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ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΡΑΘ/ΛΣ – 090 «ΓΑΥΔΟΣ»

«Ιςότθτα, Αλλθλεγγφθ, Ρροςταςία»
Ευρωπαϊκι
Ζνωςθ
Ταμείο
Εςωτερικισ
Αςφάλειασ

Με τθ ςυγχρθματοδότθςθ από το Ταμείο Εςωτερικισ Αςφάλειασ 20142020 τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και τθσ Ελλάδασ - Ειδικόσ Στόχοσ
«Λειτουργικι Ενίςχυςθ – SO 3», Εκνικόσ Στόχοσ: «Λειτουργικι Ενίςχυςθ
για τα Σφνορα-ΝΟ2»
Ευρωπαϊκι Συμμετοχι: 75% - Εκνικι Συμμετοχι: 25%
Σελίδα 1
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Υποπλοίαρχοσ ΛΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ε.
Τθλ.
: 213-137 4648/1081
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ΕΥΩΡΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Εςωτερικισ Αςφάλειασ

Ρειραιάσ, 22 Οκτωβρίου 2020
Αρικ. Ρρωτ.: 2832.9/70671/2020
Ηλεκτρονικόσ Ανοικτόσ Διαγωνιςμόσ
Σε ΕΥΩ ελεφκερο
ΦΟΕΑΣ:
ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΘΣΙΩΤΙΚΘΣ
ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ

Διακιρυξθ υπ’ αρικ. 09/2020
Συςτθμικόσ Αρικμόσ: 92090
Ηλεκτρονικοφ, Ανοικτοφ, Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ
για τθν «Εν ςυνεχεία υποςτιριξθ (FOLLOW ON SUPPORT) Ρλοίου Ανοικτισ Θαλάςςθσ
ΡΑΘ/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ 090»,
ςυνολικισ εκτιμϊμενθσ αξίασ ςφμβαςθσ τεςςάρων εκατομμυρίων ευρϊ #4.000.000,00€#
(απαλλάςςεται ΦΡΑ), με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι
άποψθ προςφορά μόνο βάςει τιμισ.
Ο Υπουργόσ Ναυτιλίασ και
Νθςιωτικισ Ρολιτικισ
Ζχοντασ υπ’ όψιν:
1. Τισ διατάξεισ όπωσ αυτζσ ιςχφουν:
α) Του N. 4169 τθσ 15/18 Μαΐου 1961 «Ρερί Γεωργικϊν Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων» (ΦΕΚ Α' 81), όπωσ ζχει
τροποποιθκεί και ιςχφει,
β) Του Ν. 2121/1993 «Ρνευματικι Ιδιοκτθςία, Συγγενικά Δικαιϊματα και Ρολιτιςτικά Θζματα» (ΦΕΚ Α' 25),
γ) Του Ν.2513/1997 περί «Κυρϊςεωσ τθσ ςυμφωνίασ Δθμοςίων ςυμβάςεων προμθκειϊν» (Aϋ 139).
δ) Του Ν. 2690/1999 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Α’ 45), όπωσ ζχει
τροποποιθκεί και ιςχφει,
ε) Του Ν. 2859/00 «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ» (ΦΕΚ Αϋ 248), όπωσ ζχει τροποποιθκεί και
ιςχφει,
ςτ) Του Ν. 3861/2010 «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των
«Ιςότθτα, Αλλθλεγγφθ, Ρροςταςία»
Ευρωπαϊκι
Ζνωςθ
Ταμείο
Εςωτερικισ
Αςφάλειασ

Με τθ ςυγχρθματοδότθςθ από το Ταμείο Εςωτερικισ Αςφάλειασ 20142020 τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και τθσ Ελλάδασ - Ειδικόσ Στόχοσ
«Λειτουργικι Ενίςχυςθ – SO 3», Εκνικόσ Στόχοσ: «Λειτουργικι Ενίςχυςθ
για τα Σφνορα-ΝΟ2»
Ευρωπαϊκι Συμμετοχι: 75% - Εκνικι Συμμετοχι: 25%
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κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Ρρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ
διατάξεισ» (ΦΕΚ Α’ 112),όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει,
η) Του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ Α' 30) «Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι
καταςτρατθγιςεων κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων» για τθ διαςταφρωςθ των ςτοιχείων του
αναδόχου με τα ςτοιχεία του Ε.Σ.., του π.δ/τοσ 82/1996 (ΦΕΚ Α' 66) «Ονομαςτικοποίθςθ μετοχϊν Ελλθνικϊν
Ανωνφμων Εταιρειϊν που μετζχουν ςτισ διαδικαςίεσ ανάλθψθσ ζργων ι προμθκειϊν του Δθμοςίου ι των
1
νομικϊν προςϊπων του ευρφτερου δθμόςιου τομζα» , τθσ κοινισ απόφαςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και
Επικρατείασ με αρ. 20977/2007 (ΦΕΚ Β’ 1673) ςχετικά με τα «Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του
Ν.3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε με το Ν.3414/2005», κακϊσ και τθσ απόφαςθσ του Υφυπουργοφ Οικονομίασ
και Οικονομικϊν με αρικ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (ΦΕΚ Βϋ 1590) «Κακοριςμόσ χωρϊν ςτισ οποίεσ λειτουργοφν
εξωχϊριεσ εταιρίεσ»,
θ) Του Ν. 4013/2011 «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ
Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…» (ΦΕΚ Α’ 204),όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει,
κ) Του άρκρου 26 του Ν.4024/2011 «Συγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και οριςμόσ των μελϊν
τουσ με κλιρωςθ» (ΦΕΚ Α’ 226),
ι) Του Ν. 4150/13 «Αναςυγκρότθςθ του Υπουργείου Ναυτιλίασ και Αιγαίου και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Αϋ
102),όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει,
ια) Του Ν. 4152/2013 «Επείγοντα μζτρα εφαρμογισ των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» και
ειδικότερα τθσ Ραραγράφου Η’: Ρροςαρμογι τθσ Ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/07 τθσ 16
Φεβρουαρίου 2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ (ΦΕΚ Α’
107),
ιβ) Του Ν. 4172/2013 «Φορολογία ειςοδιματοσ, επείγοντα μζτρα εφαρμογισ του Ν. 4046/2012, του Ν.
4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Α’ 167), όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει,
ιγ)ΤουΝ. 4250/2014 «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν Ρροςϊπων και
Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα - Τροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (ΦΕΚ Α’ 161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ»
(ΦΕΚ Α’ 74), όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει,
ιδ)ΤουΝ. 4270/2014 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Α’ 143), όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει,
ιε) Του Ν. 4314/2014 «Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν
προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του Ν. 3419/2005
(Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Α' 265) και του Ν. 3614/2007 «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι
αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2007 -2013» (ΦΕΚ Α' 267),
ιςτ) Του Ν. 4412/2016 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ
2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α’ 147), όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει,
ιη) Του Ν. 4504/2017 «Δια βίου εκπαίδευςθ προςωπικοφ Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ, (…)
ςυμπλιρωςθ διατάξεων για τα λιμενικά ζργα και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Αϋ 184) και ειδικότερα των διατάξεων
των άρκρων 52-57 του Μζρουσ Δϋ «Στρατθγικόσ Επιχειρθςιακόσ Σχεδιαςμόσ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.» και του δεδομζνου ότι
δεν ζχει κακοριςτεί μζχρι ςιμερα, κατϋ άρκρο 52 του νόμου αυτοφ, θ Δομι Δυνάμεων του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
ιθ) Του Ρ.Δ. 28/28 Ιουλίου 1931 «Ρερί Κϊδικοσ των νόμων περί τελϊν χαρτοςιμου» (ΦΕΚ Α’ 239), όπωσ ζχει
τροποποιθκεί και ιςχφει,
ικ) Του Ρ.Δ. 63/05 «Κωδικοποίθςθ τθσ νομοκεςίασ για τθν Κυβζρνθςθ και τα κυβερνθτικά όργανα» (ΦΕΚ Αϋ 98),
όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει,
κ) Του Ρ.Δ. 28/2015 «Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και ςτοιχεία» (ΦΕΚ Α'
34),
κα) Του Ρ.Δ. 70/2015 «(...) Αναςφςταςθ του Υπουργείου Ναυτιλίασ και Αιγαίου και μετονομαςία του ςε
Υπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ (...)» (ΦΕΚ Α’ 114),

1

Θ υποχρζωςθ ονομαςτικοποίθςθσ μετοχϊν εταιρειϊν που ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, απαιτείται ςφμφωνα με το
άρκρο 8 του Ν. 3310/2005, ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων εκτιμϊμενθσ αξίασ ανϊτερθσ του ενόσ
εκατομμυρίου ευρϊ (1.000.000,00 €).

«Ιςότθτα, Αλλθλεγγφθ, Ρροςταςία»
Ευρωπαϊκι
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Ταμείο
Εςωτερικισ
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για τα Σφνορα-ΝΟ2»
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κβ) Του Ρ.Δ. 80/2016 «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ» (ΦΕΚ Α’ 145),
κγ) Του Ρ.Δ. 39/2017 «Κανονιςμόσ εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν ενϊπιον τθσ Αρχισ Εξζταςθσ
Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν» (ΦΕΚ Α’ 64),
κδ)Του Ρ.Δ. 13/2018 «Οργανιςμόσ Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ» (ΦΕΚ Α’ 26),
κε) Τουσ Κανονιςμοφσ 1303/2013 και 1304/2013 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπωσ ιςχφουν, και
κςτ) Του Ρ.Δ. 83/2019 «Διοριςμόσ Αντιπροζδρου τθσ Κυβζρνθςθσ, Υπουργϊν, Αναπλθρωτϊν Υπουργϊν και Υφυπουργϊν» (Α’ 121).
2. Τισ Αποφάςεισ:
α) Τθν υπ’ αρικ. Ρ1/2489/1995 Απόφαςθ του Υπουργοφ Εμπορίου «Συγκρότθςθ και λειτουργία των Επιτροπϊν
Ραραλαβισ υλικϊν. Διαδικαςία Ραραλαβισ» (ΦΕΚ Β’ 764),
β) Τθν υπ’ αρικ. 2/51557/0026/2001 Απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν «Ρερί κακοριςμοφ επιτοκίου των
προκαταβολϊν για προμικεια προϊόντων, παροχι υπθρεςιϊν ι εκτζλεςθ ζργων» (ΦΕΚ Β’ 1209),
γ) Τθν υπ’ αρικ. 134453/2015 απόφαςθ Υπουργϊν Οικονομικϊν και Ανάπτυξθσ & Ανταγωνιςτικότθτασ «υκμίςεισ
για τισ πλθρωμζσ των δαπανϊν του ςυγχρθματοδοτοφμενου ςκζλουσ του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων»
(ΦΕΚ Β’ 2857),
δ) Τθν υπ’ αρικ. 1191/14-3-2017 ΚΥΑ περί «Κακοριςμοφ του χρόνου, τρόπου υπολογιςμοφ τθσ διαδικαςίασ
*παρακράτθςθσ και απόδοςθσ τθσ κράτθςθσ 0,06% υπζρ τθσ ΑΕΡΡ (…)» (ΦΕΚ Β’ 969/22-03-2017),
ε) Τθν υπ’ αρικ. 57654/2017 Υπουργικι Απόφαςθ «φκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ
του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) του Υπουργείου Οικονομίασ και
Ανάπτυξθσ» (ΦΕΚ Β’ 1781/23-5-2017),
ςτ) Τθν υπ’ αρικ. 56902/215/2017 Απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ
και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)» (ΦΕΚ Β’
1924/02-6-2017),
η) Τθν υπ’ αρικ. 3/2018 (ΑΔΑ:ΩΥ0ΝΟΕ-5Ν4) Γνωμοδότθςθ του Δ’ Τμιματοσ του Νομικοφ Συμβουλίου του
Κράτουσ,
ο
θ) Τθν υπ’ αρικ. πρωτ.: 2831.8-1/63573/2020/29-09-2020 Απόφαςθ ΥΝΑΝΡ/ΓΔΟΥ/ΔΙ.Ρ.Ε.Α. 1 (ΑΔΑ:
6ΞΦ04653ΡΩ-1Ι) με κζμα «Συγκρότθςθ Επιτροπϊν (i) Διενζργειασ των διαδικαςιϊν ςφναψθσ Δθμοςίων
Συμβάςεων, (ii) Αξιολόγθςθσ Ενςτάςεων και Προςφυγϊν ςε κζματα προμθκειϊν, (iii) ΠαρακολοφκθςθσΠαραλαβισ Συμβάςεων Προμθκειϊν και Παραλαβισ Συμβάςεων Παροχισ Υπθρεςιϊν, ζτουσ 2020-2021 του
Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ» και
και τισ ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, τισ λοιπζσ διατάξεισ που αναφζρονται
ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ, κακϊσ και το ςφνολο των διατάξεων
του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ
και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω.
3. Το αρικ. πρωτ. Α1000.0/4574/19/15-02-2019 (Απόρρθτο) ζγγραφο ΥΝΑΝΡ/Γραφείο κ. Υπουργοφ κακϊσ και το
υπ’ αρικ. 38/02-10-2019 Ρρακτικό Συνεδρίαςθσ του Συμβουλίου Επιτελικοφ Σχεδιαςμοφ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ςφμφωνα
με το οποίο εγκρίκθκε θ ςκοπιμότθτα υλοποίθςθσ τθσ «Εν ςυνεχεία τεχνικισ υποςτιριξθσ (Follow on support)
πλοίου Ανοικτισ Θαλάςςθσ ΡΑΘ/ΛΣ -090».
4. Τθν υπϋ αρικμ. πρωτ.: 1136/Φ.35/07-06-2018 (Κωδ. Ρρόςκλθςθσ 024) (ΑΔΑ:ΩΛΟΔ465ΧΙ8-0ΙΗ) Ρρόςκλθςθ τθσ
Ειδικισ Υπθρεςίασ Συντονιςμοφ και Διαχείριςθσ Ρρογραμμάτων του Ταμείου Αςφλου, Μετανάςτευςθσ και
Ζνταξθσ και του Ταμείου Εςωτερικισ Αςφάλειασ και άλλων πόρων (ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕΤΕΑΑΡ) για τθν υποβολι
προτάςεων ςτο Εκνικό Ρρόγραμμα Ταμείου Εςωτερικισ Αςφάλειασ – Ειδικόσ Στόχοσ 3 «Λειτουργικι Ενίςχυςθ».
5. Τθν αρικ. πρωτ.: 2522.2-2/82360/2018/06-11-2018 Αίτθςθ Χρθματοδότθςθσ Ρράξθσ τθσ Διεφκυνςθσ
Επιχειρθςιακϊν Μζςων προσ τθν ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕΤΕΑΑΡ για τθν ζνταξθ τθσ πράξθσ με τίτλο «Λειτουργικι Ενίςχυςθ
των Επιχειρθςιακϊν Μζςων του Λιμενικοφ Σϊματοσ – Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ ςτο πλαίςιο τθσ διαχείριςθσ των
καλαςςίων ςυνόρων», ςτο Ε.Ρ. «Ταμείου Εςωτερικισ Αςφάλειασ 2014-2020», θ οποία καταχωρικθκε ςτο
ΚΘΜΔΘΣ ωσ πρωτογενζσ αίτθμα του ζργου με ΑΔΑΜ: 20REQ007032991.
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6.

Τθν αρικ. πρωτ.: 2707/Φ.35/12-11-2019 (ΑΔΑ: 65ΘΤ46ΜΤΛΒ-Ο04) Συμφωνία Επιδότθςθσ Δράςθσ με κζμα
«Ζνταξθ τθσ Δράςθσ «Εν ςυνεχεία τεχνικι Υποςτιριξθ (Follow on Support) του Πλοίου Ανοικτισ Θαλάςςθσ
ΠΑΘ/ΛΣ 090» με κωδικό ΟΠΣ 5030432 από το Εκνικό Πρόγραμμα ‘Ταμείου Εςωτερικισ Αςφάλειασ 2014-2020’».

7.

Τθν υπ’ αρικμ. πρωτ. 120921/22-11-2019 (ΑΔΑ:7Μ246ΜΤΛ-3Ο) Απόφαςθ ΥπΟΙΚ.ΑΝ./ΓΓΔΕΕΣΡΑ/ΓΔΔΕ/ΔΔΕ/Τμ. Κατάρτιςθσ Ετθςίων Ρρογραμμάτων περί ζγκριςθσ ζνταξθσ ςτο Ρρόγραμμα Δθμοςίων
Επενδφςεων (ΡΔΕ) 2019, ςτθ ΣΑΕ 789/2 του ζργου «Εν ςυνεχεία τεχνικι Υποςτιριξθ (Follow on Support) του
Ρλοίου Ανοικτισ Θαλάςςθσ ΡΑΘ/ΛΣ 090» με Κωδικό εναρίκμου: 2019ΣΕ78920001, με τθν οποία εγκρίκθκε το
πρωτογενζσ αίτθμα του ζργου.

8.

Τθν υπ’ αρικ. πρωτ. 38907/15-04-2020 (Αρικ.Συλ.Απόφαςθσ Ε7892) (ΑΔΑ: 6Μ1046ΜΤΛ-ΒΤΛ) Απόφαςθ
Συλλογικι ΥΡ.ΟΙ.ΑΝ./ΓΓΔΕ-ΕΣΡΑ/ΓΔΔΕ/ΔΔΕ/Τμ. Κατάρτιςθσ Ετθςίων Ρρογραμμάτων, περί ζνταξθσ ςτο
Ρρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων 2020 ςτθ ΣΑΕ-789/2 του ζργου με α/α 8 «Εν ςυνεχεία τεχνικι Υποςτιριξθ
(Follow on Support) του Ρλοίου Ανοικτισ Θαλάςςθσ ΡΑΘ/ΛΣ 090» με Κωδικό εναρίκμου: 2019ΣΕ78920001, με
τα αντίςτοιχα οικονομικά του ςτοιχεία #4.000.000,00€#. (ΑΔΑΜ 20REQ007165843)

9.

Το αρικ. πρωτ.: 2834.5/26800/2020/08-05-2020 Υπθρεςιακό Σθμείωμα ΥΝΑΝΡ/ΓΔΟΥ/ΔΙΡΕΑ 4ο με το οποίο
διαβιβάςτθκε το τελικό ελεγμζνο τεφχοσ Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν για τθν «Εν ςυνεχεία τεχνικι Υποςτιριξθ
(Follow On Support) του Ρλοίου Ανοικτισ Θαλάςςθσ ΡΑΘ/ΛΣ 090», ςυνοδευόμενο από ζκκεςθ ελζγχου τεχνικϊν
προδιαγραφϊν για το Είδοσ τθσ εν κζματι παροχισ υπθρεςιϊν.
ο

10. Το αρικ.πρωτ: 2832.3/45681/2020/15-07-2020 ΦΕΣ ΔΕΜ 1 με ςυνθμμζνο το τελικό τεφχοσ των Τεχνικϊν
Ρροδιαγραφϊν.
11. Το αρικ. πρωτ. 1949/01-10-2020 ζγγραφο τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ Συντονιςμοφ και Διαχείριςθσ Ρρογραμμάτων
Ταμείου Αςφλου, Μετανάςτευςθσ και Ζνταξθσ και Ταμείου Εςωτερικισ Αςφάλειασ και Άλλων Ρόρων, περί
ζγκριςθσ Διακιρυξθσ για τθν «Εν ςυνεχεία τεχνικι Υποςτιριξθ (Follow On Support) του Ρλοίου Ανοικτισ
Θαλάςςθσ ΡΑΘ/ΛΣ 090» με κωδικό ΟΡΣ 5030432.

Ρροκθρφςςει
1. Θλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνιςμό, διεκνοφσ ςυμμετοχισ, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο βάςει τιμισ, με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ ςε ευρϊ για τθν ανάδειξθ αναδόχου για τθν «Εν ςυνεχεία τεχνικι Υποςτιριξθ (Follow On Support) του Ρλοίου Ανοικτισ Θαλάςςθσ ΡΑΘ/ΛΣ 090», ςυνολικισ εκτιμϊμενθσ αξίασ ςφμβαςθσ τεςςάρων εκατομμυρίων ευρϊ
#4.000.000,00€# (απαλλάςςεται ΦΡΑ).
Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, με αιτιολογθμζνθ ειςιγθςι του, μπορεί να προτείνει τθν κατακφρωςθ
τθσ ςφμβαςθσ για ολόκλθρθ ι μεγαλφτερθ ι μικρότερθ ποςότθτα κατά ποςοςτό ςτα εκατό. Το ποςοςτό
αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 15% ςτθν περίπτωςθ τθσ μεγαλφτερθσ ποςότθτασ ι το 50% ςτθν περίπτωςθ μικρότερθσ ποςότθτασ.2
Για κατακφρωςθ μζρουσ τθσ ποςότθτασ κάτω του κακοριηόμενου από τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ποςοςτοφ, απαιτείται προθγοφμενθ αποδοχι από τον προμθκευτι.
2. Οι ενδιαφερόμενοι δφνανται να υποβάλλουν θλεκτρονικά προςφορά για το ςφνολο των εργαςιϊν όπωσ αυτζσ περιγράφονται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του Ραραρτιματοσ Αϋ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
3. Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ
Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από Ριςτϊςεισ του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων (ΡΔΕ)

2

Βλ. άρκρο 104 παρ. 1 , εδ. 3-5 και άρκρο 105 παρ. 1 ν. 4412/2016.
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2020, ΣΑΕ 789/2 (Κωδικόσ Ενάρικμου: 2019ΣΕ78920001) ςφμφωνα με τθν αρικ. πρωτ.: 120921/22-11-2019
(ΑΔΑ: 7Μ246ΜΤΛ-3Ο) Απόφαςθ ΥπΟΙΚ.ΑΝ./ΓΓΔΕ-ΕΣΡΑ/ΓΔΔΕ/ΔΔΕ/Τμ. Κατάρτιςθσ Ετθςίων Ρρογραμμάτων.
Θ ςφμβαςθ περιλαμβάνεται ςτθν Δράςθ «Εν ςυνεχεία τεχνικι Υποςτιριξθ (Follow on Support) του Ρλοίου
Ανοικτισ Θαλάςςθσ ΡΑΘ/ΛΣ 090», θ οποία ζχει ενταχκεί ςτον Ειδικό Στόχο «Λειτουργικι Ενίςχυςθ-SO 3»
και ςτον Εκνικό Στόχο «Λειτουργικι Ενίςχυςθ για τα Σφνορα-ΝΟ2» του Εκνικοφ Ρρογράμματοσ του
«Ταμείου Εςωτερικισ Αςφάλειασ 2014-2020» με Κωδικό ΟΡΣ 5030432, βάςει τθσ αρικ. πρωτ.
2707/Φ.35/12-11-2019 (ΑΔΑ: 65ΘΤ46ΜΤΛΒ-Ο04) Συμφωνίασ Επιδότθςθσ τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ
Συντονιςμοφ και Διαχείριςθσ Ρρογραμμάτων του Ταμείου Αςφλου, Μετανάςτευςθσ και Ζνταξθσ και του
Ταμείου Εςωτερικισ Αςφάλειασ και άλλων πόρων (ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕΤΕΑΑΡ).
Θ παροφςα ςφμβαςθ ςυγχρθματοδοτείται από το Ταμείο Εςωτερικισ Αςφάλειασ και εκνικοφσ πόρουσ.
4. Ο Διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν
Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ), μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ του ςυςτιματοσ, φςτερα από προκεςμία
τουλάχιςτον ςαράντα (40) θμερϊν από τθν θμερομθνία θλεκτρονικισ αποςτολισ τθσ προκιρυξθσ ςτθν
Υπθρεςία Επιςιμων Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ κατά τα διαλαμβανόμενα ςτο άρκρο 27 παρ. 1 του
Ν. 4412/2016.
5. Τ Ο Ρ Ο Σ - Χ  Ο Ν Ο Σ Υ Ρ Ο Β Ο Λ Η Σ Ρ  Ο Σ Φ Ο  Ω Ν
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΡΟΣ
ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ
ΚΑΤΑΛΘΚΤΙΚΘ
ΕΝΑΞΘΣ
ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ
ΥΡΟΒΟΛΘΣ
ΥΡΟΒΟΛΘΣ
ΡΥΛΘ ΤΟΥ Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.
ΡΟΣΦΟΩΝ
ΡΟΣΦΟΩΝ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Διαδικτυακι πφλθ
www.promitheus.gov.gr

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΑΝΑΤΘΣΘΣ ΤΘΣ
ΔΙΑΚΘΥΞΘΣ ΣΤΘ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΘ

27-10-2020

28-10-2020

01-12-2020

και ϊρα 09:00
και ϊρα 15:00
του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν: 07-12-2020 ϊρα 13:00.
Μετά τθ παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ
προςφοράσ ςτο Σφςτθμα. Ρροςφορζσ που υποβάλλονται ι περιζρχονται κακ’ οιονδιποτε άλλο τρόπο
πζραν του περιγραφόμενου ςτθν παροφςα κα κεωροφνται απαράδεκτεσ και δεν κα εξετάηονται.
Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του ςυςτιματοσ
βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο
άρκρο 37 του Ν. 4412/2016 και ςτο άρκρο 9 τθσ ΥΑ 56902/215/2017 «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και
διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)»(ΦΕΚ
Β’ 1924/02-6-2017).
Θ διαδικαςία τθσ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν περιγράφεται ςτο Κεφάλαιο 3 τθσ παροφςασ
Διακιρυξθσ.
6. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά
πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν που είναι εγκατεςτθμζνα ςε:
α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ,

«Ιςότθτα, Αλλθλεγγφθ, Ρροςταςία»
Ευρωπαϊκι
Ζνωςθ
Ταμείο
Εςωτερικισ
Αςφάλειασ

Με τθ ςυγχρθματοδότθςθ από το Ταμείο Εςωτερικισ Αςφάλειασ 20142020 τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και τθσ Ελλάδασ - Ειδικόσ Στόχοσ
«Λειτουργικι Ενίςχυςθ – SO 3», Εκνικόσ Στόχοσ: «Λειτουργικι Ενίςχυςθ
για τα Σφνορα-ΝΟ2»
Ευρωπαϊκι Συμμετοχι: 75% - Εκνικι Συμμετοχι: 25%
Σελίδα 6

ΑΔΑ: 9Π7Ε4653ΠΩ-5ΥΝ

20PROC007546585 2020-10-27

Ανικει ςτθν υπ’ αρικµ. 09/2020 Διακιρυξθ Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ/ ΓΔΟΥ/ ΔΙΡΕΑ 2ο

β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν
Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων.
Οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα, είτε ωσ μζλοσ ζνωςθσ.
Στο διαγωνιςμό μποροφν να ςυμμετζχουν ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων των
προςωρινϊν ςυμπράξεων. Οι εν λόγω ενϊςεισ δεν υποχρεοφνται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι
μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ. Θ επιλεγείςα ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποχρεοφται να πράξει
τοφτο εάν κατακυρωκεί ςε αυτι το αποτζλεςμα του διαγωνιςμοφ, εφ’ όςον θ λιψθ οριςμζνθσ νομικισ
μορφισ είναι αναγκαία για τθν ικανοποιθτικι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.
7. Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ (Ρρομθκευτζσ) απαιτείται
να διακζτουν θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι, που υποςτθρίηεται από
εγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό το οποίο χορθγικθκε από ζναν εγκεκριμζνο πάροχο υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ,
ο οποίοσ περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόφαςθ 2009/767/ΕΚ και
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και τισ διατάξεισ τθσ Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικζσ
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων
(Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα (ΕΣΘΔΘΣ- Διαδικτυακι
πφλθ www.promitheus.gov.gr) ακολουκϊντασ τθ διαδικαςία εγγραφισ του άρκρου 5 τθσ ίδιασ Υ.Α.
8. Ο οικονομικόσ φορζασ, ο οποίοσ ενδιαφζρεται να ςυμμετάςχει ςε πρόγραμμα εκπαίδευςθσ για τθ
χριςθ τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ του ΕΣΘΔΘΣ, υποβάλλει ςχετικό αίτθμα μζςω αυτισ
ςυμπλθρϊνοντασ τθν αναρτθμζνθ ςτο ΕΣΘΔΘΣ φόρμα – ζντυπο ςυλλογισ ςτοιχείων εκπαιδευομζνων (ςε
μορφι word ι .pdf). Τονίηεται ότι, επιπλζον τθσ φόρμασ – εντφπου που κα αποςτζλλει, κα αναγράφει ςτο
αίτθμα του εάν θ ζδρα τθσ εταιρείασ βρίςκεται εντόσ ι εκτόσ Ακθνϊν, διότι για τισ εταιρείεσ εκτόσ Ακθνϊν
θ εκπαίδευςθ πραγματοποιείται μζςω skype, γεγονόσ που απαιτεί ιδιαίτερο χειριςμό. Τονίηεται ότι ο
μζγιςτοσ αρικμόσ εκπαιδευομζνων ανά εταιρεία είναι τα δφο (02) άτομα.
Δεδομζνου ότι θ εκπαίδευςθ κα πρζπει να διεξαχκεί το νωρίτερο δζκα (10) θμζρεσ και το αργότερο ζξι
(06) θμζρεσ πριν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν, παρακαλοφμε όπωσ
ςχετικά αιτιματα περιζλκουν ςτθν Υπθρεςία μασ το αργότερο ζωσ 20-11-2020. Επιςθμαίνεται ότι τυχόν
κακυςτζρθςθ υποβολισ αιτιματοσ εκπαίδευςθσ πρόκειται επιφζρει περαιτζρω κακυςτζρθςθ ςτθν
διεξαγωγι τθσ εκπαίδευςθσ των ενδιαφερομζνων με ςυνεπαγόμενθ ενδεχομζνωσ τθν μθ ορκι τιρθςθ
των διαδικαςιϊν υποβολισ προςφορϊν για τον ςυγκεκριμζνο διαγωνιςμό.
9.

Αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ αποτελοφν τα κατωτζρω Ραραρτιματα Α’ ζωσ Δ’:
ΡΑΑΤΘΜΑ
ΡΑΑΤΘΜΑ
ΡΑΑΤΘΜΑ
ΡΑΑΤΘΜΑ

Α’
Β’
Γ’
Δ’

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ
ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
ΥΡΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΟΛΩΝ
ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΘΣ

10. Ρλθροφορίεσ ςτουσ ενδιαφερόμενουσ κα παρζχονται από τθ Διεφκυνςθ Ρρομθκειϊν και Εποπτείασ
Αποκθκϊν του Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ (Ακτι Βαςιλειάδθ, Ρφλθ Ε1-Ε2, Ρειραιάσ,
4οσόροφοσ, τθλ. 213137-4648/1081) κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ.
«Ιςότθτα, Αλλθλεγγφθ, Ρροςταςία»
Ευρωπαϊκι
Ζνωςθ
Ταμείο
Εςωτερικισ
Αςφάλειασ

Με τθ ςυγχρθματοδότθςθ από το Ταμείο Εςωτερικισ Αςφάλειασ 20142020 τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και τθσ Ελλάδασ - Ειδικόσ Στόχοσ
«Λειτουργικι Ενίςχυςθ – SO 3», Εκνικόσ Στόχοσ: «Λειτουργικι Ενίςχυςθ
για τα Σφνορα-ΝΟ2»
Ευρωπαϊκι Συμμετοχι: 75% - Εκνικι Συμμετοχι: 25%
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Σε περίπτωςθ που ηθτθκοφν εγκαίρωσ, ιτοι ζωσ είκοςι (15) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία
υποβολισ προςφορϊν (17-11-2020) από τουσ ενδιαφερόμενουσ προμθκευτζσ πρόςκετεσ πλθροφορίεσ,
ςχετικζσ µε τον προκθρυςςόμενο διαγωνιςμό, κα εφαρμόηονται τα οριηόμενα ςτα άρκρα 60 και 67 του Ν.
4412/2016. Αιτιματα παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων υποβάλλονται μόνο
θλεκτρονικά ςτο δικτυακό τόπο του διαγωνιςμοφ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr
του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. από εγγεγραμμζνουσ ςτο ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ (Ρρομθκευτζσ). Το θλεκτρονικό
αρχείο με το κείμενο των ερωτθμάτων κα πρζπει απαραιτιτωσ να είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο.
Αιτιματα παροχισ πλθροφοριϊν τα οποία υποβάλλονται είτε εκτόσ των ανωτζρω προκεςμιϊν, είτε με
διαφορετικό τρόπο από τον προαναφερόμενο, δεν εξετάηονται. Σθμειϊνεται ότι τόςο ο χρόνοσ
υποβολισ τθσ προςφοράσ, όςο και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του ςυςτιματοσ
βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του
άρκρου 37 του Ν.4412/2016 ( Α’ 147).
11. Ο διαγωνιςμόσ δφναται να ματαιωκεί ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ, ςτο ςφνολό του, με
ειδικά αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αποφαςίηοντοσ οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, μετά από γνϊμθ
του αρμόδιου οργάνου ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο Ν. 4412/2016 και ιδίωσ ςτο άρκρο 106.
12. Θ προκιρυξθ του διαγωνιςμοφ κα αποςταλεί με θλεκτρονικά μζςα ςτθν Υπθρεςία Επιςιμων Εκδόςεων τθσ Ε.Ε., κα καταχωρθκεί ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) κακϊσ και ςτον ιςτότοπο https://diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ), και κα αναρτθκεί ςτον διαδικτυακό τόπο του Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr), κακϊσ και ςτον διαδικτυακό τόπο του ΥΝΑΝΡ (www.ynanp.gr).
Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ
ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ κακϊσ και ςτο ΚΘΜΔΘΣ.

Ο ΥΡΟΥΓΟΣ
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
EVANGELIA ATHANASIOU
Ημερομηνία: 2020.10.27
11:13:27 EET
Αιτία: Ακριβές Αντίγραφο

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Επιςυνάπτεται:
Θ αρικ. 09/2020 διακιρυξθ με τα αναφερόμενα ςτθν Απόφαςθ Ραραρτιματα Αϋ - Δϋ.
ΡΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ
Ι. ΑΡΟ∆ΕΚΤΕΣ ΡΟΣ ΕΝΕΓΕΙΑ
Ρρόεδροσ και Μζλθ Επιτροπισ Διενζργειασ Διαδικαςιϊν Σφναψθσ Συμβάςεων του Υπουργείου Ναυτιλίασ και
Νθςιωτικισ Ρολιτικισ (μζςω του Γραμματζα αυτισ)
ΙΙ. ΑΡΟ∆ΕΚΤΕΣ ΡΟΣ ΚΟΙΝΟΡΟΙΗΣΗ (μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου)
1. Υπουργείο Ρροςταςίασ του Ρολίτθ/Υπθρεςία Διαχείριςθσ Ευρωπαϊκϊν και Αναπτυξιακϊν Ρρογραμμάτων
(ΥΔΕΑΡ)/Τμιμα Ρρογραμματιςμοφ και Αξιολόγθςθσ του Ευρωπαϊκοφ Ταμείου Εςωτερικισ Αςφάλειασ (μζςω
ΥΝΑΝΡ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΥΟΘΕ)
2. ΥΝΑΝΡ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΕΜ
3. ΥΝΑΝΡ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΥΟΘΕ
4. ΥΝΑΝΡ/ΓΔΟΥ/ΔΙΡΟΡ Β’
5. ΥΝΑΝΡ/ΓΔΟΥ/ΔΟΔ
«Ιςότθτα, Αλλθλεγγφθ, Ρροςταςία»
Ευρωπαϊκι
Ζνωςθ
Ταμείο
Εςωτερικισ
Αςφάλειασ

Με τθ ςυγχρθματοδότθςθ από το Ταμείο Εςωτερικισ Αςφάλειασ 20142020 τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και τθσ Ελλάδασ - Ειδικόσ Στόχοσ
«Λειτουργικι Ενίςχυςθ – SO 3», Εκνικόσ Στόχοσ: «Λειτουργικι Ενίςχυςθ
για τα Σφνορα-ΝΟ2»
Ευρωπαϊκι Συμμετοχι: 75% - Εκνικι Συμμετοχι: 25%
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ΙΙΙ. EΣΩΤΕΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ (μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου)
1. Γρ. κ. Υπουργοφ
2. Γρ. κ. Α/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.
3. Γρ. κ. B’ Υ/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.

4. Γρ. κ. Δ.Κ.Α’
5. Γρ. κ. ΓΔΟΥ
Ο
Ο
6. ΓΔΟΥ/ΔΙΡΕΑ 1 - 4

«Ιςότθτα, Αλλθλεγγφθ, Ρροςταςία»
Ευρωπαϊκι
Ζνωςθ
Ταμείο
Εςωτερικισ
Αςφάλειασ
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ΔΙΑΚΗΥΞΗ 09/2020
ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΙΘΜΟΣ: 92090
ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΜΕ ΚΙΤΘΙΟ ΑΝΑΘΕΣΘΣ ΤΘΝ ΡΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΟΥΣΑ ΑΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΑΡΟΨΘ ΡΟΣΦΟΑ
MONO ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΘΣ
για τθν «Εν ςυνεχεία τεχνικι Υποςτιριξθ (Follow On Support) του Ρλοίου Ανοικτισ Θαλάςςθσ
ΡΑΘ/ΛΣ 090»
ςυνολικισ εκτιμϊμενθσ αξίασ
τεςςάρων εκατομμυρίων ευρϊ #4.000.000,00€# (απαλλάςςεται ΦΡΑ)

ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ
Τίτλοσ Σφμβαςθσ:

Εν ςυνεχεία τεχνικι Υποςτιριξθ (Follow On Support) του
Ρλοίου Ανοικτισ Θαλάςςθσ ΡΑΘ/ΛΣ 090
Υπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ / Γενικι
Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν / Διεφκυνςθ Ρρομθκειϊν
και Εποπτείασ Αποκθκϊν / Τμιμα 2ο - Υλοποίθςθσ Ρρομθκειϊν
Τακτικϊν Διαγωνιςμϊν
Εκτζλεςθ εργαςιϊν για τθν εν ςυνεχεία τεχνικι Υποςτιριξθ
(Follow On Support) του Ρλοίου Ανοικτισ Θαλάςςθσ ΡΑΘ/ΛΣ 090
50241000-6 (Υπθρεςίεσ επιςκευισ και ςυντιρθςθσ πλοίων)

Ανακζτουςα Αρχι:

Υπό προμικεια εργαςίεσ:
Κωδικόσ CPV:

Υπθρεςία για τθν οποία προορίηονται τα υπό
Υπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ Αρχθγείο
προμικεια είδθ :
Λιμενικοφ Σϊματοσ Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ / Κλάδοσ Αςφάλειασ
(Επιςπεφδουςα Υπθρεςία – Κφριοσ του Ζργου) και Αςτυνόμευςθσ / Διεφκυνςθ Επιχειρθςιακϊν Μζςων
(ΥΝΑΝΡ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΕΜ)
Είδοσ Διαδικαςίασ:
Θλεκτρονικόσ Ανοικτόσ Διαγωνιςμόσ Διεκνοφσ Συμμετοχισ
Κριτιριο Ανάκεςθσ:

Θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο
με βάςθ τθν τιμι.

