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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. Φύλλου 503

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

9 Αυγούστου 2013

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
(1)
ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
Αριθμ. 49/13
1.α. Αναθέτουσα Αρχή:
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΔΑΥ)/Αερο−
δρόμιο Ελευσίνας
β. Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό:
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΔΗΜ. ΣΟΥΤΣΟΥ 40, ΤΚ 11521 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
ΤΗΛ.: 210 – 8705015, FAX: 210 – 6445633
2. Διαδικασία διεξαγωγής του επαναληπτικού δια−
γωνισμού: Ανοικτή διαδικασία πλειοδοτικού διαγωνι−
σμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2286/95, των
Π.Δ. 60/2007 και Π.Δ. 118/2007 και συμπληρωματικώς με
τις διατάξεις του Ν. 2362/95.
3.α. Αντικείμενο του διαγωνισμού: Ανάδειξη πλειοδότη
παροχής «Διευκόλυνσης αποθήκευσης αεροπορικού
καυσίμου JP – 8» σε διάφορά Α/Δ της ΠΑ.
β. Ετήσιες Ποσότητες και Μονάδες της ΠΑ:
Α/Απ Καρπάθου :
3.500 Μ3 (± 20%).
130 ΣΜ (Λήμνος) :
1.300 Μ3 (± 20%).
Α/Απ Σαντορίνης : 14.000 Μ3 (± 20%).
135 ΣΜ (Σκύρος) :
200 Μ3 (± 20%).
131 ΣΜ (Άκτιο)
:
8.000 Μ3 (± 20%).
γ. Διάρκεια Σύμβασης: Ένα (1) έτος, με δικαίωμα ανανέ−
ωσης για ένα (1) συν ένα (1) επιπλέον έτος, ύστερα από
σύμφωνη γνώμη των συμβαλλομένων μερών.
4.α. Διεύθυνση για την λήψη των εγγράφων του δσμού
και παροχή πληροφοριών τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες από 08:00 – 14:00: Βλέπε σημείο ένα (1β).
β. Το κόστος εκάστης διακήρυξης ανέρχεται σε: * 15,00 € *
γ. Ηλεκτρονική πρόσβαση: www.haf.gr.
Πλήρες αντίγραφο της διακήρυξης διατίθεται και
στην επίσημη ιστοσελίδα της Πολεμικής Αεροπορίας
(www.haf.gr) σε μορφή. pdf. Διευκρινίζεται ότι ΑΠΑΡΑ−
ΒΑΤΟ ΟΡΟ για συμμετοχή στον εν λόγω διαγωνισμό
αποτελεί η καταβολή του ιδίου αντιτίμου από τους εν−
διαφερόμενους αναδόχους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση
των πλήρη όρων της διακήρυξης μέσω ηλεκτρονικού
αντιγράφου αυτής από την ιστοσελίδα της ΠΑ.

5.α. Λήξη της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών:
27η Αυγ. 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ.
β. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 28η
Αυγ. 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.
γ. Γλώσσα: Ελληνική
δ. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν θα ληφθούν υπόψη.
6. Πρόσωπα τα οποία επιτρέπεται να παρίστανται
κατά την αποσφράγιση των προσφορών:
Ανοιχτή Συνεδρίαση για τους συμμετέχοντες ανα−
δόχους ή τους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους
αυτών.
7. Εγγυήσεις: Για τη συμμετοχή στο δσμό θα κατατεθεί
από κάθε ανάδοχο εγγυητική επιστολή συμμετοχής που
να καλύπτει το 5% της αξίας που προκύπτει από τα είδη
που προσφέρει ο υποψήφιος ανάδοχος, υπολογιζόμενης
ως γινόμενο των ζητούμενων ποσοτήτων αυτών επί της
τιμής βάσης (5,95 ευρώ).
8. Πληρωμή: Εντός δέκα (10) ημερών, από τη λήψη των
σχετικών δικαιολογητικών οφειλής.
9. Χρόνος ισχύος προσφορών: Έξι (6) μήνες από την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού με δικαίωμα
παράτασης από την Υπηρεσία.
10. Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού: Η υψη−
λότερη τιμή (υψηλότερο ποσό ανά Μ3 καυσίμου), ενώ
ως έναρξη των προσφορών ορίζεται το ποσό των 5,95
ευρώ ανά Μ3 καυσίμου.
11. Ημερομηνία αποστολής της ανακοίνωσης:
− στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης: 1 Αυγούστου 2013
− στον ελληνικό Τύπο: 1 Αυγούστου 2013
− στον ιστότοπο του προγράμματος «Διαύγεια»: 1 Αυ−
γούστου 2013.
12. Γνωρίζεται ότι οι διευκρινίσεις επί των τιθέμενων
ερωτημάτων υποψηφίων συμμετασχόντων στο διαγω−
νισμό, όσον αφορά τους όρους της διακήρυξης αυτού,
παρέχονται εγγράφως από την Υπηρεσία μας σε όσους
έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον συμμετοχής. Προς τούτο,
οι υποψήφιοι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό που λαμ−
βάνουν γνώση της διακήρυξης μέσω του διαδικτύου,
παρακαλούνται για την έγκαιρη υποβολή στην Υπηρεσία
μας των στοιχείων επικοινωνίας τους, ώστε να καθί−
σταται δυνατή η ενημέρωσή τους.
Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ
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(2)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ
Αριθμ. 1140
Περίληψη Προκήρυξης Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνι−
σμού για την «Ενσωμάτωση Τεχνολογίας RFID στο
Υλικό της Βιβλιοθήκης – Ενιαία Κάρτα Πρόσβασης».
Συνοπτικά στοιχεία Έργου
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων
Έρευνας Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας (ΕΛΚΕ).
