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Πληροφορίες: Ν
Πληροφορίες
Ν. Κουλουλίας , E-mail n.kouloulias@asylo.gov.gr
«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ»

Α∆Α: ΒΕΤ4Ι-Κ2Ε
13PROC000040352/22-02-2013

Αθήνα 22 / 02 / 2013
Αθήνα,
Αριθ. πρωτ:
Αριθ
πρωτ 17.4 / 676

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αριθµ. ∆ιακήρυξης: 17.4/676/22-02-2013
2013

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ
ΟΧΗΣ
Ταχ. ∆ιεύθυνση:

Λ. Συγγρού 83

Ταχ. Κώδικας:

117 45, ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες:

Ν. ΚΟΥΛΟΥΛΙΑΣ, Ε
Ε. ΖΕΡΒΑ

Τηλ.:

210-92
92 85 129
1 – 210 - 9285112

Φαξ:

210-92
92 33 119

E-mail:

n.kouloulias
kouloulias@asylo.gov.gr

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (Αγορά)
«Ηλεκτρονικής
Ηλεκτρονικής Συσκευής
Σ
ελέγχου χειραποσκευών x-ray, µε
αυτόµατο σύστηµα εντοπισµού ύποπτων αντικειµένων και ΤΙΡ»

Προϋπολογιζόµενη ∆απάνη: 45.00
000,00€
συµπεριλαµβανοµένου του Φ
Φ.Π.Α.
Π.Α. 23%

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Αριθµ. ∆ιακήρυξης:

17.4/676/22-02-2013

Είδος ∆ιαγωνισµού:

Πρόχειρος Μειοδοτικός
προσφορές

Κριτήριο:

Πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά

Τύπος Προµήθειας:

Αγορά ηλεκτρονικής συσκευής ελέγχου χειραποσκευών X – Ray µε
αυτόµατο σύστηµα εντοπισµού ύποπτων αντικειµένων και ΤΙΡ
(Περιγράφεται αναλυτικά στον Πίνακα Π.1.)
Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής

Αναθέτουσα Αρχή:

∆ιαγωνισµός

σε

€

µε

σφραγισµένες

Φορέας για τον οποίο
προορίζονται οι

Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής

προµήθειες:
Προϋπολογισµός :

45.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%.
Οι πιστώσεις θα βαρύνουν την ΣΑΕ 050/2 και εντάσσονται στο έργο
Ταµείο Εξωτερικών Συνόρων. Το έργο συγχρηµατοδοτείται κατά
ποσοστό 75% από το Ταµείο Εξωτερικών Συνόρων (Τ.Ε.Σ.) και 25%
από Εθνικούς Πόρους

Ηµεροµηνία
∆ιενέργειας:

Παρασκευή 01/03/2013 και ώρα 10:00

Τόπος ∆ιενέργειας:

Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής (Συγγρού 83, Αθήνα, 1ος
όροφος, Αίθουσα διαγωνισµών)

Αρµόδιο όργανο για
την αποσφράγιση
των προσφορών:

Η Επιτροπή αξιολόγησης των αποτελεσµάτων των
διαγωνισµών και των διαδικασιών διαπραγµάτευσης
∆ιαγωνισµού η οποία ορίστηκε από την υπ’ αριθ.
Φ.17.3/387/04-02-2013 (Α∆Α: ΒΕΥΣΙ-ΣΜΙ) απόφαση ∆/ντή
της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής.

Χρόνος υπογραφής
σύµβασης

Έως 04/03/2013

Χρόνος παράδοσης
υλικών:

Σε καµιά περίπτωση δεν µπορεί να είναι
µεταγενέστερος της 06/03/2013. Προσφορές µε χρόνο
παράδοσης πέραν της 06/03/2013 απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.

Τόπος παράδοσης
υλικών:

Κέντρο Πρώτης Υποδοχής Φυλακίου, ∆ήµου Ορεστιάδας,
Περιφερειακής Ενότητας Έβρου

Πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις παρέχονται
κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από τους υπαλλήλους
του Γραφείου Προµηθειών του Τµήµατος Οικονοµικών
Υπηρεσιών (Τηλ. 210-92 85 129).
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Συντετµηµένη
προθεσµία

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
προκηρύσσει και διεξάγει Πρόχειρο Μειοδοτικό ∆ιαγωνισµό µε τίτλο «Προµήθεια ηλεκτρονικής συσκευής
ελέγχου χειραποσκευών X-Ray µε αυτόµατο σύστηµα εντοπισµού ύποπτων αντικειµένων και ΤΙΡ» για την
κάλυψη των αναγκών του ΚΕ.Π.Υ. Φυλακίου του ∆ήµου Ορεστιάδας, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία
και πιο συγκεκριµένα σύµφωνα µε τα ακόλουθα:

1. Τον Ν.3907/2011 (ΦΕΚ 7/Β/26-01-2011) «Ίδρυση Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής»
2. Τις διατάξεις του Π.∆. 85/2012 (ΦΕΚ 141 Α’) «Ίδρυση και µετονοµασία Υπουργείων, µεταφορά και
κατάργηση Υπηρεσιών».
3. Τις διατάξεις του Π.∆. 86/2012 (ΦΕΚ 221 Α’) «∆ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών».
4. Την υπ αριθ. ΕΜ/1-Β/89/3.9.2012 (ΦΕΚ 2420/Β/03-09-2012) Απόφαση του Υπουργού ∆ηµόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη περί «Μεταβίβασης αρµοδιοτήτων στον Γενικό Γραµµατέα Πολιτικής
Προστασίας, τον Γενικό ∆ιευθυντή Συντονισµού, του Προϊσταµένους ∆ιευθύνσεων, τον ∆ιευθυντή του
Κέντρου Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας, τους Προϊσταµένους Τµηµάτων της Γενικής Γραµµατείας
Πολιτικής Προστασίας καθώς και τους ∆ιευθυντές της Κεντρικής Υπηρεσίας Ασύλου και της Κεντρικής
Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής».
5. Το Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α’/1995) «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των ∆απανών του
Κράτους και άλλες διατάξεις»
6. Το Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α’/1995) «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών
θεµάτων»
7. Το Π.∆. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α’/2007) «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου»
8. Το Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/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»
9. Το Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α’/2010) «∆ικαστική Προστασία κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων
– εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης
Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76),
όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2007 (L 335)
10.
Τη Γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) µε Αριθµό 117/2009,
σύµφωνα µε την οποία η αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών δεν εφαρµόζεται στις
διαγωνιστικές διαδικασίες
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11.

Το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α’/2010) «∆ηµοσιονοµική ∆ιαχείριση και Ευθύνη»

