
ESENDER_LOGIN: ENOTICES
CUSTOMER_LOGIN: olympus
NO_DOC_EXT: 2021-051650
SOFTWARE VERSION: 11.1.3
ORGANISATION: ENOTICES
COUNTRY: EU
PHONE: /
E_MAIL: fedolymp@otenet.gr

LANGUAGE: EL
CATEGORY: ORIG
FORM: F02
VERSION: R2.0.9.S04
DATE_EXPECTED_PUBLICATION: /





1 / 9

Προκήρυξη σύμβασης

Αγαθά

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

Επίσημη επωνυμία: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ
Ταχ. διεύθυνση: Κέντρο Πληροφόρησης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου
Πόλη: Λιτόχωρο
Κωδικός NUTS: EL525 Πιερία / Pieria
Ταχ. κωδικός: 60200
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Γεωργούλη Αθανασία, Μπίτος Τριαντάφυλλος
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: fedolymp@otenet.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2352083000
Φαξ:  +30 2352083974
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.olympusfd.gr

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη 
διεύθυνση: http://www.olympusfd.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: http://
www.promitheus.gov.gr/

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Άλλο είδος: Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών

I.5) Κύρια δραστηριότητα
Άλλες δραστηριότητες: ΝΠΙΔ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
Προμήθειες υποστηρικτικού εξοπλισμού του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
35613000 Μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα

II.1.3) Είδος σύμβασης
Αγαθά

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:

mailto:fedolymp@otenet.gr
http://www.olympusfd.gr
http://www.olympusfd.gr
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Οι προμήθειες αυτές είναι:
1. Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης ειδών χειροπτέρων (είδη νυχτερίδων): Αφορά την προμήθεια 
επαγγελματικών ανιχνευτών, λογισμικού αναγνώρισης υπερήχων, τεχνικού καταφυγίου, και οδηγών 
αναγνώρισης.
2. Προμήθεια συστήματος πολυμεσικών εφαρμογών: Αφορά την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και των 
παρελκομένων αυτών, στα οποία θα παρουσιάζονται ενημερωτικά στοιχεία του Φορέα και θα τοποθετηθούν σε 
επιλεγμένα σημεία της προστατευόμενης περιοχής.
3. Προμήθεια μη επανδρωμένων αεροσκαφών (Drones): Αφορά την προμήθεια Σ.Μ.Η.Ε.Α. (drones).
4. Προμήθεια συστημάτων ηχητικής ξενάγησης επισκεπτών (ομαδικής-ατομικής): Αφορά την προμήθεια 
συστημάτων ατομικής ηχητικής ξενάγησης επισκεπτών στο Κέντρο Πληροφόρησης του Εθνικού Δρυμού 
Ολύμπου και ομαδικής ηχητικής ξενάγησης επισκεπτών τόσο στο Κέντρο Πληροφόρησης του Εθνικού Δρυμού 
Ολύμπου, όσο και στο πεδίο

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 216 828.23 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για όλα τα τμήματα

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης ειδών χειροπτέρων (είδη νυχτερίδων)
Αριθμός τμήματος: 1

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
31642000 Ηλεκτρονικές συσκευές ανίχνευσης

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL525 Πιερία / Pieria
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Λιτόχωρο Ν. Πιερίας

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αφορά την προμήθεια επαγγελματικών ανιχνευτών, λογισμικού αναγνώρισης υπερήχων, τεχνικού καταφυγίου, 
και οδηγών αναγνώρισης.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 5 588.71 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 6
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Φορέας χρηματοδότησης του έργου είναι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Κωδ. ΣΑΕΠ 0081 από 
τις Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2019ΕΠ00810168) με 
συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής ίσης 
με το 2% της, χωρίς ΦΠΑ, συμβατικής αξίας του τμήματος 1 για το οποίο κατατίθεται προσφορά , που ανέρχεται 
στο ποσό εκατόν ένδεκα ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτά (111,77 €)

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Προμήθεια συστήματος πολυμεσικών εφαρμογών
Αριθμός τμήματος: 2

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
30230000 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL525 Πιερία / Pieria
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Λιτόχωρο Ν. Πιερίας

