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ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΟ  ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ :ΑΔΑΜ 
 
ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ 
        

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 03/2020 
 
ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 
ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΑΔ.Φ.831/4719 
Σ.1143 
Τηλ. : 210 9699165-064 
Fax:   210 9649646 
Ελληνικό, 09 Σεπτεμβρίου 2020 
 
 1.Η Ε.Μ.Υ. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα για την υποβολή 
έγγραφης οικονομικής προσφοράς για τη σύναψη συμφωνητικού με σκοπό την 
Προμήθεια Τριών (3) Ψηφιακών Βαρομέτρων , με τους ακόλουθους όρους: 
 
    α.  Φυσικό Αντικείμενο- Εκτιμώμενη αξία :  
 

Α/Α CPV ANTIKEIMENO    ΤΕΜ. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α. 

1. 38122000-6 Ψηφιακό Βαρομέτρο 3                6.048,39 

  ΣΥΝΟΛΟΝ                 6.048,39 

 

     β. Τεχνική Περιγραφή: Ως το Παράρτημα «Α» της παρούσας  
 

     γ. ΑΔΑΜ Πρωτογενούς Αιτήματος στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.: 20REQ007257273. 
        ΑΔΑΜ Εγκεκριμένου Αιτήματος Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.:20REQ007280644. 
                                                                                                      
     δ. Χρόνος και Τόπος Παράδοσης Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδωθούν  στην 
Ε.Μ.Υ. (Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία) και η ολοκλήρωση τους θα γίνει εντός 30 
ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού. 
 
    ε. Διαδικασία Παράδοσης – Παραλαβής: Τα υπό προμήθεια είδη 
παραλαμβάνονται από την αρμόδια προς τούτο επιτροπή της Μονάδας (Δευτέρα έως 
Παρασκευή κατά τις ώρες 08:00 έως 13:30), κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης με 
τον Πρόεδρο της Επιτροπής. Συγκεκριμένα κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών 
διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
συμφωνητικό, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο αντισυμβαλλόμενους, με τη 
σύνταξη πρωτοκόλλων οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 
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 στ. Προσφερόμενη τιμή-Κρατήσεις: Η τιμή του προς προμήθεια υλικών και των 
παρεχόμενων υπηρεσιών δίνεται ανά μονάδα. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ 
τρίτων κρατήσεις ποσοστού 6,27868% , ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ, για παράδοση του υλικού ή 
της υπηρεσίας στον ως άνω οριζόμενο τόπο και με τον προβλεπόμενο τρόπο. 
   
   ζ. Προείσπραξη Φόρου Εισοδήματος: Η δαπάνη υπόκειται στην προείσπραξη 
Φόρου Εισοδήματος (Φ.Ε.) ποσοστού 4% για τα υλικά προς προμήθεια  επί της 
καθαρής αξίας (αφαιρουμένων των κρατήσεων) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
64 του Ν.4172/13. 
 
    η. Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη συνολική 
προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής . Η αναθέτουσα αρχή έχει δικαίωμα να 
κατακυρώσει ποσότητα μικρότερη ή μεγαλύτερη της απαιτούμενης ποσότητας της 
παρ. 1 του παρόντος άρθρου, μετά από αιτιολογημένη γνωμοδότηση της Επιτροπής 
Διενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 105 του Ν. 
4412/16, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 του Ν. 4497/17. 
 

     θ. Δικαιολογητικά πληρωμής: 
 
        Για τα Τιμολόγια Αγαθών  , απαιτούνται κατ’ ελάχιστον τα εξής: 
 
           (α) Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 
 
           (β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα. 
 
           (γ) Τιμολόγιο του προμηθευτή  
 
           (δ) Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, σύμφωνα 
με τις κείμενες διατάξεις (δηλαδή για είσπραξη χρημάτων από τους φορείς της 
Κεντρικής Διοίκησης). 
 
   ι. Διαδικασία-Χρόνος Εξόφλησης: Η πληρωμή του αντισυμβαλλόμενου θα 
πραγματοποιηθεί με την έκδοση τακτικού Χρηματικού Εντάλματος (ΤΧΕ), μέσω του 
Δημόσιου Στρατιωτικού Ταμείου Αθηνών εντός τριάντα (30) έως εξήντα (60) ημερών 
από την επομένη της υποβολής του τιμολογίου από την αρμόδια Επιτροπή. 
 
  ια. Φάκελος Προσφοράς Συμμετέχοντος:  
 
           Ο  φάκελος προσφοράς θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 
 
         (1) Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/86,όπως 
εκάστοτε ισχύει (δίχως να απαιτείται βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από 
αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ) στην οποία δηλώνει τα κατωτέρω:  
 
              (α) Να αναγράφονται τα στοιχεία της διαδικασίας ανάθεσης στην οποία 
συμμετέχει και αποδέχετα ρητά και ανεπιφύλακτα µε τους όρους της πρόσκλησης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπ’αριθ.03/2020 (Π.Ε.Ε. 03/2020). 
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              (β) Να δηλωθεί ότι μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς δεν 
συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρ.1 και της παρ. 2 α)και β) του άρθρου 73 
Ν.4412/16. 
 

             (2)  Πλήρη τεχνική προδιαγραφή στην Ελληνική γλώσσα, για το υπό 
προμήθεια είδος. 

