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ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
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Φύλλα Διακήρυξης : 18

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ΄ αριθμ. 29/16
Ηλεκτρονική Διαπραγμάτευση Χωρίς Δημοσίευση Προκήρυξης Διαγωνισμού
με την Εταιρεία «IBL Software Engineering»
για τη Σύναψη Σύμβασης με Αντικείμενο την
«Αναβάθμιση του Λογισμικού του Message Switching System (MSS) για την υποστήριξη
του Satellite Distribution System (SADIS) της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ)»

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Διοίκηση Αεροπορικής Υποστήριξης (ΔΑΥ).

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ
ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ)
– Δημ. Σούτσου 40, Τ.Κ 11521, Αμπελόκηποι, Αθήνα,
4ος όροφος.

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαπραγμάτευση
διαγωνισμού

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

Η σύναψη σύμβασης με την εταιρεία «IBL Software
Engineering» για την Αναβάθμιση του Λογισμικού του
Message Switching System (MSS) για την υποστήριξη
του Satellite Distribution System (SADIS) της Εθνικής
Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ).

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV

72000000-5 (Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

87.250,00€
μη
συμπεριλαμβανομένων
προβλεπόμενων κρατήσεων ποσοστού 6,1036%.

ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ
(ΦΠΑ)

Ενδοκοινοτική παράδοση μέσω της εφαρμογής VIES
(VAT Information Exchange) της Ε.Ε. – Ο ανάδοχος δεν
χρεώνει ΦΠΑ στον αγοραστή, ενώ η απόδοση του
αναλογούντος ΦΠΑ θα γίνει με μέριμνα του αγοραστή.

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

6,1036 % επί της συμβατικής αξίας.

χωρίς

δημοσίευση

προκήρυξης

των
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ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος
4% για τα υλικά και 8% για τις εργασίες (επί της καθαρής
συμβατικής αξίας) σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο
άρθρο 64 παραγρ. 2 του Ν. 4172/2013, όπως αυτός έχει
τροποποιηθεί και ισχύει, εφαρμόζοντας κατά περίπτωση
τα διαλαμβανόμενα στην ισχύουσα διακρατική συμφωνία
Ελλάδας-Σλοβακίας για αποφυγή διπλής φορολογίας.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Η χαμηλότερη τιμή

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Π/Υ ΓΕΑ 2016, ΕΦ 11-420, ΕΠΙ ΚΑΕ 0869 και 1723

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ στο
«ΚΗΜΔΗΣ»
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ Π.Α

Ως το Παράρτημα «Β» της παρούσας.
21 Απριλίου 2016
21 Απριλίου 2016
21 Απριλίου 2016

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ
ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ

23524

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών
ορίζεται η 12η Μαΐου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα
15:00 π.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η αποσφράγιση των προσφορών θα λάβει χώρα
την 13η Μαΐου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα
11:00 π.μ.

Έχοντας υπόψη :
1.

Τις διατάξεις, όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν:

α.
Του Ν.Δ 721/1970 (ΦΕΚ τ.Α΄251/23-11-70) «Περί Οικονομικής
Μερίμνης και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις
του Ν.3257/2004 (ΦΕΚ τ.Α’143/29-7-04) «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού των Ενόπλων
Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» και ισχύει.
β.
Του Ν.2121/1993 (ΦΕΚ τ.Α΄25/4-3-93) «Πνευματική ιδιοκτησία,
συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα».
γ.
Του Ν.2286/1995 (ΦΕΚ τ.Α΄19/1-2-95) «Προμήθειες του Δημόσιου
Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
δ.
Του Ν.2292/1995 (ΦΕΚ τ.Α΄35/15-2-95) «Οργάνωση και Λειτουργία
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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ε.
Του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ τ.Α’45/9-3-99) «Κύρωση του Κώδικα
Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
στ.
Του Ν.2859/2000 (ΦΕΚ τ.Α’248/7-11-00) «Κύρωση Κώδικα Φόρου
Προστιθέμενης Αξίας».
ζ.
Του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ τ.Α΄112/13-7-10) «Ενίσχυση της διαφάνειας
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ΄΄Πρόγραμμα Διαύγεια΄΄ και άλλες διατάξεις» και
ειδικότερα το άρθρο 2, παραγρ. 4, εδάφιο 4, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4210/2013
(ΦΕΚ τ.Α΄254/21-11-13).
η.
Του Ν.3886/2010 (ΦΕΚ τ.Α΄173/30-9-10) «Δικαστική προστασία
κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων δημοσίων έργων, κρατικών
προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ» του Συμβουλίου της
21ης Ιουνίου 1989 και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992,
όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 66/2007/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L335), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε
με το Ν.4055/12 (ΦΕΚ τ.Α΄51/12-3-12) «Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής».
θ.
Του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ τ.Α΄204/15-9-11) «Σύσταση ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν.3588/2007
(πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανση και άλλες διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
ι.
Του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ τ.Α’226/27-10-11) «Συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις
εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» και
ιδίως τα καθοριζόμενα στο άρθρο 26 αυτού περί συγκρότησης συλλογικών οργάνων της
Διοίκησης.
ια.
Του Ν.4038/2012 (ΦΕΚ τ.Α΄14/2-2-12) «Επείγουσες ρυθμίσεις που
αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής»
κεφάλαιο Β΄, άρθρο 22Α «Συμφωνίες – πλαίσιο».
ιβ.
Του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ τ.Α΄107/9-5-13) «Επείγοντα μέτρα
εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» και ειδικότερα του άρθρου
1 παραγράφου Ζ΄ «Προσαρμογή της ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της 16ης
Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμής στις εμπορικές
συναλλαγές».
ιγ.
Του Ν.4155/2013 (ΦΕΚ τ.Α΄120/29-5-13) «Εθνικό Σύστημα
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.
4205/2013 (ΦΕΚ τ.Α΄242/6-11-13) «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων…και άλλες
διατάξεις» (όσον αφορά στην ημερομηνία υποχρεωτικής εφαρμογής του ΕΣΗΔΗΣ).
ιδ.
Του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ τ.Α΄167/23-7-13) «Φορολογία εισοδήματος,
επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν.4046/2012, του Ν.4093/2012 και του Ν.4127/2013 και
άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν.4254/2014 (ΦΕΚ
τ.Α΄85/7-4-14).
ιε.
Του
Ν.4250/2014
(ΦΕΚ
τ.Α΄74/26-3-14)
«Διοικητικές
Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του
Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ 318/1992 (ΦΕΚ τ.Α΄161/25-9-92) και
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λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα του άρθρου 3 περί «Απλούστευσης διαδικασιών
προμηθειών Δημοσίου».
ιστ.
Του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ τ.Α΄143/28-6-14) «Αρχές δημοσιονομικής
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και
άλλες διατάξεις» (αντικατέστησε τις διατάξεις του Ν. 2362/1995), όπως τροποποιήθηκε με
το Ν.4281/14 (ΦΕΚ τ.Α΄160/8-8-14) και ισχύει. Επιπρόσθετα τις διατάξεις του άρθρου 77
παραγρ. 5 του Ν. 4270/2014 περί δαπανών δημοσιευμάτων του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ
που καταχωρούνται στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο και αναφέρονται σε καθαρά
υπηρεσιακές ανάγκες (προσκλήσεις, προκηρύξεις ή διακηρύξεις διαγωνισμών), οι οποίες
βαρύνουν πλέον τις ειδικές πιστώσεις των κατά περίπτωση οικείων προϋπολογισμών των
Υπουργείων ή ΝΠΔΔ.
ιζ.
Του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ τ.Α΄160/8-8-14) «Μέτρα στήριξης και
ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και
άλλες διατάξεις» άρθρο 157 ‘’Εγγυήσεις’’, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν.
4320/2015 (ΦΕΚ τ.Α΄29/19-3-15) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων για την αντιμετώπιση
της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών
οργάνων και λοιπές διατάξεις».
ιθ.
Του άρθρου 93 του Ν.4368/16 (ΦΕΚ τ.Α’ 21/21-2-16) «Μέτρα για
την επιτάχυνση του Κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» που αφορά στην παράταση
της αναστολής ισχύος του Μέρους Β’ του Ν.4281/14.
κ.
Του Π.Δ 60/2007 (ΦΕΚ τ.Α΄64/16-3-07) «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».
κα.
Δημοσίου (ΚΠΔ)».

Του Π.Δ 118/2007 (ΦΕΚ τ.Α΄ 50/10-7-07) «Κανονισμός Προμηθειών

κβ.
Του Π.Δ 113/2010 (ΦΕΚ τ.Α΄194/22-11-10)
«Ανάληψη
Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» καθώς και τις οδηγίες ορθής εφαρμογής του βάσει
του υπ΄ αριθμ. πρωτ. 2/9118/0026/29-12-2010 εγγράφου του Υπουργείου Οικονομικών.
2.
Τις
συμπληρώθηκαν :

