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ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ
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ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

ΜΕΤΡΟ: 8.1 Προστασία και διαχείριση βιοτόπων – οικοτόπων, προστασία ειδών, περιοχές
ιδιαίτερου φυσικού κάλλους
ΕΡΓΟ: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ
ΚΕΡΚΙΝΗΣ»
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ: 182145/28.04.2005
ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ: 89630
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ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:

22 Οκτωβρίου 2008, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:

Κερκίνη Σερρών

ΠΑΡΑΛΑΒΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

έως και 21 Οκτωβρίου 2008 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

18.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)
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1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ:
«Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά»
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 12:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ GIS»
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 18.000 ΕΥΡΩ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΡΘΡΟ 1 - ΟΡΙΣΜΟΙ ................................................................................................................ 3

ΑΡΘΡΟ 2 - ΤΟ ΕΡΓΟ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ» ..................................................................................... 3
ΑΡΘΡΟ 3 – ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ –
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ .......................................................................................... 4

3.1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ..................................................................................4
3.2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.........................................................................4
3.3. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ...............................................................5
ΑΡΘΡΟ 4 – ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ .. 6
ΑΡΘΡΟ 5 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ.............. 8
ΑΡΘΡΟ 6 – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ............................................................................................ 12
ΑΡΘΡΟ 7 - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ - ΠΑΡΑΔΟΣΗ...................................................................... 13
ΑΡΘΡΟ 8 - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.......................................................................................... 13
ΑΡΘΡΟ 9 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ..................................................... 13

9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
9.7.
9.8.
9.9.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ .................... 13
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ....................................................... 13
ΠΑΡΑΛΑΒΗ -ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ................................................... 14
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ........................... 14
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ........................................................................................ 15
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ....................................................................... 15
ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ................................................................................ 15
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ................................................... 15
ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ....................................................................... 16

ΑΡΘΡΟ 10 - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ.............. 16
ΑΡΘΡΟ 11 - ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ................................................................................................... 17

2

ΑΡΘΡΟ 1 - ΟΡΙΣΜΟΙ
ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
Αυτός που έχει υποβάλει προσφορά με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης με την Αναθέτουσα
Αρχή.
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ GIS»
ΑΝΑΔΟΧΟΣ
Ο Προσφέρων στον οποίο θα ανατεθεί η Προμήθεια και θα υπογράψει την απαιτούμενη
σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Το αρμόδιο για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των προσφορών, την εισήγηση
κατακύρωσης καθώς και κάθε άλλη συναφής με την καλή εκτέλεση του διαγωνισμού
ενέργεια, συλλογικό όργανο της Αναθέτουσας Αρχής , το οποίο συγκροτήθηκε ειδικά για
το σκοπό αυτό με βάση την 24/2007 απόφαση του Δ.Σ..
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Το αρμόδιο για την πιστοποίηση, έλεγχο και παραλαβή των παραδοτέων, συλλογικό
όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο συγκροτήθηκε ειδικά για το σκοπό αυτό με
βάση την 24/2007 απόφαση του Δ.Σ..
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
Το αρμόδιο για την αξιολόγηση ενστάσεων του άρθρου 15 του ΠΔ 118/2007 και
προσφυγών του άρθρου 3 παρ. 2 του ν. 2522/1997, συλλογικό όργανο της Αναθέτουσας
Αρχής, το οποίο συγκροτήθηκε ειδικά για το σκοπό αυτό με βάση την 24/2007 απόφαση
του Δ.Σ..
ΑΡΘΡΟ 2 - ΤΟ ΕΡΓΟ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ»
Το έργο «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ
ΚΕΡΚΙΝΗΣ» συνολικού προϋπολογισμού 1.916.612,59 ευρώ, έχει εγκριθεί για
χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Μέτρου 8.1 του ΕΠΠΕΡ. Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή
Ένωση θα χρηματοδοτήσει το έργο σε ποσοστό 80% το ανώτερο της συνολικής και
τελικής επιλέξιμης δαπάνης του, ενώ το υπολειπόμενο ποσό της συνολικής και τελ ικής
επιλέξιμης δαπάνης του έργου θα καλυφθεί από εθνικούς πόρους. Το έργο έχει ενταχθεί
στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, Συλλογική Απόφαση 075/3 με κωδικό ΣΑΕ
2005ΣΕ07530030. Η αρμόδια υπηρεσία για τη διαχείριση των πόρων του ΕΠΠΕΡ είναι η
Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡ.
Γενικός σκοπός του έργου «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ» είναι η οργάνωση και λειτουργία του Φορέα Διαχείρισης
και της προστατευόμενης περιοχής με την παρακολούθηση, προστασία-διατήρηση και
ανάδειξη των αξιών της ευρύτερης περιοχής του υγροτόπου, τη διάδοση των αξιών της
προστατευόμενης περιοχής, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, την προμήθεια του
αναγκαίου εξοπλισμού για την υλοποίηση των παραπάνω δράσεων και την εκπόνηση του
διαχειριστικού σχεδίου.
Αντικείμενο της παρούσας προκήρυξης είναι η προμήθεια Λογισμικού Γεωγραφικού
Συστήματος Πληροφοριών (GIS) για 1 θέση εργασίας (Concurrent (floating) license), στο
πλαίσιο του Υποέργου 12 με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ GIS» της ενταγμένης στο
Μέτρο 8.1 2000-2006 πράξης «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ
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ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ» με κωδικό εγγραφής 89630, σύμφωνα με την 3η
τροποποίηση της Απόφασης ένταξης του έργου (105224/25.06.2007).
ΑΡΘΡΟ 3 – ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
– Δ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