                α. Να επισυναφθούν τα σχετικά έγγραφα που αναφέρονται στην 
(παραγρ.5) {5.1.1-5.1.2-5.1.3-5.1.4} όπως και να δηλωθεί (παραγρ.6.2) ο 
Χρόνος Εγγύησης και (παραγρ.6.3) ο Χρόνος Παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών.   

 

          (3) Φύλλο Συμμόρφωσης (ΦΣ), στο οποίο να απαντώνται μία προς μία όλες 
οι παράγραφοι της προδιαγραφής, σύμφωνα με τη Προσθήκη «Β» της έκαστης 
Τεχνικής Προδιαγραφής του Παραρτήματος «Α» της Πρόσκλησης. Η κατάθεση του 
φύλλου συμμόρφωσης δεν απαλλάσσει τους προμηθευτές, από την υποχρέωση 
υποβολής των κατά περίπτωση δικαιολογητικών, που καθορίζονται με την παρούσα 
προδιαγραφή. 
 
          (4) Την Οικονομική Προσφορά, στην οποία θα αναγράφεται το 
προσφερόμενο τίμημα, αριθμητικώς και ολογράφως, συμπεριλαμβανομένων των 
κρατήσεων, χωρίς το Φ.Π.Α. η οποία θα συμπληρωθεί υποχρεωτικά ως έντυπο του 
συνημμένου Παραρτήματος «Β» 
 
      ιβ. Διαδικασία αξιολόγησης προσφορών-Έκδοση απόφασης ανάθεσης: 
 
  (1) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προσφορών, εκδίδεται πρακτικό 
της αρμόδιας προς τούτο επιτροπής, στο οποίο καταγράφονται οι κατατεθείσες 
προσφορές, οι λόγοι αποκλεισμού, η κατάταξη κατά φθίνουσα σειρά μειοδοσίας των 
προσφορών που διήλθαν επιτυχώς το στάδιο της αξιολόγησης και η σχετική 
γνωμοδότηση. 
 
          (2) Η Μονάδα θα ενημερώσει τους προσφέροντες για τα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης, με κοινοποίηση του πρακτικού, και θα προσκαλέσει τον πρώτο μειοδότη 
(προσωρινό ανάδοχο) για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης 
εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών ως κάτωθι: 
 
           α. Απόσπασμα  Ποινικού Μητρώου που αφορούν την παρ. 1 του άρθρου 73 
του Ν.4412/16, ήτοι {έκδοσης έως τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής 
τους}: 
 
                1/ Για τον διαχειριστή σε περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης 
(Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. 
και Ε.Ε.). 
 
         2/ Για τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου στις περιπτώσεις των ανώνυμων εταιρειών (Α.Ε.). 
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                3/ Για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις περιπτώσεις των 
συνεταιρισμών. 
 
Ο νόμιμος εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα (για νομικά πρόσωπα), προκύπτει από 
το ισχύον καταστατικό ή το παραστατικό εκπροσώπησης κατά το χρόνο υποβολής 
προσφοράς ή ταυτίζεται με το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να 
εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για 
συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 
 
              β. Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας που 
αφορούν την παρ. 2 α) και 2 β) του άρθρου 73 του Ν.4412/16, ήτοι, σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις, τα οποία είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους. Σε περίπτωση 
που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, γίνονται δεκτά εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) 
μήνες πριν από την υποβολή τους. 
 Σημειώνεται ότι τα εν λόγω δικαιολογητικά πρέπει να καταλαμβάνουν και τον χρόνο 
υποβολής της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή της υποβολής προσφοράς, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 104, παρ. 1 του Ν.4412/16. Για αυτό το λόγο, οι 
προσφέροντες πρέπει να μεριμνούν να αποκτούν εγκαίρως πιστοποιητικά φορολογικής 
και ασφαλιστικής ενημερότητας, τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της 
προσφοράς, προκειμένου να τα υποβάλουν εφόσον αναδειχθούν ανάδοχοι. 
 
   γ. Νομιμοποιητικά ‘Έγγραφα Σύστασης και Νόμιμης Εκπροσώπησης 
του Οικονομικού Φορέα κατά περίπτωση. Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να 
προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, 
το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα τον οικονομικό φορέα (νόμιμος 
εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί 
εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου 
διοίκησης/νόμιμου εκπροσώπου. Το αποδεικτικό της ισχύουσας εκπροσώπησης σε 
περίπτωση νομικών προσώπων (το συγκεκριμένο αποδεικτικό πρέπει να έχει εκδοθεί 
έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του). 
 
         δ. Πριν από την υπογραφή του Συμφωνητικού  ο ανάδοχος γνωστοποιεί τον 
τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου σε μορφή ΙΒΑΝ , που συνοδεύεται από 
αντίγραφο (απλή φωτοτυπία) της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου της τράπεζας, στην 
οποία τηρείται ο λογαριασμός ή από βεβαίωση της τράπεζας αυτής όταν δεν εκδίδεται 
βιβλιάριο. Το ΙΒΑΝ του δικαιούχου αναγράφεται στο συμφωνητικό 
 
            (3) Το Συμφωνητικό θα καταρτισθεί σύμφωνα µε το σχέδιο του 
Παραρτήματος «Γ» της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 
 
            (4) Προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του 
ορίστηκε vα υπογράψει τη σχετική σύμβαση (Συμφωνητικό), κηρύσσεται υποχρεωτικά 
έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε 
δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, µε όλες τις λοιπές προβλεπόμενες από το 
Ν.4412/2016 συνέπειες, μετά από απόφαση της Μονάδας και ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. 
 
