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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΠΛΟΗΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Χαλκίδα, 19-05-2020
Αριθ. Πρωτ. : 3162.1/1797/2020

ΠΡΟΣ : Ως Π.Δ.

Tαχ. Διεύθυνση : Λ.K. Καραμανλή 2
Τ.K.
: 34100
Τηλέφωνο
: 22210-25591
Fax
: 22210-25591
E-mail
: halkida.plo@hcg.gr
ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ : «Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών καθώς και την
παροχή υπηρεσιών (εργασία) για την επισκευή και συντήρηση της Πλοηγίδας «Π.Υ 03» συνολικού
προϋπολογισμού σαράντα χιλιάδων πεντακοσίων Ευρώ #40.500,00€# (συμπεριλαμβανομένου των
νομίμων κρατήσεων υπέρ τρίτων και Δημοσίου απαλλασσόμενου Φ.Π.Α. 24%)».
Ο ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Ως Διοικητής Πλοηγικού Σταθμού Χαλκίδας
Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις:
α. Του Ν. 3142/55«Περί Πλοηγικής Υπηρεσίας» (Α΄43) και του Β.Δ. της 28ης Ιαν./Φεβρ. 1958 (αναδημ.
29 Μαρτίου 1958) «Περί εκτελέσεως του Ν.3142/1955 περί Πλοηγικής Υπηρεσίας» (Α΄ 44/29-03-1958)
β. Της παρ. 2 του άρθρου 26 του Ν. 4647/2019 (Α΄204), «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των
Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις.»
γ. Του Ν. 2690/1999 (Α΄45) «Κύρωση του Κ.Δ.Δ. και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
δ. Του άρθρου 27 του Ν. 2859/2000 (Α΄248), «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
ε. Του Ν. 3861/2010 (Α΄112), «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο-«Πρόγραμμα Διαύγεια» και
άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
στ. Του Ν. 4270/2014 (Α΄143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
ζ. Του Ν. 4412/2016 (Α΄147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
η. Του Ν. 3871/2010 (Α΄ 141) άρθρο 21 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη».
θ. Του Ν. 3922/2011 (Α΄ 35) «Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες
διατάξεις», όπως ισχύει.
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ι. Του Π.Δ. 13/2018 (Α΄ 26) «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής».
ια. Της Αριθ. 57654/2017 (Β΄ 1781) Υ.Α. «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του
Κέντρου Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.) του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης».
2. Την Α.Π.: 3162.19/17570/2020/12-03-2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ΥΝΑΝΠ/ΓΓΛΛΠΝΕ/Δ.Π.Υ /
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΛΟΗΓΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ η οποία καταχωρήθηκε με α/α
134 στο Μητρώο Δεσμεύσεων της (ΑΔΑ: ΩΞΜΝ4653ΠΩ-ΣΘΙ, ΑΔΑΜ: 20REQ006419273).
3. Την Α.Π.: 3162.19/17565/2020/12-03-2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ΥΝΑΝΠ/ΓΓΛΛΠΝΕ/Δ.Π.Υ /
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΛΟΗΓΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ η οποία καταχωρήθηκε με α/α
136 στο Μητρώο Δεσμεύσεων της (ΑΔΑ: ΩΓΙΒ4653ΠΩ-Α0Χ, ΑΔΑΜ: 20REQ006419444).
4. Την Α.Π.: 3162.19/175681/2020/12-03-2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ΥΝΑΝΠ/ΓΓΛΛΠΝΕ/Δ.Π.Υ /
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΛΟΗΓΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ η οποία καταχωρήθηκε με α/α
135 στο Μητρώο Δεσμεύσεων της (ΑΔΑ: ΨΞΗ24653ΠΩ-6ΜΠ, ΑΔΑΜ: 20REQ006419194).
5.Την αριθ. πρωτ.: 3161.33/14748/03-03-2020 Δ/γη ΥΝΑΝΠ/ΓΓΛΛΠΝΕ/ΓΔΛΛΠΝΕ/Δ/ΝΣΗ ΠΛΟΗΓΙΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ/ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΛΟΗΓΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.
6. Την αριθ. πρωτ.: 3162.1/1240/20/27-03-2020 Απόφαση Κ.Λ. Χαλκίδας Ως Διοικητή Π.Σ. Χαλκίδας περί
«Συγκρότησης Επιτροπής Διενέργειας Μειοδοτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Ειδών και
Παροχής Υπηρεσιών Επισκευής και Αποκατάστασης της Πλοηγίδας Π.Υ 03 του Π.Σ.Χ» (ΑΔΑ: ΨΛΡΡ4653ΠΩ1ΗΙ).
7. Την αριθ. πρωτ.: 3162.1/1241/20/27-03-2020 Απόφαση Κ.Λ. Χαλκίδας Ως Διοικητή Π.Σ. Χαλκίδας περί
«Συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών κατά τη Διενέργεια Μειοδοτικού
Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Ειδών και Παροχής Υπηρεσιών Επισκευής και Αποκατάστασης
της Πλοηγίδας Π.Υ 03 του Π.Σ.Χ» (ΑΔΑ: ΨΒ4Δ4653ΠΩ-ΖΚΛ) .
8. Την αριθ. πρωτ.: 3162.1/1242/20/27-03-2020 Απόφαση Κ.Λ. Χαλκίδας Ως Διοικητή Π.Σ. Χαλκίδας περί
«Συγκρότησης Επιτροπής Παρακολούθησης – Παραλαβής Προμήθειας Ειδών και Παρακολούθησης –
Παροχής Υπηρεσιών που αφορούν στην Επισκευή και Αποκατάσταση της Πλοηγίδας Π.Υ 03 του Π.Σ.Χ»
(ΑΔΑ: ΩΤ5Τ4653ΠΩ-Δ2Σ ).
9. Την αριθ. πρωτ.: 3161.33/25745/04-05-2020 Δ/γη Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Γ.Λ.Λ.Π.Ν.Ε./Δ.Π.Υ./ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΠΛΟΗΓΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.

Διακηρύσσει

Συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια υλικών καθώς
και την παροχή υπηρεσιών (εργασία), για την επισκευή και συντήρηση της Πλοηγίδας «Π.Υ 03»
συνολικού

προϋπολογισμού

σαράντα

χιλιάδων

πεντακοσίων

Ευρώ

#40.500,00€#

(συμπεριλαμβανομένου των νομίμων κρατήσεων υπέρ τρίτων και Δημοσίου απαλλασσόμενου Φ.Π.Α.
24%)», όπως αναλυτικά περιγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί και σύμφωνα με το Τεύχος Τεχνικών
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Προδιαγραφών που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με μοναδικό κριτήριο προσδιορισμού την τιμή.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.
Α/Α

ΦΟΡΕΑΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Σ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Κ.Π.Υ /Κ.Α 0882μ

21.000,00€

Όπως αναλυτικά
περιγράφονται
στον πίνακα 2
Α.1 του τεύχους
των Τεχνικών
Προδιαγραφών
που αποτελούν
αναπόσπαστο
μέρος της
παρούσας.

