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ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΚΑΤΑΧΩΙΣTΕΑ ΣΤΟ Κ.Θ.Μ.Δ.Θ.Σ.
ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ
ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΘΣΙΩΤΙΚΘΣ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ
ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ

Ρειραιάσ,
27/ 07 /2020
Αρικ. Ρρωτ. : 2833.2-3 / 48478 /2020

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ & Εποπτείασ Αποκθκϊν
ΡΟΣ : Ωσ Ρ.Δ.

Τμιμα Υλοποίθςθσ Ρρομθκειϊν Συνοπτικϊν
Διαδικαςιϊν
Tαχ. Διεφκυνςθ : Ακτι Βαςιλειάδθ, Ρφλθ Ε1-Ε2
Τ.K.
: 185 10 (Λιμζνασ Ρειραιϊσ)
Ρλθροφορίεσ : Αρχικελευςτισ Λ.Σ. ΚΑΛΟΓΕΑΚΘΣ Ν.
Τθλζφωνο
: 213 – 137 4593
Fax
: 213 – 137 1361
E-mail
: dipea.c@yna.gov.gr

ΑΡΟΦΑΣΘ
ΘΕΜΑ : «Διακιρυξθ Συνοπτικοφ Μειοδοτικοφ Διαγωνιςμοφ για τθν προμικεια καταδυτικοφ εξοπλιςμοφ
προσ κάλυψθ αναγκϊν ΜΥΑ/ΛΣ – ΕΛ. ΑΚΤ., ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ ςαράντα ζξι χιλιάδων δζκα Ευρϊ
#46.010,00€# (ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. και κρατιςεων υπζρ Δθμοςίου)».
Ο ΥΡΟΥΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΘΣΙΩΤΙΚΘΣ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ

Ζχοντασ υπόψθ :
1. Τισ διατάξεισ :
α. Του Ν. 2690/1999 (Αϋ 45) «Κφρωςθ του Κ.Δ.Δ. και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
β. Του Ν. 3861/2010 (Αϋ 112) «Ενίςχυςθ τθσ Διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων
κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο Ρρόγραμμα Διαφγεια και άλλεσ
διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
γ. Του Ν. 3922/2011 (Αϋ 35) «Σφςταςθ Αρχθγείου Λιμενικοφ Σϊματοσ – Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ και άλλεσ
διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
δ. Του Ν. 4150/2013 (Αϋ 102) «Αναςυγκρότθςθ του Υπουργείου Ναυτιλίασ και Αιγαίου και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ
τροποποιικθκε και ιςχφει.
ε. Του Ν. 4270/2014 (Αϋ 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ
2011/85/ΕΕ) - δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
ςτ. Του Ν. 4412/2016 (Aϋ 147) «Δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, προμθκειϊν και υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ
Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
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η. Του Ν. 4605/2019 (Αϋ 52) «Εναρμόνιςθ τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ με τθν Οδθγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκοφ
Κοινοβουλίου (...) και άλλεσ διατάξεισ».
θ. Του Ν. 4622/2019 (Αϋ 133) «Επιτελικό Κράτοσ : Οργάνωςθ λειτουργία και διαφάνεια τθσ Κυβζρνθςθσ, των
Κυβερνθτικϊν Οργάνων και τθσ Κεντρικισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ».
κ. Του Ρ.Δ. 81/2014 (Αϋ 125) «Αναδιάρκρωςθ περιφερειακϊν Διοικιςεων Λιμενικοφ Σϊματοσ – Ελλθνικισ
Ακτοφυλακισ (...)».
ι. Του Ρ.Δ. 70/2015 (Αϋ 114) «(…) Αναςφςταςθ του Υπουργείου Ναυτιλίασ και Αιγαίου και μετονομαςία του ςε
Υπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ (…)»
ια. Του Ρ.Δ. 13/2018 (Αϋ 26) «Οργανιςμόσ Υπουργείου Ναυτιλίασ & Νθςιωτικισ Ρολιτικισ».
ιβ. Του Ρ.Δ. 83/2019 (Αϋ 121) «Διοριςμόσ Αντιπροζδρου τθσ Κυβζρνθςθσ, Υπουργϊν, Αναπλθρωτϊν Υπουργϊν και
Υφυπουργϊν».
ιγ. Τθσ Αρικ. : 57654/2017 (Βϋ 1781) Υ.Α. «φκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κζντρου
Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων (Κ.Θ.Μ.Δ.Θ.Σ.) του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ».
2. Τθν Α.Ρ. : 2/45897/0026/14-06-2017 εγκφκλιο ΥΡ.ΟΙΚ./ΓΓΔΡ/ΓΛΚ (ΑΔΑ: 65ΟΦΘ-36Κ), «Ραροχι οδθγιϊν
επί διατάξεων του Ν. 4270/2014».
3. Τθν Α.Ρ.: 2831.8-1/57900/2019/01–08–2019 Απόφαςθ Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Ρ.Ε.Α. Αϋ με κζμα :
«Συγκρότθςθ Ετιςιων Επιτροπϊν (i) Διενζργειασ των διαδικαςιϊν ςφναψθσ Δθμοςίων Συμβάςεων, (ii)
Αξιολόγθςθσ Ενςτάςεων και Ρροςφυγϊν ςε κζματα προμθκειϊν, (iii) Ραρακολοφκθςθσ-Ραραλαβισ Συμβάςεων
Ρρομθκειϊν και Ραραλαβισ Συμβάςεων Ραροχισ Υπθρεςιϊν, ζτουσ 2019-2020 του Υπουργείου Ναυτιλίασ και
Νθςιωτικισ Ρολιτικισ» (ΑΔΑ : 7ΝΓ34653ΡΩ-1ΨΩ), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
4. Το Α.Ρ.:2113.3-22/70198/2019/27-09-2019 ζγγραφο ΥΝΑΝΡ/ΑΛΣ – ΕΛ. ΑΚΤ./ΔΕΡΙΧ 3ο.
5. Τθν Α.Ρ.: 699/04-02-2020 Απόφαςθ ΥΡΕΝ/ΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΡΔΔ με κζμα : «Ζγκριςθ Χρθματοδοτικοφ
Ρρογράμματοσ του Ρράςινου Ταμείου ¨Ρροςταςία Θαλάςςιου Ρεριβάλλοντοσ και πρόλθψθ/αντιμετϊπιςθ
καλάςςιασ ρφπανςθσ 2020¨ και ζγκριςθ διάκεςθσ πίςτωςθσ 3.000.000,00€ για τθν υλοποίθςι του» (ΑΔΑ :
6ΞΗ46Ψ844-ΗΓΛ, ΑΔΑΜ : 20REQ006280355).
6. To Α.Ρ.:2113.3-22/23418/2020/15-04-2020 ζγγραφο ΥΝΑΝΡ/ΑΛΣ – ΕΛ. ΑΚΤ./ΔΕΡΙΧ 3ο .
7. Το από 22 – 06 – 2020 μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ΥΝΑΝΡ/ΓΔΟΥ/ΔΙΡΕΑ Γϋ.
8. Το από 23 – 06 – 2020 μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ΥΝΑΝΡ/ΑΛΣ – ΕΛ. ΑΚΤ./ΔΙΡΘΑΡ Βϋ.

Διακθρφςςει

Συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνιςμό με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ, για τθν προμικεια καταδυτικοφ εξοπλιςμοφ
προσ κάλυψθ αναγκϊν ΜΥΑ/ΛΣ – ΕΛ. ΑΚΤ., ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτον πίνακα που ακολουκεί και ςτο Τεφχοσ
Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν που αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςθσ:
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ΡΕΙΓΑΦΘ

ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΡΟ
Α/Α

ΡΟΜΘΘΕΙΑ

ΡΟΣΟΤΘΤΑ

ΜΟΝΑΔΑ

(ΣΥΜΡΕΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕ

CPV

ΜΕΤΘΣΘΣ

ΝΟΥ ΦΡΑ 24% ΚΑΙ

ΕΙΔΟΥΣ

ΕΙΔΩΝ

ΚΑΤΘΣΕΩΝ ΥΡΕ
ΔΘΜΟΣΙΟΥ)

01

ΣΤΕΓΑΝΕΣ ΣΤΟΛΕΣ ΚΑΤΑΔΥΣΘΣ
ΜΕ ΡΑΕΛΚΟΜΕΝΟ ΟΛΟΣΩΜΟ

08

#19.200,00€#

37412270-2

#10.710,00€#

37412260-9

ΙΣΟΘΕΜΙΚΟ
02

03

ΣΕΤ ΣΤΟΛΩΝ ΚΑΤΑΔΥΣΘΣ ΥΓΟΥ
ΤΥΡΟΥ
ΣΕΤ ΑΣΚΟΥ ΥΘΜΙΣΘΣ

17

ΡΛΕΥΣΤΟΤΘΤΑΣ (donuts) ΜΕ

10

#5.800,00€#

37412240-3

10

#1.800,00€#

37412240-3

#8.500,00€#

37412240-3

ΤΕΜΑΧΙΑ
(ΣΕΤ)

ΣΥΣΤΘΜΑ ΟΡΙΣΘΙΑΣ ΤΟΡΟΘΕΤΘΣΘΣ
ΔΙΜΡΟΥΚΑΛΩΝ (backplate)
04

ΜΙΤΟΙ
ΚΑΤΑΔΥΣΘΣ

ΤΕΜΑΧΙΑ

ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΑ ΑΡΟΣΥΜΡΙΕΣΟΜΕΤΑ
05

10

ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΚΑΤΑΔΥΣΘΣ – ΜΙΓΜΑΤΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ

#46.010,00€#

Kριτιριο κατακφρωςθσ τθσ παροφςθσ ορίηεται θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά με
μοναδικό κριτιριο προςδιοριςμοφ τθν τιμι.

ΓΕΝΙΚΟΙ & ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΘΟ 1ο
ΚΑΤΑΤΙΣΘ ΚΑΙ ΥΡΟΒΟΛΘ ΡΟΣΦΟΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι που επικυμοφν να λάβουν μζροσ ςτο διαγωνιςμό υποβάλλουν, επί αποδείξει, τουσ φακζλουσ
προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παροφςα, με τουσ εξισ τρόπουσ :
α. Τθν αποςτολι τουσ ςτο Υπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ/Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Ρ.Ε.Α. 3ο (Ακτι Βαςιλειάδθ, Ρφλεσ
Ε1-Ε2, Ρειραιάσ, Γραφείο 425), ταχυδρομικϊσ, με ςυςτθμζνθ επιςτολι ι με courier ι με οποιονδιποτε άλλο τρόπο, με
τθν απαραίτθτθ όμωσ προχπόκεςθ ότι αυτζσ κα περιζρχονται μζχρι τθν προθγοφμενθ εργάςιμθ θμζρα τθσ
θμερομθνίασ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.
β. Τθν κατάκεςι τουσ ιδιοχείρωσ είτε αυτοπροςϊπωσ είτε με ειδικά προσ τοφτο νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο εκπρόςωπο,
κατά τθν καταλθκτικι θμερομθνία ςτθν αρμόδια Επιτροπι διενζργειασ διαδικαςιϊν ςυνοπτικϊν διαγωνιςμϊν και
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απευκείασ ανακζςεων αξίασ ζωσ και 20.000€ χωρίσ Φ.Ρ.Α. ΥΝΑΝΡ ζτουσ 2019-2020, ιτοι τθν θμζρα που κα διενεργθκεί
ο διαγωνιςμόσ :

Θμ/νία : 08 – 09 – 2020, θμζρα Τρίτθ και ϊρα 10: 00ϋ
Τόποσ διενζργειασ : Ακτι Βαςιλειάδθ, Ρφλεσ Ε1-Ε2, Λιμάνι Ρειραιά
3οσ όροφοσ αίκουςα ςυνεδριάςεων αρ. 318

Θ ζναρξθ υποβολισ προςφορϊν που κατατίκενται κατά τθν καταλθκτικι θμερομθνία ςτο αρμόδιο γνωμοδοτικό
όργανο, κθρφςςεται από τον πρόεδρο αυτοφ, μιςι ϊρα πριν από τθν ϊρα λιξθσ. Ρροςφορζσ, που κατατίκενται μετά τθν
κιρυξθ τθσ λιξθσ παραλαβισ από τον πρόεδρο του γνωμοδοτικοφ οργάνου, είναι εκπρόκεςμεσ και επιςτρζφονται από
τθν Υπθρεςία που διενεργεί το διαγωνιςμό, χωρίσ να αποςφραγιςκοφν.
Ρροςφορζσ που υποβάλλονται ι περιζρχονται με οποιονδιποτε άλλο τρόπο ςτθν Υπθρεςία μετά τθν παρζλευςθ
τθσ ανωτζρω θμερομθνίασ και ϊρασ, κεωροφνται εκπρόκεςμεσ και επιςτρζφονται από τθν Υπθρεςία που διενεργεί το
διαγωνιςμό, χωρίσ να αποςφραγιςκοφν.
Οι προςφζροντεσ υποχρεοφνται να κατακζςουν προςφορά είτε για το ςφνολο των υπό προμικεια ειδϊν του
πίνακα του προοιμίου τθσ παροφςασ είτε για κάκε ζνα από τα μζρθ (για κάκε είδοσ), λαμβάνοντασ υπ’ όψιν τουσ
επιμζρουσ προχπολογιςμοφσ. Σε κάκε περίπτωςθ κα πρζπει να κατακζςουν προςφορά για το ςφνολο των τεμαχίων
ζκαςτου είδουσ (ανά α/α).
Οι προςφορζσ υπογράφονται και μονογράφονται ανά φφλλο από τουσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ) ι
ςε περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων από τον νόμιμο εκπρόςωπο αυτϊν.
ΑΡΟΣΦΑΓΙΣΘ ΡΟΣΦΟΩΝ
Θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν κα γίνει δθμοςίωσ από τθν αρμόδια Επιτροπι διενζργειασ διαδικαςιϊν
ςυνοπτικϊν διαγωνιςμϊν και απευκείασ ανακζςεων αξίασ ζωσ και 20.000€ χωρίσ Φ.Ρ.Α. ΥΝΑΝΡ ζτουσ 2019-2020. Κατά
τθ διενζργεια του διαγωνιςμοφ δικαιοφνται να παρίςτανται οι προςφζροντεσ ι οι νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνοι
εκπρόςωποί τουσ, εφόςον ζχει υποβλθκεί με τθν προςφορά ςχετικό παραςτατικό εκπροςϊπθςθσ.
Ρροςφορά που είναι αόριςτθ και ανεπίδεκτθ εκτίμθςθσ ι είναι υπό αίρεςθ, απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ,
κατόπιν αιτιολογθμζνθσ γνωμοδότθςθσ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ διενζργειασ διαδικαςιϊν ςυνοπτικϊν διαγωνιςμϊν και
απευκείασ ανακζςεων αξίασ ζωσ και 20.000€ χωρίσ Φ.Ρ.Α. ΥΝΑΝΡ ζτουσ 2019-2020. Ωσ απαράδεκτεσ απορρίπτονται
επίςθσ οι προςφορζσ που παρουςιάηουν ουςιϊδεισ αποκλίςεισ από τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ, οι οποίεσ αποτελοφν
αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςθσ.
Πλα τα ζγγραφα και τα ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ και όλα τα ζγγραφα και τα ςτοιχεία του φακζλου προςφοράσ κα
πρζπει να ζχουν ςυνταχκεί ι επίςθμα μεταφραςκεί ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, με εξαίρεςθ αυςτθρά τεχνικοφσ όρουσ, για
τουσ οποίουσ δεν υπάρχει αντίςτοιχθ δόκιμθ μετάφραςθ ςτθν Ελλθνικι και οι οποίεσ ενδζχεται να είναι ςτθν Αγγλικι
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γλϊςςα. Εξαίρεςθ αποτελοφν και τα επιςυναπτόμενα ςτθν τεχνικι προςφορά ζντυπα, ςχζδια και λοιπά τεχνικά ςτοιχεία
που μπορεί να είναι ςτθν Αγγλικι γλϊςςα.
ΑΘΟ 2ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ζχουν :
α. φυςικά ι νομικά πρόςωπα
β. ενϊςεισ προμθκευτϊν (ςυμπεριλαμβανομζνων των προςωρινϊν ςυμπράξεων) που υποβάλλουν κοινι προςφορά και
πλθροφν τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ που κακορίηονται ςτθν παροφςα.
ΑΘΟ 3ο
ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΡΟΣΦΟΩΝ
Μζςα ςτον κυρίωσ φάκελο τθσ προςφοράσ τοποκετοφνται ωσ κάτωκι τρεισ (03) ανεξάρτθτοι και ςφραγιςμζνοι
φάκελοι, για κακζνα εκ των οποίων ιςχφουν τα κάτωκι :
1. Στον κφριο φάκελο τθσ προςφοράσ και ςε κάκε φάκελο εντόσ του κυρίου φακζλου προςφοράσ πρζπει να
αναγράφονται ευκρινϊσ :
α) Θ φράςθ : «ΡΟΣΦΟΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΡΟΥ ΑΦΟΑ ΣΤΘΝ προμικεια καταδυτικοφ
εξοπλιςμοφ προσ κάλυψθ αναγκϊν ΜΥΑ/ΛΣ – ΕΛ. ΑΚΤ., ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ ςαράντα ζξι χιλιάδων δζκα Ευρϊ
#46.010,00€# (ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. και κρατιςεων υπζρ Δθμοςίου)».
β) Θ πλιρθσ επωνυμία τθσ αρμόδιασ Υπθρεςίασ που διενεργεί τον διαγωνιςμό (Υπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ
Ρολιτικισ/ Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Ρ.Ε.Α. 3ο).
γ) Ο αρικμόσ τθσ διακιρυξθσ του Διαγωνιςμοφ (Αρικ. Ρρωτ. : 2833.2-3 / 48478 /2020/27–07–2020).
δ) Θ θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (08/09/2020).
ε) Θ καταλθκτικι θμερομθνία (θμερομθνία λιξθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφορϊν) (08/09/2020).
ςτ) Τα ςτοιχεία του οικονομικοφ φορζα.
η) Θ ζνδειξθ : «ΝΑ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΜΟΝΟ ΑΡΟ ΤΘΝ ΑΜΟΔΙΑ ΕΡΙΤΟΡΘ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ».
2. Στο ςφραγιςμζνο φάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ» περιλαμβάνεται, επί ποινι απόρριψθσ :
α. Το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρκρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Αϋ 147) κατά
το επιςυναπτόμενο υπόδειγμα.
Το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ ςε επεξεργάςιμθ μορφι κακϊσ και οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ του
διατίκενται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ www.eaadhsy.gr.
Kατά τθν υποβολι του Τ.Ε.Υ.Δ. είναι δυνατι, όπωσ με μόνθ τθν υπογραφι του εκπροςϊπου (όπωσ αυτόσ ορίηεται
ςτο άρκρο 79A του N. 4412/2016 , όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει) του οικονομικοφ φορζα θ προκαταρκτικι απόδειξθ
των λόγων αποκλειςμοφ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 73 του N. 4412/16 (Αϋ 147) για το ςφνολο
των φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία
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εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν.
Το Τ.Ε.Υ.Δ. μπορεί να υπογράφεται ζωσ δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των
προςφορϊν.
β. Εγγφθςθ ςυμμετοχισ
Ο προςφζρων υποχρεοφται - κατά τα ρθτϊσ οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του Ν. 4412/2016 (Αϋ 147) – ςτθν υποβολι
Εγγφθςθσ ςυμμετοχισ φψουσ 2% επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ εκτόσ Φ.Ρ.Α., με χρόνο ιςχφοσ ςαράντα (40) επιπλζον
θμζρεσ μετά τθν λιξθ του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και καταπίπτει ςε περίπτωςθ που ο προςφζρων αποςφρει
τθν προςφορά του κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ ωσ προσ τα προβλεπόμενα
ςτα άρκρα 73 ζωσ 79 του Ν. 4412/2016 (Αϋ 147), αν δεν προςκομίςει ι δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα
δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ, ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν ι εν γζνει δεν αποδεικνφεται θ μθ
ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ των άρκρων 73 και 74 ι θ πλιρωςθ μίασ ι περιςςοτζρων των απαιτιςεων των
κριτθρίων επιλογισ και εάν δεν προςζλκει εγκαίρωσ για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
Ωσ προσ το περιεχόμενο των εγγυιςεων και τα πιςτωτικά ιδρφματα που τισ εκδίδουν ιςχφουν τα ρθτϊσ οριηόμενα
ςτισ παρ. 3 & 4 του άρκρου 72 του Ν. 4412/2016 (Αϋ 147).
3. Στο ςφραγιςμζνο φάκελο «ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ» τοποκετοφνται κάκε ζγγραφο και δικαιολογθτικό που
τεκμθριϊνει τθν τεχνικι επάρκεια του οικονομικοφ φορζα (του προςφζροντοσ) ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ
και το Τεφχοσ Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν, το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςθσ.
Οι προςφζροντεσ, κα πρζπει οπωςδιποτε να ςυμπεριλάβουν εντόσ του φακζλου τθσ τεχνικισ προςφοράσ, επί
ποινι απόρριψθσ :
-Συμπλθρωμζνο τον πίνακα των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν που αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ .
-Οτιδιποτε αναφζρεται ςτο Τεφχοσ των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν που αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ.
4. Στο ςφραγιςμζνο φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ» περιλαμβάνονται επί ποινι απόρριψθσ τα κάτωκι :
(i) Ρεριγραφι των προςφερόμενων ειδϊν.
(ii) Θ προςφερόμενθ τιμι ςε Ευρϊ θ οποία κα αναγράφεται αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ. Σε περίπτωςθ
διαφοροποίθςθσ μεταξφ τθσ αναγραφόμενθσ τιμισ αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ, λαμβάνεται υπ’ όψιν θ τιμι
ολογράφωσ. Στθν τιμι ςυμπεριλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ κατά τθν κείμενθ
νομοκεςία – προ Φ.Ρ.Α.- για παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
(iii) Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ.
(iv) Οι προςφζροντεσ υποχρεοφνται να αναλφουν το τίμθμα τθσ προςφοράσ τουσ ςφμφωνα με τον πίνακα που
ακολουκεί :
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ΣΥΝΟΛΙΚΘ
ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΘ ΤΙΜΘ
(ςυμπεριλαμβανομζνου
Φ.Ρ.Α. και κρατιςεων
υπζρ Δθμοςίου)

