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ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΣΕ ΕΥΡΩ – ΕΛΕΥΘΕΡΟ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ – Ν.Π.∆.∆.

ΕΙ∆ΟΣ: Ανάδειξη συντηρητή
Ραδιοδικτύου για το ΕΚΑΒ 7ης
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ, ΤΟΜΕΑ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΝΑΙ

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ
ΤΙΜΗ

Ηµεροµηνία
δηµοσίευσης
στον Ελληνικό
Τύπο

ΑΠ Ο ΦΑΣ Η
Έχοντας υπόψη:
1.Το Ν. 1579/86 «Περί ιδρύσεως του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία Ε.Κ.Α.Β.»
2.Το Π.∆. 376/88 « Οργανισµός του ΕΚΑΒ» όπως τροποποιήθηκε από το Π.∆. 348/96.
3.Τηνυπ’αριθ.Υ4β/9919/φ25/16-2-1993 απόφαση του Υπουργού Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων (ΦΕΚ 125 Β’/5-3-1993) «Ορισµός αρµοδιοτήτων ∆.Σ του ΕΚΑΒ καθώς και του τρόπου
λειτουργίας αυτών κλπ.»
4.Την υπ’ αριθµ. 43/16-10-2014 θέµα 83, απόφαση του ∆.Σ. του ΕΚΑΒ, περί έγκρισης της προµήθειας.
5. Το Ν.2194/94 άρθρο 5 (ΦΕΚ 34 Α) «Αποκατάσταση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και άλλες
∆ιατάξεις».
6. Το Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64/16-3-2007) «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.
7. Το Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» (Κ.Π.∆.) κατά µέρος που δεν ρυθµίζεται από
το Π.∆. 60/2007
8. To N. 2286/95/ΦΕΚ 19/Α/95 «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» όπως
τροποποιήθηκε µε το Ν. 2323/95 (ΦΕΚ 145/Α/95) «Υπαίθριο Εµπόριο και άλλες ∆ιατάξεις».
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9. To N. 3867/2010/ ΦΕΚ Β 12820100803 «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού
κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες
διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Οικονοµικών»
10.Το Ν. 2741/99 (ΦΕΚ 199/Α/28-9-99) άρθρο 8 «Ενιαίος φορέας ελέγχου τροφίµων, άλλες ρυθµίσεις
θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης», όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 27 του άρθρου 12
του Ν. 3310/05 ΦΕΚ 30/Α/14-12-2005)
11.Το Π.∆. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/2003) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην Οδηγία 2000/35
της 29-6-2000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις Εµπορικές Συναλλαγές».

Π ΡΟ Κ Η ΡΥ Σ Σ Ο Υ Μ Ε
1. ΠΡΟΧΕΙΡΟ διαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, για την ανάδειξη συντηρητή
ραδιοδικτύου για το ΕΚΑΒ 7ης Περιφέρειας, Τοµέα Κέρκυρας, όπως αναφέρεται στο Παράρτηµα Α΄
της παρούσης και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αυτής.
2. Ο διαγωνισµός θα γίνει ύστερα από κανονική προθεσµία 10 εργάσιµων ηµερών, από την ηµεροµηνία
δηµοσίευσης περίληψης της διακήρυξης στην ιστοσελίδα του ΕΚΑΒ.
3. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΕΚΑΒ Παράρτηµα Ιωαννίνων
Γ. Χατζηκώστα 1
Τ.Κ 45444
ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

22/12/2014

ΩΡΑ

11.00

Οι προσφορές αποστέλλονται ή υποβάλλονται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Π.∆. 118/07 στην
προαναφερόµενη διεύθυνση µέχρι την ανωτέρω αναγραφόµενη ηµεροµηνία και ώρα. Προσφορές που
κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται.
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια, όπως περιγράφεται στο Παράρτηµα Β΄.
4. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν:
α) όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά
β) ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά
γ) συνεταιρισµοί
δ) κοινοπραξίες
5. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τα παρακάτω ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ που επισυνάπτονται
στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής.
5.1. «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
5.2. «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
5.3. «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
5.4. «ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄
6. Εφόσον, ζητηθούν έγκαιρα συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισµού
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αυτές πρέπει να παρέχονται το αργότερο δύο (2) ηµέρες, πριν από την ηµεροµηνία που έχει ορισθεί για
την παραλαβή των προσφορών.
Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά µε τους όρους της ∆ιακήρυξης παρέχονται από την Υπηρεσία.
-ΟΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
Πίνακας Στοιχείων ∆ιαγωνισµού
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ανάδειξη