Κ.Π.Υ /Κ.Α 1432μ

17.000,00€

Όπως αναλυτικά
περιγράφονται
24200000-6
στον πίνακα 3
Α.2 του τεύχους
των Τεχνικών
Προδιαγραφών
που αποτελούν
αναπόσπαστο
μέρος της
παρούσας.
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Κ.Π.Υ /Κ.Α 1353μ

2.500,00€

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

ΥΠΗΡΕΣΙΑ/
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΙΔΟΥΣ
Επισκευής
(εργασία)

CPV

50244000-7

2

Υλικά
Επισκευής

3

Χρώματα

03419100-1
44191100-6
44111500-6
19522000-1
44531520-2
44531600-7
44531200-3
44442000-0
37821000-9
31711140-6
44164310-3
31600000-2

Όπως
περιγράφονται
στο κεφάλαιο Β
του τεύχους
τεχνικών
προδιαγραφών

40.500€

ΓΕΝΙΚΟΙ & ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ 1ο
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό υποβάλλουν, επί αποδείξει,
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τους φακέλους προσφοράς τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, με τους εξής τρόπους :
α.

Την αποστολή τους στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Χαλκίδας, Γραφείο Πλοηγικής Υπηρεσίας

Χαλκίδας επί της Λεωφόρου Κ. Καραμανλή 2, ΤΚ 34100, ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή ή με
courier, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται μέχρι την προηγούμενη
εργάσιμη ημέρα της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.
β. Την κατάθεσή τους ιδιοχείρως είτε αυτοπροσώπως είτε με ειδικό προς τούτο νομίμως
εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, κατά την καταληκτική ημερομηνία στην αρμόδια Επιτροπή «Διενέργειας
Συνοπτικών Διαγωνισμών για την προμήθεια ειδών και παροχή υπηρεσιών επισκευής και αποκατάστασης
Πλοηγίδας Νο 3 Π.Σ Χαλκίδας» ήτοι την ημέρα που θα διενεργηθεί ο διαγωνισμός :
Ημ/νία : 02–6– 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00΄
Τόπος διενέργειας : Κεντρικό Λιμεναρχείο Χαλκίδας, Πλοηγικός Σταθμός Χαλκίδας , Λ.K. Καραμανλή 2 , ΤΚ
34100

Η έναρξη υποβολής προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στο αρμόδιο
γνωμοδοτικό όργανο, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτού, μισή ώρα πριν από την ώρα λήξης. Προσφορές,
που κατατίθενται μετά την κήρυξη της λήξης παραλαβής από τον Πρόεδρο του γνωμοδοτικού οργάνου,
είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό, χωρίς να
αποσφραγισθούν.
Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο στην Υπηρεσία μετά
την παρέλευση της ανωτέρω ημερομηνίας και ώρας, θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την
Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό, χωρίς να αποσφραγισθούν.
Οι προσφέροντες που θα συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό θα καταθέσουν προσφορές για το
σύνολο των προσφερόμενων ειδών και παρεχόμενων υπηρεσιών όπως αναλυτικά περιγράφονται στον
ΠΙΝΑΚΑ 1.

Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τους οικονομικούς φορείς
(προσφέροντες) ή σε περίπτωση νομικών προσώπων από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημοσίως από την αρμόδια Επιτροπή «Διενέργειας
Συνοπτικών Διαγωνισμών για την προμήθεια ειδών και παροχή υπηρεσιών επισκευής και αποκατάστασης
Πλοηγίδας Νο 3 Π.Σ Χαλκίδας» . Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού δικαιούνται να παρίστανται οι
προσφέροντες ή οι νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους, εφόσον έχει υποβληθεί με την
προσφορά σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης.
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη, κατόπιν αιτιολογημένης γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής. Ως απαράδεκτες
απορρίπτονται επίσης οι προσφορές που παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τις Τεχνικές
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Όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του διαγωνισμού και όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του φακέλου
προσφοράς θα πρέπει να έχουν συνταχθεί ή επίσημα μεταφρασθεί στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση
αυστηρά τεχνικούς όρους, για τους οποίους δεν υπάρχει αντίστοιχη δόκιμη μετάφραση στην Ελληνική και
οι οποίες ενδέχεται να είναι στην Αγγλική γλώσσα. Εξαίρεση αποτελούν και τα επισυναπτόμενα στην
τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα.
ΑΡΘΡΟ 2ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν :
α. φυσικά ή νομικά πρόσωπα
β. ενώσεις προμηθευτών (συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων) που
υποβάλλουν κοινή προσφορά και πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην
παρούσα.
ΑΡΘΡΟ 3ο
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται ως κάτωθι τρεις (03) ανεξάρτητοι και
σφραγισμένοι φάκελοι, για καθένα εκ των οποίων ισχύουν τα κάτωθι :
1. Στον κύριο φάκελο της προσφοράς και σε κάθε φάκελο εντός του κυρίου φακέλου προσφοράς
πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς :
α) Η φράση : «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ στην
προμήθεια υλικών καθώς και την παροχή υπηρεσιών (εργασία) για την επισκευή και συντήρηση της
Πλοηγίδας «Π.Υ 03» συνολικού προϋπολογισμού σαράντα χιλιάδων πεντακοσίων Ευρώ #40.500,00€#
(συμπεριλαμβανομένου των νομίμων κρατήσεων υπέρ τρίτων και Δημοσίου απαλλασσόμενου Φ.Π.Α.
24%)».
β) Η πλήρης επωνυμία της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό (Υπουργείο
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/ Α.Λ.Σ- ΕΛ.ΑΚΤ/ Κεντρικό Λιμεναρχείο Χαλκίδας / Πλοηγικός Σταθμός
Χαλκίδας).
γ) Ο αριθμός της διακήρυξης του διαγωνισμού (Α.Π. : 3162.1/1797/19-5-2020).
δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (02 / 6 / 2020).
ε) Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών) (02 / 6 /
2020).
στ) Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα.
ζ) Η ένδειξη : «ΝΑ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ».
2. Στον σφραγισμένο φάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» περιλαμβάνεται, επί ποινή
απόρριψης,
α.

Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν.
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4412/2016 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 147) κατά το επισυναπτόμενο υπόδειγμα.

Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης σε επεξεργάσιμη μορφή καθώς και οδηγίες
συμπλήρωσης του διατίθενται στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ www.eaadhsy.gr.
Kατά την υποβολή του Τ.Ε.Υ.Δ. είναι δυνατή, όπως με μόνη την υπογραφή του εκπροσώπου (όπως
αυτός ορίζεται στο άρθρο 79A του N. 4412/2016 , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) του οικονομικού φορέα
η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73
του N. 4412/16 (Α΄ 147) για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε
αυτόν.
Το Τ.Ε.Υ.Δ. μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών. Θα πρέπει να φέρει μονογραφή σε κάθε σελίδα ενώ στο τέλος θα πρέπει να
υπογράφεται ολογράφως και να φέρει και τη σφραγίδα της επιχείρησης.
β. Εγγύηση συμμετοχής
Ο Ανάδοχος/ προσφέρων υποχρεούται - κατά τα ρητώς οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016
(Α΄ 147) – στην υποβολή Εγγύησης συμμετοχής ύψους 2% επί της εκτιμώμενης αξίας εκτός Φ.Π.Α., με
χρόνο ισχύος σαράντα (40) επιπλέον ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς και
καταπίπτει σε περίπτωση που ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής,
παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες ως προς τα προβλεπόμενα στα άρθρα 73 έως 79 του Ν. 4412/2016
(Α΄ 147), αν δεν προσκομίσει ή δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης,
ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν ή εν γένει δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων
αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 ή η πλήρωση μίας ή περισσοτέρων των απαιτήσεων των κριτηρίων
επιλογής και εάν δεν προσέλθει εγκαίρως για την υπογραφή της σύμβασης.
Ως προς το περιεχόμενο των εγγυήσεων και τα πιστωτικά ιδρύματα που τις εκδίδουν ισχύουν τα
ρητώς οριζόμενα στις παρ. 3 & 4 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147).

3. Στο σφραγισμένο φάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τοποθετούνται κάθε έγγραφο και
δικαιολογητικό που τεκμηριώνει την τεχνική επάρκεια του οικονομικού φορέα (του προσφέροντος)
σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και το Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.
Οι υποψήφιοι, μέχρι και την 26-05-2020, υποχρεούνται σε συνεννόηση με το Γραφείο του
Πλοηγικού Σταθμού Χαλκίδας, στην πραγματοποίηση επίσκεψης στο χώρο που βρίσκεται η πλοηγίδα.
Μετά την επίσκεψη θα λάβουν σχετική «Βεβαίωση Επίσκεψης» εκ της αναθέτουσας Αρχής η οποία
βεβαίωση απαραίτητα θα περιλαμβάνεται στο φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς, επί ποινή απόρριψης.
Οι προσφέροντες, αφού λάβουν υπόψιν τους όλους τους όρους της διακήρυξης και των τεχνικών
προδιαγραφών, όπως αναλυτικά αυτά περιγράφονται εντός του τεύχους των τεχνικών προδιαγραφών θα
πρέπει οπωσδήποτε να συμπεριλάβουν εντός του φακέλου της τεχνικής προσφοράς, επί ποινή
απόρριψης:
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-Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75) υπογεγραμμένη από το φυσικό πρόσωπο ή σε
περίπτωση νομικού προσώπου υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα που
επιθυμεί να υποβάλει προσφορά με την οποία ο προσφέρων θα δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση και
αποδέχεται ανεξαιρέτως όλους τους όρους της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών, θεωρημένη
για το γνήσιο της υπογραφής.
-Συμπληρωμένο τον πίνακα των Τεχνικών Προδιαγραφών που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας.
- Οτιδήποτε αναφέρεται στο Τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών που αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος της παρούσας.
4. Στο σφραγισμένο φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιλαμβάνονται επί ποινή απόρριψης
τα κάτωθι :
(i) Περιγραφή των παρεχόμενων υπηρεσιών- προσφερόμενων ειδών.
(ii)Η προσφερόμενη τιμή σε Ευρώ η οποία θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως. Σε
περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται
υπ’ όψιν η τιμή ολογράφως. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη
επιβάρυνση κατά την κείμενη νομοθεσία χωρίς Φ.Π.Α. για προμήθεια ειδών και παροχή υπηρεσιών στον
τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
(iii) Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς.
(iv) Οι προσφέροντες υποχρεούνται να αναλύουν το τίμημα της προσφοράς τους σύμφωνα με τον
πίνακα που ακολουθεί :
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ

ΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΟ
ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Β

ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

ΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΟ
ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Α- Α.1

ΧΡΩΜΑΤΑ

ΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΟ
ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Α- Α.2

Προσφορές οι οποίες :

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ
(ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ
ΝΟΜΙΜΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩ ΥΠΕΡ
ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ).
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-υποβάλλονται από οικονομικούς φορείς που δε διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα,
-όσων η τιμή υπερβαίνει τους επιμέρους προϋπολογισμούς όπως αναλυτικά περιγράφονται
στον ΠΙΝΑΚΑ 1 της παρούσας.
-δε δίνουν τις τιμές σε Ευρώ ή που καθορίζουν σχέση Ευρώ προς ξένο νόμισμα,
-δε δηλώνουν με σαφήνεια την προσφερόμενη τιμή,
-θέτουν όρο αναπροσαρμογής των τιμών,
-ορίζουν χρόνο ισχύος μικρότερο από τον προβλεπόμενο στο άρθρο 6 της παρούσης,
-αποκλίνουν από τους απαράβατους όρους της παρούσης
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Επίσης, δε γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

ΑΡΘΡΟ 4ο
ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους θα παρέχονται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χαλκίδας /
Γραφείο Πλοηγικού Σταθμού (Λεωφόρος Κ. Καραμανλή 2, ΤΚ 34100 όροφος 1ος , τηλ: 22210-25591
εσωτερικό 14) κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες.
Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικές με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό θα πρέπει να
ζητηθούν εγκαίρως έως και την 26-5-2020, ήτοι (07) επτά πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών, από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές / παρόχους υπηρεσιών και θα εφαρμόζονται τα
οριζόμενα στα άρθρα 60 και 67 σε συνδυασμό με το άρθρο 121 του Ν. 4412/2016. Αιτήματα παροχής
πληροφοριών τα οποία υποβάλλονται είτε εκτός των ανωτέρω προθεσμιών, είτε με διαφορετικό τρόπο
από τον προαναφερόμενο , δεν εξετάζονται.
ΑΡΘΡΟ 5ο
ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Ο προσφέρων (Προσωρινός Ανάδοχος) στον οποίο, βάσει του πρακτικού γνωμοδότησης της
Επιτροπής «Διενέργειας Συνοπτικών Διαγωνισμών για την προμήθεια ειδών και παροχή υπηρεσιών
επισκευής και αποκατάστασης Πλοηγίδας Νο 3 Π.Σ. Χαλκίδας» και σχετικής Απόφασης του αρμοδίου
αποφαινόμενου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, πρόκειται να γίνει κατακύρωση, οφείλει, προ έκδοσης
της Απόφασης

Κατακύρωσης, να υποβάλει σε σφραγισμένο φάκελο στην Αναθέτουσα Αρχή εντός

προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησής του από την
Υπηρεσία τα κάτωθι :
Α. Απόσπασμα σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου
εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους μέλους ή της χώρας
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι δεν
υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην
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παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 147).