Την υπ’ αριθµ. 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ 1291/Β’/2010) Απόφαση του Υπ. Οικονοµικών
12.
«Αύξηση των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δηµοσίων
συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων».
13. Το Π.∆. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α’/2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες»
14. Το Π.∆. 151/1998 (ΦΕΚ 116/Α’/1998) «∆ιαδικασία ελέγχου εκκαθάρισης και εντολής πληρωµής των
δαπανών του ∆ηµοσίου»
15. Την υπ’ αριθµ. Φ.17.3/387/04-02-2013 (Α∆Α: ΒΕΥΣΙ-ΣΜΙ) απόφαση ∆/ντή της Υπηρεσίας Πρώτης
Υποδοχής, µε την οποία εγκρίθηκε η συγκρότηση Επιτροπής για την αξιολόγηση των προσφορών, των
αποτελεσµάτων των διαγωνισµών και των διαδικασιών διαπραγµάτευσης.
16. Του υπ’ αριθµ. ∆.Υ. από 16//03/2011 Εγχειριδίου Επιλέξιµων Κανόνων που αφορούν
συγχρηµατοδοτούµενα έργα στο πλαίσιο του γενικού προγράµµατος «Αλληλεγγύη και ∆ιαχείριση
µεταναστευτικών ροών» από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
17. Της υπ’ αριθµ. ΕΟ502 ΤΡΟΠ1 από 06/12/2011 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, περί έγκρισης ένταξης στο Π.∆.Ε. 2011 του Ετήσιου Προγράµµατος
2011 του Τ.Ε.Σ., στην ΣΑΕ/050/2.
18. Το υπ’ αριθµ. 17.4/499/14-02-2013 έγγραφο της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής
19. Την µε αριθµ. 8000/20/4/105/2/20-α΄/14-02-2013 (Α∆Α: BEY8I-5II) απόφαση ανάληψης
υποχρέωσης δέσµευσης της δαπάνης, του Ευρωπαϊκού Ταµείου Εξωτερικών Συνόρων.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο ∆ιαγωνισµός θα διεξαχθεί την Παρασκευή 01/03/2013 και ώρα 10:00, στην αίθουσα
διαγωνισµών του 1ου ορόφου της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής (Συγγρού 83-Αθήνα), σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 2362/95, σε συνδυασµό µε το άρθρο 2, παρ. 12 του Ν. 2286/95 και το
Π.∆. 118/2007.
Οι συµµετέχοντες θα πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους αυτοπροσώπως ή
ταχυδροµικά, µέσα σε ένα ενιαίο σφραγισµένο φάκελο, µε απόδειξη (αριθµό πρωτοκόλλου), µέχρι την
Παρασκευή 01/03/2013 και ώρα 09:00, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της Υπηρεσίας (2ος όροφος, κα.
Καρυώτη). Οι προσφορές, που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσµες και
επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισµό. Οι προσφορές θα πρέπει να ισχύουν
τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) ηµέρες (ηµερολογιακές), προσµετρούµενες από την εποµένη ηµέρα
διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από τη
διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία φακέλου προσφοράς, θα πρέπει να είναι συνταγµένα ή επίσηµα
µεταφρασµένα στην Ελληνική γλώσσα, µε εξαίρεση αυστηρά τεχνικούς όρους, για τους οποίους δεν υπάρχει
αντίστοιχη δόκιµη µετάφραση στην Ελληνική και οι οποίες ενδέχεται να είναι στην Αγγλική γλώσσα.
Εξαίρεση αποτελούν και τα επισυναπτόµενα στην Τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά
στοιχεία, που µπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα.
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Σε περίπτωση που οι προµηθευτές συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό τους, πρέπει
απαραιτήτως να υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά και παραστατικό εκπροσώπησης, νόµιµα επικυρωµένο .
Κατά την αποσφράγιση των προσφορών πρέπει να είναι παρόντες τα µέλη της Επιτροπής
∆ιαγωνισµού, ενώ µπορεί να είναι παρών και ένας εκπρόσωπος από κάθε υποψήφιο ανάδοχο.
Οι προσφέροντες υποχρεούνται να αναλύουν το τίµηµα της προσφοράς τους ανά είδος ως εξής:
καθαρή αξία είδους (τιµή µονάδος) – συνολική καθαρή αξία ποσότητας είδους- συνολική καθαρή αξία
προσφοράς οµάδας ειδών, συνολική αξία ΦΠΑ – συνολική δαπάνη προσφοράς οµάδας ειδών
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και να συµπληρώνουν και υπογράφουν τον σχετικό πίνακα Π.3. Οικονοµικής
Προσφοράς. Οι τιµές των προσφορών θα πρέπει να εκφράζονται σε Ευρώ €. Εφόσον από την προσφορά
δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, ή η προσφορά δεν εκφράζεται σε Ευρώ €, η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Μειοδότης θα αναδειχθεί εκείνος ο υποψήφιος του οποίου η προσφορά θα είναι η πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη (θα παρουσιάζει τον µικρότερο λόγο της τιµής προσφοράς
(συγκριτικής) προς την βαθµολογία της και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Π.∆. 118/2007,
εφόσον το προσφερόµενο είδος καλύπτει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ τις τεχνικές προδιαγραφές της
πρόσκλησης, όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται στον Πίνακα Π.2. και το συνηµµένο
Παράρτηµα Α. Η προσφορά των υποψηφίων θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε τον Πίνακα Π.1.
και να καλύπτει, µε ποινή ακυρότητας, το σύνολο των τεχνικών προδιαγραφών του
Παραρτήµατος Α του Πίνακα Π.2.

Ο Ανάδοχος βαρύνεται και µε τις νόµιµες υπέρ τρίτων κρατήσεις ήτοι:
(επί της συµβατικής αξίας)

ΑΡΧΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

0,10%

ΜΤΠΥ

3% (επί της συµβατικής αξίας)

ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ

2% (2%επί του 3% του ΜΤΠΥ)

ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ

20% (20% επί του 2% του Χαρτοσήµου)

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ

4% επί της καθαρής αξίας για την οποία χορηγείται
βεβαίωση (Ν. 2198 αρ. 24/1994)

Οι προσφορές των υποψηφίων αναδόχων µπορούν να περιλαµβάνουν το σύνολο ή µέρος
των οµάδων του διαγωνισµού. Γίνονται δεκτές µόνο προσφορές για το σύνολο των ποσοτήτων
της προκηρυχθείσας οµάδας.

Τέλος, µετά την κατάθεση των προσφορών, επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι
διαγωνιζόµενοι µπορούν να παρέχουν διευκρινίσεις µόνο όταν αυτές ζητούνται από αρµόδιο όργανο είτε
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κατά την ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, µετά τη σχετική γνωµοδότηση του
οργάνου. Από τις διευκρινίσεις οι οποίες παρέχονται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο
εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτηµα από το αρµόδιο όργανο.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
Εφ΄ όσον απαιτηθεί από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής που θα παραλάβει τα είδη του
διαγωνισµού στο ΚΕ.Π.Υ. Φυλακίου, ο ανάδοχος θα τοποθετήσει αυτά στους χώρους που θα τους
υποδειχθούν και για τα είδη που απαιτείται εγκατάσταση, εκπαίδευση ή λειτουργία θα πρέπει να γίνει από
τον ανάδοχο ταυτόχρονα µε την παράδοση, προκειµένου να πιστοποιηθεί η σωστή λειτουργία όλων των
ειδών.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να παραδώσει τυχόν εγγυήσεις των προσφερόµενων ειδών σε
διαφορετική περίπτωση η Επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να ελέγξει την ποιότητα των ειδών εάν είναι
σύµφωνη µε τις Τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας Προκήρυξης και να απορρίψει εφ’ όσον διαπιστώσει
τυχόν ελαττωµατικά είδη.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Μέσα στο φάκελο της προσφοράς του ο Προσφέρων θα περιέχει: α) φάκελο δικαιολογητικών β)
φάκελο µε την τεχνική προσφορά και γ) ένα σφραγισµένο φάκελο µε την οικονοµική προσφορά η οποία
θα είναι σύµφωνη µε το υπόδειγµα οικονοµικής προσφοράς του Πίνακα Π.3.της παρούσης ∆ιακήρυξης . Οι
οικονοµικές προσφορές των υποψηφίων που δεν θα βρίσκονται σε σφραγισµένο φάκελο και
δεν θα είναι σύµφωνες µε το υπόδειγµα θα απορρίπτονται.
Πάνω στο φάκελο της προσφοράς πρέπει οπωσδήποτε να είναι γραµµένα:
1. η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,
2. ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό,
3. ο αριθµός της ∆ιακήρυξης,
4. η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού και
5. τα στοιχεία του υποψηφίου αναδόχου.
6. η ένδειξη: «να ανοιχθεί µόνο από την αρµόδια Επιτροπή προµηθειών»
Οι φάκελοι των δικαιολογητικών, της τεχνικής και της οικονοµικής προσφοράς πρέπει να φέρουν τις
ενδείξεις του κυρίως φακέλου, ενώ επιπλέον πρέπει να γράφουν και τον αντίστοιχο τίτλο που να δηλώνει το
περιεχόµενο του φακέλου.
Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω µεγάλου όγκου, να
τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο
µε την ένδειξη «Παράρτηµα Προσφοράς» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η κατακύρωση του διαγωνισµού θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007, µε την έκδοση
σχετικής απόφασης από τον ∆/ντή της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, αφού η αρµόδια Επιτροπή διενέργειας
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του διαγωνισµού, εισηγηθεί δια του Πρακτικού της, την κατακύρωση της δαπάνης στον/στους αναδόχους
που προσφέρουν την χαµηλότερη τιµή, ανά οµάδα είδους.
Η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής διατηρεί το δικαίωµα κατακύρωσης της προµήθειας, για ολόκληρη, ή
µεγαλύτερη, ή µικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό (%) στα 100. Το ποσοστό αυτό δεν µπορεί να
υπερβαίνει το 30% για διαγωνισµούς προϋπολογισθείσας αξίας µέχρι 100.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου
Φ.Π.Α στην περίπτωση µεγαλύτερης ποσότητας, ή το 50% στην περίπτωση µικρότερης ποσότητας. Για
κατακύρωση µέρους της ποσότητας, κάτω του καθοριζοµένου από την διακήρυξη ποσού, απαιτείται
προηγουµένως από τον προµηθευτή αποδοχή.
Σε περίπτωση επαύξησης της προκηρυχθείσας ποσότητας, µπορεί
παράδοσης, µετά από γνωµοδότηση της Επιτροπής Προµηθειών.