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Ενσωμάτωση Τεχνολογίας
RFID στο Υλικό της Βιβλιοθήκης – Ενιαία Κάρτα Πρό−
σβασης.
ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ: Επι−
τροπή Εκπαίδευση και Ερευνών του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας.
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Λάρισα, Ελλάδα.
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Προμήθειας Αγαθών και Παροχής
υπηρεσιών.
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: Ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός
με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 1140/01.08.2013.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
Συνολικός προϋπολογισμός: €149.593,50 (χωρίς ΦΠΑ)
Πλέον Δικαιώματα Προαίρεσης: €30.000,00 (χωρίς ΦΠΑ).
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφε−
ρειακή Ανάπτυξης, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή
Σύγκλιση» που έχει ενταχθεί στο Εθνικό Στρατηγικό
Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) με την Απόφαση CCI 2007
GR 16 1 PO 002/26−10−2007 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ: Δώδεκα
(12) μήνες.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: Παρασκευή, 02.08.2013.
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Δευτέρα, 09.09.2013, ώρα 14:00.
ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ: Έως 23.08.2013.
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Πρωτόκολλο
Ε.Λ.Κ.Ε. Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, Λάρισα, 41 110.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
Δευτέρα, 09.09.2013, ώρα 14:00.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Βασίλειος Κυριατζής, Μαρία Βλαχάβα,
τηλ.: 2410 684 734, 2410 684 713,
E−mail: elke_procurement@teilar.gr, vlachava@teilar.gr.
Αντικείμενο Διαγωνισμού
Το βασικό αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια
και εγκατάσταση ενός ολοκληρωμένου συστήματος τε−
χνολογίας RFID για την αυτοματοποίηση των βιβλιοθη−
κονομικών διαδικασιών της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του
Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και της Βιβλιοθήκης του παραρτήματος
Καρδίτσας του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας. Οι βιβλιοθηκονομικές
διαδικασίες αφορούν:
• την εισαγωγή νέων τεκμηρίων στη συλλογή των
δύο βιβλιοθηκών,
• την διαδικασία δανεισμού των τεκμηρίων της συλ−
λογής,
• την διαδικασία επιστροφής των τεκμηρίων της συλ−
λογής από τους χρήστες της βιβλιοθήκης, είτε αυτή
γίνεται εντός του χώρου της βιβλιοθήκης είτε σε 24−ωρη
βάση.
• την ασφαλή διακίνηση των τεκμηρίων από τους
χρήστες της κάθε βιβλιοθήκης και την
• ενοποίηση του προτεινόμενου συστήματος με το
ήδη υφιστάμενο σύστημα διαχείρισης χωρίς περαιτέ−

ρω παραμετροποίηση ή μετατροπή του παλαιότερου
συστήματος με την εισαγωγή του νέου.
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης του διαγωνισμού
διατίθεται από την ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας
http://www.teilar.gr/prokirixeis.php?cid=1.
Λάρισα, 1 Αυγούστου 2013
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών
ΜΙΧΑΗΛ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ
F
(3)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ
Αριθμ. 1139
Περίληψη Προκήρυξης Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνι−
σμού για την «Ανάπτυξη και Λειτουργία Οργανωμένου
Καταθετηρίου/Αποθετηρίου για την Ψηφιακή Βιβλιο−
θήκη του ΤΕΙ Λάρισας».
Συνοπτικά στοιχεία Έργου
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων
Έρευνας Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας (ΕΛΚΕ).
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Ανάπτυξη και Λειτουργία Ορ−
γανωμένου Καταθετηρίου/Αποθετηρίου για την Ψηφι−
ακή Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Λάρισας.
ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ: Επι−
τροπή Εκπαίδευση και Ερευνών του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας.
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Λάρισα, Ελλάδα
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Προμήθειας Αγαθών και Παροχής
υπηρεσιών.
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: Ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός
με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 1139/01.08.2013.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
Συνολικός προϋπολογισμός: €89.430,89 (χωρίς ΦΠΑ)
Πλέον Δικαιώματα Προαίρεσης: €4.471,55 (χωρίς ΦΠΑ).
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφε−
ρειακή Ανάπτυξης, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή
Σύγκλιση» που έχει ενταχθεί στο Εθνικό Στρατηγικό
Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) με την Απόφαση CCI 2007
GR 16 1 PO 002/26.10.2007 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ: Δεκαπέντε
(15) μήνες.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: Παρασκευή, 02.08.2013.
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Δευτέρα, 09.09.2013, ώρα 14:00.
ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ: Έως 23.08.2013
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Πρωτόκολλο
Ε.Λ.Κ.Ε. Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, Λάρισα, 41 110.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
Δευτέρα, 09.09.2013, ώρα 14:00.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Βασίλειος Κυριατζής, Μαρία Βλαχάβα,
τηλ.: 2410 684 734, 2410 684 725
E−mail: elke_procurement@teilar.gr, vlachava@teilar.gr
Αντικείμενο Διαγωνισμού
Το παρόν έργο στοχεύει στην ανάπτυξη και διεύρυν−
ση του Ιδρυματικού Αποθετηρίου του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας,
έτσι ώστε να καλύπτεται το σύνολο των ερευνητικών
παραγώγων του ιδρύματος, αλλά και να εξασφαλίσει τη
μελλοντική διασύνδεση του Ιδρυματικού Αποθετηρίου
με την κεντρική δράση Αποθετηρίων και το πληροφορι−
ακό της σύστημα (Ο.Π.Σ.Β.). Το παρόν έργο περιλαμβάνει
2 επιμέρους Δράσεις με σκοπό την Αναβάθμιση και τον

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Εμπλουτισμό με νέο ψηφιακό υλικό του υπάρχοντος
Ιδρυματικού Αποθετηρίου. Αναλυτικότερα, περιλαμβά−
νονται οι ακόλουθες Δράσεις:
− Δράση 1.1 Ανάπτυξη νέων υπηρεσιών Ιδρυματικού
Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης και
− Δράση 1.2 Εμπλουτισμός Ιδρυματικού Αποθετηρίου
και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης με ψηφιακούς τίτλους και με
μεταδεδομένα σήμανσής τους.