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα με την ιδιότητα
μέλους του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του οικονομικού φορέα ή προσώπου που έχει
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, ιδίως τους διαχειριστές Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. και
προσωπικών εταιριών Ο.Ε. και Ε.Ε. καθώς και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου Ανώνυμων Εταιριών και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνεταιρισμών.
Εφόσον με την προσκόμιση του ανωτέρω αποσπάσματος προκύπτει εις βάρος του οικονομικού
φορέα αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση έστω για έναν από τους λόγους που προβλέπονται στην
παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 147), η αναθέτουσα Αρχή, αποκλείει τον
οικονομικό φορέα από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
B. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει
ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές του
υποχρεώσεις (ήτοι φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα).
Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε οικονομικός
φορέας, εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
κατά τα ρητώς οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 147).
Γ. Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης
Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε
βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής προσφοράς.
Εφόσον δεν δύναται να εκδοθεί το προαναφερόμενο πιστοποιητικό, μπορεί να υποβληθεί ένορκη
βεβαίωση ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (Φ.Ε.Κ. Α΄75), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.
Τα ανωτέρω αποδεικτικά μέσα γίνονται αποδεκτά εφόσον έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 80 παράγραφος 12 και 13 του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. Α΄147) όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
Η Αναθέτουσα Αρχή παραδίδει το σφραγισμένο φάκελο με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης στο
αρμόδιο για την αξιολόγηση όργανο.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από
το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο για τη λήψη
σχετικής κατά περίπτωση απόφασης.

ΑΡΘΡΟ 6Ο
ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Ως χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται διάστημα οκτώ (08) μηνών από την επομένη της
διενέργειας του διαγωνισμού.
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Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την
Υπηρεσία, πριν από τη λήξη της, κατά ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με οκτώ (8) μήνες. Μετά την
λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του
διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει, κατά περίπτωση,
αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες
στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί
πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου παράτασης της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία
περίπτωση, η διαγωνιστική διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους.

ΑΡΘΡΟ 7ο
ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της Αρχής, η προθεσμία άσκησης της είναι πέντε (5) ημέρες
από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η ένσταση
κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος
από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της
δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα
οριζόμενα και στα άρθρα 127 και 221 του N. 4412/2016 (Α΄ 147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εντός
προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της ένστασης η οποία μπορεί να γίνει και με
ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με το άρθρο 376 παρ. 11 του N. 4412/2016 (Α΄ 147), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει σε κάθε
περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των
ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή
παραβόλου, υπέρ του δημοσίου, ποσού ίσου με το 1% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το
παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της Αναθέτουσας Αρχής,
εάν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.

ΑΡΘΡΟ 8ο
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Α. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ο προσφέρων υποχρεούται – κατά τα ρητώς οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. Α΄
147) – στην υποβολή Εγγύησης συμμετοχής ύψους 2% επί της εκτιμώμενης αξίας εκτός Φ.Π.Α., με χρόνο
ισχύος σαράντα (40) επιπλέον ημέρες μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς και καταπίπτει σε
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περίπτωση που ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει
ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες ως προς τα προβλεπόμενα στα άρθρα 73 έως 79 του Ν. 4412/2016 (Α΄
147), αν δεν προσκομίσει ή δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης, ή
υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν ή εν γένει δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων
αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 ή η πλήρωση μίας ή περισσοτέρων των απαιτήσεων των κριτηρίων
επιλογής και εάν δεν προσέλθει εγκαίρως για την υπογραφή της σύμβασης.
Β. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ο Ανάδοχος υποχρεούται - κατά τα ρητώς οριζόμενα στο άρθρο 72 του N. 4412/2016 (Α΄ 147) κατά
την υπογραφή της σύμβασης στην υποβολή Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης της σύμβασης ύψους 5% επί της
συμβατικής αξίας εκτός Φ.Π.Α. και καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης. Η
Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των
όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής έναντι του Αναδόχου. Ο χρόνος ισχύος
της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης ορίζεται στους οκτώ (08) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
(Επισυνάπτεται σχετικό υπόδειγμα στο τέλος του παρόντος τεύχους).
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική
παραλαβή των ειδών και των παρεχόμενων υπηρεσιών της σύμβασης.
Εάν στο εν λόγω πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής υπάρχουν παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη
εκτέλεση της σύμβασης, η επιστροφή της εγγύησης γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και
του εκπροθέσμου.
Γ. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Ο Ανάδοχος υποχρεούται, κατά την οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υπό προμήθεια
ειδών/παρεχόμενων υπηρεσιών να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας για το σύνολο της
προμήθειας/παρεχόμενων υπηρεσιών που θα του ανατεθεί, ποσοστού 5% επί της καθαρής συμβατικής
τιμής με χρόνο ισχύος είκοσι τέσσερις (24) επιπλέον μήνες από την ως άνω ημερομηνία οριστικής
παραλαβής.
Ως προς το περιεχόμενο των εγγυήσεων και τα πιστωτικά ιδρύματα που τις εκδίδουν ισχύουν τα
ρητώς οριζόμενα στις παρ. 3 & 4 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147)

ΑΡΘΡΟ 9ο
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ-ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ-ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Α. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΙΔΩΝ-ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Η παράδοση των ειδών δεν θα ξεπερνά τον ένα (01) μήνα από την επομένη ημέρα υπογραφής της
σχετικής σύμβασης και ο χρόνος παροχής υπηρεσιών - επισκευής της πλοηγίδας δεν θα ξεπερνά το
χρονικό διάστημα των τεσσάρων (04) μηνών από την επομένη της ημερομηνίας της οριστικής παραλαβής
των ειδών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του Κεφαλαίου Β του Τεύχους των τεχνικών
προδιαγραφών.