ιγ. Τρόπος και Προθεσμία κατάθεσης προσφορών:               
 
             (1) Ο σφραγισμένος φάκελος της προσφοράς θα φέρει την Επωνυμία και την 
Διεύθυνση του Διαγωνιζόμενου και θα γράφει ευκρινώς τις ενδείξεις : 
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«ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ 03/2020 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 
ΤΗΣ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» 
 
και θα κατατίθεται  με τους ακόλουθους τρόπους: 
 α. Είτε με ταχυδρομική αποστολή στη Διεύθυνση «Ελευθερίου Βενιζέλου 14-Ελληνικό-
Τ.Κ. 16777» με συστημένη επιστολή ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier), με την 
απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στη Γραμματεία της Εθνικής 
Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (Ε.Μ.Υ.) προκειμένου να πρωτοκολληθούν, μέχρι την 
Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 13:30. Ως εκ τούτου απαιτείται 
τηλεφωνική επικοινωνία με τους χειριστές θέματος για την έκδοση άδειας εισόδου στη 
Μονάδα ή την παραλαβή των φακέλων προσφοράς από την Πύλη του Στρατοπέδου 
στην περίπτωση αποστολής του φακέλου προσφοράς με υπηρεσία ταχυμεταφοράς 
(courier). Σε κάθε περίπτωση, η Υπηρεσία ουδεμία ευθύνη φέρει για το χρόνο και το 
περιεχόμενο των φακέλων προσφορών που θα αποσταλούν. 
 
                 β. Είτε με την κατάθεσή τους ιδιοχείρως, (αυτοπροσώπως ή με ειδικά 
προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, στην Οριζόμενη Επιτροπή της Εθνικής 
Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (Ε.Μ.Υ.), μέχρι την τιθέμενη ημερομηνία και ώρα 
αποσφράγισης των προσφορών. 
 
  ιδ. Ημερομηνία αποσφράγισης – αξιολόγησης προσφορών: Οι προσφορές θα 
αποσφραγιστούν δημόσια την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 10:00 
στην αίθουσα Συσκέψεων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (Ε.Μ.Υ.) από την 
οριζόμενη Επιτροπή. Στη διαδικασία δύναται να παρευρίσκονται οι προσφέροντες (διά 
του εκπροσώπου τους), κατόπιν τηλεφωνικής ενημέρωσης του προέδρου της 
Επιτροπής. 
 
 ιε .Χρόνος ισχύος προσφορών: Εξήντα (60) Ημέρες. 
  
 2. Πληροφορίες: 
          α. Επγος (ΥΟΚ) Γεώργιος Μουρούσιας (τηλ. 210 9699064) email: 
georgios.mourousias@hnms.gr  σχετικά με τους οικονομικούς όρους.  
 
            

                                                                     Ο Ε.Ο.Υ. 
                        Με εντολή Διοικητή 
 
            
               Ακριβές Αντίγραφο 
                                                                       Επγος (ΥΟΚ) Γεώργιος Μουρούσιας 
                                                                        Επόπτης Οικονομικών Υπηρεσιών 

    Αργυρώ Αγγελή Μ.Υ. με Α΄ βαθμό            
    Αν.Προϊστ. Κεντρ. Γραμματείας ΕΜΥ 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 
«Α»  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ         
«Β»  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
«Γ»  ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ 
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   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»ΣΤΗΝ 
   ΑΔ.Φ.831/4719/Σ.1143 

 
                       ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 

ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
                        ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

                                   09 Σεπτεμβρίου 2020        

     
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ  - ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ 
ΤΕΧΝΙ 

ΠΕΔ-Α-00580 ΕΚΔΟΣΗ 1η ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

ΡΑΦΗ 
   1.ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

      1.1 H παρούσα Προδιαγραφή Ενόπλων Δυνάμεων (ΠΕΔ) καθορίζει τις απαιτήσεις 
προμήθειας υλικού μετεωρολογίας και συγκεκριμένα ψηφιακού βαρομέτρου για κάλυψη 
αναγκών της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. 

  2.ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

     2.1 Πρότυπο ISO 9001:2015«Συστήματα Διαχείρισης της Ποιότητας – Απαιτήσεις». 
Επισημαίνεται ότι υπάρχει τριετής μεταβατική ημερομηνία αποδοχής πιστοποιήσεων με 
την παλαιότερη έκδοση (2008) έως Σεπτέμβριο 2018. 

     2.2  Πρότυπο EN ISO 14001:2015 «Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης» 
(Environmental management systems. Requirements with guidance for use). 
Επισημαίνεται ότι υπάρχει τριετής μεταβατική ημερομηνία αποδοχής πιστοποιήσεων με 
την παλαιότερη έκδοση (2004) έως Σεπτέμβριο 2018. 

     2.3.  Πρότυπο ISO/IEC 17025 «Σύστημα Διαπίστευσης Εργαστηρίων Δοκιμών και 
Βαθμονόμησης– Απαιτήσεις». 