3.1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Ο παρών διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο που διέπει
την Αναθέτουσα Αρχή και με τις παρακάτω διατάξεις περί δημοσίων
συμβάσεων:
- Το Π.Δ. 394/95 όπως ισχύει
- Νόμος 2362/1995 «Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 247/1995), όπως ισχύει,
- Νόμος 2286/1995 "Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων"
(ΦΕΚ Α' 19/1995), όπως ισχύει,
- Προεδρικό Διάταγμα 118/2007 σχετικά με τον "Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου",
(ΦΕΚ 150/Α/10-07- 2007).
3.2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
α. Στο Διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Τα φυσικά
πρόσωπα πρέπει να είναι υπήκοοι των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), και να είναι εγκατεστημένα στο εσωτερικό
της Ε.Ε. ή του κράτους μέλους του Ε.Ο.Χ. Τα νομικά πρόσωπα πρέπει να έχουν
συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία κράτους μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. και να έχουν
την καταστατική του έδρα στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή του κράτους μέλους του Ε.Ο.Χ.
Σε περίπτωση που, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας,
μέλος της ένωσης 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 της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή.
Σε περίπτωση που, εξαιτίας ανικανότητας για οποιονδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας,
μέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως
μέλος της ένωσης ή της κοινοπραξίας, κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, τότε, εάν
οι συμβατικοί όροι μπορούν να εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα μέλη της ένωσης ή
της κοινοπραξίας, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται ως έχει και να παράγει όλα τα
έννομα αποτελέσματά της με την ίδια τιμή και όρους. Η δυνατότητα εκπλήρωσης των
συμβατικών όρων από τα εναπομείναντα μέλη θα εξετασθεί από την Αναθέτουσα Αρχή,
η οποία και θα αποφασίσει σχετικά.
β. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης οι ενώσεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή
προσφορά, με τις παρακάτω προϋποθέσεις:
- Ότι όλα τα πρόσωπα της ένωσης πληρούν τις απαιτήσεις της ανωτέρω
ενότητας α της παρούσας παραγράφου.
- Ότι οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην ανωτέρω ενότητα β της
παρούσας παραγράφου, καλύπτονται από ένα τουλάχιστον μέλος της ένωσης.
- Ότι στην προσφορά αναγράφεται απαραιτήτως το ποσοστό συμμετοχής κάθε
προσώπου και το ειδικό μέρος της Προμήθειας που θα αναλάβει.
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Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή για την
υποβολή της προσφοράς τους.

3.3. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι Προσφέροντες οφείλουν να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω
δικαιολογητικά συμμετοχής:
Ι. Πληρεξούσιο για την εξουσιοδότηση, στην περίπτωση που η προσφορά υπογράφεται
από εκπρόσωπο του Προσφέροντα.
ΙI. Υπεύθυνη δήλωση, με θεώρηση γνησίου της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνουν
ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους α) δεν έχουν αποκλεισθεί από
άλλους διαγωνισμούς του Δημοσίου, β) δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση
εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση
και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση,
εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλη ανάλογη
διαδικασία, γ) είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και δ) (μόνο για φυσικά πρόσωπα) δεν υπάρχει
εις βάρος τους οριστική καταδικαστική απόφαση για συμμετοχή σε εγκληματική
οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ
του Συμβουλίου, δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του
Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παρ. 1 της κοινής δράσης
98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, απάτη κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης
σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες όπως ορίζεται στο άρθρο 1
της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991 για την πρόληψη
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες και δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την
άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
IΙΙ. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου ή επαγγελματικού μητρώου, με το οποίο θα
πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό.
ΙV. Επικυρωμένο καταστατικό του νομικού προσώπου ή αντίστοιχο ΦΕΚ (για τα νομικά
πρόσωπα).
V. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, για τα φυσικά πρόσωπα, ή αναλυτικό προφίλ, για τα
νομικά πρόσωπα, που να αποδεικνύει την κάλυψη των απαιτήσεων της παραγράφου 2
του παρόντος Άρθρου περί δικαιώματος συμμετοχής.
Οι Ενώσεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά θα πρέπει να καταθέσουν τα
ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε πρόσωπο που συμμετέχει στην
ένωση.
Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα ανωτέρω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν
καλύπτουν όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη
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βεβαίωση του Προσφέροντα, ενώ σε περιπτώσεις χωρών όπου δεν προβλέπεται ένορκη
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού
Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσημη
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Η Επιτροπή Διαγωνισμού μπορεί να ζητήσει τη συμπλήρωση ελλείψεων των
δικαιολογητικών, και οι Προσφέροντες υποχρεούνται να προσκομίσουν τα
συμπληρωματικά δικαιολογητικά μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την
ημερομηνία που θα ζητηθούν από την Επιτροπή Διαγωνισμού.
Ο Προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, υποχρεούται να προβεί
στην έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών της παραγράφου ΙΙ εν τός
προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης
σε αυτόν. Σε περίπτωση που κατά την προσκόμιση αυτών προκύψει λόγος αποκλεισμού
του η Αναθέτουσα Αρχή θα προχωρήσει στην κατακύρωση του διαγωνισμού στον
Προσφέροντα με την αμέσως επόμενη βαθμολογία.