Τόποσ Ραράδοςθσ:

Πλεσ οι εργαςίεσ κα πραγματοποιθκοφν από τον ανάδοχο ςτθ
κζςθ ελλιμενιςμοφ του ΡΑΘ/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ςτον Ρειραιά.

Χρόνοσ Ραράδοςθσ (Υλοποίθςθσ):

Θ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ ορίηεται ςε είκοςι ζνα (21) μινεσ, ιτοι
από τθν 01-02-2021 ι άμεςα από τθν επομζνθ τθσ υπογραφισ
τθσ ςφμβαςθσ μζχρι και τθν 31-10-2022.
Θ ςυνολικι εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτα
τζςςερα εκατομμφρια ευρϊ #4.000.000,00€# (απαλλάςςεται
ΦΡΑ)
ΡΔΕ 2019, ΣΑΕ 789/2 (Κωδικόσ Ενάρικμου: 2019ΣΕ78920001)

Ρροχπολογιςμόσ:

Χρθματοδότθςθ:

Θ ςφμβαςθ περιλαμβάνεται ςτθν Δράςθ «Εν ςυνεχεία τεχνικι
Υποςτιριξθ (Follow on Support) του Ρλοίου Ανοικτισ Θαλάςςθσ
ΡΑΘ/ΛΣ 090», θ οποία ζχει ενταχκεί ςτον Ειδικό Στόχο
«Λειτουργικι Ενίςχυςθ-SO 3» και ςτον Εκνικό Στόχο
«Λειτουργικι Ενίςχυςθ για τα Σφνορα-ΝΟ2» του Εκνικοφ
«Ιςότθτα, Αλλθλεγγφθ, Ρροςταςία»
Ευρωπαϊκι
Ζνωςθ
Ταμείο
Εςωτερικισ
Αςφάλειασ
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Ρρογράμματοσ του «Ταμείου Εςωτερικισ Αςφάλειασ 20142020» με Κωδικό ΟΡΣ 5030432.
Θ παροφςα ςφμβαςθ ςυγχρθματοδοτείται από το Ταμείο
Εςωτερικισ Αςφάλειασ και εκνικοφσ πόρουσ.
Κρατιςεισ :
(επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ ΦΡΑ)

α)* 0,07% υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων
Συμβάςεων, ςφμφωνα με το άρκρο 375 του Ν. 4412/2016
β)* 0,06% υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν,
ςφμφωνα με το άρκρο 350 παρ. 3 του Ν. 4412/2016.
γ)*0,02% υπζρ Δθμοςίου ςφμφωνα με το άρκρο 36 παρ. 6 του
Ν. 4412/2016, υπό τθν προχπόκεςθ ζκδοςθσ τθσ
προβλεπόμενθσ ςτθν προαναφερόμενθ διάταξθ ΚΥΑ.
*Οι ωσ άνω κρατιςεισ υπόκεινται περαιτζρω ςε παρακράτθςθ
χαρτοςιμου 3% (ποςό Α’) ςφμφωνα με τα άρκρα 12 και 13 του
Κϊδικα Τελϊν Χαρτοςιμου και ειςφορά υπζρ ΟΓΑ που
αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 20% επί του Α’ ποςοφ ςφμφωνα με το Ν.
4169/1961.

Ραρακράτθςθ Φόρου :
(επί τθσ κακαρισ ςυμβατικισ αξίασ)

ποςοςτό τζςςερα τοισ εκατό (4%) και ποςοςτό οκτϊ τοισ εκατό
(8%) επί τθσ κακαρισ ςυμβατικισ αξίασ
* Αναλόγωσ αν πρόκειται για προμικεια αγακοφ ι παροχι υπθρεςίασ.
Απαλλάςςεται ΦΡΑ *Βάςει του Ν.2859/2000 (ΦΕΚ Αϋ 248) όπωσ
ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει.+
22-10-2020
22-10-2020

ΦΡΑ:
Θμερομθνία Διακιρυξθσ:
Θμερομθνία αποςτολισ τθσ διακιρυξθσ ςτθν
Υπθρεςία Επιςιμων Εκδόςεων τθσ Ε.Ε.:
Θμερομθνία ανάρτθςθσ τθσ διακιρυξθσ ςτθ
διαδικτυακι πφλθ του ΕΣΘΔΘΣ:
Ρροκεςμία για υποβολι αιτθμάτων παροχισ
διευκρινίςεων / πρόςκετων πλθροφοριϊν επί
των όρων τθσ διακιρυξθσ:
Θμερομθνία και ϊρα ζναρξθσ υποβολισ προςφορϊν:
Καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα υποβολισ
προςφορϊν:
Τόποσ κατάκεςθσ προςφορϊν:
Α/Α Συςτιματοσ ΕΣΘΔΘΣ:
Θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ των
προςφορϊν:

27-10-2020
17-11-2020

28-10-2020 και ϊρα 09:00
01-12-2020 και ϊρα 15:00
Διαδικτυακι πφλθ Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. www.promitheus.gov.gr
92090
07-12-2020 και ϊρα 13:00
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Ταμείο
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1.

1.1

Στοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ

Επωνυμία

Υπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ/Γενικι
Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν/Διεφκυνςθ Ρρομθκειϊν
και Εποπτείασ Αποκθκϊν/Τμιμα 2ο Υλοποίθςθσ Ρρομθκειϊν
Τακτικϊν Διαγωνιςμϊν

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ

Ακτι Βαςιλειάδθ Ρφλθ Ε1-Ε2 (Εντόσ Λιμζνα Ρειραιά)

Ρόλθ

Ρειραιάσ

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ

185 10

Χϊρα

Ελλάδα

Κωδικόσ ΝUTS

EL307 (Ρειραιάσ)

Τθλζφωνο

213 137 4648 / 1081

Φαξ

213 137 1361

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο

dipea.b@yna.gov.gr

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ

Αντιπλοίαρχοσ ΛΣ ΧΛΙΜΙΝΤΗΑ Χρυςοφλα
Υποπλοίαρχοσ ΛΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ευαγγελία

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο (URL)

www.hcg.gr / www.ynanp.gr

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ
Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι Υπουργείο αποτελεί «κεντρικι κυβερνθτικι αρχι (ΚΚΑ)» και ανικει ςτθν Γενικι
Κυβζρνθςθ, Υποτομζασ Κεντρικισ Κυβζρνθςθσ.
Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α.
Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι θ Δθμόςια τάξθ και Αςφάλεια, θ Ναυτιλία κακϊσ και
οι απορρζουςεσ αρμοδιότθτεσ από το κανονιςτικό πλαίςιο για τον ζλεγχο και τθν επιβολι τθσ αλιείασ.
Στοιχεία Επικοινωνίασ
α) Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ και δωρεάν θλεκτρονικι
πρόςβαςθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ.
β) Οι προςφορζσ πρζπει να υποβάλλονται θλεκτρονικά ςτθν διεφκυνςθ: www.promitheus.gov.gr
γ) Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ
είναι διακζςιμεσ από
τθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ:
www.promitheus.gov.gr
1.2 Στοιχεία Διαδικαςίασ-Χρθματοδότθςθ
Είδοσ διαδικαςίασ
Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του Ν. 4412/16.
Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ
Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από Ριςτϊςεισ του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων (ΡΔΕ)
2019, ΣΑΕ 789/2 (Κωδικόσ Ενάρικμου: 2019ΣΕ78920001) ςφμφωνα με τθν αρικ. πρωτ.: 120921/22-11-2019
(ΑΔΑ: 7Μ246ΜΤΛ-3Ο) Απόφαςθ ΥπΟΙΚ.ΑΝ./ΓΓΔΕ-ΕΣΡΑ/ΓΔΔΕ/ΔΔΕ/Τμ. Κατάρτιςθσ Ετθςίων Ρρογραμμάτων.
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Θ ςφμβαςθ περιλαμβάνεται ςτθν Δράςθ «Εν ςυνεχεία τεχνικι Υποςτιριξθ (Follow on Support) του Ρλοίου
Ανοικτισ Θαλάςςθσ ΡΑΘ/ΛΣ 090», θ οποία ζχει ενταχκεί ςτον Ειδικό Στόχο «Λειτουργικι Ενίςχυςθ-SO 3»
και ςτον Εκνικό Στόχο «Λειτουργικι Ενίςχυςθ για τα Σφνορα-ΝΟ2» του Εκνικοφ Ρρογράμματοσ του
«Ταμείου Εςωτερικισ Αςφάλειασ 2014-2020» με Κωδικό ΟΡΣ 5030432, βάςει τθσ αρικ. πρωτ.
2707/Φ.35/12-11-2019 (ΑΔΑ: 65ΘΤ46ΜΤΛΒ-Ο04) Συμφωνίασ Επιδότθςθσ τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ
Συντονιςμοφ και Διαχείριςθσ Ρρογραμμάτων του Ταμείου Αςφλου, Μετανάςτευςθσ και Ζνταξθσ και του
Ταμείου Εςωτερικισ Αςφάλειασ και άλλων πόρων (ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕΤΕΑΑΡ).
Θ παροφςα ςφμβαςθ ςυγχρθματοδοτείται από το Ταμείο Εςωτερικισ Αςφάλειασ και εκνικοφσ πόρουσ.
1.3 Συνοπτικι Ρεριγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ
Αντικείμενο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι θ εν ςυνεχεία τεχνικι υποςτιριξθ (Follow on Support) του
Ρλοίου Ανοιχτισ Θαλάςςθσ του ςτόλου του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, ΡΑΘ-090. Θ υλοποίθςθ τθσ δράςθσ κα εξαςφαλίςει
ότι κα εκτελεςτοφν όλεσ οι απαιτοφμενεσ ςυντθριςεισ από τον καταςκευαςτι και ταυτόχρονα να καλυφκοφν όλεσ οι απρόβλεπτεσ βλάβεσ που ενδζχεται να προκφψουν και δεν οφείλονται ςε υπαιτιότθτα του
Φορζα. Απϊτεροσ ςτόχοσ τθσ εν λόγω Δράςθσ είναι θ πλιρθσ επιχειρθςιακι ικανότθτα του πλοίου κακϊσ
και θ διατιρθςθ του ςτθν κλάςθ (ταξινόμθςθ πλοίου από νθογνϊμονα - ship class) ςτθν οποία ζχει ενταχκεί, προκειμζνου, με τισ ςυνεχείσ αποςτολζσ του, να ενιςχφει τον ζλεγχο των εξωτερικϊν καλαςςίων ςυνόρων και ταυτόχρονα να ςυνδράμει ςε περιςτατικά ζρευνασ και διάςωςθσ ςτο καλάςςιο χϊρο ευκφνθσ
του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.
Οι προσ εκτζλεςθ εργαςίεσ, κατατάςςονται ςτο κωδικό του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων ςυμβάςεων (CPV)
: 50241000-6 (Υπθρεςίεσ επιςκευισ και ςυντιρθςθσ πλοίων).
Ρροςφορζσ υποβάλλονται υποχρεωτικά για το ςφνολο των εργαςιϊν όπωσ αυτζσ περιγράφονται ςτισ
τεχνικζσ προδιαγραφζσ του Ραραρτιματοσ Αϋ τθσ παροφςασ.
Θ ςυνολικι εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των τεςςάρων εκατομμυρίων ευρϊ
#4.000.000,00€# (απαλλάςςεται ΦΡΑ).
Η διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, τθσ παροχισ τεχνικισ υποςτιριξθσ του εν λόγω Ρλοίου προκειμζνου να ζχει
ςυγκεκριμζνεσ επιχειρθςιακζσ, καταςκευαςτικζσ και λειτουργικζσ δυνατότθτεσ, υπολογίηεται κατά προςζγγιςθ ςε χρονικό διάςτθμα 21 μθνϊν, ιτοι από τθν 01-02-2021, ι άμεςα από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ζωσ και τθν 31-10-2022.
Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ παρατίκεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Α’ τθσ
παροφςασ διακιρυξθσ.
Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφοράσ μόνο
βάςει τιμισ.
1.4 Θεςμικό πλαίςιο
Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ
αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και αναφζρονται αναλυτικά παραπάνω ςτθν
απόφαςθ Υπουργοφ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ περί διακιρυξθσ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ, και
ςτθν οποία επιςυνάπτονται οι παρόντεσ όροι τθσ διακιρυξθσ.
1.5 Ρροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν και διενζργεια διαγωνιςμοφ
Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν (υποβολισ μζςω ΕΣΘΔΘΣ) είναι θ 01-12-2020 και
ϊρα 15:00.
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Θ διαδικαςία (αποςφράγιςθ προςφορϊν) κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ
Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.), μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ
www.promitheus.gov.gr του ωσ άνω ςυςτιματοσ, τθν 07-12-2020, θμζρα Δευτζρα και ϊρα 13:00, ςτθν
αίκουςα 318 (3οσ όροφοσ) του κεντρικοφ κτιρίου του Αρχθγείου Λιμενικοφ Σϊματοσ - Ελλθνικισ
Ακτοφυλακισ, Ακτι Βαςιλειάδθ Ρφλθ Ε1- Ε2 εντόσ Λιμζνα Ρειραιά.
1.6 Δθμοςιότθτα
Α.
Δθμοςίευςθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ
Ρροκιρυξθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ κα αποςταλεί με θλεκτρονικά μζςα για δθμοςίευςθ τθν 22-10-2020
ςτθν Υπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ *Αρικ. προκιρυξθσ ςτθν ΕΕ: 2020/S 209-510658].
Β.
Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο
Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο
Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ).
Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του
ΕΣΘΔΘΣ: http://www.promitheus.gov.gr, όπου θ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ςτθν
πλατφόρμα ΕΣΘΔΘΣ ζλαβε Συςτθμικό Αφξοντα Αρικμό : -92090 -.
Θ προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ), όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ
παραγράφου 4 του άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, κα αναρτθκεί ςτο διαδίκτυο ςτον ιςτότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και ςτο ΚΘΜΔΘΣ.
Θ Διακιρυξθ κα καταχωρθκεί ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ
(URL): www.hcg.gr ςτθ διαδρομι: «Διαγωνιςμοί Ρρομθκειϊν Τακτικοί Διαγωνιςμοί» και ςτο ςφνδεςμο
«Δθμοςιεφςεισ» κακϊσ και ςτθν διεφκυνςθ (URL) : www.ynanp.gr ςτο ςφνδεςμο «Διαγωνιςμοί –
Διαβουλεφςεισ» , ςτο ςφνδεςμο – «Διαγωνιςμοί – Διαβουλεφςεισ- Διαγωνιςμοί Ζργων» και ςτο ςφνδεςμο
«Ανακοινϊςεισ», για διάςτθμα τουλάχιςτον δζκα (10) θμερολογιακϊν θμερϊν ςφμφωνα με το άρκρο 46
παρ. 2 τθσ ΥΡΑΣΥΔ *ΥΑ 82350 (ΦΕΚ 2451Β / 9-8-16)].

1.7 Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ
Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι:
α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν, τισ
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ
απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του Ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω
υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων
ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ
και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ,
β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ
ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν,
γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που
ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ.
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2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1

Γενικζσ Ρλθροφορίεσ

2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ
Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ είναι τα ακόλουκα:





θ με αρικ. 2020/S 209-510658 Ρροκιρυξθ τθσ Σφμβαςθσ, όπωσ αυτι ζχει δθμοςιευτεί ςτθν Επίςθμθ
Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ
θ παροφςα Διακιρυξθ με τα κάτωκι Ραραρτιματα3 Α’ ζωσ Δ’ που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ
αυτισ
- Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ (ΡΑΑΤΘΜΑ Α’)
- Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ *ΕΕΕΣ+ (ΡΑΑΤΘΜΑ Β’)
- Υποδείγματα Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν (ΡΑΑΤΘΜΑ Γ’)
- Υπόδειγμα τθσ Σφμβαςθσ (ΡΑΑΤΘΜΑ Δ’)
οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ ςχετικά
με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά (ςχετικζσ αναρτιςεισ κα πραγματοποιοφνται
μζςω ΕΣΘΔΘΣ).

2.1.2 Επικοινωνία - Ρρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ
Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και
όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ
πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ), μζςω τθσ
Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ωσ άνω ςυςτιματοσ.
Ο οικονομικόσ φορζασ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να τθριςει εμπιςτευτικά και να μθ γνωςτοποιιςει ςε
τρίτουσ (ςυμπεριλαμβανομζνων των εκπροςϊπων του ελλθνικοφ και διεκνοφσ Τφπου), χωρίσ τθν
προθγοφμενθ ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, τα ανωτζρω ζγγραφα ι πλθροφορίεσ που
προκφπτουν από αυτά. Οι οικονομικοί φορείσ διαςφαλίηουν τθν τιρθςθ των απαιτιςεων αυτϊν από το
προςωπικό τουσ, τουσ υπεργολάβουσ τουσ και κάκε άλλο τρίτο πρόςωπο που χρθςιμοποιοφν κατά τθν
ανάκεςθ ι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.
2.1.3 Ραροχι Διευκρινίςεων
Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά, το αργότερο δεκαπζντε (15)
θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, ιτοι μζχρι τθν 17-11-2020 και
απαντϊνται αντίςτοιχα ςτο δικτυακό τόπο του διαγωνιςμοφ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, κατά τα οριηόμενα ςτα άρκρα 60 και 67 του Ν.4412/2016. Αιτιματα
παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων υποβάλλονται μόνο θλεκτρονικά ςτο δικτυακό
τόπο του διαγωνιςμοφ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ από
εγγεγραμμζνουσ ςτο ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά
διαπιςτευτιρια που τουσ ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ), εντόσ τθσ ωσ άνω
ταχκείςασ θμερομθνίασ και απαραιτιτωσ, το θλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτθμάτων είναι
θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο,
3

Θ Α.Α. περιγράφει ρθτά τα παραρτιματα τθσ ςφμβαςθσ (λχ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, ειδικι ςυγγραφι υποχρεϊςεων,
υποδείγματα προςφορϊν, εγγυθτικϊν επιςτολϊν, εφόςον υπάρχουν)
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είτε εκπρόκεςμα, είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο,
δεν εξετάηονται.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν
για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:
α) όταν, για οποιοδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα
ζγκαιρα (ιτοι μζχρι το αργότερο δεκαπζντε (15) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ
προςφορϊν), δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο ζξι (06) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για
τθν παραλαβι των προςφορϊν,
β) όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ.
Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν ι των αλλαγϊν.
Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία
κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν.
2.1.4 Γλϊςςα
Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Σε περίπτωςθ αςυμφωνίασ μεταξφ
των τμθμάτων των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ που ζχουν ςυνταχκεί ςε περιςςότερεσ γλϊςςεσ, επικρατεί θ
ελλθνικι ζκδοςθ.
Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ
τθσ Χάγθσ τθσ 05.10.1961, που κυρϊκθκε με το Ν. 1497/1984 (Αϋ188).
Ειδικότερα, όλα τα δθμόςια ζγγραφα που αφοροφν αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ και που κα
κατατεκοφν από τουσ προςφζροντεσ ςτθν παροφςα διαδικαςία, κα είναι νόμιμα επικυρωμζνα και θ
μετάφραςθ των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνεται είτε από τθ μεταφραςτικι υπθρεςία του ΥΡ.ΕΞ., είτε
από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρολ.Δ. και 53 του
Κϊδικα περί Δικθγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραςτι τθσ χϊρασ προζλευςθσ αν υφίςταται ςτθ χϊρα
αυτι τζτοια υπθρεςία.
Επιτρζπεται αντίςτοιχα θ κατάκεςθ οιουδιποτε δθμόςιου εγγράφου και δικαιολογθτικοφ που αφορά
αλλοδαπι επιχείρθςθ με τθ μορφι επικυρωμζνθσ φωτοτυπίασ προερχόμενθσ είτε από το νόμιμο
επικυρωμζνο ζγγραφο από το αρμόδιο Ρροξενείο τθσ χϊρασ του προςφζροντοσ, είτε από το πρωτότυπο
ζγγραφο με τθν ςφραγίδα ‘’Apostile” ςφμφωνα με τθν ςυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 05.10.1961. Θ επικφρωςθ
αυτι πρζπει να ζχει γίνει από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρ.Δ. και 53 του Κϊδικα
περί Δικθγόρων.
Τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα κα ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα,
είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ, είτε από πρόςωπο κατά νόμο
αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο..
Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο (ςχζδια
– μελζτεσ)μποροφν να υποβάλλονται είτε ςτθν ελλθνικι, είτε ςτθν αγγλικι γλϊςςα, χωρίσ να
ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι. Θ αρμόδια Επιτροπι Διενζργειασ των Διαδικαςιϊν Σφναψθσ
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Δθμοςίων Συμβάςεων διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει τθν μετάφραςθ των ωσ άνω εντφπων, με ζξοδα
του ςυμμετζχοντα μζχρι τθν θμερομθνία που κα οριςκεί προσ τοφτο.
Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου κα
πραγματοποιείται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
2.1.5 Εγγυιςεισ
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των άρκρων 2.2.2, 4.1 και 6.5 εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που
λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθμζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και
Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με
γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι
μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ
εγγφθςθ οικονομικό φορζα.
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ
εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν, κατ’ ελάχιςτο, τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ,
β) τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το
ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ
φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω
για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ), η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο
δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ
κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα
ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν του
διαγωνιςμοφ, κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από
τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά
από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των
εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.
Σχετικά υποδείγματα εγγυθτικϊν επιςτολϊν παρατίκενται ςτο Ραράρτθμα Γ’ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει
τθν εγκυρότθτά τουσ.
2.2

Δικαίωμα Συμμετοχισ - Κριτιρια Ροιοτικισ Επιλογισ

2.2.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ
2.2.1.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά
πρόςωπα και ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν που είναι εγκατεςτθμζνα ςε:
α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ,
β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν
Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και

«Ιςότθτα, Αλλθλεγγφθ, Ρροςταςία»
Ευρωπαϊκι
Ζνωςθ
Ταμείο
Εςωτερικισ
Αςφάλειασ

Με τθ ςυγχρθματοδότθςθ από το Ταμείο Εςωτερικισ Αςφάλειασ 20142020 τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και τθσ Ελλάδασ - Ειδικόσ Στόχοσ
«Λειτουργικι Ενίςχυςθ – SO 3», Εκνικόσ Στόχοσ: «Λειτουργικι Ενίςχυςθ
για τα Σφνορα-ΝΟ2»
Ευρωπαϊκι Συμμετοχι: 75% - Εκνικι Συμμετοχι: 25%
Σελίδα 20

ΑΔΑ: 9Π7Ε4653ΠΩ-5ΥΝ

20PROC007546585 2020-10-27

Ανικει ςτθν υπ’ αρικµ. 09/2020 Διακιρυξθ Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ/ ΓΔΟΥ/ ΔΙΡΕΑ 2ο

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων
ςυμβάςεων.
2.2.1.2 Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ. Θ επιλεγείςα ζνωςθ
οικονομικϊν φορζων υποχρεοφται να πράξει τοφτο εάν κατακυρωκεί ςε αυτι το αποτζλεςμα του
διαγωνιςμοφ, εφ’ όςον θ λιψθ οριςμζνθσ νομικισ μορφισ είναι αναγκαία για τθν ικανοποιθτικι εκτζλεςθ
τθσ ςφμβαςθσ.
2.2.1.3 Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ
ευκφνονται ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.
2.2.2 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ
2.2.2.1 Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από
τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ), εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, ςε ποςοςτό
2% επί τθσ ςυνολικισ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ εκτόσ ΦΡΑ. Συγκεκριμζνα το φψοσ τθσ εγγυθτικισ
επιςτολισ ςυμμετοχισ /γραμματίου κακορίηεται ςτισ ογδόντα χιλιάδεσ ευρϊ #80.000,00€#.
Σχετικό υπόδειγμα εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ παρατίκεται ςτο Ραράρτθμα Γ’ τθσ παροφςασ
διακιρυξθσ (ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ Α’).
Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ
εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ.
Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ ιτοι μζχρι τθν 01-01-2022, άλλωσ θ προςφορά
απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα
να παρατείνει, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ.
2.2.2.2Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ
εκτζλεςθσ.
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ μετά:
α) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ ενδικοφανοφσ προςφυγισ ι τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επί
αςκθκείςασ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και
β) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ ενδίκων βοθκθμάτων προςωρινισ δικαςτικισ
προςταςίασ ι τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επ’ αυτϊν.
Για τα προθγοφμενα ςτάδια τθσ κατακφρωςθσ, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ ςυμμετζχοντεσ
ςτισ κάτωκι περιπτϊςεισ: α) λιξθσ του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και μθ ανανζωςθσ αυτισ και β)
απόρριψθσ τθσ προςφοράσ τουσ και εφόςον δεν ζχει αςκθκεί ενδικοφανισ προςφυγι ι ζνδικο βοικθμα ι
ζχει εκπνεφςει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ ενδικοφανοφσ προςφυγισ ι ζνδικων βοθκθμάτων ι ζχει
λάβει χϊρα παραίτθςθ από το δικαίωμα άςκθςθσ αυτϊν ι αυτά ζχουν απορριφκεί αμετακλιτωσ.
2.2.2.3 Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ
διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ
2.2.6, δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει
εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
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2.2.3 Λόγοι αποκλειςμοφ
Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό)
προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο
φυςικό ι νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων)
ζνασ ι περιςςότεροι από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ:
2.2.3.1 Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ4 καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ
λόγουσ:
α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),
β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν
οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ
25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του
Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192
τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του
οικονομικοφ φορζα,
γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το Ν.
2803/2000 (Αϋ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ
ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ
Ιουνίου 2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι
ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,
ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ
αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ
ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ
τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το Ν.
3691/2008 (Αϋ 166),
ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ
και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για
τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ
οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το Ν. 4198/2013 (Αϋ 215).
Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε αμετάκλθτθ
καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει

4

Ρρβλ. άρκρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 6 του ν. 4497/2017.
Ειδικότερα, επιςθμαίνεται ότι για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων, θ αναφορά ςτο ΕΕΕΣ ςε “τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ”
νοείται, δεδομζνθσ τθσ ωσ άνω νομοκετικισ μεταβολισ, ωσ “αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ”, θ δε ςχετικι διλωςθ του
οικονομικοφ φορζα ςτο Μζροσ ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο ςε αμετάκλθτεσ καταδικαςτικζσ αποφάςεισ.

«Ιςότθτα, Αλλθλεγγφθ, Ρροςταςία»
Ευρωπαϊκι
Ζνωςθ
Ταμείο
Εςωτερικισ
Αςφάλειασ

Με τθ ςυγχρθματοδότθςθ από το Ταμείο Εςωτερικισ Αςφάλειασ 20142020 τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και τθσ Ελλάδασ - Ειδικόσ Στόχοσ
«Λειτουργικι Ενίςχυςθ – SO 3», Εκνικόσ Στόχοσ: «Λειτουργικι Ενίςχυςθ
για τα Σφνορα-ΝΟ2»
Ευρωπαϊκι Συμμετοχι: 75% - Εκνικι Συμμετοχι: 25%
Σελίδα 22

ΑΔΑ: 9Π7Ε4653ΠΩ-5ΥΝ

20PROC007546585 2020-10-27

Ανικει ςτθν υπ’ αρικµ. 09/2020 Διακιρυξθ Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ/ ΓΔΟΥ/ ΔΙΡΕΑ 2ο

εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό. Θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου
εδαφίου αφορά:
α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.), ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν
(I.K.E.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τουσ διαχειριςτζσ,
β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του
Διοικθτικοφ Συμβουλίου,
γ) ςτισ περιπτϊςεισ ςυνεταιριςμϊν τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου.
Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων αφορά
ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ.
Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ
απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ5.
2.2.3.2 Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:
(α) Πταν ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με
τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ι τθν εκνικι
νομοκεςία, ι/και
(β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο προςφζρων ζχει ακετιςει
τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ,
Αν ο προςφζρων είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που
αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι
αςφάλιςθ.
Δεν αποκλείεται ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε
καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων,
κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ6.
ι/και
(γ) γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ
φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (02) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ
υποβολισ προςφοράσ ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ: αα) τρεισ (03) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια
ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που
χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει,
ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (03)
διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (02) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα
του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν
αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (02) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό ααϋ
και ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ7.
2.2.3.3 Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, προςφζρων
οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:
5

Ρρβλ. παρ. 10 άρκρου 73 ν.4412/2016, θ οποία προςτζκθκε με το άρκρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.
Ρρβλ. άρκρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του Ν. 4412/2016. *Σχετικι διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα
περιλαμβάνεται ςτο ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) του άρκρου 79 παρ. 4 Ν. 4412/2016+
7
Ρρβ. άρκρο 73 παρ. 2 περίπτωςθ γ του ν. 4412/2016 , θ οποία προςτζκθκε με το άρκρο 39 του ν. 4488/2017.
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(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του Ν.
4412/2016,ιτοι των υποχρεϊςεϊν του που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ,
κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το
εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ
δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του Ρροςαρτιματοσ Α’ του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’
147),
(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ
ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε
ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω
φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα
για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ8,
(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,
δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του Ν. 4412/2016 δεν
μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,
(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ
φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του
Ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,
(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ
απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,
(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που
απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων
επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά
που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 79 του Ν. 4412/2016,
(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ
αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα
ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν
ανάκεςθ,
(κ) εάν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά
του, για το οποίο του επιβλικθκε ποινι που του ςτερεί το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ δθμοςίων ζργων και καταλαμβάνει τθ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία.
Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (θ) θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ
απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ.

8

Σχετικι διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα περιλαμβάνεται ςτο ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων), κακϊσ και
τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.7.2.
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2.2.3.4 Αποκλείεται, επίςθσ, προςφζρων οικονομικόσ φορζασ από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία
ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ εάν ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8
του Ν. 3310/2005, όπωσ ιςχφει (αμιγϊσ εκνικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ)9.
2.2.3.5 Ο προςφζρων αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ
ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι παραλείψεϊν του,
είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ.
2.2.3.6 Ρροςφζρων οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ
παραγράφουσ 2.2.3.1, 2.2.3.2(γ) και 2.2.3.3 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι
τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ
αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν
αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Για τον ςκοπό αυτόν, ο οικονομικόσ φορζασ
αποδεικνφει ότι ζχει καταβάλει ι ζχει δεςμευκεί να καταβάλει αποηθμίωςθ για τυχόν ηθμίεσ που
προκλικθκαν από το ποινικό αδίκθμα ι το παράπτωμα, ότι ζχει διευκρινίςει τα γεγονότα και τισ
περιςτάςεισ με ολοκλθρωμζνο τρόπο, μζςω ενεργοφ ςυνεργαςίασ με τισ ερευνθτικζσ αρχζσ, και ζχει λάβει
ςυγκεκριμζνα τεχνικά και οργανωτικά μζτρα, κακϊσ και μζτρα ςε επίπεδο προςωπικοφ κατάλλθλα για τθν
αποφυγι περαιτζρω ποινικϊν αδικθμάτων ι παραπτωμάτων.Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ
οικονομικοφσ φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του
ποινικοφ αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον
οικονομικό φορζα το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα
με τισ κείμενεσ διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ
ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά
τθν περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ, ςτο κράτοσ - μζλοσ ςτο οποίο ιςχφει θ
απόφαςθ.
2.2.3.7 Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται μετά από ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ επιτροπισ ςφμφωνα με τα οριηόμενα
ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016. (ΦΕΚ Α’ 147), θ οποία εκδίδεται εντόσ προκεςμίασ
τριάντα (30) θμερϊν από τθν περιζλευςθ του ςχεδίου απόφαςθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ςτθν εν λόγω
επιτροπι ςυνοδευόμενου από όλα τα ςχετικά ςτοιχεία. Με τθν άπρακτθ παρζλευςθ τθσ ωσ άνω
προκεςμίασ θ Ανακζτουςα Αρχι αποκλείει από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ τον εν λόγω οικονομικό
φορζα.
2.2.3.8 Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74
του Ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ.
2.2.4 Καταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ
Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να
αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ προμικειασ.
Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να
είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ
εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του Ν. 4412/2016. Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ
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Ο λόγοσ αποκλειςμοφ τθσ παρ. 2.2.3.4 τίκεται ςτθν παροφςα διακιρυξθ μόνο εφόςον θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ υπό ανάκεςθ
ςφμβαςθσ υπερβαίνει το 1.000.000,00 € χωρίσ ΦΡΑ. Κατά το ςτάδιο τθσ υποβολισ τθσ προςφοράσ θ μθ ςυνδρομι του ανωτζρω
εκνικοφ λόγου αποκλειςμοφ δθλϊνεται ςτο αντίςτοιχο πεδίο του ΕΕΕΣ *αμιγϊσ εκνικοί λόγοι αποκλειςμοφ+
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μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι
ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι
πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται
να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα. Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα
οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι Βιομθχανικό
Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Υλικοφ.
2.2.5 Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια10
Πςον αφορά ςτθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν, ςυναρτιςει τθσ θμερομθνίασ ςφςταςισ τουσ
μζςο γενικό ετιςιο κφκλο εργαςιϊν: αρικμόσ ετϊν (τρία) μζςοσ γενικόσ κφκλοσ εργαςιϊν
(#4.000.000,00€#), νόμιςμα ευρϊ. (ζτοσ 2017, 2018, 2019)
2.2.6. Τεχνικι επάρκεια
Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ,
οι οικονομικοί φορείσ:
i) απαιτείται:
- κατά τθν διάρκεια των τελευταίων πζντε (05) ετϊν, να ζχουν εκτελζςει τουλάχιςτον μία (01)
ςφμβαςθ του ςυγκεκριμζνου ι παρόμοιου τφπου ςκάφουσ ( ναυπιγθςθ και ςυντιρθςθ).
- να διακζτουν εμπειρία ςτθ παροχι υπθρεςιϊν εν ςυνεχεία τεχνικισ υποςτιριξθσ αντίςτοιχθσ ι
παρόμοιασ κατθγορίασ πλοίων που ζχουν ενταχκεί ςε κλάςθ όπωσ απαιτείται από τθν παροφςα
τεχνικι προδιαγραφι, ιτοι ςε κλάςθ Ρεριπολικοφ Ρλοίου (Patrol Vessel ι αντίςτοιχο).
ii) να δθλϊνουν:
- τισ κυριότερεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν που ζχουν εκτελζςει κατά τθ διάρκεια τθσ τελευταίασ
πενταετίασ (05) ςε ναυπιγθςθ ι και παροχι υπθρεςιϊν εν ςυνεχεία τεχνικισ υποςτιριξθσ
αντίςτοιχθσ κατθγορίασ πλοίων που ζχουν ενταχκεί ςε κλάςθ όπωσ απαιτείται από τθν παροφςα
τεχνικι προδιαγραφι, ιτοι ςε κλάςθ Ρεριπολικοφ πλοίου ι αντίςτοιχου.
- το τεχνικό προςωπικό ι τεχνικοφσ φορείσ π.χ. ναυπθγοφσ, μθχανολόγουσ, θλεκτρολόγουσ,
πιςτοποιθμζνουσ θλεκτροςυγκολλθτζσ κ.λ.π., ιδίωσ τουσ υπεφκυνουσ για τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ
που διακζτουν.
- τον τεχνικό εξοπλιςμό που διακζτουν και τα μζτρα που λαμβάνουν για τθν εξαςφάλιςθ τθσ
ποιότθτασ.
- το μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό δυναμικό και τον αρικμό των διευκυντικϊν ςτελεχϊν τουσ
κατά τα τελευταία τρία ζτθ.
- μζτρα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.

2.2.7 Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων
Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ
επάρκειασ και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα (των άρκρων 2.2.5 ζωσ και 2.2.6), να
ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των δεςμϊν τουσ με αυτοφσ11.
10

Ρρβλ άρκρο 75 παρ. 3 ν. 4412/2016.
Ρρβλ άρκρο 78 παρ.1 του ν. 4412/2016. Δφνανται, επίςθσ, να ςτθρίηονται και ςτισ ικανότθτεσ του/ των υπεργολάβων, ςτουσ
οποίουσ προτίκενται να ανακζςουν τθν εκτζλεςθ τμιματοσ/ τμθμάτων τθσ υπό ανάκεςθσ ςφμβαςθσ
11
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Στθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν
προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηονται.
Πταν οι οικονομικοί φορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά τα κριτιρια που
ςχετίηονται με τθν απαιτοφμενθ με τθ διακιρυξθ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια, οι εν λόγω
οικονομικοί φορείσ και αυτοί ςτουσ οποίουσ ςτθρίηονται είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ
ςφμβαςθσ.
Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των
ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων.
2.2.8 Κανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ
2.2.8.1 Ρροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν
Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ
καταςτάςεισ του άρκρου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των άρκρων 2.2.4 ζωσ και
2.2.6 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ δικαιολογθτικό
ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 1 και 3 του Ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο
Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα Ραράρτθμα Β’, το οποίο
αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του Ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ12 καταρτίηεται
βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του Ραραρτιματοσ 2 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/7 και ςυμπλθρϊνεται
από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του Ραραρτιματοσ 113.
Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ,
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), το οποίο
υπογράφεται, από κάκε ζνα από τα ωσ άνω πρόςωπα. Θ υποχρζωςθ διλωςθσ, αφορά όλα τα φυςικά
πρόςωπα που αναφζρονται ςτο τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016, ανά
περίπτωςθ.
Ωςτόςο, κατά τθν υποβολι του Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) του άρκρου 79 του
ν.4412/2016, είναι δυνατι, με μόνθ τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ
φορζα θ προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ που αναφζρονται ςτο άρκρο 2.2.3.1 τθσ
παροφςα διακιρυξθσ, για το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ,
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε
αυτόν.14
Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το
ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το
αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ
ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ.