εξωτερικού

συνεργάτη

για

τη

συντήρηση

του

Ραδιοδικτύου ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Τοµέα Κέρκυρας, µε δικαίωµα
6µηνης παράτασης, µετά από πρόταση του ΕΚΑΒ.
Ποσότητα

ΕΤΗΣΙΑ

Προϋπολογισθείσα ∆απάνη

ΣΥΝΟΛΟ : 2.800,00 €
ΣΤΗ ∆ΑΠΑΝΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Ο ΦΠΑ 23 %

(Πιθανή)
Τεχνικές Προδιαγραφές

Αναλυτικά ως ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ της παρούσης

∆υνατότητα υποβολής των

Σύνολο

προσφορών για µέρος ή σύνολο
∆ηµοσιεύσεις

Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης στην ιστοσελίδα του ΕΚΑΒ
στις : 09/12/2014

Αρµόδιο όργανο διαγωνισµού

Αρµόδιο όργανο για την αποσφράγιση και αξιολόγηση των
προσφορών είναι η αρµόδια επιτροπή τεχνικού υλικού (βάσει της
απόφασης ∆.Σ.) .

Αποσφράγιση Προσφορών

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ: 22/12/2014
ΗΜΕΡΑ: ∆ΕΥΤΕΡΑ
ΩΡΑ: 11:00
ΤΟΠΟΣ: ΕΚΑΒ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Γ.
ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ 1 – Τ.Κ.45444
Η αποσφράγιση θα γίνει δηµόσια ενώπιον όλων των
ενδιαφεροµένων.

Νόµισµα προσφερόµενης τιµής

Η τιµή της προσφοράς θα δίδεται σε ευρώ.

Τρόπος πληρωµής &
πηγή χρηµατοδότησης

Σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παρ. 4 του Παραρτήµατος Β'.
Η δαπάνη προµήθειας καλύπτεται από τον κωδικό ΚΑΕ 0884
του προϋπολογισµού του ΕΚΑΒ.

∆ικαιολογητικά

Οι προµηθευτές υποχρεούνται µε την προσφορά τους να
καταθέσουν και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται αναλυτικά στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της παρούσης.

Εναλλακτικές προσφορές

∆ΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ

Αξιολόγηση Προσφορών

Ο διαγωνισµός γίνεται µε κριτήριο την ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
Η αξιολόγηση των προσφορών φαίνεται αναλυτικά στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της παρούσης.
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Προθεσµία παραλαβής
προσφορών

Έως την ηµεροµηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισµού.

Ισχύς Προσφορών

Οι προσφορές πρέπει να ισχύουν τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120)
ηµερολογιακές ηµέρες µετά την ηµεροµηνία διενέργειας του
διαγωνισµού.

Αναπροσαρµογή
τιµήµατος

Αναπροσαρµογή τιµών δεν προβλέπεται.

Κρατήσεις

ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΗ ΚΡΑΤΗΣΗ

Τέρμα οδού Υγείας & Μεσογείων, Αθήνα, (Σταθμός Μετρό Εθνική Άμυνα) Τ.Κ. 115 27 - Τηλ.: 7460000, FAX: 7460222

Σελ.

5 από 16

Ανήκει στη Διακήρυξη 8 / 2014
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1.1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόµενους, στην Ελληνική γλώσσα, σε
δύο (2) αντίγραφα µέσα σε σφραγισµένο φάκελο.
ΤΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΕΚΑΒ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