ΑΡΘΡΟ 4 – ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές θα υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο,
στον οποίο υποχρεωτικά θα αναγράφονται τα παρακάτω:
α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ.
β. ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ
γ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ GIS
δ. Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.
ε. Τα στοιχεία του Προσφέροντα (πλήρη επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση,
τηλέφωνο, αριθμό τηλεομοιοτυπίας).
Ο σφραγισμένος φάκελος κάθε προσφοράς θα περιλαμβάνει τους ακόλουθους τρεις (3)
διαφορετικούς φακέλους :
α. Φάκελο με ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» που θα περιέχει τα
δικαιολογητικά συμμετοχής σύμφωνα με το Άρθρο 3, παράγραφος 3 της παρούσας
Διακήρυξης.
β. Σφραγισμένο φάκελο με ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που θα περιέχει :
Αναλυτική περιγραφή, με σαφήνεια, του τρόπου με τον οποίο ο Προσφέρων θα
πραγματοποιήσει την προμήθεια του λογισμικού και να διευκρινισθεί ο χρόνος
παράδοσης. Θα πρέπει ακόμη να περιγραφεί αναλυτικά η συμφωνία της
προσφερόμενης λύσης σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην κατανόηση, από τον Προσφέροντα,
των ιδιαίτερων απαιτήσεων της Προμήθειας. Θα πρέπει ακόμη να περιγραφεί το
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τμήμα της Προμήθειας που ο Προσφέρων έχει την πρόθεση να υλοποιήσει με
υπεργολάβους, με αναφορά των πιθανών υπεργολάβων.
Οι Προσφέροντες υποχρεούνται να συμπληρώσουν τον Πίνακα Επακριβών
Προδιαγραφών (Άρθρο 5), ως εξής:
α) Στη στήλη «Απάντηση» θα πρέπει να σημειωθεί υποχρεωτικά η απάντηση
του Προσφέροντα που θα έχει:
Την ένδειξη «ΝΑΙ» εάν πληρούται η αντίστοιχη προδιαγραφή ή αναλαμβάνεται η
συγκεκριμένη υποχρέωση ή την ένδειξη «ΟΧΙ» σε αντίθετη περίπτωση.
Ένα αριθμητικό μέγεθος από το οποίο θα προκύπτει εάν ικανοποιείται ή όχι η
αντίστοιχη προδιαγραφή.
β)
Στην στήλη «Παρατηρήσεις» ο Προσφέρων μπορεί να καταγράψει
προαιρετικά τυχόν σχόλια και παρατηρήσεις που αφορούν τα στοιχεία του Πίνακα
Επακριβών Προδιαγραφών.
Κάθε σελίδα της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ θα πρέπει να είναι μονογραμμένη.
γ. Σφραγισμένο φάκελο με ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Η οικονομική
προσφορά θα περιέχει το προσφερόμενο τίμημα σε ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ. Θα αποκλείονται του διαγωνισμού, προσφορές που δεν έχουν σφραγισμένα σε
ιδιαίτερο φάκελο τα οικονομικά στοιχεία.
Για την ανάλυση των τιμών της προσφοράς τους, οι Προσφέροντες είναι υποχρεωμένοι
να συμπληρώσουν τον παρακάτω Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΟΥΣ**

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
(Χωρίς ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΟ
(Χωρίς ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΟ
(Με ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΑ
** Η καταγραφή των ειδών θα γίνει συνεχόμενα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 5.

