηση µε τους ίδιους όρους, εντός δέκα
(10) ηµερών από την προηγούµενη σχετική όχληση της Αναθέτουσας Αρχής. Εάν ο Ανάδοχος δεν
παράσχει νέα εγγύηση, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύµβαση.
Εγγυητικές επιστολές που εκδίδονται σε άλλο κράτος, εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται από
νόµιµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας, οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης προµηθευτών ή της κοινοπραξίας, τα οποία
ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και σε ολόκληρο.
Άρθρο 13 – Ευθύνη Αναδόχου
Ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο για κάθε ζηµία ή απώλεια των ειδών που θα παραδοθούν στην
Αναθέτουσα Αρχή, σε εκτέλεση της Σύµβασης, µέχρι την ηµεροµηνία οριστικής παραλαβής τους,
υποχρεούµενος σε περίπτωση ζηµιάς, φθοράς ή απώλειας σε πλήρη αποκατάσταση ή, ακόµη, και
αντικατάσταση του εν λόγω είδους.
Άρθρο 14 - Αποζηµίωση
Ο Ανάδοχος αποζηµιώνει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε απαίτηση τρίτων από την εκτέλεση της
Προµήθειας, η οποία απορρέει από τη χρήση διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, σχεδίων,
υποδειγµάτων και εργοστασιακών ή εµπορικών σηµάτων εκ µέρους του ή εκ µέρους των
υπεργολάβων ή συνεργατών του, η οποία αναφέρεται στη Σύµβαση ή την Προσφορά.
Σε περίπτωση προβολής αξιώσεως ή άσκησης αγωγής ή άλλου ενδίκου βοηθήµατος κατά της
Αναθέτουσας Αρχής. από τρίτο, ο οποίος θα ισχυρίζεται, ότι παραβιάζονται δικαιώµατα του επί των
ανωτέρω, η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να ειδοποιήσει χωρίς καθυστέρηση και γραπτά τον
Ανάδοχο, παρέχοντας σε αυτόν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και ο Ανάδοχος υποχρεούται να
αµυνθεί, δικαστικά και εξωδικαστικά, για λογαριασµό της, έναντι του τρίτου. Σε κάθε περίπτωση, ο
Ανάδοχος αφενός, βαρύνεται µε όλα τα έξοδα τα οποία θα κληθεί να καταβάλει η Αναθέτουσα
Αρχή εξ αυτού του λόγου, συµπεριλαµβανοµένης και κάθε δικαστικής δαπάνης ή αµοιβής
δικηγόρων, αφετέρου, υποχρεούται να αποζηµιώσει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε ζηµία που θα
υποστεί από ενδεχόµενη παραδοχή της παραπάνω αγωγής ή του ένδικου µέσου.
Ο Ανάδοχος αποζηµιώνει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε δαπάνη του που θα δηµιουργηθεί από
διαφορά ή αντιδικία, εξώδικη ή δικαστική, µε τρίτους, που συνδέεται µε την εκ µέρους του ή την
εκ µέρους των υπεργολάβων του ή των συνεργαζόµενων µε αυτόν προσώπων αδυναµία ή
πληµµελή εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει, επίσης, να αποζηµιώνει πλήρως την Αναθέτουσα Αρχή σε περίπτωση
θανάτου ή κάκωσης µέλους ή µελών του προσωπικού της ή τρίτων, καθώς και υλικής ζηµίας στις
εγκαταστάσεις της, αν τα περιστατικά οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις του προσωπικού του
Αναδόχου, των υπεργολάβων του και των κατά οποιοδήποτε τρόπο συνδεοµένων µε αυτόν για την
εκτέλεση της παρούσας Προµήθειας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆’ - ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Άρθρο 15 - Κοινές Υποχρεώσεις των Συµβαλλοµένων
Ο µέγιστος χρόνος απόκρισης των συµβαλλοµένων σε κάθε Έγγραφο ορίζεται στις τρεις (3)
εργάσιµες µέρες από την αποδεδειγµένη παραλαβή του, εκτός αν άλλως ορίζεται στην παρούσα
και στα Παραρτήµατά της. Σε περίπτωση κατά την οποία παρέλθει άπρακτη η εν λόγω προθεσµία,
το περιεχόµενο του εγγράφου θεωρείται αποδεκτό.
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Στα πλαίσια εκτέλεσης της Προµήθειας και σχετικά µε τη γλώσσα που θα χρησιµοποιηθεί στις διάφορες
δραστηριότητες του Προµήθεια, ισχύουν τα ακόλουθα:
•
•
•

