
 

                    
                         

   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ  :  Πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  για  την  προμήθεια  τριών  (3)

συστημάτων GPSGNSS,  την ένταξή τους σε δίκτυο μονίμων σταθμών αναφοράς και

την λήψη των διορθώσεων των δορυφορικών μετρήσεων (λήψη  data)  για το έργο

“Μετρήσεις ελαιοτεμαχίων των Γραφείων Αγροτικής Οικονομίας (Γ.Α.Ο.) Επανομής,

Βασιλικών  και  Ζαγκλιβερίου  της  Διεύθυνσης  Αγροτικής  Οικονομίας  και  Αλιείας

Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη :      

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης

Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/τ. Α΄/07-06-2010).

2.  Τον  Οργανισμό  Εσωτερικής  Λειτουργίας  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  Π.Δ.

133/2010  (Φ.Ε.Κ.  226/Α΄/27-12-2010),  όπως τροποποιήθηκε  και  ισχύει  με  την  81320  &

77909 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης

(Αρ. Φ.Ε.Κ. 4302/30-12-2016).

3. Το Π.Δ. 80/2016  Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες  (Φ.Ε.Κ. 145/Α΄/5-8-2016).

4. Το Ν. 2362/95 «Περί δημοσίου Λογιστικού , ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες

διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 247/τ.Α΄/27-11-1995) ως προς τις διατάξεις οι οποίες ισχύουν μετά την

εφαρμογή του Ν. 4270/2014.

5. Το Ν.  4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της

Οδηγίας  2011/85/ΕΕ)  –  δημόσιο  λογιστικό  και  άλλες  διατάξεις»  (Φ.Ε.Κ.  143/τ.  Α’/28-06-

2014).

6.  Το  Ν.  2286/95 «Προμήθειες  του  δημόσιου  τομέα  και  ρυθμίσεις  συναφών  θεμάτων»

(Φ.Ε.Κ.19/τ. Α΄/01-02-1995).
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7. Τις διατάξεις του N. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων ,Προμηθειών και Υπηρεσιών

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ ).

8. Την αριθμ. 35130/739/09-08-2010 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών περί αύξησης

των χρηματικών ποσών του ν.2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν

προμήθεια  προϊόντων,  παροχή  υπηρεσιών  ή  εκτέλεση  έργων  (Φ.Ε.Κ.  1291/τ.Β΄/11-08-

2010).

9. Τις Δ/ξεις του Ν. 3861/2010 (Αρ. Φ. 112/13-7-2010), τεύχος Α' «Ενίσχυση της διαφάνειας

με  την  υποχρεωτική  ανάρτηση  νόμων  και  πράξεων  των  κυβερνητικών,  διοικητικών  και

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις», όπως

τροποποιήθηκε με τον Ν. 4210/2013, άρθρο 23 παρ. 4.

10. Το Ν.  4013/2011  (Φ.Ε.Κ.  204  Α'/15-9-2011)  «Σύσταση  ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής

Δημοσίων  Συμβάσεων  και  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων  Συμβάσεων  –

Αντικατάσταση  του  έκτου  κεφαλαίου  του  ν.  3588/2007  (πτωχευτικός  κώδικας)–

Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».

11. Το Ν.  4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις  – Καταργήσεις,  Συγχωνεύσεις Νομικών

Προσώπων  και  Υπηρεσιών  του  Δημόσιου  Τομέα  –  Τροποποίηση  Διατάξεων  του  π.δ.

318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις», άρθρο 1 και άρθρο 3 (Φ.Ε.Κ. 74/τ. Α’/26-03-2014).

12. Το αριθμ. 18REQ002787192  πρωτογενές αίτημα της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και

Αλιείας Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, Τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής.  

13. Την με Αρ. Πρωτ.  69906(2152)/18-04-2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ :

61ΝΞ7ΛΛ-Σ68, ΑΔΑΜ : 18REQ002956764  και A/A 1868 του Τμήματος Προϋπολογισμού,

και Λογιστικής και Ταμειακής Διαχείρισης της Π.Κ.Μ. – Κ.Α.Ε. 02.21.01.723.9899.ξστ.01 –

Μετρήσεις  ελαιοτεμαχίων  ΓΑΟ Επανομής,  ΓΑΟ Βασιλικών,  ΓΑΟ Ζαγκλιβερίου  της  ΔΑΟΑ

ΜΕΘ, ποσού 21.220,00 € (καταχωρήθηκε με α/α  1661 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών

Πληρωμής του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστικής και Ταμειακής Διαχείρισης Π.Κ.Μ.).

14.  Το με Αρ. Πρωτ. 192336/8568/23-07-2018 έγγραφο του Τμήματος Φυτικής και Ζωικής

Παραγωγής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας Μ.Ε.Θ. .