Όλοι οι επιμέρους φάκελοι θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Οι Προσφέροντες δεν δύνανται να υποβάλλουν εναλλακτικές προσφορές.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 50 ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της
ημέρας του διαγωνισμού.
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ΑΡΘΡΟ 5 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
ΠΙΝΑ ΚΑΣ ΕΠΑΚΡΙΒΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α/Α

Περιγραφή
1
1.1

1.2

1.3

2
2.1

2.1.1

2.1.2
2.1.3
2.1.4

2.1.5

2.1.6

2.1.7

2.1.8
2.1.9

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Απαίτηση

Απάντηση

Παρατηρήσεις

Γενικά
Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών
(GIS) για 1 θέση εργασίας (Concurrent
(floating) license)
Επέκταση του Λογισμικού Γεωγραφικού
Συστήματος Πληροφοριών με λογισμικό
Χωρικής Ανάλυσης για 1 θέση εργασίας
(Concurrent (floating) license)
Επέκταση του Λογισμικού Γεωγραφικού
Συστήματος Πληροφοριών με λογισμικό
Τρισδιάστατης απεικόνισης για 1 θέση
εργασίας (Concurrent (floating) license)

Ναι
Ναι

Ναι

Ειδικά χαρακτηριστικά
Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών
– GIS (1 θέση εργασίας)
Εργαλεία πλοήγησης στο χάρτη
(μεγέθυνση, σμίκρυνση, μετακίνηση,
χρήση χωρικών δεικτών, δημιουργία
υπερσυνδέσεων των χωρικών
δεδομένων με εξωτερικές εφαρμογές,
URL και μακροεντολές)
Δημιουργία ερωτημάτων στα χωρικά και
στα περιγραφικά δεδομένα.
Διαχείριση και έλεγχο του τρόπου
εμφάνισης των δεδομένων στο χάρτη.
Εργασίες με πινακοειδή δεδομένα.
Τεχνικές ταξινόμησης των χωρικών
δεδομένων βάση των ποσοτικών ή και
των ποιοτικών τους χαρακτηριστικών για
τη δημιουργία θεματικών χαρτών.
Τεχνικές απόδοσης συμβόλων σε
διανυσματικά δεδομένα.
Εργαλεία εισαγωγής χαρτογραφικών
στοιχείων (ένδειξη βορρά, αριθμητική
και γραφική κλίμακα, υπόμνημα, τίτλος
κ.λ.π.)
Εξαγωγή χαρτών σε τύπους δεδομένων
όπως jpg, tiff, bmp, gif, png, emf, eps…
Εκτύπωση με windows και postscript
drivers

Ναι

Ναι
Ναι
Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι
Ναι
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Α/Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Περιγραφή

2.1.10
2.1.11
2.1.12

2.1.13

2.1.14
2.1.15
2.1.16
2.1.17

2.1.18

2.1.19

2.1.20

2.1.21

2.1.22

2.1.23

Ετικετοποίηση διανυσματικών
δεδομένων χάρτη με χρήση
πληροφορίας από τη βάση δεδομένων.
Προσθήκη σχολίων στο χάρτη και
επεξεργασία τους.
Γεωκωδικοποίηση διευθύνσεων.
Δυνατότητα ανάγνωσης δεδομένων
πλεγματικού τύπου: ADRG, ArcSDE
Rasters, BIL, BIP, BSQ, BMP, DIB,
CADRG, CIB, DIGEST, ASRP, UTM, UPS,
USRP, DTED (levels 0,1,2), ERMapper,
IMG, LAN, RAW, GIF, JPEG, JFIF, MrSid,
NITF, PNG, Intergraph Raster Files (CIT,
COT).
Δυνατότητα επεξεργασίας δεδομένων
πλεγματικού τύπου: IMG, ESRI GRID,
TIFF, GEOTIFF.
Έλεγχος χαρτογραφικής παρουσίασης
δεδομένων πλεγματικού τύπου.
Παρουσίαση στατιστικών των
δεδομένων πλεγματικού τύπου.
Δυνατότητα μετατροπών μεταξύ
διαφόρων τύπων πλεγματικών
δεδομένων.
Εργαλεία μετασχηματισμού ή προβολής
δεδομένων πλεγματικού τύπου και
διανυσματικού τύπου.
Υποστήριξη προβολής δεδομένων onthe-fly έτσι, ώστε δυο ή περισσότερα
επίπεδα της ίδιας περιοχής διαφορετικής
προβολής (raster και vector) να
μπορούν να εμφανίζονται μαζί.
Δυνατότητα γεωαναφοράς εικόνων.
Δημιουργία επεξεργασία και διαχείριση
αρχείων χαρτών, προτύπων χαρτών,
αρχείων συμβόλων διανυσματικών
δεδομένων.
Δυνατότητα ανάγνωσης διανυσματικών
δεδομένων, όπως Geodatabase,
Shapefiles, ArcInfo Coverages, PC
ArcInfo Coverages, SDC, VPF, Web
Services, ArcIMS Image Service, ArcIMS
Feature Service, Geography Network
Feature Service, ArcIMS Map Service,
ArcGIS Server Services, OGC Web Map
Server (WMS), DXF, DWG, DGN.
Δυνατότητα δημιουργίας και
επεξεργασίας διανυσματικών
δεδομένων: Personal Geodatabase,