Η γλώσσα συνεργασίας της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου θα είναι η Ελληνική, σε γραπτό
και προφορικό λόγο.
Για την τυπική αλληλογραφία (συνοδευτικά παραδοτέων και παραστατικών, ειδοποιητήρια
ετοιµότητας προς παράδοση, νοµικά έγγραφα κ.λ.π.), θα χρησιµοποιείται η Ελληνική γλώσσα.
Για τα εγχειρίδια, οδηγίες, λοιπά έγγραφα κλπ. που πρέπει να παραδοθούν στην Αναθέτουσα Αρχή
για την εκτέλεση της Προµήθειας θα χρησιµοποιείται η ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση που κάποια
από αυτά, από τη µεθοδολογία ή από εργαλεία που πιθανά χρησιµοποιηθούν, αναπαράγονται στην
Αγγλική γλώσσα, αυτά θα µεταφραστούν, εφόσον απαιτηθεί, στην ελληνική µε ευθύνη και δαπάνη
του Αναδόχου και οι τυχόν αλλαγές θα γίνονται και στις δύο εκδόσεις.

Για την καθηµερινή ανταλλαγή µηνυµάτων µεταξύ των συµβαλλοµένων είναι δυνατόν να χρησιµοποιείται
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο µε τρόπο και στο βαθµό που κάτι τέτοιο θα είναι αποδεκτό και από τα δύο µέρη
και δηλώνεται στη Σύµβαση που συνάπτεται.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Άρθρο 16 - Χρόνος Εκτέλεσης της Προµήθειας
Ο χρόνος εκτέλεσης της Προµήθειας αρχίζει από την Ηµεροµηνία Έναρξης Ισχύος της Σύµβασης
και θα διαρκέσει δύο (2) µήνες, µε την πρόσθετη υποχρέωση του Αναδόχου να παρέχει στη
συνέχεια δωρεάν υπηρεσίες συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης κατά την Περίοδο Εγγύησης.
Άρθρο 17 – Παράταση - Μετάθεση Χρόνου Εκτέλεσης
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί µονοµερώς το δικαίωµα µετάθεσης του χρονοδιαγράµµατος
εκτέλεσης της Σύµβασης ή επί µέρους προβλεπόµενων χρονικών σηµείων ή δραστηριοτήτων του
χρονοδιαγράµµατος, εάν κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται, για συνολικό διάστηµα κατ’ ανώτατο όριο
δύο (2) µηνών και, στις περιπτώσεις αυτές, η Αναθέτουσα Αρχή θα ενηµερώνει εγκαίρως τον
Ανάδοχο για την αναθεώρηση του προγράµµατος εκτέλεσης της Σύµβασης, ως προς το
συγκεκριµένο χρονικό σηµείο ή τη συγκεκριµένη δραστηριότητα.
Περαιτέρω, ο συµβατικός χρόνος παράδοσης µπορεί, σε κάθε περίπτωση να µετατίθεται σύµφωνα
µε το άρθρο 26 του Π.∆. 118/2007 και πάντοτε µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου της
Αναθέτουσας Αρχής.
Σε κάθε περίπτωση, η υλοποίηση της Προµήθειας, µετά την όποια παράταση ή µετάθεση τυχόν
χορηγηθεί, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός των απώτατων ορίων που εκάστοτε ισχύουν για
την υλοποίηση έργων που συγχρηµατοδοτούνται από το Γ' ΚΠΣ.
Άρθρο 18 - Ποινικές Ρήτρες - Εκπτώσεις
Η παράδοση και η παραλαβή του εξοπλισµού και των υπηρεσιών θα γίνει σύµφωνα µε το
χρονοδιάγραµµα υλοποίησης της Προµήθειας, υπό την επιφύλαξη οποιασδήποτε παράτασης ή
µετάθεσης των προθεσµιών τυχόν χορηγηθεί.
Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης της Προµήθειας ή τµήµατος αυτής λόγω υπέρβασης
τµηµατικής ή συνολικής προθεσµίας, µετά την όποια παράταση ή µετάθεση χορηγήθηκε, µε
υπαιτιότητα του Αναδόχου, επιβάλλονται οι κυρώσεις για εκπρόθεσµη παράδοση του άρθρου 32
του Π.∆. 118/2007.
Λόγω της σπουδαιότητας της Προµήθειας, σε περίπτωση που το αντικείµενο της Προµήθειας δεν
παραδοθεί και αρχίσει να λειτουργεί µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου, περιλαµβανοµένης της
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τυχόν παράτασης ή µετάθεσης αυτού, ή δεν λειτουργεί ικανοποιητικά, τότε, πέραν των κυρώσεων
που ορίζονται από τη σχετική νοµοθεσία, ο Ανάδοχος θα υπόκειται σε ποινική ρήτρα για κάθε
ηµέρα καθυστέρησης ή µη ικανοποιητικής λειτουργίας του αντικειµένου της Προµήθειας ίσης µε
ποσοστό 0,5% επί του Συµβατικού Τιµήµατος, χωρίς Φ.Π.Α. επιβάλλεται σε βάρος του ποινική
ρήτρα ίση µε το 0,5% της αξίας του υπό προµήθεια Τµήµατος και συνολικά µέχρι του 10% αυτού.
Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώµατός της να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο, να
ζητήσει την κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης ή Καλής Λειτουργίας
αντίστοιχα προς ποια είναι σε ισχύ την στιγµή εκείνη, καθώς και την αποκατάσταση κάθε άλλης
ζηµιάς της. Οι κυρώσεις αυτές θα επιβάλλονται, επίσης, όταν υπάρχουν καθυστερήσεις σε σχέση
µε το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του Προµήθειας που έχει καθορίσει στην Προσφορά του ο
Ανάδοχος, συµπεριλαµβανοµένων και των τµηµατικών προθεσµιών υλοποίησης της Προµήθειας ή
µη ικανοποιητικής λειτουργίας των επιµέρους τµηµάτων της Προµήθειας.
Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα επιβάλλονται µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής,
ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής της Προµήθειας και θα εισπράττονται µε
παρακράτηση από την επόµενη πληρωµή του Αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης
αυτής, µε ισόποση κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης, εφόσον ο Ανάδοχος
δεν καταθέσει το απαιτούµενο ποσό. Με την ίδια ως άνω απόφαση µπορούν να ανακαλούνται οι
ποινικές ρήτρες καθυστέρησης για τυχόν υπέρβαση τµηµατικών προθεσµιών µόνο αν η Προµήθεια
ολοκληρωθεί µέσα στη συνολική προθεσµία. Οι ρήτρες καθυστέρησης που επιβάλλονται για
υπέρβαση τµηµατικών προθεσµιών, αν δεν ανακληθούν, βαρύνουν τον Ανάδοχο επιπλέον των
ρητρών λόγω υπέρβασης συνολικής προθεσµίας που έχουν επιβληθεί.
Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η
καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής
Περαιτέρω, η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωµα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν
εκπληρώνει ή εκπληρώνει πληµµελώς τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο
