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ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

Αθήνα 07-4-2016
Αριθμ. Πρωτ.: 5103

ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
& ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
«Για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης των δύο
(2) Μετεωρολογικών Πύργων του ΕΛ.Γ.Α. και του εξοπλισμού τους, με
διαπραγμάτευση (απευθείας ανάθεση)»
Ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν:
1.1. Του Ν. 1790/88 (ΦΕΚ 134/Α/88) περί «Οργάνωσης και λειτουργίας του
Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων και άλλες διατάξεις»,
1.2. Του Ν. 3877/2010 (ΦΕΚ 160/Α/2010) «Σύστημα προστασίας και ασφάλισης της
αγροτικής δραστηριότητας»,
1.3. Του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) περί «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»
1.4. Του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/27-11-1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου
των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», άρθρα 82-84, όπως τροποποιήθηκε
και συμπληρώθηκε με τον Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α/17-8-2010) «Δημοσιονομική
Διαχείριση και Ευθύνη» και ειδικότερα με τα άρθρα 20-23 αυτού,
1.5. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ‘’Πρόγραμμα Διαύγεια’’ και άλλες διατάξεις»,
1.6. Του Ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204/Α/15-09-2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 238 του Ν. 4072/11-4-2012 (ΦΕΚ
86/Α/2012),
1.7. Του άρθρου 64 «Συντελεστές παρακράτησης φόρου» του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ
167/Α/2013) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012,
του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις»,
1.8. Της παραγράφου Ζ’ «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία
2011/7 της 16-2-2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις
Εμπορικές Συναλλαγές» του 1ου άρθρου, του Ν. 4152/9-5-2013 (ΦΕΚ 107/Α/2013)
«Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013»,
1.9. Του άρθρου 35 του Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ 202/Α/19-8-05) «Επιβολή παραβόλου για
το παραδεκτό της άσκησης ένστασης»,
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1.10. Του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10-7-2007) «Κανονισμός Προμηθειών του
Δημοσίου»,
1.11. Του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α/2010) «Περί αναλήψεως υποχρεώσεων από
τους Διατάκτες»,
1.12. Του Κανονισμού Προμηθειών Οργανισμού ΕΛ.Γ.Α. (ΦΕΚ 2302/Β/99), κατά το
μέρος που αυτές δεν αντίκειται στις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10-72007) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου»,
1.13. Του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης-Εποπτείας-Δημόσιο
Λογιστικό κ.λ.π.»,
2. Την αριθμ. 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ 1291/Β/11-8-2010) απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95
για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν στην προμήθεια προϊόντων,
παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων»,
3. Την αριθμ. πρωτ. 508/27438/2-4-2015 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, ύψους
#9.000,00# ευρώ (Α.Δ.Α. 6Σ6Μ465ΦΘΗ-Ρ3Ζ), του Αναπληρωτή Υπουργού
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας,
4. Την αριθμ. πρωτ. 2157/23-02-2016 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, ύψους
#3.000,00# ευρώ (ΑΔΑ:
ΩΛ1Υ46ΨΧΞ5-ΘΘ7) που καταχωρήθηκε στο Βιβλίο
Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού με α/α 171,
5. Τη με αριθμ. 13/17-02-2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Α. με
την οποία εγκρίθηκε η ματαίωση των αποτελεσμάτων της υπ’αριθμ. 13923/03-12-2015
πρόσκλησης υποβολής προσφοράς, και η επανάληψη του, με απευθείας
διαπραγμάτευση και κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή, ανάδειξη αναδόχου για τη
συντήρηση των δύο (2) Μετεωρολογικών Πύργων του ΕΛ.Γ.Α. και του εξοπλισμού
τους, για δύο (2) έτη, με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) έτος ακόμη, σας γνωρίζει
ότι:
1. Πρόκειται να προβεί στην, με απευθείας ανάθεση και με κριτήριο κατακύρωσης τη
χαμηλότερη τιμή, ανάδειξη αναδόχου για τη συντήρηση των δύο (2) Μετεωρολογικών
Πύργων του ΕΛ.Γ.Α. και του εξοπλισμού τους, για δύο (2) έτη, με δικαίωμα
προαίρεσης για ένα (1) έτος ακόμη, έπειτα από την υποβολή σφραγισμένων
προσφορών, σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους και τις Τεχνικές Προδιαγραφές, που
επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση.
Η χρονική διάρκεια της σύμβασης που θα συναφθεί θα είναι για δύο (2) έτη, με
δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) έτος ακόμη.