ΑΔΑ: 6ΝΟ64653ΠΩ-8ΙΕ

20PROC006732984 2020-05-20
Β. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΙΔΩΝ-ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ως τόπος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών και παροχής υπηρεσιών ορίζεται η έδρα του
τελικού αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 10ο
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η παρακολούθηση της προσήκουσας εκτέλεσης όλων των όρων της σύμβασης καθώς και η
παραλαβή των συμβατικών ειδών και των παρεχόμενων υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Ειδών και παρεχόμενων Υπηρεσιών του Κ.Λ.
Χαλκίδας /Π.Σ.Χ , με τον τρόπο που αναλυτικά περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές.
Τα συνταχθέντα Πρωτόκολλα Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής παραλαβής θα αποσταλούν εις
τριπλούν στο Κ.Λ. Χαλκίδας / Γραφείο Πλοηγικού Σταθμού Χαλκίδας για περαιτέρω ενέργειες πληρωμής.
ΑΡΘΡΟ 11ο
ΠΛΗΡΩΜΗ
Η πληρωμή θα γίνει σε Ευρώ και δύναται να πραγματοποιηθεί με έναν από τους δύο παρακάτω
τρόπους:
Α) Με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή συνολικά των υπό
προμήθεια ειδών και παρεχομένων υπηρεσιών επισκευής της πλοηγίδας και με την προσκόμιση από τον
ανάδοχο των απαραίτητων δικαιολογητικών πληρωμής στο Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α΄Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Κ.Λ.ΧΑΛΚΙΔΑΣ/ΓΡ.
ΠΛΟΗΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ.
Β) Όσον αφορά στην προμήθεια των ειδών δύναται, κατόπιν αιτήσεως του αναδόχου, να χορηγηθεί
έντοκη προκαταβολή έως ποσοστού 50% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπό προμήθεια ειδών (α/α
2 και 3 του ΠΙΝΑΚΑ 1 της παρούσας) έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής.
Το υπόλοιπο της συμβατικής αξίας των υπό προμήθεια ειδών και το σύνολο της αξίας των παρεχομένων
υπηρεσιών θα εξοφληθούν μετά την οριστική παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών και υπηρεσιών,
κατόπιν προσκόμισης από τον ανάδοχο των απαραίτητων δικαιολογητικών πληρωμής στο Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.ΣΕΛ.ΑΚΤ/Κ.Λ.ΧΑΛΚΙΔΑΣ/ΓΡ. ΠΛΟΗΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ.
Για την πληρωμή απαιτούνται κατ’ ελάχιστο τα κάτωθι δικαιολογητικά :
α. Πρωτόκολλο οριστικής, ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των υπό προμήθεια
ειδών/παρεχόμενων υπηρεσιών επισκευής της πλοηγίδας από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης
και Παραλαβής Συμβάσεων Προμηθειών και Παραλαβής Συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών.
β. Τιμολόγια (τιμολόγιο υλικών επισκευής, τιμολόγιο χρωμάτων , τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών).
γ. Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.
δ. Αντίγραφο βεβαίωσης τραπέζης τηρούμενου λογαριασμού του Αναδόχου
ε. Οτιδήποτε άλλο ζητηθεί κατά το στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών πληρωμής.
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ΑΡΘΡΟ 12ο
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ
Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομά του και
από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου,
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου αν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή
δε συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της Υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες
διατάξεις και εάν υπερέβη τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των
παρατάσεων.
Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή σύμβαση, όταν η
σύμβαση δεν υπεγράφη ή η υπηρεσία δεν παρασχέθηκε με ευθύνη του φορέα, καθώς και όταν
συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
Αναφορικά με τις επιβαλλόμενες στον έκπτωτο οικονομικό φορέα κυρώσεις, έχουν εφαρμογή τα
ρητώς οριζόμενα στην παρ. 4. του άρθρου 203 του Ν. 4412/2016.
Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται ιδίως να προβεί σε μονομερή λύση της σύμβασης εφόσον
συντρέχουν οι προβλεπόμενες από το άρθρο 133 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147) προϋποθέσεις καθώς και στην
επιβολή των προβλεπόμενων από το άρθρο 218 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147) κυρώσεων.
ΑΡΘΡΟ 13ο
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
1. Η δαπάνη δεν μπορεί να υπερβαίνει το συνολικό ποσό των σαράντα χιλιάδων
πεντακοσίων Ευρώ #40.500,00€# (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων υπέρ τρίτων και
Δημοσίου απαλλασσόμενου Φ.Π.Α. 24%)», καθώς και τους επιμέρους προϋπολογισμούς των ειδών/
υπηρεσιών που αναφέρονται στον ΠΙΝΑΚΑ 1 της παρούσας .
2. Η δαπάνη θα βαρύνει το Κεφάλαιο Πλοηγικής Υπηρεσίας έτους 2020 του Υ.ΝΑ.Ν.Π στους ΚΑΕ
που αναφέρονται στον ΠΙΝΑΚΑ 1 της παρούσας
3. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
-Τα υπό προμήθεια είδη και οι παρεχόμενες υπηρεσίες υπόκεινται στις παρακάτω κρατήσεις (επί
της συμβατικής αξίας), οι οποίες βαρύνουν τον προμηθευτή :


4% επί της καθαρής αξίας υπέρ Μ.Τ.Ν.



2% επί της καθαρής αξίας υπέρ Ε.Λ.Ο.Α.Ν.



Τέλος Χαρτοσήμου 2% επί των ανωτέρω κρατήσεων (Μ.Τ.Ν. - Ε.Λ.Ο.Α.Ν.)



0,07% υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.



0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π.



Τέλος Χαρτοσήμου 3% επί των ανωτέρω κρατήσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. - Α.Ε.Π.Π.)



Ο.Γ.Α. χαρτοσήμων 20% επί του αθροίσματος Τελών Χαρτοσήμου 2% και 3%
Επί της τιμολογιακής αξίας γίνεται παρακράτηση φόρου εισοδήματος 8% για τις παρεχόμενες

υπηρεσίες και 4% για τα προσφερόμενα είδη.
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4. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση, να επικαλεσθεί προφορικές
απαντήσεις εκ μέρους της Υπηρεσίας, σχετικά με τους όρους της παρούσης.
5. Οι φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την
αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται μετά
την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού.
6.Η σύμβαση υπογράφεται από τον ανάδοχο ή το νόμιμο εκπρόσωπό του με νόμιμα θεωρημένη
εξουσιοδότηση αυτού, στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Χαλκίδας / Γραφείο
Πλοηγικού Σταθμού Χαλκίδας (Λεωφόρος Κ. Καραμανλή 2 , ΤΚ 34100) εντός συγκεκριμένης προθεσμίας
που τίθεται από την Αναθέτουσα Αρχή και η οποία δε δύναται να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες,
άλλως θα κηρυχθεί έκπτωτος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 105 και 203 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Ο Ανάδοχος κατά τα ρητώς οριζόμενα στο άρθρο 18 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147) δεσμεύεται να
τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου,
που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο
Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147).
8. Για ότι δεν προβλέπεται από το κείμενο της παρούσης, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016
(Α΄ 147).
9. Σχετική Ανακοίνωση να καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του του Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr), μαζί
με το σώμα των Τεχνικών Προδιαγραφών.
10. Να κοινοποιηθεί για άμεση εκτέλεση.Ο ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ
Ως Διοικητής Πλοηγικού Σταθμού Χαλκίδας