12

Το ΕΕΕΣ περιλαμβάνει τα ακόλουκα Μζρθ: Μζροσ Ι Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ και τθν
ανακζτουςα αρχι, Μζροσ ΙΙ Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα, Μζροσ ΙΙΙ Κριτιρια αποκλειςμοφ, Μζροσ IV Κριτιρια
Επιλογισ, .., Μζροσ VI Τελικζσ δθλϊςεισ.
13
Στθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies. pdf, αναρτϊνται
οδθγίεσ για τθν θλεκτρονικι ςυμπλιρωςθ του ΕΕΕΣ και ςυμβουλζσ ςχετικά με τθ χριςθ τθσ υπθρεςίασ eΕΕΕΣ.
14
Επιςθμαίνεται ότι θ ανωτζρω δυνατότθτα εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια του οικονομικοφ φορζα. Εξακολουκεί να
υφίςταται θ δυνατότθτα να υπογράφεται το ΕΕΕΣ από το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που αναφζρονται ςτα τελευταία δφο
εδάφια του άρκρου 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκαν με το άρκρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017.
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Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) του άρκρου 79 του Ν.4412/2016 μπορεί να
υπογράφεται ζωσ δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν.
Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ.
Διευκρινίηεται ότι προσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ δεν βρίςκονται
ςε μία από τισ καταςτάςεισ του άρκρου 2.2.3.4 (γ), κα πρζπει να ςυμπλθρϊςουν ςτο ωσ άνω
περιγραφόμενο ΕΕΕΣ το πεδίο Δ «Αμιγϊσ Εκνικοί Λόγοι Αποκλειςμοφ» του Μζρουσ ΙΙΙ (βλ. Ραράρτθμα Β’
τθσ παροφςθσ Διακιρυξθσ).
2.2.8.2 Αποδεικτικά μζςα
Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ,
όπωσ ορίηονται ςτα άρκρα 2.2.1 ζωσ 2.2.6, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν υποβολι
των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ του άρκρου 105
παρ. 3 περ. γ του Ν. 4412/2016.
Στθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων
φορζων, ςφμφωνα με το άρκρο 2.2.6 τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηεται
υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι
αποκλειςμοφ του άρκρου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ κατά
περίπτωςθ (άρκρα 2.2.4 - 2.2.5).
Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται,
εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι
αποκλειςμοφ των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.3.
Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν
και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ
πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ
Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ,
θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε
εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ).
Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που
ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν.
Β.1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 2.2.3 οι προςφζροντεσ
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά15:

15

Σχετικά με τθν κατάργθςθ τθσ υποχρζωςθσ υποβολισ πρωτοτφπων ι επικυρωμζνων αντιγράφων εγγράφων ςε
διαγωνιςμοφσ δθμοςίων ςυμβάςεων διευκρινίηονται τα εξισ:
1. Απλά αντίγραφα δθμοςίων εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα των πρωτοτφπων ι των ακριβϊν αντιγράφων των δθμοςίων
εγγράφων, που ζχουν εκδοκεί από τισ υπθρεςίεσ και τουσ φορείσ τθσ περίπτωςθσ α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου
4250/2014. Σθμειωτζον ότι θ παραπάνω ρφκμιςθ δεν καταλαμβάνει τα ςυμβολαιογραφικά ζγγραφα (λ.χ. πλθρεξοφςια,
ζνορκεσ βεβαιϊςεισ κ.ο.κ.), για τα οποία ςυνεχίηει να υφίςταται θ υποχρζωςθ υποβολισ κεκυρωμζνωναντιγράφωΝ.
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπϊν δθμοςίων εγγράφων:
Επίςθσ, γίνονται αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από αλλοδαπζσ αρχζσ,
υπό τθν προχπόκεςθ ότι αυτά είναι νομίμωσ επικυρωμζνα από τθν αρμόδια αρχι τθσ χϊρασ αυτισ, και ζχουν επικυρωκεί
από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κϊδικα Δικθγόρων (Ν4194/2013). Σθμειϊνεται ότι δεν
κίγονται και εξακολουκοφν να ιςχφουν, οι απαιτιςεισ υποβολισ δθμοςίων εγγράφων με ςυγκεκριμζνθ επιςθμείωςθ
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α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει
αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ
ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο
προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ. Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ
αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα
ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα
ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραφο,
β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.216 και 2.2.3.3 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια
αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ. Ραράλλθλα, απαιτείται επιπλζον θ υποβολι υπεφκυνθσ
διλωςθσ του προςωρινοφ αναδόχου αναφορικά με τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (ςτθν
περίπτωςθ που ο προςωρινόσ ανάδοχοσ ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα αφορά Οργανιςμοφσ
κφριασ και επικουρικισ αςφάλιςθσ) ςτουσ οποίουσ οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ. Θ υπεφκυνθ διλωςθ
υπογράφεται θλεκτρονικά και δεν χρειάηεται κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ. Το ωσ άνω
δικαιολογθτικό υποβάλλεται θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ ςε μορφι αρχείου .pdf. Θ ανωτζρω
υπεφκυνθ διλωςθ φζρει θμερομθνία εντόσ των τελευταίων τριάντα (30) θμερολογιακϊν θμερϊν προ τθσ
καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ.
Ειδικότερα για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα πιςτοποιθτικά ότι δεν
τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε
διαδικαςία εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα. Το
πιςτοποιθτικό ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται
από το οικείο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα, το δε πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό
εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Θ., ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ
κάκε φορά ιςχφουν. Τα φυςικά πρόςωπα (ατομικζσ επιχειριςεισ) δεν προςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί
μθ κζςεωσ ςε εκκακάριςθ.
Θ μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ
ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ
Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων17.
Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου το
ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ

(APOSTILLE), οι οποίεσ απορρζουν από διεκνείσ ςυμβάςεισ τθσ χϊρασ (Σφμβαςθ τθσ Χάγθσ) ι άλλεσ διακρατικζσ ςυμφωνίεσ
(βλ. και ςθμείο 6.2.)
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων τα οποία ζχουν επικυρωκεί
από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κϊδικα Δικθγόρων (Ν 4194/2013), κακϊσ και ευκρινι
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όςων ιδιωτικϊν εγγράφων φζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ και φορείσ τθσ περίπτωςθσ
α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου 4250/2014.
4. Ρρωτότυπα ζγγραφα και επικυρωμζνα αντίγραφα
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ι νομίμωσ επικυρωμζνα αντίγραφα των δικαιολογθτικϊν εγγράφων,
εφόςον υποβλθκοφν από τουσ διαγωνιηόμενουσ.
16

17

Λαμβανομζνου υπόψθ του ςφντομου, ςε πολλζσ περιπτϊςεισ, χρόνου ιςχφοσ των πιςτοποιθτικϊν φορολογικισ και
αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ που εκδίδονται από τουσ θμεδαποφσ φορείσ, οι οικονομικοί φορείσ μεριμνοφν να αποκτοφν
εγκαίρωσ πιςτοποιθτικά, τα οποία να καλφπτουν και τον χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα
οριηόμενα ςτο άρκρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμζνου να τα υποβάλουν, εφόςον αναδειχκοφν προςωρινοί ανάδοχοι. Τα
εν λόγω πιςτοποιθτικά υποβάλλονται μαηί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μζςα του άρκρου 22 από τον προςωρινό ανάδοχο,
μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του υποςυςτιματοσ.
Με εκτφπωςθ τθσ καρτζλασ “Στοιχεία Μθτρϊου/ Επιχείρθςθσ”, όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτο taxisnet.
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2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.3, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί
να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ
βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ
αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι
τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ.
Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται
ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν
καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν
περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.3.
Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.3 υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ
φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ.
γ) για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2.2.3.2γ τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ
Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων, από το οποίο να προκφπτουν
οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα
δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ ι αίτθςθσ
ςυμμετοχισ.
Aν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου το
ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο
2.2.3.1, ςτισ περιπτϊςεισ α και β τθσ παραγράφου 2.2.3.2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.3,
το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ
χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον
αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ
οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο
οικονομικόσ φορζασ.
Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία
αναφζρεται ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα
ζγγραφα αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1, ςτισ
περιπτϊςεισ α και β τθσ παραγράφου 2.2.3.2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.3. Μζχρι να
καταςτεί εφικτι θ ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ που προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ του άρκρου 2.2.3.2γ,
αυτό αντικακίςταται από υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα, χωρίσ να απαιτείται επίςθμθ
διλωςθ του ΣΕΡΕ ςχετικά με τθν ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ.
Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.3 υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ
φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ.
δ) για τθν παράγραφο 2.2.3.4, δικαιολογθτικά ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν18, εφόςον ο προςωρινόσ
ανάδοχοσ είναι ανϊνυμθ εταιρεία. *Εξαιροφνται τθσ υποχρζωςθσ αυτισ οι εταιρείεσ που είναι ειςθγμζνεσ
ςτο Χρθματιςτιριο τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ και υποβάλλουν περί τοφτου υπεφκυνθ διλωςθ του
νόμιμου εκπροςϊπου τουσ+:
Ειδικότερα ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλλει πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, από
το οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ είναι ονομαςτικζσ, κακϊσ και αναλυτικι κατάςταςθ με τα ςτοιχεία
των μετόχων τθσ εταιρείασ και τον αρικμό των μετοχϊν κάκε μετόχου (μετοχολόγιο), όπωσ τα ςτοιχεία

18

Ρρβλ. άρκρο 8 Ν. 3310/2005 και π.δ. 82/1996.
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αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ, το πολφ τριάντα εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από
τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ.
Εάν ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είναι αλλοδαπι ανϊνυμθ εταιρεία, και εφόςον ζχει, κατά το δίκαιο τθσ ζδρασ
τθσ, ονομαςτικζσ μετοχζσ προςκομίηει πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, από το
οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ είναι ονομαςτικζσ, αναλυτικι κατάςταςθ μετόχων, με αρικμό των
μετοχϊν του κάκε μετόχου, όπωσ τα ςτοιχεία αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ
με θμερομθνία το πολφ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ προςφοράσ ι κάκε άλλο
ςτοιχείο από το οποίο να προκφπτει θ ονομαςτικοποίθςθ μζχρι φυςικοφ προςϊπου των μετοχϊν, που ζχει
ςυντελεςτεί τισ τελευταίεσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ προςφοράσ.
Σε διαφορετικι περίπτωςθ, δθλαδι εφόςον κατά το δίκαιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει τθν ζδρα τθσ δεν
ζχει ονομαςτικζσ μετοχζσ, υποβάλλει βεβαίωςθ περί μθ υποχρζωςθσ ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν
από αρμόδια αρχι, εφόςον υπάρχει ςχετικι πρόβλεψθ, διαφορετικά προςκομίηει υπεφκυνθ διλωςθ του
διαγωνιηόμενου, ζγκυρθ και ενθμερωμζνθ κατάςταςθ μετόχων που κατζχουν τουλάχιςτον 1% των
μετοχϊν και αν δεν τθρείται τζτοια κατάςταςθ, ςχετικι κατάςταςθ μετόχων (με 1%), ςφμφωνα με τθν
τελευταία Γενικι Συνζλευςθ, αν οι μζτοχοι αυτοί είναι γνωςτοί ςτθν εταιρεία. Αν δεν προςκομιςκεί
κατάςταςθ κατά τα ανωτζρω, θ εταιρεία αιτιολογεί τουσ λόγουσ που οι μζτοχοι αυτοί δεν τθσ είναι
γνωςτοί.
Θ ανακζτουςα αρχι δεν υπειςζρχεται ςτθν κρίςθ τθσ ωσ άνω αιτιολογίασ. Δφναται, ωςτόςο, να αποδείξει
τθ δυνατότθτα υποβολισ τθσ κατάςταςθσ μετόχων, και μόνο ςτθν περίπτωςθ αυτι θ εταιρεία αποκλείεται
από τθν παροφςα διαδικαςία.
Ρεραιτζρω, πριν τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ υποβάλλεται θ υπεφκυνθ διλωςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ
των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των
μθτρϊων του Ν. 3310/2005 όπωσ τροποποιικθκε με το Ν. 3414/2005», και
ε) για τθν παράγραφο 2.2.3.8 υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν ζχει
εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του Ν. 4412/2016.
B.2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4 (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/ βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι
εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε
κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του Ν. 4412/2016, με
το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν
περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται
από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από
υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ,
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ
χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ
δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ.
Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Υλικοφ.
Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ του άρκρου 2.2.5 οι οικονομικοί
φορείσ προςκομίηουν οικονομικζσ καταςτάςεισ ι αποςπάςματα οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ τελευταίασ
τριετίασ, ςτθν περίπτωςθ που θ δθμοςίευςθ των οικονομικϊν καταςτάςεων απαιτείται από τθ νομοκεςία
τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ.
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Εάν ο οικονομικόσ φορζασ, για βάςιμο λόγο, δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα ανωτζρω
δικαιολογθτικά, μπορεί να αποδεικνφει τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι του επάρκεια με
οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο ζγγραφο.
Εάν θ επιχείρθςθ λειτουργεί για χρόνο μικρότερο τθσ τριετίασ κα υποβάλει οικονομικζσ καταςτάςεισ για
όςο χρόνο λειτουργεί.
Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ επάρκειασ του άρκρου 2.2.6. οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν
ςχετικζσ ςυμβάςεισ ι άλλα πιςτοποιθτικά- βεβαιϊςεισ απ’ όπου να προκφπτουν τα δθλωκζντα ςτοιχεία.
Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ
φορζασ είναι νομικό πρόςωπο, προςκομίηει τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και
νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ.
ςε ςϊμα ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του διαγωνιηομζνου). Από τα ανωτζρω
ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςι του, όλεσ οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ των
καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρεία κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ
του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει
χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/
νόμιμου εκπροςϊπου.
Β.6. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που προβλζπονται από τισ
εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που
ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του Ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό
εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο
οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.
Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω
οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.
Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το
πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον
αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.
Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν
υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.
Β.7. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του Ν. 4412/2016.
Β.8. Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων,
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.7 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ,
προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό.19

19

Ρρβλ. άρκρο 78 παρ. 1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016. Θ ωσ άνω δζςμευςθ κα μποροφςε να προκφπτει από ιδιωτικό
ςυμφωνθτικό μεταξφ προςφζροντοσ και τρίτου, ςτισ ικανότθτεσ του οποίου ςτθρίηεται, ι από οποιοδιποτε άλλο
κατάλλθλο μζςο
«Ιςότθτα, Αλλθλεγγφθ, Ρροςταςία»

Ευρωπαϊκι
Ζνωςθ
Ταμείο
Εςωτερικισ
Αςφάλειασ

Με τθ ςυγχρθματοδότθςθ από το Ταμείο Εςωτερικισ Αςφάλειασ 20142020 τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και τθσ Ελλάδασ - Ειδικόσ Στόχοσ
«Λειτουργικι Ενίςχυςθ – SO 3», Εκνικόσ Στόχοσ: «Λειτουργικι Ενίςχυςθ
για τα Σφνορα-ΝΟ2»
Ευρωπαϊκι Συμμετοχι: 75% - Εκνικι Συμμετοχι: 25%
Σελίδα 32

ΑΔΑ: 9Π7Ε4653ΠΩ-5ΥΝ

20PROC007546585 2020-10-27

Ανικει ςτθν υπ’ αρικµ. 09/2020 Διακιρυξθ Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ/ ΓΔΟΥ/ ΔΙΡΕΑ 2ο

2.3

Κριτιρια Ανάκεςθσ

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο
βάςει τιμισ.
2.4

Κατάρτιςθ - Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν
Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Ραράρτθμα Α’ τθσ Διακιρυξθσ,
για όλεσ τισ περιγραφόμενεσ ςε αυτό υπθρεςίεσ/εργαςίεσ.
Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ.
Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά
θλεκτρονικά είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό
τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το
είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ
ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ.
2.4.2 Χρόνοσ και Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν
2.4.2.1 Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ
πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ
παροφςα διακιρυξθ (άρκρο 1.5), ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα20, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα
αναφερόμενα ςτο Ν.4412/2016, ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και ςτθν υπ’ αρικ. 56902/215/2017 (ΦΕΚ Β’
1924/02-6-2017) Απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και
διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)».
Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν
εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που υποςτθρίηεται
από εγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό το οποίο χορθγικθκε από ζναν εγκεκριμζνο πάροχο υπθρεςιϊν
πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόφαςθ
2009/767/ΕΚ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και τισ διατάξεισ τθσ Υ.Α.
56902/215 «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν
Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)», και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα (ΕΣΘΔΘΣ - Διαδικτυακι
πφλθ www.promitheus.gov.gr) ακολουκϊντασ τθν διαδικαςία εγγραφισ του άρκρου 5 τθσ ίδιασ Υ.Α.
Ρεραιτζρω, ςφμφωνα με το άρκρο 92 παρ. 7 του ν.4412/2016 όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει, οι
αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ δεν ζχουν τθν υποχρζωςθ να υπογράφουν τα δικαιολογθτικά τθσ
παροφςασ με χριςθ προθγμζνθσ θλεκτρονικισ υπογραφισ, αλλά μπορεί να τα αυκεντικοποιοφν με
οποιονδιποτε άλλον πρόςφορο τρόπο, εφόςον ςτθ χϊρα προζλευςισ τουσ δεν είναι υποχρεωτικι θ
χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Στισ
περιπτϊςεισ αυτζσ θ προςφορά ι θ αίτθςθ ςυμμετοχισ ςυνοδεφεται με υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία
δθλϊνεται ότι, ςτθ χϊρα προζλευςθσ δεν προβλζπεται θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ ι ότι,
ςτθ χϊρα προζλευςθσ δεν είναι υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ για τθ
20

Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μποροφν να υποβάλλονται είτε ςτθν ελλθνικι είτε ςτθν
αγγλικι γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι.
Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα γίνονται υποχρεωτικά
ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
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ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Θ υπεφκυνθ διλωςθ του προθγοφμενου
εδαφίου φζρει υπογραφι ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των
προςφορϊν ι των αιτιςεων ςυμμετοχισ.
2.4.2.2 Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του
ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του Ν. 4412/2016 και ςτο άρκρο 9 τθσ ωσ άνω Υπουργικισ Απόφαςθσ.
Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ
προςφοράσ ςτο Σφςτθμα. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, θ ανακζτουςα
αρχι κα ρυκμίςει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι ανακοίνωςι τθσ.
2.4.2.3 Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα:
(α) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ – Τεχνικι Ρροςφορά» ςτον οποίο
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ τεχνικι προςφορά ςφμφωνα με
τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα
και
(β) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ οικονομικι
προςφορά του οικονομικοφ φορζα και τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά.
Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα
τθσ προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του
Ν. 4412/16. Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ
τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ
νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ.
Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ προςφερόμενεσ
ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται
για τθν αξιολόγθςι τθσ.
2.4.2.4 Οι οικονομικοί φορείσ ςυντάςςουν τθν τεχνικι και οικονομικι τουσ προςφορά ςυμπλθρϊνοντασ
τισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια το ςφςτθμα παράγει τα
ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφονται θλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον
προςφζροντα. Τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του
παραγόμενου θλεκτρονικοφ αρχείου .pdf (το οποίο κα υπογραφεί θλεκτρονικά) πρζπει να ταυτίηονται. Σε
αντίκετθ περίπτωςθ το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου
το θλεκτρονικό αρχείο .pdf]
2.4.2.5 Ο χριςτθσ - οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει τουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του Συςτιματοσ,
όπωσ περιγράφεται παρακάτω:
Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα ςτθ διαδικαςία υποβάλλονται
από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείων τφπου .pdf και εφόςον ζχουν ςυνταχκεί/ παραχκεί από τον
ίδιο, φζρουν εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με
χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν, χωρίσ να απαιτείται κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ.
Από το Σφςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςφοράσ, θ όποια αποςτζλλεται ςτον
οικονομικό φορζα με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.
Εντόσ τριϊν (03) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων και
δικαιολογθτικϊν προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε
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ζντυπθ μορφι και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ προςφοράσ τα οποία
απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι ςφμφωνα με τον Ν. 4250/2014. Τζτοια ςτοιχεία και
δικαιολογθτικά είναι, ενδεικτικά, θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, τα πρωτότυπα ζγγραφα τα οποία
ζχουν εκδοκεί από ιδιωτικοφσ φορείσ και δεν φζρουν επικφρωςθ από δικθγόρο, κακϊσ και τα ζγγραφα
που φζρουν τθ Σφραγίδα τθσ Χάγθσ (Apostille). Δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι ςτοιχεία και
δικαιολογθτικά τα οποία φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όςα
προβλζπεται από το Ν. 4250/2014 ότι οι φορείσ υποχρεοφνται να αποδζχονται ςε αντίγραφα των
πρωτοτφπων.
Ο ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ, πρζπει απαραίτθτα να φζρει τθν επωνυμία και τθ διεφκυνςθ κακϊσ και τον
αρικμό τθλεφϊνου, φαξ και τθν διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου του διαγωνιηομζνου *ςε
περίπτωςθ Ζνωςθσ/Κοινοπραξίασ πρζπει να αναγράφονται τα ςτοιχεία αυτά για όλα τα μζλθ τθσ+, κακϊσ
επίςθσ και τισ ενδείξεισ:
Διακιρυξθ ……./2020
ΦΑΚΕΛΟΣ ΡΟΣΦΟΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με τίτλο
«Εν ςυνεχεία τεχνικι Υποςτιριξθ (Follow on Support) του Ρλοίου Ανοικτισ Θαλάςςθσ ΡΑΘ/ΛΣ090»
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΗ:
Υπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ/Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν/
Διεφκυνςθ Ρρομθκειϊν και Εποπτείασ Αποκθκϊν/Τμιμα 2ο Υλοποίθςθσ προμθκειϊν Τακτικϊν Διαγωνιςμϊν
ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ ΥΡΟΒΟΛΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ : ____/_____/2020
Αρικμόσ ςυςτθμικοφ διαγωνιςμοφ: 92090
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ ΥΡΟΒΟΛΗΣ ΡΟΣΦΟΩΝ: ……./……../2020
«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεςία ή τη γραμματεία»

Δεν πρζπει, να χρθςιμοποιθκοφν αυτοκόλλθτοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να αποςφραγιςκοφν και
να επαναςφραγιςκοφν χωρίσ να αφιςουν ίχνθ.
Τυχόν ςφραγιςμζνοι φάκελοι να αναγράφουν επί αυτϊν αν τυχόν αφοροφν δικαιολογθτικά
ςυμμετοχισ ι ςτοιχεία τεχνικισ προςφοράσ ι ςτοιχεία οικονομικισ προςφοράσ ι δικαιολογθτικά
κατακφρωςθσ.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί από προςφζροντεσ και υποψιφιουσ ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο
κατά τθν διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορφι και ςε εφλογθ προκεςμία όλα ι
οριςμζνα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία που ζχουν υποβάλει θλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για τθν
ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ.
2.4.3 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ - Τεχνικι Ρροςφορά»
2.4.3.1 Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι
διαδικαςία περιλαμβάνουν: Α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), όπωσ προβλζπεται ςτθν
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παρ. 1 και 3 του άρκρου 79 του Ν. 4412/2016 και Β) τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ, όπωσ προβλζπεται ςτο
άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρκρα 2.1.5 και 2.2.2 αντίςτοιχα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
Γ)Για τθ διευκόλυνςθ τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ των Διαδικαςιϊν Σφναψθσ Δθμοςίων Συμβάςεων οι
ςυμμετζχοντεσ, μαηί με τα λοιπά δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό καλοφνται να υποβάλλουν
θλεκτρονικά μζςω ΕΣΗΔΗΣ και Αίτθςθ Συμμετοχισ ςτο Διαγωνιςμό, με μορφι επιςτολισ θλεκτρονικά
υπογεγραμμζνθ από τον προςφζροντα, ςτθν οποία κα αναγράφουν τα ακόλουκα ςτοιχεία:
α) τθν ανακζτουςα αρχι ςτθν οποία απευκφνεται (ιτοι Υπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ
Ρολιτικισ/Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν/Διεφκυνςθ Ρρομθκειϊν και Εποπτείασ
Αποκθκϊν/Τμιμα 2ο Υλοποίθςθσ Ρρομθκειϊν Τακτικϊν Διαγωνιςμϊν),
β) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ., τθ διεφκυνςθ κακϊσ και τον αρικμό τθλεφϊνου, αρικμό φαξ και
τθ διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου του οικονομικοφ φορζα που ςυμμετζχει ςτο διαγωνιςμό
(ςε περίπτωςθ αντιπροςϊπευςθσ αναφζρονται τα ςτοιχεία του αντιπροςωπευόμενου). Σε περίπτωςθ
Ζνωςθσ/Κοινοπραξίασ πρζπει να αναγράφονται τα ανωτζρω ςτοιχεία για όλα τα μζλθ τθσ.
γ) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ (αρικμόσ Διακιρυξθσ, τίτλοσ αυτισ όπωσ αναγράφεται ςτο
εξϊφυλλό τθσ και Αρικμόσ του ςυςτθμικοφ διαγωνιςμοφ για τον οποίο υποβάλλεται προςφορά),
δ) ότι θ προςφορά ιςχφει και δεςμεφει τον προςφζροντα για διάςτθμα δϊδεκα (12) μθνϊν από τθν
επομζνθ τθσ θμερομθνίασ διενζργειασ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, ιτοι μζχρι 02-12-2021,
ε) ότι ζλαβαν γνϊςθ και αποδζχονται ανεπιφφλακτα όλουσ τουσ όρουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ
(ςυμπεριλαμβανομζνθσ τυχόν άςκθςθσ του δικαιϊματοσ προαίρεςθσ) και πλθροφν όλα τα κριτιρια
ςυμμετοχισ,
ςτ) ότι δεν αποκλείςτθκαν τελεςίδικα από διαγωνιςμοφσ για προμικειεσ του Δθμοςίου, με απόφαςθ
τθσ Γενικισ Γραμματείασ Εμπορίου του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ οφτε κθρφχκθκαν
ζκπτωτοι με τελεςίδικθ απόφαςθ από ςυμβάςεισ άλλθσ Δθμόςιασ Υπθρεςίασ ι Ν.Ρ.Δ.Δ., Ν.Ρ.Ι.Δ. ι
Α.Ε. του Δθμοςίου Τομζα γιατί δεν εκπλιρωςαν τισ ςυμβατικζσ τουσ υποχρεϊςεισ,
η)τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ υποβάλλεται θ προςφορά,
θ) εάν για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό ο ςυμμετζχων ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ τρίτων φορζων και
αναφορά τθσ επωνυμίασ αυτϊν,
κ) εάν προτίκεται να ανακζςει οποιοδιποτε τμιμα τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ υπό μορφι
υπεργολαβίασ και αναφορά τθσ επωνυμίασ αυτϊν και το αντίςτοιχο ποςοςτό επί του ςυνόλου τθσ
ςφμβαςθσ, και
ι) το χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ.
Σε κάκε περίπτωςθ, θ μθ τιρθςθ των αναφερόμενων ςτθν ανωτζρω παρ. (Γ) δεν ςυνιςτά λόγω αποκλειςμοφ των υποψθφίων οικονομικϊν φορζων από τθν παροφςα διαγωνιςτικι διαδικαςία.

Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ, το οποίο ζχει αναρτθκεί ςε μορφι αρχείων
τφπου XML και PDF ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ και αποτελεί
αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ (Ραράρτθμα Β’)21.

21

Ο υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ προκειμζνου να διαμορφϊςει το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) κα πρζπει
να ακολουκιςει τα ακόλουκα βιματα:
α) Λιψθ και αποκικευςθ ςτον Θ/Υ του αρχείου «Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ)», το οποίο υπάρχει
αναρτθμζνο ςε μορφι .xml ςτο ΕΣΘΔΘΣ μαηί με τα άλλα ςυνθμμζνα αρχεία τθσ παροφςασ προκιρυξθσ.
β) Μετάβαςθ ςτθν ιςτοςελίδα https://espdint.eprocurement.gov.gr/.
γ) Επιλογι «Οικονομικόσ Φορζασ» και ςτθ ςυνζχεια «Ειςαγωγι ΕΕΕΡ».
δ) Τθλεφόρτωςθ του ςυγκεκριμζνου ΕΕΕΣ του διαγωνιςμοφ που «κατζβαςε» από το ΕΣΘΔΘΣ (ςφμφωνα με το βιμα α)
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Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται ςε μορφι αρχείου .pdf, θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο από τον
προςφζροντα.
* Στθν περίπτωςθ που ο προςφζρων είναι νομικό πρόςωπο, το ωσ άνω Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) πρζπει να υπογράφεται από πρόςωπο που ζχει τθν εξουςία να εκπροςωπεί και να
δεςμεφει τθν εταιρεία.
Ραράλλθλα, ςε περίπτωςθ που ο προςφζρων είναι νομικό πρόςωπο κα πρζπει να υποβάλλουν
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) ςφμφωνα με το Ραράρτθμα Β’ τθσ παροφςασ ςτο οποίο κα
δθλϊνουν τθ μθ ζκδοςθ τελεςίδικθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ για τα αδικιματα που αναφζρονται
ανωτζρω όλα τα φυςικά πρόςωπα που εκπροςωποφν τθν εταιρεία. Διευκρινίηεται ότι ςε περίπτωςθ
που περιςςότερα πρόςωπα, ςφμφωνα με τα παραπάνω ζχουν υποχρζωςθ υπογραφισ του ΕΕΕΣ,
υπογράφουν ςτο Μζροσ VI Τελικζσ δθλϊςεισ του ίδιου (και όχι διαφορετικοφ για κάκε υπογράφοντα)
ΕΕΕΣ. Ειδικότερα, το ωσ άνω Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) κα πρζπει να αφορά τθν
ποινικι κατάςταςθ των κατωτζρω προςϊπων όχι δε τθν εταιρεία αυτι κακ’ εαυτι κακϊσ θ ελλθνικι
ζννομθ τάξθ προχποκζτει ανκρϊπινθ ςυμπεριφορά για τθν τζλεςθ ποινικοφ αδικιματοσ και ωσ εκ
τοφτου το νομικό πρόςωπο δεν δφναται να ζχει ποινικι ευκφνθ. Τζτοια ευκφνθ ζχουν μόνο τα φυςικά
πρόςωπα που διοικοφν και εκπροςωποφν το νομικό πρόςωπο. Συγκεκριμζνα, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο
Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) περί µθ καταδίκθσ µε τελεςίδικθ απόφαςθ για κάποιο από τα ανωτζρω
αναλυτικά αναφερόμενα αδικιματα υποβάλλουν:
α)όλοι οι Διαχειριςτζσ όταν το νομικό πρόςωπο είναι Ο.Ε και Ε.Ε,
β) όλοι οι Διαχειριςτζσ όταν το νομικό πρόςωπο είναι Ε.Ρ.Ε., Μονοπρόςωπθ Ε.Ρ.Ε., Ι.Κ.Ε. ι Μονοπρόςωπθ
Ι.Κ.Ε.,
γ) ο Ρρόεδροσ του Δ.Σ., όλα τα μζλθ του Δ.Σ. και όλοι οι Διευκφνοντεσ Σφμβουλοι όταν το νομικό
πρόςωπο είναι Α.Ε. και
δ) ςε κάκε άλλθ περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου όλοι οι νόμιμοι εκπρόςωποί του.
* Πταν ο προςφζρων είναι ςυνεταιριςμόσ το ωσ άνω ΕΕΕΣ, υποβάλλεται από τον Ρρόεδρο του Δ.Σ. του
ςυνεταιριςμοφ.
* Πταν ο προςφζρων είναι ζνωςθ προμθκευτϊν – κοινοπραξία, το ωσ άνω ΕΕΕΣ, κα πρζπει να
υποβάλλεται από κάκε µζλοσ που ςυμμετζχει ςτθν Ζνωςθ ι Κοινοπραξία ςφμφωνα με τα ανωτζρω
αναφερόμενα.
* Πταν ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ
των δεςμϊν του με αυτοφσ ςφμφωνα με το άρκρο 78 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147), το ΕΕΕΣ περιζχει
επίςθσ τισ περιγραφόμενεσ ςτθν παροφςα πλθροφορίεσ όςον αφορά τουσ φορείσ αυτοφσ. Σε αυτι τθν
περίπτωςθ, κακϊσ και ςε περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ κα ανακζςει τμιμα τθσ ςφμβαςθσ υπό
μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, επιςυνάπτει χωριςτό/α ζντυπο/α ΕΕΕΣ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω,
ε) Συμπλιρωςθ και επιλογι θλεκτρονικά των πεδίων που ζχουν κακοριςτεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι, κακϊσ και των
πεδίων με τθν θμερομθνία και τον τόπο ςφνταξθσ. Αν είναι εφικτό, θλεκτρονικι υπογραφι του εγγράφου ςτο κατάλλθλο
ςθμείο.
ςτ) Επιλογι «Εκτφπωςθ». Το αρχείο εμφανίηεται ςε εκτυπϊςιμθ μορφι και είναι πλζον δυνατι θ εκτφπωςι του με χριςθ
κάποιου προγράμματοσ εκτυπωτι ςε μορφι .pdf. Σε περιβάλλον MicrosoftWindows, το EΕΕΣ μπορεί να εκτυπωκεί ωσ
αρχείο PDF μζςω του φυλλομετρθτιChrome (ζχει ιδθ ενςωματωμζνθ λειτουργία εκτφπωςθσ PDF). Διαφορετικά, μπορεί να
χρθςιμοποιθκεί οποιοδιποτε πρόγραμμα δθμιουργίασ αρχείων PDF που διατίκεται δωρεάν ςτο διαδίκτυο. Σε περιβάλλον
MacOSX ι Linux, το EΕΕΣ μπορεί να εκτυπωκεί από κάκε φυλλομετρθτι.
η) Θλεκτρονικι υπογραφι του αρχείου .pdf που εκτυπϊκθκε (ακόμθ και εάν ζχει υπογραφεί θλεκτρονικά ςτθν ιςτοςελίδα).
θ) Υποβολι του αρχείου ΕΕΕΣ ςε μορφι .pdf (θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο) ςτο φάκελο τθσ προςφοράσ του μαηί με τα
υπόλοιπα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ.
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θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο/α από τον/τουσ οικονομικό/οφσ φορζα/εισ που κα παράςχει/ουν ςτιριξθ
ι/και τον/ουσ υπεργολάβο/ουσ (βλ. και άρκρο 131 παρ. 7 ν. 4412/2016).
Σθμειϊνεται ωςτόςο ότι κατά τθν υποβολι του Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) του
άρκρου 79 του ν.4412/2016, είναι δυνατι, με μόνθ τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του
οικονομικοφ φορζα, θ προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ που αναφζρονται ςτο άρκρο
2.2.3.1τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, για το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ,
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε
αυτόν. Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα για τθν παραπάνω εδαφίου νοείται ο νόμιμοσ
εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά
το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι το αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό
πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ.
Θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ ςυντάςςεται ςφμφωνα με το Υπόδειγμα Α’ του Ραραρτιματοσ Γ’ τθσ
παροφςασ διακιρυξθσ και προςκομίηεται ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο) εντόσ τριϊν (03) εργαςίμων
θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι. Επιςθμαίνεται ότι θ εν λόγω υποχρζωςθ δεν ιςχφει για τισ
εγγυιςεισ θλεκτρονικισ ζκδοςθσ (π.χ. εγγυιςεισ του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίεσ φζρουν προθγμζνθ
θλεκτρονικι υπογραφι.
Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάκε
οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ.
2.4.3.2 H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν
τεκεί από τθν ανακζτουςα αρχι με το Ραράρτθμα Α’ (Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ) τθσ Διακιρυξθσ,
περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται. Ρεριλαμβάνει
ιδίωσ τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλότθτα των
προςφερόμενων υπθρεςιϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα
ςτο ωσ άνω Ραράρτθμα.
Σφμφωνα με τθν παρ. 4.3 του Ραραρτιματοσ Α’ (Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ) τθσ παροφςασ, πριν τθν υποβολι
των προςφορϊν είναι απαραίτθτθ θ επίςκεψθ/επιτόπια αυτοψία των υποψθφίων αναδόχων ςτο
ΡΑΘ/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ (090), κατόπιν αιτιματοσ τουσ και ζγκριςθσ τθσ Επιςπεφδουςασ Υπθρεςίασ (Διεφκυνςθσ
Επιχειρθςιακϊν Μζςων – ΔΕΜ), ϊςτε να εκτιμθκοφν λεπτομερϊσ οι απαιτοφμενεσ εργαςίεσ.
Με τθν τεχνικι τουσ προςφορά οι υποψιφιοι Ανάδοχοι κα πρζπει να κατακζςουν Υπεφκυνθ Διλωςθ με
τθν οποία κα βεβαιϊνεται ότι κατόπιν επιτόπιασ επίςκεψθσ και μελζτθσ επί του πλοίου, θ προςφεερόμενθ
παροχι τθσ εν ςυνεχεία τεχνικισ υποςτιριξθσ- ςυντιρθςθσ προορίηεται για το ςυγκεκριμζνο πλοίο και
καλφπτει ολόκλθρο το πλοίο και τον εξοπλιςμό αυτοφ.
Οι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό μορφι
υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν.
Στθν Τεχνικι Ρροςφορά, µε ποινι απόρριψθσ, δεν κα γίνεται καμία αναφορά ςε οικονομικά μεγζκθ ςτοιχεία τα οποία αναφζρονται µόνο ςτθν Οικονομικι Ρροςφορά.
2.4.4 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά» / Τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν
προςφορϊν
Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ, ιτοι
τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο βάςει τιμισ.
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Θ τιμι τθσ παροχισ υπθρεςίασ δίνεται ςε ευρϊ ςτο ςφνολο τθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των όποιων
κρατιςεων υπζρ τρίτων και κάκε είδουσ δαπανϊν για τθν παροχι υπθρεςιϊν κακϊσ και για παράδοςθ
τυχόν εξοπλιςμοφ ΕΛΕΥΘΕΟΥ, κα αναγράφεται δε ολογράφωσ και αρικμθτικϊσ.
Θ Οικονομικι Ρροςφορά υποβάλλεται θλεκτρονικά επί ποινι απορρίψεωσ ςτον (υπό) φάκελο
«Οικονομικι Ρροςφορά». Θ οικονομικι προςφορά ςυντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ειδικι
θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια το ςφςτθμα παράγει ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο, ςε
μορφι pdf, το οποίο υπογράφεται θλεκτρονικά και υποβάλλεται από τον προςφζροντα. Τα ςτοιχεία
που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου θλεκτρονικά
υπογεγραμμζνου θλεκτρονικοφ αρχείου πρζπει να ταυτίηονται. Σε αντίκετθ περίπτωςθ το ςφςτθμα
παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο pdf.
Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ *όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτισ Γενικζσ
Ρλθροφορίεσ τθσ παροφςθσ+, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία,
(απαλλάςςεται ΦΡΑ), για τθν παροχι υπθρεςίασ κακϊσ για τθν τυχόν παράδοςθ ειδϊν ςτον τόπο και με
τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο
εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%.
Επιςθμαίνεται ότι θ ςχετικι παροχι υπθρεςίασ/προμικεια απαλλάςςεται ΦΡΑ.
Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν
αναπροςαρμόηονται.
Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι που
κακορίηεται ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με
τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του Ν. 4412/2016, γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό
τθσ ςφμβαςθσ που κακορίηεται ςτθν παροφςα διακιρυξθ και δ) κζτουν όρο αναπροςαρμογισ,
ανακεϊρθςθσ ι προςαφξθςθσ τθσ τιμισ.
Στθν οικονομικι προςφορά κα πρζπει να επιλζγεται με ςαφινεια ζνασ από τουσ τρόπουσ πλθρωμισ που
περιγράφονται ςτο άρκρο 5.1 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Ο τρόποσ πλθρωμισ κα προςδιοριςτεί με
επιςτολι ςε θλεκτρονικό αρχείο .pdf θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο, από τον προςφζροντα, μόνο εντόσ του
Φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά».
Οικονομικά ςτοιχεία που τυχόν απαιτοφνται από τα οριηόμενα ςτο Ραράρτθμα Α’ Τεχνικζσ
Ρροδιαγραφζσ κα κατατεκοφν μόνο εντόσ του Φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά» ςε θλεκτρονικό
αρχείο .pdf θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο.
2.4.5 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν
Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα δϊδεκα
(12) μθνϊν από τθν επομζνθ τθσ διενζργειασ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ιτοι μζχρι 02-12-2021.
Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο, απορρίπτεται.
Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα
αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του Ν. 4412/2016 και το άρκρο 2.2.2 τθσ παροφςασ, κατ' ανϊτατο
όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια.
Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά
περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι
οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν
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προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω
ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία
ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ. Σε
περίπτωςθ που λιξει ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν και δεν ηθτθκεί παράταςθ τθσ προςφοράσ, θ
ανακζτουςα αρχι δφναται με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ, εφόςον θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εξυπθρετεί
το δθμόςιο ςυμφζρον, να ηθτιςει εκ των υςτζρων από τουσ οικονομικοφσ φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ
διαδικαςίασ είτε να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ είτε όχι.
2.4.6 Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν
H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν,
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά:
α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και
ςυγκεκριμζνα ςτα άρκρα 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2 (Χρόνοσ και τρόποσ
υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3 (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ
προςφοράσ), 2.4.4 (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ
οικονομικϊν προςφορϊν), 2.4.5 (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1 (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ
προςφορϊν), 3.2 (Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου) τθσ παροφςασ,
β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται
ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί
κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με το άρκρο 3.1.1 τθσ παροφςθσ
διακιρυξθσ,
γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ
προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με
το άρκρο 3.1.1 τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του Ν. 4412/2016,
δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά,
ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο (02) ι περιςςότερεσ
προςφορζσ. Ο περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.3 περ.γ τθσ παροφςασ
(περ. γϋ τθσ παρ. 4 του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν
φορζων με κοινά μζλθ, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε
αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων.
ςτ) θ οποία είναι υπό αίρεςθ,
η) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,
θ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ
παροφςθσ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ
ςφμβαςθσ.
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3.

ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΡΟΣΦΟΩΝ

3.1

Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν

3.1.1 Ηλεκτρονικι αποςφράγιςθ προςφορϊν
Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, για τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ
Αρχισ (Επιτροπι Διαγωνιςμοφ), προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των
φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 του Ν. 4412/2016, ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια:
 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι Ρροςφορά» τθν
07-12-2020 και ϊρα 13:00 ςτθν αίκουςα 318 του Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ /
ΓΔΟΥ / ΔΙΡΕΑ (Ρφλθ Ε1-Ε2, Ακτι Βαςιλειάδθ, Ρειραιάσ, 3οσ όροφοσ),
 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά», κατά τθν θμερομθνία και
ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι,
Με τθν αποςφράγιςθ των ωσ άνω φακζλων, ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 3.1.2
τθσ παροφςασ, κάκε προςφζρων αποκτά πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ προςφορζσ και τα υποβλθκζντα
δικαιολογθτικά τουσ, με τθν επιφφλαξθ των πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε προςφοράσ που ζχουν
χαρακτθριςκεί ωσ εμπιςτευτικζσ.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν
τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι
οικονομικισ προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του Ν. 4412/2016.
3.1.2 Αξιολόγθςθ προςφορϊν
Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει
ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο Σφςτθμα οργάνων τθσ, εφαρμοηόμενων
κατά τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων.
Ειδικότερα:
α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα
αυτϊν δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από
τα μζλθ του οργάνου.
β) Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ μόνο των τεχνικϊν
προςφορϊν των προςφερόντων των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ
γίνεται ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και ςυντάςςεται πρακτικό για τθν απόρριψθ όςων τεχνικϊν
προςφορϊν δεν πλθροφν τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και τθν αποδοχι
όςων τεχνικϊν προςφορϊν αντίςτοιχα πλθροφν τα ανωτζρω.
Για τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν μπορεί να ςυντάςςεται
ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ
«Επικοινωνίασ», μόνο ςτθν ανακζτουςα αρχι, προκειμζνου θ τελευταία να ορίςει τθν θμερομθνία και ϊρα
αποςφράγιςθσ του (υπο)φακζλου των οικονομικϊν προςφορϊν.
* Οι τεχνικζσ προςφορζσ, εφόςον κρικεί απαραίτθτο από τθν Επιτροπι Διενζργειασ, διαβιβάηονται ςε
αρμόδια ζκτακτθ επιτροπι ι ομάδα εργαςίασ για τθν αντιμετϊπιςθ ειδικϊν κεμάτων που αφοροφν
ςτισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ θ οποία δφναται να ςυγκροτθκεί ςφμφωνα με το άρκρο 221 παρ. 3 του Ν.
4412/2016. Θ ζκτακτθ αυτι επιτροπι ι ομάδα εργαςίασ για τισ εργαςίεσ τθσ και τθν αξιολόγθςθ των
τεχνικϊν προςφορϊν υποβάλλει ςχετικι ζκκεςθ – πρακτικό ςτον Φορζα Υλοποίθςθσ το οποίο
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διαβιβάηεται ςτθν Επιτροπι Διενζργειασ, ϊςτε θ τελευταία να γνωμοδοτιςει για τθν απόρριψθ των
τεχνικϊν προςφορϊν που δεν γίνονται αποδεκτζσ και τθν αποδοχι των τεχνικϊν προςφορϊν με βάςθ
το κριτιριο ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, με ςχετικό πρακτικό. Το πρακτικό τθσ τελευταίασ Επιτροπισ
(Αξιολόγθςθσ) υποβάλλεται ςτον Φορζα Υλοποίθςθσ θλεκτρονικά μζςω ςτου ςυςτιματοσ (ΕΣΘΔΘΣ)
προκειμζνου ςτθ ςυνζχεια το αρμόδιο αποφαςίηον όργανο να αποφανκεί ςχετικά.
γ) Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, αποςφραγίηονται, κατά τθν
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ οι φάκελοι όλων των υποβλθκειςϊν
οικονομικϊν προςφορϊν.
δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν των
προςφερόντων, των οποίων τισ τεχνικζσ προςφορζσ και τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ και
ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται
αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ του
προςωρινοφ αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μζςω τθσ
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», ςτθν Ανακζτουςα Αρχι22 προσ ζγκριςθ.
Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ
ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που
προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν
από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν.
4412/2016.
Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των
οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του
Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ23.
Στθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν Ανακζτουςα Αρχι μια απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνονται τα
αποτελζςματα όλων των ανωτζρω ςταδίων24 («Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ», «Τεχνικι Ρροςφορά» και
«Οικονομικι Ρροςφορά»), θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ προςφζροντεσ μζςω τθσ
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ ΕΣΗΔΗΣ, μαηί με αντίγραφο των αντιςτοίχων
πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν των ωσ άνω ςταδίων25.
Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4
τθσ παροφςασ.
3.2

Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου - Δικαιολογθτικά προςωρινοφ
αναδόχου

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι πρόςκλθςθ
μζςω του ςυςτιματοσ ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό
ανάδοχο») και τον καλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ
ςχετικισ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ και τα πρωτότυπα ι αντίγραφα
που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του Ν. 4250/2014 (Αϋ 74) όλων των
δικαιολογθτικϊν που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.8.2 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά

22
23
24

25

μέζω ηοσ πιζηοποιημένοσ τρήζηη ηης αναθέηοσζας αρτής ζηο ζύζηημα ΕΣΗΔΗΣ
Βλ. άρθρο 90 παρ. 1 ηοσ ν. 4412/2016
Πρβλ. εδάθιο γ ηης παρ. 4 ηοσ άρθροσ 100, όπως ηροποποιήθηκε με ηο άρθρο 107 περ. 18 ηοσ ν. 4497/2017, όπως ηροποποιήθηκε με ηο
άρθρο 107 περ. 18 ηοσ ν. 4497/2017 και ανηικαηαζηάθηκε με ηο άρθρο 43, παρ. 10, περ. α ηοσ ν.4605/2019
Πρβλ. εδάθιο α ηης παρ. 4 ηοσ άρθροσ 100, όπως ηροποποιήθηκε με ηην παρ. 4 ηοσ άρθροσ 33 ηοσ ν.4608/2019
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ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και
για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των παραγράφων 2.2.4 -2.2.5 αυτισ.
Τα αποδεικτικά μζςα γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουκο τρόπο: α) τα δικαιολογθτικά που αφοροφν
τθν παράγραφο 2.2.3.1, τθν περίπτωςθ γϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.2 και τθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου
2.2.3.3 εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ, β) τα λοιπά δικαιολογθτικά
που αφοροφν τθν παράγραφο 2.2.3.2 εφόςον είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ τουσ, άλλωσ, ςτθν
περίπτωςθ που δεν αναφζρεται χρόνοσ ιςχφοσ, να ζχουν εκδοκεί κατά τα οριηόμενα ςτθν προθγοφμενθ
περίπτωςθ, γ) τα δικαιολογθτικά που αφοροφν το άρκρο 2.2.4, τα αποδεικτικά ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ
ςε περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων, και τα πιςτοποιθτικά αρμόδιασ αρχισ ςχετικά με τθν
ονομαςτικοποίθςθ των μετοχϊν ςε περίπτωςθ ανωνφμων εταιρειϊν, εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα
(30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ, δ) οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί
ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ και ε) οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί
μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν.
Τα ζγγραφα του παρόντοσ υποβάλλονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.4250/2014 (Αϋ 94). Ειδικά τα
αποδεικτικά τα οποία αποτελοφν ιδιωτικά ζγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και ςε απλι φωτοτυπία,
εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ οποία φζρει
υπογραφι μετά τθν ζναρξθ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ.

Τα εν λόγω δικαιολογθτικά, υποβάλλονται από τον προςφζροντα («προςωρινό ανάδοχο») θλεκτρονικά
μζςω του ςυςτιματοσ, ςε μορφι αρχείων .pdf και προςκομίηονται κατά περίπτωςθ από αυτόν εντόσ
τριϊν (03) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ τουσ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι (Υπουργείο
Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ/ Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν/ Διεφκυνςθ Ρρομθκειϊν
και Εποπτείασ Αποκθκϊν/ Τμιμα 2ο Υλοποίθςθσ Ρρομθκειϊν Τακτικϊν Διαγωνιςμϊν, Ακτι Βαςιλειάδθ,
Ρφλθ Ε1-Ε2, Λιμζνασ Ρειραιά, Τ.Κ. 185 10). Πταν υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν θλεκτρονικι
υπογραφι.
Με τθν παραλαβι των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν, το ςφςτθμα εκδίδει επιβεβαίωςθ τθσ παραλαβισ τουσ και
αποςτζλλει ενθμερωτικό θλεκτρονικό μινυμα ς’ αυτόν ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ.
Θ προςκόμιςθ όλων των ανωτζρω δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου ςε ζντυπθ μορφι, κα γίνεται
ςτθν υπθρεςία πρωτοκόλλου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ μζςα ςε καλά ςφραγιςμζνο φάκελο, ςτον οποίο κα
αναγράφονται (εξωτερικά) ευκρινϊσ με κεφαλαία γράμματα:
α) Θ περιγραφι «Δικαιολογθτικά Ρροςωρινοφ Αναδόχου».
β) Ο πλιρθσ τίτλοσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ που διενεργεί τον διαγωνιςμό δθλ. Υπουργείο Ναυτιλίασ
και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ/ Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν/ Διεφκυνςθ Ρρομθκειϊν και
Εποπτείασ Αποκθκϊν/ Τμιμα 2ο-Υλοποίθςθσ Ρρομθκειϊν Τακτικϊν Διαγωνιςμϊν.
γ) Ο αρικμόσ τθσ διακιρυξθσ, ο ςυςτθμικόσ αρικμόσ και ο τίτλοσ τθσ διακιρυξθσ,
δ) Θ καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν του διαγωνιςμοφ,
ε) Τα πλιρθ ςτοιχεία του αποςτολζα – μειοδότθ,
ςτ) Θ ζνδειξθ «Να μθν ανοιχκεί από τθν ταχυδρομικι υπθρεςία ι τθ γραμματεία».
Δεν πρζπει να χρθςιμοποιθκοφν αυτοκόλλθτοι φάκελοι οι οποίοι είναι δυνατόν να αποςφραγιςκοφν και
να επαναςφραγιςκοφν χωρίσ να αφιςουν ίχνθ.
Θ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ του φακζλου «Δικαιολογθτικά Ρροςωρινοφ Αναδόχου» του προςφζροντοσ
ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ γίνεται εντόσ πζντε (05) εργάςιμων θμερϊν μετά και τθν
προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν ςε ζντυπθ μορφι, φςτερα από ςχετικι ειδοποίθςθ των ςυμμετεχόντων
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που υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ. Θ αποςφράγιςθ γίνεται μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο
ςφςτθμα οργάνων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ (Επιτροπι Διενζργειασ), εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των
κείμενων διατάξεων για τθν ανάκεςθ δθμοςίων ςυμβάςεων και διαδικαςιϊν. Αμζςωσ μετά τθν ανωτζρω
θλεκτρονικι αποςφράγιςθ, οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό που υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ κα
ζχουν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτο περιεχόμενο του φακζλου των «Δικαιολογθτικϊν Ρροςωρινοφ
Αναδόχου» που αποςφραγίςκθκε.
Αν μετά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ και κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι
δεν ζχουν προςκομιςκεί ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν και ο προςωρινόσ ανάδοχοσ
υποβάλλει εντόσ τθσ προκεςμίασ των δζκα (10) θμερϊν αίτθμα προσ το αρμόδιο όργανο αξιολόγθςθσ για
τθν παράταςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ, το οποίο ςυνοδεφεται με αποδεικτικά ζγγραφα από τα οποία να
αποδεικνφεται ότι ζχει αιτθκεί τθ χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν, θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν
προκεςμία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν για όςο χρόνο απαιτθκεί για τθ χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν
από τισ αρμόδιεσ αρχζσ.
Πςοι δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που
κατατζκθκαν.
Θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου απορρίπτεται και, με τθν επιφφλαξθ του άρκρου 104 του Ν.
4412/2016, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ
γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ
προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν:
i) κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με το
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ είναι ψευδι ι ανακριβι, ι
ii) δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογθτικϊν, ι
iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ δεν αποδεικνφονται οι όροι
και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4 ζωσ
2.2.5 (κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ.
Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ
προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο
Σφμβαςθσ ότι πλθροί, οι οποίεσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν
θμζρα τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ (οψιγενείσ
μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του.
Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ
επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 - 2.2.5 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία
ματαιϊνεται.
Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από τθν
Επιτροπι Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν
κατά τα οριηόμενα ανωτζρω και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ
αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ, είτε για τθ ματαίωςθ τθσ
διαδικαςίασ, είτε για τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου. Επιςθμαίνεται ότι, θ αρμόδια
επιτροπι του διαγωνιςμοφ, με αιτιολογθμζνθ ειςιγθςι τθσ, μπορεί να προτείνει τθν κατακφρωςθ τθσ
ςφμβαςθσ για ολόκλθρθ ι μεγαλφτερθ ι μικρότερθ ποςότθτα κατά ποςοςτό ςτα εκατό και ωσ εξισ:
Ροςοςτό 15% ςτθν περίπτωςθ τθσ μεγαλφτερθσ ποςότθτασ και ποςοςτό 50% ςτθν περίπτωςθ μικρότερθσ
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ποςότθτασ. Για κατακφρωςθ μζρουσ τθσ ποςότθτασ κάτω του κακοριηόμενου ωσ ανωτζρω ποςοςτοφ
απαιτείται προθγοφμενθ αποδοχι από τον προςωρινό ανάδοχο.
Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ.
3.3

Κατακφρωςθ - ςφναψθ ςφμβαςθσ

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί, θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ, τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ μαηί με
αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε
προςφζροντα που, που δεν ζχει αποκλειςτεί οριςτικά ςφμφωνα με το άρκρο 100 του Ν. 4412/2016, εκτόσ
από τον προςωρινό ανάδοχο.
Θ εν λόγω απόφαςθ αναφζρει τθν προκεςμία για τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με
τθν επόμενθ παράγραφο 3.4.
Τα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται
εφόςον ςυντρζξουν ςωρευτικά τα κάτωκι:
α) άπρακτθ πάροδοσ τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ι ςε περίπτωςθ άςκθςθσ,
άπρακτθ πάροδοσ τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ. και ςε
περίπτωςθ άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ., ζκδοςθ απόφαςθσ επί τθσ
αίτθςθσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ χοριγθςθσ προςωρινισ διαταγισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο
τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 372 του Ν.4412/2016 και
β) κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον αυτόσ υποβάλει,
ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ, που υπογράφεται κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο
79Α του Ν.4412/2016, ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπό του οψιγενείσ
μεταβολζσ κατά τθν ζννοια του άρκρου 104 και μόνον ςτθν περίπτωςθ τθσ άςκθςθσ προδικαςτικισ
προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ. Θ υπεφκυνθ διλωςθ ελζγχεται από το αρμόδιο
γνωμοδοτικό όργανο, το οποίο ςυντάςςει πρακτικό που ςυνοδεφει τθ ςφμβαςθ.
Μετά τθν επζλευςθ των ζννομων αποτελεςμάτων τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και κατόπιν παροχισ
ςφμφωνθσ γνϊμθσ για τθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ από τθν Μονάδα Β ΕΥΣΥΔ/ΤΑΜΕΤΑΑΡ
ςφμφωνα με το άρκρο 8 τθσ υπ’ αρικ. 82350/03-08-2016 (Β’ 2451) Υπουργικισ Απόφαςθσ Συςτιματοσ
Διαχείριςθσ και Ελζγχου των Εκνικϊν Ρρογραμμάτων των Ταμείων Αςφλου, Μετανάςτευςθσ και Ζνταξθσ
(ΤΑΜΕ/AMIF) και Εςωτερικισ Αςφάλειασ (ΤΕΑ/ISF) για τθν προγραμματικι περίοδο 2014-2020, θ
Ανακζτουςα Αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ (ςφμβαςθσ)
κζτοντάσ του προκεςμία που δεν μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ
ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Το ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.
Εάν ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ςυμφωνθτικό, μζςα ςτθν προκεςμία που ορίηεται ςτθν
ειδικι πρόκλθςθ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ
του και ακολουκείται θ διαδικαςία του άρκρου 103 του Ν.4412/16 για τον» προςφζροντα που υπζβαλε
τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά. Αν κανζνασ από τουσ
προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, θ διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται,
ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ β’ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 106 του Ν.4412/16.
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3.4

Ρροδικαςτικζσ Ρροςφυγζσ - Ρροςωρινι Δικαςτικι Ρροςταςία

Διαφορζσ που προκφπτουν κατά τθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ κακϊσ και τυχόν τροποποιιςεων
αυτισ, διζπονται από τισ διατάξεισ του Βιβλίου ΙV, άρκρα 345 ζωσ 374, του ν. 4412/2016. Ειδικότερα:
Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ και ζχει ι
είχε υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμιά από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ,
κατά παράβαςθ τθσ ευρωπαϊκισ ι εςωτερικισ νομοκεςίασ, δικαιοφται να αςκιςει προδικαςτικι
προςφυγι ενϊπιον τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ) κατά τθσ ςχετικισ πράξθσ ι
παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ26, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που
δικαιολογοφν το αίτθμά του.
Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι:
(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορζα, αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι
(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορζα, αν χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ,
(γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα
ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα.
Ειδικά για τθν άςκθςθ προςφυγισ κατά προκιρυξθσ, θ πλιρθσ γνϊςθ αυτισ τεκμαίρεται μετά τθν πάροδο
δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ δθμοςίευςθ ςτο ΚΘΜΔΘΣ. Σε περίπτωςθ παράλειψθσ, θ προκεςμία για τθν
άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ
προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ.
Θ προδικαςτικι προςφυγι κατατίκεται θλεκτρονικά27 μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του
ΕΣΘΔΘΣ ςτον θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ κατά περίπτωςθ τθν ζνδειξθ «Ρροδικαςτικι
Ρροςφυγι» και επιςυνάπτοντασ το ςχετικό ζγγραφο ςε μορφι θλεκτρονικοφ αρχείου Portable Document
Format (PDF), το οποίο φζρει εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι
υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν.28 Διευκρινίηεται πωσ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα
ςτο άρκρο 8 του Κανονιςμοφ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (π.δ. 39/2017), υφίςταται υποχρζωςθ
χριςθσ τυποποιθμζνου εντφπου, όπωσ αυτό παρατίκεται ςτο Ραράρτθμα Ι εν λόγω Κανονιςμοφ και
μπορεί να αναηθτθκεί ςε επεξεργάςιμθ μορφι ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΑΕΡΡ (http://www.aeppprocurement.gr/).
Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο29 από τον
προςφεφγοντα υπζρ του Δθμοςίου, κατά τα ειδικά οριηόμενα ςτο άρκρο 363 του ν. 4412/2016 και ςτο
άρκρο 5 του π.δ. 39/2017, το οποίο επιςυνάπτεται ςε μορφι .pdf και επιςτρζφεται ςτον προςφεφγοντα ςε
περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ προςφυγισ του ι ςε περίπτωςθ που πριν τθν ζκδοςθ τθσ
απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ επί τθσ προςφυγισ, θ ανακζτουςα αρχι ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι
προβαίνει ςτθν οφειλόμενθ ενζργεια.
Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ
ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, θ
26
27

28

29

Ρρβλ άρκρο 360 ν. 4412/2016.
Σφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 362 ν.4412/2016 και το άρκρο 19 τθσ ΥΑ αρικ. 56902/215 «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ
και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)».
Σφμφωνα με τθν παρ.3 του άρκρου 8 τθσ ΥΑ 56902/215 “Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ
Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)”.
Σφμφωνα με το άρκρο 7 τθσ ΥΑ 56902/215/2.6.2017 (Β' 1924) “Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του
Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)”.
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άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, εκτόσ αν
ηθτθκοφν προςωρινά μζτρα προςταςίασ κατά το άρκρο 366 του ν.4412/2016.
Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μζςω τθσ λειτουργίασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ΕΣΘΔΘΣ:
• κοινοποιοφν τθν προςφυγι ςε κάκε ενδιαφερόμενο τρίτο ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν
περ. α του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ.1 του άρκρου 365 του ν. 4412/2016.
• διαβιβάηουν ςτθν Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ) τα προβλεπόμενα ςτθν περ.
β του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 1 του άρκρου 365 του ν. 4412/2016.
Σε περίπτωςθ ςυμπλθρωματικισ αιτιολογίασ επί τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, αυτι υποβάλλεται ζωσ και
δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν ςυηιτθςθ τθσ προςφυγισ και κοινοποιείται αυκθμερόν ςτον προςφεφγοντα
μζςω τθσ πλατφόρμασ του ΕΣΘΔΘΣ ι αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδιποτε πρόςφορο μζςο.
Υπομνιματα επί των απόψεων και τθσ ςυμπλθρωματικισ αιτιολογίασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ
κατατίκενται μζςω τθσ πλατφόρμασ του ΕΣΘΔΘΣ ζωσ πζντε (5) θμζρεσ πριν από τθ ςυηιτθςθ τθσ
προςφυγισ.
Θ ΑΕΡΡ αποφαίνεται αιτιολογθμζνα επί τθσ βαςιμότθτασ των προβαλλόμενων πραγματικϊν και νομικϊν
ιςχυριςμϊν τθσ προςφυγισ και των ιςχυριςμϊν τθσ ανακζτουςασ αρχισ και, ςε περίπτωςθ παρζμβαςθσ,
των ιςχυριςμϊν του παρεμβαίνοντοσ και δζχεται (εν όλω ι εν μζρει) ι απορρίπτει τθν προςφυγι με
απόφαςι τθσ, θ οποία εκδίδεται μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμζρα
εξζταςθσ τθσ προςφυγισ.30
Οι χριςτεσ - οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ προςφυγισ από τθν
ΑΕΡΡ.31
Θ άςκθςθ τθσ ωσ άνω προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων
βοθκθμάτων τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 του ν. 4412/2016 κατά
των εκτελεςτϊν πράξεων ι παραλείψεων των ανακετουςϊν αρχϊν.
Θ αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από τθν
κοινοποίθςθ ι τθν πλιρθ γνϊςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ. Για τθν άςκθςθ τθσ
αιτιςεωσ αναςτολισ κατατίκεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 4 του ν.
4412/2016.
Θ άςκθςθ αίτθςθσ αναςτολισ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο
αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά.32
Τζλοσ, είναι δυνατι θ άςκθςθ προδικαςτικισ προςφυγισ ςτθν ΑΕΡΡ, για τθν κιρυξθ ακυρότθτασ τθσ
ςυναφκείςασ ςφμβαςθσ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτα άρκρα 368 ζωσ και 371 του ν. 4412/2016.

3.5

Ματαίωςθ Διαδικαςίασ

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ διαδικαςία
ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του Ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ
αρμόδιασ Επιτροπισ Διενζργειασ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε οποιοδιποτε

30
31

32

Θ διαδικαςία εξζταςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ορίηεται ςτο άρκρο 367 του ν. 4412/2016
Σφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 19 του ΡΔ 39/4.5.2017 – Κανονιςμόσ εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν
ενϊπιον τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν
Ρρβλ άρκρο 372 παρ. 4 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016
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ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να ακυρϊςει μερικϊσ
τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν επανάλθψι τθσ, μετά
τθ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ ΕΥΣΥΔ/ΤΑΜΕΤΑΑΡ, από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.
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4.

ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4.1

Εγγυιςεισ (καλισ εκτζλεςθσ, προκαταβολισ)

Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ και εγγφθςθ προκαταβολισ
Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο
72 παρ. 1 β) του Ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ
χωρίσ ΦΡΑ και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν πρζπει να είναι κατά τρεισ (03) μινεσ
μεγαλφτεροσ από τον ςυνολικό χρόνο ολοκλιρωςθσ (παράδοςθσ) τουσ με δικαίωμα παράταςθσ αυτισ
κατόπιν αιτιματοσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι, πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα
αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5 ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ
ςχετικισ ςφμβαςθσ. Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με το Υπόδειγμα Β’ που περιλαμβάνεται ςτο
Ραράρτθμα Γ’ τθσ Διακιρυξθσ και τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του Ν. 4412/2016.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων
των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου,
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τυχόν ιςόποςθσ προσ αυτόν προκαταβολισ.
Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά το άρκρο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ
ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι
εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, χωρίσ ΦΡΑ.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι
ειδικότερα ορίηει.
Στθν περίπτωςθ χοριγθςθσ προκαταβολισ, μεγαλφτερου φψουσ από αυτό που καλφπτεται με τθν εγγφθςθ
καλισ εκτζλεςθσ προςκομίηεται από τον ανάδοχο εγγφθςθ προκαταβολισ, ςφμφωνα με το Υπόδειγμα Γ’
που περιλαμβάνεται ςτο Ραράρτθμα Γ’ τθσ Διακιρυξθσ, που κα καλφπτει τθ διαφορά μεταξφ του ποςοφ
τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και του ποςοφ τθσ καταβαλλομζνθσ προκαταβολισ. Θ προκαταβολι και θ
εγγφθςθ προκαταβολισ μποροφν να χορθγοφνται τμθματικά, ςφμφωνα με το άρκρο 5.1 τθσ παροφςασ
(τρόποσ πλθρωμισ).
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ και θ εγγφθςθ προκαταβολισ επιςτρζφονται ςτο ςφνολό τουσ ι
αποδεςμεφονται τμθματικά, κατά το ποςό που αναλογεί ςτθν αξία του μζρουσ του τμιματοσ των
εργαςιϊν που παραλιφκθκε οριςτικά, μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του
αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ (εργαςιϊν),κατόπιν γνωμοδότθςθσ του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου όπου
απαιτείται. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται
παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι των ωσ άνω εγγυιςεων γίνεται μετά τθν
αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου.
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται, πριν τθν αποδζςμευςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ τθσ
ςφμβαςθσ, να κατακζςει ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΡΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ, ςφμφωνα με τα αναλυτικά
αναφερόμενα ςτθν παρ. 6.5 τθσ παροφςασ.
4.2

Συμβατικό Ρλαίςιο - Εφαρμοςτζα Νομοκεςία

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του Ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ
διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.
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Θ Σφμβαςθ διζπεται από το Ελλθνικό Δίκαιο.
Σε περίπτωςθ διαφορϊν που ενδεχομζνωσ προκφψουν ςχετικά με τθν ερμθνεία ι τθν εκτζλεςθ ι τθν
εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ι εξ αφορμισ τθσ, θ Ανακζτουςα Αρχι και ο Ανάδοχοσ καταβάλλουν κάκε
προςπάκεια για τθ φιλικι επίλυςι τουσ, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ καλισ πίςτθσ και των χρθςτϊν
ςυναλλακτικϊν θκϊν.
Για κάκε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυκεί ςφμφωνα με τα παραπάνω οριηόμενα, αρμόδια κα
είναι τα δικαςτιρια που εδρεφουν ςτον Ρειραιά.
4.3

Προι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ,
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό
δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και
εργατικοφ δίκαιου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του Ν. 4412/2016.
Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ
και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ.
4.4

Υπεργολαβία

4.4.1 Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ τθσ
εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 2
του άρκρου 18 του Ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.
4.4.2 Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν ανακζτουςα
αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι
οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι.
Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν,
κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο
υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ,
προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ
ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ
γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι
εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον
οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία. Στθν περίπτωςθ αυτι ο
Ανάδοχοσ οφείλει να υποβάλλει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τα αντίςτοιχα δικαιολογθτικά που είχε
προςκομίςει και αναφορικά με τον αρχικό υπεργολάβο ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία τα οποία κα
αξιολογθκοφν αρμοδίωσ ϊςτε να γίνει αποδεκτι ι μθ θ ανωτζρω αντικατάςταςθ.
4.4.3 Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ,
όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτο άρκρο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 2.2.7.2 τθσ
παροφςασ, εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει υπό
μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ
ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του
άρκρου 18 του Ν. 4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα τθσ
ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.
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Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι δφναται να
απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 131 του
Ν. 4412/2016.
4.4.4 Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει τμιμα(τα) τθσ Σφμβαςθσ υπό μορφι
υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, τότε αυτό κα αποδεικνφεται με τθν κατάκεςθ του αναφερόμενου ςτθν ενότθτα
Β.7 του άρκρου 2.2.7.2 τθσ παροφςθσ δικαιολογθτικό (είτε ιδιωτικό ςυμφωνθτικό, είτε υπεφκυνθ
διλωςθ).
4.5

Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του Ν. 4412/2016 και
κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ Επιτροπισ τθσ περ. β τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016 και
προεγκρίςεωσ τθσ Υπεφκυνθσ Αρχισ, ςφμφωνα με τα άρκρα 8 και 46 τθσ υπ’ αρικ. 82350/03-08-2016 (Β’
2451) Υπουργικισ Απόφαςθσ Συςτιματοσ Διαχείριςθσ και Ελζγχου των Εκνικϊν Ρρογραμμάτων των
Ταμείων Αςφλου, Μετανάςτευςθσ και Ζνταξθσ (ΤΑΜΕ/AMIF) και Εςωτερικισ Αςφάλειασ (ΤΕΑ/ISF) για τθν
προγραμματικι περίοδο 2014-2020, (ΥΡΑΣΥΔ).
4.6

Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει τθ
ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον:
α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του Ν.
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ,
β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ,
γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που
υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ.
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5.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.1

Τρόποσ πλθρωμισ

5.1.1 Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με ζναν από τουσ παρακάτω τρόπουσ:
α) Με τθν εξόφλθςθ του 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι των εργαςιϊν ι
β)Με τθ χοριγθςθ ζντοκθσ προκαταβολισ μζχρι ποςοςτοφ 50% τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ ΦΡΑ, με τθν
κατάκεςθ ιςόποςθσ εγγφθςθσ θ οποία κα καλφπτει τθ διαφορά μεταξφ του ποςοφ τθσ εγγφθςθσ καλισ
εκτζλεςθσ και του ποςοφ τθσ καταβαλλόμενθσ προκαταβολισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72§1
περ. δ του Ν. 4412/2016 και ςτο άρκρο 4.1 τθσ παροφςασ, και τθν καταβολι του υπολοίπου μετά τθν
οριςτικι παραλαβι των εργαςιϊν.
Θ παραπάνω προκαταβολι κα είναι ζντοκθ. Κατά τθν εξόφλθςθ κα παρακρατείται τόκοσ επί τθσ
ειςπραχκείςασ προκαταβολισ και για το χρονικό διάςτθμα υπολογιηόμενου από τθν θμερομθνία λιψεωσ
μζχρι τθν θμερομθνία οριςτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ. Για τον υπολογιςμό του τόκου κα λαμβάνεται
υπόψθ το φψοσ του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δθμοςίου 12μθνθσ διάρκειασ που κα ιςχφει
κατά τθν θμερομθνία λιψθσ τθσ προκαταβολισ προςαυξθμζνο κατά 0,25 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ33 το οποίο
κα παραμζνει ςτακερό μζχρι τθν εξάντλθςθ του ποςοφ τθσ χορθγθκείςασ προκαταβολισ34.
Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του Ν. 4412/2016, κακϊσ και
κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον
ζλεγχο και τθν πλθρωμι.
Οι προςφζροντεσ δφνανται να επιλζξουν με ςχετικι διλωςι τουσ ςτον υποφάκελο τθσ οικονομικισ
προςφοράσ τουσ ζναν εκ των δφο (02) ανωτζρω τρόπων, ςε αντίκετθ περίπτωςθ κα λαμβάνεται υπόψθ ωσ
τρόποσ πλθρωμισ θ περίπτωςθ (α), ιτοι θ εξόφλθςθ του 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι
παραλαβι των εργαςιϊν.
5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ, για τθν ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν ςτον τόπο και με
τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:
α) Κράτθςθ 0,07% υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων θ οποία υπολογίηεται επί
τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ
ςφμβαςθσ (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει),
β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ,
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν
ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και
Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του Ν. 4412/201635, υπό τθν προχπόκεςθ ζκδοςθσ
τθσ προβλεπόμενθσ ςτθν ωσ άνω παράγραφο ΚΥΑ.

33

34

35

Βλ. Απόφαςθ 2/51557/0026/10-09-01 ΦΕΚ 1209/Β/01 Υπ. Οικονομικϊν, ςτο βακμό που θ Α.Α. υπάγεται ςτο πεδίο
εφαρμογισ τθσ
Θ απόςβεςθ τθσ προκαταβολισ και θ επιςτροφι τθσ εγγφθςθσ προκαταβολισ πραγματοποιοφνται ςφμφωνα με τισ
διατάξεισ του άρκρου 72 του Ν. 4412/2016 και τον τρόπο που ορίηει θ Α.Α.
Ο χρόνοσ, τρόποσ και θ διαδικαςία κράτθςθσ των ωσ άνω χρθματικϊν ποςϊν, κακϊσ και κάκε άλλο αναγκαίο κζμα για
τθν εφαρμογι τθσ ωσ άνω κράτθςθσ εξαρτάται από τθν ζκδοςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ
και Τουριςμοφ και Οικονομικϊν τθσ παρ. 6 του άρκρου 36 του Ν. 4412/2016
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γ) Κράτθςθ 0,06% υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ
αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ
ςφμβαςθσ (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).36
Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%.
Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου
ειςοδιματοσ αξίασ 4% & 8% επί του κακαροφ ποςοφ, αναλόγωσ αν πρόκειται για προμικεια αγακοφ ι
παροχι υπθρεςίασ.
5.1.3 Θ πλθρωμι τθσ ςυμβατικισ αξίασ των υπθρεςιϊν και υπό προμικεια ειδϊν κα γίνει, φςτερα από
ζγγραφθ εντολι τθσ αρμόδιασ οικονομικισ Υπθρεςίασ του πρϊτου ςυμβαλλόμενου και μετά από τθ
διαβίβαςθ των απαραίτθτων δικαιολογθτικϊν πλθρωμισ, μζςω θλεκτρονικισ τραπεηικισ (e-banking) ςτο
όνομα τθσ αναδόχου εταιρείασ μζχρι του ςυμβατικοφ ποςοφ.
Διευκρινίηεται ότι:
1. Δεν κα γίνεται πλθρωμι από το Δθμόςιο χωρίσ προθγοφμενθ προςκόμιςθ από τθν ΕΤΑΙΕΙΑ ςτθν
αρμόδια Υπθρεςία πιςτοποιθτικοφ/ϊν αςφαλιςτικοφ/ϊν φορζα/ων από το/τα οποίο/α να προκφπτει
ανυπαρξία οφειλισ τθσ επιχειριςεωσ προσ αυτό/ά, κακϊσ και πιςτοποιθτικοφ φορολογικισ ενθμερότθτασ
διαφορετικά κα αποδίδεται από το Δθμόςιο κατευκείαν ςτον αςφαλιςτικό φορζα ι ςτο Δθμόςιο
αντίςτοιχα ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. Ριςτοποιθτικά απαιτοφνται από όλουσ τουσ οργανιςμοφσ
κφριασ και επικουρικισ κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςτουσ οποίουσ οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ για το
απαςχολοφμενο από αυτόν προςωπικό ο ανάδοχοσ ςφμφωνα με τα υποβλθκζντα δικαιολογθτικά
ςυμμετοχισ και προςωρινοφ αναδόχου.
2. Θ υποβολι του τιμολογίου από τον προμθκευτι δεν μπορεί να γίνει προ τθσ θμερομθνίασ εκδόςεωσ του
πρωτοκόλλου οριςτικισ παραλαβισ και θ εξόφλθςι του κα γίνει εντόσ των προβλεπόμενων ςτθ
νομοκεςία προκεςμιϊν.