Η προϋπολογισμένη δαπάνη για τρία (3) έτη, (στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η
δαπάνη της προαίρεσης για ένα (1) έτος) ανέρχεται στο ποσό των εννέα χιλιάδων
ευρώ (9.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% στο ποσό αυτό.
2. Εφόσον επιθυμείτε να υποβάλλετε προσφορά, σας ενημερώνουμε ότι οι προσφορές
πρέπει να κατατεθούν υπ’ ευθύνη του ενδιαφερόμενου, στο Τμήμα Προμηθειών του
ΕΛ.Γ.Α, αφού απαραιτήτως πρωτοκολληθούν από το Τμήμα Τεχνικής και Διοικητικής
Υποστήριξης του ΕΛ.Γ.Α., στην παρακάτω διεύθυνση, μέχρι την 20-4-2016, ημέρα
Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. (ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού):
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΕΛ.Γ.Α)
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
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Μεσογείων 45
Τ.Κ. 115 26 ΑΘΗΝΑ
3. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007
«Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου» και του Κανονισμού Προμηθειών του
Οργανισμού ΕΛ.Γ.Α. κατά το μέρος που αυτές δεν αντίκεινται στις διατάξεις του Π.Δ.
118/2007.
4. Όλες οι εμπρόθεσμες προσφορές θα εξεταστούν από την Τριμελή Επιτροπή
Προμηθειών του ΕΛ.Γ.Α.
5. Η προσφορά είναι υποχρεωτική για το σύνολο του έργου.
6. Η προσφορά θα πρέπει να έχει ισχύ για εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
7. Η επιστολή αυτή αποτελεί πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς και δεν
δεσμεύει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τον ΕΛ.Γ.Α., ο οποίος θα αναλάβει υποχρέωση έναντι
του αναδόχου, μόνο με σχετική προς αυτόν επιστολή.
8. Η σύμβαση με την οποία θα υλοποιηθεί το παραπάνω έργο, θα διέπεται από τις
διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου», του
Κανονισμού Προμηθειών του Οργανισμού ΕΛ.Γ.Α. κατά το μέρος που αυτές δεν
αντίκεινται στις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007, την παρούσα πρόσκληση και την
προσφορά σας.
9. Επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ «ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΤΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»,
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Β’
«ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ
ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ», τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος
αυτής.
10. Η παρούσα πρόσκληση καθώς και τα συνημμένα παραρτήματα αυτής
δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του ΕΛ.Γ.Α. (www.elga.gr), στην ιστοσελίδα
http://et.diavgeia.gov.gr και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων ΣυμβάσεωνΚΗΜΔΗΣ (promitheus.gov.gr)
Εσωτερική Διανομή:
Τριμελή Επιτροπή Προμηθειών του ΕΛ.Γ.Α.
 Πρόεδρο Τριμελούς Επιτροπής Προμηθειών
κα Χρυσή Καπιτσιμάδη
 Γραμματέα Τριμελούς Επιτροπής Προμηθειών
κα Καλλιόπη Τσαπόγα

Ο Πρόεδρος

Θεοφάνης Κουρεμπές
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ 1ο: Αντικείμενο διαγωνισμού
Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η παροχή υπηρεσιών συντήρησης των δύο (2)
Μετεωρολογικών Πύργων του ΕΛ.Γ.Α. και του εξοπλισμού τους, οι οποίοι είναι
εγκατεστημένοι και λειτουργούν στη Μελίκη Ημαθίας σε περιφραγμένο χώρο του
Αγροτικού Συνεταιρισμού και στους Γαλατάδες Πέλλας σε περιφραγμένο χώρο που
παραχωρήθηκε από την τοπική Κοινότητα στον ΕΛΓΑ. Διαθέτουν τηλεπικοινωνιακό
σύστημα για την τηλεμετρική σύνδεση με το Κέντρο Μετεωρολογικών Εφαρμογών
(ΚΕΜΕ), Περιφερειακού Υποκαταστήματος του ΕΛΓΑ που εδρεύει στο Αεροδρόμιο
Μακεδονία στη Θεσσαλονίκη, καθώς και ειδικό λογισμικό για την επικοινωνία,
μεταφορά, αποθήκευση, επεξεργασία και παρουσίαση των μετεωρολογικών
δεδομένων σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, για δύο (2) έτη, με δικαίωμα προαίρεσης για
ένα (1) έτος ακόμη όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» της παρούσας πρόσκλησης.
Γίνονται δεκτές προσφορές μόνο σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.
Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που
υποβάλλονται για μέρος των υπηρεσιών συντήρησης και εναλλακτικές προσφορές.
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισμού.