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης του διαγωνισμού
διατίθεται από την ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας
http://www.teilar.gr/prokirixeis.php?cid=1.
Λάρισα, 1 Αυγούστου 2013
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών
ΜΙΧΑΗΛ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ
F
(4)
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΟΥΤΖΟΥ
Αριθμ. Διακ. 3/2013
Η Εθνική Πινακοθήκη και Μουσείο Αλεξάνδρου Σού−
τζου, Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, το οποίο υπά−
γεται στην εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ/Α/239/14.10.1980) (Ανα−
θέτουσα Αρχή) προκηρύσσει ανοικτό Διαγωνισμό με κρι−
τήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή (άρθρο 2 παρ. 11
περ. (α) και άρθρο 51 παρ. 1 περ. (β) του Π.Δ. 60/2007 και
αντίστοιχες διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 συμπληρωματι−
κά και αναλογικά εφαρμοζόμενες) για την επιλογή ανα−
δόχου για την παροχή υπηρεσιών ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣ−
ΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΠΜΑΣ
ΣΤΗ ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, με τα ακόλουθα στοιχεία:
1) ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΣΟΥΤΖΟΥ.
Άλσος Ελληνικού Στρατού, 11525, Αθήνα, Τηλ. +30 210
7232039, fax: +30 210 2107224889
E−mail: marinamakri@nationalgallery.gr,
logistirio@nationalgallery.gr
http://www.nationalgallery.gr
2) Δημόσια Σύμβαση παροχής υπηρεσιών.
3) Είδος διαδικασίας: Ανοικτός Διαγωνισμός με κρι−
τήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή.
4) Τόπος παροχής της υπηρεσίας: Οι υπηρεσίες φύλα−
ξης και ασφάλειας των έργων τέχνης θα παρασχεθούν
στους αποθηκευτικούς χώρους της Εθνικής Πινακοθή−
κης που βρίσκονται στη Μαγούλα Αττικής, όπως ορίζε−
ται στην αναλυτική Διακήρυξη.
5) Τίτλος «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣ−
ΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΠΜΑΣ
ΣΤΗ ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ». Το αντικείμενο της υπηρε−
σίας περιλαμβάνει: παροχή υπηρεσιών φύλαξης κτηρίου
Αποθηκών συνολικού εμβαδού 2.450 τ.μ. στη Μαγούλα
Αττικής, το οποίο λειτουργεί για την προσωρινή φύλαξη
των έργων τέχνης της Εθνικής Πινακοθήκης, καθώς και
η παρακολούθηση της καλής λειτουργίας των συστη−
μάτων ασφαλείας του σε 24ωρη βάση. Ο ανάδοχος
οφείλει να διαθέσει τρία (3) άτομα κατά τις εργάσιμες
ημέρες και τρία (3) άτομα κατά τις αργίες με την εξής
κατανομή: Καθημερινές: ένα άτομο (1) πρωινή βάρδια,
ένα άτομο (1) απογευματινή βάρδια και ένα (1) άτο−
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μο βραδινή βάρδια. Σάββατα−Κυριακές και αργίες: ένα
άτομο (1) πρωινή βάρδια, ένα άτομο (1) απογευματινή
βάρδια και ένα άτομο (1) βραδινή βάρδια. Οι βάρδιες θα
ακολουθούν το ωράριο: 07:00−15:00, 15:00−23:00, 23:00−
07:00. Κατηγορία με αρ. 27 του Παραρτήματος IIΒ της
Οδηγίας 2004/18 (και του Παραρτήματος IIΒ του Π.Δ.
60/2007) − Λοιπές Υπηρεσίες, (CPV): 79711000−1 (Υπηρε−
σίες παρακολούθησης συστημάτων συναγερμού). Και
(CPV): 79713000−5 (Υπηρεσίες φύλαξης).
6) Η διάρκεια της συμβάσεως είναι είκοσι τρεις (23)
μήνες από την υπογραφή της.
7) Δε θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές ή
αντιπροσφορές.
8) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται δω−
ρεάν το αναλυτικό κείμενο της Διακήρυξης με τα Πα−
ραρτήματα αυτής (Α΄ − Γ΄) από την Ε.Π.Μ.Α.Σ., υπεύθυνος
Μαρίνα Μακρή, με στοιχεία επικοινωνίας τα ανωτέρω
υπό (1) (ώρες 09:00 με 15:00). Η αναλυτική Διακήρυ−
ξη δημοσιεύεται επίσης στο διαδίκτυο στη διεύθυνση
http://www.nationalgallery.gr. Δεν προβλέπεται προθεσμία
για την παραλαβή της Διακήρυξης.
9) Ο προϋπολογισμός της σύμβασης είναι 276.307,00 €
ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (224.640,00 €
ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)
10) Οι προσφορές υποβάλλονται αυτοπροσώπως στο
Πρωτόκολλο της ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΟΥΤΖΟΥ, υπόψη της αρμόδιας επιτρο−
πής διενέργειας του σχετικού διαγωνισμού, μέχρι την
16.09.2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 (καταληκτική
ημερομηνία) ή αποστέλλονται ταχυδρομικά (με συστη−
μένο ή ταχυμεταφορική) με την προϋπόθεση να περιέλ−
θουν στο Πρωτόκολλο της Εθνικής Πινακοθήκης μέχρι
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η
16.09.2013.