να µετατίθεται ο χρόνος

Η ανακοίνωση κατακύρωσης γίνεται µε έγγραφο προς τον µειοδότη από την Υπηρεσία Πρώτης
Υποδοχής.

ΕΛΕΓΧΟΣ
Κατά την διάρκεια υλοποίησης του έργου, δύναται να γίνει έλεγχος από τις Ελληνικές και Ευρωπαϊκές
Ελεγκτικές Αρχές.

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης: Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση,
υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας
αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης και πρέπει να είναι
σύµφωνη µε τα οριζόµενα στο άρθρο 25 παρ.5 του π.δ.118/2007 ‘’Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου
(Κ.Π.∆.)’’. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 25 του π.δ.118/2007 ‘’Κανονισµός
Προµηθειών ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)’’.
Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό δεν απαιτείται.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Μετά την κατακύρωση του διαγωνισµού ο/οι ανάδοχοι καλούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆.
118/2007 να υπογράψουν σύµβαση µε την Αναθέτουσα Αρχή (Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής). Η σύµβαση
υπογράφεται από εκείνον στον οποίο ανατίθεται η προµήθεια, τον νόµιµο εκπρόσωπό του, ή άλλο πρόσωπο
µε νόµιµα θεωρηµένη εξουσιοδότηση αυτού, στο γραφεία της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής (Συγγρού 83,
117 45 ΑΘΗΝΑ).

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η πληρωµή θα γίνει σε Ευρώ €, καταβάλλοντας το 100% της αξίας, µετά την οριστική ποιοτική και
ποσοτική παραλαβή των ειδών, µε έκδοση επιταγής της ΤτΕ, στο όνοµα του αναδόχου από τον υπόλογο
διαχειριστή της ΣΑΕ 050/2 µε την προσκόµιση των απαραίτητων δικαιολογητικών . Τα έξοδα µεταφοράς
των ειδών στο ΚΕ.Π.Υ. Φυλακίου του ∆ήµου Ορεστιάδας, βαρύνουν τον ανάδοχο.
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Α)

ΦΑΚΕΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Ο Προσφέρων θα πρέπει να περιλαµβάνει στο φάκελο δικαιολογητικών τα εξής έγγραφα:
1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, µε
θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία:
•

Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού στον οποίο συµµετέχουν,

•

Να δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους:
i. δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της
παραγράφου 1 του άρθρου 43 του Π∆60/2007, ήτοι:
•

συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2,
παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου

•

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

•

απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία
των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

•

νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται από το
άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την
πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για την
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες

•

κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.

ii. 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.
iii. είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις
φορολογικές υποχρεώσεις τους.
iv. είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο ή ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό
επάγγελµα και για τα αλλοδαπά πρόσωπα ότι είναι εγγεγραµµένοι στα µητρώα του
οικείου Επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις, κατά την ηµέρα
διενέργειας του διαγωνισµού
v. δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική
εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες
καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό
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διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω
νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά
πρόσωπα).
vi. ∆εν είναι ένοχοι υποβολής ψευδούς δηλώσεως ή παραλείψεως υποβολής των
πληροφοριών που απαιτούνται κατ’ εφαρµογή του παρόντος,
vii. ∆εν έχουν διαπράξει επαγγελµατικό παράπτωµα, που µπορεί να διαπιστωθεί µε
οποιοδήποτε µέσο από τις αναθέτουσες αρχές.
Ο προσφέρων δεσµεύεται στην υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 για την
προσήκουσα και έγκαιρη προσκόµιση όσων εκ των ως άνω δικαιολογητικών απαιτούνται από
την διακήρυξη, στην αρµόδια Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού κατά το στάδιο της
κατακύρωσης.

Β)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Ο Προσφέρων στην τεχνική του προσφορά θα περιλαµβάνει:
Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 όπου θα δηλώνει ότι:
Όλα τα προϊόντα είναι καινούρια και αµεταχείριστα και οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών
που προσφέρει είναι σύµφωνες µε τα Παραρτήµατα Α, Β, Γ, ∆ και Ε του Πίνακα Π.2.
• Η ηλεκτρονική συσκευή ελέγχου χειραποσκευών X – Ray µε αυτόµατο σύστηµα
εντοπισµού ύποπτων αντικειµένων και ΤΙΡ, θα παραδοθεί και τοποθετηθεί στο ΚΕ.Π.Υ.
Φυλακίου του ∆ήµου Ορεστιάδας, στον χώρο που θα υποδειχθεί από την Αναθέτουσα
Αρχή.
• Οποιαδήποτε άλλα στοιχεία κρίνει ότι είναι απαραίτητα για την τεκµηρίωση των στοιχείων
των Τεχνικών Προδιαγραφών.
•

Επί ποινή αποκλεισµού θα πρέπει να τηρούνται όλες οι τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται
στα Παραρτήµατα Α, Β, Γ, ∆ και Ε, του Πίνακα Π.2. τεχνικών προδιαγραφών.

Γ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Στην σφραγισµένη οικονοµική του προσφορά ο Προσφέρων θα πρέπει να περιλαµβάνει τους
πίνακες οικονοµικής προσφοράς συµπληρωµένους και υπογεγραµµένους, σύµφωνα µε το Υπόδειγµα
Πινάκων Οικονοµικής προσφοράς Π.3.
Προσφορές που θα περιέχουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Η τιµή που θα ληφθεί υπόψη για την επιλογή του µειοδότη θα είναι η χαµηλότερη ανά οµάδα είδους
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.
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∆)

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1) Οι προσφορές ανοίγονται την ηµέρα του διαγωνισµού, σύµφωνα µε την εξής σειρά, ήτοι:
- Έλεγχος δικαιολογητικών
- Έλεγχος τεχνικής προσφοράς
- Έλεγχος οικονοµικής προσφοράς
2) Αν ο προσφέρων δεν προσκόµισε τα δικαιολογητικά που ορίζει η προκήρυξη τότε η προσφορά
απορρίπτεται.
Η ίδια µεθοδολογία ακολουθείται και για τις τεχνικές προδιαγραφές.
3) Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού εφ’ όσον ολοκληρωθεί η διαδικασία, ανακοινώνει το αποτέλεσµα του
διαγωνισµού την ίδια ηµέρα και ζητάει από τον µειοδότη εντός δύο (2) ηµερών την προσκόµιση των
δικαιολογητικών που απαιτούνται στην παράγραφο 2 του «Α) ΦΑΚΕΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ» της
παρούσης διακήρυξης. Στην συνέχεια η Επιτροπή διαβιβάζει το Πρακτικό της µε συνηµµένα τα
δικαιολογητικά του µειοδότη στις Οικονοµικές Υπηρεσίες, οι οποίες εισηγούνται σχετικά προς τον ∆/ντή της
Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, για την έκδοση κατακυρωτικής απόφασης.
4) Ο ∆/ντής της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής εκδίδει κατακυρωτική απόφαση και καλεί τους
µειοδότες προς υπογραφή των σχετικών συµβάσεων.
5) Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα ορίζονται στο Π.∆. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α’/2007)
«Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου»

Ο ∆/ΝΤΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΑΣ

***
Η
παρούσα
Προκήρυξη
θα
αποσταλεί
ηλεκτρονικά
στην
Υ∆ΕΑΠ
m.el_tes@astynomia.gr και m.o.yp_tes@astynomia.gr , προκειµένου να αναρτηθεί στον
δικτυακό τόπο του Ταµείου Εξωτερικών Συνόρων, του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη µαζί µε το σώµα των Τεχνικών Προδιαγραφών. Το κείµενο της
παρούσας θα αναρτηθεί στο πρόγραµµα «∆ιαύγεια» www.diavgeia.gov.gr , στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων www.eprocurement.gov.gr
Περίληψη της
παρούσας θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής.