της Σύµβασης, χωρίς να καταβάλλει οποιαδήποτε αποζηµίωση, σύµφωνα µε άρθρο 34 του Π.∆.
118/2007.
Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ηµέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη Σύµβαση (µη
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.), ενώ δεν επιβάλλονται κυρώσεις σε περίπτωση χορήγησης
παράτασης ή µετάθεσης από την Αναθέτουσα Αρχή που δεν οφείλεται σε σχετικό αίτηµα του
Αναδόχου οφειλόµενο σε υπαίτια καθυστέρηση.
Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, κατά την κρίση της, να
κρατήσει µέρος ή το σύνολο της Προµήθειας που έχει εκτελεστεί, καταβάλλοντας το αναλογούν
µέρος του Συµβατικού Τιµήµατος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ – ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Άρθρο 19 - Ποιότητα Προϊόντων & Υπηρεσιών
Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που προβλέπεται να παραδοθούν ή να παρασχεθούν στα πλαίσια της
Σύµβασης καθώς και ο τρόπος παράδοσης ή εκτέλεσής τους, πρέπει να συµφωνούν, από κάθε
άποψη, µε τα οριζόµενα στη Σύµβαση και την Προσφορά του Αναδόχου.
Για οποιαδήποτε προσωρινή ή ενδιάµεση παραλαβή προβλέπεται στη Σύµβαση, θα πρέπει να
υποβάλλεται αίτηση από τον Ανάδοχο στην Αναθέτουσα Αρχή. Στην αίτηση θα αναγράφεται η
περιγραφή των προϊόντων ή υπηρεσιών που προτείνονται για παραλαβή, σύµφωνα µε τη Σύµβαση
και ο τόπος όπου θα γίνει η παραλαβή, ανάλογα µε την περίπτωση.
Άρθρο 20 - Εγγυητική Ευθύνη
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Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή, ότι η Προµήθεια θα εκτελεσθεί, σύµφωνα µε
τους όρους και τις προϋποθέσεις της Σύµβασης, και την Προσφορά του, τους τεχνικούς κανόνες
και ότι τα Παραδοτέα θα πληρούν όλες τις ιδιότητες και χαρακτηριστικά που προβλέπονται στη
Σύµβαση και στην Προσφορά του, θα στερούνται οποιωνδήποτε ελαττωµάτων ( ενδεικτικά ελλιπή
σχεδίαση, πληµµελή κατασκευή, ελαττωµατικά υλικά) και ελλείψεων, θα ανταποκρίνονται στις
προδιαγραφές, λειτουργίες, αποτελέσµατα και ιδιότητες, όπως αυτές προδιαγράφονται στην
∆ιακήρυξη και αναφέρονται στην Προσφορά ή επιτρέπεται να προδιαγραφούν από την
Αναθέτουσα Αρχή κατά την εκτέλεση της Προµήθειας σύµφωνα µε τις Εντολές της.
Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι όλα τα είδη θα είναι, κατά την παράδοσή
τους, καινούρια, άριστης ποιότητας και σε πλήρη λειτουργία .
Ο Ανάδοχος εγγυάται αυτοτελώς την καλή και προσήκουσα λειτουργία του προσφερόµενου
προϊόντος κατά την Περίοδο Εγγύησης και είναι υπεύθυνος για την χωρίς καθυστέρηση και µε δικά
του έξοδα αποκατάσταση κάθε έλλειψης, ελαττώµατος ή βλάβης που αναφαίνεται κατά την
περίοδο αυτή, εκτός αν αποδεδειγµένα αυτά οφείλονται σε αίτια που δεν έχουν σχέση µε ελλείψεις
και σφάλµατα στην κατασκευή, στα υλικά, στη σχεδίαση.