5.2

Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ

5.2.1 Ο ανάδοχοσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ
αρχισ φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, εάν δεν εκπλθρϊςει τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφωκεί με τισ γραπτζσ εντολζσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, που είναι ςφμφωνεσ με τθν
ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ και εάν υπερβεί υπαίτια τθ ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, λαμβανομζνων υπόψθ των παρατάςεων.
Στθν περίπτωςθ αυτι του κοινοποιείται ειδικι όχλθςθ, θ οποία περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι
των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί αυτόσ, κζτοντασ προκεςμία για τθ ςυμμόρφωςι του, θ οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των δεκαπζντε (15) θμερϊν. Αν θ προκεςμία που τεκεί με τθν ειδικι
όχλθςθ παρζλκει χωρίσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται αιτιολογθμζνα ζκπτωτοσ μζςα ςε τριάντα (30) θμζρεσ από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ ωσ άνω προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτο
άρκρο 203 του Ν. 4412/2016.

36

Ρρβλ Υπουργικι Απόφαςθ 1191/14-3-2017 (Β' 969) “Κακοριςμόσ του χρόνου, τρόπου υπολογιςμοφ τθσ
διαδικαςίασ παρακράτθςθσ και απόδοςθσ τθσ κράτθςθσ 0,06% υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν
(Α.Ε.Ρ.Ρ.), κακϊσ και των λοιπϊν λεπτομερειϊν εφαρμογισ τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 350 του ν. 4412/2016 (Αϋ 147)”.
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Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ όταν:
α) οι ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ δεν ολοκλθρωκοφν με ευκφνθ του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ,
β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ.
Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί
τον ανάδοχο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ:
α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ,
β) είςπραξθ εντόκωσ τθσ προκαταβολισ που χορθγικθκε ςτον ζκπτωτο από τθ ςφμβαςθ ανάδοχο είτε από
ποςόν που δικαιοφται να λάβει, είτε με κατάκεςθ του ποςοφ από τον ίδιο, είτε με κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ προκαταβολισ. Ο υπολογιςμόσ των τόκων γίνεται από τθν θμερομθνία λιψθσ τθσ προκαταβολισ από
τον ανάδοχο μζχρι τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ απόφαςθσ κιρυξθσ του ωσ εκπτϊτου, με το ιςχφον κάκε
φορά ανϊτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από τθν θμερομθνία δε αυτι και μζχρι τθσ επιςτροφισ τθσ, με το ιςχφον κάκε φορά επιτόκιο για τόκο υπερθμερίασ.
Επιπλζον μπορεί να επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 74 του Ν. 4412/2016 αποκλειςμόσ του αναδόχου από τθ ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων.
5.2.2 Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, επιβάλλονται εισ βάροσ του ποινικζσ
ριτρεσ, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ.
Οι ποινικζσ ριτρεσ υπολογίηονται ωσ εξισ:
α) για κακυςτζρθςθ που περιορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα που δεν υπερβαίνει το 50% τθσ προβλεπόμενθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ ι ςτθν περίπτωςθ τμθματικϊν/ενδιαμζςων προκεςμιϊν τθσ αντίςτοιχθσ προκεςμίασ επιβάλλεται ποινικι ριτρα 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ ΦΡΑ των υπθρεςιϊν
που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα,
β) για κακυςτζρθςθ που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινικι ριτρα 5% χωρίσ ΦΡΑ επί τθσ ςυμβατικισ
αξίασ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα,
γ) οι ποινικζσ ριτρεσ για υπζρβαςθ των τμθματικϊν προκεςμιϊν είναι ανεξάρτθτεσ από τισ επιβαλλόμενεσ
για υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και δφνανται να ανακαλοφνται με αιτιολογθμζνθ
απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν οι υπθρεςίεσ που αφοροφν ςτισ ωσ άνω τμθματικζσ προκεςμίεσ παραςχεκοφν μζςα ςτθ ςυνολικι τθσ διάρκεια και τισ εγκεκριμζνεσ παρατάςεισ αυτισ και με τθν προχπόκεςθ ότι το ςφνολο τθσ ςφμβαςθσ ζχει εκτελεςτεί πλιρωσ.
Το ποςό των ποινικϊν ρθτρϊν αφαιρείται/ςυμψθφίηεται από/με τθν αμοιβι του αναδόχου ι, ςε περίπτωςθ ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ ι/και προκαταβολισ αντίςτοιχα, εφόςον ο ανάδοχοσ δεν κατακζςει το απαιτοφμενο ποςό.
Θ επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τθν ανακζτουςα αρχι το δικαίωμα να κθρφξει τον ανάδοχο
ζκπτωτο.
5.3

Διοικθτικζσ προςφυγζσ κατά τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ των ςυμβάςεων

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των
άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.2 (Διάρκεια ςφμβαςθσ), 6.3 (Ραραλαβι
του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ) και 6.4 (Απόρριψθ παραδοτζων – Αντικατάςταςθ), κακϊσ και κατϋ
εφαρμογι των ςυμβατικϊν όρων μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν
θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ να υποβάλλει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ
και ουςίασ ενϊπιον του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ (ΥΝΑΝΡ) από τθν θμερομθνία τθσ κοινοποίθςθσ ι
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τθσ πλιρουσ γνϊςθσ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Θ εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ προςφυγισ αναςτζλλει τισ
επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Επί τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από
γνωμοδότθςθ του προβλεπόμενου ςτθν περίπτωςθ δ’ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 του ν.
4412/201637 οργάνου, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ κεωρείται ωσ
ςιωπθρϊσ απορριφκείςα. Κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ δεν χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε φφςθσ
διοικθτικισ προςφυγισ. Αν κατά τθσ απόφαςθσ που επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ
προςφυγι ι αν απορριφκεί αυτι από το αποφαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ απόφαςθ κακίςταται
οριςτικι. Αν αςκθκεί εμπρόκεςμα προςφυγι, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ απόφαςθσ μζχρι αυτι να
οριςτικοποιθκεί.
5.4

Ειδικοί όροι χρθματοδοτικοφ προγράμματοσ – Κανόνεσ Δθμοςιότθτασ

Ο Δικαιοφχοσ οφείλει να λαμβάνει ζγκριςθ από τθν Ειδικι Υπθρεςία Διαχείριςθσ του Ε.Ρ για τισ
διαδικαςίεσ τθσ διακιρυξθσ, ανάκεςθσ και τροποποίθςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων.
β) Να προβάλλει ςε όλεσ τισ δράςεισ πλθροφόρθςθσ και επικοινωνίασ που υλοποιεί το ζμβλθμα τθσ
Ζνωςθσ, με αναφορά ςτθν Ζνωςθ και ςτο Ταμείο που ςτθρίηει τθν πράξθ.
γ) Να αναρτά ςτον διαδικτυακό τόπο του, αν υπάρχει, ςτοιχεία τθσ πράξθσ, όπωσ ςφντομθ περιγραφι,
ανάλογθ με το επίπεδο τα ςτιριξθσ, ςτόχουσ και αποτελζςματα, επιςθμαίνοντασ τθ χρθματοδοτικι
ςτιριξθ από τθν Ζνωςθ.
5.4.1 Ο Ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ να λαμβάνει μζριμνα για τθν τιρθςθ όλων των μζτρων
πλθροφόρθςθσ που προβλζπονται ςτον Εκτελεςτικό Κανονιςμό (ΕΕ) 1048/2014, ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει
να τοποκετιςει μόνιμθ ευμεγζκθ πινακίδα, ςε εμφανζσ ςθμείο όπου γίνεται εφκολα ορατό από το κοινό,
το αργότερο εντόσ τριϊν μθνϊν από τθν ολοκλιρωςθ τθσ αγοράσ φυςικοφ (ενςϊματου) αντικειμζνου. Θ
πινακίδα, θ οποία ςχεδιάηεται ςφμφωνα με τα τεχνικά χαρακτθριςτικά που κακορίηονται ςτον Εκτελεςτικό
Κανονιςμό 1049/2014, αναγράφει α) τον τφπο και τθν ονομαςία τθσ δράςθσ/του ζργου, β) το ζμβλθμα τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, γ) το Ταμείο που ςτθρίηει τθ δράςθ/το ζργο και δ) διλωςθ που ζχει επιλεγεί από τθν
Υπεφκυνθ Αρχι, ςτθν οποία τονίηεται θ προςτικζμενθ αξία τθσ ςυνειςφοράσ τθσ Ζνωςθσ. Οι εν λόγω
πλθροφορίεσ καταλαμβάνουν τουλάχιςτον το 25% τθσ πινακίδασ.
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6.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

6.1

Ραρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ

6.1.1. Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ και θ διοίκθςθ αυτισ κα διενεργθκεί από τριμελισ
Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ – Ραραλαβισ του ζργου, που κα οριςτεί από τθν επιςπεφδουςα υπθρεςία
(ΔΕΜ) κατά τα αναλυτικϊσ οριηόμενα ςτισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ (Ραράρτθμα Α’) τθσ παροφςασ, θ οποία
και κα ειςθγείται/γνωμοδοτεί ςτο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ηθτιματα που αφοροφν ςτθν
προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και ςτθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του
αναδόχου, ςτθ λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ άνω όρων και ιδίωσ για
ηθτιματα που αφοροφν ςε τροποποίθςθ του αντικειμζνου και παράταςθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, υπό
τουσ όρουσ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016.
6.1.2. Για τθν προςικουςα και ζγκαιρθ παραλαβι των υπθρεςιϊν τθρείται από τον ανάδοχο θμερολόγιο
ςτο οποίο καταγράφονται θ τμθματικι εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, θ κακθμερινι
απαςχόλθςθ του προςωπικοφ ςε αρικμό και ειδικότθτα, ζκτακτα ςυμβάντα και άλλα ςτοιχεία που
ςχετίηονται με τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Το θμερολόγιο ςυνυπογράφεται από τον επόπτθ τθσ
ςφμβαςθσ, που μπορεί να ςθμειϊςει επί αυτοφ παρατθριςεισ για τθν τιρθςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ και
φυλάςςεται ςτον χϊρο εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ ι όταν αυτό δεν είναι εφικτό προςκομίηεται από τον
ανάδοχο ςτθ ζδρα τθσ υπθρεςίασ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί. Οι καταγραφζσ του αποτελοφν ςτοιχείο για τθν
παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ από τθν επιτροπι παραλαβισ.

Διάρκεια ςφμβαςθσ38

6.2

Θ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ ορίηεται περίπου ςε είκοςι ζνα (21) μινεσ, ιτοι τθν 01-02-2021 ι άμεςα από
τθν επομζνθ τθσ θμερομθνίασ υπογραφισ τθσ ζωσ και τθν 31-10-2022.
Πλεσ οι εργαςίεσ κα πραγματοποιθκοφν από τον ανάδοχο ςτθ κζςθ ελλιμενιςμοφ του ΡΑΘ/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.,
ςτον Ρειραιά.

6.3

Ραραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ

Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων κα πραγματοποιείται από τθν αρμόδια
επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ – Ραραλαβισ του Κεφ. 6.1 τθσ παροφςασ, θ οποία κα καταγράφει ςε
Ρρωτόκολλα τμθματικισ παραλαβισ ανά εξάμθνο τισ εργαςίεσ κακϊσ και τθν προμικεια ι αντικατάςταςθ
ειδϊν, εξοπλιςμοφ του πλοίου. Θ οριςτικι παραλαβι κα ςυντελεςτεί με τθν πάροδο του ςυμβατικοφ
χρόνου, ιτοι μετά τθν 31-10-2022 με το Ρρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ, ςφμφωνα και με τα
αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο Ραράρτθμα Α’ (Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ)τθσ παροφςασ.
Το ζργο τθσ αρμόδιασ επιτροπισ για τθν οριςτικι παραλαβι των εργαςιϊν κα πρζπει να ολοκλθρωκεί
εντόσ είκοςι (20) θμερϊν από τθν 31-10-2022.
Αν θ επιτροπι παραλαβισ κρίνει ότι οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι/και τα παραδοτζα δεν ανταποκρίνονται
πλιρωσ ςτουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, ςυντάςςεται πρωτόκολλο προςωρινισ παραλαβισ, που αναφζρει τισ
παρεκκλίςεισ που διαπιςτϊκθκαν από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενεσ
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παρεκκλίςεισ επθρεάηουν τθν καταλλθλόλθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων και
ςυνεπϊσ αν μποροφν οι τελευταίεσ να καλφψουν τισ ςχετικζσ ανάγκεσ.
Στθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι δεν επθρεάηεται θ καταλλθλόλθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ παραλαβι των εν λόγω παρεχόμενων
υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, θ οποία κα πρζπει να είναι ανάλογθ
προσ τισ διαπιςτωκείςεσ παρεκκλίςεισ. Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ωσ άνω απόφαςθσ, θ επιτροπι παραλαβισ
υποχρεοφται να προβεί ςτθν οριςτικι παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων τθσ
ςφμβαςθσ και να ςυντάξει ςχετικό πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν
απόφαςθ. Αν διαπιςτωκεί ότι επθρεάηεται θ καταλλθλότθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου
αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι τα παραδοτζα, με τθν επιφφλαξθ
των οριηομζνων ςτο άρκρο 220 του N.4412/16.
Το πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφαςι του,
θ οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και ςτον ανάδοχο. Αν παρζλκει χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο των 30
θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ του και δεν λθφκεί ςχετικι απόφαςθ για τθν ζγκριςθ ι τθν
απόρριψι του, κεωρείται ότι θ παραλαβι ζχει ςυντελεςκεί αυτοδίκαια. Αν παρζλκει χρονικό διάςτθμα
μεγαλφτερο των τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ του παραδοτζου από τον οικονομικό
φορζα και δεν ζχει εκδοκεί πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 219 του Ν.4412/16 ι
πρωτόκολλο με παρατθριςεισ τθσ παραγράφου 3 του ιδίου άρκρου, κεωρείται ότι θ παραλαβι ζχει
ςυντελεςκεί αυτοδίκαια.
Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου,
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθ ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με
απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και
τα μζλθ τθσ επιτροπισ τθσ παραγράφου 1. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ
διαδικαςίεσ παραλαβισ που προβλζπονται από τθν ςφμβαςθ και ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα. Οι
εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν τθν ολοκλιρωςθ όλων
των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων. Οποιαδιποτε
ενζργεια που ζγινε από τθν αρχικι επιτροπι παραλαβισ, δεν λαμβάνεται υπόψθ.

Απόρριψθ παραδοτζων – Αντικατάςταςθ39

6.4

Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρου ι μζρουσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι /και
παραδοτζων με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ μπορεί να
εγκρίνεται αντικατάςταςθ των υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων αυτϊν με άλλα, που να είναι ςφμφωνα με
τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. Αν θ
αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, θ προκεςμία που ορίηεται για
τθν αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 25% τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, ο δε
ανάδοχοσ υπόκειται ςε ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το άρκρο 218 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο
5.2.2 τθσ παροφςασ, λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ.
Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τισ υπθρεςίεσ ι/και τα παραδοτζα που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν
προκεςμία που του τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει θ ςυνολικι διάρκεια, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και
υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ.
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6.5

Εγγυθμζνθ λειτουργία– Εγγυθτικι επιςτολι καλισ λειτουργίασ

6.5.1 Ο Ανάδοχοσ μετά τθν οριςτικι και ποιοτικι παραλαβι του πλοίου υποχρεοφται να παρζχει εγγφθςθ
ςυνολικισ διάρκειασ δεκαοκτϊ (18) μθνϊν για το ςφνολο των εργαςιϊν, ανταλλακτικϊν και ςυντθριςεων
που εκτελζςτθκαν κατά τθ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τα αναλυτικά οριηόμενα ςτο
Κεφ.6 των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν (Ραράρτθμα Α’) τθσ παροφςασ.
Ειδικά για τθν ςυντιρθςθ “QL1, QL3 &QL4” (“W6”) οι εργαςίεσ και τα ανταλλακτικά κα καλφπτονται από
εγγφθςθ δεκαοκτϊ (18) μθνϊν ι χιλίων (1.500) ωρϊν λειτουργίασ (όποιο ζρκει πρϊτο) από τθν
παραλαβι του ςκάφουσ. Κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ αυτισ, ο ζλεγχοσ και τυχόν ρυκμίςεισ που
επιβάλλονται από τα εγχειρίδια του καταςκευαςτι, κα παραςχεκοφν αδαπάνωσ για το Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ.
Κακ’ όλθ τθν περίοδο τθσ ςφμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ κα παρζχει εγγφθςθ για το πλοίο και τον εξοπλιςμό του
για όλεσ τισ προγραμματιςμζνεσ ςυντθριςεισ και για τθν αποκατάςταςθ των ελαττωμάτων που
ανακφπτουν ι των ζκτακτων ηθμιϊν που προκαλοφνται από δυςλειτουργία των προςφερόμενων ειδϊνυπθρεςιϊν, κακϊσ και για τθ διατιρθςθ των επιχειρθςιακϊν δυνατοτιτων του πλοίου.
Κακ’ όλθ τθν περίοδο τθσ ςφμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ κα παρζχει εγγφθςθ για το πλοίο και τον εξοπλιςμό του
για όλεσ τισ προγραμματιςμζνεσ ςυντθριςεισ και για τθν αποκατάςταςθ των ελαττωμάτων που
ανακφπτουν ι των ζκτακτων ηθμιϊν που προκαλοφνται από δυςλειτουργία των προςφερόμενων ειδϊνυπθρεςιϊν, κακϊσ και για τθ διατιρθςθ των επιχειρθςιακϊν δυνατοτιτων του πλοίου.
Οι εργαςίεσ επιςκευισ ςτα πλαίςια τθσ ςφμβαςθσ και θ διάκεςθ των απαιτοφμενων υλικϊν ανταλλακτικϊν – αναλωςίμων (π.χ. λιπαντικά, χθμικά, λοιπζσ ρευςτζσ και αζριεσ ουςίεσ, κοχλίεσ,
παρεμβφςματα κ.τ.λ.) κα εκτελοφνται-παρζχονται αδαπάνωσ για τθν Υπθρεςία από τον Ανάδοχο ι/και
τουσ υπεργολάβουσ ι/και υποκαταςκευαςτζσ του, ςε οποιονδιποτε λιμζνα βρίςκεται το πλοίο εντόσ τθσ
Ελλθνικισ Επικράτειασ. Εργαςίεσ, οι οποίεσ απαιτοφν φπαρξθ μεγάλων υποδομϊν και υπάρχει
αντικειμενικι αδυναμία εκτζλεςθσ ςτουσ προαναφερκζντεσ Λιμζνεσ, κα εκτελοφνται ςε κατάλλθλεσ
εγκαταςτάςεισ που κα κακορίηονται μετά από πρόταςθ του Αναδόχου και αποδοχι τθσ από τθν
Επιςπεφδουςα Υπθρεςία (ΔΕΜ). Ωςτόςο, εφόςον απαιτθκεί, δφναται για τθν επιςκευι επιμζρουσ και
μόνο εξοπλιςμοφ θ αποςτολι αυτοφ ςε κατάλλθλεσ υποδομζσ του αναδόχου ςτο εξωτερικό ι/και
υπεργολάβων ι/και υποκαταςκευαςτϊν του, κατόπιν πρόταςθσ του Αναδόχου και ζγκριςθσ τθσ από τθν
Επιςπεφδουςα Υπθρεςία (ΔΕΜ). Πλα τα ζξοδα που αφοροφν ςτθν ανωτζρω απαίτθςθ, π.χ. ζξοδα
μετάβαςθσ αναγκαίου προςωπικοφ που κα διακζςει ο Ανάδοχοσ, ζξοδα αποςτολισ εξοπλιςμοφ κλπ,
βαρφνουν αποκλειςτικά τον Ανάδοχο.
Εάν εντόσ πζντε (05) θμερϊν από τθν ειδοποίθςι του από τθν Υπθρεςία, ο Ανάδοχοσ δεν ζχει προβεί ςε
ουςιαςτικζσ ενζργειεσ ζναρξθσ εργαςιϊν αποκατάςταςθσ εμφανιςκείςασ βλάβθσ (παραγγελία υλικϊνπροετοιμαςία εργαςιϊν κλπ), θ Υπθρεςία ζχει τθ δυνατότθτα, πζραν των προβλεπόμενων από τθν
Νομοκεςία κυρϊςεων, να προχωριςει ςτθν αποκατάςταςι τθσ και ςτθ ςυνζχεια να κινιςει τθ διαδικαςία
καταλογιςμοφ τθσ όλθσ ςχετικισ δαπάνθσ ςε βάροσ του Αναδόχου, ι/και κατάπτωςθ τθσ εγγυθτικισ
επιςτολισ Για εκείνα τα μζρθ του πλοίου τα οποία αντικαταςτάκθκαν ι επιςκευάςκθκαν κατά τθ διάρκεια
ςφμβαςθσ, ο χρόνοσ διάρκειασ τθσ εγγφθςθσ παρατείνεται επί τόςο χρόνο όςο απαιτικθκε για τθν
αντικατάςταςθ ι επιςκευι και υπολογίηεται από τθν ειδοποίθςθ του Αναδόχου μζχρι τθν αποκατάςταςι
τουσ. Ειδικότερα αν το πλοίο παραμζνει ςε ακινθςία με υπαιτιότθτα του Αναδόχου (μθ ζγκαιρθ
ανταπόκριςθ, κακυςτεριςεισ ωσ προσ τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν ι παροχισ υλικϊν-ανταλλακτικϊν από τθν
πλευρά του), θ εγγφθςθ κα παρατείνεται αναλογικά με τισ θμζρεσ κακυςτζρθςθσ. Σε περίπτωςθ
εμφάνιςθσ οποιαςδιποτε βλάβθσ, δφο (02) φορζσ ςτο διάςτθμα τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, το εξάρτθμα
ι υλικό δεν κα επιςκευάηεται αλλά κα αντικακίςταται με καινοφργιο. Σθμειϊνεται ότι θμζρεσ ακινθςίασ
λόγω εκτζλεςθσ προγραμματιςμζνων ςυντθριςεων δεν προςμετροφνται ωσ χρόνοσ παράταςθσ εγγφθςθσ.
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6.5.2 Θ ανωτζρω ζγγραφθ εγγφθςθ κα ςυνοδεφεται από ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΚΑΛΘΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ θ
οποία κα πρζπει να είναι ςφμφωνθ µε το Υπόδειγμα Δϋ του Ραραρτιματοσ Γ’ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
Το φψοσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ κακορίηεται ςε ποςοςτό δζκα τοισ εκατό (10%) τθσ κακαρισ
προχπολογιςκείςασ αξίασ (άνευ ΦΡΑ) των παρεχόμενων εργαςιϊν τθσ ςφμβαςθσ, ιτοι κα ανζρχεται ςτο
ποςό των τετρακοςίων χιλιάδων ευρϊ #400.000,00€#. Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ κα άρχεται από τθν
θμερομθνία οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ και κα είναι κατά τρεισ (03) μινεσ μεγαλφτεροσ
από τον οριηόμενο ςτθ ςφμβαςθ χρόνο εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ.
Θ ωσ άνω ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΚΑΛΘΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ αποςκοπεί ςτθν εξαςφάλιςθ τθσ αποκατάςταςθσ των
ελαττωμάτων που ανακφπτουν ι των βλαβϊν που προκαλοφνται κατά τθν περίοδο εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ.
Για τθν παρακολοφκθςθ τθσ εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του αναδόχου, θ επιτροπι
παραλαβισ ι ειδικι επιτροπι που ορίηεται για το ςκοπό αυτόν από τθν ανακζτουςα αρχι προβαίνει ςτον
απαιτοφμενο ζλεγχο τθσ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου ςτα προβλεπόμενα ςτθν ςφμβαςθ για τθν
εγγυθμζνθ λειτουργία του ςυμβατικοφ αντικειμζνου κακ’ όλον τον χρόνο ιςχφοσ τθσ τθρϊντασ ςχετικά
πρακτικά. Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου προσ τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ, θ
επιτροπι ειςθγείται ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ςφμβαςθσ τθν ζκπτωςθ του αναδόχου.
Μζςα ςε ζναν (01) μινα από τθ λιξθ του προβλεπόμενου χρόνου τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ,θ επιτροπι
παραλαβισ ι θ ειδικι επιτροπι ςυντάςςει ςχετικό πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ,
ςτο οποίο αποφαίνεται για τθν ςυμμόρφωςθ του αναδόχου ςτισ απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ
μθ ςυμμόρφωςθσ, ολικισ ι μερικισ, του αναδόχου, θ επιςπεφδουςα μπορεί να προτείνει τθν ολικι ι
μερικι κατάπτωςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ λειτουργίασ του παρόντοσ άρκρου. Το πρωτόκολλο
εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.
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ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (FOLLOW ON SUPPORT)
ΠΛΟΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΠΑΘ/ΛΣ-090 «ΓΑΥΔΟΣ»
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΔΟΚΙΜΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ
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ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
1.1 ΓΕΝΙΚΑ
Η τεχνική προδιαγραφή αναφέρεται στον καθορισμό των
απαιτήσεων για την σύμβαση παροχής υπηρεσιών εν συνεχεία
τεχνικής υποστήριξης στο πλοίο ανοικτής θαλάσσης Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
090 «ΓΑΥΔΟΣ» και τον εξοπλισμό του. Οι προσφερόμενες
υπηρεσίες εν συνεχεία τεχνικής υποστήριξης θα πρέπει να
πληρούν κατ’ ελάχιστον τις απαιτήσεις της παρούσας
προδιαγραφής, λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιχειρησιακή
εκμετάλλευση του ΠΑΘ/ΛΣ 090 «ΓΑΥΔΟΣ» έχει καθορισθεί, κατ’
ελάχιστον, στα 25 έτη και στοχεύοντας στην αδιάκοπη διατήρηση
του σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα.
Αντικείμενο της σύμβασης εν συνεχεία υποστήριξης είναι η
συντήρηση, τεχνική υποστήριξη και παροχή ανταλλακτικών στο
πλοίο ανοικτής θαλάσσης Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 090 «ΓΑΥΔΟΣ», με σκοπό
την αντιμετώπιση των τακτικών συντηρήσεων και των έκτακτων
βλαβών
του σκάφους και του εξοπλισμού που διαθέτει,
διατηρώντας τόσο τις δυνατότητες και τα χαρακτηριστικά του, ως
αρχικώς είχε σχεδιαστεί, όσο και την κλάση του στον
παρακολουθούντα το πλοίο Νηογνώμονα ώστε να μπορεί να
λειτουργεί απρόσκοπτα για την εκπλήρωση της αποστολής του. Για
το λόγο αυτό ο Ανάδοχος θα πρέπει να ανταποκρίνεται με άμεσο
τρόπο στα αιτήματα αποκατάστασης βλαβών σε όλη τη διάρκεια
της σύμβασης.

ΝΑΙ

1.2 ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
1.2.1 Η εθνική και διεθνής νομοθεσία, τα διεθνή πρότυπα, οι
οδηγίες - συστάσεις - εγκύκλιοι - κανονισμοί διεθνών οργανισμών
και Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα εφαρμόζονται, επιμέρους, όπως
ισχύουν.

ΝΑΙ

1.2.2 Η υλοποίηση των προσφερόμενων υπηρεσιών εν συνεχεία
τεχνικής υποστήριξης θα συμμορφώνεται ως προς την
αυστηρότερη ισχύουσα διάταξη σε σχέση με:
- τις απαιτήσεις της παρούσας τεχνικής προδιαγραφής, τους
κανόνες και κανονισμούς του Νηογνώμονα στην κλάση του οποίου
έχει ενταχθεί το πλοίο και
- τα κεφάλαια, τους κανονισμούς, τα άρθρα και τις παραγράφους
των διεθνών συμβάσεων - κανονισμών - οδηγιών - νομοθεσίας στις
οποίες γίνεται αναφορά στην παρούσα τεχνική προδιαγραφή.

ΝΑΙ

Διευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται η εφαρμογή του συνόλου των
ακόλουθων διεθνών συμβάσεων - κανονισμών - οδηγιών νομοθεσίας, αλλά των συγκεκριμένων κεφαλαίων τους, στα οποία
γίνεται αναφορά στα επιμέρους εδάφια της παρούσας τεχνικής
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προδιαγραφής:
α. Της Οδηγίας 2014/90 όπως ισχύει, για όλο τον εξοπλισμό
έκαστου σκάφους, που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της.

ΝΑΙ

β. Της Οδηγίας 2002/84/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όπως
ισχύει.

ΝΑΙ

γ. Του Fire Safety Systems Code (FSS Code) όπωςισχύει.

ΝΑΙ

δ. Του International Life Saving Appliances Code (LSA Code)
όπωςισχύει.

ΝΑΙ

ε. Του Intact Stability Code, 2008 όπωςισχύει.

ΝΑΙ

στ. Της International Convention on the Control of Harmful AntiFouling Systems on Ships, 2001 (AFS 2001) όπωςισχύει.

ΝΑΙ

1.2.3 Σε περίπτωση που υπάρχει αντίφαση μεταξύ της παρούσας
τεχνικής προδιαγραφής με τους Κανόνες και Κανονισμούς (Rules
and Regulations) του παρακολουθούντα το πλοίο Νηογνώμονα, θα
υπερισχύουν οι αυστηρότερες απαιτήσεις, υπό την επιφύλαξη ότι
αυτές δεν επηρεάζουν θέματα ασφάλειας, ευστάθειας του πλοίου
και δεν αίρουν την διατήρησή του στην ανώτατη κλάση για την
κατηγορία του. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, θα πρέπει να
τεκμηριώνεται η μη ικανοποίηση των αυστηρότερων απαιτήσεων
από τον παρακολουθούντα το πλοίο Νηογνώμονα.

ΝΑΙ

1.2.4 Για την ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης έχουν εφαρμογή
οι σε εκτέλεση σχετικών νόμων εκδοθείσες κανονιστικές διατάξεις
και γενικότερα κάθε διάταξη Διεθνούς και Εθνικής νομοθεσίας
(κανονισμοί, οδηγίες, νόμοι, προεδρικά διατάγματα, υπουργικές
αποφάσεις, κ.λ.π.) που διέπουν την ανάθεση και εκτέλεση της
σχετικής σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά στο παρόν.

ΝΑΙ

1.2.5 Τονίζεται ότι οι προσφερόμενες υπηρεσίες εν συνεχεία
τεχνικής υποστήριξης θα εκτελούνται με τέτοιο τρόπο ώστε το
πλοίο και ο εξοπλισμός του να είναι πλήρως λειτουργικά χωρίς
τυχόν περιορισμούς αξιοποίησής τους (π.χ. χαρακτηριστικά,
επιδόσεις κλπ) και σε πλήρη ανταπόκριση με τα αναφερόμενα στην
τεχνική προδιαγραφή και στη σύμβαση.

ΝΑΙ

1.3 ΟΡΙΣΜΟΙ
1.3.1 Νηογνώμονας: Ένας Αναγνωρισμένος Οργανισμός, σύμφωνα
με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 391/2009, όπως ισχύει, μέλος της
Διεθνούς Ένωσης Νηογνωμόνων (IACS) και εξουσιοδοτημένος από
τις Ελληνικές Αρχές, σύμφωνα με την Υ.Α. Αριθ. 4113.311/01/2013
ΥΝΑ (ΦΕΚ Β’ 3049/29-11-2013), όπως ισχύει και ο οποίος θα
διαθέτει και θα εφαρμόζει Κανόνες και Κανονισμούς σχετικούς με
πλοία όπως το ΠΑΘ/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.-090 “ΓΑΥΔΟΣ”. Διευκρινίζεται ότι

ΝΑΙ
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το πλοίο είναι ενταγμένο σε κλάση του “BUREAUVERITAS”.
1.3.2 Υπηρεσία: Οι αρμόδιες καθ’ ύλην Διευθύνσεις, Υπηρεσίες και
τα αρμόδια όργανα του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ και του ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.

ΝΑΙ

1.3.3 (α) Επισπεύδουσα Υπηρεσία: Η Διεύθυνση Επιχειρησιακών
Μέσων (ΔΕΜ) του Α.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.
(β) Επιτροπή Παρακολούθησης – Παραλαβής του Έργου : Να
συσταθεί τριμελής Επιτροπή από τον Κυβερνήτη, τον Α΄ Μηχανικό
και τον Ύπαρχο του πλοίου. Οι αρμοδιότητες της εν λόγω
Επιτροπής συνίστανται κατ’ ελάχιστον στα εξής:
(i) Στην παρακολούθηση υλοποίησης και καλής εκτέλεσης των
όρων της σύμβασης, η οποία θα καταρτιστεί μεταξύ του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του
Αναδόχου, βάσει της παρούσας Διακήρυξης, σύμφωνα με το
ισχύον νομικό πλαίσιο.

ΝΑΙ

(ii) Στην οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των
εκτελεσθέντων εργασιών που αφορούν στην εν συνεχεία τεχνική
υποστήριξη του πλοίου, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης
(μέσα στον καθοριζόμενο από αυτή χρόνο), της διακήρυξης, καθώς
και τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας
1.3.4 Όταν χρησιμοποιούνται οι όροι «εγκεκριμένο», «κατάλληλο»,
«απαιτούμενο», «αναγκαίο», «ικανοποιητικό» ή «best commercial
standards», το αντίστοιχο μηχάνημα ή συσκευή ή εξάρτημα ή
μέρος ή εργασία ή λειτουργία, στο οποίο θα αναφέρονται οι
ανωτέρω όροι, θα πρέπει να συμμορφώνεται με την ανωτέρω
νομοθεσία, την παρούσα τεχνική προδιαγραφή και τους Κανόνες
και Κανονισμούς του Νηογνώμονα. Θα κατατεθεί κατά την
υποβολή τεχνικής προσφοράς Υπεύθυνη Δήλωση του/των
νομίμου/ων εκπροσώπου/ων του Υποψηφίου Αναδόχου σύμφωνα
με την οποία οι προσφερόμενες υπηρεσίες (εργασίες – εξοπλισμός
– συσκευές – ανταλλακτικά – εξαρτήματα) θα υλοποιούνται και θα
συμμορφώνονται με την ανωτέρω νομοθεσία, την παρούσα
τεχνική προδιαγραφή και τους Κανόνες και Κανονισμούς του
Νηογνώμονα, σύμφωνα και με την ανωτέρω παράγραφο 1.2.

ΝΑΙ

1.4 ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ
1.4.1 Τα υλικά που θα χρησιμοποιούνται για την παροχή των
υπηρεσιών εν συνεχεία τεχνικής υποστήριξης στο πλοίο, ο
εξοπλισμός, τα ανταλλακτικά και αναλώσιμα καθώς και όλα τα
παρελκόμενα θα είναι καινούργια, αμεταχείριστα, μη
ανακατασκευασμένα, σύγχρονα, άριστης εμπορικής ποιότητας
(BEST COMMERCIAL STANDARDS), κατάλληλα για ναυτική χρήση
και θα συμμορφώνονται με τους Κανόνες και Κανονισμούς του
Νηογνώμονα, τη σχετική νομοθεσία και τις απαιτήσεις της
παρούσας τεχνικής προδιαγραφής. Ιδιαίτερα για ό,τι αφορά
ηλεκτρονικά συστήματα, τα σχετικά παρεχόμενα υλικά –
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ανταλλακτικά – λογισμικό θα είναι τελευταίας τεχνολογίας. Σε
κάθε περίπτωση τα υλικά, ανταλλακτικά, συστήματα που θα
αντικαθιστούν υπάρχοντα, λόγω φθορών ή λόγω παλαιότητας,
βλαβών κλπ, να είναι γνήσια του κατασκευαστικού οίκου αρχικής
τοποθετήσεως, ή ισοδύναμα ή ανώτερα, ώστε να μην μειώνεται ή
υποβαθμίζεται η λειτουργία για την οποία προορίζονται. Η
συμβατότητα θα εξασφαλίζεται με έγγραφη βεβαίωση του
Υποψηφίου Αναδόχου καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης,καθώς
και με βεβαιώσεις των κατασκευαστών των κύριων συστημάτων
του πλοίου και των συσκευών και μηχανημάτων (εξαιρουμένων
των αναλώσιμων υλικών π.χ. βίδες, κόλλες). Τα συστήματα αυτά
αναλύονται σε: i) πρόωσης, ii) χειρισμών και υποβοήθησης
χειρισμών, iii) ηλεκτρονικά συστήματα, iv) ηλεκτρολογική
εγκατάσταση, v)
μόνιμα συστήματα πυρανίχνευσης και
πυρόσβεσης. Η Υπηρεσία θα έχει το δικαίωμα να απαιτήσει
σχετική τεκμηρίωση και δοκιμές όπως προβλέπεται και στην
παράγραφο 1.5.
1.4.2 Όπου στα επιμέρους Κεφάλαια γίνεται μνεία για τη
συμμόρφωση με νομοθεσία και την παρούσα τεχνική
προδιαγραφή από την οποία απορρέει η έκδοση πιστοποιητικού ή
πιστοποιητικού έγκρισης τύπου ή δήλωσης συμμόρφωσης του
προσφερόμενου εξοπλισμού/υλικών κλπ (εξαιρουμένων των
αναλωσίμων υλικών π.χ. βίδες, κόλλες), θα πρέπει τα αντίστοιχα
πιστοποιητικά ή πιστοποιητικά έγκρισης τύπου ή δηλώσεις
συμμόρφωσης να κατατίθενται κατά την εκτέλεση των αντίστοιχων
εργασιών. Ο Υποψήφιος Ανάδοχος, ή/και υπεργολάβος, να
διαθέτει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (QUALITY MANAGEMENT
SYSTEM) σύμφωνα με ISO 9001:2015 ή νεότερο ή ισοδύναμο ή
αυστηρότερο, με πεδίο εφαρμογής συναφές με τη ναυπήγηση και
συντήρηση πλοίων (προσφερόμενο είδος – υπηρεσία), από
διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. Με την υποβολή της τεχνικής
προσφοράς, να κατατεθούν αντίγραφα των ανωτέρω
πιστοποιητικών, τα οποία θα πρέπει να είναι εν ισχύ,
συνοδευόμενα από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα
εφόσον δεν είναι στα Ελληνικά. Σε περίπτωση που η περίοδος
ισχύος του πιστοποιητικού λήγει κατά τη διάρκεια της Σύμβασης, ο
Ανάδοχος ή υπεργολάβος, θα πρέπει να προβεί έγκαιρα σε όλες τις
απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να εξακολουθήσει να έχει
την ανωτέρω πιστοποίηση καθ΄ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης.
Κατά την υποβολή της τεχνικής προσφοράς να κατατεθεί Υπεύθυνη
Δήλωση του/των νόμιμου/ων εκπροσώπων του Υποψηφίου
Αναδόχου ή υπεργολάβου, στην οποία θα δηλώνεται ότι θα
προβαίνει σε όλες τις ενέργειες για τη διατήρηση του
πιστοποιητικού σε ισχύ.