15. Την  αριθμ. 30110(385)/27-01-2017  Απόφαση  Περιφερειάρχη  Κεντρικής  Μακεδονίας

“Περί  μεταβίβασης  αρμοδιοτήτων  των  οργανικών  μονάδων  της  Περιφέρειας  Κεντρικής

Μακεδονίας στους Αντιπεριφερειάρχες και στον Εκτελεστικό Γραμματέα, καθώς και παροχή

εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και  άλλων πράξεων  “ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ”,  στους  Αντιπεριφερειάρχες,  στον  Εκτελεστικό  Γραμματέα,  στους

Προϊσταμένους  των  Γενικών  Διευθύνσεων,των  Διευθύνσεών  /Αυτοτελών  Διευθύνσεων,

Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων/Αυτοτελών Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων της Περιφέρειας

Κεντρικής  Μακεδονίας  (Φ.Ε.Κ.  390/Β΄/10-02-2017)  και  την  αριθμ.  Γ.Π.Κ.Μ.οικ.844/26-03-

2018 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας “Περί ορισμού Αντιπεριφερειάρχη και

ανάθεση  τομέων  ευθύνης  σε  όλους  τους  Αντιπεριφερειάρχες  της  Περιφέρειας  Κεντρικής

Μακεδονίας” (Φ.Ε.Κ. 1266/Β’/10-04-2018).  

Ανακοινώνει ότι:
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προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης για : 

Α) την προμήθεια τριών (3) συστημάτων GPSGNSS [ένα (1) για το Γραφείο Αγροτικής

Οικονομίας Επανομής, ένα (1) για το Γραφείο Αγροτικής Οικονομίας Βασιλικών & ένα

(1) για το Γραφείο Αγροτικής Οικονομίας Ζαγκλιβερίου], 

Β) την ένταξή τους σε δίκτυο μονίμων σταθμών αναφοράς και 

Γ) την λήψη των διορθώσεων των δορυφορικών μετρήσεων (λήψη data) 

για το έργο “Μετρήσεις ελαιοτεμαχίων των Γραφείων Αγροτικής Οικονομίας (Γ.Α.Ο.)

Επανομής,  Βασιλικών και  Ζαγκλιβερίου  της  Διεύθυνσης Αγροτικής  Οικονομίας  και

Αλιείας  Μητροπολιτικής  Ενότητας  Θεσσαλονίκης,  για  την  ορθή  τήρηση  του

ελαιοκομικού μητρώου,  σύμφωνα με  τους  Κανονισμούς της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης

1306 & 1307 του 2013, τον Ν. 3852/2010 & την ΚΥΑ 295530/2004 (Φ.Ε.Κ. 1511/τ. Β’/08-

10-2004).

Κριτήριο ανάθεσης :   η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτι  -  

στης σχέσης ποιότητας – τιμής [για τα αντικείμενα Α) & Β)] και η πλέον συμφέρουσα από οι-

κονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για το αντικείμενο Γ).

Η  συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται  στο πόσο των

21.220,00   €     συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%  , όπου :

Α) 19.500,00 € για την προμήθεια τριών συστημάτων GPSGNSS,

Β) 1.000,00 € για την ένταξη των τριών συστημάτων GPSGNSS σε δίκτυο μονίμων σταθ-

μών αναφοράς για την λήψη διορθώσεων δορυφορικών μετρήσεων για τη διενέργεια μετρή-

σεων ακριβείας 5 εκατοστών (ετήσια) και

Γ) 720,00 € για ετήσια τέλη κινητής τηλεφωνίας για την λήψη των προαναφερθέντων διορ-

θώσεων διορθωτικών μετρήσεων (λήψη data 2 GB μηνιαίως). Στο ποσό συμπεριλαμβάνο-

νται τέλη και φόροι κινητής τηλεφωνίας.

CPV  : 38112100-4  Συστήματα  παγκόσμιας  πλοήγησης  και  παγκόσμιου  προσδιορισμού

θέσης (GPS ή ισοδύναμα)

NUTS : EL522

Η παρούσα Πρόσκληση υπόκειται στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις :

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ 

Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι συντελεστές βαρύτητας των υπό προμήθεια ειδών

καθώς  και  της  ένταξης  αυτών  σε  δίκτυο  μονίμων  σταθμών  αναφοράς  για  την  λήψη
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διορθώσεων δορυφορικών μετρήσεων για τη διενέργεια μετρήσεων ακριβείας 5 εκατοστών

(ετήσια)  περιγράφονται  στο  Παράρτημα  της  παρούσας  Πρόσκλησης  Εκδήλωσης

Ενδιαφέροντος.

2. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι υποψήφιοι δύνανται να καταθέσουν προσφορά για ένα ή περισσότερα τμήματα

του  προϋπολογισμού  [Α),  Β),  Γ)],  όπως  αναφέρονται  στη  σελίδα  3  της  παρούσας

Πρόσκλησης.