κάτωθι

αποφάσεις,

όπως

ισχύουν,

τροποποιήθηκαν

και

α.
Την υπ΄ αριθ. Π1/4232/22 Σεπ 07 Απόφαση του Υπουργείου
Ανάπτυξης, με την οποία δίνονται οδηγίες για την εφαρμογή του ΚΠΔ (Π.Δ 118/07).
β.
Την υπ΄ αριθ. Φ.800/133/134893/19 Νοε 07 Απόφαση κ.ΥΦΕΘΑ
(ΦΕΚ τ.Β΄2300/3-12-07) «Περί μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας σε Κεντρικά και
Περιφερειακά όργανα της Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων και σε Προϊσταμένους των
Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί – συμπληρωθεί με
την υπ΄ αριθμ. Φ.800/88/131798/Σ.2063/25 Ιουλ 08 απόφαση κ.ΥΦΕΘΑ (ΦΕΚ τ.Β΄1753/29-08).
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γ.
Την υπ΄ αριθμ. Π1/2380/18 Δεκ 2012 Απόφαση για τη «Ρύθμιση
των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδομών, μεταφορών και Δικτύων».
δ.
Την υπ΄ αριθμ. Π1/2390/16 Οκτ 13 (ΦΕΚ τ.Β΄2677/21-10-13)
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας, με την οποία τέθηκε το αρχικό πλαίσιο των διαδικασιών και του
τρόπου λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων».
ε.
Την υπ΄ αριθμ. Π1/542/4 Μαρτ 14 Απόφαση του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας/Γενική Γραμματεία Εμπορίου με θέμα «Ενημέρωση
για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».
στ.
Την υπ΄ αριθμ. 5143 Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ
τ.Β΄3335/11-12-14) «Καθορισμός του τρόπου υπολογισμού, της διαδικασίας
παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ, καθώς και των λοιπών
λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 4 του Ν.4013/2011 όπως
ισχύει».
ζ.
Την ΑΔ.Φ.831/1966/Σ.521/19 Απρ 16/ΔΑΥ/Γ2/3 εντολή διενέργειας
ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης με την εταιρεία «IBL
Software Engineering» της Αναθέτουσας Αρχής (Διοίκηση Αεροπορικής Υποστήριξης ΔΑΥ).
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
3.
Τη διενέργεια ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση
προκήρυξης διαγωνισμού με την εταιρεία «IBL Software Engineering», με σκοπό
την υπογραφή σύμβασης στο αντικείμενο της αναβάθμισης του λογισμικού του
Message Switching System (MSS) για την υποστήριξη του Συστήματος Satellite
Distribution System (SADIS) της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), ως
αναλύεται στο Παράρτημα «Β» της παρούσας.
4.
Η προϋπολογισθείσα αξία της δαπάνης στο αντικείμενο του θέματος
ανέρχεται στο ποσό των 87.250,00€, μη συμπεριλαμβανομένων των
προβλεπόμενων κρατήσεων ποσοστού 6,1036%.
5.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.
6.
Η προσφορά υποβάλλεται από τον οικονομικό φορέα ηλεκτρονικά, μέσω
της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την καταληκτική
ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε
ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν.4155/13, της ΥΑ Π1/2390/16-102013 και του Π.Δ 118/07 και τα καθοριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη.
7.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 06η
Μαΐου 2016 και ώρα 07:00 μμ. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών
στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η 12η
Μαΐου 2016 και ώρα 15:00 μμ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και
ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Ο χρόνος
υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του
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συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παραγρ. 3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6
της ΥΑ Π1/2390/16-10-13.
8.
Για τη συμμετοχή στη διαπραγμάτευση, ο οικονομικός φορέας απαιτείται να
διαθέτει ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής
υπογραφής και να εγγραφεί στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ – Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής :
α.
Ο οικονομικός φορέας, αιτείται, μέσω της ιστοσελίδας του
συστήματος και από τον σύνδεσμο «Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας» την εγγραφή
του σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενος τους όρους
χρήσης του), συμπληρώνοντας τα σχετικά πεδία που ζητούνται από το σύστημα [λ.χ τον
αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number)]. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση,
εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της
Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.
β.
Ο οικονομικός φορέας ενημερώνεται από το σύστημα ή μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον
το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο οικονομικός φορέας λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης
λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του
λογαριασμού του.
9.
Η διαδικασία διεξαγωγής της διαπραγμάτευσης ανά στάδιο και η
υλοποίηση του συμβατικού αντικειμένου καθορίζονται στα Παραρτήματα «Α» έως «Γ»
που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής :
1.
2.
3.

ΟΡΟΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ»

10.
Η αποσφράγιση της προσφοράς θα γίνει ηλεκτρονικά, τέσσερις (4)
εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής, ήτοι την 13η Μαΐου 2016
2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 πμ από το αρμόδιο, πιστοποιημένο στο σύστημα,
συλλογικό όργανο (Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της Διαπραγμάτευσης), εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση
δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.
11.
Ο οικονομικός φορέας δεν μπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση να
επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Υπηρεσίας, σχετικά με τους όρους της
παρούσας διακήρυξης.
12.

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης έχει αποσταλεί για δημοσίευση :

α.
Στον ιστότοπο του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» στις 21 Απριλίου
2016 με ΑΔΑ : 7Ξ3Λ6-3Ι2
β.
Στον ιστότοπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) στις 21 Απριλίου 2016 με ΑΔΑΜ:16ΠΡΟΨ004257228
13.
Το πλήρες σώμα της παρούσας διακήρυξης αναρτάται σε ηλεκτρονική
μορφή (.pdf) στην επίσημη ιστοσελίδα της Πολεμικής Αεροπορίας (www.haf.gr) και στη
διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ με κωδικό διαγωνισμού : 23524
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14.
Για λοιπές γενικές πληροφορίες ο οικονομικός φορέας μπορεί να
απευθύνεται:
α.
Κατά το στάδιο της προκήρυξης της διαπραγμάτευσης στο Τμήμα
Προκήρυξης της Υπηρεσίας μας Επγός (Ο) Αγγελής Τσαγδής και Μ.Υ Τσιώλη Πηνελόπη
τηλεφ.2108705010-13-15.
β.
Κατά το στάδιο της διενέργειας της διαπραγμάτευσης στο Τμήμα
Διενέργειας της Υπηρεσίας μας αρμόδιοι χειριστές: Ανθστής (ΥΤΑ) Αγοραστού Παναγιώτα
τηλεφ.2108705023 και Ασμίας (ΕΟΙΤ) Ταξιάρχου Ευστάθιος τηλεφ.2108705056.
Αθήνα, 21 Απριλίου 2016
Σμήναρχος (Ο) Γεώργιος Γεωργιάδης
Δ ι ο ι κ η τ ή ς ΥΠ/ΠΑ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο Γραμματέας ΥΠ/ΠΑ
Μίχος Θωμάς
Μ.Υ. με Β’ Βαθμό

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
«Α»:
«Β»:
«Γ»:

ΟΡΟΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
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(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης υπ΄ αριθμ. Δ.29/2016)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»
ΟΡΟΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Μέρος 1ο – Όροι Διαπραγμάτευσης
Άρθρο 1ο
Δικαιoλoγητικά Συμμετοχής – Τεχνικής Προσφοράς – Οικονομικής Προσφοράς
1.
Ο οικονομικός φορέας που συμμετέχει στη διαπραγμάτευση υποχρεούται
να υποβάλει ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά του, εγκαίρως και προσηκόντως, επί
ποινή αποκλεισμού, τα ακόλουθα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf,
σύμφωνα με το άρθρο 5α.Β.1α του ΠΔ 118/2007, το Ν. 4155/13 και το άρθρο 11 της ΥΑ
Π1/2390/13 (ΦΕΚ τ.Β΄ 2677/21-10-13):
α.

Στον (υπό)φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής:

(1)
Επικαιροποιημένα νομιμοποιητικά έγγραφα-πιστοιποιητικά
τα οποία προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας της έδρας εγκατάστασής του, από τα
οποία θα αποδεικνύεται η νόμιμη σύσταση και λειτουργία της επιχείρησής του και θα
προκύπτει με σαφήνεια ότι το/τα φυσικό/ά πρόσωπο/α που υπογράφει/ουν τα έγγραφα
της υποβαλλόμενης προσφοράς, δεσμεύει/ουν με την υπογραφή του/τους τον
συμμετέχοντα οικονομικό φορέα στο πλαίσιο της παρούσας διαπραγμάτευσης.
(2)
Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου ή ισοδύναμης
επαγγελματικής οργάνωσης της χώρας εγκατάστασής του, το οποίο φέρει ημερομηνία
εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής των προσφορών, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή του σε
αυτό και το ειδικό επάγγελμα του.
(3)

Σύμφωνα με τη ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι

εγκατεστημένος:
(α)
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω
έγγραφής ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί σε πτώχευση ή σε
διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
(β)
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω
έγγραφής ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση
του Κ.Ν 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για
αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης
κοινής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις
(μονό για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).
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(γ)
Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, δηλαδή
βεβαίωση ότι δεν εκκρεμεί οφειλή σε βάρος του.
(δ)
Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας (κύριας
και επικουρικής), για το απασχολούμενο προσωπικό του.
(4)
Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παραγρ. 4 του Ν. 1599/86,
όπως εκάστοτε ισχύει, υπογεγραμμένη ψηφιακά, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου
υπογραφής, στην οποία :
(α)

Θα αναγράφονται τα στοιχεία της διαπραγμάτευσης.

(β)
Θα βεβαιώνεται ότι έχει λάβει γνώση της διάταξης
της παραγράφου 12 του άρθρου 66 του Α.Ν. 1400/73 και δεν θα χρησιμοποιήσει ως
άμεσους ή έμμεσους αντιπροσώπους του, μόνιμους στην εφεδρεία Αξιωματικούς των
τριών (3) κλάδων των Ε.Δ. για τους οποίους δεν έχει παρέλθει πενταετία από την
αποστρατεία τους.
(γ)
Θα βεβαιώνεται ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται το
σύνολο των όρων της παρούσας διακήρυξης, καθώς και ότι έλαβε γνώση των διατάξεων
της νομοθεσίας που διέπει τις διαδικασίες διαπραγμάτευσης.
(5)
Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον
διαγωνισμό με εκπρόσωπό του (άρθρο 6 παρ. 1 περ. β Π.Δ 118/07).

συμμετέχει

στο

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που το οικείο κράτος (Σλοβακία) δεν εκδίδει
κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό από αυτά που ζητούνται πιο πάνω, ή που αυτό
δεν καλύπτει όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από
ένορκη βεβαίωση του οικονομικού φορέα ή, στα κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται
η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του
κράτους καταγωγής ή προέλευσης.
β.