ΑΡΘΡΟ 2ο: Στοιχεία αναθέτουσας αρχής
Αναθέτουσα αρχή είναι ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.)
Η διεύθυνση του ΕΛ.Γ.Α. είναι:
Μεσογείων 45
115 26 ΑΘΗΝΑ
ΑΡΘΡΟ 3ο: Προϋπολογισμένη δαπάνη
Ο συνολικός προϋπολογισμός της ανωτέρω υπηρεσίας, ανέρχεται στο ποσό των
εννέα χιλιάδων (9.000,00) ευρώ, συμπεριλαμβανομένων του Φ.Π.Α. 23% στο ποσό
αυτό (συμπεριλαμβάνεται η προαίρεση για ένα έτος), επιμεριζόμενος ετησίως στις
τρείς (3.000,00€) χιλιάδες ευρώ.
ΑΡΘΡΟ 4ο: Τρόπος υποβολής των προσφορών
1. Η προσφορά κάθε υποψηφίου υποβάλλεται εγγράφως, στην Ελληνική γλώσσα και
μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει να
αναγράφονται ευκρινώς:
- Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα
- Ο παραλήπτης: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΕΛ.Γ.Α)
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Μεσογείων 45
Τ.Κ. 115 26 ΑΘΗΝΑ
- Ο αριθμός της πρόσκλησης
- Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
- Τα στοιχεία του αποστολέα (επωνυμία, διεύθυνση του διαγωνιζόμενου, αριθμός
τηλεφώνου, αριθμός FAX)
- Η ένδειξη, προσφορά για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης των δύο (2)
Μετεωρολογικών Πύργων του ΕΛ.Γ.Α. και του εξοπλισμού τους, για δύο (2) έτη, με
δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) έτος ακόμη.
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Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν εγγράφως υπ’ ευθύνη του ενδιαφερόμενου, στο
Τμήμα Προμηθειών του ΕΛ.Γ.Α., αφού απαραιτήτως πρωτοκολληθούν από το Τμήμα
Τεχνικής και Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛ.Γ.Α., στην παραπάνω διεύθυνση, μέχρι
την 20-4-2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.
2. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς (κυρίως φάκελος) τοποθετούνται όλα τα σχετικά
με την προσφορά στοιχεία.
3. Με την προσφορά μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς οι προσφέροντες
υποβάλουν:
(α) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει (δεν απαιτείται
βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια Διοικητική Αρχή ή τα ΚΕΠ), στην
οποία:
 Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού,
 Να αναφέρουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης δεν τελούν σε διαδικασία
κήρυξης σε πτώχευση,
 Ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους,
 Ότι αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα
προσκόμιση των δικαιολογητικών από τα οποία θα προκύπτουν τα όσα
αναφέρθηκαν στην προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση.
(β) Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ της
παρούσης σε δύο (2) αντίτυπα, εκ των οποίων το ένα θα φέρει την ένδειξη
«Πρωτότυπο».
(γ) Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται, επί ποινής απόρριψης, σε
χωριστό σφραγισμένο φάκελο, σε δύο (2) αντίτυπα, εκ των οποίων το ένα θα φέρει την
ένδειξη «Πρωτότυπο», επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
4. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες ή διορθώσεις.
Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι
καθαρογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε Τριμελής Επιτροπή Προμηθειών του
ΕΛ.Γ.Α. οφείλει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση, να μονογράψει
και να σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις
που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της Τριμελούς Επιτροπής Προμηθειών του
ΕΛ.Γ.Α.
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια ενώπιον της Τριμελούς Επιτροπής
Προμηθειών του ΕΛ.Γ.Α.
Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών
την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται ανωτέρω. Προσφορές που υποβάλλονται στην
Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά
παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες.
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Ο ΕΛ.Γ.Α. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει, οποτεδήποτε, εγγράφως συμπληρωματικά
στοιχεία σχετικά με τα χαρακτηριστικά των προσφερόμενων υπηρεσιών, καθώς και
οποιαδήποτε άλλη πληροφορία κρίνει απαραίτητη.
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Στοιχεία ή ενδείξεις που καθιστούν τα οικονομικά στοιχεία αόριστα, συνεπάγονται την
απόρριψη της προσφοράς.
ΑΡΘΡΟ 5ο: Χρόνος ισχύος των προσφορών
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εξήντα (60) ημέρες προσμετρούμενες από την
επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά που ορίζει χρόνο μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται
ως απαράδεκτη.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία,
πριν τη λήξη της, κατ΄ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερολογιακών
ημερών.