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αφορά την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και των παρελκομένων αυτών, στα οποία θα παρουσιάζονται 
ενημερωτικά στοιχεία του Φορέα και θα τοποθετηθούν σε επιλεγμένα σημεία της προστατευόμενης περιοχής.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 9 264.52 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 6
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Φορέας χρηματοδότησης του έργου είναι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Κωδ. ΣΑΕΠ 0081 από 
τις Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2019ΕΠ00810168) με 
συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
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κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής ίσης 
με το 2% της, χωρίς ΦΠΑ, συμβατικής αξίας του Τμήματος 2 ,εκατό ογδόντα πέντε ευρώ και είκοσι εννέα λεπτά 
(185,29 €)

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Προμήθεια μη επανδρωμένων αεροσκαφών (Drones)
Αριθμός τμήματος: 3

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
35613000 Μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL525 Πιερία / Pieria
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Λιτόχωρο Ν.Πιερίας

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αφορά την προμήθεια δύο Σ.Μ.Η.Ε.Α. (drones)

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 175 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 6
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Φορέας χρηματοδότησης του έργου είναι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Κωδ. ΣΑΕΠ 0081 από 
τις Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2019ΕΠ00810168) με 
συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής ίσης 
με το 2% της, χωρίς ΦΠΑ, συμβατικής αξίας του Τμήματος 3, τρεις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (3.500 €)

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Προμήθεια συστημάτων ηχητικής ξενάγησης επισκεπτών (ομαδικής-ατομικής)
Αριθμός τμήματος: 4

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
63514000 Υπηρεσίες ξενάγησης
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II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL525 Πιερία / Pieria
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Λιτόχωρο Ν.Πιερίας

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αφορά την προμήθεια συστημάτων ατομικής ηχητικής ξενάγησης επισκεπτών στο Κέντρο Πληροφόρησης του 
Εθνικού Δρυμού Ολύμπου και ομαδικής ηχητικής ξενάγησης επισκεπτών τόσο στο Κέντρο Πληροφόρησης του 
Εθνικού Δρυμού Ολύμπου, όσο και στο πεδίο.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 26 975.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 6
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Φορέας χρηματοδότησης του έργου είναι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Κωδ. ΣΑΕΠ 0081 από 
τις Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2019ΕΠ00810168) με 
συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής ίσης 
με το 2% της, χωρίς ΦΠΑ, συμβατικής αξίας του τμήματος 4, πεντακόσια τριάντα εννέα ευρώ και πενήντα λεπτά 
(539,50 €)

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής

III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την 
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν 
δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της της σύμβασης.Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε 
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα 
που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο 
Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Εφόσον οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
ειδική έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία 
στη χώρα καταγωγής τους, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση 
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αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω οργανισμού ή να τους καλέσει να προβούν σε ένορκη δήλωση ενώπιον 
συμβολαιογράφου σχετικά με την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος.
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά 
μητρώα.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό 
ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.
Για το Τμήμα 3 θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση ISO 14001:2015 ή ισοδύναμο πιστοποιητικό αντίστοιχου 
με την προμήθεια πεδίου και για το Τμήμα 4 θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση ISO 9001:2015 πιστοποιητικό 
στο πεδίο της μελέτης, ανάπτυξης, εμπορίας & εγκατάστασης συστημάτων ακουστικής ξενάγησης ή σε 
ισοδύναμο πεδίο.

