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ΠΡΟΣ

Κάθε ενδιαφερόμενο

Θέμα:  «Πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  για  την  προμήθεια   έξι   (6)   συσκευών 

πλοήγησης εντοπισμού GPS για τις ανάγκες του Τμήματος Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής, της 

Δ/νσης  Αγροτικής  Οικονομίας  &  Κτηνιατρικής  προϋπολογισθείσας  δαπάνης  3.000  ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ»  

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις  διατάξεις  του  Ν.3852/2010  (ΦΕΚ  87  Α΄/7-6-2010)  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της 

Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  –Πρόγραμμα  Καλλικράτης»,  όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.

2.Τις  αρ.  81320  και  77909/01-12-2016  αποφάσεις  του  Γενικού  Γραμματέα  της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (ΦΕΚ. 4302./τ. Β΄/ 30-12-2016), με τις 

οποίες εγκρίθηκε η τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

(Π.Δ 133/2010, ΦΕΚ 226/τ. Α΄/ 27-12-2010).

3.Την  αριθ.  570607(7712)/12-9-2019  (ΦΕΚ  3475Β΄/16-9-2019)  Απόφαση  Περιφερειάρχη 

Κεντρικής Μακεδονίας σχετικά με τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και την εξουσιοδότηση 

υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη».

4.Το π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”
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5.Τον  Ν.  4412/2016  (Α'  147)  «Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει.

6.Τον  Ν.  4270/2014  (Α'  143)  «Αρχές  δημοσιονομικής  διαχείρισης  και  εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 4337/2015 (Α΄ 129)

7.Την  με  α/α  241838(2201)/28-5-2020  (ΑΔΑ:  9Ξ8X7ΛΛ-ΩΛ8)  Απόφαση  Ανάληψης 

Υποχρέωσης,  που καταχωρήθηκε στο βιβλίο  εγκρίσεων και  εντολών πληρωμής με α/α 

2191  (ΚΑΕ  02.721.1729.01-Προμήθεια  κάθε  είδους  μηχανολογικού  και  λοιπού 

εξοπλισμού).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Ότι προτίθεται  να προβεί  σε διαδικασία απευθείας  ανάθεσης,  με κριτήριο αυτό της  πλέον 

συμφέρουσας  οικονομικής  προσφοράς  βάσει  τιμής, για  την  προμήθεια  έξι   (6)   συσκευών 

πλοήγησης εντοπισμού  GPS για τις ανάγκες του Τμήματος Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής, της 

Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, όπως αυτές περιγράφονται  κατωτέρω :

Α) Συσκευή πλοήγησης και εντοπισμού GPS (6 τεμ) :  Συσκευή πλοήγησης εντοπισμού 

GPS τοπογραφικό  χειρός, με συντεταγμένες στο σύστημα WGS ’84  και ΕΓΣΑ ‘87  με τα 

παρακάτω χαρακτηριστικά:

1. Δέκτη συμβατό ταυτόχρονα με το σύστημα GPS και το GLONASS 

2. αναλυτικό τοπογραφικό και οδικό χάρτη Ελλάδας 

3. Δυνατότητα εμβαδομέτρησης

4. Να αναγραφεί το Μοντέλο και ο Κατασκευαστής

    5. Έγχρωμη φωτιζόμενη οθόνη αφής≥4 ίντσες διαγωνίως

6. Ενσωματωμένη ηλεκτρονική πυξίδα

7.Δυνατότητα δέκτη τουλάχιστον 20 κανάλια

8.Καταγραφή διαδρομής και δυνατότητα αποθήκευσης ιχνών

9.Δυνατότητα αποθήκευσης τουλάχιστον 300 σημεία, 20 διαδρομές και 500 γραφικά σημεία

10.Εσωτερική μνήμη≥4GB

11.Να δέχεται και να συνοδεύεται από εξωτερική μνήμη χωρητικότητας τουλάχιστον 32GB 

      (κάρτα SD)