ΣΥΝΟΛΙΚΘ
ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΘ ΤΙΜΘ
(προ Φ.Ρ.Α.,
ςυμπεριλαμβανομζνων
κρατιςεων υπζρ
Δθμοςίου)

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΘ ΤΙΜΘ
ΤΕΜΑΧΙΟΥ
(προ Φ.Ρ.Α.,
ςυμπεριλαμβανομζνων
κρατιςεων υπζρ
Δθμοςίου)

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΘΣΘΣ

ΡΟΣΟΤΘΤΑ

ΡΕΙΓΑΦΘ
ΕΙΔΟΥΣ

Α/Α

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ

Ρροςφορζσ οι οποίεσ :
-υποβάλλονται από οικονομικοφσ φορείσ που δε διακζτουν τα απαιτοφμενα προςόντα,
-όςων θ τιμι υπερβαίνει είτε τον ςυνολικό προχπολογιςμό των ςαράντα ζξι χιλιάδων δζκα Ευρϊ #46.010,00€#
(ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. και κρατιςεων υπζρ Δθμοςίου)είτε τουσ επιμζρουσ προχπολογιςμοφσ όπωσ
αναλυτικά περιγράφονται ςτον πίνακα του προοιμίου τθσ παροφςασ.
-δε δίνουν τισ τιμζσ ςε Ευρϊ ι που κακορίηουν ςχζςθ Ευρϊ προσ ξζνο νόμιςμα
-δε δθλϊνουν με ςαφινεια τθ προςφερόμενθ τιμι,
-κζτουν όρο αναπροςαρμογισ των τιμϊν
-ορίηουν χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον προβλεπόμενο ςτο άρκρο 6 τθσ παροφςθσ και
-αποκλίνουν από τουσ απαράβατουσ όρουσ τθσ παροφςθσ
απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.
Επίςθσ, δε γίνονται δεκτζσ εναλλακτικζσ προςφορζσ και απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.

ΑΘΟ 4ο
ΡΑΟΧΘ ΣΥΜΡΛΘΩΜΑΤΙΚΩΝ ΡΛΘΟΦΟΙΩΝ ΕΡΙ ΤΘΣ ΔΙΑΚΘΥΞΘΣ
Ρλθροφορίεσ ςτουσ ενδιαφερόμενουσ κα παρζχονται από τθ Διεφκυνςθ Ρρομθκειϊν και Εποπτείασ Αποκθκϊν
του Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ (Ακτι Βαςιλειάδθ, Ρφλθ Ε1-Ε2, Ρειραιάσ, 4οσ όροφοσ, τθλ. :
213137-4590, 4593) κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ.
Σε περίπτωςθ που ηθτθκοφν εγκαίρωσ (31–08–2020), ιτοι οκτϊ (08) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία
υποβολισ προςφορϊν 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 πλθροφοριϊν τα οποία υποβάλλονται είτε εκτόσ των ανωτζρω προκεςμιϊν, είτε με
διαφορετικό τρόπο από τον προαναφερόμενο, δεν εξετάηονται.
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ΑΘΟ 5ο
ΥΡΟΒΟΛΘ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΩΣΘΣ

Ο προςφζρων (Ρροςωρινόσ Ανάδοχοσ) ςτον οποίο, βάςει του πρακτικοφ γνωμοδότθςθσ τθσ Επιτροπι διενζργειασ
διαδικαςιϊν ςυνοπτικϊν διαγωνιςμϊν και απευκείασ ανακζςεων αξίασ ζωσ και 20.000€ χωρίσ Φ.Ρ.Α. ΥΝΑΝΡ ζτουσ
2019-2020και ςχετικισ Απόφαςθσ του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, πρόκειται να γίνει
κατακφρωςθ, οφείλει, προ ζκδοςθσ τθσ Απόφαςθσ Κατακφρωςθσ, να υποβάλει ςε ςφραγιςμζνο φάκελο ςτθν
Ανακζτουςα Αρχι εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ του
από τθν Υπθρεςία τα κάτωκι :
Α. Απόςπαςμα ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμου εγγράφου 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 δεν υπάρχει εισ βάροσ του αμετάκλθτθ
καταδικαςτικι απόφαςθ για τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016 (Αϋ
147).
Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και τα πρόςωπα με τθν ιδιότθτα μζλουσ του
διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του οικονομικοφ φορζα ι προςϊπου που ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ,
λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, ιδίωσ τουσ διαχειριςτζσ Ε.Ρ.Ε., Ι.Κ.Ε. και προςωπικϊν εταιριϊν Ο.Ε. και Ε.Ε.
κακϊσ και τον Διευκφνοντα Σφμβουλο και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου Ανϊνυμων Εταιριϊν και τα μζλθ του
Διοικθτικοφ Συμβουλίου ςυνεταιριςμϊν.
Εφόςον με τθν προςκόμιςθ του ανωτζρω αποςπάςματοσ προκφπτει εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα
αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ ζςτω για ζναν από τουσ λόγουσ που προβλζπονται ςτθν παράγραφο 1 του
άρκρου 73 του Ν. 4412/2016 (Αϋ 147), θ ανακζτουςα Αρχι, αποκλείει τον οικονομικό φορζα από τθ ςυμμετοχι ςτθ
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ.
B. Ριςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι, από το οποίο να προκφπτει ότι κατά
τθν θμερομθνία τθσ ωσ άνω ειδοποίθςθσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ
κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) και ωσ προσ τισ φορολογικζσ του υποχρεϊςεισ (ιτοι φορολογικι και
αςφαλιςτικι ενθμερότθτα).
Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οποιοςδιποτε οικονομικόσ φορζασ, εάν θ
Ανακζτουςα Αρχι γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει ότι ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ
του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ κατά τα ρθτϊσ οριηόμενα ςτθν
παράγραφο 2 του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016 (Αϋ 147).
Γ. Ριςτοποιθτικό 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.
Εφόςον δεν δφναται να εκδοκεί το προαναφερόμενο πιςτοποιθτικό, μπορεί να υποβλθκεί Ζνορκθ

ΑΔΑ: 6ΩΣΩ4653ΠΩ-ΓΣ7

20PROC007085967 2020-07-27

Βεβαίωςθ ι Υπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/1986 (Αϋ 75), κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ υπογραφισ.
Δ. Τα ανωτζρω αποδεικτικά μζςα γίνονται αποδεκτά εφόςον ζχουν εκδοκεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του
άρκρου 80 παράγραφοι 12 και 13 του Ν. 4412/2016 (Αϋ 147) όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
Θ Ανακζτουςα Αρχι παραδίδει το ςφραγιςμζνο φάκελο με τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ ςτο αρμόδιο για
τθν αξιολόγθςθ όργανο.
Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από το αρμόδιο
γνωμοδοτικό όργανο και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο για τθ λιψθ ςχετικισ κατά περίπτωςθ
απόφαςθσ.
ΑΘΟ 6Ο
ΙΣΧΥΣ ΡΟΣΦΟΩΝ
Ωσ χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν ορίηεται το διάςτθμα των επτά (07) μθνϊν από τθν επομζνθ τθσ διενζργειασ
του διαγωνιςμοφ.
Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν Υπθρεςία, πριν από τθ
λιξθ τθσ, κατά ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με επτά (07) μινεσ . Μετά τθν λιξθ και του παραπάνω ανωτάτου
ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα αποτελζςματα του διαγωνιςμοφ υποχρεωτικά ματαιϊνονται, εκτόσ
εάν θ Ανακζτουςα Αρχι κρίνει, κατά περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα ότι θ ςυνζχιςθ του διαγωνιςμοφ εξυπθρετεί το δθμόςιο
ςυμφζρον, οπότε οι ςυμμετζχοντεσ ςτον διαγωνιςμό μποροφν να επιλζξουν, είτε να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ,
εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω ανωτάτου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ, είτε όχι. Στθν
τελευταία περίπτωςθ, θ διαγωνιςτικι διαδικαςία ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ.
ΑΘΟ 7ο
ΥΡΟΒΟΛΘ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Σε περίπτωςθ ζνςταςθσ κατά πράξθσ τθσ Αρχισ, θ προκεςμία άςκθςθσ τθσ είναι πζντε (5) θμζρεσ από τθν
κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα. Θ ζνςταςθ κατά τθσ διακιρυξθσ
υποβάλλεται ςε προκεςμία που εκτείνεται μζχρι το ιμιςυ του χρονικοφ διαςτιματοσ από τθ δθμοςίευςθ τθσ
διακιρυξθσ ςτο Κ.Θ.Μ.Δ.Θ.Σ. μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. Για τον υπολογιςμό τθσ
προκεςμίασ αυτισ ςυνυπολογίηονται και οι θμερομθνίεσ τθσ δθμοςίευςθσ και τθσ υποβολισ των προςφορϊν.
Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται, με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ καταβολι παραβόλου
υπζρ του Δθμοςίου ποςοφ ίςου με το ζνα τισ εκατό (1%) επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Το παράβολο αυτό
αποτελεί δθμόςιο ζςοδο. Το παράβολο επιςτρζφεται με πράξθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι από
το αποφαςίηον διοικθτικό όργανο.
ΑΘΟ 8ο
ΕΓΓΥΘΣΕΙΣ
Α. ΕΓΓΥΘΣΘ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ
Ο Ρροςφζρων υποχρεοφται – κατά τα ρθτϊσ οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του Ν. 4412/2016 (Αϋ 147) – ςτθν υποβολι
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Εγγφθςθσ ςυμμετοχισ φψουσ 2% επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ εκτόσ Φ.Ρ.Α., με χρόνο ιςχφοσ ςαράντα (40) επιπλζον
θμζρεσ μετά τθν λιξθ του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και καταπίπτει ςε περίπτωςθ που ο προςφζρων αποςφρει τθν
προςφορά του κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ ωσ προσ τα προβλεπόμενα ςτα
άρκρα 73 ζωσ 79 του Ν. 4412/2016 (Αϋ 147), αν δεν προςκομίςει ι δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα
δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ, ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν ι εν γζνει δεν αποδεικνφεται θ μθ
ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ των άρκρων 73 και 74 ι θ πλιρωςθ μίασ ι περιςςοτζρων των απαιτιςεων των
κριτθρίων επιλογισ και εάν δεν προςζλκει εγκαίρωσ για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
Σε περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ για ζνα ι περιςςότερα τμιματα, το φψοσ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ
υπολογίηεται επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ εκτόσ Φ.Ρ.Α. του/των προςφερόμενου/ων τμιματοσ/τμθμάτων.

Β. ΕΓΓΥΘΣΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ
Ο/οι Ανάδοχοσ/οι υποχρεοφται/νται – κατά τα ρθτϊσ οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του N. 4412/2016 (Αϋ 147) κατά τθν
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ςτθν υποβολι Εγγφθςθσ Καλισ Εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ φψουσ 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ
εκτόσ Φ.Ρ.Α. και καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ. 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. Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ Εγγφθςθσ Καλισ Εκτζλεςθσ ορίηεται ςτουσ πζντε (05)
μινεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ μετά τθν οριςτικι ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι των
ειδϊν τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ υπάρχουν παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ
παράδοςθ των ειδϊν, θ επιςτροφι τθσ εγγφθςθσ γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του
εκπροκζςμου.
Ωσ προσ το περιεχόμενο των εγγυιςεων και τα πιςτωτικά ιδρφματα που τισ εκδίδουν ιςχφουν τα ρθτϊσ
οριηόμενα ςτισ παρ. 3 & 4 του άρκρου 72 του Ν. 4412/2016 (Αϋ 147).
Γ. ΕΓΓΥΘΣΘ ΚΑΛΘΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ
Τα υπό προμικεια είδθ κα πρζπει να ςυνοδεφονται από εγγφθςθ καλισ κατάςταςθσ και λειτουργίασ, θ χρονικι
διάρκεια τθσ οποίασ δεν μπορεί να είναι μικρότερθ του ενόσ (01) ζτουσ και εκκινεί από τθν θμερομθνία οριςτικισ
ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ των ειδϊν. Σε κάκε περίπτωςθ θ χρονικισ ιςχφσ τθσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ
των ειδϊν που κα παρζχουν οι προςφζροντεσ κα πρζπει να είναι θ ίδια με αυτιν που καλφπτει ο καταςκευαςτισ
ζκαςτου είδουσ και όχι να υπολείπεται αυτισ. Σε περίπτωςθ απαίτθςθσ αντικατάςταςθσ ι επιςκευισ ςτα πλαίςια τθσ
παρεχόμενθσ εγγφθςθσ μζρουσ των υπό προμικεια ειδϊν, ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ (warranty)
κα ανανεϊνεται και κα παρατείνεται κατϋ ελάχιςτο αντίςτοιχα με τον απωλεςκζντα χρόνο εκτόσ λειτουργίασ / μθ
προβλεπόμενθσ λειτουργίασ του υλικοφ.
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ΑΘΟ 9ο
ΧΟΝΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ ΕΙΔΩΝ - ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ ΕΙΔΩΝ - ΜΕΓΕΘΘ
Α. ΧΟΝΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ
Ο χρόνοσ παράδοςθσ των ειδϊν δε κα υπερβαίνει τουσ των ενενιντα (90) θμερϊν από τθν επομζνθ θμζρα τθσ
υπογραφισ τθσ Σφμβαςθσ. Θ θμερομθνία παράδοςθσ κα γνωςτοποιθκεί εγγράφωσ ςτο ΥΝΑΝΡ/Α.Λ.Σ–ΕΛ.ΑΚΤ./ΜΥΑΛΣ, τουλάχιςτον πζντε (05) εργάςιμεσ μζρεσ πριν τθν θμερομθνία τθσ παράδοςθσ του εξοπλιςμοφ. Ρροςφορά με χρόνο
μεγαλφτερο από τον παραπάνω αποτελεί ουςιϊδθ απόκλιςθ και θ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.
Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ είναι δυνατό να παρατακεί ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 206 του
Ν. 4412/2016, φςτερα από ςχετικό αίτθμα του αναδόχου, που υποβάλλεται προ λιξθσ του ςυμβατικοφ χρόνου.

Β. ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ
Ωσ τόποσ παράδοςθσ των ειδϊν ορίηονται οι εγκαταςτάςεισ τθσ ΥΝΑΝΡ/Α.Λ.Σ–ΕΛ.ΑΚΤ./ΜΥΑ-ΛΣ ςτθν παραλία
του Αγίου Κοςμά ςτον Διμο Ελλθνικοφ. Θ παράδοςθ των ειδϊν κα πραγματοποιθκεί με ευκφνθ και δαπάνεσ τθσ
προμθκεφτριασ εταιρείασ. Τα υπό παράδοςθ είδθ κα είναι ςυςκευαςμζνα κατάλλθλα, ϊςτε να επιτρζπεται θ αςφαλισ
μεταφορά και αποκικευςι τουσ.

Γ. ΜΕΓΕΘΘ
Ο προςδιοριςμόσ και θ οριςτικοποίθςθ των μεγεκϊν των υπό προμικεια ειδϊν του πίνακα του προοιμίου τθσ
παροφςασ κα γνωςτοποιθκεί ςτον ανάδοχο με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.

ΑΘΟ 10ο
ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘ - ΡΑΑΛΑΒΘ
Θ παρακολοφκθςθ τθσ προςικουςασ εκτζλεςθσ όλων των όρων τθσ/των ςφμβαςθσ/εων κακϊσ και θ παραλαβι
των ςυμβατικϊν ειδϊν κα πραγματοποιθκεί από τθν αρμόδια Επιτροπι παρακολοφκθςθσ – παραλαβισ ςυμβάςεων
προμθκειϊν και παραλαβισ ςυμβάςεων παροχισ υπθρεςιϊν, αξίασ από 2.500,00€ ζωσ 60.000,00€ χωρίσ Φ.Ρ.Α. του
Υ.ΝΑ.Ν.Ρ., κατά τα οριηόμενα ςτθν κείμενθ νομοκεςία με τον τρόπο που περιγράφεται ςτθν παράγραφο 5 του Τεφχουσ
των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν που αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςθσ.
Το/τα ςυνταχκζν/ζντα Ρρωτόκολλο/α Οριςτικισ Ροιοτικισ και Ροςοτικισ παραλαβισ κα αποςταλεί/ουν εισ
τριπλοφν ςτθν Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Ρ.Ε.Α. Γϋ για περαιτζρω ενζργειεσ πλθρωμισ.

ΑΘΟ 11ο
ΡΛΘΩΜΘ
Θ πλθρωμι κα γίνει ςε Ευρϊ και κα πραγματοποιθκεί μετά τθν παραλαβι των υπό προμικεια ειδϊν με τθν
προςκόμιςθ από τον ανάδοχο των απαραίτθτων δικαιολογθτικϊν πλθρωμισ ςτο Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γ.Δ.Ο.Υ./ ΔΙ.Ρ.Ε.Α. Γϋ.
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Για τθν πλθρωμι απαιτοφνται κατ’ ελάχιςτο τα κάτωκι δικαιολογθτικά :
α. Ρρωτόκολλο οριςτικισ, ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ των υπό προμικεια ειδϊν από τθν αρμόδια
επιτροπι παραλαβισ.
β. Τιμολόγιο.
γ. Ριςτοποιθτικά Φορολογικισ και Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ.
δ. Οτιδιποτε άλλο ηθτθκεί κατά το ςτάδιο ελζγχου των δικαιολογθτικϊν πλθρωμισ.
ΑΘΟ 12ο
ΚΥΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΕΑ
Ο Ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν ανάκεςθ που ζγινε ςτο όνομά του και από κάκε
δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ
του αρμόδιου οργάνου αν δεν εκπλθρϊςει τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δε ςυμμορφωκεί με τισ γραπτζσ εντολζσ
τθσ Υπθρεςίασ, που είναι ςφμφωνεσ με τθ ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ και εάν υπερζβθ τθ ςυνολικι προκεςμία
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, λαμβανομζνων υπόψθ των παρατάςεων.
Ο οικονομικόσ φορζασ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ ι ςφμβαςθ, όταν θ ςφμβαςθ δεν
υπεγράφθ ι τα είδθ δεν παραδόκθκαν με ευκφνθ του φορζα, κακϊσ και όταν ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ.
Αναφορικά με τισ επιβαλλόμενεσ ςτον ζκπτωτο οικονομικό φορζα κυρϊςεισ, ζχουν εφαρμογι τα ρθτϊσ οριηόμενα
ςτθν παρ. 4. του άρκρου 203 του Ν. 4412/2016.
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 ςτθν επιβολι των προβλεπόμενων από
το άρκρο 207 του Ν. 4412/2016 κυρϊςεων για εκπρόκεςμθ παράδοςθ.
ΑΘΟ 13ο
ΛΟΙΡΟΙ ΟΟΙ
1. Θ δαπάνθ δεν μπορεί να υπερβαίνει ςυνολικά το ποςό των ςαράντα ζξι χιλιάδων δζκα Ευρϊ #46.010,00€#
(ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. και κρατιςεων υπζρ Δθμοςίου) κακϊσ και τουσ επιμζρουσ προχπολογιςμοφσ όπωσ
αναλυτικά περιγράφονται ςτον πίνακα του προοιμίου τθσ παροφςασ και κα βαρφνει το χρθματοδοτικό πρόγραμμα
του Ρράςινου Ταμείου ζτουσ 2020, ΚΑΕ 2329.
2. ΚΑΤΘΣΕΙΣ
-Τα υπό προμικεια είδθ υπόκεινται ςτισ παρακάτω κρατιςεισ (επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ), οι οποίεσ βαρφνουν τον
προμθκευτι :


4% επί τθσ κακαρισ αξίασ υπζρ Μ.Τ.Ν.



2% επί τθσ κακαρισ αξίασ υπζρ Ε.Λ.Ο.Α.Ν.



Τζλοσ Χαρτοςιμου 2% επί των ανωτζρω κρατιςεων (Μ.Τ.Ν. - Ε.Λ.Ο.Α.Ν.)
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0,07% υπζρ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ.



0,06% υπζρ Α.Ε.Ρ.Ρ.



Τζλοσ Χαρτοςιμου 3% επί των ανωτζρω κρατιςεων (Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. - Α.Ε.Ρ.Ρ.)



Ο.Γ.Α. χαρτοςιμων 20% επί του ακροίςματοσ Τελϊν Χαρτοςιμου 2% και 3%

Επί τθσ τιμολογιακισ αξίασ γίνεται παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ 4%.
3. Το Υπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. διατθρεί το δικαίωμα κατακφρωςθσ τθσ
προμικειασ για ολόκλθρθ τθν ποςότθτα ι μεγαλφτερθ κατά ποςοςτό 30% ι μικρότερθ κατά ποςοςτό 50%. Για
κατακφρωςθ μζρουσ τθσ ποςότθτασ κάτω του κακοριηόμενου από τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ποςοςτοφ, απαιτείται
προθγοφμενθ αποδοχι από τον προμθκευτι.
4. Κανζνασ υποψιφιοσ δεν μπορεί, ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ, να επικαλεςκεί προφορικζσ απαντιςεισ εκ μζρουσ
τθσ Υπθρεςίασ, ςχετικά με τουσ όρουσ τθσ παροφςθσ.
5. Οι φάκελοι των Οικονομικϊν Ρροςφορϊν, για όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν κατά τθν αξιολόγθςθ των τεχνικϊν
και λοιπϊν ςτοιχείων αποδεκτζσ, δεν αποςφραγίηονται αλλά επιςτρζφονται μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ του
διαγωνιςμοφ.
6. Θ ςφμβαςθ υπογράφεται από τον ανάδοχο ι το νόμιμο εκπρόςωπό του με νόμιμα κεωρθμζνθ εξουςιοδότθςθ
αυτοφ ςτα γραφεία τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ςτο Υπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ/Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Ρ.Ε.Α. 3ο
(Ακτι Βαςιλειάδθ, Ρφλεσ Ε1 – Ε2, Λιμάνι Ρειραιά), εντόσ ςυγκεκριμζνθσ προκεςμίασ που τίκεται από τθν Ανακζτουςα
Αρχι και θ οποία δε δφναται να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ, αλλιϊσ κα κθρυχκεί ζκπτωτοσ, ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτα άρκρα 105 και 203 του Ν. 4412/2016 (Αϋ 147).
7. Ο/οι Ανάδοχοσ/οι κατά τα ρθτϊσ οριηόμενα ςτο άρκρο 18 του Ν. 4412/2016 (Αϋ 147) δεςμεφεται/ονται να
τθρεί/ουν 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 δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του
Ν. 4412/2016 (Αϋ 147).
Θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να αποκλείςει από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ για
τουσ οποίουσ δφναται να αποδείξει ακζτθςθ τιρθςθσ των υποχρεϊςεων του πρϊτου εδαφίου τθσ παροφςθσ.
8. Για ότι δεν προβλζπεται από το κείμενο τθσ παροφςθσ, ιςχφουν οι διατάξεισ του Ν. 4412/2016 (Αϋ 147), όπωσ
ιςχφει.
9. Θ παροφςα με τα ςυνθμμζνα τθσ να καταχωρθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του Υπουργείου (www.ynanp.gr) και του
Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr)..
10. Να κοινοποιθκεί για άμεςθ εκτζλεςθ.Ο ΥΡΟΥΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΘΣ ΡΛΑΚΙΩΤΑΚΘΣ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από NIKOLAOS
KALOGERAKIS
Ημερομηνία: 2020.07.27 07:15:10 EEST
Αιτία: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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ΕΡΙΣΥΝΑΡΤΟΝΤΑΙ :
α. Τεφχοσ Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν (Σελ. 18).
β. Υπόδειγμα Εγγυθτικισ Επιςτολισ Συμμετοχισ (Σελ. 02).
γ. Υπόδειγμα Εγγυθτικισ Επιςτολισ Καλισ Εκτζλεςθσ (Σελ. 01)
δ. Υπόδειγμα Τ.Ε.Υ.Δ. (Σελ. 15)

ΡΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΘΣ :
Ι. ΑΡΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΓΕΙΑ (μζςω Θλ/κοφ Ταχ/μείου) :
1. ΡΟΕΔΟΣ ΕΡΙΤΟΡΘΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΟΡΤΙΚΩΝ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΡΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ ΑΞΙΑΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 20.000€ ΧΩΙΣ
Φ.Ρ.Α. ΤΟΥ Υ.ΝΑ.Ν.Ρ. ΕΤΟΥΣ 2019-2020, ΡΛΩΤΑΧΘΣ Λ.Σ.
ΔΘΜΘΤΟΡΟΥΛΟΥ Θ. (Δ.Ρ.)

2. Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΕΡΙΧ 3ο
3. ΥΝΑΝΡ/ΑΛΣ – ΕΛ. ΑΚΤ./ΜΥΑ
ΙΙ.ΑΡΟΔΕΚΤΕΣ ΡΟΣ ΚΟΙΝΟΡΟΙΘΣΘ (μζςω Θλ/κοφ Ταχ/μείου) :
1. ΡΟΕΔΟΣ ΕΡΙΤΟΡΘΣ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘΣ ΚΑΙ ΡΑΑΛΑΒΘΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΡΑΑΛΑΒΘΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΡΑΟΧΘΣ ΥΡΘΕΣΙΩΝ,
ΑΞΙΑΣ ΑΡΟ 2.500,00€ ΕΩΣ 60.000,00€ ΧΩΙΣ Φ.Ρ.Α. του Υ.ΝΑ.Ν.Ρ. ΕΤΟΥΣ
2019-2020, ΡΛΩΤΑΧΘΣ Λ.Σ. ΓΕΩΓΙΟΥ Σ. (ΔΑΝ)
2. «ΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ»
Λ.ΚΘΦΙΣΙΑΣ 241
ΤΚ 145 61, ΚΘΦΙΣΙΑ
Τθλ.:2105241903, fax:2105241833
E-mail : gbadis@prasinotameio.gr

ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΙΚΘ ΔΙΑΝΟΜΘ (μζςω Θλ/κοφ Ταχ/μείου) :
1. Γραφ. κ. Υπουργοφ
2. Γραφ. κ. Α/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
3. Γραφ. κ. Γ.Δ.Ο.Υ.
4. ΔΙ.Ρ.ΘΑ.Ρ. Βϋ
5. ΔΙ.Ρ.Ε.Α. Αϋ
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Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ για τθν προμικεια καταδυτικοφ εξοπλιςμοφ προσ κάλυψθ αναγκϊν ΜΥΑ/ΛΣ – ΕΛ. ΑΚΤ.
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Ι. ΓΕΝΙΚΑ - ΣΚΟΡΟΣ
α) Στο παρόν ζγγραφο περιγράφονται οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ για τθν προμικεια καταδυτικοφ εξοπλιςμοφ για
τθν κάλυψθ αναγκϊν τθσ Ομάδασ Ειδικϊν Καταδφςεων τθσ ΜΥΑ/ΛΣ – ΕΛ. ΑΚΤ.
β) Τα ςτελζχθ τθσ Ομάδασ Ειδικϊν Καταδφςεων τθσ ΜΥΑ/ΛΣ εκτελοφν εξειδικευμζνεσ καταδυτικζσ δραςτθριότθτεσ
ζωσ το βάκοσ των 120 μζτρων. Διενεργοφνται κατά μζςο όρο 400 καταδφςεισ κατϋζτοσ εκ των οποίων οι 20 είναι
υψθλοφ κινδφνου και ειδικϊν απαιτιςεων (π.χ. ναυαγιερζςεισ, βιντεοςκοπίςεισ ναυαγίων, επιχειριςεισ ςε ναυάγια με
παράτυπουσ μετανάςτεσ, επιχειριςεισ ζρευνασ και διάςωςθσ, επιχειριςεισ ςε περιςτατικά καλάςςιασ ρφπανςθσ κ.α.)
κατά τθ διάρκεια των οποίων απαιτείται θ πολφωρθ παραμονι τουσ ςτθ κάλαςςα και κάτω από αντίξοεσ καιρικζσ
ςυνκικεσ. Ρροκειμζνου θ ομάδα να βρίςκεται ςε επιχειρθςιακι ετοιμότθτα είναι απαραίτθτθ θ ανανζωςθ – προςκικθ
και εκςυγχρονιςμόσ του καταδυτικοφ εξοπλιςμοφ.
γ) Πλα τα είδθ κα πρζπει να είναι καινοφργια και αμεταχείριςτα.
δ) Πλα τα είδθ κα πρζπει να είναι προςεκτικά επιλεγμζνα ϊςτε να είναι ςυμβατά και να επιτελζςουν τον ανωτζρω
περιγραφόμενο ςκοπό τθσ Μ.Υ.Α./ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. κακϊσ από τα υπό προμικεια είδθ και υπό ςυνκικεσ ειδικϊν
επιχειριςεων, κα εξαρτάται θ ςωματικι ακεραιότθτα των ανδρϊν τθσ Μ.Υ.Α./Λ.Σ.
ε) Ππου γίνεται παραπομπι ςε πρότυπα, αναφορά ςε πιςτοποιθτικά, ςιματα, διπλϊματα ευρεςιτεχνίασ ι τφπουσ, ι
αναφορά ςε οριςμζνθ παραγωγι ι προζλευςθ ι ιδιαίτερθ μζκοδο καταςκευισ κ.λ.π κατά τισ διατάξεισ των άρκρων
54, 55 και 56 του Ν. 4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, νοοφνται και τα «ιςοδφναμα».
ςτ) Οι οικονομικοί φορείσ ςτο πλαίςιο των προςφορϊν τουσ κα πρζπει:
(i) Να αναφζρουν ρθτά ότι αποδζχονται πλιρωσ το τεφχοσ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν του παρόντοσ διαγωνιςμοφ.
(ii) Nα αναφζρονται ςε ςυγκεκριμζνθ μάρκα και τφπο υλικοφ, ακολουκοφμενο από το τεχνικό εγχειρίδιο εκάςτου
υλικοφ και τισ πιςτοποιιςεισ αυτοφ (όπου απαιτοφνται), προκειμζνου να γίνει θ αξιολόγθςθ του. Ππου γίνεται αναφορά
ςε πιςτοποιιςεισ/πρότυπα/βεβαιϊςεισ ςτο τεφχοσ Τ.Ρ., είναι υποχρεωτικι θ προςκόμιςθ των εν λόγω εγγράφων με τθν
κατάκεςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ. Τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα (πιςτοποιθτικά/ δθλϊςεισ καταςκευαςτι κλπ), ςε
περίπτωςθ που δεν είναι ςτα ελλθνικά, κα πρζπει να ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα.
Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα –εταιρικά ι μθ – με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μποροφν να
υποβάλλονται ςτθν Ελλθνικι ι και ςτθν Αγγλικι γλϊςςα.
(iii) Να ςυμπεριλάβουν με τθν τεχνικι τουσ προςφορά τον πίνακα τθσ παραγράφου IV του παρόντοσ τεφχουσ,
κανονικά ςυμπλθρωμζνο, αναφορικά με τα προςφερόμενα είδθ .
ΙΙ. ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΡΑΝΘΣ:
Ο προχπολογιςμόσ τθσ παροφςασ προμικειασ ανζρχεται ςτο ποςό των ςαράντα ζξι χιλιάδων και δζκα ευρϊ
#46.010,00€# (ςυμπεριλαμβανομζνων ΦΡΑ 24% και κρατιςεων υπζρ δθμοςίου) και περιγράφεται ςτον πίνακα που
ακολουκεί:
Α/Α