Στον (υπό)φάκελο τεχνικής προσφοράς:

(1)
Πλήρη τεχνική περιγραφή (Τ.Π) των προσφερόμενων υλικών
και υπηρεσιών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές της Υπηρεσίας ως το
Παράρτημα «Β» της παρούσας.
(2)
Δήλωση του συμμετέχοντος στη διαπραγμάτευση για το
χρόνο ισχύος της προσφοράς του, η ελάχιστη ισχύς της οποίας καθορίζεται στο άρθρο 2
του παρόντος Παραρτήματος.
(3)
Δήλωση του συμμετέχοντος στη διαπραγμάτευση για
υλοποίηση του συμβατικού αντικειμένου το συντομότερο δυνατόν και σε καμία περίπτωση
πέραν των τριών (3) μηνών από υπογραφής της σύμβασης.
(4)
Δήλωση του συμμετέχοντος στη διαπραγμάτευση ότι το
προσφερόμενο λογισμικό συμμορφώνεται με τα διαλαμβανόμενα στον Κανονισμό ΕΚ
552/2004.
γ.

Στον (υπό)φάκελο οικονομικής προσφοράς:
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(1)
του Συστήματος SADIS.

Την προσφερόμενη τιμή για την εκτέλεση της αναβάθμισης

(2)
Επιπρόσθετα, ανάλυση σε ξεχωριστό αρχείο .pdf του
επιμέρους κόστους εργασιών και υλικών που θα απαιτηθούν.
(3)

Επισημαίνονται τα ακόλουθα:

(α)
Στην προσφερόμενη τιμή θα συμπεριλαμβάνονται
κρατήσεις ποσοστού 6,1036%, καθώς και όλα τα έξοδα παράδοσης, μεταφοράς και
εγκατάστασης των απαιτούμενων υλικών και εκτέλεσης των παρεχόμενων υπηρεσιών στο
χώρο που θα υποδειχθεί στον ανάδοχο από την Υπηρεσία.
Προκειμένου να γίνει κατανοητός ο τρόπος προσδιορισμού της τιμής που θα καταχωρηθεί
στο Σύστημα, δίδεται το ακόλουθο παράδειγμα.
Παράδειγμα
Έστω ότι ο οικονομικός φορέας τιμολογεί τα υλικά και τις εργασίες που απαιτούνται για
την αναβάθμιση του Συστήματος SADIS στο συνολικό ποσό των 75.000,00€ (πληρωτέο
ποσό χωρίς φόρους, δασμούς, κρατήσεις, κλπ). Δεδομένου ότι θα επιβαρυνθεί με
κρατήσεις ποσοστού 6,1036% (πέραν των λοιπών εξόδων παράδοσης, μεταφοράς και
εγκατάστασης υλικών και παροχής υπηρεσιών), θα καταχωρήσει στο σύστημα την τιμή Τ
που προκύπτει από τον ακόλουθο τύπο:

T=

75.000,00
1-6,1036%

79.875,27 €

(β)
Ο ανάδοχος δεν θα χρεώσει ΦΠΑ στον αγοραστή
σύμφωνα με τα ισχύοντα περί ενδοκοινοτικής παράδοσης μέσω της εφαρμογής VIES
(VAT Information Exchange) της Ε.Ε, ενώ η απόδοση του αναλογούντος ΦΠΑ θα γίνει με
μέριμνα του αγοραστή.
(γ)
Κατά
την
πληρωμή
παρακρατείται
φόρος
εισοδήματος 4% για τα υλικά και 8% για τις εργασίες (επί της καθαρής συμβατικής αξίας)
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 64 παραγρ. 2 του Ν. 4172/2013, όπως αυτός
έχει τροποποιηθεί και ισχύει, εφαρμόζοντας κατά περίπτωση τα διαλαμβανόμενα στην
ισχύουσα διακρατική συμφωνία Ελλάδας-Σλοβακίας για αποφυγή διπλής φορολογίας.
(δ)
Θα εκδοθούν
προμήθεια υλικων και την εκτέλεση εργασιών.

διαφορετικά

τιμολόγια

για

την

3.
Όλα τα ανωτέρω ζητούμενα δικαιολογητικά πρέπει να συνοδεύονται
από επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά επί ποινή αποκλεισμού και υποβάλλονται
από τον οικονομικό φορέα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και
προσκομίζονται από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την
ηλεκτρονική υποβολή τους.
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4.
Η υπεύθυνη δήλωση απαιτείται, επί ποινή αποκλεισμού, να φέρει
ημερομηνία ταυτόσημη με αυτή της ψηφιακής υπογραφής της, η οποία να είναι
εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς. Δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της
υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.
5.
Σε περίπτωση μη ή κατά παρέκκλιση, υποβολής των ανωτέρω
αναφερόμενων δικαιολογητικών, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Άρθρο 2ο
Χρόνος Ισχύος Προσφορών
1.
Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον οικονομικό φορέα για εκατόν είκοσι
(120) ημέρες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της.
Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
2.
Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
3.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί εγγράφως, εφόσον τούτο
ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν από τη λήξη της, κατ΄ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα
τριάντα (30) ημερών. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης
ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαπραγμάτευσης υποχρεωτικά
ματαιώνονται, εκτός αν η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει, κατά περίπτωση αιτιολογημένα ότι η
συνέχιση της διαπραγμάτευσης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε ο συμμετέχων
μπορεί να επιλέξει, είτε να παρατείνει την προσφορά του εφόσον του ζητηθεί πριν την
πάροδο του ανωτέρω ορίου παράτασης της προσφοράς του, είτε όχι.
4.
Η ισχύς της προσφοράς παρατείνεται αυτοδικαίως για όσο χρονικό
διάστημα ενδεχομένως ανασταλεί η διαδικασία της διαπραγμάτευσης ή εμποδιστεί η
πρόοδος αυτής, συνεπεία άσκησης διοικητικής προσφυγής ή ενδίκου μέσου ή βοηθήματος
κατά πράξεων ή παραλείψεων των αρμοδίων οργάνων της Υπηρεσίας, που αφορούν σε
αυτή.
Άρθρο 3ο
Εγγυoδοσία
1.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το Ν.2513/1997 (ΦΕΚ τ.Α΄139/276-97) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης
να εκδίδονται από το ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού
ποσού. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική,
θα συvoδεύovται από επίσημη μετάφραση.
2.

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής :

Δεν απαιτείται για τη συμμετοχή στη διαπραγμάτευση, η κατάθεση
εγγυητικής επιστολής.
3.

Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης:
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α.
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, o ανάδοχος είναι
υπoχρεωμέvoς vα καταθέσει έως την υπογραφή της, εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει
ποσό ίσο με ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της συμβατικής αξίας.
β.
Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής πρέπει να είναι
μεγαλύτερος κατά δύο (2) τουλάχιστον μήνες από το συνολικό συμβατικό χρόνο.
γ.
Η ανωτέρω εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στον ανάδοχο μετά
την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συμβατικού αντικειμένου, την
εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων και την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων
μεταξύ των συμβαλλομένων.
5.
Σε περίπτωση μετάθεσης ή παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του
συμβατικού αντικειμένου, ο ανάδοχος θα πρέπει να παρατείνει αναλόγως το χρόνο ισχύος
της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ή να υποβάλει νέα (με επιστροφή της αρχικής).
6.

Εγγυητική επιστολή για τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής :

Παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης έντοκης προκαταβολής στον
ανάδοχο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 περίπτωση (δ) του άρθρου 157 του
Ν.4281/14, εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα με την προσφορά του.
7.
Οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να προβλέπουν ότι, σε περίπτωση
κατάπτωσής τους, το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος
χαρτοσήμου.
10.
Ν.4281/14.

Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα προβλεπόμενα από το άρθρο 157 του

Μέρος 2ο – Υλοποίηση Συμβατικού Αντικειμένου
Άρθρο 4ο
Εκτέλεση Συμβατικού Αντικειμένου
1.
Η υλοποίηση της αναβάθμισης του Συστήματος SADIS θα γίνει σύμφωνα
με τις απαιτήσεις – Τεχνικές Προδιαγραφές της Υπηρεσίας ως το Παράρτημα «Β» της
παρούσας.
2.
Ως χρόνος ολοκλήρωσης της υλοποίησης του συμβατικού αντικειμένου
ορίζεται το συντομότερο δυνατόν, ενώ σε καμία περίπτωση ο χρόνος αυτός δεν θα
υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
Άρθρο 5ο
Πληρωμή
1.
Η πληρωμή του αναδόχου θα διενεργηθεί από την ΕΜΥ, σύμφωνα με τις
απαιτήσεις της Υπηρεσίας, την τεχνική και οικονομική προσφορά του αναδόχου, τις
ισχύουσες διατάξεις-διαδικασίες και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, καθώς και με τις
τυχόν ειδικότερες προβλέψεις της κατακυρωτικής απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής.
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2.
Η πληρωμή θα γίνει με την έκδοση Τακτικού Χρηματικού Εντάλματος
(ΤΧΕ), με μέριμνα της ΕΜΥ και η εξόφληση θα πραγματοποιηθεί από το αρμόδιο Δημόσιο
Στρατιωτικό Ταμείο (Δ.Σούτσου 40, Αμπελόκηποι, Αθήνα, Τ.Κ 11521). Ο ανάδοχος
υποχρεούται να προσκομίσει προς την Υπηρεσία, κατόπιν ειδοποίησής του, Βεβαίωση
Τραπέζης στην οποία θα αναγράφεται ο τηρούμενος στην τράπεζα αριθμός λογαριασμού
(ΙΒΑΝ) του, στον οποίο θα γίνει η εξόφληση.
3.
Τα αναγκαία δικαιολογητικά πληρωμής για την εξόφληση της δαπάνης
υλοποίησης του συμβατικού αντικειμένου είναι :
α.
Πρωτόκολλο ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των υλικών και
των εργασιών από την αρμόδια Επιτροπή της Υπηρεσίας, με το οποίο θα πιστοποιείται η
καταλληλότητα τους.
β.