Οι  προσφορές  τοποθετούνται  μέσα  σε  ενιαίο  σφραγισμένο  φάκελο,  ο  οποίος  θα

περιέχει:

1) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε

ισχύει, δίχως να απαιτείται θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής στην οποία δηλώνονται τα

κάτωθι:

α)  Δεν  υπάρχει  σε  βάρος  του  αμετάκλητη  καταδικαστική  απόφαση  σχετικά  με  τα  εξής

αδικήματα:  συμμετοχή σε  εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά

εγκλήματα  ή  εγκλήματα  συνδεόμενα  με  τρομοκρατικές  δραστηριότητες,

νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες  ή  χρηματοδότηση  της

τρομοκρατίας, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, 

β) Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος.

γ) Είναι εγγεγραμμένος στο οικείο επιμελητήριο. 

δ) Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον υποψήφιο ανάδοχο για ένα (1) έτος από την ημέρα

διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης. 

ε) Η διαθεσιμότητα των ειδών για τα οποία κατατίθεται προσφορά.

Σημειώνεται ότι για όσα δηλώθηκαν με την ανωτέρω Υπεύθυνη Δήλωση θα ζητηθεί

προσκόμιση των αντίστοιχων Δικαιολογητικών  μόνο από τον προσωρινό ανάδοχο και

πριν την έκδοση της Απόφασης Ανάθεσης (Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, Φορολογική

και Ασφαλιστική Ενημερότητα, Αποδεικτικό Εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο). 

2) Χωριστό Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς

Προς απόδειξη των όσων απαιτούνται βάσει των προδιαγραφών του Παραρτήματος

της  παρούσας  Πρόσκλησης  Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος,  ο  υποψήφιος  θα  προσκομίσει

εντός του φακέλου της Τεχνικής Προσφοράς : 

* τα Τεχνικά φυλλάδια των ειδών για τα οποία καταθέτει προσφορά, στην ελληνική γλώσσα

και  στην  αγγλική  γλώσσα,  από  τα  οποία  θα  προκύπτει  ότι  καλύπτεται  το  σύνολο  του

αριθμού των προδιαγραφών - απαιτήσεων για κάθε είδος και

* αρμοδίως υπογεγραμμένα τα αντίστοιχα Φύλλα Συμμόρφωσης (σελίδες 11 & 14 του εν

λόγω Παραρτήματος).
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3) Χωριστό Φάκελο Οικονομικής Προσφοράς

Η προσφορά θα δίνεται σε ευρώ (χωρίς και συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). 

Φόροι, ΦΠΑ, κρατήσεις υπέρ τρίτων, κάθε άλλη νομική επιβάρυνση καθώς και κάθε

άλλη δαπάνη μη ρητά καθοριζόμενη από την παρούσα, επιβαρύνουν τον Ανάδοχο και θα

πρέπει να έχουν συνυπολογισθεί στην προσφορά του διαγωνιζόμενου.

Προσφορά  που  θα  υπερβαίνει  την  συνολική  ανά  τμήμα  προϋπολογισμού

προϋπολογισθείσα  δαπάνη   [Α),  Β),  Γ)  σελίδας  3.  παρούσας  Πρόσκλησης)

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24% θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

3. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι  ενδιαφερόμενοι  δύνανται  να  καταθέσουν  την  προσφορά  τους  ή  να  την

αποστείλουν  ταχυδρομικά  -courier σε  σφραγισμένο  φάκελο  στα  γραφεία   του  Τμήματος

Προμηθειών,  26ης Οκτωβρίου 64, Τ.Κ.: 546 27, Θεσ/νίκη με την προϋπόθεση ότι θα έχουν

περιέλθει στην υπηρεσία μας και θα έχουν  πρωτοκολληθεί έως την  Δευτέρα    06  /08/2018  

και ώρα 12 : 00 μ.μ. .

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από τη διενεργούσα τη διαδικασία

της  ανάθεσης  υπηρεσία  στα  γραφεία  του  Τμήματος  Προμηθειών,  παρουσία  των

προσφερόντων  ή  των  νομίμως  εξουσιοδοτημένων  εκπροσώπων  τους την  ίδια  μέρα

(  Δευτέρα 06  /08/2018) και ώρα 12 : 30 μ.μ.   .

Για περαιτέρω πληροφορίες για την εν λόγω ανάθεση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν

να  απευθύνονται στο τηλέφωνο  2313 – 330344 (για θέματα που αφορούν στον φάκελο Τε-

χνικής Προσφοράς) & στο τηλέφωνο 2313 – 319.146 (για λοιπά θέματα).

4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Με το άνοιγμα του  φακέλου της προσφοράς, αξιολογείται η ορθότητα κατάθεσης της

Υπεύθυνης Δήλωσης. Κατόπιν, επιδίδεται ο υποφάκελος “ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ” στην Επι-

τροπή Τεχνικής Αξιολόγησης (η οποία συγκροτείται με απόφαση της Οικονομικής Επιτρο-

πής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας)  η οποία τον αποσφραγίζει και εξετάζει και αξιο-

λογεί σε κλειστή συνεδρία τα στοιχεία του φακέλου. Κατόπιν συντάσσει το σχετικό Πρακτικό.