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
οι οικονομικοί φορείς απαιτείται :
Να έχουν μέσο γενικό κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων κλεισμένων διαχειριστικών χρήσεων (2020, 
2019, 2018) ίσο ή μεγαλύτερο από το 150% του προϋπολογισμού (άνευ ΦΠΑ) του υπό ανάθεση Έργου 
ή του κατά περίπτωση τμήματος του υπό ανάθεση έργου. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος 
δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο μέσος γενικός 
κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιούνται, θα πρέπει να είναι ίσος ή μεγαλύτερος 
από το 150% του προϋπολογισμού (άνευ ΦΠΑ) του Έργου.
Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων:
οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τους ισολογισμούς των αντίστοιχων ετών 2018,2019 και 2020, ή για το 
αντίστοιχο διάστημα εφόσον ο οικονομικός φορέας δεν λειτούργησε ολόκληρο το χρονικό διάστημα. . Εάν ο 
οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί να 
αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
. Να διαθέτουν την κατάλληλα τεκμηριωμένη και αποδεδειγμένη επαγγελματική ικανότητα στο πλαίσιο Έργων 
αντίστοιχου μεγέθους, αντικειμένου και πολυπλοκότητας με το υπό ανάθεση Έργο. Συγκεκριμένα, κατά τα πέντε 
(5) τελευταία έτη (2016-2020) απαιτείται:
Για τους οικονομικούς φορείς που θα καταθέσουν προσφορά για το Τμήμα 4 θα πρέπει:
Α1) Να έχουν υλοποιήσει τουλάχιστον ένα (1) έργο προμήθειας εξοπλισμού ατομικής και ομαδικής ξενάγησης σε 
Μουσεία ή Αρχαιολογικούς χώρους με προϋπολογισμό μεγαλύτερο του 10% της παρούσας σύμβασης, το οποίο 
θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα:
• Προμήθεια εξοπλισμού φορητών συσκευών ατομικής ακουστικής ξενάγησης - τουλάχιστον 10 φορητές 
συσκευές.
• Προμήθεια εξοπλισμού φορητών συσκευών ομαδικής ξενάγησης - τουλάχιστον 10 φορητές συσκευές.
Για τους οικονομικούς φορείς που θα καταθέσουν προσφορά για το Τμήμα 3 θα πρέπει:
Β1) Να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον μία σύμβαση προμήθειας Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροχημάτων 
και ανταλλακτικών και παροχή εκπαίδευσης χειριστών και τεχνικών, είτε σε δημόσιους φορείς είτε σε διεθνείς 
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οργανισμούς, είτε σε ιδιωτικούς φορείς, για εφαρμογές εναέριας επιτήρησης και συλλογής πληροφοριών, ύψους 
έκαστης, άνω του 80% της καθαρής συμβατικής αξίας, άνευ ΦΠΑ, της παρούσας σύμβασης.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων η παραπάνω απαίτηση μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά από τα 
μέλη της ένωσης.
να διαθέτουν στο στελεχιακό τους δυναμικό
Β2) τουλάχιστον δύο (2) πιστοποιημένους χειριστές / εκπαιδευτές ΣμηΕΑ από την Ελληνική Υπηρεσία 
Πολιτικής Αεροπορίας, στην ανάλογη κατηγορία του προσφερόμενου ΣμηΕΑ (UAS Pilot C ), με συνολικό 
αριθμό ωρών πτήσεων άνω των εκατό (100) έκαστος. Τα εν λόγω πτυχία πρέπει να είναι εν ισχύ κατά την 
ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς. Στην οικονομική προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου θα πρέπει 
να συμπεριλαμβάνεται η εκπαίδευση πέντε (5) τουλάχιστον ατόμων / υπαλλήλων του Φορέα, με σκοπό οι 
εκπαιδευόμενοι να γνωρίσουν σε βάθος το Σύστημα μη Επανδρωμένου Αεροσκάφους, την εναέρια πλατφόρμα, 
τα οπτικά φορτία, τη λειτουργία του Σταθμού Ελέγχου Εδάφους και της Κινητής Μονάδας Επιχειρήσεων και τον 
χειρισμό του εξοπλισμού του πεδίου
Β3) Nα διαθέτουν πιστοποιημένο Εκπαιδευτικό Κέντρο χειριστών Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών 
από την Ελληνική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Το εν λόγω πιστοποιητικό πρέπει να είναι εν ισχύ κατά την 
ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς.
B4) Να έχουν υλοποιήσει στο παρελθόν τουλάχιστον μία σύμβαση με αντικείμενο την μετασκευή οχήματος σε 
κινητό κέντρο επιχειρήσεων ΣμηΕΑ
Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων:
Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν
Α) Πίνακα των στελεχών τους που συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου με ιδιαίτερη αναφορά των υπευθύνων 
για τον έλεγχο της ποιότητας. Σε περίπτωση που απαιτείται: Πίνακα των εξωτερικών συνεργατών τους 
που συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου.Οι ανωτέρω πίνακες θα συνοδεύονται από αναλυτικά βιογραφικά 
των προτεινόμενων στελεχών από τα οποία να προκύπτει η γενική και ειδική εμπειρία αυτών, βεβαιώσεις 
προϋπηρεσίας καθώς και τίτλους σπουδών ή /και πιστοποιήσεις δεξιοτήτων, ιδιαίτερα αυτών που περιγράφονται 
ως κατ΄ ελάχιστον απαιτήσεις. Επιπλέον για τους εξωτερικούς συνεργάτες από Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 υπογεγραμμένη από το αντίστοιχο μέλος της Ομάδας Έργου, όπου να δηλώνεται ότι τα στοιχεία 
που έχουν αναγραφεί είναι αληθή και ακριβή και ότι σε περίπτωση ανάθεσης δεσμεύεται να απασχοληθεί στο εν 
λόγω Έργο.
Β) Περιγραφή της επιχειρηματικής δομής τους με σαφή αναφορά στις οντότητες (π.χ. Τμήματα, Μονάδες, 
Υπηρεσίες), τους τομείς δραστηριότητας, τα προϊόντα και υπηρεσίες, την αναλυτική περιγραφή της τεχνικής 
υποδομής τους καθώς και το ιστορικό και την εξέλιξη τους .
Γ) Κατάλογο των εργασιών που εκτελέσθηκαν την τελευταία τριετία, (ή για όσο χρόνο δραστηριοποιούνται, 
εφόσον είναι μικρότερος) συνοδευόμενο από πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης και ολοκλήρωσης, με αναφορά 
του αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας και του δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη. ή για όσο χρόνο 
δραστηριοποιούνται.
Ως στοιχεία τεκμηρίωσης ο υποψήφιος Ανάδοχος θα προσκομίσει αποδεικτικά ολοκλήρωσης της υλοποίησης 
των MINIMUM ζητούμενων έργων και συγκεκριμένα:
• Εάν ο Πελάτης είναι Δημόσιος Φορέας, βεβαίωση καλής εκτέλεσης, πιστοποιητικό ή πρωτόκολλο παραλαβής 
που συντάσσεται από την αρμόδια Δημόσια Αρχή.
• Εάν ο Πελάτης είναι ιδιωτικός οργανισμός, αντίγραφο της σύμβασης και των παραστατικών τιμολόγησης από 
τα οποία θα προκύπτει η εξόφληση της σύμβασης.