22/12/2014

∆ΕΥΤΕΡΑ

11:00

Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ 1
Τ.Κ. 45444

1.2. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 120 (εκατόν είκοσι) ηµερολογιακές ηµέρες, προσµετρούµενες
από την εποµένη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφεροµένου απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
1.3. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
1.3.1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ
1.3.2. Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια.
1.3.3. Ο αριθµός της διακήρυξης.
1.3.4. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού
1.3.5. Τα στοιχεία του αποστολέα
1.4. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια από την Επιτροπή Παραλαβής και Αποσφράγισης
προσφορών.
1.4.1 Κριτήρια επιλογής, προσόντα και δικαιολογητικά συµµετοχής και κατακύρωσης
Οι συµµετέχοντες στους διαγωνισµούς υποχρεούνται να υποβάλλουν, µαζί µε την προσφορά τους, τα
εξής :
1. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι
κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις
φορολογικές υποχρεώσεις τους.
Ο προµηθευτής υποχρεούται να καταθέσει µε την προσφορά του υπεύθυνη δήλωση νοµίµως
θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής στην οποία να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους
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οποίους είναι ασφαλισµένοι οι απασχολούµενοι στην επιχείρηση.
2. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους
σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, και αφετέρου
ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης
ειδοποίησης. Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα, απαιτείται σχετική
βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος, από αρµόδια αρχή του ∆ηµοσίου ή του οικείου ΟΤΑ.
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων
εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και
εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν µαζί µε
την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει οποιοδήποτε από τα δικαιολογητικά του άρθρου 8 παρ. 2
του Π.∆. 118/07.
1.5. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω
περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από υπεύθυνη δήλωση του προµηθευτή που γίνεται
ενώπιον ∆ικαστικής ή ∆ιοικητικής Αρχής ή συµβολαιογράφου.
1.6. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία και
ειδικότερα ως εξής:
1.6.1. Στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά. Επί ποινή απορρίψεως τα
οικονοµικά στοιχεία τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, επίσης µέσα στον κυρίως
φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
1.6.2. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως
φακέλου.
1.6.3. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω µεγάλου όγκου,
να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον
κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του
κυρίως φακέλου.
1.7. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των υπηρεσιών.
1.8. Η Επιτροπή Παραλαβής και Αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας
αποσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από τη ∆ιακήρυξη. Προσφορές
που υποβάλλονται στην Επιτροπή µετά την εκπνοή της προθεσµίας της έναρξης διαδικασίας
αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως
εκπρόθεσµες.
1.9. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια από την Επιτροπή Παραλαβής και Αποσφράγισης
προσφορών. Οι δικαιούµενοι λαµβάνουν γνώση των συµµετασχόντων στο διαγωνισµό. Η αποσφράγιση
γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία.
1.9.1 Αποσφραγίζονται οι κυρίως φάκελοι καθώς και οι φάκελοι των τεχνικών προσφορών,
µονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και οι τεχνικές
προσφορές κατά φύλλο. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά
µονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο
οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από την ίδια την Επιτροπή.
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1.9.2 Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών θα αποσφραγισθούν µετά την ολοκλήρωση της
αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτών σε ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε
αυτούς που έλαβαν µέρος στο διαγωνισµό µε σχετική ανακοίνωση, που θα τους αποσταλεί.
Μετά την αποσφράγιση ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιµών.
1.9.3. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν – κατά την
αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων – αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά
επιστρέφονται µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισµού.
1.9.4. Προκειµένου να εξοιικονοµείται χρόνος και να επιταχύνονται οι διαδικασίες, η αποσφράγιση
των προσφορών µπορεί να γίνεται ενιαία χωρίς διάκριση σταδίων/φάσεων (Αξιολόγηση
∆ικαιολογητικών, Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς και Οικονοµικής Προσφοράς). (Απόφαση
του Υπουργού Υγείας µε αριθ. πρωτ: 6881/10-10-2012).
1.10. Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της ∆ιακήρυξης δεν θα
απορρίπτονται υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές δεν αναφέρονται στους απαράβατους
όρους και κρίνονται επουσιώδεις από την αρµόδια Επιτροπή.
1.11. Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται.
Επίσης η προσφορά που συσχετίζει τον χρόνο παράδοσης µε τη χορήγηση προκαταβολής θα
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
1.12. Επισηµαίνεται ότι:
1.12.1. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
1.12.2. ∆ιευκρινήσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε µετά τη λήξη του χρόνου
κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
∆ιευκρινήσεις δίδονται µόνο όταν ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε ενώπιον του, είτε
ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας µετά από σχετική γνωµοδότηση του συλλογικού οργάνου.
Σηµειώνεται ότι, από τις διευκρινήσεις που δίδονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται
υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν.
1.12.3. Πέραν της κύριας προσφοράς γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές, όχι περισσότερες της
µίας, του συµµετέχοντος υποχρεουµένου να κατονοµάζει ρητώς την κύρια και την
εναλλακτική προσφορά του. Η εναλλακτική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον τις
ελάχιστες απαιτήσεις της Τεχνικής Προδιαγραφής. Σε περίπτωση υποβολής πλέον της µίας (1)
εναλλακτικής προσφοράς ουδεµία των εναλλακτικών προσφορών θα λαµβάνεται υπόψη.
1.13. O προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά τη συµµόρφωση ή απόκλιση των προσφεροµένων ειδών
σχέση µε τις αντίστοιχες προδιαγραφές του είδους.