Οι προσφορές συντάσσονται υποχρεωτικά στα ελλη−
νικά, με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους που αναφέρο−
νται στην τεχνική προσφορά και μπορούν να υποβάλ−
λονται στα αγγλικά.
11) Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στην
Εθνική Πινακοθήκη και Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου,
στις 16.09.2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 και μπο−
ρούν να παρίστανται όσοι εκ των συμμετεχόντων το
επιθυμούν.
12) Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν
(α) Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα που έχουν νόμιμα συ−
σταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός από τα κράτη
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τα κράτη μέλη του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή τα κράτη μέλη που
έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων
(G.Ρ.Α.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία
κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ 139/Α),
ή τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδε−
σης με την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση
ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο
εσωτερικό ενός από τα παραπάνω κράτη, (β) Ενώσεις
προσώπων των παραπάνω υπό (α) προσώπων που υπο−
βάλλουν κοινή προσφορά. Τα μέλη των ενώσεων θα πρέ−
πει να ανήκουν στα πρόσωπα της ως άνω περίπτωσης
(α). Οι ενώσεις δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη
νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν προσφορά.
Κάθε υποψήφιος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση)
μπορεί να συμμετέχει στο Διαγωνισμό είτε μεμονωμένα
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με μία μόνο προσφορά είτε ως μέλος μίας και μόνο
κοινοπραξίας ή ένωσης.
13) Λόγοι αποκλεισμού: Αποκλείονται:
− όσοι δεν πληρούν τα κριτήρια των παραγράφων 1
και 2 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ Α ΄ 64) (πα−
ράγραφοι 1 και 2 άρθρου 45 της Οδηγίας 2004/18), σύμ−
φωνα με τα προβλεπόμενα στην αναλυτική Διακήρυξη,
− τα πρόσωπα που δεν ασκούν δραστηριότητα συναφή
με το αντικείμενο και δεν είναι εγγεγραμμένα στο οικείο
επιμελητήριο του κράτους έδρας ή εγκατάστασής τους,
− προσφέροντες/επιχειρήσεις που σχετίζονται με προ−
σφέροντες, οι οποίοι/οι οποίες έχουν παράσχει συμβου−
λές στην Α.Α. ή έχουν εμπλακεί με οποιονδήποτε τρόπο
στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της προ−
κηρυσσόμενης σύμβασης (π.χ. στη σύνταξη της σχετικής
μελέτης ή των τεχνικών προδιαγραφών) και εξ αυτού
του λόγου διαπιστώνεται στρέβλωση του ανταγωνισμού
ή/και μη τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείριση,
Σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς από
ενώσεις, οι παραπάνω λόγοι αποκλεισμού ισχύουν για
καθένα από τα μέλη της ένωσης. Εάν συντρέχει λόγος
αποκλεισμού και για ένα μόνο μέλος ένωσης, η υπο−
βληθείσα κοινή προσφορά αποκλείεται από το διαγω−
νισμό. Σε περίπτωση που ο προσφέρων σύμφωνα με
το άρθρο 45 παρ. 2 και 3 και το άρθρο 46 παρ. 3 και
4 του Π.Δ. 60/2007 επικαλείται τη δυνατότητα άλλων
φορέων που δεν μετέχουν ένωσης με αυτόν σχετικά με
την εκπλήρωση των ελάχιστων προϋποθέσεων οικονομι−
κής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, επαγγελματικής
και τεχνικής ικανότητας που αναφέρονται κατωτέρω,
αποκλείεται όταν ένας ή περισσότεροι εκ των παρα−
πάνω λόγων αποκλεισμού συντρέχουν στο πρόσωπο
του τρίτου φορέα.
Δικαιολογητικά απόδειξης των ανωτέρω που υπο−
βάλλονται με την προσφορά: Υπεύθυνες δηλώσεις και
παραστατικά εκπροσώπησης σύμφωνα με τα αναλυτικά
οριζόμενα στη Διακήρυξη. Δικαιολογητικά απόδειξης
των ανωτέρω που υποβάλλονται μόνο από τον προσω−
ρινό μειοδότη: ποινικό Μητρώο, πιστοποιητικά και βεβαι−
ώσεις από τις αρμόδιες δικαστικές ή διοικητικές αρχές
σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στη Διακήρυξη.
14) Απαιτούμενα ελάχιστα επίπεδα ικανοτήτων υπο−
ψηφίων:
• οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας:
Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του προσφέροντα
θα πρέπει να υπερβαίνει κατά τα τρία (3) προηγούμε−
να του έτους του διαγωνισμού έτη (2010, 2011, 2012), ή,
αν λειτουργεί ή ασκεί την σχετική με το αντικείμενο
της παρούσας δραστηριότητα για μικρότερο χρονικό
διάστημα για το διάστημα αυτό, το 100% του προϋπο−
λογισμού του διαγωνισμού (μη συμπεριλαμβανομένου
του ΦΠΑ). Σε περίπτωση ενώσεως προσώπων που υπο−
βάλουν κοινή προσφορά είναι αποδεκτή η άθροιση της
οικονομικής επάρκειας των μελών της.