Αν τα παραπάνω, όλα ή καθ’ ένα µόνο του ή σε συνδυασµό µε άλλο ή άλλα κατά τη διάρκεια της
Περιόδου Εγγύησης συνεπάγονται την αχρηστία ή την κακή ή ελλιπή λειτουργία ή ελλείψεις ή
ελαττώµατα κατασκευής µέρους ή του συνόλου του υπό Προµήθεια αντικειµένου, ο Ανάδοχος
προβαίνει σε αποκατάσταση αυτών ή αντικαταστάσεις σε τέτοιο βαθµό, ώστε να διατηρηθεί το
επίπεδο ποιότητας και λειτουργίας που καθορίζεται στη Σύµβαση και την Προσφορά,, χωρίς
επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής.

Η Αναθέτουσα Αρχή πληροφορεί εγγράφως τον Ανάδοχο ως προς το είδος και την έκταση κάθε
έλλειψης, ελαττώµατος ή βλάβης µόλις αυτό γίνει αντιληπτό. Αν ο Ανάδοχος δεν αποκαταστήσει το
ελάττωµα ή την βλάβη σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο παρόν άρθρο µέσα στην εύλογη προθεσµία
που θα τάξει η Αναθέτουσα Αρχή, η τελευταία µπορεί να φροντίσει για την αποκατάσταση του
ελαττώµατος από τρίτον, µε κίνδυνο και δαπάνη του Αναδόχου
Άρθρο 21 - Περίοδος Εγγύησης
Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να παρέχει υπηρεσίες δωρεάν συντήρησης και τεχνικής
υποστήριξης, που περιγράφονται στην Προσφορά, χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση για την
Αναθέτουσα Αρχή και σύµφωνα µε τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται
στην Προσφορά, για χρονικό διάστηµα ……………………………………… ετών από την ηµεροµηνία
οριστικής παραλαβής του υπό Προµήθεια αντικειµένου (Περίοδος Εγγύησης). Ο εξοπλισµός,
νοείται σε καθεστώς εγγύησης υπό την ευθύνη του Αναδόχου από τη στιγµή της παράδοσής του.

Άρθρο 22 – Συντήρηση
Μετά την πάροδο της περιόδου δωρεάν εγγύησης καλής λειτουργίας (όπως αναφέρεται στο Μέρος Β’), ο
Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να προσέλθει κατόπιν πρόσκλησης της Αναθέτουσας Αρχής για την
υπογραφή σύµβασης, µέσω της οποίας θα αναλάβει να παράσχει υπηρεσίες συντήρησης του εξοπλισµού
που περιλαµβάνονται στην Προµήθεια, για περίοδο τουλάχιστον τριών (3) ετών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ
Άρθρο 22 - Συµβατικό Τίµηµα
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Το Συµβατικό Τίµηµα για την εκτέλεση του υπό Προµήθεια αντικειµένου από τον Ανάδοχο
ανέρχεται στο ποσό των <ποσό ολογράφως (ποσό αριθµητικά)> ευρώ, πλέον του Φ.Π.Α. που
αναλογεί, ο οποίος βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή, δηλαδή στο ποσό των <ποσό ολογράφως
(ποσό αριθµητικά)> ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.
Από την πληρωµή του Αναδόχου θα γίνονται οι νόµιµες παρακρατήσεις σύµφωνα µε τους
ισχύοντες εκάστοτε νόµους και σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών.
Το Συµβατικό Τίµηµα δεν αναθεωρείται ή αναπροσαρµόζεται και θα παραµείνει σταθερό και
αµετάβλητο καθ' όλη τη διάρκεια της Σύµβασης και δεν είναι δυνατόν να αυξηθεί για
οποιονδήποτε λόγο.
Ο Ανάδοχος θεωρείται ότι, προτού υποβάλει την Προσφορά του, είχε λάβει υπόψη όλα τα
αναγκαία στοιχεία για την εµπρόθεσµη και προσήκουσα εκτέλεση της Σύµβασης και, συνεπώς, στο
Συµβατικό Τίµηµα περιλαµβάνονται όλα τα σχετικά µε την εκτέλεση της Σύµβασης έξοδα, όπως:
(α)

τα έξοδα µεταφοράς, χειρισµού, συσκευασίας, φόρτωσης, εκφόρτωσης, διαµετακόµισης,
παράδοσης, αποσυσκευασίας, ελέγχου, ασφάλισης ή/και της θέσης σε λειτουργία των
προµηθευόµενων µε τη Σύµβαση προϊόντων,

(β)

τα έξοδα της προµήθειας ή παραγωγής εγχειριδίων πάσης φύσεως και τεκµηρίωσης και

(γ)

πάσης άλλης φύσεως έξοδα συνδεόµενα µε την εκτέλεση της Προµήθειας, που όφειλε ο
Ανάδοχος να λάβει υπόψη για την κατάρτιση της Προσφοράς του.