Σελίδα 10 από 27

Π.1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΕΙΡΑΠΟΣΚΕΥΩΝ (X-RAY) ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΥΠΟΠΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΙΡ»
ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 676/2013

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ

Ηλεκτρονικής
συσκευής
ελέγχου χειραποσκευών X – Ray µε
αυτόµατο
σύστηµα
εντοπισµού
ύποπτων αντικειµένων και ΤΙΡ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

ΤΙΜΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ

ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΜΕ
ΦΠΑ 23%

ΣΥΝΟΛΟ MΕ
ΦΠΑ (€)

45.000,00

45.000,00

ΣΥΝΟΛΟ Προϋπολογισµού σε Ευρώ (Αριθµητικώς)
µε ΦΠΑ 23%

45.000,00

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

45.000,00€

Το σύνολο του προϋπολογισµού

της προκήρυξης για την

ηλεκτρονική συσκευή ελέγχου χειραποσκευών (x-RAY), ποσού 45.000,00 €, είναι δεσµευτικό. Η ανάθεση
της προµήθειας των παραπάνω ειδών θα γίνει σύµφωνα µε τις προσφορές των υποψηφίων και τα κριτήρια
αξιολόγησης της παρούσας προκήρυξης. Η συνολική παραγγελία προς τον µειοδότη/τους µειοδότες δεν
πρέπει να ξεπεράσει το ανωτέρω ποσό.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ 23%

Ηµεροµηνία ……/……./2013
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Σφραγίδα και υπογραφή προσφέροντος

Π.2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΕΙΡΑΠΟΣΚΕΥΩΝ (X-RAY) ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΥΠΟΠΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΙΡ»
ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 676/2013

Α. ΣΚΟΠΟΣ

Ο έλεγχος αλληλογραφίας (ύποπτων φακέλων και δεμάτων) για την ανίχνευση εκρηκτικών
μηχανισμών και άλλων επικίνδυνων αντικειμένων, με πλήρη διαχωρισμό αυτών σε οργανικά, ανόργανα
και μικτά (organics – inorganics – mixed) ανάλογα με την ύλη κατασκευής τους προς κάλυψη αναγκών του
Κέντρου Πρώτης Υποδοχής Φυλακίου Π.Ε. Έβρου

Β. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1. Η κατασκευή του προς προμήθεια είδους να είναι πρόσφατη και να έχει βασιστεί στις σύγχρονες
τεχνολογικές αντιλήψεις σχετικές με την κατασκευή X-RAY.
2. Η σχεδίαση του προς προμήθεια είδους θα βασίζεται σε ολοκληρωμένα κυκλώματα.
3. Το προσφερόμενο είδος πρέπει να ανταποκρίνεται στις παρακάτω απαιτήσεις σχεδίασης (design
considerations) :
α. Γρήγορη και επιτυχή αναγνώριση (εντοπισμό) βλαβών, με χρήση κατάλληλου λογισμικού.
β. Να παρέχεται ένδειξη του τμήματος στο οποίο υπάρχει βλάβη, με την χρήση ειδικού ενσωματωμένου
διαγνωστικού συστήματος.
4. Να υπάρχουν ειδικά συστήματα ασφάλειας όπως προστατευτικά μολυβδοκαλύμματα και
πολλαπλά συστήματα ενδοασφάλισης τα οποία και θα περιγράφονται οπωσδήποτε στις προσφορές.
5. Το προσφερόμενο είδος θα είναι κατάλληλο για να λειτουργεί ομαλά σε συνεχή 24ωρη λειτουργία
(100% duty cycle), χωρίς την ανάγκη τεχνικής επίβλεψης και δεν θα παρουσιάζονται φαινόμενα
υπερθέρμανσης, αποκλίσεων από τα χαρακτηριστικά της συσκευής και κακής λειτουργίας / απόδοσης σε
οποιαδήποτε από τις υπομονάδες της συσκευής.
6. Να απαιτεί την ελάχιστη πρακτικά προληπτική συντήρηση. Στις προσφορές θα αναγράφεται ο
απαιτούμενος χρόνος συντήρησης, καθώς και το είδος αυτής. Ο προμηθευτής θα πρέπει να δηλώσει και τα
τυχόν προστατευτικά μέτρα που πρέπει να λαμβάνει το προσωπικό συντήρησης για αποφυγή
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παρενεργειών από την ακτινοβολία Χ .
7. Να έχει σχεδιασθεί και κατασκευασθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην επηρεάζεται η ομαλή του
λειτουργία από την συνήθη συσσώρευση σκόνης στις επί μέρους μονάδες του.
8. Να είναι όσο το δυνατό αξιόπιστο με επιθυμητό μέσο χρόνο μεταξύ βλαβών (Mean Time Between
Failures – MTBF) μεγαλύτερο από 5000 ώρες.
9. Οι εξωτερικές πηγές ηλεκτρομαγνητικού θορύβου (noise sources) θα έχουν την ελάχιστη πρακτική
επίδραση επάνω στην συσκευή.
10. Η συσκευή θα είναι καινούργια πρόσφατης κατασκευής.
11. Είναι απαραίτητη η συμμόρφωση του κατασκευαστή με τα ακόλουθα standards :
α. Της σειράς ISO 9001:2000 (για τον οίκο κατασκευής), ή νεότερο.
β. CE-MARK (για κάθε συσκευή).
Να δηλωθούν αναλυτικά τα standards κατασκευής και ασφάλειας με τα οποία συμφωνεί το
προσφερόμενο είδος.
12. Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει επίσης πιστοποίηση σύμφωνα με ISO 9001:2000 (ή
νεώτερη).
13. Ο προσφερόμενος τύπος συσκευής να είναι δοκιμασμένος – εγκατεστημένος σε Αερολιμένα
χώρας της ΕΕ ή άλλους διεθνείς Αερολιμένες ή σε εγκαταστάσεις όπου διενεργήθηκαν διεθνείς αγώνες. Οι
παρεχόμενες πληροφορίες σχετικά με τις άλλες Υπηρεσίες που έχουν προμηθευτεί τα προσφερόμενα
υλικά είναι πληροφοριακού χαρακτήρα, δεν αξιολογούνται και τυχόν έλλειψή τους δεν επηρεάζει το
παραδεκτό της προσφοράς.

Γ. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Η προσφερόμενη συσκευή X-RAY θα πρέπει να καλύπτει τα εξής :
1. Η τάση τροφοδοσίας θα είναι 220 V / 50 Hz και για μεταβολή της τάσης ±10% δεν θα επηρεάζεται
η ομαλή λειτουργία της συσκευής.
2. Θα λειτουργεί ομαλά σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από 00 C έως 400 C και με σχετική υγρασία
90% στους 300 C.
3. Ο όγκος της συσκευής πρέπει να είναι κατά το δυνατό περιορισμένος. Να δηλωθούν οι διαστάσεις
και το βάρος αυτής. Σε κάθε περίπτωση το πλάτος της συσκευής δεν μπορεί να υπερβαίνει επί ποινή
αποκλεισμού τα 86 cm.
4. Η συσκευή θα επιτρέπει την διέλευση με χρήση ταινιόδρομου αντικειμένων προς έλεγχο.
Μέγιστη διάσταση: 63 cm πλάτος x 42 cm ύψος και τουλάχιστον 60cm πλάτος x 40 cm ύψος
5. Το συνολικό βάρος των αντικειμένων, κατανεμημένα σε όλο το μήκος του ταινιόδρομου, που θα
μπορούν να δέχονται οι συσκευές χωρίς προβλήματα (μηχανικά και ηλεκτρονικά) στην λειτουργία τους
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πρέπει να δηλωθεί στην τεχνική προσφορά.
6. Να παρέχεται η δυνατότητα κίνησης του ταινιόδρομου πέρα από την ορθή φορά και αντίστροφα κατά
την επιθυμία του χειριστή.
7. Να δηλωθούν :
α. Η ταχύτητα του ιμάντα.
β. Το χρησιμοποιούμενο σύστημα κίνησης (αλυσίδες, drummotor).
γ. Ο τύπος και η ισχύς του χρησιμοποιούμενου μοτέρ.
δ. Η στάθμη θορύβου (dB) σε απόσταση 1 m από την συσκευή (κίνηση FW / BW).
8. Τόσο η βοηθητική προέκταση ιμάντα εισόδου, όσο και η βοηθητική προέκταση ιμάντα εξόδου θα
είναι αρίστης ποιότητας, από ανοξείδωτο ατσάλινο σκελετό, θα εφαρμόζουν ακριβώς στην είσοδο και
έξοδο της συσκευής και δεν θα δημιουργούν κανένα πρόβλημα στην κίνηση των αντικειμένων κατά την
κίνησή τους επάνω στα ράουλα λόγω κακής κατασκευής και ποιότητας.
9. Ύπαρξη τροχών για μετακίνηση της συσκευής.
10. Η συσκευή θα είναι εφοδιασμένη με σύστημα ενδοασφάλισης για να τίθεται OFF τουλάχιστον στις
κάτωθι περιπτώσεις :
α. Όταν αφαιρεθούν από αυτή τμήματα της εσωτερικής μολυβδοεπένδυσης.
β. Όταν η τιμή της παραγόμενης δόσης υπερβεί το προκαθορισμένο όριο ασφαλείας.
γ. Όταν ο χειριστής το θελήσει, για οποιοδήποτε λόγο, από το πληκτρολόγιό του.
11. Θα παρέχεται ασφάλεια, ώστε να είναι αδύνατη η παρεμβολή μέλους του σώματος στην
πρωτογενή ακτινοβολία.