σε

1.14. Έλεγχος εγκαταστάσεων προσφέροντος ή υποκατασκευαστού:
«Εφόσον αρµοδίως κριθεί απαραίτητη η διενέργεια επιτόπιου ελέγχου στις εγκαταστάσεις του
προσφέροντος ή των υποκατασκευαστών του προσφερόµενου προϊόντος, τα έξοδα της προς τούτο
συσταθεισοµένης τριµελούς επιτροπής βαρύνουν τον προσφέροντα ή τους προσφέροντες κατ΄
αναλογία. Η καταβολή των εν λόγω εξόδων, το ύψος των οποίων καθορίζεται µε βάση τις ισχύουσες
διατάξεις περί εξόδων µετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του ∆ηµοσίου και στρατιωτικών,
διενεργείται εντός πέντε (5) ηµερών από της ενηµερώσεως του υπόχρεου. Σε περίπτωση µη
καταβολής των εξόδων εντός της ανωτέρω προθεσµίας, η προσφορά του υπόχρεου δεν λαµβάνεται
υπόψη και δεν αξιολογείται».
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1.15. Χαρακτηρισµός στοιχείων ή πληροφοριών κατά την προσφορά ως εµπιστευτικών:
«Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού
χαρακτήρα, η γνωστοποίησης των οποίων στους συνδιαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα
συµφέροντά του, τότε ο προσφέρων οφείλει να σηµειώνει επ΄ αυτών τη ένδειξη «πληροφορίες
εµπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύνανται να λαµβάνουν γνώση αυτών των
πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόµενοι. Η έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά
µόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης
του ενδιαφερόµενου».
1.16. Dumping – εξαγωγικές επιδοτήσεις:
«Η προσφορά απορρίπτεται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρµόζεται πολιτική τιµών
πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής ή εµπορίας του προϊόντος (τιµή Dumping) ή ότι το
προσφερόµενο προϊόν είναι αποδεκτής εξαγωγικής επιδότησης. Οι προσφέροντες οφείλουν να είναι
γνώστες των προαναφερόµενων µέτρων της χώρας προέλευσης του προϊόντος ή της
κατασκευάστριας εταιρείας».
1.17 Μπορούν να λάβουν µέρος σε διαγωνισµούς προµηθειών του ∆ηµοσίου και όλα τα προϊόντα εκτός
ΕΕ, αρκεί να κυκλοφορούν τουλάχιστον σε µια αγορά κράτους – µέλους της ΕΕ. Ο αντιπρόσωπος ή
εκπρόσωπος του κατασκευαστικού οίκου κράτους εκτός ΕΕ οφείλει µε την κατάθεση της
προσφοράς να δηλώσει σε ποια(ες) αγορά(ες) – ιδιωτική ή ∆ηµόσια – κράτους µέλους κυκλοφορεί
το υπό προµήθεια προϊόν του και να παρουσιάσει πίνακα πελατών ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία
σχετικά µε τις πωλήσεις του εν λόγω προϊόντος, όταν αυτό ζητηθεί από το ΕΚΑΒ.
1.18. Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εµπορικών) που κατά παράβαση των
άρθρων 138 και 182 της ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας απασχολούν ή εκµεταλλεύονται ανηλίκους
κάτω των 15 ετών. Οι προσφέροντες εφόσον δεν είναι και κατασκευαστές οφείλουν να είναι
γνώστες της εφαρµογής της προαναφερθείσας ρήτρας στην κατασκευάστρια εταιρεία του
προϊόντος.

2. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
∆εν απαιτείται εγγύηση συµµετοχής
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3. ΤΙΜΕΣ
3.1. Οι τιµές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιµές σε ΕΥΡΩ ή που
καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόµισµα, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
3.2. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
3.3. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
3.4. Οι τιµές θα δίδονται ως εξής:
Η τιµή µονάδας σε ΕΥΡΩ συµπεριλαµβανόµενων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους
δαπανών.
3.5 Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την
τεκµηρίωση των προσφεροµένων τιµών, οι δε προµηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.

4. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
4.1. Η πληρωµή θα γίνεται µε την υποβολή από τον προµηθευτή απολογιστικού τιµολογίου παροχής
υπηρεσιών.
4.2. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του Π.∆. 118/07.
4.3 Στην προσφορά θα πρέπει να επιλέγεται µε σαφήνεια ένας από τους τρόπους πληρωµής που
αναφέρονται στο ανωτέρω άρθρο.

5. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Ενστάσεις – προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και µε την διαδικασία που προβλέπεται από το
άρθρο 15 του Π.∆. 118/07.

6. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
6.1. Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα κατακύρωσης του αποτελέσµατος του διαγωνισµού για µέρος της
προϋπολογισθείσης δαπάνης, όχι όµως λιγότερο του 50%.
6.2. Για κατακύρωση µέρους της ποσότητας κάτω από του καθοριζόµενου από τη ∆ιακήρυξη ποσοστού,
απαιτείται προηγούµενη αποδοχή του προµηθευτή.
6.3. ∆ιευκρινίζεται επίσης ότι η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα κατακύρωσης µεγαλύτερης ποσότητας
από την προσφερόµενη µέχρι ποσοστού 30%, όπως και αύξηση της συνολικά προκηρυχθείσης
ποσότητας µέχρι ποσοστού 30% µε ανάλογη µετάθεση του συµβατικού χρόνου παράδοσης για την
επαυξηθείσα ποσότητα.
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Κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.

7. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
7.1 Το καταβαλλόµενο τίµηµα θα υπόκειται σε κάθε νόµιµη κράτηση επί του καθαρού ποσού.

8. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
8.1. Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης µπορεί να παρατείνεται το ανώτερο µέχρι το 1/4 αυτού µε
επιφύλαξη των δικαιωµάτων του ∆ηµοσίου για την επιβολή των προβλεπόµενων κυρώσεων. Μετά την
λήξη της παράτασης
κινείται η διαδικασία κήρυξης του προµηθευτή έκπτωτου (Π.∆. 118/07 αρθ.26 και 32) .
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ Ρ/∆

Η παρούσα ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ περιλαµβάνει τις απαιτήσεις του ΕΚΑΒ και τους ειδικούς
όρους για την ανάδειξη συντηρητή Ραδιοδικτύου (Ρ/∆) στo EKAB Ιωαννίνων Τοµέα Κέρκυρας.

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Οι υποχρεώσεις του ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ συνίστανται σε:
1. Συντήρηση και επισκευή του υλικού και συγκεκριµένα:
1.1 Συστηµατική προληπτική συντήρηση του υλικού σε τακτά χρονικά διαστήµατα
1.2 Επισκευή και αποκατάσταση κάθε βλάβης εάν και όταν συµβεί .
2. Εκπαίδευση . Μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας – τεχνική συνδροµή.