Η προσκόμιση εκ μέρους του αναδόχου :

(1)
Τιμολογίου επί πιστώσει, στο οποίο θα προσδιορίζονται
αναλυτικά οι παρασχεθείσες υπηρεσίες (περιγραφή, τιμές, ποσότητες, κλπ).
(2)
Τιμολογίου επί πιστώσει, στο οποίο θα προσδιορίζονται
αναλυτικά τα παραδοθέντα υλικά (περιγραφή ειδών, τιμές, ποσότητες, κλπ).
(3)
Πιστοποιητικού
φορολογικής
ενημερότητας
και
Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας, ως αυτά εκδίδονται με βάση την ισχύουσα
νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος ο ανάδοχος.
4.
Χρόνος εξόφλησης: Εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της
υποβολής του/των τιμολογίου/ων και των λοιπων δικαιολογητικών από τον ανάδοχο.
5.
Σε περίπτωση που η εξόφληση γίνει μετά την πιο πάνω προθεσμία, η
Υπηρεσία καθίσταται υπερήμερη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4152/2013
«Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της 16-02-2011 για την
καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» (ΦΕΚ τ.Α΄
107/9-5-2013) και το οφειλόμενο ποσό καταβάλλεται έντοκα, εφόσον υποβληθεί σχετική
αίτηση του προμηθευτή, σε επιτόκιο το οποίο είναι ίσο προς το σύνολο του επιτοκίου
αναφοράς (το επιτόκιο που ορίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για τις πλέον
πρόσφατες βασικές της πράξεις αναχρηματοδότησης) συν οκτώ (8,00) επιπλέον
ποσοστιαίες μονάδες.
6.
Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστημα τυχόν
δικαστικών διενέξεων, καθώς και στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 35 παρ. 7
του ΠΔ 118/2007. Επίσης, δεν προσμετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής που
οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων
δικαιολογητικών, κλπ).
7.
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με κρατήσεις ποσοστού 6,1036%, οι οποίες
αναλύονται ως κατωτέρω:
Περιγραφή Κρατήσεων
Υπέρ ΜΤΑ
Υπέρ ΕΛΟΑΑ
Χαρτόσημο 2%
ΟΓΑ 20% επί Χαρτοσήμου
Υπέρ Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ)

Ποσοστά
3,904 %
1,952%
0,12%
0,024%
0,10%
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Χαρτόσημο 3% Υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ
ΟΓΑ 20% επί Χαρτοσήμου ΕΑΑΔΗΣΥ
Σύνολο

0,003%
0,0006%
6,1036%

8.
Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος 4% για τα υλικά και
8% για τις εργασίες (επί της καθαρής συμβατικής αξίας) σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο
άρθρο 64 παραγρ. 2 του Ν. 4172/2013, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
εφαρμόζοντας κατά περίπτωση τα διαλαμβανόμενα στην ισχύουσα διακρατική συμφωνία
Ελλάδας-Σλοβακίας για αποφυγή διπλής φορολογίας.
9.
Ο ανάδοχος δεν θα χρεώσει ΦΠΑ στον αγοραστή σύμφωνα με τα ισχύοντα
περί ενδοκοινοτική παράδοσης μέσω της εφαρμογής VIES (VAT Information Exchange)
της Ε.Ε, ενώ η απόδοση του αναλογούντος ΦΠΑ θα γίνει με μέριμνα της ΕΜΥ.
10.
Η Υπηρεσία δεν ευθύνεται για καθυστέρηση πληρωμής του αναδόχου, όταν
αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα αυτού όπως π.χ σε μη έγκαιρη παράδοση των τιμολογίων,
σε λανθασμένη έκδοση αυτών, σε συμβατικές παραβάσεις κλπ ή όταν άλλοι παράγοντες
άσχετοι προς την ευθύνη της Υπηρεσίας την προκαλούν.
Άρθρο 6ο
Κήρυξη Αναδόχου ως Εκπτώτου – Κυρώσεις – Εξαιρέσεις
1.
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει στην προθεσμία που του
ορίστηκε να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την
κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει
από αυτήν, με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου για την διοίκηση του
φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.
2.
Με την ίδια διαδικασία ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από
τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει απ’ αυτή, εφόσον δεν παρέδωσε ή
εκτέλεσε το συμβατικό αντικείμενο στο συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που του
δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία περί δημοσίων
προμηθειών / παροχή υπηρεσιών.
3.
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή
σύμβαση, επιβάλλονται κυρώσεις με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου
για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου,
αφού πρώτα κληθεί για παροχή εξηγήσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του
ΠΔ 118/07.
4.
Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή
τη σύμβαση, όταν:
α.
Η σύμβαση δεν υπογράφτηκε ή οι συμβατικές υπηρεσίες δεν
εκτελέσθηκαν με ευθύνη του Δημοσίου.
β.

Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά αναφέρονται

παρακάτω:
(1)
Γενική ή μερική απεργία που συνεπάγεται τη διακοπή των
εργασιών του Προσωπικού της εταιρείας.
(2)
Πυρκαγιά στο κατάστημα ή στο εργοστάσιο του αναδόχου
που να προκλήθηκε όχι από δική του ευθύνη.
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(3)

Πλημμύρα.

(4)

Σεισμός.

(5)

Πόλεμος / Τρομοκρατική Ενέργεια.

(6)
Διακοπή στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ή βλάβη στα
μηχανήματα που βεβαιώνεται αρμοδίως και εφόσον αυτή επιδρά στην εκτέλεση της
σύμβασης από τον ίδιο τον ανάδοχο ή από προμηθευτή πρώτων υλών.
(7)

Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών (διεθνούς δικτύου).

(8)

Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMPARGO).

5.
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν εκτελέσει το συμβατικό αντικείμενο
μέσα στις προθεσμίες που καθορίζονται από τη σύμβαση και δεν έχει υποβάλει έγκαιρα
αίτημα παράτασης ή σε περίπτωση απόρριψης όλης ή μέρους των υλικών και εργασιών
και μη αντικατάστασής τους μέσα στις καθορισμένες προθεσμίες ή σε περίπτωση
αθετήσεως οποιουδήποτε όρου της σύμβασης αυτής, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση
του αρμόδιου για τη διοίκηση φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου
οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, κατά
το άρθρο 20 του ισχύοντος Συντάγματος (άρθρο 34 του Π.Δ 118/07). Η κήρυξη του
προμηθευτή ως εκπτώτου έχει τις παρακάτω συνέπειες αθροιστικά ή διαζευκτικά:
α.

Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης καλής εκτέλεσης της

σύμβασης.
β.
Εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου σε βάρος του εκπτώτου
αναδόχου, είτε με διενέργεια διαγωνισμού, είτε με νέα διαπραγμάτευση. Κάθε άμεση ή
έμμεση προκαλούμενη ζημία του δημοσίου ή το τυχόν διαφέρον που θα προκύψει,
καταλογίζεται σε βάρος του έκπτωτου αναδόχου. Ο καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και
στην περίπτωση που δεν πραγματοποιείται νέα παροχή υπηρεσιών θέματος, κατά τα
παραπάνω οριζόμενα. Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισμός του καταλογιζόμενου ποσού
γίνεται με βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση της Υπηρεσίας και με βάση τις αρχές της
καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.
γ.
Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο
ή μέρος των προμηθειών των φορέων που αναφέρονται στο πεδίο εφαρμογής των Π.Δ 60
και 118/07. Ο αποκλεισμός σε οποιαδήποτε περίπτωση πραγματοποιείται μόνο με
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.
δ.
Καταλογισμός στον ανάδοχο ποσού ίσου με το 10% της αξίας του του
συμβατικού αντικειμένου για το οποίο κηρύχθηκε έκπτωτος όταν του δόθηκε το δικαίωμα
να παρέξει τις συμβατικές υπηρεσίες μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας
του διαγωνισμού ή της διαπραγμάτευσης, ανεξάρτητα εάν τελικά έκανε ή όχι χρήση του
δικαιώματος αυτού. Στην περίπτωση αυτή έχουν εφαρμογή και τα αναφερόμενα στο
άρθρο 32, παρ. 2 και 3 του Π.Δ 118/07.
ε.
Είσπραξη εντόκως της τυχόν προκαταβολής που χορηγήθηκε στον
έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο, είτε από ποσόν που τυχόν δικαιούται να λάβει, είτε με
κατάθεση του ποσού από τον ίδιο, είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής.
6.
Σε περίπτωση εκτέλεσης των συμβατικών υπηρεσιών, υπό την επιφύλαξη
των οριζόμενων στο άρθρο 3 του Π.Δ. 118/07, με παρεκκλίσεις από τους όρους της
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σύμβασης, χωρίς όμως να επηρεάζεται η καταλληλότητά τους, είναι δυνατή η παραλαβή
τους, με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, έπειτα από απόφαση του έχοντα την
οικονομική εξουσία, κατά τη διαδικασία του άρθρου 27 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/07).
7.
Η Υπηρεσία δικαιούται να καταγγείλει αμέσως και αζημίως εν όλω ή εν
μέρει κατά την κρίση της την παρούσα, είτε να υπαναχωρήσει της σύμβασης εν όλω ή εν
μέρει κατά την κρίση της, επιφυλασσόμενη κάθε άλλου νομίμου δικαιώματός του, στην
περίπτωση που :
α.