ΑΡΘΡΟ 6ο: Τιμές
Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ, συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων
κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης των δύο
(2) Μετεωρολογικών Πύργων του ΕΛ.Γ.Α., χωρίς τον Φ.Π.Α., θα αναγράφονται δε
ολογράφως και αριθμητικώς.
Η στρογγυλοποίηση θα γίνεται μέχρι και το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν
δίδεται ενιαία τιμή για ολόκληρη την ποσότητα, η προσφορά απορρίπτεται ως
απαράδεκτη, με απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα
από γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου.
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
Οι τιμές θα δίδονται ως εξής:
Ι. Τιμή μονάδας (με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α.)
ΙΙ. Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις % στο οποίο υπάγεται το είδος (Σε περίπτωση που
αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία).
IΙΙ. Συνολικό συμβατικό τίμημα (με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α.).
Η συνολική τιμή με κρατήσεις και χωρίς Φ.Π.Α. θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των
προσφορών.
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ:
Ο προμηθευτής επιβαρύνεται:
α) με κράτηση ύψους 0,10% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας των ειδών, εκτός
Φ.Π.Α., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ
204/Α/2011), για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
συμβάσεων
• 3% χαρτόσημο υπέρ Ο.Γ.Α. επί του 0,10%
• 20% επί του χαρτοσήμου εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α.,
β) με παρακράτηση φόρου εισοδήματος 8% στην καθαρή αξία για την παροχή
υπηρεσιών και 4% για την προμήθεια αγαθών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
64 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/2013).
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Η Τριμελής Επιτροπή Προμηθειών του ΕΛ.Γ.Α. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από
τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων
τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.
ΑΡΘΡΟ 7ο: Κατακύρωση – Σύμβαση
1. Κριτήριο ανάθεσης είναι αυτό της χαμηλότερης τιμής.
2. Κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του
ΕΛ.Γ.Α., ύστερα από πρόταση της Τριμελούς Επιτροπής Προμηθειών του ΕΛ.Γ.Α. και
ανακοινώνεται με έγγραφη ειδοποίηση στον προμηθευτή.
3. Τον ανάδοχο στον οποίο έγινε η κατακύρωση, αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση
που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία :
α) τα προς προμήθεια είδη, β) την τιμή, γ) τον τόπο παράδοσης των υλικών, δ) τη
συμφωνία της κατακύρωσης ή της ανάθεσης και ε) την προθεσμία υπογραφής της
σύμβασης.
4. Με την ανακοίνωση της Ανάθεσης καταρτίζεται από την αρμόδια Υπηρεσία του
ΕΛ.Γ.Α., η σχετική σύμβαση που υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.
Ο ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί το αποτέλεσμα του διαγωνισμού είναι
υποχρεωμένος μέσα σε δέκα (10) μέρες από την επίδοση του κατακυρωτικού
αποτελέσματος να προσέλθει στα γραφεία του ΕΛ.Γ.Α., για να υπογράψει τη σχετική
σύμβαση.
Αν παρέλθει η προθεσμία των δέκα (10) ημερών, χωρίς ο ανάδοχος να προσέλθει, ο
ΕΛ.Γ.Α. μπορεί να τον κηρύξει έκπτωτο. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος κηρυχθεί
έκπτωτος, ο ΕΛ.Γ.Α. μπορεί να αποφασίσει την κατακύρωση του διαγωνισμού στον
επόμενο κατά σειρά διαγωνιζόμενο με τη χαμηλότερη τιμή ή την επανάληψη του
διαγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση λαμβάνεται σε βάρος του εκπτώτου και
θα αφορά σε κάθε μέτρο για την αποκατάσταση κάθε ζημιάς του ΕΛ.Γ.Α.
5. Η σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής:
 Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης
 Τα συμβαλλόμενα μέρη
 Τα προς προμήθεια είδη
 Την τιμή
 Τον τόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών
 Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών
 Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις
 Τις προβλεπόμενες κυρώσεις
 Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών
 Το συμβατικό τίμημα και χρόνο πληρωμής
Το έγγραφο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται,
όπως η προσφορά, απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων
σφαλμάτων ή παραδρομών.
Η τελική σύμβαση έχει συστατικό χαρακτήρα και ο ανάδοχος αποκτά δικαιώματα από
την υπογραφή της και σε κάθε περίπτωση δεν θεμελιώνει κανένα απολύτως δικαίωμα
από την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού.
6. Η σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.
7. Ο ΕΛ.Γ.Α. διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή να επαναλάβει τον Διαγωνισμό σε
κάθε στάδιο της διαδικασίας.