Β. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
Ο ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να συντηρεί , επισκευάζει και ρυθµίζει το υλικό που
αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ µετά των παρελκόµενων του και να το διατηρεί σε κατάσταση καλής
λειτουργίας διατηρώντας όλες τις επιδόσεις κάθε συσκευής εντός των τεχνικών προδιαγραφών του
κατασκευαστή της και εξασφαλίζοντας την πλήρη τήρηση των κανονισµών και τεχνικών απαιτήσεων του
Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών , των σχετικών µε Ρ/∆ VHF/FM- TETRA.
Λεπτοµερώς οι υπηρεσίες που παρέχονται από τον Συντηρητή ορίζονται ως εξής:
1. Προληπτική συντήρηση
Η προληπτική συντήρηση περιλαµβάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες (π.χ. καθαρισµό, λίπανση,
επιθεώρηση, ρυθµίσεις, δοκιµές) για την πρόληψη ανωµαλιών στη λειτουργία του Ρ/∆ επέκταση της
ωφέλιµης ζωής του και λειτουργία των συσκευών στα προβλεπόµενα από τον κατασκευαστή επίπεδα
απόδοσης. Η συντήρηση αυτή θα εκτελείται σύµφωνα µε τις σχετικές οδηγίες του κατασκευαστή των
συσκευών οι οποίες δίνονται στα αντίστοιχα εγχειρίδια.
Η προληπτική συντήρηση θα εκτελείται σε τακτικά χρονικά διαστήµατα. Σχετική πρόταση για το
χρόνο, τη διάρκεια και τη συχνότητα της συντήρησης θα υποβάλει κάθε διαγωνιζόµενος στην προσφορά
του. Οπωσδήποτε όµως η προληπτική συντήρηση των συσκευών θα εκτελείται τρεις τουλάχιστον φορές
το χρόνο. Η πρώτη θα πραγµατοποιηθεί αµέσως µετά την υπογραφή της σύµβασης. Οι ηµέρες και ώρες
για την εκτέλεση προληπτικής συντήρησης θα καθορίζονται µετά από σχετική πρόταση του αναδόχου και
σύµφωνη γνώµη του ΕΚΑΒ.
Θα πρέπει να εξασφαλίζεται από τον ανάδοχο η απρόσκοπτη λειτουργία του Ρ/∆ κατά τη διάρκεια της
προληπτικής συντήρησης (εξασφάλιση εφεδρείας κ.λ.π.).
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2. Επισκευή – αποκατάσταση βλαβών
Αυτή περιλαµβάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη διάγνωση και επανόρθωση των ανωµαλιών
λειτουργίας του Ρ/∆.
1. Για τους σταθερούς σταθµούς (βάσης και επαναναλήπτες) στο σηµείο που αυτοί βρίσκονται
εγκατεστηµένοι. Σε περιπτώσεις βλάβης που απαιτεί µεταφορά αυτή θα γίνεται τον ανάδοχο µε δικά του
µέσα , έξοδα και ευθύνη.
2. Για τους κινητούς σταθµούς (οχηµάτων και φορητούς) µέσα στο χώρο του ΕΚΑΒ ή σε εργαστήριο
του αναδόχου κατά περίπτωση.
Ο ανάδοχος θα πρέπει να τοποθετηθεί σαφέστατα και να γνωστοποιήσει πιθανές απαιτήσεις του.
Τονίζεται ότι αποκλείεται κάθε ιδέα συντήρησης (επισκευής του Ρ/∆) που θα προϋποθέτει αποστολή
των οχηµάτων ή των σταθµών σε εργαστήρι του αναδόχου µε φροντίδα και δαπάνη του ΕΚΑΒ.
3. Χρόνος αποκρίσεως
Ο ανάδοχος υποχρεούται να ορίσει ονοµαστικά εξουσιοδοτηµένο υπάλληλο που θα παραλαµβάνει
οποιαδήποτε ηµέρα και ώρα τις έγγραφες ή τηλεφωνικές κλήσεις του ΕΚΑΒ.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέρχεται επί τόπου προκειµένου να επιληφθεί της βλάβης και να θέσει
σε λειτουργία κάθε συσκευή (σταθερού ή κινητού σταθµού) το συντοµότερο δυνατό και πάντα εντός
τριών (3) ωρών από της ειδοποίησης του .
Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η άµεση επισκευή οφείλει να αποκαθιστά τη βλάβη εντός τριών (3)
ηµερών .
Σε περίπτωση που σηµειώνεται καθυστέρηση κατ’ εξακολούθηση σύµφωνα µε τα παραπάνω το ΕΚΑΒ
θα µπορεί να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο µε τις από το νόµο προβλεπόµενες σε βάρος του κυρώσεις .
4. Ανταλλακτικά
Όλα τα ανταλλακτικά που θα χρησιµοποιούνται θα πρέπει να είναι γνήσια καινούργια και
αµεταχείριστα. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η εξεύρεση τυχόν ελλείποντος ανταλλακτικού θα
προτείνεται άλλο αντίστοιχο µε τις ίδιες προδιαγραφές του κατασκευαστή ούτως ώστε να αποκαθίσταται η
βλάβη.
5. Μηνιαία τεχνική έκθεση
Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταγράφει λεπτοµερώς τη βλάβη, την ηµεροµηνία διενέργειας της
συντήρησης ή επισκευής σε τεχνικά δελτία. Τα τεχνικά δελτία συµπληρώνονται και υπογράφονται από
τεχνικό του ανάδοχου και από τα µέλη της επιτροπής παρακολούθησης της σύµβασης που θα ορίσει το
ΕΚΑΒ. Η τεχνική έκθεση παραδίδεται κάθε µήνα στην επιτροπή παρακολούθησης για την προώθηση της
διαδικασίας πληρωµής του αναδόχου.
Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται ανά µήνα όπου για την µηνιαία αµοιβή του, ο Συντηρητής θα
εκδίδει αντίστοιχα τιµολόγια προς το ΕΚΑΒ.
6. Μετάθεση του υλικού
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να µεταθέτει και εγκαθιστά εκ νέου υλικό εφόσον του ζητηθεί από το
ΕΚΑΒ. Η τυχόν επιβάρυνση θα συµπεριλαµβάνεται στην ολική µηνιαία αµοιβή.
Υλικό που εγκαταστάθηκε σε νέα θέση , θα εξακολουθεί να συντηρείται σύµφωνα µε την παρούσα
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ.
7. Μεταβολές του πίνακα υλικού
Το ΕΚΑΒ µπορεί να προσθέτει ή να αφαιρεί υλικό κατά την κρίση του και όποτε θεωρεί τούτο
σκόπιµο ή αναγκαίο.
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Η µηνιαία αµοιβή του συντηρητή θα αναπροσαρµόζεται ανάλογα χωρίς να ξεπερνά τις συµβατικές
τιµές µονάδος (και συγκεκριµένα τη µέγιστη τιµή µονάδος για το ίδιο είδος µηχανήµατος του ιδίου
παραρτήµατος του ΕΚΑΒ).