ΡΕΙΓΑΦΘ ΥΡΟ
ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ

ΡΟΣΟΤΘΤΑ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΘΣΘΣ

ΤΙΜΘ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

CPV
ΕΙΔΟΥΣ

01

ΣΤΕΓΑΝΕΣ ΣΤΟΛΕΣ
ΚΑΤΑΔΥΣΘΣ
ΜΕ ΡΑΕΛΚΟΜΕΝΟ
ΟΛΟΣΩΜΟ
ΙΣΟΘΕΜΙΚΟ
ΣΕΤ ΣΤΟΛΩΝ
ΚΑΤΑΔΥΣΘΣ ΥΓΟΥ
ΤΥΡΟΥ
( 2.1/ΟΛΠΣΩΜΘ
ΣΤΟΛΘ ΚΑΤΑΔΥΣΘΣ–
2.2/ΓΑΝΤΙΑ ΗΕΥΓΟΣ –

08

ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΕΤ

#2.400,00€#

#19.200,00€#

37412270-2

17

ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΕΤ

#630,00€#

#10.710,00€#

37412260-9

02
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03

04
05

2.3/ΜΡΟΤΑΚΙ ΗΕΥΓΟΣ –
2.4/ΜΟΝΟΣΟΤΣ 2.5/ΚΟΥΚΟΥΛΑ)
ΣΕΤ ΑΣΚΟΥ ΥΘΜΙΣΘΣ
ΡΛΕΥΣΤΟΤΘΤΑΣ
(donuts) ΜΕ ΣΥΣΤΘΜΑ
ΟΡΙΣΘΙΑΣ
ΤΟΡΟΘΕΤΘΣΘΣ
ΔΙΜΡΟΥΚΑΛΩΝ
(backplate)
ΜΙΤΟΙ ΚΑΤΑΔΥΣΘΣ
ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΑ
ΑΡΟΣΥΜΡΙΕΣΟΜΕΤΑ
ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΚΑΤΑΔΥΣΘΣ ΜΙΓΜΑΤΩΝ

10

ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΕΤ

#580,00€#

#5.800,00€#

37412240-3

10
10

ΤΕΜΑΧΙΑ
ΤΕΜΑΧΙΑ

#180,00€#
#850,00€#

#1.800,00€#
#8.500,00€#

37412240-3
37412240-3

ΣΥΝΟΛΟ

#46.010,00€#

Οι ςυμμετζχοντεσ δφνανται να κατακζςουν προςφορζσ είτε για το ςφνολο των ειδϊν του παραπάνω πίνακα ι και
για κάκε είδοσ, για το ςφνολο των τεμαχίων ζκαςτου είδουσ (πζντε είδθ ςυνολικά, από 01 ζωσ 05), λαμβάνοντασ υπ’
όψιν τουσ επιμζρουσ προχπολογιςμοφσ .

III. ΚΙΤΘΙΟ ΚΑΤΑΚΥΩΣΘΣ
Κριτιριο κατακφρωςθσ τθσ παροφςθσ ορίηεται θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά, βάςθ
τιμισ.

ΙV. ΡΕΙΓΑΦΘ ΤΩΝ ΥΡΟ ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ – ΡΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ

Α/Α
ΕΙΔΟΣ
1
1.1

ΡΕΙΓΑΦΘ

ΑΡΑΙΤΘΣΘ

ΣΤΕΓΑΝΕΣ ΣΤΟΛΕΣ ΚΑΤΑΔΥΣΘΣ ΜΕ ΡΑΕΛΚΟΜΕΝΟ ΟΛΟΣΩΜΟ ΙΣΟΘΕΜΙΚΟ
Ρρόκειται για ολόςωμθ ςτεγανι ςτολι κατάδυςθσ θ οποία

ΝΑΙ

προορίηεται για τεχνικά απαιτθτικζσ καταδφςεισ, για ςκλθρι
χριςθ και χριςθ ςε μολυςμζνο καλάςςιο περιβάλλον.
1.2

ΑΡΑΝΤΘΣΘ
ΡΟΜΘΘΕΥΤΘ

Τα κφρια υλικά καταςκευισ τθσ ςτολισ κα πρζπει να είναι ο
ςυνδιαςμόσ από φφαςμα νάιλον και από φφαςμα τφπου
ΚΟΝΤΟΥΑ (CORDURA) με πολυςτρωματικι φφανςθ και
φφανςθ με ειδικι τεχνικι ενίςχυςθσ που το κακιςτά

ΝΑΙ

ΡΑΑΡΟΜΡΘ
ΡΟΜΘΘΕΥΤΘ
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ανκεκτικό ςε ςχίςιμο (RipStop). Γενικά, θ ςτολι κα πρζπει να
είναι καταςκευαςμζνθ από υλικό που ςε όρουσ αγοράσ
αναφζρεται ωσ μεμβράνθ «trilaminate», (πολυςτρωματικά
υλικά ςυγκολλθμζνα μεταξφ τουσ ). Τα υλικά αυτά
προςδίδουν ςτθν ςτολι χαμθλό βάροσ, τθν κάνουν
εφκαμπτθ, αδιάβροχθ και ταυτόχρονα τθν κακιςτοφν
εξαιρετικά ανκεκτικι ςτθν ςκλθρι χριςθ, ςτθν τριβι και ςτο
απαιτθτικό καλάςςιο περιβάλλον. Επίςθσ, υπό αυτζσ τισ
ςυνκικεσ τθσ προςδίδουν μακροηωία.
1.3

Θ περιοχι των γονάτων τθσ ςτολισ κα πρζπει να διακζτει

ΝΑΙ

επιπλζον ενίςχυςθ από υλικό τφπου κζβλαρ που να τθσ
προςδίδει ανκεκτικότθτα, εφκαμψία και ανκεκτικότθτα ςτθν
τριβι.
1.4

Θ ςτολι κα πρζπει να φζρει ςτο εμπρόςκιο τμιμα τθσ

ΝΑΙ

ελαφρφ πλαςτικό, ςτεγανοφ τφπου, χαμθλοφ προφίλ
φερμουάρ κατάλλθλο για καλάςςιο περιβάλλον. Θ διάταξθ
τοποκζτθςθσ του επί τθσ ςτολισ κα πρζπει να είναι
διαγϊνια, να ξεκινάει από τον αριςτερό ϊμο και να
καταλιγει ςτθν περιοχι τθσ μζςθσ ςτθν δεξιά πλευρά. Το εν
λόγω ςτεγανό φερμουάρ κα πρζπει να είναι προςτατευμζνο
από επιπρόςκετο – δευτερεφον φερμουάρ, εξωτερικά.
1.5

Θ ςτολι κα πρζπει να είναι ανατομικά διαμορφωμζνθ καταςκευαςμζνθ ωσ προσ ζναν κανονικό ανδρικό
ςωματότυπο ϊςτε να εξαλείφεται ο υπερβολικόσ και
περιττόσ όγκοσ και να ζχει βελτιωμζνθ δυναμικι εντόσ
φδατοσ.

ΝΑΙ

1.6

Ο κορμόσ τθσ ςτεγανισ ςτολισ πρζπει να είναι
‘’τθλεςκοπικόσ’’ (να ζχει δυνατότθτα αναδίπλωςθσ και
προςαρμογισ κακϋφψοσ) και να φζρει ελαςτικό ιμάντα ςτο
καβάλο με πλαςτικό κλιπ ταχείασ απελευκζρωςθσ ςτο
μπροςτινό μζροσ για τισ ρυκμίςεισ προςαρμογισ. Ο ιμάντασ
να είναι προςαρμοςμζνοσ ςε δφο (02) ςθμεία, του πίςω
μζρουσ τθσ ςτολισ.

ΝΑΙ

1.7

Στο εςωτερικό τθσ θ ςτεγανι ςτολι πρζπει να φζρει
ελαςτικζσ τιράντεσ προςαρμογισ τεςςάρων ςθμείων.

ΝΑΙ

1.8

Θ ςτολι κα πρζπει να φζρει ενςωματωμζνεσ δφο (02)

ΝΑΙ
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μεγάλεσ εξωτερικζσ τςζπεσ, εκατζρωκεν και ςτο φψοσ των
μθρϊν. Θ κάκε τςζπθ κα πρζπει να φζρει φερμουάρ
εξωτερικά και περιμετρικά αυτισ, που να επιτρζπει τθν
μεγζκυνςθ του ωφζλιμου όγκου τθσ τςζπθσ. Το άνοιγμα
προσ τα εξω του ωφζλιμου εςωτερικοφ χϊρου αποκικευςθσ
των τςεπϊν κα πρζπει να φτάνει τα 10 εκατοςτά. Το
κλείςιμο των τςεπϊν κα πρζπει να γίνεται με καπάκι
άνωκεν, το οποίο αςφαλίηει με ςφςτθμα τφπου velcro. Το
καπάκι κάκε τςζπθσ ςτο τελείωμα του, κα πρζπει να φζρει
λαβι για εφκολο άνοιγμα - κλείςιμο ακόμα και με γάντια. Οι
τςζπεσ ςτο εςωτερικό τουσ κα πρζπει να φζρουν τουλάχιςτο
δφο (02) ελαςτικζσ κθλιζσ για τοποκζτθςθ – αγκίςτρωςθ
υλικϊν. Οι τςζπεσ ςτο κάτω μζροσ τουσ κα πρζπει να φζρουν
τουλάχιςτο δφο (02) τρφπεσ για ζξοδο – αποςτράγγιςθ των
νερϊν.
1.9

Οι ραφζσ τθσ ςτολισ κα πρζπει να είναι χαμθλοφ προφίλ και
χωρίσ εξογκϊματα ϊςτε να είναι λιγότερο επιρρεπείσ ςε
φκορά από τριβι και να αποφεφγεται θ αγκίςτρωςθ ςε
κάποιο εμπόδιο.

ΝΑΙ

1.10

Θ ςτολι κα περιλαμβάνει ςτεγανζσ μπότεσ,
καταςκευαςμζνεσ από υλικό νεοπρζν ι αντίςτοιχο και κα
πρζπει να φζρουν ενιςχφςεισ ςτθν περιοχι των
ακροδαχτφλων, του κουτουπιζ και τθσ φτζρνασ.
Επιπρόςκετα κα πρζπει να φζρουν ςτο φψοσ του
αςτραγάλου λουρί με ρυκμιηόμενο κλείςιμο με ςφςτθμα
τφπου Velcro, για προςαρμοηόμενθ εφαρμογι.

ΝΑΙ

1.11

Στθν περιοχι του λαιμοφ θ ςτεγανοποίθςθ τθσ ςτολισ κα
πρζπει να γίνεται με φλάντηα (aquastop) από λείο υλικό
τφπου νεοπρζν, ϊςτε εκτόσ τθσ ςτεγανοποίθςθσ να
προςφζρεται και κερμομόνωςθ.

ΝΑΙ

1.12

Στθν περιοχι των χεριϊν θ ςτεγανοποίθςθ τθσ ςτολισ κα
πρζπει να γίνεται με φλάντηεσ (aquastop) από υλικό τφπου
λάτεξ, χωρίσ κάλυψθ και προςταςία κερμομόνωςθσ.

ΝΑΙ

1.13

Στθν περιοχι του ςτικουσ και άνωκεν του φερμουάρ, κα
πρζπει να φζρεται βαλβίδα ειςαγωγισ αζρα. Θ εν λόγω
βαλβίδα εςωτερικά κα πρζπει να φζρει αφαιροφμενο
προςτατευτικό από υλικό τφπου νεοπρζν.

ΝΑΙ

1.14

Στθν περιοχι του αριςτεροφ μπράτςου, κα πρζπει να
φζρεται βαλβίδα εξαγωγισ αζρα.

ΝΑΙ

1.15

Στθν περιοχι του μθροφ ςτο αριςτερό πόδι, κα πρζπει να
φζρεται βαλβίδα οφρθςθσ. Θ βαλβίδα πρζπει να μθν
ξεπερνά τα 50 χιλιοςτά διάμετρο, το φψοσ τθσ να είναι

ΝΑΙ
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λιγότερο από 33 χιλιοςτά και να εξζχει από τθν ςτολι όχι
πάνω από 10 χιλιοςτά. Θ βαλβίδα πρζπει να λειτουργεί
αυτόματα χωρίσ κινοφμενα μζρθ ι κουμπιά και να
περιλαμβάνει ςωλινα και πλαςτικό βανάκι.
1.16

Θ ςτεγανι ςτολι κα πρζπει να φζρει ωσ παρελκόμενο
κουκοφλα υγροφ τφπου, καταςκευαςμζνθ από υλικό
νεοπρζν ι αντίςτοιχο. Το πάχοσ τθσ κα πρζπει να είναι επτά
(07) χιλιοςτά. Θ κουκοφλα κα πρζπει να είναι τθσ ίδιασ
εταιρείασ καταςκευισ τθσ ςτολισ ϊςτε να επιτυγχάνεται
ομοιομορφία και απόλυτθ ςυναρμογι και εφαρμογι με το
εςωτερικό μζροσ του νεοπρζν του λαιμοφ τθσ ςτολισ.

1.17

Θ ςτεγανι ςτολι κα πρζπει να φζρει ωσ παρελκόμενο ςάκο ΝΑΙ
μεταφοράσ. Το ςχιμα του κα πρζπει να είναι ορκογϊνιο
παραλλθλόγραμμο. Το μζγεκοσ του κα πρζπει να είναι
τζτοιο ϊςτε να χωράει τθν ςτολι άνετα.
Το χρϊμα του να είναι μαφρο. Να φζρει
προςκαφαιροφμενουσ ιμάντεσ μεταφοράσ ϊμων. Στο άνω
μζροσ τθσ να φζρει πλαςτικό φερμουάρ το οποίο να είναι
τοποκετθμζνο ςε διάταξθ ςχιματοσ «U» ϊςτε να ανοίγει
κακολικά θ πλευρά για εφκολθ τοποκζτθςθ τθσ ςτολισ. Να
είναι τθσ ίδιασ εταιρείασ καταςκευισ τθσ ςτολισ.
Θ ςτεγανι ςτολι κα πρζπει να φζρει ωσ παρελκόμενο
ΝΑΙ
ολόςωμο ιςοκερμικό, ϊςτε να παρζχεται θ μζγιςτθ κερμικι
προςταςία του δφτθ. Το ιςοκερμικό κα πρζπει να είναι τθσ
ίδιασ εταιρείασ καταςκευισ τθσ ςτολισ. Το χρϊμα του κα
πρζπει να είναι μαφρο. Να φζρει τουλάχιςτο δφο (02) τςζπεσ
για τα χζρια. Να φζρει τουλάχιςτο μία (01) τςζπθ με
φερμουάρ ςτθν περιοχι του ςτικουσ. Να φζρει ςφςτθμα
εξαεριςμοφ ςτουσ ϊμουσ και τισ μαςχάλεσ. Τα μανίκια να
είναι ςυνδεδεμζνα με τον κορμό με ελαςτικό φφαςμα για
ευκολία και άνεςθ κίνθςθσ.