ΝΑΙ

1.5 ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΟΥ
1.5.1 Η όλη υλοποίηση της εκτέλεσης των εργασιών εν συνεχεία
τεχνικής υποστήριξης θα παρακολουθείται από το Νηογνώμονα
και από την Επιτροπή Παρακολούθησης - Παραλαβής του Έργου

ΝΑΙ

6| Σελ.

ΑΔΑ: 9Π7Ε4653ΠΩ-5ΥΝ

20PROC007546585 2020-10-27
και θα είναι σύμφωνη με : (α) την ανωτέρω σχετική νομοθεσία (βλ.
παρ. 1.2) (β) τους Κανόνες και Κανονισμούς του Νηογνώμονα για
την διατήρηση του πλοίου στην κλάση του και (γ) τις απαιτήσεις
της παρούσας τεχνικής προδιαγραφής. Σε περίπτωση που υπάρχει
αντίφαση μεταξύ της παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής με τους
Κανόνες και Κανονισμούς (Rules and Regulations) του
Νηογνώμονα, θα υπερισχύουν οι αυστηρότερες απαιτήσεις, υπό
την επιφύλαξη ότι αυτές δεν επηρεάζουν θέματα ασφάλειας,
ευστάθειας του σκάφους και δεν αίρουν την απόδοση στο πλοίο
της κλάσης του. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να τεκμηριώνεται
η μη ικανοποίηση των αυστηρότερων απαιτήσεων από τον
παρακολουθούντα το σκάφος Νηογνώμονα.
1.5.2 Τεκμηριωμένες αντιρρήσεις των Εποπτών της Υπηρεσίας ή
Επιθεωρητών του Νηογνώμονα σχετικά με την εκτέλεση του έργου
θα εξετάζονται από τον Ανάδοχο, για την εξεύρεση λύσης κατά
τρόπο ικανοποιητικό για την Υπηρεσία. Οποιεσδήποτε
διαπιστούμενες ελαττωματικές ή κακότεχνες κατασκευές ή
τοποθετημένα ελαττωματικά ή μη αποδεκτά υλικά θα
αντικαθίστανται και τυχόν προκληθείσες εξ’ αιτίας αυτών βλάβες ή
ανωμαλίες θα διορθώνονται από τον Ανάδοχο αδαπάνως για την
Υπηρεσία.

ΝΑΙ

1.5.3 Σε όλα τα στάδια τους, οι εργασίες εν συνεχεία τεχνικής
υποστήριξης θα υλοποιούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να
εξασφαλίζεται η άρτια και άψογη, από τεχνικής και ποιοτικής
πλευράς, εκτέλεση αυτών, η συμβατότητά τους με τη γενική
κατασκευή και η διατήρηση των κύριων χαρακτηριστικών και της
λειτουργικότητας του πλοίου ως αρχικά είχε προβλεφθεί. Η
εκτέλεση του έργου θα γίνεται σύμφωνα με τους όρους της
σύμβασης.

ΝΑΙ

1.5.4 Κατά την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης, ο Ανάδοχος θα
συμμορφώνεται με τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών
προδιαγραφών που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της
σύμβασης, θα εφαρμόζει κανόνες ορθής τεχνικής και πρακτικής,
θα αποδέχεται τον έλεγχο της Υπηρεσίας και τις οδηγίες των
Εποπτών.

ΝΑΙ

1.5.5 Μετά την υπογραφή της σύμβασης και την εκτέλεση των
αρχικών δοκιμών, ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην Επισπεύδουσα
Υπηρεσία αρχική τεχνική έκθεση εργασιών που τυχόν απαιτούνται
να υλοποιηθούν άμεσα (με σχετική τεκμηρίωση), για τις ανάγκες
του έργου της εν συνεχεία τεχνικής υποστήριξης. Παράλληλα, με
την ανωτέρω τεχνική έκθεση θα υποβληθεί και σχετικό
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.

ΝΑΙ

1.5.6 Τροποποιήσεις και εργασίες που απαιτούνται για τη
συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Νηογνώμονα θα είναι
υποχρεωτικές και δεν θα επιβαρύνουν σε καμία περίπτωση την
Υπηρεσία. Ανωτέρω εργασίες θα εκτελούνται αφού προηγουμένως
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γνωστοποιηθούν στην Επισπεύδουσα Υπηρεσία με μέριμνα του
Αναδόχου μαζί με αντίγραφο σχετικής έκθεσης του Νηογνώμονα.
Για όλες τις δοκιμές που θα ζητηθούν από το Νηογνώμονα, θα
γίνεται έγκαιρη ενημέρωση της Επισπεύδουσας Υπηρεσίας. Οι
εκθέσεις των δοκιμών με μέριμνα του Αναδόχου, θα
κοινοποιούνται στην Επισπεύδουσα Υπηρεσία.
ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
2.1 Στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών εν συνεχεία τεχνικής
υποστήριξης, τα υλικά συντήρησης – επισκευής, ο εξοπλισμός
καθώς και όλα τα παρελκόμενα θα είναι καινούργια,
αμεταχείριστα και μη ανακατασκευασμένα.

ΝΑΙ

2.2Στόχος της Υπηρεσίας είναι η επιχειρησιακή ζωή του πλοίου να
ξεπεράσει τα 25 έτη.

ΝΑΙ

2.3 Το πλοίο χρησιμοποιείται ετησίως έως 1.500 ώρες.

ΝΑΙ

2.4 Προς υποβοήθηση του Αναδόχου ως προς την υλοποίηση του
έργου της εν συνεχεία τεχνικής υποστήριξης, σημειώνεται ότι
αυτός οφείλει να συμμορφώνεται με τα επιμέρους χαρακτηριστικά
και τον εξοπλισμό του σκάφους. Σχετικά εγχειρίδια μπορούν να
δοθούν από την επισπεύδουσα υπηρεσία (ΔΕΜ) κατά τη διάρκεια
της σύμβασης.

ΝΑΙ

ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

3.1.1 Μετά την υπογραφή της σύμβασης θα διενεργηθεί
ολοκληρωμένος αρχικός τεχνικός έλεγχος του πλοίου από τον
Ανάδοχο (με έξοδα και ευθύνη του Αναδόχου) στο πλαίσιο αρχικών
δοκιμών λειτουργίας-επιθεωρήσεων, προκειμένου ο Ανάδοχος να
προβεί σε σύνταξη λεπτομερούς τεχνικής έκθεσης, σχετικών
αποτελεσμάτων/ευρημάτων/τυχόν αποκλίσεων ή βλαβών, καθώς
και απαιτούμενων αρχικών και –τυχόν– άμεσων ενεργειών στις
οποίες θα πρέπει να προβεί, αλλά και προκειμένου να καταρτίσει
τον προγραμματισμό συντηρήσεων στο πλαίσιο του έργου. Κατά
τον αρχικό έλεγχο θα πραγματοποιηθεί δοκιμαστικός πλους με
μέριμνα και δαπάνη του Αναδόχου για την διαπίστωση τυχόν
προβλημάτων, σε συνεννόηση με την Επισπεύδουσα υπηρεσία
(ΔΕΜ). Κατόπιν των ελέγχων εν πλω και εν όρμω, θα ακολουθήσει
εκτέλεση εργασιών δεξαμενισμού του πλοίου ώστε να διαπιστωθεί
η κατάσταση των υφάλων, της γάστρας και των αξονικών του
συστημάτων, μέσω σχετικών μετρήσεων. Κατά τη διάρκεια του
δεξαμενισμού
θα
εκτελεστούν
οι
ετήσιες
εργασίες

ΝΑΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΔΟΚΙΜΕΣ
3.1 ΑΡΧΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ
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υφαλοχρωματισμού μετά από καθαρισμό της γάστρας με
υδροβολή ή αμμοβολή αν απαιτείται. Αντίστοιχες εργασίες
καταστρώματος αντισκωριακής προστασίας και βαφής θα γίνουν
όπου απαιτείται. Η διάρκεια των ανωτέρω ελέγχωνεπιθεωρήσεων-δοκιμών δεν θα υπερβαίνει τις δεκατέσσερις (14)
ημέρες. Από το χρονικό διάστημα των δεκατεσσάρων (14) ημερών
εξαιρείται αυτό της διενέργειας του σχετικού δεξαμενισμού, το
οποίο – σε ό,τι αφορά στον προαναφερόμενο δεξαμενισμό –
ορίζεται σε επιπλέον επτά (07) ημέρες. Σε κάθε περίπτωση, τα
παραπάνω χρονικά διαστήματα δύναται να τροποποιηθούν
κατόπιν εμπεριστατωμένης αιτιολόγησης από τον Ανάδοχο και
μετά από σύμφωνη γνώμη της Επισπεύδουσας Υπηρεσίας. Ως
τόπος διενέργειας δοκιμών καθορίζεται ο Πειραιάς. Όλες οι
ανωτέρω περιγραφόμενες εργασίες θα γίνουν με μέριμνα και
δαπάνη του Αναδόχου και με προσωπικό του Αναδόχου.
3.1.2 Οι αρχικές δοκιμές-επιθεωρήσεις θα είναι τέτοιου είδους,
έκτασης και διάρκειας, ώστε να διαπιστωθεί ότι όλα τα
εξαρτήματα, μηχανές, μηχανήματα, συσκευές και εγκαταστάσεις
του πλοίου, καθώς και οι επιδόσεις του λειτουργούν
ικανοποιητικά σε όλες τις δυνατές καταστάσεις λειτουργίας τους
και είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα τεχνική
προδιαγραφή. Για το σκοπό αυτό, με την υπογραφή της σύμβασης,
ο Ανάδοχος θα καταθέσει αναλυτικό χρονοδιάγραμμα με το
σχεδιασμό των αρχικών δοκιμών στην Επισπεύδουσα Υπηρεσία,
προς έγκριση ή τροποποίηση.

ΝΑΙ

3.1.3 Σε περίπτωση που κατά τις αρχικές δοκιμές παρουσιαστούν
ανωμαλίες, αποκλίσεις ή βλάβες, ο Ανάδοχος υποχρεούται να τις
αποκαταστήσει πλήρως και να επαναλάβει τις συγκεκριμένες
δοκιμές για να διαπιστωθεί τελικά η ικανοποιητική λειτουργία του
πλοίου και του εξοπλισμού του.

ΝΑΙ

3.1.4 Όλα τα έξοδα των δοκιμών (ανέλκυσης-καθέλκυσης,
λιπαντικών, γερανών και ότι άλλο απαιτηθεί) θα βαρύνουν τον
Ανάδοχο, ο οποίος θα φέρει και την σχετική ευθύνη κατά την
εκτέλεση των δοκιμών καθώς και θα παρέχει το απαιτούμενο
προσωπικό του.

ΝΑΙ

3.2 ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ
3.2.1 Μετά την ολοκλήρωση έκαστης επί μέρους εργασίας στο
πλαίσιο υλοποίησης του έργου, θα διενεργείται και σχετική τελική
δοκιμή προς διαπίστωση καλής λειτουργίας.

ΝΑΙ

3.2.2 Οι τελικές δοκιμές θα διενεργούνται παρουσία των Εποπτών
της Υπηρεσίας και εκπροσώπου του Νηογνώμονα (όπου
απαιτείται) και η διαπίστωση της καλής λειτουργίας-παραλαβής
των σχετικών εργασιών θα γίνεται από τους Επόπτες της
Υπηρεσίας.

ΝΑΙ
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ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4.1 Ο Υποψήφιος Ανάδοχος στο πλαίσιο του παρόντος έργου, θα
παρέχει και υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης καθώς και εκτέλεσης
εργασιών που περιλαμβάνουν το σύνολο των προγραμματισμένων
συντηρήσεων του πλοίου, των συστημάτων και του εξοπλισμού
του, από 01-02-2021 έως και την 31-10-2022.
Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι στις προγραμματισμένες εργασίες
συντήρησης Κύριων Μηχανών του πλοίου θα περιληφθεί και η
εκτέλεση εργασιών συντήρησης γενικής επισκευής (overhauling)
επιπέδου “QL1, QL3 &QL4 (“W6”), οι οποίες θα εκτελεστούν σε
κάθε περίπτωση (ανεξαρτήτως ωρών λειτουργίας Κύριων
Μηχανών) πριν τη λήξη της σύμβασης, ακόμα και αν δεν έχουν
συμπληρωθεί οι απαιτούμενες ώρες λειτουργίας για την εκτέλεσή
τους κατά τη διάρκεια αυτής.
Η προμήθεια των υλικών - ανταλλακτικών - αναλωσίμων – ψυκτικών
υγρών που θα απαιτηθούν για το ανωτέρω επίπεδο συντήρησης, θα
γίνεται με μέριμνα και δαπάνη του αναδόχου. Σε αυτά
περιλαμβάνονται όλα τα υλικά – ανταλλακτικά – αναλώσιμα –
ψυκτικά υγρά προβλεπόμενης αντικατάστασης από τη
βιβλιογραφία, όλα τα υλικά – ανταλλακτικά – αναλώσιμα που θα
βρεθούν εκτός ορίων, και όλα τα υλικά – ανταλλακτικά –
αναλώσιμα που θα βρεθούν ακατάλληλα προς επανατοποθέτηση.
Επίσης οποιαδήποτε εργασία απαιτηθεί στο πλαίσιο της
αντικατάστασης όλων των παραπάνω υλικών – ανταλλακτικών
καθώς και όποια εργασία ή υλικό – εργαλείο, εξάρμοση και
ηλεκτρολογική – ηλεκτρονική αποσύνδεση – απομόνωση των
μηχανών και περιφερειακών από τα δίκτυα και τους μειωτήρες των
πλοίων θα γίνεται με μέριμνα και δαπάνη του Αναδόχου. Οι
εργασίες που αφορούν το επίπεδο συντήρησης “QL1, QL3 &QL4”
(“W6” - πλήρης αποσυναρμολόγηση κινητήρων-overhauling) θα
πραγματοποιηθούν εκτός του πλοίου στις εγκαταστάσεις του
Αναδόχου. Η μεταφορά από και προς τις εγκαταστάσεις του
Αναδόχου, το ανυψωτικό μεταφορικό μέσο που απαιτείται για την
αφαίρεση των πωμάτων καταστρώματος των πλοίων για την
εξαγωγή των κυρίων μηχανών, οι εργασίες εξάρμοσης,
ανακρέμασης
και
επανατοποθέτησης τους καθώς και η
στεγανοποίηση των πωμάτων καταστρώματος θα γίνεται με δαπάνη
και ευθύνη του Αναδόχου.

ΝΑΙ

Διευκρινίζεται ότι συμφώνως “loadprofile” Κ/Μ πλοίου, η ανωτέρω
συντήρηση επιπέδου “QL1, QL3 &QL4” (“W6”), απαιτείται να
εκτελεστεί με τη συμπλήρωση 9.000 ωρών λειτουργίας Κ/Μ,
συμφώνως εγχειριδίου κατασκευαστή (τρέχουσες ώρες
λειτουργίας Κ/Μ πλοίου: 5.300).
Ο μέγιστος χρόνος ολοκλήρωσης για την εκτέλεση των ανωτέρω
εργασιών [QL1, QL3 &QL4 (“W6”)] θα είναι τέσσερις (04) μήνες
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από την έναρξη αυτών. Οι προαναφερθείσες εργασίες θα πρέπει
να έχουν ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι την 31-10-2022.
Επιπρόσθετα, στο ίδιο πλαίσιο, ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα
φροντίζει με μέριμνα και ευθύνη του για την διατήρηση του
πλοίου στην κλάση στην οποία έχει ενταχθεί και για την συνεχή
παρακολούθησή του από Νηογνώμονα. Η διατήρηση της κλάσης,
με ευθύνη και δαπάνη του Αναδόχου, θα πιστοποιείται με
θεώρηση των πιστοποιητικών κλάσης του πλοίου.
4.2 Οι εν λόγω τακτικές συντηρήσεις, εργασίες, απαιτούμενα
ανταλλακτικά-αναλώσιμα (π.χ. λιπαντικά, χημικά, λοιπές ρευστές
και αέριες ουσίες, κοχλίες, παρεμβύσματα κ.τ.λ.) θα προσφερθούν
από 01-02-2021 έως και την 31-10-2022.

ΝΑΙ

4.3 Πριν την υποβολή των τεχνικών προσφορών, για τους σκοπούς
του έργου, είναι απαραίτητη η επίσκεψη εξουσιοδοτημένων
εκπροσώπων των Υποψηφίων Αναδόχων στο πλοίο, κατόπιν
συνεννόησης και έγκρισης από την Επισπεύδουσα Υπηρεσία
(ΔΕΜ), ώστε να εκτιμηθούν λεπτομερώς οι απαιτούμενες εργασίες.
Επιπρόσθετα, ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα έχει τη δυνατότητα
συγκέντρωσης πληροφοριών και στοιχείων σχετικά με όλα τα μέρη
του πλοίου και του εξοπλισμού αυτού, καθώς και σχετικά με τη
λειτουργική τους κατάσταση. Ο χρονικός προγραμματισμός καθώς
και η διάρκεια έκαστης επίσκεψης θα καθορίζεται από κοινού με
την Επισπεύδουσα Υπηρεσία (ΔΕΜ). Με την τεχνική προσφορά οι
Υποψήφιοι Ανάδοχοι να καταθέσουν Υπεύθυνη Δήλωση με την
οποία θα βεβαιώνεται ότι κατόπιν επιτόπιας επίσκεψης και
μελέτης επί του πλοίου, η προσφερόμενη παροχή της εν συνεχεία
τεχνικής
υποστήριξης-συντήρησης
προορίζεται
για
το
συγκεκριμένο πλοίο και καλύπτει ολόκληρο το πλοίο και τον
εξοπλισμό αυτού.

ΝΑΙ

4.4 Επιπρόσθετα, με την τεχνική προσφορά ο υποψήφιος
ανάδοχος θα προσκομίσει Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία θα
δεσμεύεται ρητά ότι στο πλαίσιο του έργου θα παρέχει για την
Υπηρεσία με μέριμνα και ευθύνη του: α) τη διάθεση κατάλληλου
προσωπικού, β) τη διάθεση κατάλληλων υποδομών, γ) την
απαιτούμενη μεταφορική ικανότητα, δ) την παροχή των
ανταλλακτικών-υλικών-αναλωσίμων που απαιτούνται για τις
ανωτέρω τακτικές συντηρήσεις. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα
να έχει ενημέρωση για τις σχετικές συμβάσεις με τυχόν
υπεργολάβους ή/και υποκατασκευαστές.

ΝΑΙ

4.5 Συγκεκριμένα, θα παρέχονται κατ’ ελάχιστον, εκτός και εάν
ορίζονται επιπρόσθετες των κατωτέρω εργασίες από τους
κατασκευαστές, από την 01-02-2021 έως και την 31-10-2022, όλες
οι προγραμματισμένες συντηρήσεις-εργασίες που απαιτούνται
βάσει των εγχειριδίων των κατασκευαστών και των απαιτήσεων
του Νηογνώμονα και αφορούν στο πλοίο και τον εξοπλισμό του.
Στο πλαίσιο αυτό προβλέπονται και τα ακόλουθα:

ΝΑΙ
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α) Θα εξασφαλίζεται η επάρκεια και η δωρεάν διάθεση υλικώνανταλλακτικών και αναλωσίμων (π.χ. λιπαντικά, χημικά, λοιπές
ρευστές και αέριες ουσίες, κοχλίες, παρεμβύσματα κ.τ.λ.) που θα
απαιτηθούν για όλες τις συντηρήσεις των συστημάτων και του
εξοπλισμού του πλοίου, όπως προβλέπονται από τους
κατασκευαστές των συστημάτων. Τα υλικά που θα αντικαθιστούν,
λόγω φθορών ή λόγω παλαιότητας, βλαβών κλπ, φέροντα
εξοπλισμό του πλοίου, να είναι καινούρια, αμεταχείριστα και μη
ανακατασκευασμένα, γνήσια του κατασκευαστικού οίκου αρχικής
τοποθετήσεως, ή ισοδύναμα ή ανώτερα, ώστε να μην μειώνεται ή
υποβαθμίζεται η λειτουργία για την οποία προορίζονται, σύμφωνα
με τα προβλεπόμενα σε παράγραφο 1.4.1.
β) Το πλήρωμα του πλοίου θα εκτελεί τις συνήθεις εργασίες
επιπέδου χρήστη (π.χ. αλλαγή λαδιών και φίλτρων -Organizational
Level Maintenance).Τυχόν εργασίες που αποτελούν υποχρέωση
του Αναδόχου, αλλά λόγω ειδικών συνθηκών (πχ μη διαθεσιμότητα
του σκάφους) απαιτηθεί να εκτελεστούν από το πλήρωμα, θα
γίνονται κατόπιν αιτήματος του αναδόχου και έγκρισης από
επισπεύδουσα Υπηρεσία ΔΕΜ. Για τις συγκεκριμένες εργασίες θα
δοθεί σχετική εξουσιοδότηση-βεβαίωση του Αναδόχου και των
τυχόν υπεργολάβων ή/και υποκατασκευαστών αυτού προς την
Επισπεύδουσα Υπηρεσία (ΔΕΜ), στην οποία θα αναγράφονται
αναλυτικά τα εκπαιδευμένα – πιστοποιημένα,σύμφωνα με την
παράγραφο 6.4, στελέχη της Υπηρεσίας, καθώς και αναλυτικά οι
εργασίες που εξουσιοδοτούνται να εκτελούν. Επισημαίνεται ότι σε
κάθε περίπτωση τα υλικά - ανταλλακτικά - αναλώσιμα (π.χ.
λιπαντικά, χημικά, λοιπές ρευστές και αέριες ουσίες, κοχλίες,
παρεμβύσματα κ.τ.λ.) για τις σχετικές εργασίες θα παρέχονται από
τον Ανάδοχο με μέριμνα και ευθύνη του αδαπάνως για την
Υπηρεσία.
γ) Θα πραγματοποιούνται αδαπάνως για την Υπηρεσία με μέριμνα
και δαπάνες του Αναδόχου, από τον ίδιο ή από τους τυχόν
υπεργολάβους
ή/και
υποκατασκευαστές
του,
οι
προγραμματισμένες ενδιάμεσες (Intermediate Level Maintenance ILM) και εργοστασιακές (Depot Level Maintenance - DLM) εργασίες
συντήρησης που θα απαιτηθούν για το πλοίο και τον εξοπλισμό
του, όπως προβλέπονται από τον Ανάδοχο και τους τυχόν
υπεργολάβους ή/και υποκατασκευαστές.
δ) Θα εκτελούνται με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη του Αναδόχου
όλες οι προβλεπόμενες από το Νηογνώμονα εργασίες
δεξαμενισμού για το πλοίο καθώς και οι σχετικές εργασίες
επιθεώρησης και αντικατάστασης υλικών όπου απαιτείται.
Συγκεκριμένα, θα εκτελούνται τουλάχιστον: επιθεώρηση ελίκων
και αξονικών συστημάτων (με εξαγωγή των αξόνων, εφόσον αυτό
απαιτηθεί, με δαπάνη του Αναδόχου, συμπεριλαμβανομένων και
των
ανταλλακτικών-υλικών-αναλώσιμων
και
εργασίας
τοποθέτησης αυτών), πηδαλίων και αξόνων πηδαλίων, κουζινέτων
και συστημάτων στεγανοποίησης αξόνων, έλεγχος και
επαναρρύθμιση συστημάτων αντιδιαβρωτικής-αντιηλεκτρολυτικής

12| Σελ.

ΑΔΑ: 9Π7Ε4653ΠΩ-5ΥΝ

20PROC007546585 2020-10-27
προστασίας
(π.χ.
επιθεώρηση/αντικατάσταση
ανοδίων),
καθαρισμός αναρροφήσεων, καθαρισμός και βαφή γάστρας και
υπερκατασκευής, όταν απαιτείται. Οι σχετικές εργασίες θα
εκτελούνται σε κατάλληλες υποδομές εντός της Ελληνικής
Επικράτειας, που θα καθορίζονται μετά από πρόταση του
Αναδόχου και αποδοχή της από την Επισπεύδουσα Υπηρεσία
(ΔΕΜ). Σημειώνεται ότι η διάρκεια των προγραμματισμένων
δεξαμενισμών του πλοίου δεν δύναται να υπερβαίνει τις 30
ημερολογιακές ημέρες. Κάθε επιπλέον ημέρα θα προσμετράται ως
ημέρα
παράτασης
εγγυημένης
λειτουργίας
συμφώνως
παραγράφου 6.6.
ε) Στο πρόγραμμα συντήρησης θα λαμβάνεται υπόψη η απαίτηση
για χρήση του πλοίου έως 1.500 ώρες ετησίως, σύμφωνα με τη
παράγραφο 2.3.
στ) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαμορφώσει κατάλληλα το
σχετικό πρόγραμμα συντηρήσεων, υπό τη μορφή λογισμικού
εγκατεστημένου σε υπολογιστή, για το πλοίο και το σύνολο του
μηχανοηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, συσκευών
και συστημάτων του, ώστε να περιλαμβάνει τα προγραμματισμένα
διαστήματα συντήρησης (ημερολογιακά, ωρών λειτουργίας,
κύκλων καταπόνησης ή οποιαδήποτε άλλη μορφή διαστήματος
συντήρησης που προβλέπεται από τους κατασκευαστές).
ζ) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαμορφώσει κατάλληλα το
ανωτέρω πρόγραμμα συντήρησης , έτσι ώστε ξεχωριστό μέρος
αυτού να περιλαμβάνει το σύνολο των εμπλεκόμενων
υποκατασκευαστών του συνόλου του εξοπλισμού του πλοίου,
προκειμένου κατόπιν επικείμενης ενημέρωσης ή αλλαγής
λογισμικού - μηχανήματος - συσκευής από την εταιρεία
κατασκευής, ο Ανάδοχος να ενημερώνει κατά τη διάρκεια της εν
συνεχεία τεχνικής υποστήριξης εγκαίρως την Υπηρεσία η οποία με
τη σειρά της θα ενημερώνει την αντίστοιχη καρτέλα
κατασκευαστή, ώστε να διατηρείται η ακεραιότητα του σκάφους
με την πάροδο του χρόνου. Πιο συγκεκριμένα, οι ανωτέρω
ενημερώσεις θα περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα:
(i) Ειδοποιήσεις αλλαγής προϊόντος, οι οποίες θα πρέπει να
καλύπτουν αλλαγές εργοστασίων παραγωγής, ενημερώσεις
λογισμικού ή αλλαγές στα part numbers των επιμέρους
εξαρτημάτων.
(ii) Ειδοποιήσεις τέλους του κύκλου ζωής ή διακοπής διάθεσης
προϊόντων, με τις οποίες θα γίνεται έγκαιρη ενημέρωση και
επιβεβαίωση όταν ένα υλικό - ανταλλακτικό πρόκειται να γίνει
παρωχημένο.
Το προσφερόμενο λογισμικό να συνοδεύεται από όλες τις
απαιτούμενες άδειες χρήσης (τουλάχιστον μία άδεια χρήσης για το
πλοίο και μία άδεια χρήσης για την Επισπεύδουσα Υπηρεσία ΔΕΜ),
χωρίς χρονικούς περιορισμούς (time limitations). Ο Ανάδοχος θα
παρέχει αδαπάνως, για το προσφερόμενο χρονικό διάστημα
εγγυημένης λειτουργίας, όλες τις τυχόν ενημερώσεις του
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προσφερόμενου λογισμικού.
η) Σε περίπτωση που η σχετική διαμόρφωση του υπάρχοντος
προγράμματος συντηρήσεων υπό μορφή λογισμικού δεν είναι
εφικτή, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκπονήσει κατάλληλο νέο
πρόγραμμα συντηρήσεων υπό μορφή λογισμικού που θα
περιλαμβάνει τα ως ανω περιγραφόμενα.
4.6 Για την πιστοποίηση της ικανότητας παροχής τεχνικής
υποστήριξης, στις τεχνικές προσφορές των υποψηφίων αναδόχων
θα περιλαμβάνονται στοιχεία για τη δυναμικότητα/υποδομή
εγκαταστάσεων (Ναυπηγείο, Γραφείο Εκπροσώπου Αναδόχου)
οπωσδήποτε στην Ελλάδα και τυχόν εγκαταστάσεων στο εξωτερικό
και την εμπειρία στην τεχνική υποστήριξη των πλοίων, των
προωστήριων μηχανών και των λοιπών συστημάτων αυτών, του
Υποψηφίου Αναδόχου ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του. Να
υποβληθεί Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου/ων εκπροσώπου/ων
του Υποψηφίου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο
Υποψήφιος Ανάδοχος διαθέτει την ικανότητα παροχής εγγύησης τεχνικής υποστήριξης πλοίων οπωσδήποτε στην Ελλάδα.
Ειδικότερα: O Υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να δηλώνει τον τρόπο
εκπλήρωσης της παροχής τεχνικής υποστήριξης, μέσω ειδικής
αναφοράς – δήλωσης ανάθεσης σε εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή
εταιρεία ή σε τμήμα τεχνικής υποστήριξης στην Ελλάδα, (σε
περίπτωση όπου ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν διαθέτει τοπικές
εγκαταστάσεις στην Ελλάδα), επιπλέον των κατά περίπτωση
λειτουργούντων εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων οίκων των επί
μέρους συστημάτων, που θα συντονίζει τις διαδικασίες τεχνικής
υποστήριξης. Επισημαίνεται ότι, σε κάθε περίπτωση από την
πλευρά της Υπηρεσίας υπόχρεος της τεχνικής υποστήριξης
παραμένει ο Ανάδοχος και όχι ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός
του ή εταιρεία ή τμήμα τεχνικής υποστήριξης.
ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ

ΝΑΙ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
5.1 Η εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας, θα γίνει με
μέριμνα, δαπάνη και μέσα του Αναδόχου. Οι σχετικές δαπάνες
μετακίνησης-παραμονής και εκπαίδευσης (χώρος εκπαίδευσης,
εκπαιδευτικό
υλικό,
μετακινήσεις
εκπαιδευτών
&
εκπαιδευομένων, διαμονή κ.α.) του προσωπικού θα βαρύνει
αποκλειστικά τον Ανάδοχο.

ΝΑΙ

5.2 Οι εργασίες που θα εκτελούνται από το προσωπικό της
Υπηρεσίας θα είναι οι συνήθεις εργασίες σε επίπεδο χρήστη, θα
τυγχάνουν της αποδοχής του Αναδόχου και συνακόλουθα δεν τον
εξαιρούν από οποιαδήποτε υποχρέωση παροχής εν συνεχεία
τεχνικής υποστήριξης καθώς και εγγύησης, ούτε επηρεάζουν την
υλοποίησή τους. Οποιαδήποτε άλλη εργασία πέραν αυτών θα
εκτελείται με μέριμνα, δαπάνη και ευθύνη του Αναδόχου από

ΝΑΙ
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προσωπικό του Αναδόχου. Τυχόν εργασίες που αποτελούν
υποχρέωση του Αναδόχου, αλλά λόγω ειδικών συνθηκών (πχ μη
διαθεσιμότητα του σκάφους) απαιτηθεί να εκτελεστούν από το
πλήρωμα, θα γίνονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην
παράγραφο 4.5 (β).
5.3 Με την υπογραφή της σύμβασης, εφόσον το επιθυμεί ο
Ανάδοχος, σε συνεργασία με την Επισπεύδουσα Υπηρεσία (ΔΕΜ)
θα καταρτιστεί πρόγραμμα εκπαίδευσης, οι επιμέρους
λεπτομέρειες του οποίου (αριθμός εκπαιδευόμενων, επίπεδα
συντήρησης, χρονοδιάγραμμα κτλ.) θα συμφωνηθούν από κοινού.
Σε κάθε περίπτωση ο μέγιστος αριθμός εκπαιδευόμενων δεν θα
ξεπερνάει τους δέκα (10).

ΝΑΙ

5.4 Ειδικότερα, όσον αφορά την εκπαίδευση των τεχνικών κυρίων
μηχανών, μετά το πέρας της εκπαίδευσης θα χορηγείται σχετικό
πιστοποιητικό/βεβαίωση παρακολούθησης και επάρκειας των
εκπαιδευόμενων από τον κατασκευαστή των κυρίων μηχανών,
αναφορικά με το αντικείμενο εκπαίδευσης και την επάρκειά τους
ως προς τη λειτουργία, το χειρισμό, τη συντήρηση και τις επισκευές
των κυρίων μηχανών του πλοίου.

ΝΑΙ

ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

6.1 Ο Ανάδοχος μετά την οριστική και ποιοτική παραλαβή του
πλοίου υποχρεούται να παρέχει εγγύηση συνολικής διάρκειας
δεκαοκτώ (18) μηνών για το σύνολο των εργασιών, ανταλλακτικών
και συντηρήσεων που εκτελέστηκαν κατά τη συνολική διάρκεια της
σύμβασης.

ΝΑΙ

6.2 Ειδικά για την συντήρηση “QL1, QL3 &QL4” (“W6”) οι εργασίες
και τα ανταλλακτικά θα καλύπτονται από εγγύηση δεκαοκτώ (18)
μηνών ή χιλίων (1.500) ωρών λειτουργίας (όποιο έρθει πρώτο)
από την παραλαβή του σκάφους. Κατά τη διάρκεια της εγγύησης
αυτής, ο έλεγχος και τυχόν ρυθμίσεις που επιβάλλονται από τα
εγχειρίδια του κατασκευαστή, θα παρασχεθούν αδαπάνως για το
Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ.

ΝΑΙ

6.3 Καθ’ όλη την περίοδο της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα παρέχει
εγγύηση για το πλοίο και τον εξοπλισμό του για όλες τις
προγραμματισμένες συντηρήσεις και για την αποκατάσταση των
ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των έκτακτων ζημιών που
προκαλούνται από δυσλειτουργία των προσφερόμενων ειδώνυπηρεσιών, καθώς και για τη διατήρηση των επιχειρησιακών
δυνατοτήτων του πλοίου.

ΝΑΙ

6.4 Ο Ανάδοχος κατά τη διάρκεια της σύμβασης είναι
υποχρεωμένος, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση της Υπηρεσίας,
για την αντικατάσταση ή επισκευή κάθε βλάβης ή φθοράς επί του

ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
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πλοίου και επί του εξοπλισμού αυτού που δεν προέρχονται από
λάθος χειρισμό του προσωπικού ή εξ’ υπαιτιότητας τρίτων. Βλάβη ή
ζημιά θεωρείται εκτός των άλλων και η μείωση των επιχειρησιακών
δυνατοτήτων του πλοίου (οικονομική ταχύτητα, μέγιστη ταχύτητα,
αυτονομία, ακτίνα ενέργειας, πλεύση με δυσμενείς καιρικές
συνθήκες κ.τ.λ.). Σε περίπτωση που παρουσιασθεί μείωση των
ανωτέρω επιχειρησιακών δυνατοτήτων, εντός του χρόνου
σύμβασης, θα εκτελούνται οι απαιτούμενες δοκιμές με μέριμνα και
δαπάνες του Αναδόχου, παρουσία εκπροσώπων της Επισπεύδουσας
Υπηρεσίας (ΔΕΜ) και του Αναδόχου, για τη διαπίστωση της μείωσης
των ανωτέρω επιχειρησιακών δυνατοτήτων, καθώς και των αιτιών
της εκάστοτε βλάβης και για τον προγραμματισμό αποκατάστασής
της.
6.5 Οι εργασίες επισκευής στα πλαίσια της σύμβασης και η διάθεση
των απαιτούμενων υλικών - ανταλλακτικών – αναλωσίμων (π.χ.
λιπαντικά, χημικά, λοιπές ρευστές και αέριες ουσίες, κοχλίες,
παρεμβύσματα κ.τ.λ.) θα εκτελούνται-παρέχονται αδαπάνως για την
Υπηρεσία από τον Ανάδοχο ή/και τους υπεργολάβους ή/και
υποκατασκευαστές του, σε οποιονδήποτε λιμένα βρίσκεται το πλοίο
εντός της Ελληνικής Επικράτειας. Εργασίες, οι οποίες απαιτούν
ύπαρξη μεγάλων υποδομών και υπάρχει αντικειμενική αδυναμία
εκτέλεσης στους προαναφερθέντες Λιμένες, θα εκτελούνται σε
κατάλληλες εγκαταστάσεις που θα καθορίζονται μετά από πρόταση
του Αναδόχου και αποδοχή της από την Επισπεύδουσα Υπηρεσία
(ΔΕΜ). Ωστόσο, εφόσον απαιτηθεί, δύναται για την επισκευή
επιμέρους και μόνο εξοπλισμού η αποστολή αυτού σε κατάλληλες
υποδομές του αναδόχου στο εξωτερικό ή/και υπεργολάβων ή/και
υποκατασκευαστών του, κατόπιν πρότασης του Αναδόχου και
έγκρισης της από την Επισπεύδουσα Υπηρεσία (ΔΕΜ). Όλα τα έξοδα
που αφορούν στην ανωτέρω απαίτηση, π.χ. έξοδα μετάβασης
αναγκαίου προσωπικού που θα διαθέσει ο Ανάδοχος, έξοδα
αποστολής εξοπλισμού κλπ, βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο.