13. Η δόση ακτινοβολίας στο προς ανίχνευση αντικείμενο θα είναι τέτοια ώστε να μην επηρεάζει :
Ιατρικά φίλμ για 25 τουλάχιστον διελεύσεις.
Φωτογραφικά (έγχρωμα και ασπρόμαυρα) φίλμ των 1600 ASA και για 25 διελεύσεις μέσα από την
συσκευή.
Τρόφιμα και φάρμακα.
Στις προσφορές να δηλωθούν απαραίτητα :
Το ποσοστό ακτινοβολίας των ακτίνων Χ στο υπό έλεγχο αντικείμενο. Ανώτερο επιτρεπτό όριο 0,2
mren (2μSν).
Να κατατεθούν με την τεχνική προσφορά δηλώσεις από αναγνωρισμένο οίκο κατασκευής φίλμ ή
άλλα επίσημα πιστοποιητικά ή επίσημες μελέτες από αναγνωρισμένες αρχές και οργανισμούς στις οποίες
να φαίνεται ότι οι προσφερόμενη συσκευή δεν επηρεάζει ούτε τα φίλμ και ούτε φάρμακα και τροφές.
14. Η διαρρέουσα ακτινοβολία σε οποιοδήποτε σημείο γύρω από την συσκευή δεν πρέπει να
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υπερβαίνει τα δεδομένα του Ελληνικού Υπουργείου Υγείας και άλλων Διεθνών Οργανισμών ήτοι, τα 500
mrem ανά έτος συνεχούς λειτουργίας ή τα 10 mrem για επτά συνεχείς ημέρες λειτουργίας ή τα 0,2 mren
σε απόσταση 5 cm από την συσκευή.
15. Ο έλεγχος των αντικειμένων θα είναι πλήρης σε ποσοστό 100%, χωρίς να υπάρχουν κενά (cut –
off) σε οποιαδήποτε από τις πλευρές του.
16. Η αρχή λειτουργίας της συσκευής θα είναι total scanning (slice by slice) με ηλεκτρονικό τρόπο.
17. Για την γεννήτρια ακτίνων Χ να δοθούν :
Ο τύπος και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της.
Για τον Detector να δοθεί ο αριθμός φωτοδιόδων που φέρει.
18. Το Monitor θα έχει :
α. Μέγεθος οθόνης: 17’’ τουλάχιστον.
β. Resolution τουλάχιστον 1024 x 768 pixels
γ. Ρυθμιστικά κομβία φωτεινότητας, αντίθεσης.
19. Κατά την ανίχνευση :
α. Ο διαχωρισμός των αντικειμένων σε οργανικά (organics), μέταλλα (inorganics) και μικτά (mixed)
θα γίνεται με βάση τον ατομικό αριθμό της συστατικής ύλης κάθε αντικειμένου.
β. Η απεικόνιση των αντικειμένων στο Monitor μετά τον διαχωρισμό θα γίνεται με ξεχωριστό χρώμα
για κάθε κατηγορία υλικού, διαφορετικό για τα οργανικά, διαφορετικό για τα μέταλλα και διαφορετικό για
τα μικτά. Κοινές περιοχές αντικειμένων που επικαλύπτονται (π.χ. οργανικό επάνω σε μέταλλο και το
αντίστροφο), θα πρέπει να απεικονίζονται ως μικτές.
γ. Η φωτεινότητα των χρωμάτων για κάθε κατηγορία υλικού θα υποδεικνύει το πάχος του.
δ. Η εικόνα του νέου αντικειμένου που παρουσιάζεται στα Monitors, θα πρέπει να εμφανίζεται
ομαλά, χωρίς τρέμουλο στο Monitor κατά την αλλαγή της εικόνας .
ε. Η ποιότητα της εικόνας στο Monitor για όλες τις κατηγορίες των υλικών θα είναι άριστη και τόσο η
φωτεινότητα όσο και η διαύγεια των διαφόρων χρωμάτων θα πρέπει να έχει προσαρμοσθεί στην
ευαισθησία του ανθρώπινου ματιού για την άνετη και ξεκούραστη παρακολούθηση της εικόνας από τον
χειριστή.
στ. Κατά την ακτινοσκόπηση της ειδικής βαλίτσας ελέγχου (test case) θα πρέπει να επιτυγχάνονται
τα εξής :
Διακριτικότητα (Resolution) τουλάχιστον 36 AWG.
Διαπερατότητα (Penetration) τουλάχιστον 30 mm ατσάλι.
20. Η ανίχνευση, ο διαχωρισμός των αντικειμένων σε οργανικά – ανόργανα – μικτά και ο εντοπισμός
των υπόπτων αντικειμένων θα ολοκληρώνεται αυτόματα, χωρίς την παρέμβαση του χειριστή με μία και
μοναδική ακτινοσκόπηση του αντικειμένου μέσα από την συσκευή.
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21. Η μονάδα zoom της συσκευής να παρέχει δυνατότητα επισταμένης εξέτασης του υπό ελέγχου
αντικειμένου όταν είναι επιθυμητό και σε βήματα από Χ1 έως Χ8 τουλάχιστον, χωρίς αλλοίωση της
εικόνας. Να δηλωθεί στις προσφορές εάν η συσκευή μπορεί να δώσει επιπρόσθετες πληροφορίες στον
χειριστή την ώρα που αυτός μεγεθύνει την εικόνα.
22. Η συσκευή να διαθέτει αυτόματο σύστημα εντοπισμού υπόπτων αντικειμένων, οργανικών και
ανόργανων ουσιών, το οποίο θα είναι πραγματικού χρόνου (real time) και on- line (με την παρουσίαση της
εικόνας ενός νέου αντικειμένου θα υπάρχουν ήδη μαρκαρισμένα τα ύποπτα αντικείμενα). Το σύστημα θα
πρέπει να έχει εκτός από οπτικό σήμα συναγερμού και αυτόματο σταμάτημα του ταινιόδρομου κατά την
επιθυμία του χειριστή. Επίσης να διαθέτει και λογισμικό TIP (Threat Image Protection), με βιβλιοθήκη
τουλάχιστον 1000 εικόνων με επικίνδυνα αντικείμενα (εκρηκτικοί μηχανισμοί, όπλα διαφόρων τύπων
κ.λ.π. σε διαφορετικές γωνίες) και μηνύματα ορθής ή όχι ανίχνευσης φανταστικών αντικειμένων του TIP
στην Ελληνική γλώσσα με επιθυμητή αναγραφή με Ελληνικούς ή Λατινικούς Χαρακτήρες. Το
προσφερόμενο λογισμικό TIP με τις ζητούμενες βιβλιοθήκες να έχει γίνει αποδεκτό από τουλάχιστον μία
Κρατική Αρχή Ασφαλείας του Εσωτερικού ή Εξωτερικού.
23. Tο εξειδικευμένο λογισμικό της συσκευής θα πρέπει να ανιχνεύει εκρηκτικές ύλες σε ποσότητες
και μορφές που θα καθορίζονται ανάλογα με το επιλεγόμενο πρόγραμμα με οπτική ένδειξη (τοποθετημένη
με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια πάνω στο ύποπτο αντικείμενο) και ηχητική ένδειξη. Το λογισμικό θα πρέπει
να παρουσιάζει υψηλό POD, (Probability Of Detection), τουλάχιστον για τις ελάχιστες ανιχνεύσιμες
ποσότητες κάθε εκρηκτικού και ελάχιστο PFA (Probability of False Alarm). Να δηλωθούν οι κατηγορίες και
οι ελάχιστες ποσότητες ανιχνεύσιμων εκρηκτικών.
24. Η συσκευή θα διαθέτει σύστημα ψηφιακής καταγραφής και αρχειοθέτησης
25. Να διαθέτει τουλάχιστον 1 USB θύρα, για εξαγωγή καταγεγραμμένων εικόνων.
26. Το προς προμήθεια είδος θα παραδοθεί με όλα τα ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ που είναι αναγκαία για την
εγκατάσταση και θέση σε κανονική λειτουργία.
Δ. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ

1. Η προμηθεύτρια Εταιρεία υποχρεούται να παρέχει τεχνική εξυπηρέτηση - συντήρηση με άρτια
οργανωμένο συνεργείο καθώς και ανταλλακτικά και παρελκόμενα, για δέκα (10) τουλάχιστον έτη από της
οριστικής παραλαβή του μηχανήματος και να ικανοποιεί τις αιτήσεις χορήγησης ανταλλακτικών- αν τούτο
ζητηθεί από την Υπηρεσία (μέγιστος χρόνος 30 ημέρες ) και η τιμή τους δεν μπορεί να υπερβαίνει σε καμία
περίπτωση την τρέχουσα τιμή που αναφέρεται στον επίσημο τιμοκατάλογο της εταιρείας.
Σε περίπτωση μη διαθέσεως από τον προμηθευτή των ζητηθέντων από την Υπηρεσία ανταλλακτικών
σε 30 ημέρες από την πρώτη ζήτησή τους, η Εταιρεία αυτή θα υπόκειται σε ανάλογη (σύμφωνα με τις
συναλλαγές ) ποινική ρήτρα και το ολικό ποσό της τιμής των ανταλλακτικών αυτών θα εκπίπτει υπέρ του
Δημοσίου, μέχρι της ανευρέσεώς τους. Επίσης ο φορέας θα κινεί διαδικασίες αποκλεισμού του
προμηθευτή, ο οποίος θα φανεί ασυνεπής ως προς την τήρηση της συμβάσεως, από τις μελλοντικές
προμήθειες του Δημοσίου.
2. O χρόνος ανταπόκρισης για παροχή τεχνικής βοήθειας - συντήρησης - επισκευής θα είναι εντός
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δύο (2) ημερών από της ειδοποιήσεως εκ μέρους της Υπηρεσίας.
Η προμηθεύτρια Εταιρεία, υποχρεούται σε κάθε περίπτωση εντός δέκα (10) ημερών από της
ειδοποιήσεως εκ μέρους της Υπηρεσίας να προβεί στην επισκευή του μηχανήματος, διαφορετικά πρέπει
να το αντικαταστήσει αμέσως μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, με άλλο του ιδίου ή ίσων
δυνατοτήτων τύπου, μέχρι την επισκευή του. Μετά την Τρίτη επισκευή, εάν εμφανισθεί η ίδια βλάβη εντός
ενός (1) έτους από την οριστική παραλαβή του, η συσκευή θα επιστρέφεται στον προμηθευτή με την
υποχρέωση της αντικαταστάσεώς της με άλλη καινούργια. Ως βλάβες για τις οποίες ισχύει η παραπάνω
δέσμευση, δεν νοούνται εκείνες που οφείλονται στον κακό χειρισμό της συσκευής.
Σε περίπτωση αδυναμίας του προμηθευτή να την αντικαταστήσει, τότε ο προμηθευτής υποχρεούται
να καταβάλλει στο Υ.Δ.Τ.&Π.Τ.Π., τη συμβατική αξία της συσκευής και των παρελκομένων της.
3. Η προμηθεύτρια Εταιρεία, να παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) ετών για την συσκευή
και τριών (3) ετών για το Detector και την γεννήτρια ακτίνων Χ, από την οριστική παραλαβή του
μηχανήματος από την Επιτροπή Παραλαβής.

Ε. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΣΩΝ ΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

1. Οι προσφορές θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύονται από φύλλο συμμορφώσεως στην Ελληνική
Γλώσσα και να ακολουθείται η ίδια σειρά και αρίθμηση. Σε κάθε παράγραφο ή υποπαράγραφο να
γράφεται η λέξη ΄΄ΣΥΜΦΩΝΩ΄΄ όταν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και καλύπτει τα ζητούμενα στοιχεία
και γνωρίσματα.
2. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να εκπαιδεύσει δύο (2) άτομα της Υπηρεσίας στη χρήση και
λειτουργία της συσκευής και δύο (2) τεχνικούς της Υπηρεσίας στη συντήρηση και επισκευή αυτής,
αδαπάνως για το Δημόσιο, για χρονικό διάστημα μίας (1) εργάσιμης ημέρας.
3. Οι προσφορές πρέπει να συνοδεύονται από τεχνικό εγχειρίδιο του κατασκευαστή με όλες τις
λεπτομέρειες για τη λειτουργία της συσκευής. Για κάθε συσκευή και παρελκόμενο, πρέπει να
επισυνάπτεται λεπτομερές περιγραφικό φυλλάδιο με εικόνες που καλύπτουν όλες τις πλευρές της
συσκευής. Υλικό που προσφέρεται με απλή αναφορά χωρίς περιγραφή δε θα λαμβάνεται υπόψη και θα
θεωρείται ότι, δε περιλαμβάνεται στην προσφορά. Όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά και στοιχεία που
ζητούνται από τις παρούσες προδιαγραφές πρέπει να προκύπτουν από το τεχνικό εγχειρίδιο του
κατασκευαστικού Οίκου, το οποίο απαραιτήτως να συνυποβάλλεται μαζί με τη τεχνική προσφορά.
Στη τεχνική προσφορά για κάθε τεχνική απάντηση που ζητείται από τις παρούσες τεχνικές
προδιαγραφές, να δίδεται η παράγραφος και η σελίδα του τεχνικού εγχειριδίου ή του τεχνικού φυλλαδίου
του κατασκευαστή Οίκου που καλύπτει το αντίστοιχο σημείο της απάντησης. Στην τεχνική προσφορά θα
πρέπει επίσης απαραιτήτως να αναγράφεται η μάρκα , το μοντέλο ο τύπος, το εργοστάσιο κατασκευής και
η Χώρα καταγωγής της προσφερόμενης συσκευής και των παρελκομένων της.
4. Κατά την παραλαβή να διενεργηθούν οι παρακάτω έλεγχοι :
α) Μακροσκοπικός έλεγχος προς διαπίστωση τυχόν παραμορφώσεων, κακώσεων του επιμελημένου
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της κατασκευής, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της προδιαγραφής, της πληρότητας των τεχνικών όρων της
σύμβασης,
β) Λειτουργικός έλεγχος, προς διαπίστωση του κανονικού της λειτουργίας.
5. Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές και θα απορρίπτονται.
6. Η παράδοση της συσκευής θα πραγματοποιηθεί, με μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή στην
ενδιαφερόμενη Υπηρεσία που θα το προμηθευτεί.
7. Το υπό προμήθεια είδος θα παραδοθεί ενώπιον ειδικής επιτροπής παραλαβής προς την οποία και
θα επιδειχθούν όλες οι επιδόσεις με κάθε δυνατή λεπτομέρεια και χωρίς καμία επιβάρυνση της
Υπηρεσίας.

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΚΤΙΝ ΟΣΚΟΠΗΣΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΕΙΡΑΠΟΣΚΕΥΩΝ (X-RAY)
ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΥΠΟΠΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ TIP
ΟΜΑΔΑ Α΄

ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Α/Α

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
1

Β(8)

7%

2

Γ(3)

7%

3

Γ(7)

5%

4

Γ(13)

8%

5

Γ(18)

13%

6

Γ(19)

15%

7

Γ(22), Γ(23)

10%

8

Γ(25)

5%

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ Α΄ ΟΜΑΔΑΣ
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70%

ΟΜΑΔΑ Β΄

Α

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤ
ΗΣ

/Α

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
1

Δ(1), Δ(2) Τεχνική εξυπηρέτηση-επισκευή-συντήρηση.

5%

Δ(3) Εγγύηση καλής λειτουργίας

8%

Ε(2) Εκπαίδευση

5%

2
3
12%

4

Ε(7) Χρόνος παράδοσης
ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ Β΄ ΟΜΑΔΑΣ

30%

Π.3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ)
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΕΙΡΑΠΟΣΚΕΥΩΝ (X-RAY) ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΥΠΟΠΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΙΡ»
ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 676/2013

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για την υπ’ αριθµό 17.4/676 από 22/02/2013 διακήρυξη του Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού για την προµήθεια ηλεκτρονικής
συσκευής ελέγχου χειραποσκευών (X-RAY) µε αυτόµατο σύστηµα εντοπισµού ύποπτων αντικειµένων και ΤΙΡ του ΚΕ.Π.Υ.
Φυλακίου της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Α.Φ.Μ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΑΡΜΟ∆ΙΑ ∆.Ο.Υ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΠΡΟΣ: ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΗΣ Υ.Π.Υ.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ

ΤΙΜΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΣΕ

€

ΜΟΝΑ∆ΑΣ (ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ )

Ηλεκτρονική
ελέγχου χειραποσκευών
µε
αυτόµατο
εντοπισµού
αντικειµένων και ΤΙΡ

συσκευή
X – Ray
σύστηµα
ύποπτων

1

ΣΥΝΟΛΟ Καθαρής αξίας Προσφοράς σε Ευρώ (Αριθµητικώς)
Σύνολο ΦΠΑ 23%
ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Όλα τα προαναφερόµενα είδη θα πληρούν τις «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ» του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α , του
Πίνακα Π.2. της 17.4/676/22-02-2013 διακήρυξης της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, τους οποίους έλαβα γνώση για
την σύνταξη της παρούσας προσφοράς και τους οποίους αποδέχοµαι πλήρως.