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Λ.Σ ΦΡΑΓΚΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ :
α. Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών (Σελ. 11).
β. Υπόδειγμα Εγγύησης Συμμετοχής (Σελ.02 ).
γ. Υπόδειγμα Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης (Σελ. 02)
δ. Υπόδειγμα Εγγύησης Καλής Κατάστασης και Λειτουργίας (Σελ. 01)
ε. Υπόδειγμα Τ.Ε.Υ.Δ. (Σελ. 15)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ :
Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (μέσω Ηλ/κού Ταχ/μείου) :
1. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ
ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ
/ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Π.Υ.03
ΠΛΟΗΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ Λ.Σ. ΣΚΛΗΡΗ Όλγα.
2. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ &
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ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ /ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Π.Υ.03 ΠΛΟΗΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Λ.Σ. ΒΕΤΣΙΚΑΣ Ευθύμιος
3. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ -ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΙΔΩΝ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ &
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Π.Υ.03 ΠΛΟΗΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Λ.Σ. ΒΕΤΣΙΚΑΣ Ευθύμιος
ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (μέσω Ηλ/κού Ταχ/μείου):
1. Γρ. κ. Υ.Ν.Α.ΝΠ
2. Γρ. κ. Γ.Γ.Λ.Λ.Π.Ν.Ε
3. Γρ. κ. Α Λ/Σ ΕΛ.ΑΚΤ
4. Υ.ΝΑ.Ν.Π/ Γ.Δ.Ο.Υ
5. Γρ. Κας .Γ.Δ.Λ.Λ.Π.Ν.Ε
6. Υ.ΝΑ.Ν.Π/ Γ.Γ.Λ.Λ.Π.Ν.Ε/Δ.Π.Υ 1Ο – 2Ο
7. Γρ. κου. 4ου ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
Α/Α

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1

ΣΚΟΠΟΣ – ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή έχει σκοπό τη γενική περιγραφή των
1.1

απαιτούμενων υλικών – ανταλλακτικών και εργασιών που κρίνονται

ΝΑΙ

απαραίτητες για την επισκευή της πλοηγίδας Π.Υ 03 Λιμένα Χαλκίδας
Η επισκευή θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους κανονισμούς κατασκευής
ή/και επισκευής πλαστικών σκαφών ενός εκ των νηογνωμόνων που
αναφέρονται
1.2

στην

αρχική

σύμβαση

προμήθειας

πλοηγίδων

με

αρ.58713/1980 του Υπουργείου Εμπορίου ήτοι:

ΝΑΙ

α) LLOYD'S REGISTER OF SHIPPING (LR),
β) AMERICAN BUREAU OF SHIPPING (ABS),
γ) BUREAU VERITAS (BV)
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται συνολικά στο ποσό των σαράντα
χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (40.500,00€) απαλλασσομένου Φ.Π.Α και
συμπεριλαμβανόμενων των νόμιμων κρατήσεων υπέρ Δημοσίου και
αναλύεται ως ακολούθως:

1.3

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Α

Β

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α.1 Υλικά επισκευής

17.000,00€

Α.2 Χρώματα

2.500,00€

Υπηρεσίας Επισκευής

21.000,00€

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΝΑΙ

40.500,00€

Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να υποβάλλουν προσφορές για το σύνολο
1.4

των ειδών

- εργασιών κεφαλαίων Α και Β όπως αυτά περιγράφονται στις

ΝΑΙ

παρούσες τεχνικές προδιαγραφές.
1.5

Ως κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η χαμηλότερη τιμή.

ΝΑΙ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΑΔΑ: 6ΝΟ64653ΠΩ-8ΙΕ

20PROC006732984 2020-05-20
Οι εγκαταστάσεις του Αναδόχου θα πρέπει να είναι κατάλληλες για την
επισκευή του σκάφους και να διαθέτει σχετική άδεια ή δήλωση λειτουργίας.
1.6

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001/2008 ή
ισοδύναμο Σύστημα Διαχείρισης με αντικείμενο πιστοποίησης την επισκευή-

ΝΑΙ

ανακατασκευή πλοίων. Αντίγραφο της προαναφερθείσας πιστοποίησης θα
πρέπει να προσκομιστεί με την τεχνική του προσφορά.
Το κόστος χερσαίας μεταφοράς της πλοηγίδας προς και από την
εγκατάσταση επισκευής βαραίνει τον Ανάδοχο. Σε περίπτωση χερσαίας
1.7

μεταφοράς, η πλοηγίδα θα πρέπει να καλύπτεται -με έξοδα του Αναδόχου,
από έγκυρο ασφαλιστήριο συμβόλαιο έναντι ολικής ή μερικής ζημίας μέχρι

ΝΑΙ

του ποσού των 365.000 ευρώ.

Τα υλικά και εξαρτήματα που θα χρησιμοποιηθούν για την επισκευή της
1.8

πλοηγίδας θα είναι καινούρια, αχρησιμοποίητα και κατάλληλα για
ναυπηγική / ναυτική χρήση και περιγράφονται αναλυτικά στις παρούσες

ΝΑΙ

τεχνικές προδιαγραφές.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ
2

Α.1 ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ (17.000,00 €)
ΕΙΔΟΣ

Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΞΥΛΕΙΑ
2.1

(cpv: 03419100-1,
44191100-6)

2.1.1

Σουηδική Ξυλεία

m

2.1.2

Κόντρα Πλακέ Θαλάσσης

m

3

3

0,95

1,05

Σε μαδέρια των 200 x 100
mm
Σε φύλλα των 250 x 1220 x
20 mm

NAI

ΝΑΙ

ΥΛΙΚΑ GRP
2.2

(cpv: 44111500-6,
19522000-1)

2.2.1

Υαλοβάμβακας CSM 450

kg

275

Σε ρολούς των 25 kgr

ΝΑΙ

2.2.2

Υαλοβάμβακας WR 500

kg

50

Σε ρολούς των 25 kgr

ΝΑΙ

2.2.3

Πολυεστερική ρητίνη

kg

650

Σε βαρέλια των 225 kgr

ΝΑΙ

2.2.4

Καταλύτης

kg

15

Σε δοχεία του 1 lt

ΝΑΙ

2.2.5

Ασετόν

kg

225

Σε βαρέλια των 225 kgr

ΝΑΙ

ΒΙΔΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ
2.3

(cpv: 44531520-2,
44531600-7, 44531200-3)