8. Σε περίπτωση ματαίωσης του Διαγωνισμού, οι υποψήφιοι ανάδοχοι δεν θα έχουν
δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο.
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9. Ο ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός είναι υποχρεωμένος το
αργότερο ως την υπογραφή της σύμβασης να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής
εκτέλεσης, η οποία να καλύπτει σε Ευρώ ποσοστό 5% του συνολικού συμβατικού
τιμήματος της προμήθειας που του κατακυρώθηκε, χωρίς Φ.Π.Α., με αόριστο
χρόνο ισχύος.
10. Η εγγύηση θα πρέπει να είναι συμπληρωμένη σύμφωνα με το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ του
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ΄ της παρούσας πρόσκλησης. Διαφορετική διατύπωση, λόγω
χρήσης τυποποιημένων εντύπων από τα πιστωτικά ιδρύματα, Ταμείο Παρακαταθηκών
και Δανείων, ΤΣΜΕΔΕ, δεν καθιστά τις εγγυήσεις απαράδεκτες, εφόσον αυτές
έχουν το υποχρεωτικό περιεχόμενο που καθορίζεται από το Νόμο και την παρούσα
διακήρυξη.
11. Επισημαίνεται ότι ο χρόνος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς
υπογραφή σύμβασης πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή να ισχύει μέχρι
επιστροφής της στην Τράπεζα.
12. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική ποιοτική
και ποσοτική παραλαβή των ειδών της προμήθειας και ύστερα από την εκκαθάριση
των τυχόν απαιτήσεων από τους συμβαλλόμενους.
13. Σε περίπτωση αθέτησης από τον προμηθευτή οποιουδήποτε όρου της σύμβασης
δικαιούται ο ΕΛ.Γ.Α. με μονομερή δήλωσή του (απόφαση Δ.Σ.) που θα απευθύνεται
στον ανάδοχο να τον κηρύξει έκπτωτο.
Σ’ αυτήν την περίπτωση καταπίπτει, λόγω ποινικής ρήτρας ολόκληρο το ποσό της
εγγύησης καλής εκτέλεσης υπέρ του ΕΛ.Γ.Α.
14. Αν περάσει η προθεσμία των ανωτέρω δέκα (10) ημερών χωρίς ο ανάδοχος να
έχει παρουσιαστεί για να υπογράψει τη σύμβαση, ή προσέλθει αλλά δεν καταθέσει
εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης, εντός του ανωτέρω χρονικού ορίου,
κηρύσσεται έκπτωτος, χωρίς άλλη διαδικαστική ενέργεια.
15. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 25 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/07).
ΑΡΘΡΟ 8ο: Τόπος και χρόνος υλοποίησης του έργου
Η υλοποίηση - παροχή υπηρεσιών συντήρησης των δύο (2) Μετεωρολογικών Πύργων
του ΕΛ.Γ.Α. θα γίνει εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής
της σχετικής σύμβασης, στο Κέντρο Μετεωρολογικών Εφαρμογών του ΕΛ.Γ.Α.,
Κεντρικός Αερολιμήν Θεσ/κης «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ».
Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του έργου θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβών
του ΚΕΜΕ εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παράδοσης
του έργου και θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 και 28 του
Κανονισμού Προμηθειών του ΕΛ.Γ.Α.
ΑΡΘΡΟ 9ο: Πληρωμή
Η πληρωμή του 100% της συμβατικής αξίας στον ανάδοχο θα γίνει εντός τριάντα (30)
ημερών μετά την οριστική παραλαβή του έργου από την Επιτροπή Παραλαβών του
ΚΕΜΕ και ύστερα από την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών που είναι :
α. Τιμολόγιο.
β. Βεβαίωση του αρμόδιου Ασφαλιστικού Ταμείου ή Οργανισμού ότι έγινε η καταβολή
των ασφαλιστικών εισφορών του προηγούμενου μήνα για το προσωπικό που
απασχολεί.
γ. Βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. από το οποίο προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως
προς τις υποχρεώσεις του.
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ΑΡΘΡΟ 10ο: Κυρώσεις – Ποινικές ρήτρες – Εκπτώσεις
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τους όρους και τις απαιτήσεις οι
οποίες αναγράφονται στην παρούσα πρόσκληση, τους όρους της προσφοράς του,
καθώς και τις υποχρεώσεις της σύμβασης που θα υπογραφεί μετά την κατακύρωση
του έργου.
Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης του έργου με υπαιτιότητα του αναδόχου, ο
ΕΛ.Γ.Α. κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβών, θα
δύναται να επιβάλει κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 32 του Κανονισμού Προμηθειών
Οργανισμού ΕΛ.Γ.Α.
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε
δικαίωμά του που απορρέει απ΄ αυτήν εφόσον δεν παρέδωσε το έργο μέσα στο
συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με τα όσα
προβλέπονται στο άρθρο 34 του Κανονισμού Προμηθειών Οργανισμού ΕΛ.Γ.Α.
Η επιβολή Ποινικών Ρητρών και κήρυξη εκπτώτου προμηθευτή δεν εφαρμόζεται σε
περίπτωση ανωτέρας βίας και για τις καθυστερήσεις που δεν ευθύνεται ο
προμηθευτής.
Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος επιβάλλεται με απόφαση του Δ.Σ του
ΕΛ.Γ.Α, ύστερα από γνώμη της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, η οποία
υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων κατά το άρθρο 20 του
ισχύοντος Συντάγματος, κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης καλής εκτέλεσης της
σύμβασης και προσωρινός ή διαρκής αποκλεισμός του προμηθευτή από τις
προμήθειες του Δημόσιου Τομέα.
Για την απόρριψη συμβατικών υλικών και την αντικατάσταση αυτών ισχύουν οι
διατάξεις του άρθρου 33 του Κανονισμού Προμηθειών ΕΛ.Γ.Α.
ΑΡΘΡΟ 11ο: Επίλυση διαφορών
1. Η εν λόγω σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.
2. Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή
την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ’ εφαρμογής της, ο ΕΛ.Γ.Α. και ο
προμηθευτής καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με
τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών πάντα υπό το
πρίσμα της προστασίας του Δημοσίου συμφέροντος.
3. Σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης αποκλειστικά αρμόδια
είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια και δη αυτά των Αθηνών.
ΑΡΘΡΟ 12ο: Λοιποί όροι
1. Εκχώρηση υποχρεώσεων και δικαιωμάτων
Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον προμηθευτή σε οποιονδήποτε τρίτο των
υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση που θα
συναφθεί μεταξύ αυτού και του ΕΛ.Γ.Α.
2. Προσωπικό
Ο ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση της
ισχύουσας νομοθεσίας, ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την
εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης
ή ζημιάς που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή
της.
3. Ανωτέρα βία
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον ανάδοχο, ο
οποίος υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα
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περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρω βία να τα αναφέρει εγγράφως και να
προσκομίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
4. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους
όρους της πρόσκλησης, εκτός αν ρητά αναφέρει στην προσφορά του τα σημεία εκείνα
τα οποία δεν αποδέχεται.
5. Για όσους όρους δεν αναφέρονται ανωτέρω θα εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις
του Ν. 2286/95, του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης-ΕποπτείαςΔημόσιο Λογιστικό κ.λ.π.», του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του
Δημοσίου» και του Κανονισμού Προμηθειών Οργανισμού ΕΛ.Γ.Α. (ΦΕΚ 2302/Β/99).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1. Γενική Περιγραφή Μετεωρολογικών Πύργων
Οι δύο (2) Μετεωρολογικοί Πύργοι του Οργανισμού ΕΛΓΑ είναι εγκατεστημένοι και
λειτουργούν στη Μελίκη Ημαθίας σε περιφραγμένο χώρο του Αγροτικού Συνεταιρισμού
και στους Γαλατάδες Πέλλας σε περιφραγμένο χώρο που παραχωρήθηκε από την
τοπική Κοινότητα στον ΕΛΓΑ. Διαθέτουν τηλεπικοινωνιακό σύστημα για την
τηλεμετρική σύνδεση με το Κέντρο Μετεωρολογικών Εφαρμογών (ΚΕΜΕ),
Περιφερειακού Υποκαταστήματος του ΕΛΓΑ που εδρεύει στο Αεροδρόμιο Μακεδονία
στη Θεσσαλονίκη, καθώς και ειδικό λογισμικό για την επικοινωνία, μεταφορά,
αποθήκευση, επεξεργασία και παρουσίαση των μετεωρολογικών δεδομένων σε
ηλεκτρονικό υπολογιστή.
1.1. Περιγραφή Αυτόματων Μετεωρολογικών Σταθμών
Ο κάθε Αυτόματος Μετεωρολογικός Σταθμός (Μετεωρολογικός Πύργος) αποτελείται
από τον ιστό, τους βραχίονες στήριξης των αισθητήρων και των εξαρτημάτων, το
σύστημα φόρτισης, την καταγραφική & αποθηκευτική μονάδα, τους αισθητήρες και το
σύστημα τηλεμετάδοσης.