• επαγγελματικής και τεχνικής ικανότητας: Ο διαγω−
νιζόμενος οφείλει κατ’ ελάχιστον να διαθέτει τεκμηριω−
μένη συναφή επαγγελματική δραστηριότητα κατά τα 5
(πέντε) τελευταία έτη με επιτυχημένη παροχή αντίστοι−
χων υπηρεσιών. Ως αντίστοιχες υπηρεσίες θεωρούνται
οι υπηρεσίες φύλαξης και ασφάλειας για λογαριασμό
Μουσείων ή Πολιτιστικών Οργανισμών ή κτηριακών
εγκαταστάσεων υψηλών απαιτήσεων ασφαλείας. Σε
περίπτωση ενώσεως προσώπων που υποβάλουν κοινή
προσφορά είναι αποδεκτή η άθροιση της επαγγελματι−

κής ικανότητας των μελών της. Επίσης, ο διαγωνισμός
οφείλει να έχει εκτελέσει τουλάχιστον ένα (1) έργο πα−
ροχής υπηρεσιών φύλαξης και ασφάλειας οικονομικού
μεγέθους αντίστοιχου με το 30% του προκηρυσσόμενου
δηλαδή 82.892,00 με ΦΠΑ, 67.392,00 € χωρίς ΦΠΑ. Τέλος
ο διαγωνιζόμενος οφείλει να διαθέτει προσωπικό το
οποίο θα πρέπει να έχει πτυχίο ειδικότητας (στέλεχος
υπηρεσιών ασφαλείας/φύλαξης).
Δικαιολογητικά απόδειξης των ανωτέρω που υπο−
βάλλονται με την προσφορά: Υπεύθυνες δηλώσεις και
παραστατικά εκπροσώπησης σύμφωνα με τα αναλυτι−
κά οριζόμενα στη Διακήρυξη. Επιπλέον υποβάλλονται:
ισολογισμοί (2010, 2011, 2012), ή αν δεν υποχρεούται
στη δημοσίευση ισολογισμών, ένορκη βεβαίωση κύκλου
εργασιών, σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στη
Διακήρυξη, κατάλογος παρασχεθεισών υπηρεσιών και
βεβαιώσεις παραλαβής, καταστάσεις και βιογραφικά
του προσωπικού.
15) Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η
προσκόμιση Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής ποσού
ίσου με το 5% συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α επί της
προϋπολογισθείσης δαπάνης του διαγωνισμού, η οποία
πρέπει να ισχύει τουλάχιστον ένα μήνα μετά τη λήξη
ισχύος των προσφορών.
16) Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μή−
νες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η προσκό−
μιση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ποσού ίσου
με το 10% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α.
17) H σύμβαση η οποία θα υπογραφεί μεταξύ της ΕΘΝΙ−
ΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΟΥΤΖΟΥ
και του Αναδόχου θα χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊ−
κό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Πραγματοποιείται
στα πλαίσια της Πράξης «Ολοκλήρωση του κτηριακού
συγκροτήματος Εθνικής Πινακοθήκης και Μουσείου Αλε−
ξάνδρου Σούτσου», με κωδικό ΟΠΣ 376173, ενταγμένης
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2007−2013».
18) Στην περίπτωση επιλογής ένωσης προσώπων, πρέ−
πει πριν την υπογραφή της σύμβασης να περιβληθεί τη
μορφή της Κοινοπραξίας του Αστικού Δικαίου, είτε τη
μορφή εταιρείας του εμπορικού δικαίου, και να προσκο−
μίσει τα σχετικά δικαιολογητικά σύστασης στην Α.Α.
19) Προσφυγές υποβάλλονται στην Επιτροπή Αξιολό−
γησης Προσφυγών για τους λόγους και στις προθεσμίες
που ορίζονται στο άρθρο 4 του ν. 3886/2010 (Εναρμόνιση
με την Οδηγία 2007/66).
20) Βασικοί όροι πληρωμής (αναλυτικά προβλέπονται
στο σχέδιο σύμβασης που επισυνάπτεται στην αναλυτι−
κή Διακήρυξη): Η καταβολή του τιμήματος στον Ανάδοχο
θα γίνει θα γίνει σε 6 ισόποσες πληρωμές (μία ανά τε−
τράμηνο) μετά παραλαβή των υπηρεσιών της παρούσας
σύμβασης. Για την πληρωμή του Αναδόχου απαιτούνται
τα κάτωθι δικαιολογητικά: α) πρωτόκολλο οριστικής πο−
σοτικής και ποιοτικής παραλαβής, που συντάσσεται από
την Επιτροπή της παρ. 1 του άρθρου 6 της παρούσας.
β) τιμολόγιο του Αναδόχου που να αναφέρει την ένδειξη
ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ. γ) Εξοφλητική απόδειξη του Αναδόχου,
εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ.
δ) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ
κατά την ημέρα πληρωμής ε) Άλλα δικαιολογητικά που
τυχόν απαιτούνται από φορολογικές διατάξεις.
Τον Ανάδοχο βαρύνει η ισχύουσα σύμφωνα με την
Ελληνική νομοθεσία παρακράτηση φόρου στην καθα−
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ρή αξία των τιμολογίων. Για την παρακράτηση δίδεται
σχετική βεβαίωση.
21) Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία περί δη−
μοσίων συμβάσεων (GPA).
22) Ημ/νία αποστολής της προκήρυξης για δημοσίευση
στην ΕΕΕΚ: 31.07.2013.
Περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις για την υπο−
βολή προσφυγών παρέχονται από την ΕΠΜΑΣ στο τηλ.
210/7232039 τις εργάσιμες μέρες και ώρες 09:00 −15:00
μέχρι την 10.09.2013 ημέρα Τρίτη.
Αθήνα, 31 Ιουλίου 2013
Η Διευθύντρια
ΜΑΡΙΝΑ ΛΑΜΠΡΑΚΗ−ΠΛΑΚΑ
F
(5)
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ−ΕΛΑΤΕΙΑΣ
Αριθμ. 9414
Ο Δήμος Αμφίκλειας−Ελάτειας διακηρύττει ότι την 17η
του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2013 ημέρα Τρίτη
και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών)
στο Δημοτικό Κατάστημα Ελάτειας θα διεξαχθεί με
ανοιχτή Δημοπρασία και με κριτήριο κατακύρωσης την
χαμηλότερη τιμή πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο οι−
κονομικής προσφοράς της υπηρεσίας σύμφωνα με τις
διατάξεις της απόφασης 11389/93 του ΥΠ. ΕΣ. (ΕΚΠΟ−
ΤΑ), τις διατάξεις του Ν. 2286/95 το Π.Δ. 323/87 και το
Ν. 3463/2006 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,
διαγωνισμός για την προμήθεια με τίτλο: «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ».
Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι: 176176 και πρό−
κειται για το 2o υποέργο του έργου: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΞΟ−
ΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ.
Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών
του έργου, με βάση τη μελέτη με αριθμό 12/2011, που
θεωρήθηκε στις 29.09.2011 από τον Προϊστάμενο της
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αμφίκλειας−Ελάτειας
ανέρχεται στο ποσό των 203.760,00 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.)
και στο ποσό των 250.624,80 ευρώ (με Φ.Π.Α. 23%).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να
παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού
(Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) από το Δη−
μοτικό Κατάστημα Ελάτειας, Ταχ. Δ/νση 28ης Οκτωβρί−
ου Ελάτεια Τ.Κ. 35004, μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου 2013
και ώρα 10:00 π.μ.
Στο δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νο−
μικά πρόσωπα, οι ενώσεις ή κοινοπραξίες προμηθευτών
και συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα
σχετική με το αντικείμενο.
Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 5%
επί του προϋπολογισμού του έργου χωρίς Φ.Π.Α. δηλαδή
10.188,00 ευρώ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα
απευθύνεται προς το Δήμο Αμφίκλειας−Ελάτειας. Ο χρό−
νος ισχύος των προσφορών είναι τέσσερις (4) μήνες.
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό προμηθευτές υπο−
χρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιο−
λογητικά, που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις
για τις προμήθειες σύμφωνα με τον ΕΚΠΟΤΑ αλλά και
την αναλυτική διακήρυξη.

4015

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Αγρο−
τική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 − 2013» με ποσοστό
συγχρηματοδότησης 75% από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και 25% από
Εθνική Δαπάνη (Αριθμός ΣΑΕ 282/8).
Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδο−
χο σύμφωνα με το Ν. 4093/2012 ΦΕΚ 222 Α΄/2012 (σημείο
Η6).
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αμφίκλειας−Ελάτειας
Πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της προμήθει−
ας μπορούν να ζητηθούν από τα γραφεία του Δήμου
Αμφίκλειας – Ελάτειας, τηλ. 2234350220 στην Ελάτεια.
Αρμόδιος υπάλληλος Γρίβας Κωνσταντίνος.
Οι προσφορές για το διαγωνισμό με όλα τ’ απαραίτη−
τα στοιχεία θα κατατεθούν στο Δήμο μέχρι την ημέρα
αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται η 17η Σε−
πτεμβρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., αυτο−
προσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου, ή θα
αποσταλούν στο Δήμο, στη Δ/νση «Δημοτικό Κατάστημα
Ελάτειας Τ.Κ. 35004 Ελάτεια» με την αναγραφή στο
φάκελο «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΕΞΟΠΛΙΣ−
ΜΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ» μέχρι την προηγούμενη
εργάσιμη ημέρα.
Κάτω Τιθορέα, 1 Αυγούστου 2013
Ο Δήμαρχος κ.α.α.
Ο Αντιδήμαρχος
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΛΛΙΑΚΟΥΔΑΣ
F
(6)
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
1. O Δήμος Θάσου προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό
για την ανάθεση του έργου Εγκατάσταση Επεξεργα−
σίας Λυμάτων Καλλιράχης Θάσου, με προϋπολογισμό
2.900.000,00 ευρώ. Το έργο συντίθεται από τις ακόλου−
θες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ,
με προϋπολογισμό 202.892,40 ευρώ, β) κατηγορία ΗΛΕ−
ΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, με προϋπολογισμό 1.626.228,80
ευρώ και γ) κατηγορία ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ,
με προϋπολογισμό 597.080,00 ευρώ (δαπάνες εργασιών,
ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ−
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή
Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα του Δήμου Θάσου
στο Λιμένα Θάσου, μέχρι τις 29.08.2013. Η διακήρυξη
του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον
υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 25930 24025, FAX επικοι−
νωνίας 25930 58344, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινω−
νία Κώστας Τσακίρης.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 03 Σεπτεμβρίου
2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 και το σύστημα υποβο−
λής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης
κατά ομάδες τιμών του άρθρου 6 του Ν. 3669/08.
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί δια−
γωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμ−
μένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και
τάξεις του έργου, ήτοι τάξη Α2 για έργα ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ
και τάξεις 3η ή 4η (ή 5η αν η έδρα τους είναι εντός του
νομού Καβάλας) στην κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟ−
ΛΟΓΙΚΑ και τάξεις 1η ή 2η (ή 3η αν η έδρα τους είναι
εντός του νομού Καβάλας) στην κατηγορία ΚΑΘΑΡΙ−
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ΣΜΟΥ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ, β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι
που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία,
έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά)
με το δημοπρατούμενο, γ) Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των
παραπάνω περιπτώσεων σε οποιονδήποτε συνδυασμό
μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του
Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία)
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα−
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 48.598,28 ευρώ και
ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγω−
γής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών
είναι έξη (6) μήνες.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ – Επιχει−
ρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας – Θράκης 2007 − 2013
(συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ και από εθνικούς
πόρους). Επιτρέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον
Ανάδοχο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από
την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Θάσου.
