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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠ.Υ.ΜΕ.
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κώδικας
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
FAX
E.Mail

:
:
:
:
:
:

Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
10191 - Παπάγου
Δ. Μαρτίνης
213 – 130.8119
213 – 130.8392
d.martinis@yme.gov.gr

Παπάγου, 06-08-2018
Αριθμ. πρωτ.: 55267/4670/Π.Δ.Ε.

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ

ΘΕΜΑ: Πρωτογενές αίτημα παροχής υπηρεσιών επισκευής και αναβάθμισης όλων των
ηλεκτρονικών μερών και του λογισμικού, της συσκευής εφελκυσμού INSTRON -5594 του
εργαστηρίου μετάλλων της Διεύθυνσης Κεντρικού Εργαστηρίου Δημοσίων Έργων
(Κ.Ε.Δ.Ε.), του ΥΠ.Υ.ΜΕ.
ΣΧΕΤ: Το υπ’ αρίθμ. πρωτ.: ΔΚΕΔΕ/οικ. 5614/16-07-2018 αίτημα της Διεύθυνσης Κεντρικού
Εργαστηρίου Δημοσίων Έργων (Κ.Ε.Δ.Ε.), του ΥΠ.Υ.ΜΕ.
Η Διεύθυνση Προμηθειών και Λειτουργικής Μέριμνας του Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών, θα προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στην υπογραφή σύμβασης
παροχής υπηρεσιών επισκευής και αναβάθμισης του λογισμικού της συσκευής εφελκυσμού
INSTRON -5594 του εργαστηρίου μετάλλων της Διεύθυνσης Κεντρικού Εργαστηρίου
Δημοσίων Έργων (Κ.Ε.Δ.Ε.), του ΥΠ.Υ.ΜΕ., σύμφωνα με τα κάτωθι πληροφοριακά στοιχεία:
Aναθέτουσα Αρχή

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

Αντικείμενο Παροχής
Υπηρεσιών

Παροχή υπηρεσιών επισκευής και αναβάθμισης όλων
των ηλεκτρονικών μερών και του λογισμικού, της
συσκευής εφελκυσμού INSTRON -5594 του εργαστηρίου
μετάλλων της Διεύθυνσης Κεντρικού Εργαστηρίου
Δημοσίων Έργων (Κ.Ε.Δ.Ε.), του ΥΠ.Υ.ΜΕ και
συγκεκριμένα:
Α) Αντικατάσταση κεντρικού ηλεκτρονικού ελεγκτή
(controller) και αποκατάσταση επικοινωνίας με το
λογισμικό,
Β) αναβάθμιση λογισμικού το οποίο θα είναι ανοικτής
αρχιτεκτονικής με δυνατότητα προσθηκών στο μέλλον
και
Γ) εκπαίδευση του χειριστή.
Δ1) Τεχνικά χαρακτηριστικά κεντρικού ελεγκτή:
- Σύγχρονης τεχνολογίας ο οποίος θα βασίζεται σε
μικροεπεξεργαστή ARM 180MHz,
θα περιλαμβάνει ψηφιοποιητή (A/D converter)
διακριτικής ικανότητας 22bit ή 0.238*10e-6 για την
μετατροπή του σήματος δυναμοκυψέλης,
- θα διαθέτει ανεξάρτητες εισόδους για την μέτρηση της
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επιμήκυνσης,
θα διαθέτει αναλογική έξοδο για τον έλεγχο της
υδραυλικής πίεσης,
θα περιλαμβάνει εξόδους ηλεκτρικών διαταγών για τον
έλεγχο των σιαγώνων,
θα αποτελείται από τυπικά βιομηχανικά υλικά του
εμπορίου,
θα συνοδεύεται από λεπτομερή σχέδια.