«Τα σχετικά έγγραφα, στην έκδοση που αναφέρονται, αποτελούν μέρος της παρούσας 
προδιαγραφής. Για τα έγγραφα, για τα οποία δεν αναφέρεται έτος έκδοσης, 
εφαρμόζεται η τελευταία έκδοση, συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων. Σε 
περίπτωση αντίφασης της παρούσας προδιαγραφής με μνημονευόμενα πρότυπα, 
κατισχύει η προδιαγραφή, υπό την προϋπόθεση ικανοποίησης της ισχύουσας 
νομοθεσίας της Ελληνικής Δημοκρατίας.» 

 3.ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ 

       3.1. Ο εξοπλισμός μετεωρολογίας που περιγράφεται στην παρούσα προδιαγραφή, 
περιλαμβάνει ψηφιακό βαρόμετρο το οποίο ανήκει στην κλάση 6660 "Μετεωρολογικά 
Όργανα", ενώ ο κωδικός κατά CPV είναι 38120000-2. 

 4.ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

    4.1.Ορισμός Υλικού 

          4.1.1.Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός αφορά ψηφιακό βαρόμετρο για χρήση στη 
μέτρηση της ατμοσφαιρικής πίεσης σε Μετεωρολογικούς Σταθμούς Επιφανείας (ΜΣΕ) 
του δικτύου της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Τα τεχνικά και λειτουργικά 
χαρακτηριστικά της περιλαμβάνονται στο Παράρτημα «Α». 
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           4.1.2.Τα προς προμήθεια υλικά πρέπει να είναι καινούργια. 

           4.1.3.  Ο χρόνος κατασκευής των υλικών να είναι μικρότερος των 24 μηνών 
από την ημερομηνία κατάθεσης προσφοράς του αναδόχου. 

           4.1.4. Η προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται στα υλικά και στις υπηρεσίες από 
τον προμηθευτή. 

   4.2.Χαρακτηριστικά Επιδόσεων 

Όπως στη Προσθήκη «Α». 

   4.3. Σχεδίαση και Κατασκευή 

           4.3.1.  Θα πρέπει να είναι σχεδιασμένο για επαγγελματική χρήση στη 
Μετεωρολογία και την Αεροναυτιλία. 

           4.3.2.  Θα πρέπει να έχει χαρακτηριστικά σταθερότητας μεγάλης διάρκειας 
στο χρόνο και υψηλής ακρίβειας στις μετρήσεις. 

           4.3.3. Θα πρέπει να περιλαμβάνει ενσωματωμένη οθόνη παρουσίασης 
τουλάχιστον του QFE (ατμοσφαιρική πίεση στον ΜΣΕ για αεροναυτική χρήση) η οποία 
και θα προσφέρεται. 

           4.3.4 Θα πρέπει να περιλαμβάνει  διάταξη τροφοδοσίας (τροφοδοτικό ή 
εσωτερική(ές) μπαταρία(ες)) η οποία και θα προσφέρεται. 

           4.3.5. Θα πρέπει να έχει δυνατότητα διασύνδεσης με ηλεκτρονικό υπολογιστή 
με σειριακή διεπαφή για την μεταφορά των μετρήσεων και το απαιτούμενο καλώδιο 
διασύνδεσης θα πρέπει να προσφέρεται. 

     4.4.Εγκατάσταση/Παράδοση 

          4.4.1 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει σε πλήρη λειτουργία το σύνολο του 
ζητούμενου υλικού στο χώρο της κεντρικής υπηρεσίας της Εθνικής Μετεωρολογικής 
Υπηρεσίας (Ελ. Βενιζέλου 14, 16777, Ελληνικό Αττικής). 

  5. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ 

     5.1.Συνοδευτικά Έγγραφα/Πιστοποιητικά 

           5.1.1 Πιστοποίηση της κατασκευάστριας ή προμηθεύτριας εταιρείας κατά 
ISO/IEC 9001 και ISO 14001 και τελευταίας έκδοσης. Επισημαίνεται ότι υπάρχει 
τριετής μεταβατική ημερομηνία αποδοχής πιστοποιήσεων με την παλαιότερη έκδοση 
(2008) έως Σεπτέμβριο 2018. 

            5.1.2 Το υλικό να έχει πιστοποιητικό διακρίβωσης από εργαστήριο με 
πιστοποίηση κατά ISO/IEC 17025. 

             5.1.3 Όλα τα υλικά θα πρέπει να φέρουν πιστοποίηση CE MARK. 

             5.1.4.Ο εξοπλισμός πρέπει να συνοδεύεται από τα απαιτούμενα εγχειρίδια 
χρήσης υλικού (instruction manual) και από τα (service manual), συνοδευόμενα με 
σχέδια και αναλυτικές περιγραφές των προσφερόμενων υλικών. Επιπρόσθετα τα 
εγχειρίδια θα πρέπει να περιλαμβάνουν διαδικασίες ρύθμισης (calibration) της 
συσκευής. 
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5.2 Επιθεωρήσεις/Δοκιμές 

        5.2.1 Κατά την Παραλαβή 

               5.2.1.1 Μακροσκοπικός Έλεγχος για τη διαπίστωση της καλής κατάστασης 
των υλικών και της επιμελημένης και καινούργιας κατασκευής σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις της παρούσας προδιαγραφής και τους τελικούς όρους  της σύμβασης. 
Επίσης θα γίνει έλεγχος για την πληρότητα των παρελκόμενων και της βιβλιογραφίας. 