1.18

1.19

1.20

1.21

Θ οριςτικοποίθςθ των μεγεκϊν του υπό προμικεια είδουσ
κα γνωςτοποιθκεί ςτον ανάδοχο με τθν υπογραφι τθσ
ςφμβαςθσ (ςφμφωνα με το είδοσ και το μεγεκολόγιο του
υλικοφ που κατακυρϊκθκε).

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Θ ςτεγανι ςτολι κα πρζπει να διακζτει πιςτοποίθςθ
ΝΑΙ
τουλάχιςτο κατά EN 14225-2:2017 Αντίγραφο του
πιςτοποιθτικοφ ςε ιςχφ ςυνοδευόμενο από επίςθμθ
μετάφραςθ ςτα ελλθνικά, εφόςον δεν είναι ςτα ελλθνικά, να
παραδοκεί με τθν κατάκεςθ του φακζλου τθσ τεχνικισ
προςφοράσ.
Το υλικό κα πρζπει να ςυνοδεφεται από Ριςτοποιθτικό
Συμμόρφωςθσ (Certificate of Conformity) , το οποίο κα

ΝΑΙ
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πρζπει να κατατεκεί με τον φάκελο τθσ τεχνικισ προςφοράσ.
1.22

Το κφριο χρϊμα τθσ ςτεγανισ ςτολισ να είναι το μαφρο.

ΝΑΙ

1.23

Θ απαίτθςθ είναι για οκτϊ (08) τεμάχια - ςετ.

ΝΑΙ

ΥΡΟΕΙΔΟΣ
2.1

ΕΙΔΟΣ
2

ΣΕΤ ΣΤΟΛΩΝ ΚΑΤΑΔΥΣΘΣ ΥΓΟΥ ΤΥΡΟΥ
(2.1/ΟΛΠΣΩΜΘ ΣΤΟΛΘ ΚΑΤΑΔΥΣΘΣ – 2.2/ΓΑΝΤΙΑ ΗΕΥΓΟΣ– 2.3/ΜΡΟΤΑΚΙ ΗΕΥΓΟΣ – 2.4/ΜΟΝΟΣΟΤΣ –
2.5/ΚΟΥΚΟΥΛΑ)
ΟΛΟΣΩΜΘ ΣΤΟΛΘ ΚΑΤΑΔΥΣΘΣ

2.1.1

Ρρόκειται για ολόςωμθ ςτολι κατάδυςθσ υγροφ τφπου θ
οποία προορίηεται για απαιτθτικζσ καταδφςεισ, για ςκλθρι
χριςθ και χριςθ ςε μολυςμζνο καλάςςιο περιβάλλον και
κρφα νερά.

ΝΑΙ

2.1.2

Θ ςτολι κα πρζπει να είναι καταςκευαςμζνθ από υλικό
τφπου νεοπρζνιο (NEOPRENE) ι αντίςτοιχου. Το υλικό αυτό
προςδίδει ςτθν ςτολι χαμθλό βάροσ, τθν κάνει εφκαμπτθ
και ταυτόχρονα ανκεκτικι.

ΝΑΙ

2.1.3

Θ ςτολι κα πρζπει να είναι ανατομικά διαμορφωμζνθ καταςκευαςμζνθ ωσ προσ ζναν κανονικό ανδρικό
ςωματότυπο ϊςτε να ζχει βελτιωμζνθ δυναμικι εντόσ
φδατοσ και να προςφζρει καλι εφαρμογι και ελευκερία
κινιςεων.

ΝΑΙ

2.1.4

Το πάχοσ τθσ ςτολισ να είναι πζντε (05) χιλιοςτά.

ΝΑΙ

2.1.5

Το χρϊμα τθσ ςτολισ να είναι μαφρο.

ΝΑΙ

2.1.6

Να φζρει εςωτερικι επζνδυςθ που να προςδίδει κερμικι
προςταςία ςτον χριςτθ.

ΝΑΙ

2.1.7

Θ ςτολι να είναι καταςκευαςμζνθ με όςο το δυνατόν
λιγότερεσ ραφζσ (μονομπλόκ) για μζγιςτθ ευελιξία. Οι
εξωτερικζσ ραφζσ να είναι φτιαγμζνεσ με ‘’κρυφοβελονιά’’
ϊςτε να είναι λιγότερο επιρρεπείσ ςε φκορά από τριβι και
να αποφεφγεται θ αγκίςτρωςθ ςε κάποιο εμπόδιο και
τουλάχιςτο διπλοφ γαηιοφ. Οι ραφζσ να είναι επικαλυμμζνεσ
με κόλλα ϊςτε να εμποδίηεται θ μεταφορά νεροφ και το
ςπάςιμο του νιματοσ. Το νιμα ςτισ ραφζσ να είναι από
υψθλισ ποιότθτασ νάιλον για αντοχι ςτθν τριβι και
μεγαλφτερθ διάρκεια ηωισ.

ΝΑΙ

2.1.8

Θ ςτολι να φζρει επιπρόςκετθ ενίςχυςθ ςτθν περιοχι των
ϊμων και των γονάτων, για μεγαλφτερθ προςταςία από τθ
φκορά και για τθν μακροηωία τθσ.

ΝΑΙ
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Θ ςτολι να φζρει ςτθν πλάτθ διαγϊνιο φερμουάρ, υψθλισ
ποιότθτασ και ανκεκτικό ςτο καλαςςινό νερό, μακρφ (από
τον λαιμό ζωσ τθν μζςθ) για εφκολθ είςοδο-ζξοδο. Το
φερμουάρ να φζρει εςωτερικά, φάςα από λείο και ελαςτικό
υλικό, ωσ ενίςχυςθ για να μειϊνεται θ διείςδυςθ του νεροφ
μζςα από τα δόντια του φερμουάρ. Επίςθσ ςτο άνω
τελείωμα του φερμουάρ και εξωτερικά αυτοφ, να φζρεται
επιπρόςκετο προςτατευτικό καπάκι που να αςφαλίηει με
ςφςτθμα βζλκρο, ϊςτε να περιορίηεται θ διείςδυςθ του
νεροφ και να προςτατεφεται το φερμουάρ από ακοφςιο
άνοιγμα και να αποφεφγεται θ αγκίςτρωςθ του ςε κάποιο
εμπόδιο.

ΝΑΙ

2.1.10

Θ ςτολι να φζρει ςτθν εμπρόςκια περιοχι του λαιμοφ,
ςτουσ καρποφσ και ςτουσ αςτραγάλουσ, υψθλισ ποιότθτασ
φερμουάρ και ανκεκτικό ςτο καλαςςινό νερό, για εφκολθ
είςοδο-ζξοδο και προςαρμογι. Επίςθσ ςτισ ίδιεσ περιοχζσ
να φζρεται φλάντηα (aquastop) από λείο και ελαςτικό υλικό,
μζςα από τα φερμουάρ, ενςωματωμζνθ με το υπόλοιπο
ςϊμα τθσ ςτολισ (μονοκόμματθ καταςκευι) ϊςτε εκτόσ τθσ
ςτεγανοποίθςθσ να προςφζρεται και κερμομόνωςθ.

ΝΑΙ

2.1.11

Θ ςτολι κατάδυςθσ κα πρζπει να διακζτει πιςτοποίθςθ
τουλάχιςτο κατά DIN EN 14225-1:2017.
Αντίγραφο του πιςτοποιθτικοφ ςε ιςχφ ςυνοδευόμενο από
επίςθμθ μετάφραςθ ςτα ελλθνικά, εφόςον δεν είναι ςτα
ελλθνικά, να παραδοκεί με τθν κατάκεςθ του φακζλου τθσ
τεχνικισ προςφοράσ.

ΝΑΙ

2.1.12

Το υλικό κα πρζπει να ςυνοδεφεται από Ριςτοποιθτικό
Συμμόρφωςθσ (Certificate of Conformity) , το οποίο κα
πρζπει να κατατεκεί με τον φάκελο τθσ τεχνικισ προςφοράσ.

ΝΑΙ

2.1.13

Θ οριςτικοποίθςθ των μεγεκϊν του υπό προμικεια είδουσ
κα γνωςτοποιθκεί ςτον ανάδοχο με τθν υπογραφι τθσ
ςφμβαςθσ (ςφμφωνα με το είδοσ και το μεγεκολόγιο του
υλικοφ που κατακυρϊκθκε).

ΝΑΙ

2.1.14

Θ απαίτθςθ είναι για δεκαεπτά (17) τεμάχια.

ΝΑΙ

ΥΡΟΕΙΔΟΣ
2.2

2.1.9

ΓΑΝΤΙΑ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΑ (ΗΕΥΓΟΣ)

2.2.1

Ρρόκειται για επαγγελματικά γάντια καταδυτικισ χριςθσ,
υγροφ τφπου.

ΝΑΙ

2.2.2

Να είναι καταςκευαςμζνα με γνϊμονα τθν άνεςθ και τθν
χρθςτικότθτα του δφτθ και να είναι ςυμβατά για

ΝΑΙ
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χριςθ με τθν παραπάνω περιγραφόμενθ (υποείδοσ
2.1) ολόςωμθ ςτολι κατάδυςθσ υγροφ τφπου.
2.2.3

Οι ραφζσ να είναι καταςκευαςμζνεσ από ανκεκτικό νιμα
και να είναι επικαλυμμζνεσ με υγρό καουτςοφκ
ϊςτε να εμποδίηεται θ μεταφορά νεροφ και το
ςπάςιμο του νιματοσ και γενικά οι ραφζσ να είναι
εξαιρετικά ανκεκτικζσ ςτθν ςκλθρι χριςθ και τθν
τριβι.

ΝΑΙ

2.2.4

Να ζχει αναγλυφοποιθμζνθ λαβι (παλάμθ και δάκτυλα)
ϊςτε να μθν γλιςτράει και να επιτρζπει ςτακερό
κράτθμα μαχαιριοφ και γενικά εργαλείων.

ΝΑΙ

2.2.5

Το βαςικό υλικό καταςκευισ να είναι το Νεοπρζνιο
(NEOPRENE) μεγάλθσ ελαςτικότθτασ ι αντίςτοιχο.

ΝΑΙ

2.2.6

Στθν περιοχι του καρποφ να ΜΘΝ φζρουν άνοιγμα –
κλείςιμο με ςφςτθμα τφπου Velcro (ςκρατσ) ι
φερμουάρ. Θ καταςκευι τουσ να είναι μονομπλόκ.

ΝΑΙ

Το πάχοσ τουσ να είναι 3 χιλιοςτά.

ΝΑΙ

2.2.8

Το χρϊμα τουσ να είναι μαφρο.

ΝΑΙ

2.2.9

Θ καταςκευάςτρια εταιρεία πρζπει να είναι πιςτοποιθμζνθ
τουλάχιςτον με το ςφςτθμα διαχείριςθσ ποιότθτασ
ISO 9001:2015 ι ιςοδφναμο ι ανϊτερο. Αντίγραφο
του πιςτοποιθτικοφ ςε ιςχφ, ςυνοδευόμενο από
επίςθμθ μετάφραςθ ςτα ελλθνικά, εφόςον δεν είναι
ςτα ελλθνικά, να παραδοκεί με τθν κατάκεςθ του
φακζλου τθσ τεχνικισ προςφοράσ.

ΝΑΙ

2.2.10

Το υλικό κα πρζπει να ςυνοδεφεται από Ριςτοποιθτικό
Συμμόρφωςθσ (Certificate of Conformity) , το οποίο
κα πρζπει να κατατεκεί με τον φάκελο τθσ τεχνικισ
προςφοράσ.

ΝΑΙ

2.2.11

Θ οριςτικοποίθςθ των μεγεκϊν του υπό προμικεια είδουσ
κα γνωςτοποιθκεί ςτον ανάδοχο με τθν υπογραφι
τθσ ςφμβαςθσ (ςφμφωνα με το είδοσ και το
μεγεκολόγιο του υλικοφ που κατακυρϊκθκε).

ΝΑΙ

2.2.12

Θ απαίτθςθ είναι για δεκαεπτά (17) ηεφγθ.

ΝΑΙ

ΥΡΟΕΙΔΟΣ
2.3

2.2.7

2.3.1

ΜΡΟΤΑΚΙ ΚΑΤΑΔΥΣΘΣ (ΗΕΥΓΟΣ)
Ρρόκειται για επαγγελματικά , καταδυτικά μποτάκια
ςκλθρισ ςόλασ, κατάλλθλα για πζδιλα ανοικτοφ τφπου.

ΝΑΙ
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Να φζρουν ςκλθρι, ανκεκτικι και αντιολιςκθτικι ςόλα,
καταςκευαςμζνθ από καουτςοφκ, ϊςτε να προςτατεφονται
τα πόδια από αιχμθρά βράχια και τραχιζσ επιφάνειεσ.

ΝΑΙ

2.3.3

Να φζρουν πρόςκετθ ενίςχυςθ ςτα ςθμεία επαφισ με το
πζδιλο και κυρίωσ ςτα τακοφνια και τα δάχτυλα των ποδιϊν
για μεγαλφτερθ προςταςία από τθ φκορά.

ΝΑΙ

2.3.4

Το κφριο υλικό καταςκευισ τουσ να είναι το Νεοπρζνιο
(NEOPRENE) ι αντίςτοιχου ι ανϊτερου τφπου. Το υλικό
καταςκευισ να είναι διπλισ όψθσ και επιπρόςκετα,
εςωτερικά, να φζρεται επζνδυςθ με ιδιότθτα
αποςτράγγιςθσ του νεροφ και αυξθμζνθσ κερμομόνωςθσ.

ΝΑΙ

2.3.5

Το πάχοσ τουσ να είναι 6,5 χιλιοςτά.

ΝΑΙ

2.3.6

Στθν εςωτερικι τουσ πλευρά να φζρουν υψθλισ ποιότθτασ
φερμουάρ και ανκεκτικό ςτο καλαςςινό νερό, για εφκολθ
είςοδο-ζξοδο του ποδιοφ και εςωτερικι φάςα από υλικό
τφπου Νεοπρζνιο (NEOPRENE) μζςα από το φερμουάρ,
ενςωματωμζνο με το υπόλοιπο ςϊμα του υποδιματοσ
(μονοκόμματθ καταςκευι για ςτεγανότθτα).

ΝΑΙ

2.3.7

Θ πτζρνα να φζρει κατάλλθλθ προεξογκωμζνθ πρόςκετθ
εγκοπι για να κρατάει το λουρί του πζδιλου ι να βοθκάει
ςτθν εφκολθ και άνετθ τοποκζτθςθ, ακόμα και με γάντια.

ΝΑΙ

2.3.8

Το χρϊμα τουσ να είναι μαφρο.

ΝΑΙ

2.3.9

Στο άνω τελείωμα του φερμουάρ (όταν είναι κλειςτό) και
εξωτερικά αυτοφ, να φζρεται επιπρόςκετο προςτατευτικό
καπάκι που να αςφαλίηει με ςφςτθμα βζλκρο (ςκρατσ), ϊςτε
να προςτατεφεται το φερμουάρ από ακοφςιο άνοιγμα και
να αποφεφγεται το άνοιγμα από αγκίςτρωςθ του ςε κάποιο
εμπόδιο.

ΝΑΙ

2.3.10

Το υλικό κα πρζπει να ςυνοδεφεται από Ριςτοποιθτικό
Συμμόρφωςθσ (Certificate of Conformity) , το οποίο κα
πρζπει να κατατεκεί με τον φάκελο τθσ τεχνικισ προςφοράσ.

ΝΑΙ

2.3.11

Θ οριςτικοποίθςθ των μεγεκϊν του υπό προμικεια είδουσ
κα γνωςτοποιθκεί ςτον ανάδοχο με τθν υπογραφι τθσ
ςφμβαςθσ (ςφμφωνα με το είδοσ και το μεγεκολόγιο του
υλικοφ που κατακυρϊκθκε).

ΝΑΙ

2.3.12

Θ απαίτθςθ είναι για δεκαεπτά (17) ηεφγθ.

ΝΑΙ

ΥΡΟΕΙΔΟΣ
2.4

2.3.2

ΜΟΝΟΣΟΤΣ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟ
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2.4.1

Ρρόκειται για μονοκόμματο κοςτοφμι κατάδυςθσ υγροφ
τφπου, με κοντά μανίκια και κοντά ςκζλθ ποδιϊν (ζωσ το
γόνατο) το οποίο προορίηεται για καταδφςεισ ςε κερμά
φδατα.

ΝΑΙ

2.4.2

Θ ςτολι κα πρζπει να είναι καταςκευαςμζνθ από υλικό
τφπου νεοπρζνιο (NEOPRENE) ι αντίςτοιχου. Το υλικό
καταςκευισ να είναι διπλισ όψθσ. Το υλικό αυτό προςδίδει
ςτθν ςτολι χαμθλό βάροσ, τθν κάνει εφκαμπτθ και
ταυτόχρονα ανκεκτικι.