Δεν εκτελέσει ο ανάδοχος τα συμφωνηθέντα στα προηγούμενα

άρθρα.
β.
Δεν τηρήσει ο ανάδοχος οποιοδήποτε όρο της σύμβασης και της
σχετικής διακήρυξης, τούτων θεωρουμένων όλων ουσιωδών.
γ.
Ο ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή
εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής
εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του
στοιχείων, σε εκτέλεση τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων.
8.
Σε περίπτωση καταγγελίας ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και
καταπίπτει αυτοδικαίως η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, χωρίς να θίγεται η επιβολή
τυχόν ποινικών ρητρών, διατηρουμένου του δικαιώματος καταλογισμού σε βάρος του
αναδόχου της διαφοράς τιμής, άλλων πρόσθετων δαπανών και κάθε άλλης αποθετικής
ζημίας που τυχόν θα προκύψουν από την ανάθεση του συγκεκριμένου συμβατικού
αντικειμένου, με βάση την απόφαση της Υπηρεσίας σε άλλο ανάδοχο. Περαιτέρω η
Υπηρεσία δικαιούται να αναστείλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού, πληρωτέου
σύμφωνα με τη σύμβαση προς τον ανάδοχο, μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους
υποχρεώσεων, ενώ οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν.
9.
Η Υπηρεσία δεν ευθύνεται για τυχόν έξοδα, απώλειες, ζημιές και δαπάνες
του αναδόχου που προκλήθηκαν από την άσκηση ένδικων μέσων κατά του σχετικού
διαγωνισμού.
10.
Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στα Π.Δ 60-118/07, o
ανάδοχος ευθύνεται και για κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος της Υπηρεσίας
από την μη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύμβασης.
11.
Ο ανάδοχος, καθώς και το προσωπικό που τυχόν θα χρησιμοποιήσει κατά
την εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν έχουν καμία απολύτως σχέση εξαρτημένης
εργασίας με την Υπηρεσία, οι δε μισθοί, ημερομίσθια, ασφάλιστρα ή όποιες άλλες
αμοιβές, βαρύνουν αποκλειστικά τον ίδιο, ο οποίος είναι ο μόνος υπεύθυνος έναντι αυτών
με τους οποίους συνδέεται με εργασιακή ή άλλη σχέση.
12.
Ο ανάδοχος υποχρεούται στην καταβολή αποζημίωσης στην Υπηρεσία, σε
περίπτωση που το συμβατικό αντικείμενο εκτελεστεί πλημμελώς και προκληθεί βλάβη,
φθορά ή καταστροφή υλικού και εγκαταστάσεων της Υπηρεσίας.
Άρθρο 7ο
Εμπιστευτικότητα
1.
Ο ανάδοχος, καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, οφείλει να
τηρεί απόρρητες οποιασδήποτε φύσης και είδους πληροφορίες που περιέρχονται σε
αυτόν, τυχαία ή ένεκα της εκτελέσεως αυτής.
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2.
Η υποχρέωση αυτή καταλαμβάνει και το πάσης φύσεως προσωπικό του. Ο
ανάδοχος δεν δικαιούται να χρησιμοποιήσει κάποιες από τις εν λόγω πληροφορίες για
σκοπό άλλον από τον αναγκαίο για την εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων και
να γνωστοποιεί κάποιες από τις εν λόγω πληροφορίες σε οποιονδήποτε άλλον τρίτο
φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εκτός όσων βρίσκονται σε άμεση ή έμμεση επαγγελματική
εξάρτηση από αυτόν κατά την εκτέλεση της σύμβασης. Η αποκάλυψη πληροφοριών σε
οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο θα πρέπει να γίνεται εμπιστευτικά και μόνο στο βαθμό που
αυτό είναι αναγκαίο, για την εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων.
3.
Ο ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις χωρίς την
προηγούμενη συναίνεση της Υπηρεσίας, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες
ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Υπηρεσία, ενώ δε δεσμεύει αυτή με
κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση.
4.
Οι προαναφερόμενοι όροι περί εμπιστευτικότητας δεσμεύουν τον ανάδοχο
και μετά την ολοκλήρωση του έργου του εις το διηνεκές.
Άρθρο 8ο
Λοιποί Όροι
1.
Η παρούσα διακήρυξη και η συνημμένη σε αυτήν σύμβαση, διέπονται
αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά, διένεξη πάνω στους όρους της
παρούσας διακήρυξης και της σύμβασης που θα υπογραφεί, ο ανάδοχος υπάγεται στην
αποκλειστική αρμοδιότητα των ελληνικών Δικαστηρίων.
2.
Για ό,τι δεν προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι κείμενες
διατάξεις των περί προμηθειών νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών
αποφάσεων, τις οποίες θεωρείται ότι γνωρίζουν ο συμμετέχων στη διαπραγμάτευση και
δεν μπορεί να επικαλεστεί άγνοιά τους.
3.
Εάν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου, προκύπτουν
αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα ενεργειών, τότε οι αλλαγές αυτές θα υποβάλλονται ως
εισηγήσεις στην Αναθέτουσα Αρχή, η οποία και θα τις εγκρίνει κατά περίπτωση ή θα τις
απορρίπτει.
4.
Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου, ο ανάδοχος
πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει
υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεσή του.
5.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις,
εφόσον του ζητηθεί, που αφορούν σε κάθε φάση του έργου (τακτικές και έκτακτες),
παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων.
6.
Ο ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση
της ισχύουσας νομοθεσίας σε σχέση με την υλοποίηση του συμβατικού αντικειμένου από
τα στελέχη του που θα ασχοληθούν ή θα παρέξουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση με
την υπογραφείσα σύμβαση. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που
προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.
7.
Ο ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να
εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με
το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής.
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Σμήναρχος (Ο) Γεώργιος Γεωργιάδης
Δ ι ο ι κ η τ ή ς ΥΠ/ΠΑ

(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης υπ΄ αριθμ. Δ.29/2016)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΜΕΡΟΣ 1ο. Υποχρεωτικοί Όροι.
1.Πεδίο εφαρμογής – σκοπός
Η αναβάθμιση του Message Switching System (MSS) για την υποστήριξη του
SADIS Secure-FTP. Ο πάροχος θα κάνει την αναβάθμιση στην τελευταία έκδοση
του Moving Weather (MSS). Η εγκατάσταση θα γίνει σε εξοπλισμό που θα
παρασχεθεί από την ΕΜΥ. Οι τεχνικές προδιαγραφές του εν λόγω εξοπλισμού
έχουν αναρτηθεί στο Διαδίκτυο με την υπ’ αριθμόν 2/2016 Διακήρυξη Πρόχειρου
Διαγωνισμού.
2. Περιγραφή
Το βασικό λογισμικό πακέτο του Moving Weather οφείλει να βρίσκεται σε πλήρη
συμμόρφωση με: ICAO Annex 3 (μαζί με τις τελευταίες αναθεωρήσεις
(Amendments) – που αφορούν τον τύπο δεδομένων XML), ICAO Annex 10, WMO
386 «Εγχειρίδιο για το Παγκόσμιο Σύστημα Τηλεπικοινωνιών (GTS)» και WMO
306 «Εγχειρίδιο για τους (μετεωρολογικούς) κώδικες».
3. Γενικές Απαιτήσεις για το Βασικό Λογισμικό
α. Moving Weather: Σύστημα διαμεταγωγής (μετεωρ/κών) μηνυμάτων – MSS
Η βασική μονάδα να εμπερικλείει όλες τις απαιτούμενες λειτουργίες για την
επιχειρησιακή λειτουργία, τη διαχείριση των δεδομένων, την παρουσίαση των
δεδομένων και στατιστικών στοιχείων. (Δεδομένα = μετεωρολογικά μηνύματα)
β. Υποστήριξη Υψηλής Διαθεσιμότητας
Επιτρέπει στο σύστημα Moving Weather να λειτουργεί σε ένα σύμπλεγμα υψηλής
διαθεσιμότητας (HA), παρέχοντας αυτόματο συγχρονισμό των επιχειρησιακών
δεδομένων, καθώς και μια αυτόματη διαδικασία ανάληψης (εφεδρικού) σε
περίπτωση βλάβης του (κύριου) συστήματος λειτουργίας.
γ. Υποστήριξη Μονάδας για μηνύματα τύπου TDCF (Table Driven Code
Forms)
Η επεξεργασία των εισερχόμενων δελτίων σε μορφή BUFR, συλλογή και
επεξεργασία αναφορών σε μορφή BUFR, τη μετατροπή μεταξύ των BUFR και των
παραδοσιακών κωδικοποιημένων μηνυμάτων (TAC).
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Μετατροπέας BUFR/TAC
Η μονάδα λογισμικού που μετατρέπει μεταξύ των μορφών BUFR και TAC των
μετεωρολογικών μηνυμάτων, πρέπει να υποστηρίζει:
i) BUFR έκδοση 4 και έκδοση 3
ii) Τους πίνακες του WMO για το BUFR μέχρι και την τρέχουσα έκδοση 25 (και να
ενημερώνονται συνεχώς)
iii) Τη μετατροπή μεταξύ των πιο κοινών τύπων μηνυμάτων:
TAC format