         5.2.1.2 Ποσοτικός Έλεγχος για τον ακριβή αριθμό των υπό προμήθεια 
υλικών. 
       5.2.1.3 Λειτουργικός Έλεγχος. Θα πραγματοποιηθεί έλεγχος της ορθής 
λειτουργίας του προσφερόμενου οργάνου από την ΕΜΥ. 
 

  6.ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

   6.1 Απαράβατοι Όροι 

         6.1.1 Όλοι οι επιμέρους όροι της τεχνικής προδιαγραφής (κορμός και 
παραρτήματα), είναι απαράβατοι όροι και η μη συμμόρφωση με αυτούς συνεπάγεται 
την απόρριψη της προσφοράς. 

   6.2 Εγγύηση 

        6.2.1  Εγγύηση Καλής Λειτουργίας – Καθορισμός Χρόνου Εγγύησης 

              6.2.1.1 Το ψηφιακό βαρόμετρο θα πρέπει να συνοδεύεται από γραπτή 
εγγύηση του κατασκευαστικού οίκου, διάρκειας τουλάχιστον δύο (2) ετών και με 
ημερομηνία έναρξης, την ημερομηνία παραλαβής. 

              6.2.1.2  Ο προμηθευτής στο πλαίσιο εγγύησης καλής λειτουργίας 
υποχρεούται να αποκαταστήσει το συντομότερο δυνατό (εντός τριάντα εργάσιμων 
ημερών) οποιαδήποτε βλάβη ή δυσλειτουργία προκύψει είτε με πλήρη επισκευή είτε 
με αντικατάσταση του. 

    6.3 Χρόνος παράδοσης 

           6.3.1 Ο κατά το δυνατόν συντομότερος που να καθορίζεται στις προσφορές 
των μειοδοτών. 

    6.4 Τόπος παράδοσης 

           6.4.1 Ο τόπος παράδοσης ορίζεται η ΕΜΥ (Διαχείριση Υλικού) που εδρεύει στο 
Ελληνικό Αττικής, με ευθύνη και φροντίδα του προμηθευτή. 

7.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

    7.1 Υποχρεώσεις Προμηθευτή 

     7.1.1.Υποβολή εγγράφων για αξιολόγηση 

                 7.1.1.1 Όπως στα αντίστοιχα Παραρτήματα και επιπλέον να 
περιλαμβάνεται πίνακας των προσφερομένων υλικών και στην οικονομική προσφορά, 
αλλά και στην τεχνική προσφορά χωρίς όμως τιμές των υλικών. 

           7.1.2 Παράδοση Εγγράφων - Εντύπων – υλικών κατά την Παραλαβή 

               

 

 

20PROC007287067 2020-09-10



-2- 
 

 

               7.1.2.1 Τα προς προμήθεια υλικά να συνοδεύονται κατά την παραλαβή από 
πλήρη εγχειρίδια του χρήστη στα ελληνικά ή στα αγγλικά, σε έντυπη ή ηλεκτρονική 
μορφή και το απαραίτητο λογισμικό λειτουργίας. 

      7.1.3 Υποβολή από τον προμηθευτή του Φύλλου Συμμόρφωσης 

               7.1.3.1 Η αξιολόγηση κάθε προσφοράς θα γίνει με βάση το Φύλλο 
Συμμόρφωσης (ΦΣΜ). Ο κάθε προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλλει ιδιαίτερο ΦΣΜ 
για την προσφορά του (όλες οι στήλες είναι υποχρεωτικές). Στο Φύλλο 
Συμμόρφωσης να αναγράφεται η αποδοχή κάθε όρου με παραπομπή στα σχετικά με 
τον όρο παραστατικά έγγραφα, όπου απαιτείται. 
               7.1.3.2 Υπόδειγμα Φύλλου Συμμόρφωσης όπως στη Προσθήκη «B». 

    8.ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

     8.1 Αξιολόγηση 
            8.1.1 Η αξιολόγηση θα γίνει σύμφωνα με την εντολή προμήθειας. Οι 
παρατιθέμενοι όροι στον κορμό καθώς και οι πίνακες στα Παραρτήματα «Α» και «Β», 
έχουν την έννοια του διαχωρισμού της απαίτησης κατά στοιχεία προκειμένου να 
καταγραφεί η προσφορά του προμηθευτή κατά στοιχείο με τη μορφή του ΦΣΜ και 
παρουσιάζουν την ελάχιστη απαίτηση της Υπηρεσίας. 

      8.2 Ορισμοί, Συντμήσεις και Σύμβολα 

             8.2.1  ΑΟ Απαράβατος Όρος. 

             8.2.2  ΜΣΕ Μετεωρολογικός Σταθμός Επιφανείας 

             8.2.3  ΦΣΜ           Φύλλο Συμμόρφωσης. 

             8.2.4  ΕΜΥ Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία 

     9.ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ 

      9.1 Σχολιασμός της παρούσας ΠΕΔ από κάθε ενδιαφερόμενο, για τη βελτίωσή 
της, μπορεί να γίνει μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής διαχείρισης ΠΕΔ (ΗΕΔ-ΠΕΔ), 
στη διαδικτυακή τοποθεσία https://prodiagrafes.army.gr.». 

 

    10.ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 

      10.1«Α» Πίνακας Τεχνικών - Λειτουργικών Χαρακτηριστικών Ψηφιακών 
Βαρομέτρων. 