ΝΑΙ

2.4.3

Θ ςτολι κα πρζπει να είναι ανατομικά διαμορφωμζνθ καταςκευαςμζνθ ωσ προσ ζναν κανονικό ανδρικό
ςωματότυπο ϊςτε να ζχει βελτιωμζνθ δυναμικι εντόσ
φδατοσ και να προςφζρει καλι εφαρμογι και ελευκερία
κινιςεων.

ΝΑΙ

2.4.4

Το πάχοσ τθσ ςτολισ να είναι δυόμιςθ (2,5) χιλιοςτά.

ΝΑΙ

2.4.5

Το χρϊμα τθσ ςτολισ να είναι μαφρο.

ΝΑΙ

2.4.6

Θ ςτολι να φζρει επιπρόςκετθ ενίςχυςθ ςτθν περιοχι των
ϊμων, για μεγαλφτερθ προςταςία από τθ φκορά και για τθν
μακροηωία τθσ.

ΝΑΙ

2.4.7

Θ ςτολι να φζρει ςτθν πλάτθ φερμουάρ, υψθλισ ποιότθτασ
και ανκεκτικό ςτο καλαςςινό νερό, μακρφ (από τον λαιμό
ζωσ τθν μζςθ) για εφκολθ είςοδο-ζξοδο. Το φερμουάρ να
φζρει εςωτερικά, φάςα από λείο και ελαςτικό υλικό, ωσ
ενίςχυςθ για να μειϊνεται θ διείςδυςθ του νεροφ μζςα από
τα δόντια του φερμουάρ. Επίςθσ ςτο άνω τελείωμα του
φερμουάρ και εξωτερικά αυτοφ, να φζρεται επιπρόςκετο
προςτατευτικό καπάκι που να αςφαλίηει με ςφςτθμα
βζλκρο, ϊςτε να προςτατεφεται το φερμουάρ από ακοφςιο
άνοιγμα και να αποφεφγεται το άνοιγμα από αγκίςτρωςθ
του ςε κάποιο εμπόδιο.

ΝΑΙ

2.4.8

Θ ςτολι κατάδυςθσ κα πρζπει να διακζτει πιςτοποίθςθ
τουλάχιςτο κατά DIN EN 14225-1:2017.
Αντίγραφο του πιςτοποιθτικοφ ςε ιςχφ ςυνοδευόμενο από
επίςθμθ μετάφραςθ ςτα ελλθνικά, εφόςον δεν είναι ςτα
ελλθνικά, να παραδοκεί με τθν κατάκεςθ του φακζλου τθσ
τεχνικισ προςφοράσ.

ΝΑΙ

2.4.9

Το υλικό κα πρζπει να ςυνοδεφεται από Ριςτοποιθτικό
Συμμόρφωςθσ (Certificate of Conformity) , το οποίο κα
πρζπει να κατατεκεί με τον φάκελο τθσ τεχνικισ προςφοράσ.

ΝΑΙ

2.4.10

Θ οριςτικοποίθςθ των μεγεκϊν του υπό προμικεια είδουσ
κα γνωςτοποιθκεί ςτον ανάδοχο με τθν υπογραφι τθσ

ΝΑΙ
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ςφμβαςθσ (ςφμφωνα με το είδοσ και το μεγεκολόγιο του
υλικοφ που κατακυρϊκθκε).
Θ απαίτθςθ είναι για δεκαεπτά (17) τεμάχια.

ΝΑΙ

2.4.12

Ρρόκειται για μονοκόμματο κοςτοφμι κατάδυςθσ υγροφ
τφπου, με κοντά μανίκια και κοντά ςκζλθ ποδιϊν (ζωσ το
γόνατο) το οποίο προορίηεται για καταδφςεισ ςε κερμά
φδατα.

ΝΑΙ

2.4.13

Θ ςτολι κα πρζπει να είναι καταςκευαςμζνθ από υλικό
τφπου νεοπρζνιο (NEOPRENE) ι αντίςτοιχου. Το υλικό
καταςκευισ να είναι διπλισ όψθσ. Το υλικό αυτό προςδίδει
ςτθν ςτολι χαμθλό βάροσ, τθν κάνει εφκαμπτθ και
ταυτόχρονα ανκεκτικι.

ΝΑΙ

ΥΡΟΕΙΔΟΣ
2.5

2.4.11

ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΘ

2.5.1

Ρρόκειται για κουκοφλα κεφαλιοφ και λαιμοφ, καταδυτικισ
χριςθσ, υγροφ τφπου, που προορίηεται για καταδφςεισ ςε
κρφα φδατα.

ΝΑΙ

2.5.2

Το κφριο υλικό καταςκευισ τθσ κουκοφλασ κα πρζπει να
είναι το υλικό τφπου νεοπρζνιο (NEOPRENE) ι αντίςτοιχο.

ΝΑΙ

2.5.3

Θ κουκοφλα να φζρει βελοφδινθ εςωτερικι επζνδυςθ ϊςτε
να είναι φιλικι προσ το δζρμα και να προςφζρει άνεςθ και
ηεςταςιά.

ΝΑΙ

2.5.4

Θ περίμετροσ του προςϊπου τθσ κουκοφλασ να είναι
καταςκευαςμζνθ από εξαιρετικά ελαςτικό υλικό υψθλισ
αντοχισ, ϊςτε να παρζχει καλι ςφράγιςθ με το δζρμα, για
ελαχιςτοποίθςθ τθσ απϊλειασ κερμότθτασ από μεταφορά
του νεροφ.

ΝΑΙ

2.5.5

Θ κουκοφλα να φζρει φαρδφ λαιμό και επεκτεινόμενο ζωσ
τουσ ϊμουσ, καταςκευαςμζνο από εξαιρετικά ελαςτικό
υλικό υψθλισ αντοχισ ϊςτε να παρζχει καλι ςφράγιςθ με
τον γιακά των κουςτουμιϊν κατάδυςθσ, για ελαχιςτοποίθςθ
τθσ απϊλειασ κερμότθτασ από μεταφορά του νεροφ.

ΝΑΙ

2.5.6

Το πάχοσ τθσ κουκοφλασ να κυμαίνεται από τζςςερα ζωσ ζξι
(04 - 06) χιλιοςτά.

ΝΑΙ

2.5.7

Θ κουκοφλα κα πρζπει να διακζτει πιςτοποίθςθ τουλάχιςτο
κατά DIN EN 14225-1:2017.
Αντίγραφο του πιςτοποιθτικοφ ςε ιςχφ ςυνοδευόμενο από
επίςθμθ μετάφραςθ ςτα ελλθνικά, εφόςον δεν είναι ςτα
ελλθνικά, να παραδοκεί με τθν κατάκεςθ του φακζλου τθσ

ΝΑΙ
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τεχνικισ προςφοράσ.
2.5.8

Το χρϊμα τθσ κουκοφλασ να είναι μαφρο.

ΝΑΙ

2.5.9

Το υλικό κα πρζπει να ςυνοδεφεται από Ριςτοποιθτικό
Συμμόρφωςθσ (Certificate of Conformity) , το οποίο κα
πρζπει να κατατεκεί με τον φάκελο τθσ τεχνικισ προςφοράσ.

ΝΑΙ

2.5.10

Θ οριςτικοποίθςθ των μεγεκϊν του υπό προμικεια είδουσ
κα γνωςτοποιθκεί ςτον ανάδοχο με τθν υπογραφι τθσ
ςφμβαςθσ (ςφμφωνα με το είδοσ και το μεγεκολόγιο του
υλικοφ που κατακυρϊκθκε).

ΝΑΙ

2.5.11

Θ απαίτθςθ είναι για δεκαεπτά (17) τεμάχια.

ΝΑΙ

ΕΙΔΟΣ
3

ΣΕΤ ΑΣΚΟΥ ΥΘΜΙΣΘΣ ΡΛΕΥΣΤΟΤΘΤΑΣ (DONUTS) ΜΕ ΣΥΣΤΘΜΑ ΟΡΙΣΘΙΑΣ ΤΟΡΟΘΕΤΘΣΘΣ ΔΙΜΡΟΥΚΑΛΩΝ
(BACKPLATE)

3.1

Ρρόκειται για αςκό προοριηόμενο να ρυκμίηει τθν
πλευςτότθτα του δφτθ ςε τεχνικι κατάδυςθ μζςω τθσ
πλιρωςθσ του ι τθσ αφαίρεςθσ αζρα.

ΝΑΙ

3.2

Στθ μζγιςτθ πλιρωςθ του να φτάνει τον όγκο των είκοςι
(20) λίτρων και να δίνει άνωςθ τουλάχιςτο 200 Ν.

ΝΑΙ

3.3

Το χρϊμα του να είναι μαφρο.

ΝΑΙ

3.4

Το κφριο υλικό καταςκευισ του αςκοφ να είναι το φφαςμα
τφπου ΚΟΝΤΟΥΑ (CORDURA), υλικό που προςδίδει
χαμθλό βάροσ, και ταυτόχρονα είναι εξαιρετικά ανκεκτικό
ςτθν ςκλθρι χριςθ, ςτθν τριβι και ςτο απαιτθτικό καλάςςιο
περιβάλλον, με μεγάλο προςδόκιμο ηωισ. Οι ραφζσ του
υλικοφ να είναι κερμοκολλθμζνεσ για μεγιςτοποίθςθ τθσ
αντοχισ και μακροηωίασ.

ΝΑΙ

3.5

Το ςχιμα του να είναι κυκλικό.

ΝΑΙ

3.6

Ο αςκόσ να ζχει ςχεδιαςτεί για καταδφςεισ με προςαρμογι
με διπλζσ φιάλεσ κατάδυςθσ.

ΝΑΙ

3.7

Ο αςκόσ κα πρζπει να φζρει ςτθν εςωτερικι του περίμετρο,
ανκεκτικό φερμουάρ κατάλλθλο για καλάςςιο περιβάλλον,
ϊςτε να δίνεται θ δυνατότθτα για τθν επικεϊρθςθ του και
τθν αντικατάςταςθ του εςωτερικοφ του.

ΝΑΙ

3.8

Το βάροσ του αςκοφ κα πρζπει να είναι μεταξφ 1,5 και 1,6
κιλά.

ΝΑΙ

3.9

Ο αςκόσ κα πρζπει να φζρει ςπειροειδι ςωλινα πλιρωςθσ
αζρα (inflator), με τα κουμπιά χειριςμοφ να είναι από
ανοξείδωτο ατςάλι, κατάλλθλα για καλάςςιο περιβάλλον και
με διαδρομι που να αρκεί από τθν πλάτθ ςτο πρόςωπο του
δφτθ. Στο ςθμείο ειςαγωγισ του ςωλινα πλιρωςθσ ςτον

ΝΑΙ
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αςκό, ο ςωλινασ να ζχει επιπρόςκετθ ςτακεροποίθςθ από
ιμάντα επί του αςκοφ ϊςτε να παρζχεται προςταςία από
ακοφςια εξάρμοςθ.
3.10

Το κζντρο του αςκοφ κα πρζπει να φζρει πρόςκετθ ενίςχυςθ
από ενςωματωμζνο ιμάντα ο οποίοσ να φζρει τουλάχιςτο
δφο (02) τρφπεσ, καλυμμζνεσ από μεταλλικά και ανοξείδωτα
o-ring (μπουντοφηια), για τθν ςφνδεςθ του με διπλζσ φιάλεσ.

ΝΑΙ

3.11

Ο αςκόσ κα πρζπει να φζρει ςτο κάτω μζροσ του, βαλβίδα
εξαγωγισ αζρα ι οποία να ζχει αυτόματθ (βαλβίδα
εκτόνωςθσ υπερπλιρωςθσ) και χειροκίνθτθ λειτουργία.

ΝΑΙ

3.12

Ο αςκόσ κα πρζπει να διακζτει πιςτοποίθςθ τουλάχιςτο
κατά CE EN1809:2017. Αντίγραφο του πιςτοποιθτικοφ ςε
ιςχφ ςυνοδευόμενο από επίςθμθ μετάφραςθ ςτα ελλθνικά,
εφόςον δεν είναι ςτα ελλθνικά, να παραδοκεί με τθν
κατάκεςθ του φακζλου τθσ τεχνικισ προςφοράσ.

ΝΑΙ

3.13

Τον κάκε αςκό κα πρζπει να ςυνοδεφει ωσ παρελκόμενο,
δθμιουργϊντασ ζτςι ςετ, ζνα ςφςτθμα ιμάντων ϊμων –
μζςθσ – καβάλου με φερόμενθ πλάκα τεχνικισ κατάδυςθσ
(backplate), προςαρμογισ επί αυτισ του ανωτζρω
περιγραφόμενου αςκοφ.

ΝΑΙ

3.13.1

Το υλικό καταςκευισ τθσ πλάκασ να είναι το ανοξείδωτο
ατςάλι κατάλλθλο για καλάςςιο περιβάλλον.

ΝΑΙ

3.13.2

Το πάχοσ τθσ πλάκασ να είναι τρία (03) χιλιοςτά (mm), το
μικοσ τθσ να μθν ξεπερνά τα 40 εκατοςτά, το πλάτοσ τθσ να
μθν ξεπερνά τα 27 εκατοςτά και το βάροσ τθσ να μθν
ξεπερνά τα 2,3 κιλά.

NAI

3.13.3

Το ςφςτθμα να φζρει δφο (02) φαρδιοφσ ιμάντεσ ϊμων που
ο κακζνασ να φζρει ίνοξ δαχτυλίδι ςχιματοσ «D» ςτο φψοσ
του ςτικουσ.

NAI

3.13.4

Το ςφςτθμα να φζρει ζναν (01) φαρδφ ιμάντα ωσ ηϊνθ
μζςθσ, ο οποίοσ να ρυκμίηεται και να αςφαλίηει με μία ίνοξ
πόρπθ ταχείασ απαςφάλιςθσ. Στο τελείωμα του να φζρει
ίνοξ δαχτυλίδι ςχιματοσ «D».

NAI

3.13.5

Το ςφςτθμα να φζρει ζναν (01) φαρδφ ιμάντα ωσ ηϊνθ
καβάλου, που να ενϊνει το πίςω μζροσ με τθν ηϊνθ μζςθσ,
περνϊντασ ανάμεςα από τα πόδια. Στο εμπρόςκιο και ςτο
οπίςκιο τμιμα του να φζρει ίνοξ δαχτυλίδι ςχιματοσ «D».

ΝΑΙ

3.13.6

Επί τθσ ηϊνθσ μζςθσ να φζρεται προςκαφαιροφμενθ κικθ
μαχαιριοφ που να ςυμπεριλαμβάνει ζνα κοντό καταδυτικό
μαχαίρι.

ΝΑΙ
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3.13.7

Το ςυνολικό βάροσ του ςυςτιματοσ να μθν ξεπερνάει τα 3,3
κιλά.

ΝΑΙ

3.14

Θ απαίτθςθ είναι για δζκα (10) ςετ ( αςκοφ – ςφςτθμα
ιμάντων και πλάκασ).

ΝΑΙ

ΕΙΔΟΣ
4

ΜΙΤΟΙ ΚΑΤΑΔΥΣΘΣ

4.1

Ρρόκειται για καταδυτικι ςυςκευι αποτελοφμενθ από
χεροφλι με προςαρμοςμζνο ζνα καροφλι που φζρει
περιτυλιγμζνο καταδυτικό ςπάγκο, που χρθςιμοποιείται για
τθν ςιμανςθ και κατάδειξθ του δρομολογίου τθσ
κατάδυςθσ.

ΝΑΙ

4.2

Να είναι μαφρου χρϊματοσ.

ΝΑΙ

4.3

Ο άξονασ του καρουλιοφ να είναι καταςκευαςμζνοσ από
ανοξείδωτο ατςάλι.

ΝΑΙ

4.4

Θ ςυςκευι να ςυνοδεφεται από διπλό κρίκο
καταςκευαςμζνο από ανοξείδωτο ατςάλι.

ΝΑΙ

4.5

Το υλικό καταςκευισ τθσ ςυςκευισ να είναι θ
ΡΟΛΥΑΚΕΤΑΛΘ (ACETAL). Ρρόκειται για μθχανολογικό –
ςκλθρό πλαςτικό, χωρίσ πόρουσ το οποίο ζχει χαμθλό
ςυντελεςτι τριβισ και εξαιρετικι αντοχι ςτθν φκορά, ειδικά
ςε βρεγμζνο ι υγρό περιβάλλον. Ζχει εξαιρετικι
διαςταςιακι ςτακερότθτα, μπορεί και διατθρεί τισ ιδιότθτεσ
του ςε υγρό ι βρεγμζνο περιβάλλον κακϊσ και ςε υψθλζσ
κερμοκραςίεσ. Ζχει Ρολφ χαμθλι απορρόφθςθ υγραςίασ και
εξαιρετικζσ θλεκτρικζσ ιδιότθτεσ.

ΝΑΙ

4.6

Το χεροφλι να επιτρζπει τθν χριςθ και με τα δφο χζρια.

ΝΑΙ

4.7

Θ ςυςκευι να διακζτει φρζνο για το καροφλι από βίδα που
να είναι καταςκευαςμζνθ από ανοξείδωτο ατςάλι.