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Απαίτηση

Απάντηση

Παρατηρήσεις

Ναι
Ναι
Ναι

Ναι

Ναι
Ναι
Ναι
Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α/Α

Περιγραφή

2.1.24

2.1.25

2.1.26

2.1.27
2.1.28
2.1.29
2.1.30
2.1.31
2.1.32

2.1.33

Shapefiles.
Δυνατότητα ανάγνωσης δεδομένων:
ESRI TIN, DBF, TXT, ESRI INFO Tables,
OLE DB Connectios, ODBC Connections,
MDB.
Εργαλεία διανυσματοποίησης χωρικών
στοιχείων.
Δυνατότητα snapping κατά την
επεξεργασία των χωρικών στοιχείων
ακόμη και σε πολλαπλά θεματικά
επίπεδα.
Δυνατότητα ρύθμισης των
χαρακτηριστικών του περιβάλλοντος
αγκίστρωσης (snapping).
Εργαλεία δημιουργίας συγκεκριμένων
γεωμετρικών δομών.
Εργαλεία ειδικής επεξεργασίας κάθε
χωρικού στοιχείου.
Επεξεργασία τιμών πίνακα περιγραφικών
χαρακτηριστικών.
Μετασχηματισμός των διανυσματικών
δεδομένων.
Ρύθμιση περιβάλλοντος γεωγραφικής
επεξεργασίας.
Να παρέχει περιβάλλον οπτικοποίησης
για τη μοντελοποίηση ροών εργασίας για
την εισαγωγή, εξαγωγή, μετατροπή και
γεωγραφική επεξεργασία χωρικών και
περιγραφικών χαρακτηριστικών.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Απαίτηση

Ναι

Ναι

Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι

Ναι

Υποστήριξη GPS

Ναι

2.1.35

Υποστήριξη Tablet PC.

Ναι

2.1.37

2.1.38

2.1.39

2.1.40

Δημιουργία μεταδεδομένων και
παρουσίασης τους με τη χρήση
διαφορετικών μορφών.
Παραμετροποίηση περιβάλλοντος
εργασίας και δημιουργίας μακροεντολών
με χρήση της VBA.
Υποστήριξη περιβαλλόντων script
προγραμματισμού σε JavaScript,
VBScript, Visual Basic, VBA, C++, Visual
Studio.NET, Python, Perl.
Αποθήκευση των σχολίων χάρτη στο
περιβάλλον γεωγραφικής βάσης
δεδομένων.
Δυναμική ενημέρωση
γεωκωδικοποιημένων διευθύνσεων για
κάθε νέα διεύθυνση που εισάγεται σε
πίνακα διευθύνσεων.

Παρατηρήσεις

Ναι

2.1.34

2.1.36

Απάντηση

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι
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Α/Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Περιγραφή

2.1.41

2.1.42
2.1.43
2.1.44
2.1.45
2.1.46
2.1.47
2.1.48

2.1.49
2.1.50

2.1.51

2.1.52

2.1.53

2.1.54

2.1.55

2.1.56

2.1.57
2.1.58

Δυνατότητα επεξεργασίας
διανυσματικών δεδομένων γεωγραφικής
βάσης αποθηκευμένης σε RDBMS.
Αντιγραφή γεωμετρίας διανυσματικών
δεδομένων από ένα θεματικό επίπεδο σε
άλλο.
Γενίκευση σχήματος (ομαλοποίηση,
απλοποίηση) γραμμικών οντοτήτων.
Αυτόματη ή ημιαυτόματη
διανυσματοποίηση δεδομένων
πλεγματικού τύπου 1bit ή 8bit.
Δυνατότητα ρύθμισης των παραμέτρων
αυτόματης διανυσματοποίησης.
Προεπισκόπηση του αποτελέσματος της
αυτόματης διανυσματοποίησης πριν την
εκτέλεση της.
Δυνατότητα snapping σε δεδομένα
πλεγματικού τύπου.
Δυνατότητα ρύθμισης του
περιβάλλοντος snapping για τα
δεδομένα πλεγματικού τύπου.
Δυνατότητα tracing κατά τη
διανυσματοποίηση πλεγματικών
δεδομένων.
Τεχνικές επιλογής κελιών σε δεδομένα
πλεγματικού τύπου.
Εργαλεία επεξεργασίας των δεδομένων
πλεγματικού τύπου για την εισαγωγή
τους στη διαδικασία αυτόματης
διανυσματοποίησης.
Δημιουργία και διαχείριση τοπολογίας
Δυνατότητα ορισμού τοπολογικών
κανόνων τόσο μεταξύ των στοιχείων
ενός θεματικού επιπέδου όσο και μεταξύ
διαφορετικών θεματικών επιπέδων.
Εργαλεία εντοπισμού και διόρθωσης της
τοπολογίας βάσει επιλεγμένων
τοπολογικών κανόνων.
Δυνατότητα ταυτόχρονης επεξεργασίας
του ίδιου θεματικού επιπέδου από
πολλούς χρήστες.
Επεξεργασία Versions σε γεωγραφική
βάση δεδομένων αποθηκευμένη σε
RDBMS.
Αποσυνδεδεμένη επεξεργασία
διανυσματικών δεδομένων γεωγραφικής
βάσης, αποθηκευμένης σε RDBMS.
Εργαλεία διαχείρισης αρχείων coverage.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Απαίτηση