    12. Να διαθέτει προφορτωμένο χαρτογραφικό υπόβαθρο χάρτη ξηράς με ακρίβεια 

           κλίμακας   ≥1/5000

    13. Δυνατότητα προσθήκης χάρτη
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     14. Να διαθέτει καλώδιο USB για επικοινωνία με Η/Υ και το κατάλληλο λογισμικό

     15. Να δέχεται μπαταρίες τύπου ΑΑ (Να περιλαμβάνονται επαναφορτιζόμενες μπαταρίες 

           λιθίου κατά  την  παράδοση)

16.Να περιλαμβάνεται φορτιστής  μπαταριών ώστε να  υπάρχει  δυνατότητα επαναφόρτισης 

των 

    μπαταριών λιθίου της προδιαγραφής 

17. Βάρος συσκευής (χωρίς τις μπαταρίες) <300γρ.

18.Πλήρες ελληνικό μενού

19.Να είναι συμπαγής και αδιάβροχη

20. Να συνοδεύονται από εγχειρίδια λειτουργίας και χρήσης, τα οποία να είναι στην Ελληνική 

       και  Αγγλική γλώσσα.

21.Να συνοδεύεται από θήκη μεταφοράς για εύκολη μεταφορά.

22. Να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας από τον κατασκευαστή , τουλάχιστον 2 έτη

 Ενδεικτικού προϋπολογισμού 500 €/τεμάχιο (στη τιμή συμπεριλαμβάνεται και ΦΠΑ).

Όλα  τα  παραπάνω  χαρακτηριστικά  θα  πρέπει  να  αποδεικνύονται  με  επίσημα  έντυπα  του 

εργοστασίου  κατασκευής  των  συσκευών  (Τεχνικά  φυλλάδια,  προσπέκτους)  ή  οποιοδήποτε 

επίσημο  έγγραφο  του  εξουσιοδοτημένου  εισαγωγέα  της  κατασκευάστριας  εταιρείας.  Για 

οποιαδήποτε ασάφεια ή μη διευκρίνηση επί  των ζητούμενων τεχνικών χαρακτηριστικών όπως 

αυτά  αναφέρονται  παραπάνω,  που  δεν  προκύπτει  από  τα  κατατεθέντα  έντυπα,  θα  πρέπει  να 

κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση από τον ίδιο τον προμηθευτή που να δηλώνει ότι η συγκεκριμένη 

συσκευή  πληρεί τους όρους όπως αυτοί ζητούνται.

Απαιτείται τουλάχιστον 2 ετών  εγγύηση,   η οποία θα κατατεθεί γραπτώς   και θα αφορά τα  όλα 

τα μέρη της συσκευής. Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης θα γίνονται δωρεάν, με ευθύνη και 

μέριμνα  του  προμηθευτή,  όλοι  οι  προληπτικοί  έλεγχοι  και  οι  συντηρήσεις,  όταν  και  εφόσον 

προβλέπονται από τον κατασκευαστή, καθώς και η αποκατάσταση όλων των έκτακτων βλαβών, 

που οφείλονται σε αστοχία υλικού για τα οποία ο χρήστης δεν φέρει καμία ευθύνη, με επισκευή ή 

αντικατάσταση των τμημάτων που έχουν υποστεί βλάβη.

Συνολικός προϋπολογισμός  δαπάνης  ποσού  3.000 (τριών  χιλιάδων  ευρώ) 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων.

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο με 

αναγραφή των στοιχείων τους (Επωνυμία, Δ/νση, Τηλ, Φαξ, e-mail, Α.Φ.Μ.), καθώς και τη φράση 
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«Προσφορά για την προμήθεια έξι  (6) συσκευών πλοήγησης και εντοπισμού  GPS για τις 

ανάγκες της ΠΕ Ημαθίας». 