2.3.1

Βίδες inox 6 x 50

τμχ

2000

Σε κουτιά των 200 τμχ

ΝΑΙ

2.3.2

Μάπες στρυφωνίου Μ10

τμχ

30

Διαστάσεων Μ10 x 80 inox

ΝΑΙ

2.3.3

Βίδες περαστές Μ8

τμχ

100

Διαστάσεων Μ8 x 100 inox

ΝΑΙ

2.3.4

Περικόχλια Μ8

τμχ

100

Σε κουτιά των 50 τμχ

ΝΑΙ

2.3.5

Ροδέλες Μ8 φαρδιές

τμχ

100

Σε κουτιά των 50 τμχ

ΝΑΙ

2.4

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ
(cpv: 44442000-0,
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37821000-9)
Τύπου velcro / σε κουτιά των

2.4.1

Δίσκοι τριβείου G40-60

τμχ

100

2.4.2

Δίσκοι τριβείου G120

τμχ

150

τμχ

30

Τύπου μοχέρ μεσαία

ΝΑΙ

τμχ

30

Τύπου pure bristle (2")

ΝΑΙ

τμχ

7

Pure zinc / 2 kg

ΝΑΙ

τμχ

2

μέτρα

25

2.4.3
2.4.4
2.5

2.5.1

2.6

2.6.1

2.6.2

Ρολά πολυεστέρα /
χρωμάτων
Πινέλα

Ανόδια σκάφους και
πηδαλίου

(cpv: 44164310-3)
Βάνες - Επιστόμια 11/2'
Παρεμβύσματα τζαμιών
γέφυρας

2

2.6.4

Σφιγκτήρες σωλήνων

τμχ

20

μέτρα

1

τμχ

1

Σαλαμάστρα ελικοφόρου
άξονα
Φλάντζα μπρακέτου
άξονα

τύπου
Ελαστικά υλικά
στεγανοποίησης
Με έδρανο neoprene/ σε
Φ55
InoxAISI 304, μέχρι
Φ45mm
Αλλειματούχος, 14mm
300 x 300 x 10, inox
AISI304

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

(cpv: 31600000-2)
Καλώδια 2x1, 2x1.5, 3x1.5

μέτρα

60

2.7.2

Καλώδια DC 50mm2

μέτρα

8

τμχ

2

Γενικός διακόπτης
μπαταριών

2.7.4

Πόλοι μπαταριών (+-)

τμχ

6

2.7.5

Φωτοβολταϊκό πάνελ

τμχ

1

3

Μπρούτζινα ναυτικού

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ

2.7.1

2.7.3

ΝΑΙ

ΛΟΙΠΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

τμχ

2.7

50 τμχ

(cpv: 31711140-6)

Μπούσες μπρούτζινες

2.6.6

Τύπου velcro / σε κουτιά των

ΝΑΙ

ΑΝΟΔΙΑ

2.6.3

2.6.5

50 τμχ

Ναυτικού τύπου σιλικόνης
Ναυτικού τύπου σιλικόνης
300Α - Ναυτικού τύπου
Μολύβδου - Ναυτικού
τύπου Pb
200W/h, μαζί με το
νisolator

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Α.2 ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ (cpv: 24200000-6) (2.500,00 €)

3.1

Αστάρι εξάλων

lt

40

3.2

Χρώμα πολυουρεθάνης

lt

40

3.3

Jel-Coat (λευκό)

lt

40

Σε δοχεία των 20 λτ
Σε δοχεία των 20 λτ / 2
συστατικών
Σε δοχεία των 20 λτ / 2

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
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συστατικών
3.4

3.5

Αντιοσμωτικό αστάρι
Στόκος υφάλων
(Hempadur)

lt

20

lt

20

Σε δοχεία των 20 λτ / 2
συστατικών
Σε δοχεία των 5 λτ / 2
συστατικών

ΝΑΙ

ΝΑΙ

3.6

Αστάρι υφάλων

lt

20

Σε δοχεία των 20 λτ

ΝΑΙ

3.7

Υφαλόχρωμα

lt

20

Σε δοχεία των 20 λτ

ΝΑΙ

τμχ

30

Σε φύσιγγες των 600 ml

ΝΑΙ

3.8

Λαστιχόκολλα
συγκόλλησης

Η ξυλεία κόντρα πλακέ θαλάσσης θα είναι ποιότητας Marine και θα
4

συνοδεύεται από το πιστοποιητικό της ή θα υποδεικνύεται η σφραγίδα

ΝΑΙ

τύπου επί των φύλλων Κ.Π.
Η πολυεστερική ρητίνη (πολυεστέρας) θα είναι οικολογική, θιξοτροπική,
5

προεπιταχυνόμενη, υψηλής ποιότητας για ναυπηγική χρήση και θα

ΝΑΙ

συνοδεύεται από το πιστοποιητικό της.
Ο υαλοβάμβακας θα είναι τύπου Chopped Strand Mat (CSM) των 450 gr/m2
6

και Woven Roving (WR) των 500 gr/m2, υψηλής ποιότητας για ναυπηγική

ΝΑΙ

χρήση και θα συνοδεύεται από το πιστοποιητικό του.
Τα πάσης φύσεως μεταλλικά εξαρτήματα, βίδες, κοχλίες, περικόχλια,
7

σωλήνες, κλπ, θα είναι ανοξείδωτα ποιότητας AISI 304 ή Α2 ή ISO 3506 και

ΝΑΙ

θα συνοδεύονται από τα πιστοποιητικά τους.
Τα πάσης φύσεως χρώματα εξάλων, εσωτερικών χώρων, GEL COAT, αστάρια
/ υποστρώματα, υφαλοχρώματα, στόκοι, κόλλες, κλπ. (Κεφάλαιο Α.2) θα
8

είναι ναυτικού τύπου, τα οποία θα συνοδεύονται από τα πιστοποιητικά τους.

ΝΑΙ

Όλα τα χρώματα πλην του υφαλοχρώματος θα είναι 2 συστατικών
(πολυεστερικά, πολυουρεθανικά ή εποξειδικά).
9

Ως τόπος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών ορίζεται

ο χώρος του

αναδόχου.

ΝΑΙ

Ο χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών δεν θα ξεπερνά τον ένα
(01) μήνα από την επομένη ημέρα της υπογραφής της σχετικής σύμβασης. Η
10

οριστική παραλαβή τους θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια Επιτροπή
παραλαβής που θα ορισθεί για το σκοπό αυτό. Κατά την παράδοση, θα

ΝΑΙ

προσκομισθούν αντίγραφα των πιστοποιήσεων που αναφέρονται σε
προηγούμενες παραγράφους( 4,5,6,7 & 8).
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα εκτελέσεως κάθε ελέγχου και δοκιμής στα
11

υλικά ή εξαρτήματα της επισκευής. Ο Ανάδοχος έχει δικαίωμα να

ΝΑΙ

παρευρίσκεται στις δοκιμές αυτές.
Τα ανταλλακτικά που θα πρέπει να καλύπτονται από εγγύηση τουλάχιστον
12

(06) μηνών η οποία θα ξεκινάει από την επόμενη της οριστικής παραλαβής
τους. Σχετική εγγύηση θα παραδοθεί κατά την παραλαβή στην αρμόδια
Επιτροπή παραλαβής.