 Όσες προσφορές θα αξιολογηθούν θετικά ως προς τα ανωτέρω θα συνεχίσουν με

το άνοιγμα των «Οικονομικών προσφορών» όπου και θα καταγραφούν  οι οικονομικές

προσφορές  με  φθίνουσα  σειρά.  Ανάδοχος  αναδεικνύεται  ο  προσφέρων την    πλέον συμ  -  

φέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής [για

τα αντικείμενα Α) & Β)] και την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά απο-

κλειστικά βάσει τιμής για το αντικείμενο Γ).  
5



5. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η παραλαβή των ειδών (3 συστήματα GPSGNSS) θα γίνει εντός δεκαπέντε (15)

ημερών  από  την  υπογραφή  της  σύμβασης,  ενώ  για  τα  αντικείμενα  Β)  &  Γ)  της

παρούσας Πρόσκλησης η σύμβαση ορίζεται ετήσια από την υπογραφή της.

Η εκτέλεση της σύμβασης θα παρακολουθείται από αρμόδια Επιτροπή Παρακολού-

θησης και Παραλαβής, η οποία θα βεβαιώνει την καλή εκτέλεση ως προς την παραλαβή των

ειδών.

Η σύμβαση που θα συναφθεί μπορεί να τροποποιηθεί σε περίπτωση που προκύ-

ψουν  αντικειμενικά  αιτιολογημένες  συνθήκες,  εφόσον  συμφωνήσουν  προς  τούτο  τα  δύο

συμβαλλόμενα μέρη.

Ο Ανάδοχος που θα προκύψει δε δικαιούται να μεταβιβάσει ή να εκχωρήσει τη

Σύμβαση ή μέρος αυτής.

                                                                       
                                                                                    ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ Π.Κ.Μ.                        
                                                                     Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
                                                                     ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Κ.Μ.   
                                                              
                                                                               

                                                                       ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ   GPSGNSS  - ΦΥΛΛΟ  
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

      ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
1. Εξαρτήματα - Παρελκόμενα
2. Επισκευή-Συντήρηση-Εγγύηση
3. Εκπαίδευση
4. Γενικά – Τεχνικές μέτρησης και ακρίβεια συστήματος

ΑΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ - ΑΠΑΙΤΗΣΗ
Ποσοστό επί της συνολικής βαθμολογίας (ΣΒ)  20%

1.1

Ο δέκτης θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα
παρελκόμενα:
Ένα (1) στυλεό από ανθρακονήματα ύψους 2 m.
Μία (1) βάση στήριξης του χειριστηρίου στον στυλεό.
Ένα (1) φορτιστή για το δέκτη.
Ένα (1) φορτιστή για το χειριστήριο πεδίου.
Μία (1) θήκη μεταφοράς.

               20%2.1
Ο Δέκτης και  το  χειριστήριο πεδίου θα συνοδεύεται
από Εγγύηση καλής  λειτουργίας  διάρκειας   ενός  (1)
έτους από τον κατασκευαστή.

        
  3.1

Για την κατά το δυνατόν, άμεση και πλήρη αξιοποίηση
του δέκτη GPS GNSS, ο προμηθευτής αναλαμβάνει την
υποχρέωση της ταχύρυθμης βασικής εκπαίδευσης στο
γραφείο  και  στο  πεδίο  χρηστών  που  θα  υποδείξει  η
Αναθέτουσα  αρχή,  για  χρόνο  δύο  ημερών  –  για
εκπαίδευση χειρισμού και μετρήσεων στο πεδίο  ή σε
εκπαίδευση στο γραφείο.

       4.  Γενικά

ΑΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ - ΑΠΑΙΤΗΣΗ

80%

4.1

Η ανωτέρα προμήθεια που αφορά την προμήθεια τριών
(3)  Γεωδαιτικών  Δορυφορικών  Δεκτών  εντοπισμού
θέσης  GPS GNSS τριών  συχνοτήτων  L1,L2,L2C με
δυνατότητα εφαρμογών πραγματικού χρόνου RTK με τα
απαραίτητα  λογισμικά  και  παρελκόμενα  τους  όπως
προδιαγράφονται παρακάτω.

   

4.1
Στατικός  εντοπισμός  θέσης  (  Precision Static  )  με
οριζοντιογραφική  ακρίβεια  3  mm  ±  0.1  ppm  και
υψομετρική ακρίβεια  3.5  mm ± 0.4 ppm.

4.2 Ένας  δέκτης  ο  οποίος  να  ενσωματώνει  την  GNSS
κεραία και τη μπαταρία. 
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4.3
Όλα τα παρελκόμενα για τη σωστή λειτουργία του δέκτη
GPS σε εφαρμογές πραγματικού χρόνου RTK .