Ο φάκελος προσφοράς θα περιλαμβάνει τους ακόλουθους δύο (υπο)φακέλους:

(α) «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΆ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

(β) «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΠΡΟΣΦΟΡΆ»

Ο  φάκελος  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής  –  Τεχνική  Προσφορά»  θα  περιλαμβάνει  τα 

παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Υπεύθυνη Δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, 

ή σε περίπτωση νομικού προσώπου εκ μέρους του  νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται 

στην  περίπτωση  79Α  του  Ν.  4412/2016  (ο  νόμιμος  εκπρόσωπος  σύμφωνα  με  το  ισχύον  

καταστατικό  ή  το  πρακτικό  εκπροσώπησής  του  κατά  το  χρόνο  υποβολής  της  προσφοράς,  ή  το  

αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες  

σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης), στην οποία να δηλώνεται 

ότι ο οικονομικός φορέας: 

α) Δεν εμπίπτει σε κάποιον από τους Λόγους Αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 

4412/2016. 

β) Δεν έχει αποκλεισθεί από δημόσιες συμβάσεις βάσει του άρθρου 74 του Ν. 4412/2016.

γ) Εφαρμόζει απαρέγκλιτα το σύνολο των διατάξεων που προβλέπονται από το άρθρο 18, 

παρ. 2 του Ν. 4412/2016 και αφορά στις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής 

και εργατικής νομοθεσίας.

δ) Αποδέχεται πλήρως όλους τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης.

Η ανωτέρω Δήλωση γίνεται  δεκτή εφόσον  έχει  συνταχθεί  μετά την κοινοποίηση της 

παρούσας Πρόσκλησης και δεν απαιτείται βεβαίωση γνησίου υπογραφής.

Σημείωση: Η περίπτωση (α) της ως άνω Υπεύθυνης Δήλωσης αφορά:

−Στις  περιπτώσεις  εταιρειών  περιορισμένης  ευθύνης  (ΕΠΕ),  ιδιωτικών  κεφαλαιουχικών 

εταιρειών (ΙΚΕ) και προσωπικών εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ) τους διαχειριστές.

−Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (ΑΕ) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου

−Στις περιπτώσεις των Συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
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2. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή,  από το οποίο να 

προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής), το οποίο πρέπει να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής 

του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, να έχει εκδοθεί έως τρεις 

(3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή,  από το οποίο να 

προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, το οποίο πρέπει να είναι 

εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος 

ισχύος, να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του

4. Πιστοποιητικό  του  οικείου  Επιμελητηρίου,  ή  της  επαγγελματικής  οργάνωσης,  με 

ημερομηνία έκδοσης το αργότερο τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, με το 

οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους.

5. Τα  αποδεικτικά  ισχύουσας  εκπροσώπησης.  Τα νομιμοποιητικά  έγγραφα,  στην 

περίπτωση  νομικών  προσώπων,  όπως  ΦΕΚ  ίδρυσης  και  τροποποιήσεις,  αντίγραφο 

καταστατικού,  πιστοποιητικό  ισχύουσας  εκπροσώπησης  κτλ,  γίνονται  δεκτά  ,εφόσον  έχουν 

εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους.

Επισημαίνεται ότι:

1. Τα  έγγραφα του παρόντος υποβάλλονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 

94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά 

και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η 

ακρίβειά τους.

2. Οι ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά υποβάλλουν τα ως άνω δικαιολογητικά για 

κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση.

3. Σε  περίπτωση  που  κάποιο  από  τα  ανωτέρω  δικαιολογητικά  δεν  έχει  εκδοθεί  έως  την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, χωρίς υπαιτιότητα του προσφέροντος, τότε ο 

προσφέρων θα υποβάλλει Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνει ότι έχει καταθέσει αίτηση 

στην αρμόδια  αρχή για  έκδοση του πιστοποιητικού,  και  θα  συνυποβάλλει  αντίγραφο  του  αρ. 

πρωτοκόλλου της αίτησης. Επίσης, θα δηλώνει ότι θα προσκομίσει το σχετικό έγγραφο πριν από 

την έκδοση της απόφασης Απευθείας Ανάθεσης.