Τόπος / ηµεροµηνία
Ο προσφέρων
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ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

ΣΥΜΒΑΣΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΞΙΑ
ΕΙ∆ΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

:
:

# ............................. #€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α. 23%
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ………………………………………….., ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ (ΚΕ.Π.Υ.) ΦΥΛΑΚΙΟΥ».

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Στην Αθήνα σήµερα την ………η του µηνός ……………..του έτους 2013, ηµέρα …………. και ώρα ………….., οι κάτωθι
συµβαλλόµενοι:

α) Το Ελληνικό ∆ηµόσιο, εκπροσωπούµενο µε βάση τις κείµενες διατάξεις, από τον ……………….∆ιευθυντή της
Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, και που θα αποκαλείται στην συνέχεια, χάριν συντοµίας *Αναθέτουσα Αρχή* ή * Υπηρεσία*
και
β) Ο/Η ………………………..του ………………. και της …………….. γεν. ……………..στ… …………………….. κατ………………..
µε Α.∆.Τ.: …………….. , µε Α.Φ.Μ.: ……………. και που θα αποκαλείται στη συνέχεια χάριν συντοµίας *Προµηθευτής*,
συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:

1. Με την υπ’ αριθ………………..’ από ……………….. Απόφαση του ∆ιευθυντή της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής,
κατακυρώθηκαν τα αποτελέσµατα του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού της υπ’ αριθ. ……………’ από
……………….∆ιακήρυξης της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, που διενεργήθηκε την ……………….και ώρα ………………………΄ για
την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ………………………………………………………………., ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ
(ΚΕ.Π.Υ.) ΦΥΛΑΚΙΟΥ», όπως αναλυτικά περιγράφεται στο άρθρο 2 της παρούσας, στον ανωτέρω συµβαλλόµενο
προµηθευτή.

2. Ύστερα από τα ανωτέρω, η Υπηρεσία, αναθέτει στον προµηθευτή την προµήθεια των ειδών της/των ΟΜΑ∆ΑΣ/ΩΝ
…. του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ……… ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ της υπ’ αριθµό ……………………….από …………..
∆ιακήρυξης της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, µε τους κατωτέρω όρους και συµφωνίες, τις οποίες αυτός (ο προµηθευτής)
αποδέχεται ανεπιφύλακτα:
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ΟΡΙΣΜΟΙ
Για τους σκοπούς της παρούσας Σύµβασης οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται κατωτέρω.

«Αναθέτουσα Αρχή» είναι η Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής.

«Προµηθευτής» είναι ο «………………………….. του …………….. και της ………………….., µε Α.∆.Τ.: ………………,
………………………. µε έδρα ………………….., µε Α.Φ.Μ.:…………………. »,ο οποίος ευθύνεται αποκλειστικά έναντι της
Αναθέτουσας Αρχής για την εκτέλεση της προµήθειας που του ανατίθεται µε την παρούσα Σύµβαση.

«Σύµβαση» είναι το παρόν συµφωνητικό και όλα τα συνηµµένα σ' αυτό τεύχη και λοιπά έγγραφα, τα οποία
αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσης.

«Προµήθεια» είναι η προµήθεια ………………………………………………………, για τις ανάγκες του Κέντρου Πρώτης
Υποδοχής Φυλακίου, όπως αυτός εξειδικεύεται στην παρούσα Σύµβαση και τα οποία αναλαµβάνει να προµηθεύσει ο
προµηθευτής.
Άρθρο 1
Αντικείµενο σύµβασης
Αντικείµενο της παρούσας σύµβασης είναι η προµήθεια ……………………………………………………….., για τις ανάγκες του
Κέντρου Πρώτης Υποδοχής Φυλακίου, όπως αυτός περιγράφεται αναλυτικά στο ………………………….. της παρούσας Σύµβασης
και σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές-απαιτήσεις του …………………………. της υπ’ αριθµό ……………. από
…………….διακήρυξης της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, σε συνδυασµό µε την προσφορά του προµηθευτή, στην συνολική
τιµή των ……………………….. # ………………… € #, συµπεριλαµβανοµένων των κρατήσεων …………………. και του
Φ.Π.Α. 23%.
Άρθρο 2
Στοιχεία του υπό προµήθεια είδους (Ποσότητες – Τιµή)

Α

ΕΙ∆ΟΣ

/Α

1

…………………………………
..

…
..

…………………………………
..

ΑΡΧΙΚΗ
ΦΑΣΗ

∆ΕΥΤΕΡΗ
ΦΑΣΗ

(ΤΕΜΑΧΙΑ)

(ΤΕΜΑΧΙΑ)

…..

…..

…..

….. €

….. €

…..

…..

…..

….. €

….. €

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

….. €

Φ.Π.Α. 23 %

….. €

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

….. €

ΤΙΜΗ
(ΜΟΝΑ∆ΑΣ)

ΣΥΝΟΛΟ
(ΤΕΜΑΧΙΑ)

Η τιµή της µονάδας θα παραµείνει σταθερή για όλη την διάρκεια της σύµβασης.

Σελίδα 22 από 27

ΣΥΝΟΛΟ
ΚΑΘ.ΑΞΙΑΣ

Άρθρο 3
Χρόνος & Τόπος Παράδοσης

1. Ο προµηθευτή υποχρεούται να παραδώσει τα υπό προµήθεια είδη, στην έδρα του Κέντρου Πρώτης Υποδοχής
Φυλακίου, µε δαπάνες δικές του, ως παρακάτω:
Τις ποσότητες των ειδών που αναγράφονται, στον Πίνακα Π.1. Προϋπολογισµού µέχρι τις 06/03/2013.

2. Η Αναθέτουσα Αρχή, έχει το δικαίωµα να καταγγείλει την σχετική σύµβαση, εφόσον ο προµηθευτής, καθ’
οποιονδήποτε τρόπο εκ προθέσεως, συνεχώς και αποδεδειγµένα παραλείπει να εκπληρώσει τις αναληφθείσες υποχρεώσεις
3. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξή της βαρύνει εξ ολοκλήρου τον προµηθευτή, η οποία αν δεν κάνει γνωστή
µε έγγραφό της στην αρµόδια Υπηρεσία τα περιστατικά που αποδεικνύουν την ανωτέρα βία σε ένα 20ήµερο από τότε που
συνέβησαν αυτά και λόγω των οποίων ακολούθησε η αδυναµία της για ολική ή µερική εκτέλεση της σύµβασης που ανέλαβε,
δεν έχει δικαίωµα να επικαλεστεί την ανωτέρα βία και τα νόµιµα δικαιώµατά της που προκύπτουν απ’ αυτή.

Άρθρο 4
Τεχνικές Προδιαγραφές

Τα υπό προµήθεια είδη, θα είναι καινούργια και θα πληρούν τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές-απαιτήσεις, όπως
αυτές αναλυτικά αναφέρονται στην υπ’ αριθµ. της υπ’ αριθµό ……………. από ……………. ∆ιακήρυξη , η οποία αποτελεί
αναπόσπαστο µέρος αυτής.