Άρθρο 23 - Τρόπος Πληρωµής
Το Συµβατικό Τίµηµα καταβάλλεται µετά την παραλαβή του υπό Προµήθεια αντικειµένου. Για κάθε
πληρωµή, ο Ανάδοχος αποστέλλει στην Αναθέτουσα Αρχή, εις τριπλούν, γραπτή αίτηση
πληρωµής, αντίγραφο του πρακτικού της Επιτροπής Παραλαβής, µε το οποίο εγκρίνεται η
παραλαβή του υπό Προµήθεια αντικείµενου, καθώς και όλα τα νόµιµα παραστατικά και
δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωµής και σε
χρόνο προσδιοριζόµενο από την ενδεχόµενη αναγκαία διοικητική διαδικασία για την έκδοση των
σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων.
Η πληρωµή γίνεται εντός µηνός από την υποβολή στην Αναθέτουσα Αρχή όλων των απαιτούµενων
εγγράφων και δικαιολογητικών.
Σε περίπτωση που, από τον ΚΒΣ, απαιτείται έκδοση τιµολογίου, η εξόφληση του οποίου, σύµφωνα
µε τη Σύµβαση, γίνεται σε επόµενη διαχειριστική περίοδο από αυτή της έκδοσης, δεν απαιτείται
νέο τιµολόγιο.
<Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι ένωση προµηθευτών > Συµφωνείται ότι, για τους σκοπούς
εκτέλεσης της παρούσας Σύµβασης, το σύνολο των πληρωµών θα καταβάλλεται από την
Αναθέτουσα Αρχή στο <φυσικό ή νοµικό πρόσωπο>, που έχει οριστεί ως ηγέτης (project leader)
των µελών της ένωσης προµηθευτών του Αναδόχου. Με την ως άνω καταβολή, επέρχεται
εξόφληση έναντι κάθε µέλους της ένωσης του Αναδόχου και ουδεµία αξίωση δύναται να
προβληθεί κατά της Αναθέτουσας Αρχής.
Άρθρο 24 - Τελική Πληρωµή
Η πληρωµή εξαρτάται από την εκπλήρωση εκ µέρους του Αναδόχου όλων των υποχρεώσεών του
όσον αφορά στην εκτέλεση όλων των σταδίων ή τµηµάτων ή µερών της Προµήθειας και από την
οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του συνόλου της Προµήθειας εκ µέρους της
Αναθέτουσας Αρχής.
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Σε κάθε περίπτωση, αµφότερα τα συµβαλλόµενα µέρη αναγνωρίζουν και αποδέχονται, ότι η
πληρωµή εξαρτάται από την οµαλή πορεία χρηµατοδότησης του Φορέα ∆ιαχείρισης Λίµνης
Κερκίνης από το ΕΠΠΕΡ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’ - ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ & ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Άρθρο 25 - Προϋποθέσεις & ∆ιαδικασία Παραλαβής
Η παραλαβή των Παραδοτέων θα γίνεται από την Επιτροπή Παραλαβής που ορίσθηκε µε την υπ'
αριθµ. …/… απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, εντός των χρονικών διαστηµάτων που
καθορίζονται στο σχετικό άρθρο της παρούσας.
Η παραλαβή των Παραδοτέων της Προµήθειας θα γίνεται ως εξής: <Να γίνεται αναφορά κατ’