   

4.4

Ο  προμηθευτής   θα  πρέπει  να  διαθέτει  σύστημα
διαχείρισης  ποιότητας  ISO 9001:2015  ,  27001:2013 ,
14001:2015  και  ο  προσφερόμενος  εξοπλισμός  να
συνοδεύεται από πιστοποιητικά CE.

      ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
5. Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Δεκτών GNSS

ΑΑ                ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ – ΑΠΑΙΤΗΣΗ
Ποσοστό επί της συνολικής βαθμολογίας (ΣΒ) 35%

5.1

Να  διαθέτει  226  κανάλια  παρακολούθησης
δορυφορικού σήματος. Παρακολούθηση σημάτων των
δορυφόρων  GPS  στις  φέρουσες  συχνότητες
L1,L2,L2C. Παρακολούθηση σημάτων των δορυφόρων
GLONASS  στις  φέρουσες  συχνότητες   L1,L2.
Παρακολούθηση σημάτων των δορυφόρων SBAS (L1
C/A WAAS/EGNOS/MSAS/GAGAN)  και  του
Δορυφορικού  συστήματος  Japan’s Quasi-Zenith
Satellite System στη συχνότητα  L1 C/A. 

                   40%

   
5.2 Ο δέκτης να μπορεί να εκτελεί RTK εφαρμογές

   

5.3
Ο δέκτης να διαθέτει τεχνολογία Bluetooth για την 
ασύρματη επικοινωνία του με το χειριστήριο πεδίου και
την απρόσκοπτη λειτουργία του άνευ καλωδίων.

   

5.4
Ο  δέκτης  να  υποστηρίζει  καταγραφή  RTK
δορυφορικών δεδομένων με ρυθμό τουλάχιστον 10 Hz.

   

5.5

Να είναι δυνατή η έναρξη και παύση της καταγραφής
αρχείων  πρωτογενών  δορυφορικών  μετρήσεων  από
κουμπιά  του  ίδιου  του  δέκτη,  χωρίς  την  χρήση
χειριστηρίου.

   

5.6

Να υπάρχουν ενδείξεις στην πρόσοψη του δέκτη που
να  ενημερώνουν  τον  χρήστη  τουλάχιστον  για  την
κατάσταση της λειτουργίας του δέκτη, τον αριθμό των
δορυφόρων που παρακολουθούνται και την επάρκεια
των μπαταριών.

   

5.7
Ο  δέκτης  να  διαθέτει  ενσωματωμένες  μπαταρίες  οι
οποίες  να επαρκούν για  εργασία  RTK στο πεδίο  20
ώρες συνεχούς χρήσης.

                     60%

     

   
5.8 Να διαθέτει εσωτερική μνήμη τουλάχιστον 2GB. 

   
5.9 Να είναι λειτουργικός σε θερμοκρασίες λειτουργίας από

-20οC έως +65οC.

8



   

5.10
Να  είναι  ανθεκτικός  σε  σκληρές  συνθήκες  εργασίας
σύμφωνα με το πρότυπο IP 67.

   

5.11
Να είναι ελαφρύς και συγκεκριμένα το βάρος του δέκτη
να μην ξεπερνά τα 800-850 γραμμάρια

   `

       ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
6. Χειριστήριο Συστήματος
7. Λογισμικό Πεδίου 

ΑΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ - ΑΠΑΙΤΗΣΗ
Ποσοστό επί της συνολικής βαθμολογίας(ΣΒ) 45%

6.1 Να διαθέτει επεξεργαστή 1GHZ.

    
                     60%

   

6.2
Να διαθέτει  έγχρωμη  οθόνη  αφής  3.7΄΄inch.,  υψηλής
ευκρίνειας  σε  οποιεσδήποτε  συνθήκες  φωτισμού  και
ανάλυσης τουλάχιστον 480×640 pixels.

   

6.3
Να  διαθέτει  φυσικό  πληκτρολόγιο  τουλάχιστον  27
πλήκτρων.

   

6.4

Το χειριστήριο να διαθέτει θύρα  USB type mini B, για
σύνδεση με τον H/Y και τη μεταφορά δεδομένων καθώς
και  θύρα  υποδοχής  κάρτας  μνήμης  για  αύξηση  της
χωρητικότητας  αποθήκευσης  δεδομένων  τουλάχιστον
32GB.

   
6.5 Να έχει εσωτερική μνήμη RAM 512 MB και ROM 1GB

   

6.6
Να  διαθέτει  ενσωματωμένη  Bluetooth  τεχνολογία  για
την  ασύρματη  επικοινωνία  του  με  το  δέκτη  GNSS
καθώς και ασύρματη Wi-Fi (802.11 b/g) τεχνολογία.

   

6.7
Να συνοδεύεται  από  επαναφορτιζόμενη  μπαταρία  Li-
ion για χρήση 10 ωρών συνολικής λειτουργίας.