BUFR template

SYNOP

TM 307080, TM 307086

SYNOP MOBIL

TM 307090

TEMP, TEMP MOBIL, TEMP SHIP

TM 309052

TEMP DROP

TM 309053

PILOT, PILOT MOBIL, PILOT SHIP

TM 309050, TM 309051

CLIMAT

TM 307073

CLIMAT TEMP, CLIMAT TEMP SHIP

TM 309054

AMDAR

TM 311001, TM 311010

SHIP

TM 308009

BATHY/TESAC

TM 315003

BUOY

TM 315008, TM 315009

TRACKOB

TM 308010

WAVEOB

TM 308015

δ. Δομοστοιχείο (Module) για τη Σύνταξη Δελτίου (Bulletin)
Να συντάσσονται νέα bulletin (δελτία) από τις αναφορές που προσλαμβάνονται
από τα εισερχόμενα bulletin (δελτία).
ε. Δομοστοιχείο (Module) διαχείρισης αιτημάτων – απαντήσεων
Επεξεργασία των αιτήσεων δεδομένων που λαμβάνονται από τα κανάλια εισόδου
ή ζητούνται από τους φορείς/χειριστές.
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στ. Επεξεργασία αιτημάτων
Τα εισερχόμενα μηνύματα δύναται να περιέχουν αιτήματα για συγκεκριμένα
δεδομένα προς το σύστημα. Η επεξεργασία τους πρέπει να γίνεται με ειδικό
τρόπο: δεν πρέπει να δρομολογούνται, απεναντίας πρέπει τα ενσωματωμένα
αιτήματα να υποβάλλονται προς επεξεργασία, και τα αποτελέσματα να
επιστρέφουν στον αιτούντα (δηλαδή είτε σε ένα κανάλι επικοινωνίας ή στον
κατάλληλο φορέα/χειριστή). Να είναι δυνατόν να προσδιοριστεί ρητά στο μήνυμα
αίτησης το πού τα αποτελέσματα θα πρέπει να αποσταλούν (ένα κανάλι εξόδου ή
ένα φορέα/χειριστή).
Οι επικεφαλίδες που πρέπει να αναγνωρίζονται είναι οι BMRR01, BMRQ01,
BIRR01 καθώς επίσης και το παλιό RQ. Εάν ένα μήνυμα αιτήματος δεν
επιτρέπεται, θα πρέπει να αγνοείται σιωπηλά. Εάν περιέχει και εσφαλμένες
αιτήσεις, ένα συγκεντρωτικό μήνυμα που θα σταλεί μαζί με τις απαντήσεις θα
ταυτοποιεί αυτές τις εσφαλμένες αιτήσεις.
Τα αιτήματα αφορούν επανάληψη (RR, RPT, SQN), επαναποστολή bulletin
(δελτίων RB, AHD, RT), επαναποστολή για μεμονωμένες αναφορές (RS, RH) και
ειδικά αιτήματα (RSB, RSR, RSX, RD, RQF). Τα απαιτούμενα δελτία πρέπει να
είναι διαθέσιμα, στο μήνυμα αίτησης.
ζ. Δομοστοιχείο (Module) για επιτήρηση σε πραγματικό χρόνο
Παρακολούθηση των αναφορών που εισέρχονται από επιλεγμένους σταθμούς
κατά διαστήματα, σε πραγματικό χρόνο.
η. Δομοστοιχείο (Module) Παρακολούθησης Δελτίων
Παρακολούθηση της υποδοχής επιλεγμένων δελτίων σε περιοδική βάση. Για τις
αναφορές TAC, το είδος, η ομάδα ΤΤ και η μορφή της ταυτότητας του σταθμού να
παρακολουθούνται σύμφωνα με σχετικούς κανόνες παρακολούθησης (πρέπει να
ταιριάζουν με τις σχετικές προδιαγραφές των αναφορών)
Για τις αναφορές BUFR, ο τύπος και το πρότυπο WMO αυτών, να
παρακολουθούνται σύμφωνα με ανάλογους κανόνες.
θ. Δομοστοιχείο (Module) για SQL
Κανάλι ειδικό για την εισαγωγή / ανάκτηση των μηνυμάτων μέσω SQL,
επιτρέποντας αφενός την άμεση αποκωδικοποίησή τους, για εισαγωγή τους σε μια
βάση δεδομένων, ή για το σχηματισμό δελτίων από αυτήν τη βάση δεδομένων.
Υποστηριζόμενα λογισμικά βάσεων δεδομένων: Oracle, Sybase, PostgreSQL,
MySQL
ι. Δομοστοιχείο (Module) διαχείρισης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Αποστολή και λήψη e-mails που περιέχουν μηνύματα WMO ή άλλα δεδομένα
κειμένου. Να μεταφέρει δεδομένα μεταξύ του τοπικού και ενός απομακρυσμένου
συστήματος με τη χρήση της υπηρεσίας e-mail (υποστηριζόμενα πρωτόκολλα:
SMTP, POP3 και IMAP).
Δύο τύποι καναλιού: ένα κύριο κανάλι ταχυδρομείου και ένα ή περισσότερα
εικονικά κανάλια. Υποστήριξη για Ελληνικές κωδικοποιήσεις.
ια. Δομοστοιχείο (Module) για υποστήριξη ασύγχρονης γραμμής
Αποστολή και λήψη των μηνυμάτων WMO μέσω ασύγχρονων γραμμών
μεταφοράς (σειριακής θύρας).
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ιβ. Δομοστοιχείο (Module) γραμμής μεταφοράς αρχείων (FTP)
Αποστολή και λήψη αρχείων που περιέχουν μηνύματα WMO χρησιμοποιώντας
οποιοδήποτε από τα πρωτόκολλα FTP, SFTP / SCP, HTTP, HTTPS και SMTP.
ιγ. Δομοστοιχείο (Module) Αυτόματης Διανομής αρχείων
Αποστολή ή/και λήψη αρχείων μέσω οποιουδήποτε πρωτοκόλλου FTP, SFTP /
SCP, HTTP, HTTPS και SMTP.
ιδ. Ενσωματωμένος διακομιστής FTP
Ενσωματωμένος FTP διακομιστής με άμεση σύνδεση στις γραμμές επικοινωνίας
(πρωτόκολλου L4).
ιε. Δομοστοιχείο (Module) με βάση το πρωτόκολλο TCP
Αποστολή και λήψη μηνυμάτων WMO πάνω από συνδέσεις που βασίζονται στο
πρωτόκολλο TCP / IP.
ιστ. Μονάδα ασφαλούς συνδέσεως με το SADIS (Secure SADIS FTP)
Παραλαβή μηνυμάτων της υπηρεσίας Secure SADIS FTP με επαλήθευση
κρυπτογραφίας. Μεταφόρτωση αρχείων από τον ασφαλή ιστότοπο του SADIS
FTP. Κατεύθυνση του καναλιού: Είσοδος με FTP πρωτόκολλο. Έλεγχος
προέλευσης και ακεραιότητας των μεταφορτωμένων αρχείων γίνεται με αρχείο
ψηφιακών υπογραφών, διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο FTP της Μετεωρολογικής
Υπηρεσίας του Ηνωμένου Βασιλείου, Met Office. Ενσωματώνεται η δυνατότητα
παραλαβής αρχείων από το ISCS / WAFS ως δευτερεύον κέντρο λήψης
δεδομένων (μέσω FTPS ή GTS Internet File Service).
ιζ. Mονάδα Γραμμής Fax
Αποστολή και λήψη φαξ μέσω του τηλεφωνικού δικτύου PSTN, με δυνατότητα να
διαβιβάσει τα ληφθέντα φαξ στo GTS.
ιη. Μονάδα Γραμμής Telex
Αποστολή και λήψη μηνυμάτων WMO μέσω δικτύων τέλεξ.
ιθ. Μονάδα Πύλης AFTN
Υλοποίηση διασύνδεσης – διαλειτουργικότητας με το δίκτυο AFTN.
κ. Κανάλια επικοινωνίας
Τουλάχιστον 60.000 κανάλια χρήσης που οργανώνονται σε τουλάχιστον 200
ομάδες, να μπορούν να καθοριστούν. Ανάλογα με την κατεύθυνση της ροής
δεδομένων μέσω ενός καναλιού, να υπάρχουν κανάλια εισόδου, εξόδου και
duplex. Τα κανάλια εισόδου λαμβάνουν δεδομένα (μηνύματα και αρχεία) προς το
σύστημα, τα κανάλια εξόδου μεταδίδουν δεδομένα (μηνύματα και αρχεία) από το
σύστημα. Τα duplex κανάλια είναι ένας συνδυασμός των καναλιών εισόδου και
εξόδου (μόνο για ορισμένους τύπους καναλιών).
4. Απαιτήσεις για την εγκατάσταση
Eγκατάσταση MSS.
Προσθήκες ανάπτυξης / προσαρμογής, κατ’ απαίτηση.
5. Θέματα Εκπαίδευσης
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Κατάρτισης διαχειριστή.
6. Αποδοχή για επιχειρησιακή χρήση
Αποδοχή μετά από μία εβδομάδα καλής λειτουργίας.
7. Υποστήριξη & Συντήρηση
Για ένα έτος να παρέχεται υποστήριξη: 9 ώρες / 5 ημέρες - κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες, εντός 4 ωρών ο χρόνος απόκρισης.
8. Πρόσθετα
Δήλωση συμμόρφωσης σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΚ 552/2004.
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Part 1: Mandatory Requirements
1. Scope
The upgrade of our Message Switching System (MSS) to support SADIS SecureFTP. The provider will upgrade to the latest version of Moving Weather (MSS).
The installation will be done on hardware provided by HNMS. The technical
specifications of the equipment are available on the Internet under the number
2/2016 Tender Declaration.
2. Description
Moving Weather Basic Software Package must be in full compliance with: ICAO
Annex 3 (incl. Amendments), Annex 10, WMO 386 Manual on Global
Telecommunication System and WMO 306 Manual on Codes.
3. Standard Software Package Requirements
a. Moving Weather: message switching system
Basic module including all the functions needed for operation, data management,
data presentation and statistics.
b. High Availability Support
Allows the Moving Weather system to operate in a High Availability (HA) cluster,
providing an automatic synchronization of the operational data as well as an
automatic takeover procedure in case of an operation system failure.
c. TDCF Support Module (Table Driven Code Forms)
Processing of input BUFR bulletins, BUFR report collection and compilation,
conversion between BUFR and traditional codes (TAC) .
BUFR/TAC Conversion
Module for the conversion between BUFR and TAC messages supports :
i) BUFR edition 4 and 3
ii) WMO BUFR tables up to version 25 (continually updated)
iii) Conversion between common data types:
TAC format