ελάχιστο στα στάδια, στα αρµόδια όργανα και στις προθεσµίες >.
Κατά τα λοιπά, ισχύουν όσα αναφέρονται στα σχετικά άρθρα της ∆ιακήρυξης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’ - ΑΘΕΤΗΣΗ & ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Άρθρο 26 - Καταγγελία εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο και καταγγείλει τη Σύµβαση,
αζηµίως για αυτή, σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί την Προµήθεια µε τον τρόπο που ορίζεται στη Σύµβαση, παρά
την προς τούτο όχληση της Αναθέτουσας Αρχής.
β) ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύµβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της
Αναθέτουσας Αρχής.
γ) αν εκδοθεί κατά του Αναδόχου ή των νοµίµων εκπροσώπων του τελεσίδικη απόφαση για
αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας.
(δ) εάν ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή
ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος του, στο
σύνολο ή σε σηµαντικό µέρος των περιουσιακών του στοιχείων,
(ε) όπου στη ∆ιακήρυξη ορίζεται ρητά λόγος κήρυξης του Αναδόχου έκπτωτου.
Τα αποτελέσµατα της καταγγελίας επέρχονται από την κοινοποίηση στον Ανάδοχο της εκ µέρους
της Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας. Κατ’ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατ’ ενάσκηση
διακριτικής της ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει
εύλογη (κατ’ αυτήν) προθεσµία θεραπείας της παράβασης, οπότε τα αποτελέσµατα της καταγγελίας
επέρχονται αυτόµατα µε την πάροδο της ταχθείσας προθεσµίας, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή
γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα.
Με την µετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής λύση της Σύµβασης, ο Ανάδοχος
υποχρεούται, µετά από αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής:
(α)

να απόσχει από τη διενέργεια οποιασδήποτε εκτάλεσης της Προµήθειας, παροχής
υπηρεσιών ή εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύµβαση, πλην εκείνων που
επιβάλλονται για την διασφάλιση προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων,

(β)

να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποιο είδος της
Προµήθειας, εργασία ή προϊόν (ολοκληρωµένο ή µη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή
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του, καθώς και τα πάσης φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα και µέσα και να µεριµνήσει όπως
οι υπεργολάβοι και συνεργάτες και γενικά οι προστηθέντες του πράξουν το ίδιο,
(γ)

να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε εξοπλισµό, υλικά ή άλλα αγαθά που αφορούν
άµεσα ή έµµεσα την Προµήθεια και βρίσκονται στην κατοχή του, εγγυώµενος ότι οι
υπεργολάβοι και συνεργάτες του και γενικά οι προστηθέντες του θα πράξουν το ίδιο.