6.8   Να λειτουργεί σε θερμοκρασίες από -20ο C έως +60ο C.

6.9 Να διαθέτει ενσωματωμένο modem 3.5G

6.10
Να  είναι  ανθεκτικό  σε  πτώση  από  1.5m σε
οποιαδήποτε επιφάνεια.

7. Λογισμικό πεδίου
        
  ΑΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ - ΑΠΑΙΤΗΣΗ

7.1 Να  υποστηρίζει  διάφορα  datum  και  προβολικά
συστήματα συντεταγμένων και ειδικότερα την ΕΓΣΑ87
και  την  UTM.  Να  υποστηρίζει  τοπικά  και  αυθαίρετα
συστήματα συντεταγμένων. Να υποστηρίζει επίσης τα
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νέα  συστήματα  HEPOS  GGRS87/TM87  και
HTRS07/TM07.

40%

   

7.2

Να  παρέχει  πλήρη  εποπτεία  λειτουργίας  του  δέκτη
όπως  αριθμός  λαμβανόμενων  δορυφόρων,  ακρίβεια
εντοπισμού, αριθμούς DOP και πίνακα με στοιχεία από
τους λαμβανόμενους δορυφόρους.

   

7.3
Να επιτρέπει στο χρήστη να καθοδηγεί και να ρυθμίζει
τους προσφερόμενους δέκτες είτε για RTK είτε για post
– processing τοπογραφικές εφαρμογές.

   

7.4
Να  υποστηρίζει  την  εισαγωγή  τοπικών  μοντέλων
γεωειδούς για τη σωστή μετατροπή των γεωμετρικών
υψομέτρων σε ορθομετρικά.

   

7.5
Να υποστηρίζεται η καταγραφή σημείων (points) και η
ένωση αυτών με γραμμές (lines).

   

7.6
Να παρέχει  πληροφορίες  μήκους μεταξύ  σημείων και
εμβαδόν επιφάνειας στο πεδίο.

   

7.7
Να  υποστηρίζει  λειτουργίες  χάραξης.  Η  χάραξη  σε
σημεία να γίνεται με γραφικό και αναλυτικό τρόπο για
εύκολο προσδιορισμό των σημείων.   

   

7.8
Να  παρέχει  δυνατότητα  γραφικής  απεικόνισης  των
σημείων και καθοδήγησης στα σημεία χάραξης.

   

7.9
Να  υποστηρίζει  δυνατότητα  χάραξης  σημείων
ευθυγραμμιών  και  σημείων  παραπλεύρως  της
ευθυγραμμίας.

   

7.10
Να  διαθέτει  πλήρες  μενού  γεωμετρικών  υπολογισμών
πεδίου  για  τον  εύκολο  υπολογισμό  αζιμούθιων,
υπολογισμού σημείων με αζιμούθια και αποστάσεις κλπ.
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ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ GPSGNSS

Γενικά- Δέκτης GNSS

1
Το σύνολο του προσφερόμενου εξοπλισμού και λογισμικού πεδίου να
είναι του ίδιου κατασκευαστικού οίκου.

2
Κινηματικός  Εντοπισμός  θέσης  σε  πραγματικό  χρόνο  (  Real  Time
Kinematic ) με οριζοντιoγραφική ακρίβεια τουλάχιστον 10 mm ± 0.8 ppm
και υψομετρική ακρίβεια τουλάχιστον  15  mm ± 1 ppm.

        3

Ο  δέκτης  να  υποστηρίζει  ασύρματη  τεχνολογία  που  να  επιτρέπει  τη
σύνδεση έως 3 επιπλέον δεκτών και σε απόσταση 300 μέτρων με την
χρήση  του  ενσωματωμένου  Bluetooth  σε  περίπτωση  μελλοντικής
αναβάθμισης σε Baser-Rover.  Η προσθήκη αυτή να μην απαιτεί  καμία
παρέμβαση  στο  hardware  ή  προσθήκη  εξωτερικών  συσκευών.  Η
ενεργοποίηση να γίνεται με την αγορά ενός κωδικού.

4
Η  πλακέτα  του  δέκτη  να  κατασκευάζεται  από  την  εταιρία  που
κατασκευάζει και τον υπόλοιπο δέκτη. 

Χειριστήριο Συστήματος

5 Να χρησιμοποιεί λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows Embedded 

6
Να  διαθέτει  ψηφιακή  κάμερα  5MP,  ενσωματωμένο  GPS  για  αυτόνομη
χρήση του ανεξάρτητα από τους GNSS δέκτες.

Λογισμικό Πεδίου

7

Να υποστηρίζει την εισαγωγή και εξαγωγή αρχείων μορφής .dwg , dxf, 
xml, shp, Esri Shape Zipped, TDS(cr5),  Microstation .dgn, csv, Bentley 
infrastructure model *.icm.dgn, *.idgndb, *.imodel, SBG format, *.GSI   και 
αρχείων συντεταγμένων μορφής ASCII καθώς και αρχεία raster (jpeg, 
geotif, bmp).