8. Απαιτούµενος εξοπλισµός του ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ – Γνώση του υλικού
Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει όλα τα όργανα ελέγχου και ειδικά εργαλεία που χρειάζονται για τη
διασφάλιση της τήρησης των επιδόσεων κάθε συσκευής εντός των τεχνικών προδιαγραφών του
κατασκευαστή του υλικού αυτού, όπως αυτές προσδιορίζονται στα αντίστοιχα τεχνικά εγχειρίδια του
υλικού τα οποία διαθέτει ΕΚΑΒ.
Τα εγχειρίδια αυτά βρίσκονται στην Τεχνική Υπηρεσία του Παραρτήµατος Ιωαννίνων. Κάθε
ενδιαφερόµενος καλείται να τα εξετάσει ώστε να σχηµατίσει σαφή αντίληψη των απαιτήσεων συντήρησης
– επισκευής.
Η Τεχνική Υπηρεσία του ΕΚΑΒ θα παρέχει επίσης συµπληρωµατικές πληροφορίες προς κάθε
ενδιαφερόµενο. Υποβολή προσφοράς για τη συντήρηση - επισκευή του Ραδιοδικτύου του ΕΚΑΒ
προϋποθέτει ότι ο προσφέρων έλαβε πλήρη γνώση του υλικού και των απαιτήσεων σε όργανα, εργαλεία
και ανταλλακτικά και ότι ουδεµία πρόσθετη απαίτηση θα παρουσιάσει µετά την ανάθεση της συµβάσεως
σ' αυτόν.