Αναλυτικότερα:
1. Ιστός ύψους 15m, από σωλήνα αλουμινίου, με στήριξη στο έδαφος από τριπλή
σειρά τεσσάρων αντηρίδων από γαλβανισμένο συρματόσχοινο 5mm, με
αντίστοιχους εντατήρες. Διαθέτει αλεξικέραυνο & τρίγωνο γείωσης.
2. Βραχίονες στήριξης των αισθητήρων στον ιστό, από γαλβανισμένο χάλυβα.
3. Σύστημα φόρτισης αποτελούμενο από ένα ηλιακό πάνελ 40Watt, ρυθμιστή
φόρτισης και 2 μπαταρίες 44Ah. Οι μπαταρίες τροφοδοτούν το σταθμό.
4. Καταγραφική και αποθηκευτική μονάδα, μοντέλο CR10X οίκου Campbell
Scientific Αμερικής. Διαθέτει τα απαραίτητα κανάλια για την σύνδεση των
αισθητήρων καθώς και όλων των υπόλοιπων απαιτούμενων εξαρτημάτων
(σύστημα τηλεμετάδοσης, τροφοδοσία, κλπ) που χρειάζονται για τη σωστή και
αδιάλειπτη λειτουργία του σταθμού. Η μονάδα αυτή καθώς και όλα τα
ηλεκτρονικά εξαρτήματα που χρειάζονται προστασία, βρίσκονται εντός
στεγανού κυτίου, στερεωμένου πάνω στον ιστό σε ύψος 1,5m.
5. Σύστημα τηλεμετάδοσης αποτελούμενο από GSM Modem (μόντεμ κινητής
τηλεφωνίας), κατάλληλη κάρτα SIM (Subscriber Identity Module), κεραία GSM
και καλώδιο σύνδεσης με την καταγραφική μονάδα.
6. Αισθητήρες. Περιγράφονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα
Αισθητήρας
Μοντέλο
Ύψος τοποθέτησης
Ταχύτητας Ανέμου
A100R
15 m
Διεύθυνσης Ανέμου
W200P
15 m
Θερμοκρασία Αέρα
Τ351
1.5 m
Θερμοκρασία Αέρα
Τ351
6m
Θερμοκρασία Αέρα
Τ351
10 m
Θερμοκρασία Αέρα
Τ351
15 m
Βροχόμετρο
52203
1m
Ατμοσφαιρική Πίεση
PTB101B
1.5 m
Ηλιακή Ακτινοβολία
SP_Lite
4m
Καθαρή Ακτινοβολία
NR_Lite
4m
Θερμοκρασία Αέρα
MP100H
3m
Σχετική Υγρασία Αέρα
MP100H
3m
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Αισθητήρας

Μοντέλο

Θερμοκρασία Εδάφους

PT100

Θερμοκρασία Εδάφους

PT100

Ύψος τοποθέτησης
2 cm
(κάτω
από
το
έδαφος)
5 cm
(κάτω
από
το
έδαφος)

1.2. Σταθμός λήψης μετεωρολογικών δεδομένων
Στο Κέντρο Μετεωρολογικών Εφαρμογών (ΚΕΜΕ) του ΕΛΓΑ που εδρεύει στο
Αεροδρόμιο Μακεδονία στη Θεσσαλονίκη, είναι εγκατεστημένο σε Η/Υ το ειδικό
λογισμικό Analyzer που έχει διατεθεί από την εταιρεία Επιστημονικών Επιχειρήσεων
ΕΠΕ. Με το λογισμικό αυτό και με modem γίνεται η επικοινωνία με σύνδεση κινητής
τηλεφωνίας, η μεταφορά, αποθήκευση, επεξεργασία και παρουσίαση των
μετεωρολογικών δεδομένων από τους απομακρυσμένους μετεωρολογικούς σταθμούς.
2. Συντήρηση
Η συντήρηση των Αυτόματων Μετεωρολογικών Σταθμών θα περιλαμβάνει:
2.1. Προληπτική συντήρηση
2.1.1. Προληπτική συντήρηση με επιτόπου επίσκεψη στους χώρους εγκατάστασης
των δύο (2) μετεωρολογικών πύργων μία (1) φορά το χρόνο. Η προληπτική
συντήρηση με επιτόπου επίσκεψη θα περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες:
1. Βαθμονόμηση των αισθητήρων σχετικής υγρασίας.