8

Δυνατότητα εφαρμογής Co-Go ρουτινών, που επιτρέπουν τον 
υπολογισμό της γωνίας διεύθυνσης και της απόστασης μεταξύ δύο 
σημείων, τον προσδιορισμό του σημείου τομής μεταξύ δύο διευθύνσεων, 
τη χάραξη διχοτόμου μεταξύ δυο διευθύνσεων που σχηματίζουν γωνία 
μεταξύ τους, τη μετατροπή της κλίμακας των αποστάσεων των σημείων 
από τον σταθμό αναφοράς και τη μεταφορά και την περιστροφή σημείων
γύρω από ένα γνωστό σημείο, εμβαδομέτρηση, DTM, υπολογισμό 
ισοϋψών καμπυλών, κτλ.

9

Δυνατότητα εφαρμογής χάραξης σημείων, ευθυγραμμιών και σημείων 
παραπλεύρως της ευθυγραμμίας, χάραξη από λίστα σημείων, πύκνωση, 
OFFSET, χάραξη καμπυλών, ψηφιακό μοντέλο εδάφους, ισοϋψών 
καμπυλών, κτλ.

Ως  νόμιμος  εκπρόσωπος  της  εταιρείας/επιχείρησης  με  την
επωνυμία  ...................................................................................,  βεβαιώνω  ότι
συμμορφώνομαι/δεν συμμορφώνομαι (να διαγραφεί ότι δεν ισχύει) με το παρόν Φύλλο
Συμμόρφωσης.

                                                                                         Υπογραφή και ονοματεπώνυμο
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►Το Φύλλο Συμμόρφωσης για τα τμήματα της κάθε ομάδας που δεν βαθμολογούνται θα
πρέπει  να  συμπληρωθεί  και  υπογραφεί  από  τους  υποψηφίους  και  είναι  απαραίτητο
δικαιολογητικό στον φάκελο των τεχνικών προδιαγραφών, αρνητική ανταπόκριση σε αυτό
σημαίνει  αποκλεισμό  του  υποψηφίου.  Τα  9  σημεία  του  είναι  απαραίτητα  για  την
συμμετοχή  στην  βαθμολόγηση  επίσης  θα  πρέπει  να  γίνεται  παραπομπή  στα  τεχνικά
φυλλάδια  των  προς  προμήθεια  GPSGNSS.  Τα  φυλλάδια  του  φακέλου  να  είναι  στην
ελληνική και αγγλική γλώσσα.
► Για τις τεχνικές προδιαγραφές που βαθμολογούνται, η  βαθμολόγηση κάτω του εκατό
(100) επίσης σημαίνει αποκλεισμό του υποψηφίου.
► Η βαθμολόγηση για κάθε τμήμα της κάθε Ομάδας, θα κυμαίνεται από 100 έως 120.
 ►Η  τεχνική  βαθμολογία  θα  καλύπτει  το  85%  της  συνολικής  βαθμολογίας  ενώ  η
οικονομική  προσφορά  θα  καλύπτει  το  15%  της  συνολικής  βαθμολογίας  των  3
συστημάτων προς προμήθεια.

   Λεπτομέρειες τεχνικής βαθμολογίας:
Οι τεχνικές προδιαγραφές χωρίζονται σε 3 κατηγορίες:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Α :  Περιλαμβάνει  προδιαγραφές  που  αφορούν  γενικές
δεσμεύσεις του προμηθευτή και γενικά χαρακτηριστικά των συστημάτων
GPSGNSS  περιλαμβάνει το 20% της τεχνικής βαθμολογίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Β:  Περιλαμβάνει  τις  τεχνικές  προδιαγραφές   του  δέκτη
GNSS και περιλαμβάνει το 35% της τεχνικής βαθμολογίας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: Περιλαμβάνει τις τεχνικές προδιαγραφές του χειριστηρίου
συστήματος  και  του  λογισμικού  πεδίου  και  περιλαμβάνει  το  45% της
τεχνικής βαθμολογίας.
H Συνολική Βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς θα είναι (ΣΒ) =
0,20 Χ Α + 0,35 Χ Β + 0,45 Χ Γ

1. Ο Τελικός βαθμός αξιολόγησης (ΤΒΑ) =
0,85 Χ (ΣΒ του προσφερόμενου / ΣΒ της καλύτερης βαθμολογίας)
+0,15 Χ ( η οικονομική προσφορά με την μικρότερη τιμή  χωρίς τον
ΦΠΑ/ η οικονομική προσφορά που δίνει ο διαγωνιζόμενος χωρίς
τον ΦΠΑ)
Προμηθευόμαστε εκείνο το σύστημα με το μεγαλύτερο ΤΒΑ.
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Μ.Σ.Α.)-
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