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
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Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου

III.2.3) Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης
Υποχρέωση αναφοράς των ονοματεπωνύμων και των επαγγελματικών προσόντων του προσωπικού στο οποίο 
ανατίθεται η εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1) Περιγραφή

IV.1.1) Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3) Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 24/05/2021
Τοπική ώρα: 15:00

IV.2.3) Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους 
επιλεγέντες υποψηφίους

IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά

IV.2.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 4 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 31/05/2021
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:
ΕΣΗΔΗΣ που λειτουργεί στην διαδικτυακή πύλη :www.promitheus.gov.gr

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.2) Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας
Η ηλεκτρονική τιμολόγηση θα γίνεται δεκτή
Θα γίνονται ηλεκτρονικές πληρωμές

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής ίσης με το 2% της, χωρίς 
ΦΠΑ, συμβατικής αξίας του έργου, ή του/των τμήματος/των του έργου, για το οποίο κατατίθεται προσφορά , που 
ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων τριάντα έξι ευρώ και πενήντα έξι λεπτών (4.336,56 €), 
για τους οικονομικούς φορείς που θα καταθέσουν προσφορά για ολόκληρο το έργο

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής

www.promitheus.gov.gr
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Επίσημη επωνυμία: ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή 
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά 
παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει 
προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, 
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση 
προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής 
είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα 
αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν 
άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο 
δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) 
ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ 
στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» 
και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), 
το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση 
εγκεκριμένων πιστοποιητικών.
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα 
υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο 
άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..
Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής 
του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή 
ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση προσφυγής, 
σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεση, δεν κωλύεται η σύναψη της σύμβασης εάν 
υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι.
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, 
εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: ΕΣΗΔΗΣ
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
16/04/2021
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