Απάντηση

Παρατηρήσεις

Ναι

Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι

Ναι
Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι
Ναι

11

Α/Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Περιγραφή

2.1.59
2.1.60
2.1.61
2.1.62
2.1.63

2.2

Διαχείριση γεωγραφικής βάσης
δεδομένων αποθηκευμένης σε RDBMS.
Δημιουργία σχέσεων μεταξύ των
πινάκων βάσης γεωγραφικών
δεδομένων.
Δημιουργία και διαχείριση τοπολογίας
γεωμετρικού δικτύου.
Κανόνες σύνδεσης μεταξύ των στοιχείων
δικτύου
Ειδικά εργαλεία επεξεργασίας στοιχείων
δικτύου
Επέκταση του Λογισμικού
Γεωγραφικού Συστήματος
Πληροφοριών με λογισμικό
Χωρικής Ανάλυσης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Απαίτηση

Ναι
Ναι
Ναι
Ναι

Eργαλεία Ανάλυσης Επιφανειών

Ναι

2.2.2

Eργαλεία Παρεμβολής Επιφανειών

Ναι

2.2.4
2.2.5

2.2.6

2.3

2.3.1
2.3.2

2.3.3

2.3.4

Eργαλεία Επεξεργασίας πλεγματικών
δεδομένων
Eργαλεία Υδρολογικής μοντελοποίησης
και ανάλυσης
Eργαλεία για τη μέτρηση ευθύγραμμων
αποστάσεων και αποστάσεων κόστους
Δυνατότητα διαχείρισης των
πλεγματικών (raster) αρχείων σαν
μεταβλητές σε μαθηματικές και λογικές
εκφράσεις (Map Algebra)
Επέκταση του Λογισμικού
Γεωγραφικού Συστήματος
Πληροφοριών με λογισμικό
Τρισδιάστατης απεικόνισης
Δυνατότητες για την τρισδιάστατη
απεικόνιση και ανάλυση των δεδομένων
Εργαλεία για την εμφάνιση
δισδιάστατων δεδομένων σε
τρισδιάστατα
Δυνατότητα δημιουργίας τρισδιάστατων
μοντέλων συνεχών επιφανειών από
πολλαπλά δεδομένα εισαγωγής
(Τριγωνικά Ακανόνιστα Δίκτυα)
Εργαλεία για τη δημιουργία κινούμενης
εικόνας (Αnimation)

Παρατηρήσεις

Ναι

2.2.1

2.2.3

Απάντηση

Ναι
Ναι
Ναι

Ναι

Ναι
Ναι

Ναι

Ναι

ΑΡΘΡΟ 6 – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 18.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. 19%.
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ΑΡΘΡΟ 7 - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ- ΠΑΡΑΔΟΣΗ
Η διάρκεια εκτέλεσης της Προμήθειας ορίζεται σε ένα (1) μήνα από την υπογραφή της
σύμβασης.
Λεπτομέρειες και ακριβές χρονοδιάγραμμα θα καθορίζονται στη σύμβαση που θα
υπογραφεί με τον Ανάδοχο.
ΑΡΘΡΟ 8 - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Οι πληρωμές στον Ανάδοχο θα καταβάλλονται ως εξής:
Το 100% της αξίας καταβάλλεται µετά την οριστική παραλαβή των προμηθευόμενων
προϊόντων.
Όλες οι πληρωμές θα γίνονται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 9 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
9.1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 21/10/2008, ημέρα Τρίτη
και ώρα 14:00, ενώ η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει την 22/10/2008 και ώρα
12:00 στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης.
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν τις σφραγισμένες προσφορές τους ή να τις
αποστείλουν με συστημένη ταχυδρομική επιστολή στη διεύθυνση:

Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης
Κερκίνη
620 55 ΚΑΤΩ ΠΟΡΟΪΑ
Η κατάθεση των προσφορών θα πρέπει να γίνει έγκαιρα, ώστε κατά την ανωτέρω
ημερομηνία και ώρα να παραληφθούν από την Επιτροπή Διαγωνισμού.
Προσφορές που θα υποβληθούν μετά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα είναι
εκπρόθεσμες, δεν θα γίνονται δεκτές ούτε θα αξιολογούνται αλλά θα επιστρέφονται.
Η αποσφράγιση των προσφορών και η αξιολόγησή τους θα πραγματοποιηθεί από την
Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία έχει οριστεί με την 24/2007 Απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης.
9.2. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν εγγράφως διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της
παρούσας Διακήρυξης, μέχρι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν την κατάθεση των
προσφορών για το διαγωνισμό, από το Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης.
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Μετά την κατάθεση, αποσφράγιση και παραλαβή των προσφορών από την αρμόδια
Επιτροπή Διαγωνισμού, διευκρινίσεις, τροποποιήσεις ή αποκρούσεις όρων της
Διακήρυξης δεν θα γίνονται δεκτές.
Η Επιτροπή Διαγωνισμού έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τους Προσφέροντες την
παροχή διευκρινήσεων σχετικά με το περιεχόμενο της προσφοράς τους, όπου το κρίνει
αναγκαίο. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων θα είναι υποχρεωτική για τον
Προσφέροντα.
9.3. ΠΑΡΑΛΑΒΗ -ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η Επιτροπή Διαγωνισμού θα προβεί στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των
προσφορών, την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παράγραφο 9.1 της παρούσας
Διακήρυξης.
Κατά την αποσφράγιση των προσφορών δικαιούνται να παρευρίσκονται οι
Προσφέροντες ή εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι τους, επιδεικνύοντας στην Επιτροπή
Διαγωνισμού βεβαίωση εκπροσώπησης.
Η Επιτροπή Διαγωνισμού θα προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής των
Προσφερόντων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Διακήρυξης. Οι προσφορές που κατά το
στάδιο αυτό δεν θα γίνουν αποδεκτές, δεν θα προχωρούν στο επόμενο στάδιο της
διαδικασίας αποσφράγισης και οι φάκελοι με την ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" ΚΑΙ
"ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ", δεν θα αποσφραγίζονται, αλλά θα επιστρέφονται στους
κατόχους τους ή στους νόμιμα εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους τους από την Επιτροπή
Διαγωνισμού.
Θα ακολουθήσει η αποσφράγιση των φακέλων με την ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ",
των προσφορών εκείνων που θα έχουν κριθεί αποδεκτές από την Επιτροπή Διαγωνισμού
κατά το στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής. Σημειώνεται ότι στο στάδιο
αποσφράγισης των τεχνικών προσφορών λαμβάνουν γνώση των τεχνικών στοιχείων των
προσφορών, μόνο οι Προσφέροντες των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές κατά
το στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής. Εφόσον δεν ολοκληρωθεί η
αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού,
τότε η Επιτροπή Διαγωνισμού θα αποφασίσει και θα κοινοποιήσει τη σχετική ημέρα και
ώρα κατά την οποία θα συνεχιστεί η διαδικασία αξιολόγησης.
Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών θα αποσφραγισθούν μετά την ολοκλήρωση της
αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, σε ημερομηνία και ώρα που θα αποφασισθεί και
θα κοινοποιηθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού. Οικονομικής αποσφράγισης θα τύχουν
μόνο οι τυπικά και τεχνικά αποδεκτές προσφορές. Αντιθέτως, θα επιστραφούν χωρίς να
αποσφραγιστούν οι φάκελοι με την
ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" των
προσφορών εκείνων που κρίθηκαν κατά το στάδιο τεχνικής αξιολόγησης ως μη
αποδεκτές.
9.4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Όσοι από τους Προσφέροντες επιθυμούν να πληροφορηθούν το περιεχόμενο των άλλων
τεχνικών προσφορών, θα μπορούν να το πράξουν εντός δύο (2) το πολύ εργάσιμων
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ημερών από την ημέρα αποσφράγισης των προσφορών στα γραφεία του Φορέα
Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης, υπό την παρουσία της Επιτροπής Διαγωνισμού και ώρες
10:00-13:00
9.5. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Ενστάσεις μπορούν να υποβάλλονται εγγράφως στο αρμόδιο για τη διενέργεια του
διαγωνισμού όργανο κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής
προμηθευτή σε αυτόν και της διενέργειάς του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, για
λόγους νομιμότητας και ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή) σύμφωνα με το άρθρο 15 του
ΠΔ 118/2007.
Ενστάσεις που θα υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, ή θα υποβάλλονται
εκτός των τιθέμενων προθεσμιών δεν θα γίνονται δεκτές.
9.6. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που είναι αόριστες ή ανεπίδεκτες
εκτίμησης ή υπό αίρεση ή μη σύμφωνες με τους όρους της Διακήρυξης.
Μικρές αποκλίσεις από υποχρεωτικές απαιτήσεις είναι δυνατόν να γίνουν αποδεκτές, μετά
από αιτιολογημένη κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού.
9.7. ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές σε καμία φάση του διαγωνισμού και σε καμία
περίπτωση. Σε περίπτωση υποβολής τους, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
9.8. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών θα πραγματοποιηθεί
προς τα κριτήρια που αναφέρονται στον πίνακα αξιολόγησης που ακολουθεί.