Άρθρο 5
Ποιοτική-Ποσοτική Παραλαβή

Η Ποιοτική και Ποσοτική Παραλαβή των υπό προµήθεια ειδών θα γίνει από την αρµόδια τριµελή Επιτροπή, σύµφωνα
µε την όρους της ∆ιακήρυξης και της παρούσας Σύµβασης και µε την σύνταξη σχετικών Πρακτικών Παραλαβής, τα οποία θα
αποτελούν δικαιολογητικά της δαπάνης.
Άρθρο 6
Πληρωµή

1. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις της ΣΑΕ 050/2 του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
«Λοιπά Κοινοτικά Προγράµµατα - Ταµείο Εξωτερικών Συνόρων», του ετήσιου προγράµµατος 2011
2. Η πληρωµή της συµβατικής αξίας των ειδών στον προµηθευτή, θα γίνει µε την υποβολή των οικείων
δικαιολογητικών, µετά την οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών και θα χρηµατοδοτηθεί κατά 75% από το
Ευρωπαϊκό Ταµείο Εξωτερικών Συνόρων και κατά 25% από Εθνικούς πόρους.
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3. Η πληρωµή της αξίας των ειδών στον προµηθευτή, θα γίνει µε έκδοση επιταγής της Τράπεζας της Ελλάδος, στο
όνοµα της εταιρείας, από τον Υπόλογο ∆ιαχειριστή της Σ.Α.Ε. 050/2 του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη «Λοιπά Κοινοτικά Προγράµµατα - Ταµείο Εξωτερικών Συνόρων».

Άρθρο 7
Κρατήσεις

1.

Τον προµηθευτή θα βαρύνουν οι παρακάτω νόµιµες κρατήσεις

(επί της συµβατικής αξίας)

ΑΡΧΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

0,10%

ΜΤΠΥ

3% (επί της συµβατικής αξίας)

ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ

2% (2%επί του 3% του ΜΤΠΥ)

ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ

20% (20% επί του 2% του Χαρτοσήµου)

2. Επίσης, θα παρακρατηθεί φόρος εισοδήµατος, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 8
Υπεκµίσθωση – Εκχώρηση δικαιωµάτων

1. Ο προµηθευτής δεν δικαιούται να παραχωρήσει και ιδίως να υπεκµισθώσει σε άλλον την προµήθεια των ειδών της
παρούσας σύµβασης.
2. Επίσης, δεν δικαιούται να εκχωρήσει τα δικαιώµατά που απορρέουν από αυτή τη σύµβαση σε οποιοδήποτε φυσικό
ή νοµικό πρόσωπο, χωρίς τη σύµφωνη γνώµη της Αναθέτουσας αρχής.
Άρθρο 9
Κυρώσεις - ποινικές ρήτρες.

Ως προς τις κυρώσεις για εκπρόθεσµη ή πληµµελή εκτέλεση των όρων της σύµβασης και µη συµµόρφωσης σε τυχόν
διατυπωµένες παρατηρήσεις, ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 33 και 34 του Π.∆.118/2007.
Άρθρο 10
Καταγγελία σύµβασης

Η Αναθέτουσα Αρχή, έχει το δικαίωµα να καταγγείλει την παρούσα σύµβαση, εφόσον ο προµηθευτής, καθ’
οποιονδήποτε τρόπο εκ προθέσεως, συνεχώς και αποδεδειγµένα παραλείπει να εκπληρώσει τις αναληφθείσες υποχρεώσεις
του, ο δε προµηθευτής, εφόσον η Αναθέτουσα Αρχή παραλείπει χωρίς νόµιµη αιτία, την πληρωµή του οφειλόµενου,
σύµφωνα µε την παρούσα, συµβατικού τµήµατος.
Άρθρο 11
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Ανωτέρα Βία

1. Σε περίπτωση ανωτέρω βίας, η απόδειξή της βαρύνει εξ ολοκλήρου τον προµηθευτή, ο οποίος αν δεν κάνει γνωστά
µε έγγραφό του στην Υπηρεσία, τα περιστατικά που αποδεικνύουν την ανωτέρω βία σε ένα 20ήµερο από τότε που
συνέβησαν αυτά και λόγω των οποίων ακολούθησε η αδυναµία της για ολική ή µερική εκτέλεση της σύµβασης που ανέλαβε,
δεν έχει δικαίωµα να επικαλεστεί την ανωτέρω βία και τα νόµιµα δικαιώµατά του, που προκύπτουν απ’ αυτή.
2. Ανωτέρα βία δεν θεωρείται η απεργία ή η στάση εργασίας ή τυχόν επίσχεση εργασίας του προσωπικού για
οποιοδήποτε λόγο.
Άρθρο 12
Εγγύηση καλής εκτέλεσης.

1. Προς εξασφάλιση της καλής εκτέλεσης των όρων της παρούσης σύµβασης, ο προµηθευτής κατέθεσε εγγυητική
επιστολή το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α., µε τα
παρακάτω στοιχεία:

Αριθµός

Ηµεροµηνία

Τράπεζα έκδοσης

Ποσό

Υπέρ της
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ

ΠΡΩΤΗΣ

2. Η εγγύηση αυτή επέχει θέση ποινικής ρήτρας και θα αποδοθεί στον προµηθευτή µετά την πλήρη και κανονική
εκτέλεση των όρων της παρούσας σύµβασης.
Άρθρο 13
Βαρύτητα εγγράφων
1. Οι σχέσεις της Αναθέτουσας Αρχής και του Προµηθευτή, ρυθµίζονται από την παρούσα σύµβαση, την ισχύουσα
νοµοθεσία και όλα τα έγγραφα, που σχετίζονται µε την εν λόγω προµήθεια.
2. Για την άρση τυχόν αµφισβητήσεων ή συγκρουόµενων ρυθµίσεων, εκτός από τους όρους που αναφέρονται ειδικά
στην παρούσα σύµβαση, το κείµενο της οποίας κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο αυτή στηρίζεται, εκτός βεβαίως
κατάδηλων σφαλµάτων ή παραδροµών, ισχύουν και όλα τα παρακάτω αναφερόµενα κείµενα µε την ακόλουθη σειρά
ιεραρχίας:
α) η παρούσα σύµβαση.
β) η υπ΄ αριθ. ……………………….. από ………………… ∆ιακήρυξη της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής
γ) η προσφορά του προµηθευτή.
3. Όπου προκύπτουν ερµηνευτικές ή οποιεσδήποτε άλλες αµφισβητήσεις ή κενά ρυθµίσεων ισχύουν οι πλέον
ευεργετικές, για την Αναθέτουσα Αρχή, ρυθµίσεις.
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Άρθρο 14
Τροποποιήσεις – Προσθήκες
1. Η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί, οποτεδήποτε µέσα στα όρια της σύµβασης, να ζητήσει από τον προµηθευτή να
αναθεωρήσει το χρονοδιάγραµµα ή να επιχειρήσει οποιαδήποτε τροποποίηση στην προµήθεια, εφόσον αυτό δεν συνεπάγεται
αύξηση της δαπάνης.
2. Η παρούσα σύµβαση µπορεί να τροποποιηθεί µόνο όταν συµφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη,
ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου.
Άρθρο 15
Επίλυση διαφορών – ∆ιατάξεις
1. Κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει κατά την εκτέλεση της παρούσας σύµβασης, επιλύεται αποκλειστικά από τα
αρµόδια Ελληνικά ∆ικαστήρια της έδρας της Υπηρεσίας (Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής).
2. Η παρούσα Σύµβαση διέπεται από τις διατάξεις του Π.∆.118/2007

- Ύστερα από τα ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα σύµβαση, η οποία αφού διαβάσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφηκε
νόµιµα από τους συµβαλλόµενους σε δύο (2) όµοια πρωτότυπα, σε κάθε ένα από τα οποία επικολλήθηκαν τα προβλεπόµενα
ένσηµα.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για το Ελληνικό ∆ηµόσιο

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Ο ∆ιευθυντής της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ονοµασία Τράπεζας
Κατάστηµα
Ηµεροµηνία έκδοσης..................

ΠΡΟΣ : Την Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής.

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ……………....…… ΕΥΡΩ …………..

1. Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι της ενστάσεως της διζήσεως, υπέρ
………………………………….., µέχρι του ποσού των

της Εταιρείας ……………………….. που εδρεύει

ΕΥΡΩ ……………… (………….ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ…………..), στο οποίο και µόνο

περιορίζεται η εγγύησή µας, για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης που υπέγραψε µε την Αστυνοµική ∆ιεύθυνση
Ορεστιάδας, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ………………………………………, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ
(ΚΕ.Π.Υ.) ΦΥΛΑΚΙΟΥ».
2. Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί µε µόνη δήλωσή σας, ολικά ή µερικά, χωρίς καµία
από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από
απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
3. Η παρούσα ισχύει µέχρι την παράδοση και οριστική παραλαβή των συµβατικών ειδών από τον προµηθευτή, στην
Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής
4. Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, µε την
προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµα σας θα µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της.
5. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος
χαρτοσήµου.
6. Βεβαιώνεται υπεύθυνα, ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών, που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆,
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο
Οικονοµίας και Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.
Με εκτίµηση
ΤΡΑΠΕΖΑ
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