Γ. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ
ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ
1. Εκπαίδευση
Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκπαιδεύσει τους τεχνικούς του ΕΚΑΒ (∆ιπλωµατούχους µηχανικούς,
τεχνολόγους και τεχνικό προσωπικό) σε θέµατα ραδιοτηλεφωνίας VHF / TETRA (έλεγχος και επισκευή
ηλεκτρονικών συσκευών , οργάνωση εργαστηρίου αναλυτική επεξήγηση κυκλωµατικών διαγραµµάτων
(BLACK DIAGRAMS) των συσκευών κ.λ.π.).
Η εκπαίδευση θα γίνεται στην Ελληνική γλώσσα και εκπαιδευτικό πρόγραµµα και το περιεχόµενο της
θα καθοριστούν µετά από συνεννόηση του ΕΚΑΒ µε τον ανάδοχο.
Είναι επιθυµητή και θα εκτιµηθεί ιδιαίτερα η υποβολή µε προσφορά προτάσεων σχετικά µε το
περιεχόµενο της εκπαίδευσης (ανάλογα µε το επίπεδο των εκπαιδευοµένων).
2. Μεταφορά τεχνογνωσίας – τεχνική συνδροµή
• Ο ανάδοχος θα υποβάλλει µία έκθεση µε τις προτάσεις σχετικά µε τη βελτίωση της λειτουργίας του
Ρ/∆.
• Θα απαντά εγγράφως σε ερωτήµατα που του θέτει το ΕΚΑΒ .
• Θα παρέχει πληροφορίες ή οδηγίες σχετικά µε το Ρ/∆ που του ζητούνται από το ΕΚΑΒ .
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∆. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1.
Το προσωπικό του αναδόχου που θα διατεθεί για την συντήρηση επισκευή των συσκευών
και την εκπαίδευση των τεχνικών του ΕΚΑΒ θα αποτελείται από τουλάχιστον έναν υπεύθυνο αδειούχο
Ραδιοηλεκτρολόγο .
Το προσωπικό του αναδόχου θα είναι ασφαλισµένο µε ευθύνη του σε περίπτωση ατυχήµατος κατά
την συντήρηση του Ρ/∆ του ΕΚΑΒ .
Ο ανάδοχος θα παρέχει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων σύµβασης, των τεχνικών
2.
εργασιών και καλής ποιότητας των ανταλλακτικών.
Ο υπό της υπηρεσίας ασκούµενος κάθε φύσης έλεγχος δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από τις
ευθύνες του.
Ο ανάδοχος έχει την ευθύνη για κάθε ατύχηµα που οφείλεται σε κακή συντήρηση ή µη λήψη υπ’
αυτού και του προσωπικού του, των προβλεπόµενων µέτρων ασφαλείας.
Η σύµβαση θα ισχύσει για ένα έτος µε δικαίωµα εξάµηνης παράτασης µετά από
3.
πρόταση του ΕΚΑΒ .
Εφόσον χορηγηθεί η εξάµηνη παράταση ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει εκ νέου
προληπτική συντήρηση όλου του υλικού και να υποβάλλει δεύτερη έκθεση
4.
Θα εκτιµηθεί ιδιαίτερα- εφόσον αποδεικνύεται κατάλληλα – η ανάληψη αντίστοιχων
συντηρήσεων για λογαριασµό υπηρεσιών του δηµοσίου ή ιδιωτικού τοµέα.
Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται ανά µήνα όπου για την µηνιαία αµοιβή του , θα
5.
εκδίδει αντίστοιχα τιµολόγια προς το ΕΚΑΒ.
Η ολική µηνιαία αµοιβή του συντηρητή για τις παραπάνω υπηρεσίες όπως αυτή προσδιορίζεται
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, θα είναι σταθερή µη επιδεχόµενη αναθεώρηση για όλο το χρονικό διάστηµα της
σύµβασης και θα περιλαµβάνει όλες τις προβλεπόµενες υπέρ τρίτων κρατήσεις του ΦΠΑ τον οποίο θα
αναγραφεί ξεχωριστά.
Η ολική µηνιαία αµοιβή θα περιλαµβάνει τα ανταλλακτικά και υλικά συντήρησης, τα εργατικά, τα
έξοδα κίνησης και τα µεταφορικά, τις δαπάνες αποξηλώσεων και εγκαταστάσεων, τις δαπάνες
εκπαίδευσης και µεταφοράς τεχνογνωσίας και πιθανά εργατικά που θα απαιτηθεί για καταρχήν
ρυθµίσεις του υλικού καθώς επίσης και οτιδήποτε προκύπτει από τους όρους συντήρησης του Ρ/∆
όπως περιγράφονται στο παράρτηµα.
6.
Η υποβολή προσφοράς σηµαίνει ότι ο προσφέρων έλαβε πλήρη γνώση των συνθηκών
παροχής υπηρεσιών εκ µέρους του προς το ΕΚΑΒ (αποστάσεις, τύπος και απαιτήσεις υλικού,
απαιτήσεις εκπαίδευσης και τις αποδέχεται.
7.
Με κάθε προσφορά θα πρέπει απαραίτητα να υποβληθεί φύλλο συµµόρφωσης προς τους
όρους της παρούσης συγγραφής υποχρεώσεων και της διακήρυξης.
Σ’ αυτό ο προσφέρων θα δίδει πλήρη και σαφή στοιχεία και απαντήσεις για κάθε παράγραφο και
µε την ίδια σειρά και αρίθµηση και ποινή αποκλεισµού της προσφοράς.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Διεύθυνση 7ης Περιφέρειας ΕΚΑΒ (Παραρτήματος
Ιωαννίνων)

Τομέας

Θέση

Εξοπλισμός Ραδιοδικτύου VHF

Αναμεταδότες

Κινητοί πομποδέκτες
Kenwood TKTK-

Motorola MTR 2000

Ναπολέοντος 27
Ασθενοφόρα
Παντοκράτορας

Icom ICIC-F510

Icom ICIC-F310

Icom IFIF-3022T

1

1

3

1

1

780

Κτίριο ΕΚΑΒ (Α/Τ κέντρο), Δ/νση: Ευαγγέλου
Κέρκυρας

Φορητοί π/δ

2

1