      10.2«B»Υπόδειγμα Φύλλου Συμμορφώσεως. 
                                                                      

                         
 
                                                                                            
            
               Ακριβές Αντίγραφο 
                                                                       Επγος (ΥΟΚ) Γεώργιος Μουρούσιας 
                                                                        Επόπτης Οικονομικών Υπηρεσιών 

    Αργυρώ Αγγελή Μ.Υ. με Α΄ βαθμό            
    Αν.Προϊστ. Κεντρ. Γραμματείας ΕΜΥ 
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Προσθήκη Α στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» Στην 
ΑΔ.Φ.831/4719/Σ.1143 

 
                           ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 
       ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
                           ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                                                                                              

                      09  Σεπτεμβρίου 2020        
 

 
                       ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 

ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
                        ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

                                       Σεπτεμβρίου 2020        

ΠΡΟΣΘΗΚΗ«Α» ΣΤΗN 

  ΠΕΔ-Α-00580/13 Μαρ 2018 
 
 

 ΠΙΝΑΚΑΣ 
 ΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ 

 ΒΑΡΟΜΕΤΡΩΝ 
 

 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

1. Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο. ΝΑΙ 

2. 
Θα πρέπει να είναι σχεδιασμένο για επαγγελματική χρήση 
στη Μετεωρολογία και την Αεροναυτιλία. 

ΝΑΙ 

3. 
Θα πρέπει να προσφερθεί διάταξη τροφοδοσίας 
(τροφοδοτικό ή εσωτερική(ές) μπαταρία(ες)) 

ΝΑΙ 

 

4. 

Θα πρέπει να περιλαμβάνει δυνατότητα διασύνδεσης με 
ηλεκτρονικό υπολογιστή με σειριακή διεπαφή για την 
μεταφορά των μετρήσεων. 

 

ΝΑΙ 

5. Αριθμός αισθητήρων πίεσης >=3 

6. 
Εύρος λειτουργίας καλύτερο ή ίσο 800 έως 1100 

hPa 

7. 
Μακροπρόθεσμη σταθερότητα καλύτερη ή ίση 0,1 hPa ανά 

έτος 

8. 
Το όργανο θα πρέπει να έχει ακρίβεια μέτρησης 
καλύτερη ή ίση. 

± 0,1 hPa 

9. 
Θερμοκρασία λειτουργίας 0 ο C έως 50 ο C (αφορά και 
την οθόνη) 

ΝΑΙ 

10. Σειριακή σύνδεση με Η/Υ ΝΑΙ 

11. 
Οθόνη με δυνατότητα να προβάλει τουλάχιστον το 
QFE ΝΑΙ 

12. Χρόνος απόκρισης ανά αισθητήρα πίεσης ≤ 2sec 

 
 
 
 
              Ακριβές Αντίγραφο 

                                                                       Επγος (ΥΟΚ) Γεώργιος Μουρούσιας 
                                                                        Επόπτης Οικονομικών Υπηρεσιών 

    Αργυρώ Αγγελή Μ.Υ. με Α΄ βαθμό            
    Αν.Προϊστ. Κεντρ. Γραμματείας ΕΜΥ
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   Προσθήκη Β στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» Στην 
   ΑΔ.Φ.831/4719/Σ.1143 

 
                       ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 

ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
                        ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

                             09 Σεπτεμβρίου 2020        

 
 

 
                       ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 

ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
                        ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

                                       Σεπτεμβρίου 2020        

 

 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 
 

Παρά- 
γραφος 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Παραπομπή 

 σε Τεχνικά, 

Εγχειρίδια, 

Prospectus 

 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝ
Ο Υ 

(1) (2) (3) (4) 

1. Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το 
μοντέλο. 

Ψηφιακό Βαρόμετρο 
Τύπου ………. 

Τεχν. Εγχ. ή 
Prospectus 
Νο......…… 

Σελ………. 
Δείκτης….. 

2. Να αναφερθεί αν είναι σχεδιασμένο για 
επαγγελματική  χρήση  στη 

Μετεωρολογία και την Αεροναυτιλία. 

Η σχεδίαση του 
ψηφιακού 

βαρομέτρου είναι … 

Τεχν. Εγχ. ή 
Prospectus 
Νο......…… 

Σελ………. 
Δείκτης….. 

3. Να αναφερθεί η διάταξη τροφοδοσίας Η προσφερόμενη 
διάταξη 

τροφοδοσίας 
είναι 

… 

Τεχν. Εγχ. ή 
Prospectus 
Νο......…… 

Σελ………. 
Δείκτης….. 

4. Να αναφερθεί ο τρόπος διασύνδεσης με 
ηλεκτρονικό υπολογιστή με σειριακή 

διεπαφή (πρωτόκολλο) για την 
μεταφορά των μετρήσεων. 

Ο τρόπος 
διασύνδεσης με 

ηλεκτρονικό 
υπολογιστή 

με σειριακή … 

Τεχν. Εγχ. ή 
Prospectus 
Νο......…… 

Σελ………. 
Δείκτης….. 

5. Αριθμός αισθητήρων πίεσης. Αριθμός 
αισθητήρων πίεσης 

= … 

Τεχν. Εγχ. ή 
Prospectus 
Νο......…… 

Σελ………. 
Δέίκτης….. 

6. Εύρος λειτουργίας. Εύρος λειτουργίας = 

…. 
Τεχν. Εγχ. ή 
Prospectus 
Νο......…… 

Σελ………. 
Δέίκτης….. 

7. Μακροπρόθεσμη σταθερότητα. Μακροπρόθεσμη 
σταθερότητα = 

…. 