ΝΑΙ

6.6 Εάν εντός πέντε (05) ημερών από την ειδοποίησή του από την
Υπηρεσία, ο Ανάδοχος δεν έχει προβεί σε ουσιαστικές ενέργειες
έναρξης εργασιών αποκατάστασης εμφανισθείσας βλάβης
(παραγγελία υλικών-προετοιμασία εργασιών κλπ), η Υπηρεσία έχει
τη δυνατότητα, πέραν των προβλεπόμενων από την Νομοθεσία
κυρώσεων, να προχωρήσει στην αποκατάστασή της και στη
συνέχεια να κινήσει τη διαδικασία καταλογισμού της όλης σχετικής
δαπάνης σε βάρος του Αναδόχου, ή/και κατάπτωση της εγγυητικής
επιστολής.

ΝΑΙ

6.7 Για εκείνα τα μέρη του πλοίου τα οποία αντικαταστάθηκαν ή
επισκευάσθηκαν κατά τη διάρκεια σύμβασης, ο χρόνος διάρκειας

ΝΑΙ
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της εγγύησης παρατείνεται επί τόσο χρόνο όσο απαιτήθηκε για την
αντικατάσταση ή επισκευή και υπολογίζεται από την ειδοποίηση
του Αναδόχου μέχρι την αποκατάστασή τους. Ειδικότερα αν το
πλοίο παραμένει σε ακινησία με υπαιτιότητα του Αναδόχου (μη
έγκαιρη ανταπόκριση, καθυστερήσεις ως προς την εκτέλεση
εργασιών ή παροχής υλικών-ανταλλακτικών από την πλευρά του), η
εγγύηση θα παρατείνεται αναλογικά με τις ημέρες καθυστέρησης.
Σε περίπτωση εμφάνισης οποιασδήποτε βλάβης, δύο (02) φορές στο
διάστημα της εγγυημένης λειτουργίας, το εξάρτημα ή υλικό δεν θα
επισκευάζεται αλλά θα αντικαθίσταται με καινούργιο. Σημειώνεται
ότι ημέρες ακινησίας λόγω εκτέλεσης προγραμματισμένων
συντηρήσεων δεν προσμετρούνται ως χρόνος παράτασης εγγύησης.
6.8 Σε περίπτωση που απαιτηθεί αντικατάσταση μηχανήματος ή
εξοπλισμού κατά τη διάρκεια της Σύμβασης, ο Ανάδοχος εγγυάται
τη διαθεσιμότητα των ανταλλακτικών τους για τουλάχιστον τέσσερα
(04) έτη μετά τη λήξη της σύμβασης.
6.9 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μεταβιβάσει στην Υπηρεσία όλα
τα απορρέοντα δικαιώματα από τις εγγυήσεις που παρέχουν οι
υπεργολάβοι ή/και κατασκευαστές του.
ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ
7.1 Οι παραλαβές των εργασιών – ανταλλακτικών – υλικών θα
γίνονται από την αρμόδια επιτροπή που αναφέρεται στην
παράγραφο 1.3.3 (β), όπου θα καταγράφονται οι εκτελεσθείσες
εργασίες και τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν καθώς και
την συμμόρφωση του Αναδόχου με τα ορισθέντα στην παρούσα
τεχνική προδιαγραφή.
7.2 Οι παραλαβές θα πραγματοποιούνται κάθε έξι μήνες με
πρωτόκολλο παραλαβής που συντάσσει η αρμόδια επιτροπή, ενώ
τελικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής θα γίνει μετά το τέλος
της συμβατικής περιόδου του συνόλου της εν συνεχεία
υποστήριξης.
7.3 Η διάρκεια των παραλαβών δεν θα υπερβαίνει τις είκοσι (20)
ημέρες.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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Ανικει ςτθν υπ’ αρικµ. 09/2020 Διακιρυξθ Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ/ ΓΔΟΥ/ ΔΙΡΕΑ 2ο

ΡΑΑΤΗΜΑ Β’
ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

«Ιςότθτα, Αλλθλεγγφθ, Ρροςταςία»
Ευρωπαϊκι
Ζνωςθ
Ταμείο
Εςωτερικισ
Αςφάλειασ

Με τθ ςυγχρθματοδότθςθ από το Ταμείο Εςωτερικισ Αςφάλειασ 20142020 τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και τθσ Ελλάδασ - Ειδικόσ Στόχοσ
«Λειτουργικι Ενίςχυςθ – SO 3», Εκνικόσ Στόχοσ: «Λειτουργικι Ενίςχυςθ
για τα Σφνορα-ΝΟ2»
Ευρωπαϊκι Συμμετοχι: 75% - Εκνικι Συμμετοχι: 25%
Σελίδα 61

ΑΔΑ: 9Π7Ε4653ΠΩ-5ΥΝ

20PROC007546585 2020-10-27

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα
Στοιχεία της δημοσίευσης
Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη
διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που
απαιτούνται στο Μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει
χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ
/ΤΕΥΔ. Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Προσωρινός αριθμός
προκήρυξης στην ΕΕ: αριθμός
[], ημερομηνία [], σελίδα []
Αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ:
[][][][]/S [][][][][][]

2020/S 209-510658

Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα
αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα
είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (π.χ.
παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο)
Δημοσίευση σε εθνικό
επίπεδο: (π.χ. www.promitheus.
gov.gr/[ΑΔΑΜ Προκήρυξης
στο ΚΗΜΔΗΣ])

www.eprocurement.gov.gr Αρ.Συστ.
92090

Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δημοσίευση γνωστοποίησης στην Επίσημη
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακαλείστε να παράσχετε άλλες πληροφορίες
με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης
δημόσιας σύμβασης.

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Ταυτότητα του αγοραστή

Επίσημη ονομασία:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
/ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ
ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει:
997881842
Δικτυακός τόπος (εφόσον
υπάρχει):
www.hcg.gr
Πόλη:
Πειραιάς
Οδός και αριθμός:
Ακτή Βασιλειάδη (Πύλη Ε1-Ε2)
Ταχ. κωδ.:
18510
Αρμόδιος επικοινωνίας:
Υποπλοίαρχος ΛΣ Αθανασίου Ευαγγελία
Τηλέφωνο:
213-1374648
φαξ:
Ηλ. ταχ/μείο:
dipea.b@yna.gov.gr
Χώρα:
GR
Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Τίτλος:
ΑΡΙΘ. 09/2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Σύντομη περιγραφή:
Διακήρυξη υπ΄αριθ. 09/2020 Ανοικτού, Διεθνούς Διαγωνισμού για την «Εν συνεχεία
υποστήριξη (FOLLOW ON SUPPORT) Πλοίου Ανοικτής Θαλάσσης ΠΑΘ/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ
090», συνολικής εκτιμώμενης αξίας σύμβασης τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ #4.
000.000,00€# (απαλλάσσεται ΦΠΑ), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Αριθμός αναφοράς αρχείου
που αποδίδεται στον φάκελο
από την αναθέτουσα αρχή ή
τον αναθέτοντα φορέα (εάν
υπάρχει):

2832.9/70671/2020/22-10-2020

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Επωνυμία:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:
Ηλ. ταχ/μείο:
Τηλέφωνο:
φαξ:
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει
Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει):
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση;
Ναι / Όχι
Ο ΟΦ αποτελεί προστατευόμενο εργαστήριο
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι
προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση
συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή
μειονεκτούντων εργαζομένων;
%

Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες
ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία
Ο ΟΦ είναι εγγεγραμμένος σε Εθνικό Σύστημα (Προ)Επιλογής
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει
εθνικού συστήματος (προ)επιλογής];
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον
σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η
πιστοποίηση και κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο
Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια
επιλογής;
Ναι / Όχι
Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση
πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή
στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε
εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάν;
Ναι / Όχι
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, να αναφέρετε:
O ΟΦ συμμετάσχει στη διαδικασία μαζί με άλλους Οικονομικούς Φορείς
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με
άλλους;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
α) Να αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στον όμιλο
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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α) Να αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στον όμιλο
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):
-

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν
από κοινού στη διαδικασία προμήθειας:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία του συμμετέχοντος ομίλου:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.
0

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1
Όνομα:
Επώνυμο:
Ημερομηνία γέννησης:
Τόπος γέννησης:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχ/μείο:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:
Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
Βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν)
κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;
Απάντηση:
Ναι / Όχι

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται
ο οικονομικός φορέας
Δεν βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Εάν ναι και στο μέτρο που είναι γνωστοί, παραθέστε κατάλογο των
προτεινόμενων υπεργολάβων:
-

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού

Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες βάσει των εθνικών διατάξεων για την
εφαρμογή των λόγων που ορίζονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας:
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης
..
Λόγος(-οι)
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Διαφθορά
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Ημερομηνία της καταδίκης
..
Λόγος(-οι)
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Απάτη
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης
..
Λόγος(-οι)
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης
..
Λόγος(-οι)
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης
..
Λόγος(-οι)
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης
..
Λόγος(-οι)
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

8

ΑΔΑ: 9Π7Ε4653ΠΩ-5ΥΝ

20PROC007546585
2020-10-27
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:
Καταβολή φόρων
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή
φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα
εγκατάστασης;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
Ενεχόμενο ποσό
Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι
Διευκρινίστε:
H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης
..
Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που
οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων
τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό
για την καταβολή τους;
Ναι / Όχι
Παρακαλώ περιγράψτε
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Παρακαλώ περιγράψτε
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο
και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο
από τη χώρα εγκατάστασης;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
Ενεχόμενο ποσό
Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι
Διευκρινίστε:
H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης
..
Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που
οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων
τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό
για την καταβολή τους;
Ναι / Όχι
Παρακαλώ περιγράψτε
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του περιβαλλοντικού δικαίου;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του κοινωνικού δικαίου;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του εργατικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του εργατικού δικαίου;
Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Πτώχευση
Ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού

Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Ανάλογη κατάσταση προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από
παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να

εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο
Tελεί ο οικονομικός φορέας υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το
δικαστήριο;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού
Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων λόγω της
συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Παροχή συμβουλών ή εμπλοκή στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της
σύμβασης
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο εμπλακεί στην
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ περιγράψτε
Πρόωρη καταγγελία, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις
Έχει υποστεί ο οικονομικός φορέας πρόωρη καταγγελία προηγούμενης δημόσιας
σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης
παραχώρησης, ή επιβολή αποζημιώσεων ή άλλων παρόμοιων κυρώσεων σε σχέση με την
εν λόγω προηγούμενη σύμβαση;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα υποβολής δικαιολογητικών,
απόκτηση εμπιστευτικών πληροφοριών

Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, β) έχει
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, γ) δεν ήταν σε θέση να υποβάλει, χωρίς
καθυστέρηση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή ή τον
αναθέτοντα φορέα, και δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη
διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να
αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο
πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις
που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;
Απάντηση:
Ναι / Όχι

Δ: Άλλοι λόγοι αποκλεισμού που ενδέχεται να προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία
του κράτους μέλους της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα
Αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού
Ισχύουν οι αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού που ορίζονται στη σχετική προκήρυξη
/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Α: Καταλληλότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά
κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον
αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της
διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη
/γνωστοποίηση.
Εγγραφή στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο
Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά μητρώα
που τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο
παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα
κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που
καθορίζονται στο παράρτημα αυτό.
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Εγγραφή στο σχετικό εμπορικό μητρώο
Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά εμπορικά μητρώα που
τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο
παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα
κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που
καθορίζονται στο παράρτημα αυτό.
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά
κριτήρια επιλογής έχουνε προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον
αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της
διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη
/γνωστοποίηση.
Μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών
Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών
που απαιτούνται βάσει της σχετικής προκήρυξης/γνωστοποίησης ή των
εγγράφων της διαδικασίας σύναψης σύμβασης είναι ο εξής:
Αριθμός ετών
Μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά
κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον
αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της
διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη
/γνωστοποίηση.
Για τις συμβάσεις προμηθειών: παραδόσεις είδους που έχει προσδιοριστεί
Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: Κατά τη διάρκεια της περιόδου
αναφοράς, ο οικονομικός φορέας έχει προβεί στις ακόλουθες κυριότερες
παραδόσεις του είδους που έχει προσδιοριστεί: Κατά τη σύνταξη του σχετικού
καταλόγου αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους δημόσιους ή
ιδιωτικούς παραλήπτες. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία
έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση πείρας που υπερβαίνει τα τρία έτη.
Περιγραφή
Ποσό
Ημερομηνία Έναρξης
..
Ημερομηνία Λήξης
..
Αποδέκτες
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Αποδέκτες
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Τεχνικός εξοπλισμός και μέτρα για την εξασφάλιση της ποιότητας
Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και
λαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα για την εξασφάλιση της ποιότητας:
Παρακαλώ περιγράψτε
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την εκτέλεση της σύμβασης:
Παρακαλώ περιγράψτε
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Τεχνικό προσωπικό ή τεχνικές υπηρεσίες για τον έλεγχο της ποιότητας

Ο οικονομικός φορέας μπορεί να χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Ο οικονομικός φορέας μπορεί να χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες, ιδίως τους υπεύθυνους για τον
έλεγχο της ποιότητας. Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές
υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα,
αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως
καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά
έντυπα ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ.
Παρακαλώ περιγράψτε
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό
Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό του οικονομικού φορέα κατά τα
τελευταία τρία έτη ήταν το εξής:
Έτος
Αριθμός
Έτος
Αριθμός
Έτος
Αριθμός
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Λήξη
Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει
σύμφωνα με τα μέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη
επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και
χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές
αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν:
α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε
κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας
έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει] ή
β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του
άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή
ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην αναθέτουσα αρχή ή
τον αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι, ενότητα Α, προκειμένου να
αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στο
Μέρος ΙΙΙ και το Μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης για
τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι.
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές):
Ημερομηνία
Τόπος
Υπογραφή
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ΡΑΑΤΗΜΑ Γϋ
ΥΡΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΟΛΩΝ

YΡΟ∆ΕΙΓΜΑ Αϋ
ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΡΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΤΘΤΑ
ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΑΜΕΙΟ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΟΛΘΡΤΩΝ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΖΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.)
Θμερομθνία ζκδοςθσ: ……………………………..
Ρροσ: Υπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ / Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν /
Διεφκυνςθ Ρρομθκειϊν και Εποπτείασ Αποκθκϊν/ Τμιμα 2ο - Υλοποίθςθσ προμθκειϊν Τακτικϊν
Διαγωνιςμϊν, Ακτι Βαςιλειάδθ Ρφλθ Ε1-Ε2, 185 10
Εγγφθςθ μασ υπ’ αρικμ. ……………….. ποςοφ ………………….……. ευρϊ40.
Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ανζκκλθτα και
ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των ευρϊ
…………………………41 υπζρ του
(i) *ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου+: (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο) .............................., ΑΦΜ:
................ (διεφκυνςθ) .......................………………………………….., ι
(ii) *ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+: (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ......................
(διεφκυνςθ) .......................………………………………….. ι
(iii) *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των φυςικϊν / νομικϊν προςϊπων
α)
(πλιρθ
επωνυμία)
........................,
ΑΦΜ:
......................
(διεφκυνςθ)
.......................…………………………………..
β)
(πλιρθ
επωνυμία)
........................,
ΑΦΜ:
......................
(διεφκυνςθ)
.......................…………………………………..
γ)
(πλιρθ
επωνυμία)
........................,
ΑΦΜ:
......................
(διεφκυνςθ)
42
.......................…………………………………..
ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ
ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ, για τθ ςυμμετοχι του/τθσ/τουσ ςτο διενεργοφμενο
διαγωνιςμό τθσ ............................... (καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν) ςφμφωνα με τθν
(αρικμό/θμερομθνία) ..................... Διακιρυξθ.....................................................43 του Υπουργείου
Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ / Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν / Διεφκυνςθ Ρρομθκειϊν
και Εποπτείασ Αποκθκϊν/ Τμιμα 2ο Υλοποίθςθσ προμθκειϊν Τακτικϊν Διαγωνιςμϊν, για τθν ανάδειξθ
40

Το φψοσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ κακορίηεται ςτθ διακιρυξθ ςε ςυγκεκριμζνο χρθματικό ποςό.
Αναγράφεται ολογράφωσ και ςε παρζνκεςθ αρικμθτικϊσ (άρκρο 72 Ν. 4412/2016).
41
Ππωσ ορίηεται ςτθ διακιρυξθ.
42
Συμπλθρϊνεται με όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ.
43
Συνοπτικι περιγραφι των προσ προμικεια αγακϊν / υπθρεςιϊν, κλπ.

«Ιςότθτα, Αλλθλεγγφθ, Ρροςταςία»
Ευρωπαϊκι
Ζνωςθ
Ταμείο
Εςωτερικισ
Αςφάλειασ

Με τθ ςυγχρθματοδότθςθ από το Ταμείο Εςωτερικισ Αςφάλειασ 20142020 τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και τθσ Ελλάδασ - Ειδικόσ Στόχοσ
«Λειτουργικι Ενίςχυςθ – SO 3», Εκνικόσ Στόχοσ: «Λειτουργικι Ενίςχυςθ
για τα Σφνορα-ΝΟ2»
Ευρωπαϊκι Συμμετοχι: 75% - Εκνικι Συμμετοχι: 25%
Σελίδα 62
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αναδόχου για τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ: “................................................(τίτλοσ ςφμβαςθσ)”/ για το/α
τμιμα/τα ...............44
Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ από τθ ςυμμετοχι ςτθν ανωτζρω διαδικαςία απορρζουςεσ
υποχρεϊςεισ του/τθσ (................................................- υπζρ ου θ εγγφθςθ) κακ’ όλο τον χρόνο ιςχφοσ τθσ.
Το παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ
μασ αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ μζςα
ςε πζντε (05) θμζρεσ από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.
Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν …………………………………………………..45.
ι
Θ παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι
μποροφμε να κεωριςουμε τθν Τράπεηα μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ εγγυοδοςίασ μασ.
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο
τζλοσ χαρτοςιμου.
Αποδεχόμαςτε να παρατείνομε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ ςασ, ςτο οποίο
επιςυνάπτεται θ ςυναίνεςθ του υπζρ ου για τθν παράταςθ τθσ προςφοράσ, ςφμφωνα με το άρκρο ... τθσ
Διακιρυξθσ, μετθνπροχπόκεςθότιτοςχετικόαίτθμάςασκαμασυποβλθκείπριναπότθνθμερομθνίαλιξθστθσ46.
Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί, ςυνυπολογίηοντασ και το
ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε47.
(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι)

44

Εφόςον θ εγγυθτικι επιςτολι αφορά ςε προςφορά τμιματοσ/τμθμάτων τθσ Διακιρυξθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτα
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ςυμπλθρϊνεται ο αφξων αρικμόσ του/ων τμιματοσ/τμθμάτων για το/α οποίο/α υποβάλλεται προςφορά.
45
ΣΘΜΕΙΩΣΘΓΙΑΤΘΝΤΑΡΕΗΑ: Επιλζγουμε ςυγκεκριμζνο χρόνο λιξθσ ι μζχρι τθν επιςτροφι. Ο χρόνοσ ιςχφοσ πρζπει να είναι
μεγαλφτεροσ τουλάχιςτον κατά τριάντα (30) θμζρεσ του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, όπωσ αυτόσ ορίηεται ςτθ διακιρυξθ
(άρκρο 72 του Ν. 4412/2016).
46
Άρκρο 72 του Ν. 4412/2016.
47
Ο κακοριςμόσ ανωτάτου ορίου ζκδοςθσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν από τισ τράπεηεσ που λειτουργοφν ςτθν Ελλάδα
κεςμοκετικθκε με τθν υπ' αρικ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν, με τθν
οποία και κατζςτθ υποχρεωτικι και θ αναγραφι τθσ ςχετικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν εγγυθτικι επιςτολι.

«Ιςότθτα, Αλλθλεγγφθ, Ρροςταςία»
Ευρωπαϊκι
Ζνωςθ
Ταμείο
Εςωτερικισ
Αςφάλειασ

Με τθ ςυγχρθματοδότθςθ από το Ταμείο Εςωτερικισ Αςφάλειασ 20142020 τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και τθσ Ελλάδασ - Ειδικόσ Στόχοσ
«Λειτουργικι Ενίςχυςθ – SO 3», Εκνικόσ Στόχοσ: «Λειτουργικι Ενίςχυςθ
για τα Σφνορα-ΝΟ2»
Ευρωπαϊκι Συμμετοχι: 75% - Εκνικι Συμμετοχι: 25%
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ΥΡΟ∆ΕΙΓΜΑ Βϋ
ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΡΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΤΘΤΑ
ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΑΜΕΙΟ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΟΛΘΡΤΩΝ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΖΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.)
Θμερομθνία ζκδοςθσ ……………………………..
Ρροσ: Υπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ / Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν /
Διεφκυνςθ Ρρομθκειϊν και Εποπτείασ Αποκθκϊν/ Τμιμα 2ο - Υλοποίθςθσ προμθκειϊν Τακτικϊν
Διαγωνιςμϊν, Ακτι Βαςιλειάδθ Ρφλθ Ε1-Ε2, 185 10
Εγγφθςθ μασ υπ’ αρικμ. ……………….. ποςοφ ………………….……. ευρϊ48.
Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ανζκκλθτα και
ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των
ευρϊ………………………………………………………………………..49
υπζρ του:
(i) *ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου+: (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο) .............................., ΑΦΜ:
................ (διεφκυνςθ) .......................………………………………….., ι
(ii) *ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+: (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ......................
(διεφκυνςθ) .......................………………………………….. ι
(iii) *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των φυςικϊν / νομικϊν προςϊπων
α) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ...................
β) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ...................
γ) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) .................. (ςυμπλθρϊνεται με όλα
τα μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ)
ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ
ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ,
για τθν καλι εκτζλεςθ του/ων τμιματοσ/των ...................50 τθσ υπ’ αρικ ..... ςφμβαςθσ
“................................(τίτλοσ ςφμβαςθσ)”, ςφμφωνα με τθν (αρικμό/ θμερομθνία) ........................ Διακιρυξθ 51
........................... του Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ / Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικϊν
Υπθρεςιϊν / Διεφκυνςθ Ρρομθκειϊν και Εποπτείασ Αποκθκϊν/ Τμιμα 2ο Υλοποίθςθσ προμθκειϊν Τακτικϊν
Διαγωνιςμϊν και το διαγωνιςμό που διενεργικθκε τθν ................ ................. (καταλθκτικι θμερομθνία
υποβολισ προςφορϊν).
Το παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ
μασ αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ μζςα
ςε πζντε (05) θμζρεσ από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.
Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ............... (αν προβλζπεται οριςμζνοσ χρόνοσ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ)
ι μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι μποροφμε να
κεωριςουμε τθν Τράπεηα μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ εγγυοδοςίασ μασ.
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο
τζλοσ χαρτοςιμου.
Αποδεχόμαςτε να παρατείνομε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ ςασ, με τθν
προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμά ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ.
Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί, ςυνυπολογίηοντασ και το

48

Ολογράφωσ και ςε παρζνκεςθ αρικμθτικϊσ. Στο ποςό δεν υπολογίηεται ο ΦΡΑ.
Ππωσ υποςθμείωςθ 31.
50
Εφόςον αφορά ανάκεςθ ςε τμιματα ςυμπλθρϊνεται ο α/α του/ων τμιματοσ/των για τα οποία υπογράφεται θ ςχετικι
ςφμβαςθ.
51
Συνοπτικι περιγραφι των προσ προμικεια αγακϊν / υπθρεςιϊν.
49

«Ιςότθτα, Αλλθλεγγφθ, Ρροςταςία»
Ευρωπαϊκι
Ζνωςθ
Ταμείο
Εςωτερικισ
Αςφάλειασ

Με τθ ςυγχρθματοδότθςθ από το Ταμείο Εςωτερικισ Αςφάλειασ 20142020 τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και τθσ Ελλάδασ - Ειδικόσ Στόχοσ
«Λειτουργικι Ενίςχυςθ – SO 3», Εκνικόσ Στόχοσ: «Λειτουργικι Ενίςχυςθ
για τα Σφνορα-ΝΟ2»
Ευρωπαϊκι Συμμετοχι: 75% - Εκνικι Συμμετοχι: 25%
Σελίδα 64
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ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε52.
(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι)

52

Ο κακοριςμόσ ανωτάτου ορίου ζκδοςθσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν από τισ τράπεηεσ που λειτουργοφν ςτθν Ελλάδα
κεςμοκετικθκε με τθν υπ'αρικ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν, με τθν
οποία και κατζςτθ υποχρεωτικι και θ αναγραφι τθσ ςχετικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν εγγυθτικι επιςτολι.

«Ιςότθτα, Αλλθλεγγφθ, Ρροςταςία»
Ευρωπαϊκι
Ζνωςθ
Ταμείο
Εςωτερικισ
Αςφάλειασ

Με τθ ςυγχρθματοδότθςθ από το Ταμείο Εςωτερικισ Αςφάλειασ 20142020 τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και τθσ Ελλάδασ - Ειδικόσ Στόχοσ
«Λειτουργικι Ενίςχυςθ – SO 3», Εκνικόσ Στόχοσ: «Λειτουργικι Ενίςχυςθ
για τα Σφνορα-ΝΟ2»
Ευρωπαϊκι Συμμετοχι: 75% - Εκνικι Συμμετοχι: 25%
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ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ Γϋ
ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΡΙΣΤΟΛΗΣ ΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΤΘΤΑ
ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΘΣ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΟΛΘΡΤΩΝ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)
Θμερομθνία ζκδοςθσ ……………………………..
Ρροσ: Υπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ / Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν /
Διεφκυνςθ Ρρομθκειϊν και Εποπτείασ Αποκθκϊν/ Τμιμα 2ο Υλοποίθςθσ προμθκειϊν Τακτικϊν
Διαγωνιςμϊν, Ακτι Βαςιλειάδθ Ρφλθ Ε1-Ε2, 185 10
Εγγφθςθ μασ υπ’ αρικμ. ……………….. ποςοφ ………………….……. ευρϊ53.
Ρλθροφορθκικαμε από ………............. (Επωνυμία Αναδόχου, Διεφκυνςθ), ότι θ Σφμβαςθ Νο .......,
“................................(τίτλοσ ςφμβαςθσ)”, ςφμφωνα με τθν (αρικμό/θμερομθνία) ..................... Διακιρυξθ 54
........................... του Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ / Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικϊν
Υπθρεςιϊν / Διεφκυνςθ Ρρομθκειϊν και Εποπτείασ Αποκθκϊν/ Τμιμα 2ο Υλοποίθςθσ προμθκειϊν
Τακτικϊν Διαγωνιςμϊν και το διαγωνιςμό που διενεργικθκε τθν ................................ (καταλθκτικι
θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν), ζχει υπογραφεί μεταξφ ςασ ωσ αγοραςτζσ και του:
(i) *ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου+: (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο) .............................., ΑΦΜ:
................ (διεφκυνςθ) .......................………………………………….., ι
(ii) *ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+: (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ......................
(διεφκυνςθ) .......................………………………………….. ι
(iii) *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των φυςικϊν / νομικϊν προςϊπων
α) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ...................
β) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ...................
γ) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) .................. (ςυμπλθρϊνεται με όλα
τα μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ)
ωσ προμθκευτι και αφορά τθν προμικεια ................ (Είδοσ και ποςότθτα προμικειασ), ςυνολικισ αξίασ
................... και ότι ςφμφωνα µε τουσ όρουσ τθσ παραπάνω ςφμβαςθσ δικαιοφται να λάβει από εςάσ
προκαταβολι ίςθ µε ........% τθσ ςυνολικισ αξίασ των υλικϊν ζναντι εγγυθτικισ επιςτολισ προκαταβολισ
ιςόποςθσ αξίασ.
Λαμβάνοντασ υπόψθ τα παραπάνω ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα
επιςτολι υπζρ του:
(i) *ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου+: (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο) .............................., ΑΦΜ:
................ (διεφκυνςθ) .......................………………………………….., ι
(ii) *ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+: (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ......................
(διεφκυνςθ) .......................………………………………….. ι
(iii) *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των φυςικϊν / νομικϊν προςϊπων
α) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ...................
β) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ...................
γ) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) .................. (ςυμπλθρϊνεται με όλα
τα μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ)
ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ
ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ, και δια τθσ παροφςθσ υποχρεοφμαςτε ανζκκλθτα και
ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ να ςασ πλθρϊςουμε
53
54

Ολογράφωσ και ςε παρζνκεςθ αρικμθτικϊσ.
Συνοπτικι περιγραφι των προσ προμικεια αγακϊν / υπθρεςιϊν.

«Ιςότθτα, Αλλθλεγγφθ, Ρροςταςία»
Ευρωπαϊκι
Ζνωςθ
Ταμείο
Εςωτερικισ
Αςφάλειασ

Με τθ ςυγχρθματοδότθςθ από το Ταμείο Εςωτερικισ Αςφάλειασ 20142020 τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και τθσ Ελλάδασ - Ειδικόσ Στόχοσ
«Λειτουργικι Ενίςχυςθ – SO 3», Εκνικόσ Στόχοσ: «Λειτουργικι Ενίςχυςθ
για τα Σφνορα-ΝΟ2»
Ευρωπαϊκι Συμμετοχι: 75% - Εκνικι Συμμετοχι: 25%
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ολικϊσ ι μερικϊσ, ςε περίπτωςθ ολικοφ ι μερικοφ καταλογιςμοφ, το ποςό τθσ εγγυιςεωσ αυτισ κατόπιν
ειδοποιιςεϊσ ςασ καταβάλλοντασ επίςθσ και τόκουσ που αναλογοφν ςε περίπτωςθ εκπρόκεςμθσ
παράδοςθσ ι µθ παράδοςθσ του προµθκευτζου υλικοφ.
Το παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ
μασ αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ μζςα
ςε πζντε (05) θμζρεσ από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.
Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ............... (αν προβλζπεται οριςμζνοσ χρόνοσ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ)
ι
μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι μποροφμε να
κεωριςουμε τθν Τράπεηα μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ εγγυοδοςίασ μασ.
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο ιςχφον τζλοσ
χαρτοςιμου.
Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από απλό ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ
ςασ µε τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμά ςασ κα µασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ.
Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί, ςυνυπολογίηοντασ και το
ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε55.
(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι)

55

Ο κακοριςμόσ ανωτάτου ορίου ζκδοςθσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν από τισ τράπεηεσ που λειτουργοφν ςτθν Ελλάδα
κεςμοκετικθκε με τθν υπ'αρικ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν, με τθν
οποία και κατζςτθ υποχρεωτικι και θ αναγραφι τθσ ςχετικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν εγγυθτικι επιςτολι.

«Ιςότθτα, Αλλθλεγγφθ, Ρροςταςία»
Ευρωπαϊκι
Ζνωςθ
Ταμείο
Εςωτερικισ
Αςφάλειασ

Με τθ ςυγχρθματοδότθςθ από το Ταμείο Εςωτερικισ Αςφάλειασ 20142020 τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και τθσ Ελλάδασ - Ειδικόσ Στόχοσ
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ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ Δϋ
ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΡΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ
Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΤΘΤΑ
ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΑΜΕΙΟ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΟΛΘΡΤΩΝ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΖΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.)
Θμερομθνία ζκδοςθσ ……………………………..
Ρροσ: Υπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ / Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν /
Διεφκυνςθ Ρρομθκειϊν και Εποπτείασ Αποκθκϊν/ Τμιμα 2ο Υλοποίθςθσ προμθκειϊν Τακτικϊν
Διαγωνιςμϊν, Ακτι Βαςιλειάδθ Ρφλθ Ε1-Ε2, 185 10
Εγγφθςθ μασ υπ’ αρικμ. ……………….. ποςοφ ………………….……. ευρϊ56.
Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ανζκκλθτα και
ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των
ευρϊ………………………………………………………………………..57
υπζρ του:
(i) *ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου+: (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο) .............................., ΑΦΜ:
................ (διεφκυνςθ) .......................………………………………….., ι
(ii) *ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+: (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ......................
(διεφκυνςθ) .......................………………………………….. ι
(iii) *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των φυςικϊν / νομικϊν προςϊπων
α) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ...................
β) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ...................
γ) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) .................. (ςυμπλθρϊνεται με όλα
τα μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ)
ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ
ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ, για τθν εγγυθμζνθ λειτουργία τθσ υπ’ αρικ .....
ςφμβαςθσ «................................(τίτλοσ ςφμβαςθσ)», ςφμφωνα με τθν (αρικμό/θμερομθνία) ........................
Διακιρυξθ του Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ / Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικϊν
Υπθρεςιϊν / Διεφκυνςθ Ρρομθκειϊν και Εποπτείασ Αποκθκϊν/ Τμιμα 2ο Υλοποίθςθσ προμθκειϊν
Τακτικϊν Διαγωνιςμϊν και το διαγωνιςμό που διενεργικθκε τθν ................ ................. (καταλθκτικι
θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν).
Το παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ
μασ αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ μζςα
ςε πζντε (05) θμζρεσ από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.
Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ............... (αν προβλζπεται οριςμζνοσ χρόνοσ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ)
ι μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι μποροφμε να
κεωριςουμε τθν Τράπεηα μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ εγγυοδοςίασ μασ.
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο
τζλοσ χαρτοςιμου.
Αποδεχόμαςτε να παρατείνομε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ ςασ, με τθν
προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμά ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ.
Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί, ςυνυπολογίηοντασ και το
ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε58.

56

Ολογράφωσ και ςε παρζνκεςθ αρικμθτικϊσ. Στο ποςό δεν υπολογίηεται ο ΦΡΑ.
Ππωσ υποςθμείωςθ 55.
58
Ο κακοριςμόσ ανωτάτου ορίου ζκδοςθσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν από τισ τράπεηεσ που λειτουργοφν ςτθν Ελλάδα
κεςμοκετικθκε με τθν υπ' αρικ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν, με τθν
57
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(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι)

οποία και κατζςτθ υποχρεωτικι και θ αναγραφι τθσ ςχετικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν εγγυθτικι επιςτολι.
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ΡΑΑΤΗΜΑ Δ’
ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ
ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΗΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΕΡΟΡΤΕΙΑΣ ΑΡΟΘΗΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ 2ο ΥΛΟΡΟΙΗΣΗΣ ΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
Αρικμ. Σφμβαςθσ: Τ...../2020
ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΞΙΑΣ ΕΥΩ # …………………………………..……€ #
«Εν ςυνεχεία τεχνικι Υποςτιριξθ (Follow on Support) του Ρλοίου Ανοικτισ Θαλάςςθσ ΡΑΘ/ΛΣ-090
“ΓΑΥΔΟΣ”»
Στον Ρειραιά, ςιμερα τθν …… του μθνόσ …........……………., του ζτουσ 202.., θμζρα
…............…………. ςτο Γρ. .............. τ............................................................ του Υπουργείου Ναυτιλίασ και
Νθςιωτικισ Ρολιτικισ (Ακτι Βαςιλειάδθ, Ρφλθ Ε1-Ε2, Λιμζνασ Ρειραιϊσ), οι υπογεγραμμζνοι αφενόσ ο
…………………………του Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ, που εκπροςωπεί µε τθν ιδιότθτά
του αυτι και ςφμφωνα µε τισ κείμενεσ διατάξεισ το Ελλθνικό Δθμόςιο, και αφετζρου θ εταιρεία µε τθν
επωνυμία ………….…………………………. και το διακριτικό τίτλο ……................, ΑΦΜ ……………………………, ΔΟΥ
…………………….., που εδρεφει ςτ …………………, Δ/νςθ ………………………., Τ.Κ.…………….., Τθλ. ……………….,
Φαξ……………………, που κα καλείται ςτο εξισ «ΕΤΑΙΕΙΑ», θ οποία ςυςτάκθκε µε το υπ’ αρικμ.
……………………….. καταςτατικό, όπωσ αυτό δθμοςιεφκθκε ςτο ......................................... και τθν οποία
εκπροςωπεί για τθν υπογραφι τθσ παροφςασ δυνάμει του ανωτζρω κωδικοποιθμζνου καταςτατικοφ και
του υπ’ αρικμ. ……… Ρρακτικοφ του Δ.Σ. (ΦΕΚ ςυγκρότθςθσ Δ.Σ. ςε ςϊμα ........................................), ο/θ
……………………….., νόμιμοσ εκπρόςωποσ και διαχειριςτισ τθσ .......................... , κάτοχοσ του υπ’ αρικμ.
………………………. δελτίου αςτυνομικισ ταυτότθτασ που εκδόκθκε από το ............................................,
ςυμφϊνθςαν και ςυναποδζχκθκαν τα εξισ:
Με βάςθ τθν υπ’ αρικμ. ……/2020 Διακιρυξθ διενεργικθκε τθν ……………………… , θλεκτρονικόσ,
ανοικτόσ διαγωνιςμόσ, διεκνοφσ ςυμμετοχισ, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από
οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο βάςει τιμισ, με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ ςε ευρϊ για τθν ανάδειξθ
αναδόχου για τθν «Εν ςυνεχεία τεχνικι Υποςτιριξθ (Follow on Support) του Ρλοίου Ανοικτισ Θαλάςςθσ
ΡΑΘ/ΛΣ-090», ςυνολικισ προχπολογιςκείςασ αξίασ τεςςάρων εκατομμυρίων ευρϊ #4.000.000,00€#
(απαλλάςςεται ΦΡΑ), με ςυςτθμικό αρικμό: 92090.
Αποτζλεςμα του παραπάνω αναφερομζνου διαγωνιςμοφ ιταν θ κατακφρωςθ τθσ εν κζματι
προμικειασ με τθν υπ’ αρικμ. ………………………….. Απόφαςθ του .................................. ςτθν εταιρεία με τθν
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επωνυμία: «………………………............……………» και το διακριτικό τίτλο .................................., ςφμφωνα με τθν
προςφορά τθσ, αντί του ςυνολικοφ ποςοφ των ……………………….€ (…………………………………………………),
ςυμπεριλαμβανομζνων των νομίμων κρατιςεων, ωσ αναλυτικά αναφζρεται ςτα επόμενα άρκρα.
Σφμφωνα με τθν 20977/23-8-2007 (ΦΕΚ 1673/Β/23-8-2007) κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν
Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ «Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του Ν. 3310/2005, όπωσ
τροποποιικθκε με το Ν. 3414/2005», θ εταιρεία «……………………………………………», υπζβαλε τισ από …..-…..201……. υπεφκυνεσ δθλϊςεισ του άρκρου 8 του Ν.1599/1986 των νόμιμων εκπροςϊπων τθσ ότι δεν ζχει
εκδοκεί καταδικαςτικι απόφαςθ κατά τθν ζννοια του άρκρου 3 του Ν. 3310/2005 όπωσ αντικαταςτάκθκε
με το άρκρο 3 του Ν. 3414/2005.
Για τθν υπογραφι τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ διατυπϊκθκε θ με αρικ. πρωτ.: …………../….-….-201…
«Ζγκριςθ ςχεδίου ςφμβαςθσ για …………………………………………………………………. (ςυμπλθρϊνεται κατά
περίπτωςθ)» τθσ Εντεταλμζνθσ Αρχισ: ΕΙΔΙΚΘ ΥΡΘΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ
ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΥΛΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΘΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΘΣ& ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΙΚΘΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ
ΡΟΩΝ (Ε.Υ.ΣΥ.Δ. Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Ρ.)
Φςτερα από αυτά, ο …………………........................, με τθν παραπάνω ιδιότθτά του, ανακζτει ςτθν
ΕΤΑΙΕΙΑ και αυτι αναλαμβάνει τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ με τουσ κατωτζρω όρουσ και ςυμφωνίεσ τισ
οποίεσ αποδζχεται ανεπιφφλακτα.
ΑΘΟ 1ο
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Θ ΕΤΑΙΕΙΑ υποχρεοφται να προβεί ςτθν εκτζλεςθ εργαςιϊν/προμθκειϊν για τθν εν ςυνεχεία τεχνικι υποςτιριξθ (Follow on Support) του Ρλοίου Ανοιχτισ Θαλάςςθσ του ςτόλου του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, ΡΑΘ-090., όπωσ
αναλυτικά περιγράφονται ςτθν Απόφαςθ Κατακφρωςθσ ςε ςυνδυαςμό µε τθν προςφορά τθσ ΕΤΑΙΕΙΑΣ
(Τεχνικι - Οικονομικι), κακϊσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ (Ραράρτθμα Α’) τθσ υπ’ αρικμ. …./2020 Διακιρυξθσ, οι όροι τθσ οποίασ αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ.
Επίςθσ, θ ΕΤΑΙΕΙΑ πζρα από τθν υποχρζωςι τθσ για ςυμμόρφωςθ µε τουσ όρουσ, τισ τεχνικζσ
προδιαγραφζσ τθσ διακιρυξθσ και τθν Ρροςφορά τθσ (τεχνικι – οικονοµικι), οφείλει να εκτελζςει τισ
εργαςίεσ ςφµφωνα µε τουσ καλϊσ εννοοφµενουσ κανόνεσ ορκισ τεχνικισ και πρακτικισ, κα υπόκειται δε
ςτον ζλεγχο και κα ςυµµορφϊνεται µε τισ οδθγίεσ των αρµόδιων Υπθρεςιϊν και Επιτροπϊν του
Υπουργείου ςτο πλαίςιο τθσ ςφμβαςθσ και των τεχνικϊν προδιαγραφϊν τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και τθσ
τεχνικισ και οικονομικισ προςφοράσ τθσ.

