Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας
του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) Α.Ε.
Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας
Καραγιώργη Σερβίας 6, Αθήνα
Τ.Κ. 105 62
Κωδικός NUTS: EL 303
Αθήνα, 09.09.2022
Θέμα: Πρόσκληση για συμμετοχή σε προκαταρκτική διαβούλευση.
******************************
Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. (στο εξής το «ΤΑΙΠΕΔ»)
έχοντας υπόψη:
α)

τις διατάξεις του Άρθρου 5Β του Ν. 3986/2011 (Α’ 152), όπως ισχύει,

β)

τις διατάξεις του Άρθρου 130 του Ν. 4799/2021 (Α’ 78), όπως ισχύει,

γ)

την από 20.04.2022 απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Συμβάσεων Στρατηγικής
Σημασίας, και

δ)

τους όρους της από 01.06.2022 σύμβασης μεταξύ του ΤΑΙΠΕΔ και του Υπουργείου
Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας (στο εξής η «Αναθέτουσα Αρχή») με
θέμα “Οριζόντια Τεχνική Βοήθεια για Δράσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου
Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας (αφορά τις Δράσεις 16909, 16910,
16911, 16912)-Δράση 17006 (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5174687), στο Ταμείο Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας”

με την παρούσα προσκαλεί, ενεργώντας κατ’ εντολή, στο όνομα και για λογαριασμό της
Αναθέτουσας Αρχής τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε προκαταρκτική
διαβούλευση των Άρθρων 46 και 47 του Ν. 4412/2016 (Α’ 147) με σκοπό την προετοιμασία
διαδικασίας ανάθεσης συμβάσεων για την προμήθεια δεκατριών (13) Κινητών
Επιχειρησιακών Κέντρων (ΚΕΚ).
Τα ΚΕΚ θα χρησιμοποιηθούν από το Πυροσβεστικό Σώμα και την Γενική Γραμματεία
Πολιτικής Προστασίας για τον συντονισμό των επιχειρήσεων κατά την αντιμετώπιση
μεγάλων βιομηχανικών – τεχνολογικών συμβάντων ή φυσικών καταστροφών (σεισμοί,
πλημμύρες, δασικές πυρκαγιές, κλπ.).

Το κάθε ΚΕΚ θα αποτελείται από δύο (2) οχήματα τύπου VAN (4X4) με όμοιες απαιτήσεις
διαστάσεων, επιδόσεων και βαρών, τα οποία περιλαμβάνουν πτυσσόμενες τέντες για τον
περιβάλλοντα χώρο, κεραίες στην οροφή, οθόνες, κλιματιστικές μονάδες, κλπ.
Το πρώτο από τα δύο οχήματα, πέραν των ανωτέρω, θα φέρει θέσεις εργασίας (εκφωνητές)
καθώς και όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό ΤΠΕ, ο οποίος θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων
δορυφορικό σύστημα επικοινωνιών, ιστό φωτισμού με κάμερα, μετεωρολογικό σταθμό,
προσδεδεμένο UAV, κλπ.
Το δεύτερο όχημα θα φέρει εξοπλισμό υποστήριξης, όπως πτυσσόμενο τραπέζι με καρέκλες,
ψυγείο, φορητό σύστημα φωτισμού, κλπ.
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ΕΙΔΟΣ
Κινητό Κέντρο Επιχειρήσεων (ΚΕΚ) που περιλαμβάνει:
(α) Όχημα τύπου VAN (4X4), διαμόρφωση – διασκευή του VAΝ με
θέσεις εργασίας, εξοπλισμός ΤΠΕ, προσδεδεμένο σύστημα μη
επανδρωμένου αεροσκάφους (ΣμηΕΑ/UAV).
(β) Όχημα τύπο VAN (4X4), διαμόρφωση - διασκευή του VAN
υποστήριξης, εξοπλισμός.

Τεμάχια

13

Ο συνολικός εκτιμώμενος προϋπολογισμός για την προμήθεια των δεκατριών (13) ΚΕΚ είναι
7.000.000,00€ πλέον ΦΠΑ.
Οι επίμαχες συμβάσεις προμηθειών χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση –
NextGenerationEU στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «Κινητά κέντρα διοίκησης και
επιτόπιου ελέγχου στις 13 Περιφέρειες» της δράσης με κωδικό 16909 που περιλαμβάνεται
στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».
Η δια της παρούσας προκαταρκτική διαβούλευση αφορά στις Τεχνικές Προδιαγραφές των
παραπάνω ειδών, καθώς και ειδικούς τεχνικούς και εμπορικούς όρους της πρόσκλησης.
Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται:
(i)

στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο “Διαβουλεύσεις”.

(ii)

στον ιστότοπο του ΤΑΙΠΕΔ στο σύνδεσμο https://hradf.com/prokirikseis/ και
https://hradf.com/en/procurement/:

(iii)

στην
ιστοσελίδα
της
Αναθέτουσας
https://www.civilprotection.gr/el/contest

Αρχής

στο

σύνδεσμο

(iv)

στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος http://www.fireservice.gr στο
σύνδεσμο “Δημόσια Διαβούλευση”

Η διαβούλευση θα διενεργηθεί από το ΤΑΙΠΕΔ, κατ’ εντολή, στο όνομα και για λογαριασμό
της Αναθέτουσας Αρχής και θα διαρκέσει για χρονικό διάστημα εικοσιπέντε (25) ημερών
από την ημερομηνία δημοσίευσης στο ΕΣΗΔΗΣ.
Τα σχόλια για τη διαβούλευση υποβάλλονται μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ
(www.promitheus.gov.gr) με τη επιλογή «Καταχώρηση σχολίου».
Επισυνάπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών.

Παναγιώτης Σταμπουλίδης
Εντεταλμένος Σύμβουλος ΤΑΙΠΕΔ