BUFR template

SYNOP

TM 307080, TM 307086

SYNOP MOBIL

TM 307090

TEMP, TEMP MOBIL, TEMP SHIP

TM 309052

TEMP DROP

TM 309053

PILOT, PILOT MOBIL, PILOT SHIP

TM 309050, TM 309051

CLIMAT

TM 307073

CLIMAT TEMP, CLIMAT TEMP SHIP

TM 309054
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AMDAR

TM 311001, TM 311010

SHIP

TM 308009

BATHY/TESAC

TM 315003

BUOY

TM 315008, TM 315009

TRACKOB

TM 308010

WAVEOB

TM 308015

d. Bulletin Compilation Module
Compilation of new bulletins from reports parsed out of input bulletins.
e. Request/Reply Module
Processing of data requests received from the input channels or issued by
operators.
f. Request Processing
Input messages may contain data requests for the system. Such messages must
be then processed in a special way: they should not be routed, instead the
embedded requests must be processed and the results will be sent back to the
request originator (either to a communication channel or an operator). It is possible
to explicitly specify in the request message where the results are to be sent to (an
output channel or an operator).
Recognized request headings must be BMRR01, BMRQ01, BIRR01 and also the
old RQ.
If a request message is not allowed, it will be silently ignored. If it contains
erroneous requests, the summary message must be sent along with the request
answers will identify these requests
Requests for repetition (RR, RPT, SQN), requests for bulletins (RB, AHD, RT),
requests for reports (RS, RH) and special requests (RSB, RSR, RSX, RD, RQF).
Requested bulletins must be “requestable” by the request message.
g. Real Time Report Monitoring Module
Online monitoring of reports incoming from selected stations on a periodical basis.
h. Bulletin Monitoring Module
Monitoring of the reception of selected bulletins on a periodical basis. For TAC
reports, the type, TT group and station ID format of reports monitored according to
the rule (must match with the database of report specifications)
For BUFR reports, the type and WMO template of reports monitored according to
the rule.
i. SQL module
Channel for SQL insertion/retrieval of data, allowing direct decoding into third-party
database or creation of compiled bulletins from third-party database.
Types of the database service: Oracle, Sybase, PostgreSQL, MySQL.
j. E-Mail Handling Module
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Sending and receiving of e-mails containing WMO messages or other textual data.
Transfers data between the local and a remote system using the e-mail service
(supported protocols: SMTP, POP3 and IMAP).
Two channel types : the mail master channel and one or more virtual mail
channels. Support for Greek encoding.
k. Asychronous Line Module
Sending and receiving of WMO messages via asynchronous transfer lines (serial
port).
l. File Transfer Line Module (FTP)
Sending and receiving of files containing WMO messages using FTP, SFTP/SCP,
HTTP, HTTPS and SMTP transfer protocols.
m. Automatic File Distribution Module
Sending and/or receiving of arbitrary files using FTP, SFTP/SCP, HTTP, HTTPS
and SMTP transfer protocols.
n. Integrated FTP Server
Built-in FTP server with direct binding to communication lines (L4 protocol.)
o. TCP Socket Based Line Module
Sending and receiving of WMO messages over TCP/IP socket based connections.
p. Secure SADIS FTP Module
Reception of Secure SADIS FTP service with cryptography verification.
Downloading files from the Secure SADIS FTP site. Direction of the channel: input;
File transfer protocol FTP. Origin and integrity check of the downloaded files from
file signatures available at the FTP site of UK Met Office. Included capability for
ISCS/WAFS as a secondary center of data reception (through FTPS or GTS
Internet File Service).
q. Public Fax Line Module
Sending and receiving of faxes over PSTN network, with a possibility to forward
received faxes to the GTS.
r. Public Telex Line Module
Sending and receiving of WMO messages via TELEX networks
s. AFTN Gateway Module
Implementation of a gateway for the AFTN network.
t. Communication Channels
At least 60000 user channels organized in 200 at least groups can be defined.
Depending on the direction of the data flow through a channel, there are input,
output and duplex channels. Input channels receive data (messages/files) into the
system, output channels transmit data (messages/files) out of the system. Duplex
channels are a combination of input and output channels (only for certain channel
types).
4. Installation requirements
MSS installation.
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Additional development / Customization, as needed.
5. Training subjects
Administrator training.
6. Operational Acceptance
Acceptance after one week of good operation.
7. Support & Maintenance
One year of 9h/5days support - during working hours, working days, 4h response
time.
8. Extras
Declaration of conformity according to EC Regulation 552/2004.
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ΜΕΡΟΣ 2ο. Επιθυμητά Χαρακτηριστικά που δεν περιλαμβάνονται στον
Προϋπολογισμό.
1. Μονάδα λογισμικού για την υποστήριξη AvXML
Επεξεργασία των δελτίων AvXML εισόδου (ιδιαίτερα IWXXM), Συλλογή και
σχηματισμός αναφορών AvXML και μετατροπή μεταξύ AvXML και παραδοσιακών
κωδικών (TAC).
2. Μονάδα λογισμικού AMHS πύλης
Υλοποίηση διασύνδεσης-διαλειτουργικότητας με το δίκτυο AMHS, πλήρως
συμβατό με το Annex 10 του ICAO.
3. Μονάδα λογισμικού (δομοστοιχείου)
Πληροφοριακού Συστήματος του WMO (WIS)

για

την

υποστήριξη

του

4. Απαιτήσεις για εγκατάσταση: Επιθυμητή η δυνατότητα εγκατάστασης του
λογισμικού σε περιβάλλον εικονικής υποδομής (Virtual Environment).
5. Υποστήριξη & Συντήρηση: Οποιαδήποτε συντήρηση επεκτείνει την ετήσια
υποστήριξη σε επιπλέον έτη.
6. Εκπαίδευση: Εκπαίδευση στην χρήση της εφαρμογής.

Part 2. Desirable features not included in the Budget
1. AvXML Support Module: Processing of input AvXML bulletins (especially
IWXXM), AvXML report collection and compilation, conversion between AvXML
and traditional codes (TAC).
2. AMHS Gateway Module: Implementation of a gateway to the AMHS network,
fully compliant with ICAO Annex 10.
3.

WMO Information System (WIS) module

4. Installation Requirements: Capability of hosting in Virtual Environment is
also desired
5. Support & Maintenance: Any maintenance plan extending the regular annual
one.
6.

Training Subjects: Operational training.

(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης υπ΄ αριθμ. Δ.29/2016)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ»
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο. …./16
«Αναβάθμιση του Λογισμικού του Message Switching
System (MSS) για την υποστήριξη του Συστήματος
Satellite Distribution System (SADIS) της Εθνικής
Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ)»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: IBL Software Engineering
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ΠΙΝΑΚΑΣ
Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ …../16
Άρθρο 1ο :
Άρθρο 2ο :
Άρθρο 3ο :
Άρθρο 4ο :
Άρθρο 5ο :
Άρθρο 6ο :
Άρθρο 7ο :
Άρθρο 8ο :
Άρθρο 9ο :

Γενικοί Όροι
Περιγραφή – Τιμή Αντικειμένου
Διάρκεια της Σύμβασης
Υλοποίηση Συμβατικού Αντικειμένου
Πληρωμή – Δικαιολογητικά
Εγγυοδοσία
Λοιποί Όροι
Τροποποίηση Όρων Σύμβασης
Γενικές Επισημάνσεις
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΤΗΛ. : 210 8705042-9
ΦΑΞ : 210 6445633
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: ../16
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ……………..
«Αναβάθμιση του Λογισμικού του Message Switching System (MSS) για την
υποστήριξη του Συστήματος Satellite Distribution System (SADIS) της Εθνικής
Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ)»
1.
Με
την
απόφαση
υπό
τα
στοιχεία
Φ…………………………..…….(ΑΔΑ……..), τα αποτελέσματα της προηγηθείσας
διαπραγμάτευσης Δ.29/16 κατακυρώθηκαν υπέρ του ανάδοχου υπό τη διακριτική
επωνυμία…………..…………………...
2.
Σήμερα…………….στην…………….(Οδός:
…………………
T.K…………...Αθήνα,
τηλ.
210–…………..,
……………………………….,
E-mail
………….@............), υπογράφεται η παρούσα σύμβαση απόρροια της ανωτέρω
κατακυρωτικής διαταγής μεταξύ των :
α. …………………, ως νόμιμου εκπροσώπου τ…..………….. η οποία θα
αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας «Αναθέτουσα Αρχή» και
β.
…………………,
ως
νόμιμου
εκπροσώπου
της
εταιρείας…..…………..…………….(Οδός: ………………… T.K…………..., τηλ. ………..,
………………………………., E-mail ………….@............) η οποία θα αποκαλείται στο εξής
χάριν συντομίας «Ανάδοχος» .
3.
Οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν και κάνουν αμοιβαία αποδεκτά τα
διαλαμβανόμενα στα επόμενα άρθρα που αφορούν στη εκτέλεση του συμβατικού
αντικειμένου θέματος.
4.
Η παρούσα σύμβαση υπογράφεται κατόπιν διαπραγμάτευσης που
διενεργήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Π.Δ 60/07, του άρθρου 2,
παρ.13.ΙΙ του Ν.2286/96 και του άρθρου 133 παρ.3β του Ν.4270/14.
Άρθρο 1ο
Γενικοί Όροι
1.
Οποιαδήποτε διαφορά που αφορά στην ερμηνεία και στην εκτέλεση
σύμβασης λύεται, εφόσον από την κείμενη νομοθεσία προβλέπεται τέτοια προσφυγή, από
το δικαστήριο της περιοχής διενέργειας της διαπραγμάτευσης, εφαρμοζομένου του
Ελληνικού Δικαίου.
2.
Τα κάθε είδους, δικαιώματα του Δημοσίου ή των Νομικών Προσώπων
Δημοσίου Δικαίου των Ε.Δ των Οργανισμών και γενικά των εκμεταλλεύσεων των
Ενόπλων Δυνάμεων, εξαιτίας της μη συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους
συμφωνιών και τη σύμβαση εισπράττονται από όσα ο ανάδοχος έχει να λαμβάνει από
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οποιαδήποτε αιτία από το Δημόσιο και σε περίπτωση που αυτά δεν επαρκούν, σύμφωνα
με τις διατάξεις του Νόμου περί εισπράξεως Δημοσίων εσόδων.
3.
Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει υποχρέωση για τυχόν μέτρα και αυξήσεις
των πάσης φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κλπ που λαμβάνονται από οποιαδήποτε
Αρχή και δεν ευθύνεται ούτε αποδέχεται οποιαδήποτε επίδραση επί της ποιότητας, τιμής
και χρόνου παράδοσης του συμβατικού αντικειμένου.
Άρθρο 2ο
Περιγραφή – Τιμή Αντικειμένου
1.
Η παρούσα σύμβαση αφορά στην αναβάθμιση του λογισμικού του
Message Switching System (MSS) για την υποστήριξη του Συστήματος Satellite
Distribution System (SADIS) της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ).
2.
Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των …………..€,
σύμφωνα με την προσφορά του αναδόχου ως Παράρτημα «Γ» της παρούσας, αναλύεται
δε ως κατωτέρω:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ
€

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ
Άρθρο 3ο
Διάρκεια της Σύμβασης
1.

Η παρούσα σύμβαση έχει ισχύ από την υπογραφή της και έως …………...