Τεχν. Εγχ. ή 
Prospectus 
Νο......…… 

Σελ………. 
Δέίκτης….. 
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8. Ακρίβεια μέτρησης του ψηφιακού 
βαρομέτρου. 

Ακρίβεια 
Ψηφιακού 

Βαρομέτρου = 
…. 

Τεχν. Εγχ. ή 
Prospectus 
Νο......…… 

Σελ………. 
Δέίκτης….. 

9. Θερμοκρασία λειτουργίας 0 ο C έως 50 
ο C (αφορά και την οθόνη) 

Θερμοκρασία 
λειτουργίας 

(αφορά και την 
οθόνη) = … 

Τεχν. Εγχ. ή 
Prospectus 
Νο......…… 

Σελ………. 
Δέίκτης….. 

10. Σειριακή σύνδεση με Η/Υ Σειριακή σύνδεση 
με Η/Υ με χρήση 

του πρωτοκόλλου = 
… 

Τεχν. Εγχ. ή 
Prospectus 
Νο......…… 

Σελ………. 
Δέίκτης….. 

11. Οθόνη με δυνατότητα να προβάλει 
τουλάχιστον το QFE 

Η οθόνη του 
ψηφιακού 

βαρομέτρου 
προβάλει … 

Τεχν. Εγχ. ή 
Prospectus 
Νο......…… 

Σελ………. 
Δέίκτης….. 

12. Χρόνος απόκρισης ανά αισθητήρα 
πίεσης 

Χρόνος απόκρισης 
ανά αισθητήρα 

πίεσης = … 

Τεχν. Εγχ. ή 
Prospectus 
Νο......…… 

Σελ………. 
Δέίκτης….. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

1. Ακολουθείται αυστηρά η σειρά των παραγράφων της Υπηρεσίας στα προηγούμενα 
παραρτήματα. 

2. Τα χαρακτηριστικά των συσκευών θα δίνονται σε μονάδες και περιγραφές σύμφωνα με τα 
αναγραφόμενα στην προδιαγραφή. Αν η διατύπωση είναι διαφορετική στα επίσημα PROSPECTUS, θα 
δοθούν οι τύποι μετατροπής. 

3. Η συμπλήρωση όλων των παραγράφων της προδιαγραφής στις στήλες (3) και 
(4) είναι υποχρεωτική για τον προμηθευτή. 

4. Αν τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου υλικού διαφέρουν από αυτά της προδιαγραφής 
θα πρέπει να επισυνάπτεται λεπτομερής εξήγηση για το πως ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της 
Υπηρεσίας από το προσφερόμενο σύστημα. 

5. Πάνω στα prospectus των υλικών να σημαίνεται ιδιόχειρα κάθε σημείο παραπομπής, ούτως 
ώστε να μην αναγκάζεται η επιτροπή βαθμολογίας να αναζητά μέσα στο κείμενο το συγκεκριμένο 
σημείο. Ιδιαίτερα θα εκτιμηθεί η χρήση δεικτών στις αντίστοιχες σελίδες παραπομπής για ταχεία 
ανεύρεσή τους. 

6. Το ΦΣΜ πρέπει να συμφωνεί πλήρως με τα προσφερόμενα υλικά όπως φαίνονται στην 
οικονομική προσφορά και στους πίνακες συνθέσεως. Π.χ. δεν είναι δυνατόν στο ΦΣΜ να 
αναγράφεται ότι προσφέρεται καλώδιο σύνδεσης και στην οικονομική προσφορά αυτό να δίνεται σαν 
“OPTION” με επιπλέον χρέωση. 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ στο ΦΣΜ οι χειρόγραφες διορθώσεις και προσθήκες, καθώς και οι διαγραφές με 
διορθωτικό ή άλλο τρόπο. 
 

              Ακριβές Αντίγραφο 
                                                                       Επγος (ΥΟΚ) Γεώργιος Μουρούσιας 
                                                                        Επόπτης Οικονομικών Υπηρεσιών 

    Αργυρώ Αγγελή Μ.Υ. με Α΄ βαθμό            
    Αν.Προϊστ. Κεντρ. Γραμματείας ΕΜΥ      
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»ΣΤΗΝ 
ΑΔ.Φ.831/4719/Σ.1143 

                                   ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 
ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

                        ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
                                       09 Σεπτεμβρίου 2020 

 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 
     Επωνυμία Οικονομικού Φορέα: 
     Α.Φ.Μ.: 
     Στοιχεία Επικοινωνίας: 
 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ Ε.Μ.Υ. 
                                        

 
 

Α/Α Περιγραφή Εργασίας 
Μον. 
Μετρ. 

Ποσότητα 
Τιμή 

μονάδος  
Δαπάνη         

1 ΨΗΦΙΑΚΟ   ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΑ 3   

                                                                     ΣΥΝΟΛΟΝ  

 
 

 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
 
 

1. Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ (60) ΗΜΕΡΕΣ  
2. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΩΣ …………………………………………. 