ΝΑΙ

4.8

Το καροφλι να φζρει νιμα πάχουσ 1,8 χιλιοςτϊν (mm). Θ
καταςκευι του νιματοσ να είναι με περίβλθμα από
πολυεςτζρα χρϊματοσ λευκοφ και πυρινα από αραμίδιο
(κζβλαρ), υλικά και είδοσ καταςκευισ που ζχουν υψθλι
αντοχι ςτθν τριβι και τισ υψθλζσ κερμοκραςίεσ και
παρατεταμζνθ διάρκεια ηωισ.

ΝΑΙ

4.9

Θ απαίτθςθ είναι για ςυνολικά δζκα (10) τεμάχια εκ των

ΝΑΙ

οποίων:
α) Τα πζντε (05) τεμάχια να είναι με καροφλι που να φζρει
νιμα μικουσ 120 μζτρων με τισ ςυνολικζσ διαςτάςεισ τθσ
ςυςκευισ να μθν ξεπερνοφν: Διάμετροσ 130mm, Ρλάτοσ
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60mm και το ςυνολικό βάροσ να μθν ξεπερνά τα 900
γραμμάρια (gr).
β) Τα υπόλοιπα πζντε (05) τεμάχια να είναι με καροφλι που
να φζρει νιμα μικουσ 60 μζτρων με τισ ςυνολικζσ
διαςτάςεισ τθσ ςυςκευισ να μθν ξεπερνοφν: Διάμετροσ
100mm, Ρλάτοσ 50mm και το βάροσ να μθν ξεπερνά τα 600
γραμμάρια (gr).
4.10

Απαίτθςθ είναι να παραδοκεί ωσ παρελκόμενο,
ανταλλακτικό νιμα μικουσ 800 μζτρων και πάχουσ 1,8
χιλιοςτϊν, όμοιο με το νιμα που κα φζρουν οι μίτοι.

ΝΑΙ

4.11

Ο μίτοσ κατάδυςθσ να είναι τφπου καταςκευισ παρόμοιου
με τθσ παρακάτω εικόνασ:

ΝΑΙ

ΕΙΔΟΣ
5
5.1

ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΑ ΑΡΟΣΥΜΡΙΕΣΟΜΕΤΑ ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΚΑΤΑΔΥΣΘΣ – ΜΙΓΜΑΤΩΝ
Ρρόκειται για ειδικό καταδυτικό αποςυμπιεςόμετρο
τεχνικισ κατάδυςθσ μικτϊν αερίων που φοριζται ςτο χζρι
και δίνει απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ ςτον χριςτθ κατά τθν
διάρκεια τθσ κατάδυςθσ ( βάκοσ κατάδυςθσ, χρόνοσ
κατάδυςθσ, υπολογιςμόσ αποςυμπίεςθσ κ.α.)

ΝΑΙ

5.2

Το κφριο χρϊμα του να είναι το μαφρο.

ΝΑΙ

5.3

Το αποςυμπιεςόμετρο κα πρζπει να είναι καταςκευαςμζνο
από πλαςτικό κατάλλθλο για χριςθ ςε καλάςςιο
περιβάλλον.

ΝΑΙ

5.4

Ο ςχεδιαςμόσ του πρζπει να είναι χαμθλοφ προφίλ με το
βάροσ του να μθν ξεπερνά τα 160 γραμμάρια και το πάχοσ
του να μθν ξεπερνά τα 40 χιλιοςτά.

ΝΑΙ

5.5

Οι διαςτάςεισ του κα πρζπει να είναι τουλάχιςτο 80 χιλιοςτά
μικοσ και 70 χιλιοςτά πλάτοσ.

ΝΑΙ

5.6

Θα πρζπει να ζχει τουλάχιςτο 4 διαφορετικζσ λειτουργίεσ:

ΝΑΙ

5.6.1

Κατάδυςθ ανοιχτοφ κυκλϊματοσ 3 αερίων.

ΝΑΙ

5.6.2

Κατάδυςθ ανοιχτοφ κυκλϊματοσ 5 μιγμάτων αερίων
οξυγόνου – αηϊτου – θλίου.

ΝΑΙ
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5.6.3

Κατάδυςθ κλειςτοφ κυκλϊματοσ ςτακερισ μερικισ πίεςθσ
οξυγόνου.

ΝΑΙ

5.6.4

Μετρθτισ βάκουσ - χρόνου και καταγραφι δεδομζνων.

ΝΑΙ

5.7

Θα πρζπει να λειτουργεί με απλι μπαταρία τφπου ΑΑ θ
οποία να είναι αντικαταςτάςιμθ από τον χριςτθ.

ΝΑΙ

5.8

Θ πλοιγθςθ ςτο μενοφ και τισ λειτουργίεσ να γίνεται με τθν
χριςθ 2 μεγάλων κουμπιϊν που να είναι τοποκετθμζνα
εκατζρωκεν τθσ κάςασ.

ΝΑΙ

5.9

Να φζρει ζγχρωμθ οκόνθ, τεχνολογίασ LED LCD, με ανάλυςθ
τουλάχιςτο 320 χ 240 QVGA ι ανϊτερθ και το μζγεκοσ τθσ
να είναι τουλάχιςτο 2,2 ιντςϊν.

ΝΑΙ

5.10

Να φζρει ψθφιακι πυξίδα.

ΝΑΙ

5.11

Να παρζχει πλθροφορίεσ αποςυμπίεςθσ.

ΝΑΙ

5.12

Να ζχει τθν δυνατότθτα ςχεδιαςμοφ κατάδυςθσ.

ΝΑΙ

5.13

Να χρθςιμοποιεί αλγόρικμο Buhlmann GF.

ΝΑΙ

5.14

Να ζχει δυνατότθτα αναβάκμιςθσ του λογιςμικοφ του.

ΝΑΙ

5.15

Να ζχει δυνατότθτα αςφρματθσ ςφνδεςθσ μζςω τθσ
τεχνολογίασ Bluetooth.

ΝΑΙ

5.16

Να ζχει δυνατότθτα αποκικευςθσ θμερολογίου
καταδφςεων τουλάχιςτο 1000 ωρϊν.

ΝΑΙ

5.17

Το μζγιςτο βάκοσ λειτουργίασ του να ξεπερνά τα 200 μζτρα.

ΝΑΙ

5.18

Να φζρει δφο (02) ελαςτικοφσ ιμάντεσ με πλαςτικά κλιπ για
τθν εφαρμογι του ςτον καρπό.

ΝΑΙ

5.19

Θ κάςα του αποςυμπιεςόμετρου να ζχει τθν δυνατότθτα
αντικατάςταςθσ των ιμάντων από ελαςτικό ςχοινί.

ΝΑΙ

5.20

Θ απαίτθςθ είναι για δζκα (10) τεμάχια.

ΝΑΙ

5.21

Θ καταςκευάςτρια εταιρεία πρζπει να είναι πιςτοποιθμζνθ
τουλάχιςτον με το ςφςτθμα διαχείριςθσ ποιότθτασ ISO
9001:2015 ι ιςοδφναμο ι ανϊτερο. Αντίγραφο του
πιςτοποιθτικοφ ςε ιςχφ, ςυνοδευόμενο από επίςθμθ
μετάφραςθ ςτα ελλθνικά, εφόςον δεν είναι ςτα ελλθνικά, να
παραδοκεί με τθν κατάκεςθ του φακζλου τθσ τεχνικισ
προςφοράσ.

ΝΑΙ

V. ΜΕΓΕΘΘ
Θ οριςτικοποίθςθ των μεγεκϊν των υπό προμικεια ειδϊν τθσ παραγράφου ΙΙ του παρόντοσ τεφχουσ κα γνωςτοποιθκεί
ςτον ανάδοχο με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
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VI. ΧΟΝΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ
Ωσ χρόνοσ παράδοςθσ των υπό προμικεια ειδϊν ορίηεται το χρονικό διάςτθμα των ενενιντα (90) θμερϊν από
τθν επομζνθ θμζρα τθσ υπογραφισ τθσ Σφμβαςθσ. Θ θμερομθνία παράδοςθσ κα γνωςτοποιθκεί εγγράφωσ ςτο
ΥΝΑΝΡ/Α.Λ.Σ–ΕΛ.ΑΚΤ./ΜΥΑ-ΛΣ, τουλάχιςτον πζντε (05) εργάςιμεσ μζρεσ πριν τθν θμερομθνία τθσ παράδοςθσ του
εξοπλιςμοφ.
VII. ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ
Ωσ τόποσ παράδοςθσ των υπό προμικεια ειδϊν ορίηονται οι εγκαταςτάςεισ τθσ ΜΥΑ/ΛΣ – ΕΛ. ΑΚΤ. ςτθν παραλία
του Αγίου Κοςμά ςτον Διμο Ελλθνικοφ.
VIII. ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘ-ΡΑΑΛΑΒΘ
Θ παρακολοφκθςθ τθσ ορκισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ κα πραγματοποιθκεί από τθν αρμόδια επιτροπι
Ραρακολοφκθςθσ-Ραραλαβισ Ειδϊν και Ραραλαβισ Υπθρεςιϊν του ΥΝΑΝΡ θ οποία κα πραγματοποιιςει τθν
παραλαβι των ςυμβατικϊν ειδϊν. Θ οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι κα ολοκλθρωκεί εντόσ τριάντα (30)
θμερϊν από τθν παράδοςθ των προςφερόμενων ειδϊν και κα γίνει από τθν αρμόδια επιτροπι παραλαβισ, ςφμφωνα
με τα αναφερόμενα ςτισ παροφςεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τισ προβλζψεισ του Ν.4412/2016 όπωσ ιςχφει. Στο ζργο
τθσ επιτροπισ κα ςυνδράμει θ επιτροπι ςφνταξθσ του παρόντοσ τεφχουσ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, όπου απαιτθκεί
κατά τθν κρίςθ τθσ επιτροπισ.
IX. ΕΓΓΥΘΣΘ ΚΑΛΘΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ
Τα υπό προμικεια είδθ κα πρζπει να ςυνοδεφονται από εγγφθςθ καλισ κατάςταςθσ και λειτουργίασ, θ χρονικι
διάρκεια τθσ οποίασ δεν μπορεί να είναι μικρότερθ του ενόσ (01) ζτουσ και εκκινεί από τθν θμερομθνία οριςτικισ
ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ των ειδϊν. Σε κάκε περίπτωςθ θ χρονικισ ιςχφσ τθσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ
των ειδϊν που κα παρζχουν οι προςφζροντεσ κα πρζπει να είναι θ ίδια με αυτιν που καλφπτει ο καταςκευαςτισ
ζκαςτου είδουσ και όχι να υπολείπεται αυτισ. Σε περίπτωςθ απαίτθςθσ αντικατάςταςθσ ι επιςκευισ ςτα πλαίςια τθσ
παρεχόμενθσ εγγφθςθσ μζρουσ των υπό προμικεια ειδϊν, ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ (warranty)
κα ανανεϊνεται και κα παρατείνεται κατϋ ελάχιςτο αντίςτοιχα με τον απωλεςκζντα χρόνο εκτόσ λειτουργίασ / μθ
προβλεπόμενθσ λειτουργίασ του υλικοφ.
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ΥΡΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΩΝ
Α. ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ
Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ …………………………….

Θμερομθνία ζκδοςθσ : ……………………………..
Ρροσ : Υπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ / Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν / Διεφκυνςθ
Ρρομθκειϊν και Εποπτείασ Αποκθκϊν/ Τμιμα 3ο Υλοποίθςθσ προμθκειϊν Συνοπτικϊν

Διαδικαςιϊν, Ακτι

Βαςιλειάδθ Ρφλθ Ε1-Ε2, Τ.Κ. : 185 10

Εγγφθςθ μασ υπ’ αρικ. ……………….. ποςοφ .............................................................(#..............€#,ευρϊ1).
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

......................................................... (#...........................€#)2 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) .......................…………………………………..3
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)

.....................

4

Ρροκιρυξθ..................................................... του Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ / Γενικι Διεφκυνςθ
Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν / Διεφκυνςθ Ρρομθκειϊν και Εποπτείασ Αποκθκϊν/ Τμιμα 3ο Υλοποίθςθσ προμθκειϊν
Συνοπτικϊν Διαδικαςιϊν για τθν ανάδειξθ αναδόχου για τθν ανάκεςθ τθσ
ςφμβαςθσ : “ .......................................,(τίτλοσ ςφμβαςθσ)”/ για το/α τμιμα/τα ...............5
Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ από τθ ςυμμετοχι ςτθν ανωτζρω διαδικαςία απορρζουςεσ υποχρεϊςεισ
1

Το φψοσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ κακορίηεται ςτθ διακιρυξθ ςε ςυγκεκριμζνο χρθματικό ποςό. Αναγράφεται
ολογράφωσ και ςε παρζνκεςθ αρικμθτικϊσ (άρκρο 72 Ν. 4412/2016).
2
Ππωσ ορίηεται ςτθ διακιρυξθ
3
Συμπλθρϊνεται με όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ
4
Συνοπτικι περιγραφι των προσ προμικεια αγακϊν / υπθρεςιϊν, κλπ.
5
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.

ΑΔΑ: 6ΩΣΩ4653ΠΩ-ΓΣ7

20PROC007085967 2020-07-27

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 για ςαράντα (40) επιπλζον θμζρεσ μετά τθν λιξθ του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ.
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 5 τθσ
Ρροκιρυξθσ, με τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμά ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ6.
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 εκδίδουμε7.

(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι)

6

Άρκρο 72 του Ν. 4412/2016.
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.
7
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Β. ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ
Ονοµαςία Τράπεηασ
Κατάςτθµα

(1)................................
.................................

(∆/νςθ οδόσ – αρικµόσ Τ.Κ. FAX)

Hµεροµθνία ζκδοςθσ .................

ΕΥΩ .........................................

Ακινα ...............................(2).......................................
Ρροσ: Υπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ/Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν/∆ιεφκυνςθ Ρροµθκειϊν και
ο
Εποπτείασ Αποκθκϊν/Τµιµα 3 (3)
ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΑΙΘΜΟΣ .........................(4)
Κφριοι,
1. Ζχουµε τθν τιµι να ςασ γνωρίςουµε µε τθν παροφςα ότι ςασ εγγυόµαςτε ανεπιφφλακτα και ανζκκλθτα, παραιτοφµενοι του
δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ υπζρ ............................Δ/νςθ …………......ΑΦΜ......(5), µζχρι το ποςό των
...............................(6) ςτο οποίο και µόνο περιορίηεται θ εγγφθςι µασ για τθν καλι εκτζλεςθ από τον παραπάνω των όρων τθσ
Σφµβαςθσ µε αρικµ. ...................(7), για τθν παροχι υπθρεςιϊν ..............................(αρικ.προκιρυξθσ............/.........., θμερομθνία
διενζργειασ του διαγωνιςμοφ...............(8). Από αυτιν τθν εγγφθςθ κα απαλλάξουµε τον ενδιαφερόµενο πελάτθ µασ µετά τθν
επιςτροφι τθσ παροφςασ ι µε βάςθ τθν ζγγραφθ εντολι ςασ.
2. ∆ιευκρινίηεται ότι θ παροφςα ιςχφει µόνο για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ του πιο πάνω διαγωνιςµοφ επϋαυτοφ για τον οποίο
εγγυόµαςτε.
3. Το παραπάνω ποςό τθροφµε ςτθ διάκεςι ςασ και κα ςασ καταβάλουµε χωρίσ αντίρρθςθ, ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί αν
πράγµατι υπάρχει ι αν είναι νόµιµθ θ απαίτθςθ (κφρια οφειλι) ολικά ι µερικά, ςε περίπτωςθ ολικοφ ι µερικοφ καταλογιςµοφ τθσ
εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ ςε βάροσ αυτοφ υπζρ του οποίου εκδόκθκε θ παροφςα, µζςα ςε πζντε (05) θµζρεσ από τθν ζγγραφθ
ειδοποίθςι ςασ προσ εµάσ.
4. Θ παροφςα ιςχφει μζχρι τθν ...................................................(9).
5. Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο ιςχφον τζλοσ χαρτοςιµου.
6. 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.
7. Σθµειϊςτε, παρακαλοφµε, ότι θ παροχι εγγυθτικϊν επιςτολϊν ζκδοςθσ τθσ Τράπεηάσ µασ δεν ζχει υπαχκεί ςε κανζνα περιοριςµό
ποςοτικοφ ορίου µε τισ ςχετικζσ Υπουργικζσ διατάξεισ, (ι δθλϊνουµε οµοίωσ µε τθν παροφςα ότι δεν υφίςταται παράβαςθ των
διατάξεων για όριο τθσ Τράπεηάσ µασ ςε ςχζςθ µε τισ εγγυθτικζσ επιςτολζσ).

∆ιατελοφµε µε τιµι
.....................(10).............................