ΑΘΟ 2o
ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Θ αξία τθσ ςφμβαςθσ κακορίηεται ςε ........................ ευρϊ ( #................. € #, απαλλάςςεται ΦΡΑ)
ςυμπεριλαμβανομζνων των νομίμων κρατιςεων υπζρ τρίτων ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, και
κάκε άλλθσ επιβάρυνςθσ μζχρι τθν ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν και τθν παράδοςθ του φυςικοφ
αντικειμζνου ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ
Θ ανωτζρω ςυμβατικι τιμι παραμζνει ςτακερι κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ και δεν
υπόκειται ςε καμία μεταβολι από οποιαδιποτε αιτία.
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Επιςθμαίνεται πωσ ςτθν ανωτζρω ςυμβατικι τιμι ςυμπεριλαμβάνεται θ αξία όλων των υλικϊν –
ανταλλακτικϊν που κα απαιτθκοφν για τθ ςυντιρθςθ του ΡΑΘ/ΛΣ 090, κακϊσ και με το κόςτοσ
διενζργειασ των ελζγχων και δοκιμϊν, κατά τα αναλυτικά οριηόμενα ςτο Ραράρτθμα Αϋ(Τεχνικζσ
Ρροδιαγραφζσ) τθσ αρικ. ……/2020 Διακιρυξθσ.
ΑΘΟ 3ο
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ
Οι υπό εκτζλεςθ εργαςίεσ, που αναφζρονται ςτα Άρκρα 1 και 2, κα ανταποκρίνονται ςτθν τεχνικι
περιγραφι τθσ προςφοράσ τθσ ΕΤΑΙΕΙΑΣ (τεχνικι – οικονομικι) και κα καλφπτουν τουσ όρουσ και τισ
τεχνικζσ προδιαγραφζσ οι οποίεσ αναλφονται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Αϋ τθσ υπ’ αρικμ. ………/2018 Διακιρυξθσ
και αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςθσ.
ΑΘΟ 4ο
ΡΑΑ∆ΟΣΗ – ΡΑΑΛΑΒΗ ΕΓΑΣΙΩΝ
Α. ΡΑΑΔΟΣΗ: Η διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, τθσ παροχισ τεχνικισ υποςτιριξθσ του εν λόγω Ρλοίου προκειμζνου να ζχει ςυγκεκριμζνεσ επιχειρθςιακζσ, καταςκευαςτικζσ και λειτουργικζσ δυνατότθτεσ, υπολογίηεται κατά προςζγγιςθ ςε χρονικό διάςτθμα 21 μθνϊν, ιτοι από τθν 01-02-2021, ι άμεςα από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ζωσ και τθν 31-10-2022, όπωσ ειδικότερα ορίηεται ςτο Άρκρο 6.2, ςτο Ραράρτθμα Α’
(Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ) τθσ Διακιρυξθσ και ςτθν Ρροςφορά τθσ (τεχνικι – οικονομικι).
Πλεσ οι εργαςίεσ κα πραγματοποιθκοφν από τον ανάδοχο ςτθ κζςθ ελλιμενιςμοφ του ΡΑΘ/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.,
ςτον Ρειραιά.
Β. ΡΑΑΛΑΒΗ: Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων κα πραγματοποιείται από
τθν αρμόδια επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ-Ραραλαβισ, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο
Ραράρτθμα Α’ (Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ) τθσ Διακιρυξθσ. Θ επιτροπι κα παραλαμβάνει ανά εξάμθνο και
κα προβεί ςτθ ςφνταξθ του Ρρωτοκόλλου οριςτικισ παραλαβισ εντόσ είκοςι (20) θμερϊν από τθ λιξθ τθσ
ςφμβαςθσ, ιτοι τθν 31-10-2022.
ΑΘΟ 5ο
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ – ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΡΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ
Α. ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ: Ο Ανάδοχοσ μετά τθν οριςτικι και ποιοτικι παραλαβι του πλοίου
υποχρεοφται να παρζχει εγγφθςθ ςυνολικισ διάρκειασ δεκαοκτϊ (18) μθνϊν για το ςφνολο των εργαςιϊν,
ανταλλακτικϊν και ςυντθριςεων που εκτελζςτθκαν κατά τθ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα
με τα αναλυτικά οριηόμενα ςτο Κεφ.6 των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν (Ραράρτθμα Α’) τθσ παροφςασ.
Ειδικά για τθν ςυντιρθςθ “QL1, QL3 &QL4” (“W6”) οι εργαςίεσ και τα ανταλλακτικά κα καλφπτονται από
εγγφθςθ δεκαοκτϊ (18) μθνϊν ι χιλίων (1.500) ωρϊν λειτουργίασ (όποιο ζρκει πρϊτο) από τθν
παραλαβι του ςκάφουσ. Κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ αυτισ, ο ζλεγχοσ και τυχόν ρυκμίςεισ που
επιβάλλονται από τα εγχειρίδια του καταςκευαςτι, κα παραςχεκοφν αδαπάνωσ για το Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ.
Κακ’ όλθ τθν περίοδο τθσ ςφμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ κα παρζχει εγγφθςθ για το πλοίο και τον εξοπλιςμό του
για όλεσ τισ προγραμματιςμζνεσ ςυντθριςεισ και για τθν αποκατάςταςθ των ελαττωμάτων που
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ανακφπτουν ι των ζκτακτων ηθμιϊν που προκαλοφνται από δυςλειτουργία των προςφερόμενων ειδϊνυπθρεςιϊν, κακϊσ και για τθ διατιρθςθ των επιχειρθςιακϊν δυνατοτιτων του πλοίου.
Κακ’ όλθ τθν περίοδο τθσ ςφμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ κα παρζχει εγγφθςθ για το πλοίο και τον εξοπλιςμό του
για όλεσ τισ προγραμματιςμζνεσ ςυντθριςεισ και για τθν αποκατάςταςθ των ελαττωμάτων που
ανακφπτουν ι των ζκτακτων ηθμιϊν που προκαλοφνται από δυςλειτουργία των προςφερόμενων ειδϊνυπθρεςιϊν, κακϊσ και για τθ διατιρθςθ των επιχειρθςιακϊν δυνατοτιτων του πλοίου.
Οι εργαςίεσ επιςκευισ ςτα πλαίςια τθσ ςφμβαςθσ και θ διάκεςθ των απαιτοφμενων υλικϊν ανταλλακτικϊν – αναλωςίμων (π.χ. λιπαντικά, χθμικά, λοιπζσ ρευςτζσ και αζριεσ ουςίεσ, κοχλίεσ,
παρεμβφςματα κ.τ.λ.) κα εκτελοφνται-παρζχονται αδαπάνωσ για τθν Υπθρεςία από τον Ανάδοχο ι/και
τουσ υπεργολάβουσ ι/και υποκαταςκευαςτζσ του, ςε οποιονδιποτε λιμζνα βρίςκεται το πλοίο εντόσ τθσ
Ελλθνικισ Επικράτειασ. Εργαςίεσ, οι οποίεσ απαιτοφν φπαρξθ μεγάλων υποδομϊν και υπάρχει
αντικειμενικι αδυναμία εκτζλεςθσ ςτουσ προαναφερκζντεσ Λιμζνεσ, κα εκτελοφνται ςε κατάλλθλεσ
εγκαταςτάςεισ που κα κακορίηονται μετά από πρόταςθ του Αναδόχου και αποδοχι τθσ από τθν
Επιςπεφδουςα Υπθρεςία (ΔΕΜ). Ωςτόςο, εφόςον απαιτθκεί, δφναται για τθν επιςκευι επιμζρουσ και
μόνο εξοπλιςμοφ θ αποςτολι αυτοφ ςε κατάλλθλεσ υποδομζσ του αναδόχου ςτο εξωτερικό ι/και
υπεργολάβων ι/και υποκαταςκευαςτϊν του, κατόπιν πρόταςθσ του Αναδόχου και ζγκριςθσ τθσ από τθν
Επιςπεφδουςα Υπθρεςία (ΔΕΜ). Πλα τα ζξοδα που αφοροφν ςτθν ανωτζρω απαίτθςθ, π.χ. ζξοδα
μετάβαςθσ αναγκαίου προςωπικοφ που κα διακζςει ο Ανάδοχοσ, ζξοδα αποςτολισ εξοπλιςμοφ κλπ,
βαρφνουν αποκλειςτικά τον Ανάδοχο.
Εάν εντόσ πζντε (05) θμερϊν από τθν ειδοποίθςι του από τθν Υπθρεςία, ο Ανάδοχοσ δεν ζχει προβεί ςε
ουςιαςτικζσ ενζργειεσ ζναρξθσ εργαςιϊν αποκατάςταςθσ εμφανιςκείςασ βλάβθσ (παραγγελία υλικϊνπροετοιμαςία εργαςιϊν κλπ), θ Υπθρεςία ζχει τθ δυνατότθτα, πζραν των προβλεπόμενων από τθν
Νομοκεςία κυρϊςεων, να προχωριςει ςτθν αποκατάςταςι τθσ και ςτθ ςυνζχεια να κινιςει τθ διαδικαςία
καταλογιςμοφ τθσ όλθσ ςχετικισ δαπάνθσ ςε βάροσ του Αναδόχου, ι/και κατάπτωςθ τθσ εγγυθτικισ
επιςτολισ Για εκείνα τα μζρθ του πλοίου τα οποία αντικαταςτάκθκαν ι επιςκευάςκθκαν κατά τθ διάρκεια
ςφμβαςθσ, ο χρόνοσ διάρκειασ τθσ εγγφθςθσ παρατείνεται επί τόςο χρόνο όςο απαιτικθκε για τθν
αντικατάςταςθ ι επιςκευι και υπολογίηεται από τθν ειδοποίθςθ του Αναδόχου μζχρι τθν αποκατάςταςι
τουσ. Ειδικότερα αν το πλοίο παραμζνει ςε ακινθςία με υπαιτιότθτα του Αναδόχου (μθ ζγκαιρθ
ανταπόκριςθ, κακυςτεριςεισ ωσ προσ τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν ι παροχισ υλικϊν-ανταλλακτικϊν από τθν
πλευρά του), θ εγγφθςθ κα παρατείνεται αναλογικά με τισ θμζρεσ κακυςτζρθςθσ. Σε περίπτωςθ
εμφάνιςθσ οποιαςδιποτε βλάβθσ, δφο (02) φορζσ ςτο διάςτθμα τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, το εξάρτθμα
ι υλικό δεν κα επιςκευάηεται αλλά κα αντικακίςταται με καινοφργιο. Σθμειϊνεται ότι θμζρεσ ακινθςίασ
λόγω εκτζλεςθσ προγραμματιςμζνων ςυντθριςεων δεν προςμετροφνται ωσ χρόνοσ παράταςθσ εγγφθςθσ.

Β. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ: Θ ανωτζρω ζγγραφθ εγγφθςθ κα ςυνοδεφεται από ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ
ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΚΑΛΘΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ θ οποία κα πρζπει να είναι ςφμφωνθ µε το Υπόδειγμα Δϋ του
Ραραρτιματοσ Γ’ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Το φψοσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ κακορίηεται ςε ποςοςτό
δζκα τοισ εκατό (10%) τθσ κακαρισ προχπολογιςκείςασ αξίασ (άνευ ΦΡΑ) των παρεχόμενων εργαςιϊν τθσ
ςφμβαςθσ, ιτοι κα ανζρχεται ςτο ποςό των τετρακοςίων χιλιάδων ευρϊ #400.000,00€#. Ο χρόνοσ ιςχφοσ
τθσ κα άρχεται από τθν θμερομθνία οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ και κα είναι κατά τρεισ
(03) μινεσ μεγαλφτεροσ από τον οριηόμενο ςτθ ςφμβαςθ χρόνο εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ.
Θ ωσ άνω ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΚΑΛΘΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ αποςκοπεί ςτθν εξαςφάλιςθ τθσ αποκατάςταςθσ των
ελαττωμάτων που ανακφπτουν ι των βλαβϊν που προκαλοφνται κατά τθν περίοδο εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ.
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Για τθν παρακολοφκθςθ τθσ εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του αναδόχου, θ επιτροπι
παραλαβισ ι ειδικι επιτροπι που ορίηεται για το ςκοπό αυτόν από τθν ανακζτουςα αρχι προβαίνει ςτον
απαιτοφμενο ζλεγχο τθσ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου ςτα προβλεπόμενα ςτθν ςφμβαςθ για τθν
εγγυθμζνθ λειτουργία του ςυμβατικοφ αντικειμζνου κακ’ όλον τον χρόνο ιςχφοσ τθσ τθρϊντασ ςχετικά
πρακτικά. Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου προσ τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ, θ
επιτροπι ειςθγείται ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ςφμβαςθσ τθν ζκπτωςθ του αναδόχου.
Μζςα ςε ζναν (01) μινα από τθ λιξθ του προβλεπόμενου χρόνου τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ,θ επιτροπι
παραλαβισ ι θ ειδικι επιτροπι ςυντάςςει ςχετικό πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ,
ςτο οποίο αποφαίνεται για τθν ςυμμόρφωςθ του αναδόχου ςτισ απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ
μθ ςυμμόρφωςθσ, ολικισ ι μερικισ, του αναδόχου, θ επιςπεφδουςα μπορεί να προτείνει τθν ολικι ι
μερικι κατάπτωςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ λειτουργίασ του παρόντοσ άρκρου. Το πρωτόκολλο
εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.
Κατά τα λοιπά για τθν εγγυθμζνθ λειτουργία ιςχφουν τα όςα ορίηονται ςτθν υπ’ αρικ. ……/2020 Διακιρυξθ
ςε ςυνδυαςμό με τθν τεχνικι και οικονομικι προςφορά τθσ προμθκεφτριασ εταιρείασ.
ΑΘΟ 6ο
ΡΛΗΩΜΗ – ΚΑΤΗΣΕΙΣ
1. Θ πλθρωμι τθσ αξίασ των ειδϊν ςτον ανάδοχο κα γίνει: (επιλζγεται το αϋ ι το βϋ)
α) Με τθν εξόφλθςθ του 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι των ειδϊν, ι
β) Με τθ χοριγθςθ ζντοκθσ προκαταβολισ μζχρι ποςοςτοφ 50% τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ ΦΡΑ, με τθν
κατάκεςθ ιςόποςθσ εγγφθςθσ θ οποία κα καλφπτει τθ διαφορά μεταξφ του ποςοφ τθσ εγγφθςθσ καλισ
εκτζλεςθσ και του ποςοφ τθσ καταβαλλόμενθσ προκαταβολισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72§1
περ. δ του Ν. 4412/2016 και ςτο άρκρο 4.1 τθσ Διακιρυξθσ και τθν καταβολι του υπολοίπου μετά τθν
οριςτικι παραλαβι των ειδϊν.
Θ παραπάνω προκαταβολι κα είναι ζντοκθ. Κατά τθν εξόφλθςθ κα παρακρατείται τόκοσ επί τθσ
ειςπραχκείςασ προκαταβολισ και για το χρονικό διάςτθμα υπολογιηόμενου από τθν θμερομθνία λιψεωσ
μζχρι τθν θμερομθνία οριςτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ. Για τον υπολογιςμό του τόκου κα λαμβάνεται
υπόψθ το φψοσ του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δθμοςίου 12μθνθσ διάρκειασ που κα ιςχφει
κατά τθν θμερομθνία λιψθσ τθσ προκαταβολισ προςαυξθμζνο κατά 0,25 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ59 το οποίο
κα παραμζνει ςτακερό μζχρι τθν εξάντλθςθ του ποςοφ τθσ χορθγθκείςασ προκαταβολισ60.
2.Θ πλθρωμι τθσ ςυμβατικισ αξίασ των υπό προμικεια ειδϊν κα γίνει, φςτερα από ζγγραφθ εντολι τθσ
αρμόδιασ οικονομικισ Υπθρεςίασ του πρϊτου ςυμβαλλόμενου και μετά από τθ διαβίβαςθ των
απαραίτθτων δικαιολογθτικϊν πλθρωμισ, μζςω θλεκτρονικισ τραπεηικισ (e-banking) ςτο όνομα τθσ
ΕΤΑΙΕΙΑΣ «……………………………………………» μζχρι του ποςοφ των ……..…………….€.
Για τθ διενζργεια τθσ πλθρωμισ τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται είναι κατ’ ελάχιςτον τα εξισ:
α) Ρρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ του τμιματοσ που αφορά θ πλθρωμι ι του ςυνόλου του
ςυμβατικοφ αντικείμενου
β) Τιμολόγιο του αναδόχου.
γ) Ριςτοποιθτικά Φορολογικισ Ενθμερότθτασ και Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ ςφμφωνα με τισ κείμενεσ
59

60

Βλ. Απόφαςθ 2/51557/0026/10-09-01 ΦΕΚ 1209/Β/01 Υπ. Οικονομικϊν, ςτο βακμό που θ Α.Α. υπάγεται ςτο πεδίο
εφαρμογισ τθσ
Θ απόςβεςθ τθσ προκαταβολισ και θ επιςτροφι τθσ εγγφθςθσ προκαταβολισ πραγματοποιοφνται ςφμφωνα με τισ
διατάξεισ του άρκρου 72 του Ν. 4412/2016 και τον τρόπο που ορίηει θ Α.Α.
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διατάξεισ.
* Ρζραν των ανωτζρω δικαιολογθτικϊν οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν
πλθρωμι, μποροφν να ηθτιςουν και οποιοδιποτε άλλο δικαιολογθτικό, εφόςον προβλζπεται ςτθν κείμενθ
νομοκεςία ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
Θ δαπάνθ για τθν πλθρωμι τθσ προμικειασ υπόκειται ςε υπζρ τρίτων κρατιςεισ, όπωσ αυτζσ
αναγράφονται ςτισ ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ τθσ υπ’ αρικμ. ……/2019 Διακιρυξθσ, οι οποίεσ ανζρχονται ςε:
α)* 0,07% υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων, ςφμφωνα με το άρκρο 375 του Ν.
4412/2016
β)* 0,06% υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν, ςφμφωνα με το άρκρο 350 παρ. 3 του Ν.
4412/2016.
γ)*0,02% υπζρ Δθμοςίου ςφμφωνα με το άρκρο 36 παρ. 6 του Ν. 4412/2016, υπό τθν προχπόκεςθ
ζκδοςθσ τθσ προβλεπόμενθσ ςτθν προαναφερόμενθ διάταξθ ΚΥΑ.
*Οι ωσ άνω κρατιςεισ υπόκεινται περαιτζρω ςε παρακράτθςθ χαρτοςιμου 3% (ποςό Α’) ςφμφωνα με τα
άρκρα 12 και 13 του Κϊδικα Τελϊν Χαρτοςιμου και ειςφορά υπζρ ΟΓΑ που αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 20%
επί του Α’ ποςοφ ςφμφωνα με το Ν. 4169/1961.
δ) Ραρακράτθςθ φόρου επί τθσ κακαρισ ςυμβατικισ αξίασ:
αα) ποςοςτό τζςςερα τοισ εκατό (4%) για τα λοιπά αγακά και
ββ) ποςοςτό οκτϊ τοισ εκατό (8%) για τθν παροχι υπθρεςιϊν.
Οι πιςτϊςεισ κα βαρφνουν το Ρρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων ΣΑΕ 789/2 (Κωδικόσ Ενάρικμου:
2019ΣΕ78920001). Θ δράςθ ςυγχρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εςωτερικισ Αςφάλειασ και
από εκνικοφσ πόρουσ, ζχει ενταχκεί ςτον Ειδικό Στόχο «Λειτουργικι Ενίςχυςθ-SO 3» και ςτον Εκνικό Στόχο
«Λειτουργικι Ενίςχυςθ για τα Σφνορα-ΝΟ2» του Εκνικοφ Ρρογράμματοσ του «Ταμείου Εςωτερικισ
Αςφάλειασ 2014-2020» με Κωδικό ΟΡΣ 5030432. Η πλθρωμι πραγματοποιείται ανάλογα με τθ ροι
χρθματοδότθςθσ του ζργου.
Διευκρινίηεται ότι:
1. Δεν κα γίνεται πλθρωμι από το Δθμόςιο χωρίσ προθγοφμενθ προςκόμιςθ από τθν ΕΤΑΙΕΙΑ ςτθν
αρμόδια Υπθρεςία πιςτοποιθτικοφ/ϊν αςφαλιςτικοφ/ϊν φορζα/ων από το/τα οποίο/α να προκφπτει
ανυπαρξία οφειλισ τθσ επιχειριςεωσ προσ αυτό/ά, κακϊσ και πιςτοποιθτικοφ φορολογικισ ενθμερότθτασ
διαφορετικά κα αποδίδεται από το Δθμόςιο κατευκείαν ςτον αςφαλιςτικό φορζα ι ςτο Δθμόςιο
αντίςτοιχα ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. Ριςτοποιθτικά απαιτοφνται από όλουσ τουσ οργανιςμοφσ
κφριασ και επικουρικισ κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςτουσ οποίουσ οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ για το
απαςχολοφμενο από αυτόν προςωπικό ο ανάδοχοσ ςφμφωνα με τα υποβλθκζντα δικαιολογθτικά
ςυμμετοχισ και προςωρινοφ αναδόχου.
2. Θ υποβολι του τιμολογίου από τον προμθκευτι δεν μπορεί να γίνει προ τθσ θμερομθνίασ εκδόςεωσ του
πρωτοκόλλου οριςτικισ παραλαβισ και θ εξόφλθςι του κα γίνει εντόσ των προβλεπόμενων ςτθ
νομοκεςία προκεςμιϊν.
ΑΘΟ 7ο
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ - ΕΚΧΩΗΣΗ
Α. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ αυτισ θ ΕΤΑΙΕΙΑ κατζκεςε τθν υπ’ αρικμ. ….……………….
εγγυθτικι επιςτολι τθσ Τράπεηασ …………..……………………. ποςοφ …….……………………. ΕΥΩ ιςχφοσ
………….………, που καλφπτει το 5% τθσ ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ τον Φ.Ρ.Α., ςφμφωνα µε το
«Ιςότθτα, Αλλθλεγγφθ, Ρροςταςία»
Ευρωπαϊκι
Ζνωςθ
Ταμείο
Εςωτερικισ
Αςφάλειασ

Με τθ ςυγχρθματοδότθςθ από το Ταμείο Εςωτερικισ Αςφάλειασ 20142020 τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και τθσ Ελλάδασ - Ειδικόσ Στόχοσ
«Λειτουργικι Ενίςχυςθ – SO 3», Εκνικόσ Στόχοσ: «Λειτουργικι Ενίςχυςθ
για τα Σφνορα-ΝΟ2»
Ευρωπαϊκι Συμμετοχι: 75% - Εκνικι Συμμετοχι: 25%
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άρκρο 72 του Ν. 4412/2016.
(ΡΟΣΘΘΚΘ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΡΟΚΑΤΑΒΟΛΘΣ, ΚΑΤΑ ΡΕΙΡΤΩΣΘ)
Επιςτροφι Εγγυθτικϊν
α) Οι εγγυιςεισ καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ επιςτρζφονται μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και
ποιοτικι παραλαβι του ςυνόλου του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ,
β) Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει
εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ γίνεται μετά τθν
αντιμετϊπιςθ, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατθριςεων και του εκπρόκεςμου.
Οι εγγυιςεισ προβλζπουν ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςισ τουσ το οφειλόμενο ποςό υπόκειται ςτο
εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου.
Σε πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου υπόκειται και το τυχόν οφειλόμενο ποςό λόγω επιβολισ προςτίμου.
Θ ΕΤΑΙΕΙΑ υποχρεοφται, πριν τθν αποδζςμευςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ,
να κατακζςει ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΡΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ, ςφμφωνα με τα αναλυτικά αναφερόμενα ςτο
ΑΘΟ 5ο τθσ παροφςασ.
Β. ΕΚΧΩΗΣΗ
Απαγορεφεται θ εκχϊρθςθ ςε άλλο πρόςωπο των εκ τθσ ςυμβάςεωσ απορρεουςϊν υποχρεϊςεων του
αναδόχου, κακϊσ και θ εκχϊρθςθ των απαιτιςεϊν του ςε οποιοδιποτε τρίτο φυςικό ι νομικό πρόςωπο,
χωρίσ τθ προθγοφμενθ ρθτι και ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ.
ΑΘΟ 8ο
ΚΥΩΣΕΙΣ - ΗΤΕΣ
1. Για τυχόν κακυςτεριςεισ από τον προβλεπόμενο χρόνο παράδοςθσ, ακζτθςθ ι µθ εκτζλεςθ ι µθ
κανονικι εκτζλεςθ οποιουδιποτε όρου τθσ ςφμβαςθσ από τθν ΕΤΑΙΕΙΑ, κα επιβάλλονται ς’ αυτιν από
τθν Υπθρεςία οι προβλεπόμενεσ ςτο Ν. 4412/2016 και ςτθν υπ’ αρικμ. ………./2020 Διακιρυξθ κυρϊςεισ
και ποινικζσ ριτρεσ.
2. Θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται ιδίωσ να προβεί ςε μονομερι λφςθ τθσ ςφμβαςθσ εφόςον ςυντρζχουν οι
προβλεπόμενεσ από το άρκρο 133 του Ν. 4412/2016 προχποκζςεισ κακϊσ και ςε κιρυξθ του αναδόχου
εκπτϊτου ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 203 του Ν. 4412/2016.
ΑΘΟ 9ο
ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ
Ο Δικαιοφχοσ τθσ πράξθσ υποχρεοφται να ενθμερϊνει τουσ ςυμμετζχοντεσ ςχετικά με τθν
ςυγχρθματοδότθςθ τθσ δράςθσ από το ΤΕΑ και τθν υλοποίθςι τθσ ςτα πλαίςιο του Εκνικοφ
Ρρογράμματοσ, με ςχετικι αναφορά/μνεία ςε κάκε ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό που χρθςιμοποιείται για τθν
υλοποίθςθ του εν λόγω ζργου.
Ο Δικαιοφχοσ οφείλει να λαμβάνει ζγκριςθ από τθν Ειδικι Υπθρεςία Διαχείριςθσ του Ε.Ρ για τισ
διαδικαςίεσ τθσ διακιρυξθσ, ανάκεςθσ και τροποποίθςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων.
β) Να προβάλλει ςε όλεσ τισ δράςεισ πλθροφόρθςθσ και επικοινωνίασ που υλοποιεί το ζμβλθμα τθσ
Ζνωςθσ, με αναφορά ςτθν Ζνωςθ και ςτο Ταμείο που ςτθρίηει τθν πράξθ.
γ) Να αναρτά ςτον διαδικτυακό τόπο του, αν υπάρχει, ςτοιχεία τθσ πράξθσ, όπωσ ςφντομθ περιγραφι,
ανάλογθ με το επίπεδο τα ςτιριξθσ, ςτόχουσ και αποτελζςματα, επιςθμαίνοντασ τθ χρθματοδοτικι
«Ιςότθτα, Αλλθλεγγφθ, Ρροςταςία»
Ευρωπαϊκι
Ζνωςθ
Ταμείο
Εςωτερικισ
Αςφάλειασ

Με τθ ςυγχρθματοδότθςθ από το Ταμείο Εςωτερικισ Αςφάλειασ 20142020 τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και τθσ Ελλάδασ - Ειδικόσ Στόχοσ
«Λειτουργικι Ενίςχυςθ – SO 3», Εκνικόσ Στόχοσ: «Λειτουργικι Ενίςχυςθ
για τα Σφνορα-ΝΟ2»
Ευρωπαϊκι Συμμετοχι: 75% - Εκνικι Συμμετοχι: 25%
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ςτιριξθ από τθν Ζνωςθ.
Ο Ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ να λαμβάνει μζριμνα για τθν τιρθςθ όλων των μζτρων πλθροφόρθςθσ
που προβλζπονται ςτον Εκτελεςτικό Κανονιςμό (ΕΕ) 1048/2014, ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει να τοποκετιςει
μόνιμθ ευμεγζκθ πινακίδα, ςε εμφανζσ ςθμείο όπου γίνεται εφκολα ορατό από το κοινό, το αργότερο
εντόσ τριϊν μθνϊν από τθν ολοκλιρωςθ τθσ αγοράσ φυςικοφ (ενςϊματου) αντικειμζνου. Θ πινακίδα, θ
οποία ςχεδιάηεται ςφμφωνα με τα τεχνικά χαρακτθριςτικά που κακορίηονται ςτον Εκτελεςτικό Κανονιςμό
1049/2014, αναγράφει α) τον τφπο και τθν ονομαςία τθσ δράςθσ/του ζργου, β) το ζμβλθμα τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, γ) το Ταμείο που ςτθρίηει τθ δράςθ/το ζργο και δ) διλωςθ που ζχει επιλεγεί από τθν
Υπεφκυνθ Αρχι, ςτθν οποία τονίηεται θ προςτικζμενθ αξία τθσ ςυνειςφοράσ τθσ Ζνωςθσ. Οι εν λόγω
πλθροφορίεσ καταλαμβάνουν τουλάχιςτον το 25% τθσ πινακίδασ.
ΑΘΟ 10ο
ΛΟΙΡΟΙ ΟΟΙ

Θεμελιϊδθ όρο τθσ ςφμβαςθσ αποτελεί θ τιρθςθ από τθν ΕΤΑΙΕΙΑ των υποχρεϊςεων που απορρζουν
από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν
κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του Ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται
από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ
και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ.
Για όλα τα λοιπά κζματα τθσ παροφςθσ ςφμβαςθσ, ιςχφουν οι διατάξεισ του Ν. 4412/2016 «Δθμόςιεσ
Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
(ΦΕΚ Α’ 147) και του Ν. 4270/2014 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ
Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) - δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Α’ 143) όπωσ τροποποιικθκαν και
ιςχφουν, κακϊσ και τθσ κατ’ εξουςιοδότθςθ αυτϊν εκδοκείςασ νομοκεςίασ, των οποίων θ ΕΤΑΙΕΙΑ ζλαβε
γνϊςθ και δζχκθκε αυτοφσ ανεπιφφλακτα, ςε ςυνδυαςμό προσ τουσ όρουσ τθσ Δ/ξθσ και τθν τεχνικι και
οικονομικι προςφορά τθσ.
Ππου δεν ορίηεται διαφορετικά ςτθ ςφμβαςθ ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτθν προςφορά
(Οικονομικι - Τεχνικι) τθσ ΕΤΑΙΕΙΑΣ και ςτθ Διακιρυξθ. Σε περίπτωςθ αντίκεςθσ ι αμφιβολίασ, οι όροι
τθσ διακιρυξθσ και τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ κεωροφνται ιςχυρότεροι τθσ προςφοράσ.
Σε περίπτωςθ διαφορϊν που ενδεχομζνωσ προκφψουν ςχετικά με τθν ερμθνεία ι τθν εκτζλεςθ ι
τθν εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ι εξ αφορμισ τθσ, θ Ανακζτουςα Αρχι και θ ΕΤΑΙΕΙΑ καταβάλλουν κάκε
προςπάκεια για τθ φιλικι επίλυςι τουσ, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ καλισ πίςτθσ και των χρθςτϊν
ςυναλλακτικϊν θκϊν.
Για κάκε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυκεί ςφμφωνα με τα παραπάνω οριηόμενα,
αρμόδια κα είναι τα δικαςτιρια που εδρεφουν ςτον Ρειραιά.
Επιτρζπεται θ τροποποίθςθ όρων τθσ παροφςθσ όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο κατά τθ διάρκειά τθσ,
χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ
προχποκζςεισ του άρκρου 132 του Ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ Επιτροπισ
Ραρακολοφκθςθσ-Ραραλαβισ και προεγκρίςεωσ τθσ Υπεφκυνθσ Αρχισ, ςφμφωνα με τα άρκρα 8 και 46
τθσ υπ’ αρικ. 82350/03-08-2016 (Β’ 2451) Υπουργικισ Απόφαςθσ Συςτιματοσ Διαχείριςθσ και Ελζγχου των
Εκνικϊν Ρρογραμμάτων των Ταμείων Αςφλου, Μετανάςτευςθσ και Ζνταξθσ (ΤΑΜΕ/AMIF) και Εςωτερικισ
Αςφάλειασ (ΤΕΑ/ISF) για τθν προγραμματικι περίοδο 2014-2020, (ΥΡΑΣΥΔ).
Αφοφ ςυντάχκθκε θ παροφςα ςφμβαςθ και αφοφ αναγνϊςκθκε και βεβαιϊκθκε παρουςία και των
«Ιςότθτα, Αλλθλεγγφθ, Ρροςταςία»
Ευρωπαϊκι
Ζνωςθ
Ταμείο
Εςωτερικισ
Αςφάλειασ

Με τθ ςυγχρθματοδότθςθ από το Ταμείο Εςωτερικισ Αςφάλειασ 20142020 τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και τθσ Ελλάδασ - Ειδικόσ Στόχοσ
«Λειτουργικι Ενίςχυςθ – SO 3», Εκνικόσ Στόχοσ: «Λειτουργικι Ενίςχυςθ
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δφο ςυμβαλλόμενων μερϊν, υπογράφεται νόμιμα και από τουσ δφο ςυμβαλλόμενουσ ςε τρία (03) όμοια
πρωτότυπα.
Από τα ανωτζρω πρωτότυπα τθσ ςφμβαςθσ δφο (02) παραμζνουν ςτο Υπουργείο Ναυτιλίασ και
Νθςιωτικισ Ρολιτικισ/ ΓΔΟΥ/ ΔΙΡΕΑ 2ο το δε άλλο κα λάβει ο εκπρόςωποσ τθσ ΕΤΑΙΕΙΑΣ που ενεργεί για
λογαριαςμό τθσ.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΟΜΗΘΕΥΤΙΑ ΕΤΑΙΕΙΑ
Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΡΟΣΩΡΟΣ

«Ιςότθτα, Αλλθλεγγφθ, Ρροςταςία»
Ευρωπαϊκι
Ζνωςθ
Ταμείο
Εςωτερικισ
Αςφάλειασ

Με τθ ςυγχρθματοδότθςθ από το Ταμείο Εςωτερικισ Αςφάλειασ 20142020 τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και τθσ Ελλάδασ - Ειδικόσ Στόχοσ
«Λειτουργικι Ενίςχυςθ – SO 3», Εκνικόσ Στόχοσ: «Λειτουργικι Ενίςχυςθ
για τα Σφνορα-ΝΟ2»
Ευρωπαϊκι Συμμετοχι: 75% - Εκνικι Συμμετοχι: 25%
Σελίδα 78