Δ2) Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λογισμικού:
- Δίγλωσσο (Ελληνικά - Αγγλικά),
- προσαρμοσμένο στα τρέχοντα πρότυπα και τις
ακολουθούμενες διεργασίες του ΚΕΔΕ,
- θα περιλαμβάνει ειδική ρουτίνα για διακρίβωση των
μετρούμενων μεγεθών,
- το λογισμικό θα παρέχει τη δυνατότητα μεταβολών και
προσαρμογών σε νέες απαιτήσεις που πιθανόν θα
εμφανιστούν,
- θα παραδοθεί ο πηγαίος κώδικας, ώστε να είναι δυνατή
η μελλοντική επέμβαση,
- επίσης το λειτουργικό θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα
να διατηρείται η πλήρης λειτουργικότητα και ακρίβεια
της υπάρχουσας μηχανής και να υπάρχει δυνατότητα
διακρίβωσης και επαναβαθμονόμησής της,
- το προτεινόμενο σύστημα θα είναι «ανοικτό» και
επισκευάσιμο,
- θα δίνεται η δυνατότητα κάθε επέμβασης από
ανεξάρτητο τεχνικό και θα
αποτελείται από
τυποποιημένα βιομηχανικά μέρη.
Κωδικός CPV

50530000-9 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης
μηχανημάτων
Προϋπολογισμός Χωρίς ΦΠΑ 10.000,00€
Φ.Π.Α. 24%

2.400,00€

Προϋπολογισμός με ΦΠΑ

12.400,00€

Χρηματοδότηση

Π.Δ.Ε., Ε.Ε. 2014ΣΕ57100006, ΣΑΕ571

Διαδικασία Ανάθεσης

Απευθείας Ανάθεση

Κριτήριο Ανάθεσης

Η συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει τιμής.

Χρόνος Παράδοσης

Δύο (2) μήνες από την ημερομηνία
σύμβασης.

Εγγύηση

Η επισκευή και αναβάθμιση θα συνοδεύεται από
εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) ετών.

Δικαιολογητικά για την
ανάθεση και την εξόφληση

υπογραφής της

1. Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα,
2. Αποσπάσματα Ποινικού Μητρώου,
σύμφωνα με το ν. 4412/2016 (Α’ 147).
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Κρατήσεις

1. Φόρος εισοδήματος 4% για την προμήθεια των
υλικών και 8% για παροχή υπηρεσίας (επισκευή,
αναβάθμιση) επί του καθαρού ποσού του
τιμολογίου, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν.
4172/2013 (Α’ 167), όπως ισχύει.
2. 0,06% επί του καθαρού συμβατικού τιμήματος,
υπέρ της Ε.Α.Α.Δ.Σ., η οποία υπόκειται σε τέλος
χαρτοσήμου 3% και εισφορά υπέρ ΟΓΑ, με
ποσοστό 20% υπέρ του χαρτοσήμου, σύμφωνα
με το ν. 4013/2011( Α’ 204),

Δημοσιότητα

3. 0,06% επί του καθαρού ποσού του τιμολογίου,
υπέρ της Α.Ε.Π.Π., η οποία υπόκειται σε τέλος
χαρτοσήμου 3% και εισφορά υπέρ ΟΓΑ, με
ποσοστό 20% υπέρ του χαρτοσήμου, σύμφωνα
με την υπ. αριθμ. 1191/14.03.2017 Κ.Υ.Α. (Β’
969) και τον ν. 4412/2016 (Α’ 204).
α) Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ), www.eprocurement.gov.gr και
β) στους δικτυακούς τόπους της Αναθέτουσας Αρχής
www.yme.gr και www.ggde.gr

Περαιτέρω, σας πληροφορούμε ότι για το τρέχον οικονομικό έτος, η αιτούμενη με το παρόν
αίτημα υποχρέωση, δεν υπερβαίνει το χρηματικό όριο της παραγράφου 1 του άρθρου 118
του ν. 4412/2016, σωρευτικά ανά cpv.
Κοινοποίηση:
Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης
Τμήμα Δ’

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΘ. ΒΟΥΡΔΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1) Χρον. Αρχείο
2) Α. Κουτσονίκας
3) Δ. Μαρτίνης
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ε. ΤΑΠΟΥΣΑΝΗ
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