Θάσος, 1 Αυγούστου 2013
O Δήμαρχος
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΑΤΖΗΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
F
(7)
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
Αριθμ. 16026
Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) επαναπρο−
κηρύσσει Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό για σύναψη σύμ−
βασης προμήθειας για το έργο «Προμήθεια Εξοπλι−
σμού και Αδειών Λογισμικού για την Ψηφιοποίηση
του Μητρώου Μελών ΤΕΕ» [Κωδικοί CPV: 48000000−8
Πακέτα Λογισμικού και Συστήματα Πληροφορικής], με
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικο−
νομική άποψη προσφορά και προϋπολογισμό το ποσό
των 158.000,00 € χωρίς ΦΠΑ [194.340,00€ με ΦΠΑ] που
θα βαρύνει το ΠΔΕ [ΣΑΕ 0718, κωδ. 2011ΣΕ07180009],
πλέον δικαιώματος προαίρεσης.
Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΠ «Διοικητική Με−
ταρρύθμιση 2007−2013» του ΕΣΠΑ, με πόρους της Ελλά−
δας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο) και αποτελεί το υποέργο [4] με τίτλο «Εξοπλι−
σμός» και προϋπολογισμό 194.955,00€ συμπεριλαμβα−
νομένου ΦΠΑ της πράξης με τίτλο «Απλούστευση των
διοικητικών διαδικασιών του Τεχνικού Επιμελητηρίου
Ελλάδας» με κωδ. ΟΠΣ 349629.
Αντικείμενο του υπό προκήρυξη έργου είναι η προμή−
θεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση εξοπλισμού
[4 εξυπηρετητές δικτύου (servers), 8 σταθμοί εργασίας,
3 σαρωτές υψηλής ταχύτητας διέλευσης, 1 σαρωτής
επίπεδης επιφάνειας], λογισμικού επεξεργασίας εικό−
νων και αδειών λογισμικού RDBMS, τα οποία θα χρη−
σιμοποιηθούν για την ψηφιοποίηση του αρχείου του
Μητρώου Μελών του ΤΕΕ, καθώς και η εκπαίδευση των
στελεχών του ΤΕΕ στη χρήση των ως άνω υποδομών. Οι
αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια
υποδομών, που θα παραδοθούν εγκατεστημένες στους
χώρους του ΤΕΕ στην Αθήνα, καθορίζονται στα Μέρη
Α.3 και C.3 της Διακήρυξης [Λειτουργικές και Τεχνικές

Προδιαγραφές Έργου και Πίνακες Συμμόρφωσης].
Το δικαίωμα προαίρεσης του έργου περιλαμβάνει
την ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης του λογισμικού
RDBMS [παροχή της δυνατότητας πρόσβασης σε νέες
εκδόσεις του λογισμικού και τεχνικής βοήθειας μέσω
του διαδικτύου (on line) από τον κατασκευαστικό οίκο],
για δύο (2) επιπλέον έτη από τη λήξη της περιόδου εγ−
γύησης, ανέρχεται στο ποσό των 43.000,00€ χωρίς ΦΠΑ
[52.890,00€ με ΦΠΑ] και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό
του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν ημεδαπά
ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή Ενώσεις αυτών,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τα οποία πληρούν
τους όρους της Διακήρυξης.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται, επί ποινή
αποκλεισμού, η τήρηση των ελαχίστων προϋποθέσεων
χρηματοοικονομικής, τεχνικής και επαγγελματικής ικα−
νότητας (capacity) των υποψηφίων που τίθενται στη Δι−
ακήρυξη (παρ. Β2.6) καθώς και η υποβολή εγγυητικής επι−
στολής συμμετοχής ύψους εννέα χιλιάδων επτακοσίων
δέκα επτά ευρώ, (9.717,00€) που αντιστοιχεί στο 5% του
προϋπολογισμού του Έργου συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των απαι−
τήσεων. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απα−
ράδεκτες εναλλακτικές προσφορές και προσφορές που
υποβάλλονται για μέρος του Έργου. Οι προσφορές υπο−
βάλλονται στην ελληνική γλώσσα, και δεσμεύουν τους
υποψηφίους για έξι (6) μήνες από την επόμενη ημέρα
της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους.
Η σύμβαση που θα συναφθεί για την προμήθεια των
ως άνω υποδομών έχει διάρκεια τρείς (3) μήνες από
την υπογραφή της. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το
δικαίωμα επέκτασης του φυσικού αντικειμένου της σύμ−
βασης κατά την έννοια του άρθρου 25 παρ. 4 β) του
Π.Δ. 60/2007. Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει τμη−
ματικά σε δύο δόσεις, με την προσκόμιση των νομίμων
δικαιολογητικών και παραστατικών, η καθαρή αξία των
οποίων υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις που ισχύουν
κατά την έκδοση του χρηματικού εντάλματος.
Η Διακήρυξη απεστάλη για δημοσίευση στην Ε.Ε.Ε.Ε.
στις 31.07.2013
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην έδρα του ΤΕΕ
στην Αθήνα (102 48), Νίκης 4, 7ος όροφος ημέρα Παρα−
σκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 11:00.
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται δωρεάν
ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου http://portal.tee.gr/
portal/page/portal/oikonomiko/prom και http://www.epdm.gr/
portal/, καθώς και σε έντυπη μορφή από την έδρα του
Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας στην Αθήνα (Νίκης 4,
3ος όροφος, γραφείο 305, (09.00 – 15.00), από όπου οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να το παραλάβουν είτε αυτο−
προσώπως είτε με ταχυμεταφορική (courier).
Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την Προσφορά τους
είτε καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς
τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, είτε αποστέλ−
λοντάς την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιω−
τικό ταχυδρομείο (courier) στο Τεχνικό Επιμελητήριο
Ελλάδας, Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα
Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού, Νίκης 4, GR 102 48
Αθήνα, το αργότερο μέχρι τις 26.09.2013 και ώρα 15:00.