Το συντοµότερο δυνατό µετά την καταγγελία της Σύµβασης, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει την
αξία του παραδοθέντος µέρους της Προµήθειας, καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά
την ηµεροµηνία καταγγελίας.
Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύµφωνα µε την
Σύµβαση προς τον Ανάδοχο µέχρις εκκαθάρισης των µεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές
επιστολές καταπίπτουν.
Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αγοράσει, σε τιµές αγοράς, τα παραδοθέντα ή παραγγελθέντα από
τον Ανάδοχο υλικά και αντικείµενα και τις παρασχεθείσες υπηρεσίες που δεν έχει ακόµα πληρώσει.
Οι όροι της αγοράς εναπόκεινται στην κρίση της Αναθέτουσας Αρχής.
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον Ανάδοχο αποζηµίωση για κάθε
ζηµία που υπέστη µέχρι του ανώτατου ποσού του Συµβατικού Τιµήµατος που αντιστοιχεί στην αξία
του τµήµατος λόγω της καταγγελίας της Σύµβασης.
Άρθρο 27 - Ανωτέρα Βία
Η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος δεν ευθύνονται για αδυναµία εκπλήρωσης των συµβατικών
υποχρεώσεών τους, αν η αδυναµία αυτή είναι απόρροια ανωτέρας βίας, όπως αυτή ορίζεται από το
νόµο και την νοµολογία των ελληνικών δικαστηρίων. Η επικαλούµενη ανωτέρα βία πρέπει να
αποδεικνύεται δεόντως και επαρκώς. Ο Ανάδοχος, επικαλούµενος αδυναµία εκπλήρωσης
υποχρεώσεών του εξαιτίας περιστατικών που εµπίπτουν στην έννοια της ανωτέρας βίας,
υποχρεούται στο διάστηµα που αυτά συµβαίνουν µέχρι και την αναφορά τους στην Αναθέτουσα
Αρχή, να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις των
γεγονότων ανωτέρας βίας.
Η απόδειξη περιστατικών που συνιστούν ανωτέρα βία βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος
υποχρεούται, µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από τη χρονική στιγµή που έλαβαν χώρα τα εν λόγω
περιστατικά, να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκοµίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα
αποδεικτικά στοιχεία. Επαναλαµβάνεται ότι εντός του συγκεκριµένου διαστήµατος ο Ανάδοχος
πρέπει να καταβάλει όλες τις δυνατές προσπάθειες ώστε να ξεπεράσει µερικώς ή ολικώς την
αδυναµία που προκαλείται. Σε περίπτωση που τα περιστατικά δεν αναφερθούν µέσα στην ανωτέρω
προθεσµία και δεν προσκοµισθούν τα απαιτούµενα αποδεικτικά στοιχεία, ο Ανάδοχος στερείται του
δικαιώµατος να επικαλεσθεί την ύπαρξη ανωτέρας βίας.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί κάθε δικαίωµα για την περαιτέρω διερεύνηση των γεγονότων και την
έγερση απαίτησης προς τον Ανάδοχο για την παροχή πρόσθετων διευκρινήσεων ή ακόµα και τη
λήψη πρόσθετων µέτρων αποκατάστασης εφόσον κάτι τέτοιο µπορεί να πραγµατοποιηθεί εντός
των πλαισίων της Προµήθειας και των δυνατοτήτων του Αναδόχου.
Άρθρο 28 – Παραρτήµατα της Σύµβασης
Αναπόσπαστα τµήµατα της Σύµβασης αποτελούν τα Παραρτήµατα µε τη σειρά που αναφέρονται
στο άρθρο 4 της Σύµβασης.

Άρθρο 29 – Μερική ακυρότητα
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Σε περίπτωση που όρος ή όροι της Σύµβασης είναι ή κηρυχθούν άκυροι, δεν επηρεάζεται το κύρος
των λοιπών όρων της Σύµβασης. Οι συµβαλλόµενοι θα καταβάλλουν κάθε εύλογη προσπάθεια για
την αντικατάσταση του άκυρου όρου µε άλλον έγκυρο που θα ανταποκρίνεται περισσότερο στις
προθέσεις τους και τον σκοπό της Σύµβασης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’ - ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
Άρθρο 30 - Εφαρµοστέο ∆ίκαιο – Επίλυση ∆ιαφορών
Η Σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο.
Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχοµένως προκύψουν σχετικά µε το κύρος, την ερµηνεία ή την
εκτέλεση της Σύµβασης ή εξ αφορµής της, ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα καταβάλουν
κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύµφωνα µε τους κανόνες της καλής πίστης και των
χρηστών συναλλακτικών ηθών.
Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύµφωνα µε τα παραπάνω οριζόµενα, η
αρµοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά ∆ικαστήρια, που σε πρώτο βαθµό
εδρεύουν στις Σέρρες.
Σε πίστωση των ανωτέρω συµφωνιών, αφού διαβάστηκε, υπογράφεται η παρούσα από τα
συµβαλλόµενα µέρη σε πέντε (5) Αντίτυπα, από τα οποία η Αναθέτουσα Αρχή έλαβε τέσσερα και ο
Ανάδοχος έλαβε ένα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για το
ΦΟΡΕΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ
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