Οδθγίεσ ςυµπλιρωςθσ των κενϊν διαςτθµάτων :
1. Επωνυµία εκδότθ εγγφθςθσ
2. Τόποσ - χρονολογία
3. Θ αρχι προσ τθν οποία απευκφνεται
4. Στοιχεία τθσ εγγυοδοςίασ
5. Ονοµατεπϊνυµο, διεφκυνςθ, Α.Φ.Μ. αυτοφ υπζρ του οποίου εκδόκθκε θ εγγφθςθ
6. Το ποςό τθσ εγγφθςθσ αρικµθτικά και ολογράφωσ.
7. Αρικµόσ τθσ Σφμβαςθσ
8. Είδοσ και ποςότθτα τθσ προµικειασ, αρικμόσ προκιρυξθσ, θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ
9. Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ
10. Υπογραφι εκπροςϊπου τθσ Τράπεηασ, ονοµατεπϊνυµο.
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ΤΥΡΟΡΟΙΘΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΕΥΘΥΝΘΣ ΔΘΛΩΣΘΣ (T.E.Υ.Δ.)
*άρκρου 79 παρ. 4 Ν. 4412/2016 (Αϋ 147)+
για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν
Μζροσ Ι : Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζαi και τθ διαδικαςία ανάκεςθσ
Ραροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ αδιαμφιςβιτθτθ
ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα φορζα
(αφ)
- Ονομαςία : *ΥΝΑΝΡ/ΓΔΟΥ/ΔΙΡΕΑ/ΤΜΘΜΑ ΥΛΟΡΟΙΘΣΘΣ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ ΣΥΝΟΡΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ+
-Kωδικόσ Ανακζτουςασ Αρχισ/ Ανακζτοντα Φορζα ΚΘΜΔΘΣ : * 100015969 +
- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: *Ακτι Βαςιλειάδθ Ρφλθ Ε1-Ε2 Τ.Κ 185 10 Λιμζνασ
Ρειραιϊσ+
- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ : *Αρχικελευςτισ Λ.Σ. ΚΑΛΟΓΕΑΚΘΣ Ν. ]
- Τθλζφωνο : 213 137 4590/4593
- Θλ. Ταχυδρομείο : * dipea.c@yna.gov.gr]
- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει) : [www.hcg.gr, www.ynanp.gr ]
Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικο CPV):
«Ρρομικεια καταδυτικοφ εξοπλιςμοφ προσ κάλυψθ αναγκϊν ΜΥΑ/ΛΣ – ΕΛ. ΑΚΤ., ςυνολικοφ
προχπολογιςμοφ ςαράντα ζξι χιλιάδων δζκα Ευρϊ #46.010,00€# (ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. και
κρατιςεων υπζρ Δθμοςίου) (CPV: 37412270-6,37412260-9,37412240-3)»
- Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ : (ΑΔΑΜ : 20REQ006280355)
- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : *Ρρομικειεσ+
- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : ,........- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει) : ,....-

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΛΟΙΡΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΘΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΡΛΘΩΘΟΥΝ ΑΡΟ ΤΟΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΕΑ
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Μζροσ II: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα
Α: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα
Απάντθςθ:
Στοιχεία αναγνϊριςθσ:
Ρλιρθσ Επωνυμία:
[ ]
Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ):
[ ]
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα
εγκατάςταςθσ του οικονομικοφ φορζα,
αναφζρετε
άλλον
εκνικό
αρικμό
ταυτοποίθςθσ, εφόςον απαιτείται και
υπάρχει
Ταχυδρομικι διεφκυνςθ:
*……+
ii
Αρμόδιοσ ι αρμόδιοι :
*……+
Τθλζφωνο:
*……+
Θλ. ταχυδρομείο:
*……+
Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ *……+
δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικζσ πλθροφορίεσ:
Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι,
μικρι ι μεςαία επιχείρθςθiii;
Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽
αποκλειςτικότθτα, του άρκρου 20: ο
οικονομικόσ φορζασ είναι προςτατευόμενο
εργαςτιριο, «κοινωνικι επιχείρθςθ»iv ι
προβλζπει τθν εκτζλεςθ ςυμβάςεων ςτο
πλαίςιο προγραμμάτων προςτατευόμενθσ
απαςχόλθςθσ;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό
των εργαηομζνων με αναπθρία ι
μειονεκτοφντων εργαηομζνων;
Εφόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια
κατθγορία ι κατθγορίεσ εργαηομζνων με
αναπθρία ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων
ανικουν οι απαςχολοφμενοι.
Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι
εγγεγραμμζνοσ
ςε
επίςθμο
κατάλογο/Μθτρϊο
εγκεκριμζνων
οικονομικϊν φορζων ι διακζτει ιςοδφναμο
πιςτοποιθτικό
(π.χ.
βάςει
εκνικοφ
ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ);
Εάν ναι:
Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ
παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και,
όπου απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του
παρόντοσ μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V
κατά περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ
ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.

Απάντθςθ:

[ + Ναι *+ Πχι

[...............]

*…...............+
*….+

*+ Ναι *+ Πχι *+ Άνευ αντικειμζνου
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α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι
του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό
εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ:
β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ
πιςτοποίθςθ
διατίκεται
θλεκτρονικά,
αναφζρετε:
γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία
βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και,
κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο
κατάλογοv:
δ) Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα
τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ;
Εάν όχι:
Επιπροςκζτωσ,
ςυμπλθρϊςτε
τισ
πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV,
ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά περίπτωςθ ΜΟΝΟ
εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι
διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ:
ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να
προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να
παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ
δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον
ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ
μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων
ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι
διατίκεται δωρεάν;
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

α) *……+

β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ,
επακριβι
ςτοιχεία
αναφοράσ
των
εγγράφων):*……+*……+*……+*……+
γ) *……+

δ) *+ Ναι *+ Πχι

ε) *+ Ναι *+ Πχι

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ,
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+
Απάντθςθ:

Τρόποσ ςυμμετοχισ:
Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ *+ Ναι *+ Πχι
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ
από κοινοφ με άλλουσvi;
Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΣΕΤΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ
οικονομικοφσ φορείσ.
Εάν ναι:
α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ α) *……+
φορζα ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία
(επικεφαλισ, υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα
κακικοντα …):
β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ β) *……+
φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ γ) *……+
ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ.
Τμιματα
Απάντθςθ:
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Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ ι [ ]
των τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ
φορζασ επικυμεί να υποβάλει προςφορά.

Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα
Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που είναι
αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ
διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει:
Απάντθςθ:
Ονοματεπϊνυμο
*……+
ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον *……+
τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται:
Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα
[……+
Ταχυδρομικι διεφκυνςθ:
*……+
Τθλζφωνο:
*……+
Θλ. ταχυδρομείο:
*……+
Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία *……+
ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ,
τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …):
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Γ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΕΩΝvii
Στιριξθ:
Απάντθςθ:
Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ *+Ναι *+Πχι
ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων
προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια
επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και
ςτα (τυχόν) κριτιρια και κανόνεσ που
κακορίηονται ςτο μζροσ V κατωτζρω;
Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΣΕΤΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α
και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ ςχετικοφσ φορείσ, δεόντωσ
ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ αυτϊν.
Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ, είτε
ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι υπεφκυνοι για τον ζλεγχο τθσ
ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ
που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.
Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ,
παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ IV και V για κάκε
ζνα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ.
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Δ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο οικονομικόσ
φορζασ
(Θ παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ απαιτοφνται ρθτϊσ από τθν
ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)
Υπεργολαβικι ανάκεςθ :
Απάντθςθ:
Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να *+Ναι *+Πχι
ανακζςει οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ
ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ;
Εάν ναι παρακζςτε κατάλογο των προτεινόμενων
υπεργολάβων και το ποςοςτό τθσ ςφμβαςθσ που κα
αναλάβουν:
*…+
Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ' εφαρμογι του
άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει ςε
τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ ςυνολικισ
αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που προβλζπονται
ςτθν παροφςα ενότθτα, παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ
ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε υπεργολάβο (ι κατθγορία
υπεργολάβων).
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ
Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσviii
Στο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ:
ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθix·
1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ
2.δωροδοκίαx,xi·
3. απάτθxii·
4.τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσxiii·
5.νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασxiv·
6.παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνxv.
Λόγοι που
καταδίκεσ:

ςχετίηονται

με

ποινικζσ Απάντθςθ:

Υπάρχει
αμετάκλθτθ
καταδικαςτικι *+ Ναι *+ Πχι
απόφαςθ εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα
ι οποιουδιποτε προςϊπουxvi το οποίο είναι
μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι
εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι
ελζγχου ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ
που παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι
καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει
εκδοκεί πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι
ςτθν οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ
αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά,
αναφζρετε: (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+xvii
Εάν ναι, αναφζρετεxviii:
α)
Θμερομθνία
τθσ
καταδικαςτικισ α) Θμερομθνία:* +,
απόφαςθσ προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμείο-(-α): * +,
ςθμεία 1 ζωσ 6 αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγοσ(-οι):* +
λόγουσ τθσ καταδίκθσ,
β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +·
β) *……+
γ)
Εάν
ορίηεται
απευκείασ
ςτθν γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+ και ςχετικό(καταδικαςτικι απόφαςθ:
ά) ςθμείο(-α) * +
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά,
αναφζρετε: (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+xix
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Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο *+ Ναι *+ Πχι
οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να
αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν
φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ
(«αςηοκάθαπζη»)xx;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που *……+
λιφκθκανxxi:
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Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ
Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ Απάντθςθ:
αςφάλιςθσ:
1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει *+ Ναι *+ Πχι
όλεσ τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν
πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσxxii, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα
ςτθν οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ;
ΦΟΟΙ
ΕΙΣΦΟΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ
Εάν όχι αναφζρετε:
α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο α)*……+·
α)*……+·
πρόκειται:
β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό;
β)*……+
β)*……+
γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των
υποχρεϊςεων;
1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ; γ.1) *+ Ναι *+ Πχι
γ.1) *+ Ναι *+ Πχι
- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και -*+ Ναι *+ Πχι
-*+ Ναι *+ Πχι
δεςμευτικι;
- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι -*……+·
-*……+·
ζκδοςθσ απόφαςθσ
- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, -*……+·
-*……+·
εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ
διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ:
2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε:
γ.2)*……+·
γ.2)*……+·
δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ δ) *+ Ναι *+ Πχι
δ) *+ Ναι *+ Πχι
υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ Εάν
ναι,
ναΕάν ναι, να αναφερκοφν
φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ αναφερκοφν
λεπτομερείσ
που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων κατά λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ
περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των πλθροφορίεσ
*……+
προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό *……+
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;xxiii
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ,
καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): xxiv
αςφάλιςθσ
διατίκεται
θλεκτρονικά, *……+*……+*……+
αναφζρετε:
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα
Πλθροφορίεσ
ςχετικά
με
πικανι Απάντθςθ:
αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων
ι επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, *+ Ναι *+ Πχι
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ
του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και
εργατικοφ δικαίουxxv;
Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να
αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ
αυτοφ του λόγου αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»);
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν: *…….............+
Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε *+ Ναι *+ Πχι
οποιαδιποτε
από
τισ
ακόλουκεσ
xxvi
καταςτάςεισ :
α) πτϊχευςθ, ι
β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι
γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι
δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι
ι από το δικαςτιριο, ι
ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ
ςυμβιβαςμοφ, ι
ςτ)
αναςτολι
επιχειρθματικϊν
δραςτθριοτιτων, ι
η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου
Εάν ναι:
- Ραρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία:
-[.......................]
- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ -[.......................]
ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται
να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ
υπόψθ τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ
και των μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχιςθ τθσ
επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ
τισ περιςτάςεισxxvii
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ,
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+
Έσει διαππάξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρό *+ Ναι *+ Πχι
επαγγελματικό παράπτωμαxxviii;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ [.......................]
πλθροφορίεσ:
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ μζτρα
αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Πχι

ΑΔΑ: 6ΩΣΩ4653ΠΩ-ΓΣ7

20PROC007085967 2020-07-27

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*..........……+
Έσει ζςνάτει ο οικονομικόσ φορζασ *+ Ναι *+ Πχι
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ
με ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ *…...........+
πλθροφορίεσ:
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ μζτρα
αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*……+
Γνυπίζει ο οικονομικόρ θοπέαρ ηην ύπαπξη *+ Ναι *+ Πχι
ηςσόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντωνxxix, λόγω
τθσ ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία
ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ *.........…+
πλθροφορίεσ:
Έσει παπάζσει ο οικονομικόρ θοπέαρ ή *+ Ναι *+ Πχι
επιχείρθςθ
ςυνδεδεμζνθ
με
αυτόν
ςυμβουλζσ ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον
ανακζτοντα φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο
αναμειχκεί
ςτθν
προετοιμαςία
τθσ
xxx
διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ *...................…+
πλθροφορίεσ:
Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι *+ Ναι *+ Πχι
ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλειαxxxi 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;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ *….................+
πλθροφορίεσ:
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ μζτρα
αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*……+
Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να *+ Ναι *+ Πχι
επιβεβαιϊςει ότι:
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α) δεν 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,
β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ
αυτζσ,
γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ
κακυςτζρθςθ τα δικαιολογθτικά που
απαιτοφνται
από
τθν
ανακζτουςα
αρχι/ανακζτοντα φορζα
δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με
ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ
αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του
ανακζτοντα
φορζα,
να
αποκτιςει
εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να
του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ
διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ
αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ
αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό,
τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ;
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΡΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Ονομαςτικοποίθςθ μετοχϊν εταιρειϊν που Απάντθςθ:
ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ Άρκρο 8
παρ. 4 ν. 3310/2005xxxii:
Συντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ *+ Ναι *+ Πχι
παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 3310/2005 ;
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ,
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ μζτρα
αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Όχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*……+
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Μζροσ VI: Τελικζσ δθλϊςεισ

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα μζρθ Ι – IV
ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν ψευδϊν
δθλϊςεων.
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαι ςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ κακυςτζρθςθ,
να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που αναφζρονταιxxxiii, εκτόσ
εάν :
α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά δικαιολογθτικά
απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται
δωρεάνxxxiv.
β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα.
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτο ΤΝΑΝΠ/ΓΔΟΤ/ΔΙΠΕΑ/ΣΜΗΜΑ
ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΝΟΠΣΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ, προκειμζνου να αποκτιςει πρόςβαςθ ςε
δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω υποβάλλει ςτο παρόν Συποποιθμζνο Ζντυπο Τπεφκυνθσ
Διλωςθσ για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ για τθν προμικεια καταδυτικοφ εξοπλιςμοφ προσ κάλυψθ
αναγκϊν ΜΥΑ/ΛΣ – ΕΛ. ΑΚΤ., ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ ςαράντα ζξι χιλιάδων δζκα Ευρϊ #46.010,00€#
(ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. και κρατιςεων υπζρ Δθμοςίου)

Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+

i

Σε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ) κα αναφζρεται το ςφνολο
αυτϊν
ii
Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται.
iii

Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των μικρϊν και των
μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται μόνο για ςτατιςτικοφσ
ςκοποφσ.
Πολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ
κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια ευρϊ.
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Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ κφκλοσ
εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια ευρϊ.
Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ απαςχολοφν λιγότερουσ
από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια ευρϊ και/ι το
ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμφρια ευρϊ.
iv

Ζχει δθλαδι ωσ κφριο ςκοπό τθν κοινωνικι και επαγγελματικι ζνταξθ ατόμων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων ατόμων.

v

Τα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ.

vi

Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ.

vii

Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα κριτιρια που ςχετίηονται με τουσ
τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του Παραρτιματοσ ΧΙΙ
του Προςαρτιματοσ Αϋ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ
ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι
ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.”
viii

Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ κατ'
εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ
υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.
ix

Ππωσ 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).
x

Σφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ “διαφκορά”.

xi

Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των
Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ 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). Ρεριλαμβάνει επίςθσ τθ διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν.
3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ φμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για τθ διαφκορά και του Πρόςκετου ςϋ
αυτιν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία).
xii

Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν
Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48) όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κφρωςθ τθσ φµβαςθσ ςχετικά
µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και των ςυναφϊν µε αυτιν Πρωτοκόλλων.
xiii

Ππωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 για τθν καταπολζμθςθ
τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ περιλαμβάνει επίςθσ τθν θκικι αυτουργία ι
τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο.
xiv

Ππωσ ορίηεται 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) που
ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ
δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”.
xv

Όπωσ ορίηεται 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 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και καταπολζμθςθ τθσ
εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.".
xvi

Θ εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε) 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 ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 )
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xvii

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xviii

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xix

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xx

Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο αποκλειςμοφ που ορίηεται
ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
xxi

Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ εξακολοφκθςθ,
ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που λιφκθκαν.
xxii

Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ 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 (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).
xxiii

Σθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι
δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων καταβολισ φόρων ι αςφαλιςτικϊν
ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του
περιβάλλοντοσ ι/και όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ
ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ
παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ
προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ
xxiv

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xxv

Ππωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ κείμενεσ διατάξεισ,
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 .
xxvi

. Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ
(Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7)
xxvii

Άρκρο 73 παρ. 5.

xxviii

Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ
άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
xxix

Ππωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.

xxx

Ρρβλ άρκρο 48.

xxxi

Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ
(Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7)
xxxii

Για ςυμβάςεισ ζργου, θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ οποίασ υπερβαίνει το ζνα εκατομμφριο (1.000.000) ευρϊ εκτόσ ΦΡΑ (άρκρο
79 παρ. 2). Ρρβλ και άρκρο 375 παρ. 10.
xxxiii

Ρρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014

xxxiv

Υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ (διαδικτυακι διεφκυνςθ,
αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι
ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Ππου απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι
ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω πρόςβαςθ.