ως

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

1.1

Ομάδα κριτηρίων 1. Τεχνικές Προδιαγραφές
Ποιότητα και Απόδοση
Συμφωνία του προσφερομένου λογισμικού με τις
τεχνικές προδιαγραφές
Ομάδα κριτηρίων 2. Τεχνική Υποστήριξη και
Κάλυψη

2.1

Παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας

2.2

Ποιότητα και όροι παροχής υπηρεσιών τεχνικής
υποστήριξης και συντήρησης
Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

Συντελεστής
βαρύτητας

70%

5%
20%
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2.3

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

ΣΥΝΟΛΟ

5%
100%

Κάθε επιμέρους κριτήριο βαθμολογείται με βάση τους 100 βαθμούς. Η βαθμολογία αυτή
είναι 100 όταν η προσφορά καλύπτει ακριβώς τις ελάχιστες προδιαγραφές όπως αυτές
αναλύονται στο Άρθρο 5 (Πίνακας επακριβών προδιαγραφών). Η βαθµολογία αυτή
αυξάνεται µέχρι 110 βαθµούς για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι τεχνικές
προδιαγραφές.
Η σταθµισµένη βαθµολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόµενο του επί µέρους
συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου επί τη βαθµολογία του (Σ β*Β).
Η συνολική βαθµολογία (Σ Β) της κάθε προσφοράς είναι το άθροισµα των σταθµισµένων
βαθµολογιών όλων των κριτηρίων, ήτοι: ΣΒ = Σ(Σβ*Β).
Μετά την ολοκλήρωση της οικονοµικής αξιολόγησης, η Επιτροπή ∆ ιαγωνισµού θα
κατατάξει τις προσφορές σε Συγκριτικό Πίνακα με βάση τον τύπο:
Π= Σ ΚΠ/Σ Β, 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 οποιαδήποτε στάδιο της αξιολόγησης διαπιστωθεί ότι κάποιο χαρακτηριστικό δεν
έχει τις ιδιότητες που δηλώθηκαν από τον Προσφέροντα, για τις οποίες και
βαθμολογήθηκε, ελάχιστη συνέπεια θα είναι ο μηδενισμός της.
9.9. ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι Προσφέροντες δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους, ή μέρος της,
μετά την κατάθεσή της.
Σε περίπτωση που προσφορά, ή μέρος της, αποσυρθεί, ο Προσφέρων υπόκειται σε
κυρώσεις και ειδικότερα :
α. Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση.
β. Στις προβλεπόμενες από τον νόμο κυρώσεις.
ΑΡΘΡΟ 10 - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Η συμμετοχή στο διαγωνισμό, συνεπάγεται αυτόματα και την πλήρη και ανεπιφύλακτη
αποδοχή από το διαγωνιζόμενο όλων των όρων της παρούσας Προκήρυξης καθώς και
των διατάξεων του Ν. 2286/95 (Περί Προμηθειών του Δημοσίου) και του ΠΔ 118/2007
(κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου) όπως ισχύουν.
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Η σύμβαση θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο, θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα
με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στην παρούσα Διακήρυξη και την προσφορά
του Αναδόχου και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της
παρούσας Διακήρυξης.
Ο Προσφέρων στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός υποχρεούται να προσέλθει
μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης, για
υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
Σε περίπτωση που ο Προσφέρων στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός αρνηθεί την
υπογραφή της σύμβασης, θα κηρυχθεί έκπτωτος και θα κληθεί να υπογράψει τη
σύμβαση ο Προσφέρων με την αμέσως επόμενη βαθμολογία.
Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την
εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο
Ανάδοχος θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια για φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους
κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά που
δεν θα είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω, αρμόδια θα είναι τα
δικαστήρια που εδρεύουν στις Σέρρες.

ΑΡΘΡΟ 11 - Υ ΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ
Ο Ανάδοχος, για την εκτέλεση της Προμήθειας, θα χρησιμοποιήσει τους υπεργολάβους
που έχει προσδιορίσει στην προσφορά του, για το κατά περίπτωση αναφερόμενο στην
προσφορά του τμήμα της Προμήθειας.
Ο Ανάδοχος μετά την ανάθεση της Προμήθειας δεν έχει δικαίωμα, χωρίς την έγγραφη
συγκατάθεση του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης, να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος ή
το σύνολο της Προμήθειας υπεργολαβικά σε τρίτο πρόσωπο το οποίο δεν έχει
περιληφθεί στην προσφορά του.
Την πλήρη ευθύνη για την Προμήθεια φέρει αποκλειστικά ο Ανάδοχος.
ΑΡΘΡΟ 12 – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που
λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και έχουν, σύμφωνα με τη νομοθεσία των
κρατών αυτών, αυτό το δικαίωμα.
Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται από
επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Ειδικότερα απαιτείται:
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Για την καλή λειτουργία του Έργου, ο Ανάδοχος υποχρεούται, κατά την οριστική
παραλαβή του Έργου, να καταθέσει εγγύηση καλής λειτουργίας αξίας χιλίων
πεντακοσίων δεκατριών ευρώ (1.513,00€) ευρώ, που καλύπτει το 10% του Συμβατικού
Τιμήματος (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).
Η εγγύηση καλής λειτουργίας έχει χρόνο ισχύος μεγαλύτερο κατά τρεις (3) μήνες από το
συμβατικό χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας, δηλαδή από την Περίοδο Εγγύησης και
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επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά τη λήξη της Περιόδου Εγγύησης, ύστερα από την
εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των συμβαλλομένων.
Στην περίπτωση ένωσης φορέων οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.

Για το Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ
Γεωλόγος - Περιβαλλοντολόγος
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