    
                                                                             (ΤΟΠΟΣ-ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ) 
 
                                                                                   Ο/Η ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ 
                                                                             
 
 
                                                                          (ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ) 
 
 
 
                Ακριβές Αντίγραφο 

                                                                       Επγος (ΥΟΚ) Γεώργιος Μουρούσιας 
                                                                        Επόπτης Οικονομικών Υπηρεσιών 

    Αργυρώ Αγγελή Μ.Υ. με Α΄ βαθμό            
    Αν.Προϊστ. Κεντρ. Γραμματείας ΕΜΥ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ»ΣΤΗΝ 
ΑΔ.Φ.831/4719/Σ.1143 

 
                      ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 

ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
                        ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

09 Σεπτεμβρίου 2020                                                           

                                                                                     
    ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΩ-ΑΔΑΜ: 
 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ 
 

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ                                                                                                                                    
 ΓΙΑ ΤΗΝ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΒΑΡΟΜΕΤΡΩΝ 
 
      1.  Στο Ελληνικό σήμερα             2020 μεταξύ των παρακάτω υπογεγραμμένων: 
 

       α. Του Ταξιάρχου (ΜΤ) Αθανάσιου Γατόπουλου, Διοικητή της ΕΜΥ, ως εκπρόσωπος της 
Π.Α. και 
 
       β. ο κ                                         με ΑΔΤ                              ως νόμιμου 
εκπροσώπου της εταιρείας "…………………………" (Α.Φ.Μ. 
……………………………………..Οδός………………………….. 
Τ.Κ.……………………τηλ…..………...FAX…………………….email.......................), 

 
Α/Α CPV ANTIKEIMENO ΤΕΜ ΠΡΟΣΦΕΡΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

1. 38122000-6 ΨΗΦΙΑΚΟ   ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ    

  ΣΥΝΟΛΟΝ  

  ΦΠΑ 24%  

  ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΠΟΣΟ  

 
      2. Οι παραπάνω δαπάνες που αφορούν την Προμήθεια Υλικών επιβαρύνονται με 
κρατήσεις οι υπέρ τρίτων ποσοστού 6,27868% επί της καθαρής αξίας και ΦΠΑ 24%. 
 
      3. Τα υπό προμήθεια είδη παραλαμβάνονται από την αρμόδια προς τούτο επιτροπή της 
Μονάδας βάσει της συνημμένης  Οικονομικής Προσφοράς και   της Τεχνικής Περιγραφής, οι 
οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος. 
 
      4. Οι εργασίες θα λάβουν χώρα στην Ε.Μ.Υ. (Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία) και η 
ολοκλήρωση τους θα γίνει  εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπογραφής 
του συμφωνητικού. 
 
      5. Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση τακτικού Χρηματικού 
Εντάλματος (ΤΧΕ), μέσω του Δημόσιου Στρατιωτικού Ταμείου Αθηνών εντός τριάντα (30) 
έως εξήντα (60) ημερών μετά την προσκόμιση στη Μονάδα των παρακάτω δικαιολογητικών: 
 
 
                 (α) Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 
 
           (β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα. 
 
           (γ) Τιμολόγια του προμηθευτή  
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                  (δ) Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις (δηλαδή για είσπραξη χρημάτων από  φορείς της Κεντρικής Διοίκησης και 
για είσπραξη εκκαθαρισμένων απαιτήσεων από το Δημόσιο αντίστοιχα ). 
 
                  (ε) Βεβαίωση της Τράπεζας ή φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του 
βιβλιαρίου της τράπεζας  όπου προκύπτει ο αριθμός λογαριασμού του δικαιούχου σε μορφή 
ΙΒΑΝ και η Τράπεζα μέσω της οποίας θα εξοφληθεί ο Ανάδοχος. Επισημαίνεται ότι η 
επωνυμία του δικαιούχου του λογαριασμού πρέπει να ταυτίζεται πλήρως με την επωνυμία 
στο τιμολόγιο. 
 
       6. Η δαπάνη υπόκειται στην προείσπραξη Φόρου Εισοδήματος (Φ.Ε.) ποσοστού 4% για 
τα υλικά προς προμήθεια  επί της καθαρής αξίας (αφαιρουμένων των κρατήσεων) σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.4172/13.Η Μονάδα μετά την εξόφληση, θα χορηγήσει  
σχετική βεβαίωση για την παρακράτηση των ανωτέρω φόρων, προκειμένου να 
χρησιμοποιηθεί κατά την υποβολή της ετήσιας φορολογικής δήλωσης του Αναδόχου στις 
οικείες Δ.Ο.Υ. 
 
      7. Ο Ανάδοχος αποδέχεται τους όρους του παρόντος συμφωνητικού, στο οποίο 
αναπόσπαστο μέρος είναι το Παράρτημα Α και Β του παρόντος και αναλαμβάνει την 
παραπάνω δαπάνη ονομαστικού ποσού €…………………………… (€……….). 
 
     8. Το παρόν Συμφωνητικό αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε και από τους δύο (2) 
Συμβαλλόμενους, υπογράφεται σε δύο (2) όμοια πρωτότυπα αυτού, εκ τον οποίων το ένα 
λαμβάνει ο ανάδοχος. 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

                       Ο                                                                          Ο 
               ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ                                                          ΑΝΑΔΟΧΟΣ 
 
 
 
 
              Ακριβές Αντίγραφο 

                                                                       Επγος (ΥΟΚ) Γεώργιος Μουρούσιας 
                                                                        Επόπτης Οικονομικών Υπηρεσιών 

    Αργυρώ Αγγελή Μ.Υ. με Α΄ βαθμό            
    Αν.Προϊστ. Κεντρ. Γραμματείας ΕΜΥ 

 
 
      ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 «Α» Τεχνική Περιγραφή 
 «Β» Οικονομική Προσφορά  
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