Πληροφορίες: Σοφία Μάρη, Τηλέφωνο: + 30 210 329
1434, Fax: + 30 210 329 1291, E−mail: prom@central.tee.gr
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Διεύθυνση Οικονομικών

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Υπηρεσιών, Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού,
Νίκης 4, GR 102 48 Αθήνα.
Αθήνα, 31 Ιουλίου 2013
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Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) προκηρύσσει
Ανοικτό Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την προμή−
θεια χαρτιού SATINE για την εκτύπωση ψηφοδελτίων
των εκλογών ΤΕΕ στις 24.11.2013, με κριτήριο ανάθεσης
τη χαμηλότερη τιμή, προϋπολογιζόμενης δαπάνης εβδο−
μήντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (78.000,00 €) πλέον Φ.Π.Α.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν ημεδαπά
ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή Ενώσεις αυτών,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τα οποία πληρούν
τους όρους της Διακήρυξης.
Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Οι προσφορές υπο−
βάλλονται στην ελληνική γλώσσα, και δεσμεύουν τους
υποψηφίους για εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την
επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Οι συμμετέχοντες υποβάλλουν με την προσφορά τους,
υποχρεωτικά, Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ύψους
5% επί της προϋπολογιζόμενης δαπάνης με Φ.Π.Α., δη−
λαδή ύψους τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα
επτά ευρώ (4.797,00 €).
Για την υπογραφή της Σύμβασης απαιτείται Εγγυητική
Επιστολή Καλής Εκτέλεσης η οποία πρέπει να αντιστοι−
χεί στο 10% της προσφοράς του Αναδόχου άνευ Φ.Π.Α..
Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει μετά την προσκόμιση
των νομίμων δικαιολογητικών και παραστατικών, η καθαρή
αξία των οποίων υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις που
ισχύουν κατά την έκδοση του χρηματικού εντάλματος.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην έδρα του ΤΕΕ
στην Αθήνα (102 48), Νίκης 4, 7ος όροφος ημέρα Παρα−
σκευή, 06.09.2013 και ώρα 11:00.
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται δωρε−
άν ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου http://portal.tee.gr/
portal/page/portal/oikonomiko/prom, καθώς και σε έντυπη
μορφή από την έδρα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελ−
λάδας στην Αθήνα (Νίκης 4, 3ος όροφος, γραφείο 305,
(09:00 – 15:00) έως και την Παρασκευή, 30.08.2013.
Πληροφορίες: Σοφία Μάρη,
Τηλέφωνο: + 30 2103291434, Fax: + 30 2103291291,
E−mail: prom@central.tee.gr
Αθήνα, 31 Ιουλίου 2013
Ο Πρόεδρος
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
Αριθμ. Δ11/Ε/13664

Ο Πρόεδρος
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ
F
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
Αριθμ. 16028
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Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) ανακοινώνει
ότι την 25.09.2013 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 11:00 π.μ.
θα διενεργηθεί στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας
ΥΠΑ, (Β. Γεωργίου 1 Ελληνικό, τ.κ. 16604), ανοιχτός δια−
γωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη
τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου καθαρισμού χώρων
και επιφανειών του Κρατικού Αερ/να ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από εγκαταστάσεως
του αναδόχου.
− Προϋπολογισμός: 4.161.153,22 ευρώ συμπεριλαμβανο−
μένου ΦΠΑ (23%). Στον προϋπολογισμό έχει υπολογιστεί
και ενδεχόμενη ετήσια παράταση.
− Γλώσσα: Ελληνική
− Εγγυήσεις: Εγγυητική επιστολή συμμετοχής 208.057,66€.
Με την υπογραφή της Σύμβασης θα κατατεθεί εγ−
γύηση καλής εκτέλεσης ποσού ίσου με το 10% του
συμβατικού τιμήματος εκτός ΦΠΑ.
− Δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται εταιρείες ή επι−
χειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο των
καθαρισμών αποδεδειγμένα και διαθέτουν πιστοποιητι−
κά συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008,
ISO 14001:2004, και ΕΛΟΤ 1801:2002/OHSAS 18001:2007
όπως αναφέρονται στην οικεία Διακήρυξη.
Το τεύχος της Διακήρυξης διατίθεται μέσα από την
ιστοσελίδα της ΥΠΑ, στις διευθύνσεις www.ypa.gr ή
www.hcaa.gr, στο πεδίο «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ», ενώ δημοσιεύε−
ται και στην ιστοσελίδα της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ http://diavgeia.gov.gr.
(αριθμός ΑΔΑ: ΒΛΒΟ1−43Ε). Στην ιστοσελίδα της ΥΠΑ θα
δημοσιεύονται και τυχόν ανακοινώσεις ή τροποποιήσεις
που θα αφορούν τη διακήρυξη, μέχρι την ημερομηνία διε−
ξαγωγής του διαγωνισμού.
Οι σφραγισμένες προσφορές θα κατατεθούν στην
Κεντρική Γραμματεία της ΥΠΑ (Β. Γεωργίου 1 Ελληνικό,
τ.κ. 16604), έως την 24.09.2013 και ώρα 14:00.
Πληροφορίες θα δίνονται από την δ/νση Οικονομικού
και Εφοδιασμού τμήμα Προμηθειών Βασ. Γεωργίου 1
Ελληνικό (κτίριο ΙΙΙ) καθημερινά και ώρα 09:00−14:00 τηλ.
2108916307.
Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση της προ−
κήρυξης του διαγωνισμού στην Υπηρεσία Επίσημων
Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 31.07.2013 (2013−
104227).
Αθήνα, 1 Αυγούστου 2013
Με εντολή Υπουργού
Ο Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Οικονομικού − Εφοδιασμού κ.α.α.
Ν. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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