2.

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε/ολοκληρώθηκε όταν:

α.
Παρελήφθη οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) το συμβατικό
αντικείμενο και έγινε η αποπληρωμή του αντίστοιχου συμβατικού τιμήματος, αφού
προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις και
β.
Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και
από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα
προβλεπόμενα από τη σύμβαση.
Άρθρο 4ο
Υλοποίηση Συμβατικού Αντικειμένου
1.
Η υλοποίηση της αναβάθμισης του λογισμικού του Message Switching
System (MSS) θα γίνει σύμφωνα με τις απαιτήσεις – Τεχνικές Προδιαγραφές της
Υπηρεσίας ως το Παράρτημα «Β» της παρούσας.
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2.
Ως χρόνος ολοκλήρωσης της υλοποίησης του συμβατικού αντικειμένου
ορίζεται το συντομότερο δυνατόν, ενώ σε καμία περίπτωση ο χρόνος αυτός δεν θα
υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
Άρθρο 5ο
Πληρωμή
1.
Η πληρωμή του αναδόχου θα διενεργηθεί από την ΕΜΥ, σύμφωνα με τις
απαιτήσεις της Υπηρεσίας, την τεχνική και οικονομική προσφορά του αναδόχου, καθώς
τις ισχύουσες διατάξεις-διαδικασίες και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά [καθώς και με τις
τυχόν ειδικότερες προβλέψεις της κατακυρωτικής απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής].
2.
Η πληρωμή θα γίνει με την έκδοση Τακτικού Χρηματικού Εντάλματος
(ΤΧΕ), με μέριμνα της ΕΜΥ και η εξόφληση θα πραγματοποιηθεί από το αρμόδιο Δημόσιο
Στρατιωτικό Ταμείο (Δ.Σούτσου 40, Αμπελόκηποι, Αθήνα, Τ.Κ 11521). Ο ανάδοχος
υποχρεούται να προσκομίσει προς την Υπηρεσία, κατόπιν ειδοποίησής του, Βεβαίωση
Τραπέζης στην οποία θα αναγράφεται ο τηρούμενος στην τράπεζα αριθμός λογαριασμού
(ΙΒΑΝ) του, στον οποίο θα γίνει η εξόφληση.
3.
Τα αναγκαία δικαιολογητικά πληρωμής για την εξόφληση της δαπάνης
υλοποίησης του συμβατικού αντικειμένου είναι :
α.
Πρωτόκολλο ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των υλικών και
των εργασιών από την αρμόδια Επιτροπή της Υπηρεσίας, με το οποίο θα πιστοποιείται η
καταλληλότητα τους.
β.

Η προσκόμιση εκ μέρους του αναδόχου :

(1)
Τιμολογίου επί πιστώσει, στο οποίο θα προσδιορίζονται
αναλυτικά οι παρασχεθείσες υπηρεσίες (περιγραφή, τιμές, ποσότητες, κλπ).
(2)
Τιμολογίου επί πιστώσει, στο οποίο θα προσδιορίζονται
αναλυτικά τα παραδοθέντα υλικά (περιγραφή ειδών, τιμές, ποσότητες, κλπ).
(3)
Πιστοποιητικού
φορολογικής
ενημερότητας
και
Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας, ως αυτά εκδίδονται με βάση την ισχύουσα
νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος ο ανάδοχος.
4.
Χρόνος εξόφλησης: Εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της
υποβολής του/των τιμολογίου/ων και των λοιπων δικαιολογητικών από τον ανάδοχο.
5.
Σε περίπτωση που η εξόφληση γίνει μετά την πιο πάνω προθεσμία, η
Υπηρεσία καθίσταται υπερήμερη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4152/2013
«Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της 16-02-2011 για την
καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» (ΦΕΚ τ.Α΄
107/9-5-2013) και το οφειλόμενο ποσό καταβάλλεται έντοκα, εφόσον υποβληθεί σχετική
αίτηση του προμηθευτή, σε επιτόκιο το οποίο είναι ίσο προς το σύνολο του επιτοκίου
αναφοράς (το επιτόκιο που ορίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για τις πλέον
πρόσφατες βασικές της πράξεις αναχρηματοδότησης) συν οκτώ (8,00) επιπλέον
ποσοστιαίες μονάδες.
6.
Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστημα τυχόν
δικαστικών διενέξεων, καθώς και στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 35 παρ. 7
του ΠΔ 118/2007. Επίσης, δεν προσμετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής που
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οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων
δικαιολογητικών, κλπ).
7.
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με κρατήσεις ποσοστού 6,1036%, οι οποίες
αναλύονται ως κατωτέρω:
Περιγραφή Κρατήσεων
Υπέρ ΜΤΑ
Υπέρ ΕΛΟΑΑ
Χαρτόσημο 2%
ΟΓΑ 20% επί Χαρτοσήμου
Υπέρ Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ)
Χαρτόσημο 3% Υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ
ΟΓΑ 20% επί Χαρτοσήμου ΕΑΑΔΗΣΥ
Σύνολο

Ποσοστά
3,904 %
1,952%
0,12%
0,024%
0,10%
0,003%
0,0006%
6,1036%

8.
Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος 4% για τα υλικά και
8% για τις εργασίες (επί της καθαρής συμβατικής αξίας) σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο
άρθρο 64 παραγρ. 2 του Ν. 4172/2013, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
εφαρμόζοντας κατά περίπτωση τα διαλαμβανόμενα στην ισχύουσα διακρατική συμφωνία
Ελλάδας-Σλοβακίας για αποφυγή διπλής φορολογίας.
9.
Ο ανάδοχος δεν θα χρεώσει ΦΠΑ στον αγοραστή σύμφωνα με τα ισχύοντα
περί ενδοκοινοτική παράδοσης μέσω της εφαρμογής VIES (VAT Information Exchange)
της Ε.Ε, ενώ η απόδοση του αναλογούντος ΦΠΑ θα γίνει με μέριμνα της ΕΜΥ.
10.
Η Υπηρεσία δεν ευθύνεται για καθυστέρηση πληρωμής του αναδόχου, όταν
αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα αυτού όπως π.χ σε μη έγκαιρη παράδοση των τιμολογίων,
σε λανθασμένη έκδοση αυτών, σε συμβατικές παραβάσεις κλπ ή όταν άλλοι παράγοντες
άσχετοι προς την ευθύνη της Υπηρεσίας την προκαλούν.
Άρθρο 6ο
Εγγυοδοσία
Ο ανάδοχος κατέθεσε ως εγγυοδοσία για την καλή εκτέλεση των όρων της
παρούσας σύμβασης, την υπ’ αριθμ………………………………………..εγγυητική
επιστολή,
ισχύος
μέχρι
………………………….
ποσού
ευρώ
…………………………………. που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής αξίας
του συμβατικού αντικειμένου, η οποία θα επιστραφεί σ’ αυτόν με αίτησή του, μετά την
πλήρη και καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης.
Άρθρο 7ο
Λοιποί Όροι
1.
Οι όροι της προηγηθείσας διαπραγμάτευσης Δ.29/16 συνεχίζουν να
ισχύουν αυτούσιοι, ειδικότερα δε όσον αφορά:
α.

Την κήρυξη του αναδόχου ως εκπτώτου και τις κυρώσεις σε βάρος

β.

Την υλοποίηση του συμβατικού αντικειμένου.

του.
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γ.

Τα απαιτούμενα αποδεικτικά και πιστοποιητικά.

δ.

Την ανωτέρα βία.

ε.

Την εμπιστευτικότητα.

στ.

Τις λοιπές διατάξεις.

ζ.

Τους λοιπούς ειδικούς όρους και τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας.

2.
Τα έγγραφα που διέπουν την παρούσα σύμβαση, τα οποία υπογράφονται
από αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη και προσαρτώνται σε αυτή, αποτελούν ένα ενιαίο
και αναπόσπαστο σύνολο. Υπό αυτήν την έννοια, ό,τι δε ρυθμίζεται στη σύμβαση
συμπληρώνεται από τα προσαρτώμενα κατωτέρω τεύχη, οι όροι των οποίων ισχύουν το
ίδιο με τους όρους της σύμβασης και θεωρούνται όλοι ουσιώδεις. Είναι δε τα εξής :
α.
Παράρτημα «Α» : Όροι Διαπραγμάτευσης Δ.29/2016 – Υλοποίηση
Συμβατικού Αντικειμένου.
β.

Παράρτημα «Β» : Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές Υπηρεσίας.

γ.

Παράρτημα «Γ» : Τεχνική και Οικονομική προσφορά αναδόχου.
Άρθρο 8ο
Τροποποίηση Όρων Σύμβασης

Τροποποίηση της συναφθείσας σύμβασης επιτρέπεται μόνο σε
αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη, μετά από προηγούμενη σχετική απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής
και ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.
Άρθρο 9ο
Γενικές Επισημάνσεις
1.

Άπαντες οι όροι της σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις.

2.

Η παρούσα διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο.

3.
Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο
στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός
κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών.
4.
Για θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητώς ή εάν ανακύψουν αντικρουόμενοι αντιφατικοί όροι της, λαμβάνονται υπ’ όψιν κατά σειρά η παρούσα, η κατακύρωση, η
διακήρυξη, εφαρμοζομένων συμπληρωματικώς των οικείων διατάξεων της περί
προμηθειών νομοθεσίας και του Αστικού Κώδικα.
5.
Η παρούσα συντάχθηκε εις διπλούν και αφού αναγνώσθηκε και
βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τους συμβαλλομένους.
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ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Ο
……………

Ο
ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Σμχος (Ο) Γεώργιος Γεωργιάδης
Διοικητής ΥΠ/ΠΑ

[Ως Παραρτήματα της σύμβασης θα τεθούν οι Όροι Διαπραγμάτευσης Δ.29/2016 –
Υλοποίηση Συμβατικού Αντικειμένου, οι Τεχνικές Προδιαγραφές και η Τεχνική και
Οικονομική προσφορά αναδόχου.]