2. Έλεγχος των αισθητήρων ταχύτητας / διεύθυνσης του ανέμου κάθε δύο (2)
χρόνια και επαναβαθμονόμηση εάν χρειαστεί.
3. Καθαρισμός και έλεγχος των βροχομέτρων.
4. Καθαρισμός των αισθητήρων ηλιακής ακτινοβολίας
5. 'Έλεγχος των μηχανικών μερών του σταθμού (ιστοί, βραχίονες, τανυστήρες κλπ)
ρύθμιση και λίπανση όπου απαιτούνται. Αντικατάσταση των αφυγραντικών
πακέτων του κιβωτίου του datalogger.
6. Έλεγχος όλων των υπολοίπων αισθητήρων και οργάνων του σταθμού και
συντήρηση αυτών.
7. Έλεγχος του συστήματος φόρτισης.
8. Έλεγχος του συστήματος τηλεμετάδοσης.
9. Ειδικότερα, στο Μετεωρολογικό Πύργο Γαλατάδων Πέλλας θα γίνεται και
καθαρισμός του περιφραγμένου χώρου και συγκεκριμένα κοπή χόρτων, ώστε να
εξασφαλίζεται η αξιοπιστία των μετρήσεων και η ασφάλεια του σταθμού από
πυρκαγιά.
2.1.2. Έλεγχος της λειτουργικής κατάστασης των σταθμών εξ' αποστάσεως κάθε τρεις
(3) μήνες.
2.1.3. Παροχή Τεχνικής Υποστήριξης
Η ανάδοχος εταιρεία σε συνεργασία με το ΚΕΜΕ θα παρέχει εξ’ αποστάσεως τεχνική
υποστήριξη, όποτε ζητηθεί από το ΚΕΜΕ έχοντας τις παρακάτω δυνατότητες:
Θα έχει τη δυνατότητα να επέμβει τηλεμετρικά (εξ’ αποστάσεως), στους σταθμούς, με
σκοπό τον έλεγχο ορθής λειτουργίας τους, τη διόρθωση παραμέτρων (π.χ.
ημερομηνία/ώρα), την αλλαγή του προγραμματισμού του καταγραφικού (χρόνος
δειγματοληψίας, χρόνος καταγραφής των μετρήσεων, γραμμογράφηση καταγραφών,
αλλαγή καναλιού ανάγνωσης του αισθητήρα, άντληση μετρήσεων, κλπ).
Θα μπορεί να υποστηρίζει απομακρυσμένα και όλα τα λογισμικά, ώστε να
εξασφαλίζεται η επικοινωνία, μεταφορά, αποθήκευση, επεξεργασία και παρουσίαση
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των μετεωρολογικών δεδομένων από τους απομακρυσμένους αυτόματους
μετεωρολογικούς σταθμούς στο ΚΕΜΕ.
2.2. Επανορθωτική συντήρηση
Επανορθωτική συντήρηση κατόπιν κλήσεως εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από
την επιβεβαίωση της κλήσης.
Αρχικά θα γίνεται έλεγχος του προβλήματος από την εταιρεία και προσπάθεια
επίλυσης αυτού απομακρυσμένα μέσω τηλεμετρίας.
Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό τότε θα γίνεται η επιτόπου επίσκεψη στο
σταθμό για την επανορθωτική συντήρηση.
Στις επανορθωτικές συντηρήσεις θα αποκαθίσταται η συγκεκριμένη βλάβη και θα
γίνεται έλεγχος καλής λειτουργίας όλου του σταθμού.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ονομασία Τράπεζας………………………………………………………..
Κατάστημα……………………………………………………………………
Ημερομηνία Έκδοσης……………………….
Ευρώ………………………………………………..…………….
Προς
Τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.)
Τμήμα Προμηθειών
Μεσογείων 45
115 26 ΑΘΗΝΑ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ……….…… ΕΥΡΩ….……….............
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και
διζήσεως του ποσού των ……………………………………………………. ευρώ υπέρ
της
Εταιρείας…………………………………………………………
Δ/νση
…….………………… ……………………………………………………… για την καλή
εκτέλεση των όρων της υπ΄αριθμ. σύμβασης ………………………… συνολικής αξίας
……………………………
…………………
για
την
προμήθεια
………………………………………………. …………
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας που
απορρέουν από την καλή εκτέλεση της ανωτέρω σύμβασης καθ΄ όλο τον χρόνο ισχύος
της.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς
καμιά από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη
της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση σας.
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της
Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν
από την ημερομηνία λήξης της.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε
πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την επιστροφή της.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο
Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει
το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την
Τράπεζά μας.
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