           Α: Γενικές ιδιότητες

ΑΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ - ΑΠΑΙΤΗΣΗ

1.1
Δυνατότητα σύνδεσης του δικτύου με παγκόσμια ή/και ευρωπαϊκά γεωδαιτικά 
Συστήματα Αναφοράς υψηλής ακρίβειας (π.χ. ITRF),

1.2
Tο Δίκτυο Μονίμων Σταθμών Αναφοράς (Μ.Σ.Α.) να διαθέτει πιστοποίηση από 
ανεξάρτητο φορέα. 

1.5
Θα πρέπει να προσφέρεται συνδρομή στο δίκτυο σταθμών αναφοράς για 1 έτος 
τόσο για υπηρεσίες RTK όσο και για Static

Β. Ειδικές Ιδιότητες

1.3 Το δίκτυο να παρέχει τη δυνατότητα λήψης πρωτογενών δεδομένων σε μορφή Rinex

1.4
Δυνατότητα έμμεσης σύνδεση με το Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 
HTRS07 μέσω των σταθμών αναφοράς του δικτύου EPN. 
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ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

1 Το δίκτυο σταθμών αναφοράς θα πρέπει να είναι της προμηθεύτριας εταιρίας

2
Δυνατότητα Δικτύου Μονίμων Σταθμών Αναφοράς (Μ.Σ.Α.) με κάλυψη σε 
όλο τον Ελλαδικό χώρο , αποτελούμενο από άνω των 100 Μόνιμων 
Σταθμών Αναφοράς , έτσι ώστε να παρέχεται η μέγιστη δυνατή ακρίβεια .

3
Το δίκτυο σταθμών αναφοράς να υποστηρίζει GPS και GLONASS, να παρέχει 
δεδομένα πραγματικού χρόνου σε διάφορες μορφές επίλυσης (Single base, VRS, 
κ.λπ.). στα διεθνή Standards Δικτυακής επίλυσης.

Ως  νόμιμος  εκπρόσωπος  της  εταιρείας/επιχείρησης  με  την
επωνυμία  ...................................................................................,  βεβαιώνω  ότι
συμμορφώνομαι/δεν συμμορφώνομαι (να διαγραφεί ότι δεν ισχύει) με το παρόν Φύλλο
Συμμόρφωσης.

                                                                                         Υπογραφή και ονοματεπώνυμο
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►Το Φύλλο Συμμόρφωσης για τις προδιαγραφές που δεν βαθμολογούνται θα πρέπει να
συμπληρωθεί και υπογραφεί από τους υποψηφίους και είναι απαραίτητο δικαιολογητικό
στον  φάκελο  των τεχνικών προδιαγραφών σε  αρνητική  ανταπόκριση  σεαυτό  σημαίνει
αποκλεισμό του υποψηφίου. Τα 3 σημεία του είναι απαραίτητα για την συμμετοχή στην
βαθμολόγηση  επίσης  θα  πρέπει  να  γίνεται  παραπομπή  στα  τεχνικά  φυλλάδια  των
δικτύων.
► Για τις τεχνικές προδιαγραφές που βαθμολογούνται, η  βαθμολόγηση κάτω του εκατό
(100) επίσης σημαίνει αποκλεισμό του υποψηφίου.
► Η βαθμολόγηση για κάθε προδιαγραφή, θα κυμαίνεται από 100 έως 120

Αξιολόγηση
  
 Η  τεχνική  βαθμολογία  του  δικτύου  θα  καλύπτει  το  80% της  συνολικής
βαθμολογίας ενώ η οικονομική προσφορά θα καλύπτει το  20% της συνολικής
βαθμολογίας του.
Λεπτομέρειες Τεχνικής Βαθμολογίας:
  Οι τεχνικές προδιαγραφές χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:
   Α: Είναι οι γενικές προδιαγραφές του δικτύου και περιλαμβάνει το 60% της
τεχνικής 
        βαθμολογίας
   Β: Είναι οι ειδικές προδιαγραφές του δικτύου και περιλαμβάνει το 40% της
τεχνικής 
       Βαθμολογίας.
Συνολική τεχνική βαθμολογίας (ΣΒ):
0,60 Χ Α + 0,40 Χ Β= ΣΒ
Ο Τελικός Βαθμός αξιολόγησης (ΤΒΑ)=
    0,80 Χ (ΣΒ του προσφερόμενου / ΣΒ της καλύτερης βαθμολογίας) +0, 20
Χ    ( η 
    οικονομική προσφορά με  την μικρότερη  τιμή χωρίς  τον Φ.Π.Α.  /  η
οικονομική προσφορά που δίνει ο διαγωνιζόμενος χωρίς τον Φ.Π.Α.)
    Προμηθευόμαστε εκείνο το δίκτυο με το μεγαλύτερο ΤΒΑ.
Σε περίπτωση  μη  ισοβάθμησης μεταξύ των αξιολογητών των τεχνικών
προδιαγραφών  η  επικρατέστερη  πρόταση  βαθμολογίας  θα  είναι  βάση
ψήφου.
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