Τεχνική Προσφορά 

Υπεύθυνη Δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε 

περίπτωση  νομικού  προσώπου  εκ  μέρους  του  νόμιμου  εκπροσώπου,  ότι  πληροί  τις  τεχνικές 

προδιαγραφές και ότι τα προμηθευόμενα είδη φέρουν υποχρεωτικά τη σήμανση “Communauté 
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Europèenne” (CE) και να εναρμονίζονται με τα ισχύοντα πρότυπα της Ε.Ε. για κάθε χρήση που 

προορίζονται.

Ο φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» θα περιλαμβάνει τα κάτωθι:

Η  οικονομική  προσφορά  θα  περιλαμβάνει  την  προσφερόμενη  τόσο  την  τιμή  ανά  μονάδα 

μέτρησης, όσο και την συνολική τιμή, άνευ και με ΦΠΑ. το οποίο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει 

τον προϋπολογισμό. 

Οι προσφερόμενες τιμές δίνονται σε ευρώ.

Προσφορές που υπερβαίνουν την προϋπολογισθείσα δαπάνη απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Η οικονομική προσφορά φέρει σφραγίδα και υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου.

Δεκτές γίνονται προσφορές μόνο για το σύνολο των ζητούμενων ειδών.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι  ενδιαφερόμενοι  δύνανται  να  καταθέσουν  την  προσφορά  τους  σε  σφραγισμένο  φάκελο 

αυτοπροσώπως  (κατόπιν  συνεννόησης  με  την  Υπηρεσία),  ταχυδρομικά  ή  μέσω  εταιρείας 

ταχυμεταφορών,  ή  με  κάθε  πρόσφορο  μέσο  όπως  ηλεκτρονικό  ταχυδρομείο  στο  e-mail: 

ktsoumaki  @  imathia  .  pkm  .  gov  .  gr   (χωρίς  να  απαιτείται  να  είναι  σφραγισμένη,  Κατευθυντήρια 

Οδηγία 24 της ΕΑΑΔΗΣΥ, ΑΔΑ: ΨΟΗ0ΟΞΤΒ-ΦΔ7),  μέχρι την Τρίτη 23  Ιουνίου  2020 και 

ώρα 14:00 μ.μ.

Προσφορές που θα περιέλθουν στην Υπηρεσία μετά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα δεν θα 

γίνονται δεκτές.

Διεύθυνση  αποστολής  προσφορών:  Περιφερειακή  Ενότητα  Ημαθίας,  Δ/νση  Αγροτικής 

Οικονομίας  & Κτηνιατρικής , Μητροπόλεως 44, 4ος όροφος.

Σημείωση: 

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, δεν λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία αποστολής ή η 

σφραγίδα του ταχυδρομείου, αλλά η πραγματική ημερομηνία παραλαβής του φακέλου.

Σε  περίπτωση  ηλεκτρονικής  κατάθεσης  τα  πρωτότυπα  δικαιολογητικά  συμμετοχής  και  οι 

υπεύθυνες δηλώσεις θα προσκομιστούν, όταν ζητηθούν από την υπηρεσία.

Περαιτέρω πληροφορίες δίνονται στο τηλέφωνο  2331350 155( κ. Τσουμάκη)
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ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ

Τα  είδη θα πρέπει να παραδοθούν στη συσκευασία τους , έτοιμα προς χρήση και να παραδοθούν 

με φροντίδα και δαπάνη του προμηθευτή στους χώρους που θα υποδείξει η Υπηρεσία. 

Η παράδοση όλων των ανωτέρω θα πρέπει να γίνει το αργότερο εντός δέκα ημερών  από την 

απόφαση της απευθείας ανάθεσης.

Η παρούσα θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Υπηρεσίας και στην ιστοσελίδα της 

ΠΕ Ημαθίας.

                                                                                     Μ.Ε.Π.

Ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ημαθίας

Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης
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