ΝΑΙ
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Α/Α

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΣΚΟΠΟΣ – ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ / ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
(cpv: 50244000-7) (21.000,00€)
1

Β 1 ΥΦΑΛΑ

Χρήζουν

αποκατάστασης

οι

υφιστάμενες

επιφανειακές

διατμήσεις - αποκολλήσεις σε διάφορα σημεία των υφάλων του
σκάφους. Η επισκευή τους θα γίνει με αφαίρεση των αποκολλημένων
τμημάτων, τρόχισμα - τρίψιμο της επιφάνειας με τριβείο τραχύτητας
GRID40 - 60 και επακόλουθη εφαρμογή διαδοχικών στρώσεων
υαλοβάμβακα, τύπου WR1των 500 gr/m2στην εσωτερική πλευρά της
γάστρας και τύπου CSM2των 450 gr/m2 στην εξωτερική πλευρά της
1.1

γάστρας, όπου απαιτείται.

Ο υαλοβάμβακας θα εμποτιστεί με

ενδιάμεσες επαλείψεις θιξοτροπικής πολυεστερικής
αναλογία 2,0kg ρητίνης ανάτ.μ.στρωμένων

ΝΑΙ

ρητίνης σε

υαλουφασμάτων κατ'

ελάχιστον, μέχρι την επίτευξη ομοιόμορφου πάχους τοιχώματος 7,0
χιλιοστόμετρων.Το

συνολικό

βάρος

GRP3ενδεικτικού

επισκευασμένου τμήματος εμβαδού 1,0 τ.μ. των υφάλων θα πρέπει
να ίσο με το άθικτο αρχικό, ήτοι 3,4 κιλά (3.400 gr/m2).

1.2

Η επισκευή ζημιών - αποκολλήσεων μικρής έκτασης των υφάλων, θα
πραγματοποιηθεί με διαδοχική επικάλυψη των περιμετρικών γερών
τμημάτων για ισχυρότερη συγκόλληση του υλικού και δημιουργία
ομαλής και ομοιόμορφης επιφάνειας (χωρίς εμφανή μπαλώματα).
Στα επισκευασμένα τμήματα θα πραγματοποιηθεί εξωτερικά
εφαρμογή GELCOAT, σε 2 στρώσεις.
Η συνολική επιφάνεια των υφάλων θα λειανθεί με τριβείο

ΝΑΙ

τραχύτητας GRID120και θα εφαρμοστούν 2 στρώσεις αστάρι
αντιοσμωτικής προστασίας συνολικού πάχους 125 microns DFT4, 2
1.3

στρώσεις Primer συνολικού πάχους 125 microns DFT και 2 στρώσεις

ΝΑΙ

αντιρρυπαντικού υφαλοχρώματος συνολικού πάχους 150 microns
DFT. Το ξηρό τελικό πάχος του συστήματος βαφής των υφάλων θα
είναι 400 microns DFT.
Θα αντικατασταθούν τα ανόδια καθοδικής προστασίας του σκάφους
και θα ελεγχθούν οι συνδέσεις γείωσης και όλες οι εισαγωγές, βάνες
1.4

και τα επιστόμια νερού θάλασσας για τυχόν φθορές. Εφόσον
διαπιστωθεί φθορά, θα αντικατασταθούν με νέες.

ΝΑΙ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
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Β 2 ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ

2.1

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Χρήζουν αποκατάστασης οι υφιστάμενες επιφανειακές
διατμήσεις - αποκολλήσεις σε διάφορα σημεία του
καταστρώματος του σκάφους. Επιπλέον, θα πρέπει να
ενισχυθεί η υποδομή του καταστρώματος (ζυγά, διαδοκίδες,
ζυγοδόκες, κλπ).
Το παλαιό κατάστρωμα θα αποξυλωθεί συνολικά, θα

ΝΑΙ

αφαιρεθούν παλαιά ζυγά και λοιπές ενισχύσεις και θα
τοποθετηθούν15 νέα ζυγά σε ισαπόσταση 800 χιλιοστομέτρων,
διαστάσεων40x 60 χιλιοστόμετρων, καθ'όλο το πλάτος του
2.2

καταστρώματος, από κόντρα πλακέ θαλάσσης, τα οποία θα

ΝΑΙ

πλαστικοποιηθούν με εφαρμογή 3 φύλλων υαλοβάμβακα
τύπου CSM των 450 gr/m2 με ενδιάμεσες επαλείψεις
θιξοτροπικής πολυεστερικής ρητίνης σε αναλογία 2,0kg ρητίνης
/ m2 στρωμένων υαλουφασμάτων.
Τα ζυγά θα εδράσουν σε νέα ζυγοδόκη η οποία θα τοποθετηθεί
εσωτερικά και περιμετρικά του σκάφους και θα στερεωθεί στη
γάστρα με ανοξείδωτες περαστές βίδες και κόλλα θάλασσας. Η
νέα ζυγοδόκη θα είναι διαστάσεων 50 x 100 χιλιοστά, από
2.3

ελαφριά αλλά ισχυρή ξυλεία, η οποία θα πλαστικοποιηθεί με

ΝΑΙ

εφαρμογή 3 φύλλων υαλοβάμβακα τύπου CSM των 450
gr/m2και

με

ενδιάμεσες

επαλείψεις

θιξοτροπικής

πολυεστερικής ρητίνης σε αναλογία 2,0kg ρητίνης / m2
στρωμένων υαλουφασμάτων.
Η επιφάνεια του καταστρώματος θα επενδυθεί με κόντρα
πλακέ θαλάσσης πάχους 20 χιλιοστών και θα πλαστικοποιηθεί
εξωτερικά με εφαρμογή 4 φύλλων υαλοβάμβακα τύπου CSM
των 450 gr/m2 και 1 φύλλο υαλοβάμβακα τύπου WR των 500
gr/m2και

με

ενδιάμεσες

επαλείψεις

θιξοτροπικής

πολυεστερικής ρητίνης σε αναλογία 2,0kg ρητίνης / m2
2.4

στρωμένων υαλουφασμάτων. Εσωτερικά, η επιφάνεια του

ΝΑΙ

καταστρώματος θα πλαστικοποιηθεί με εφαρμογή 3 φύλλων
υαλοβάμβακα τύπου CSM των 450 gr/m2 και με ενδιάμεσες
επαλείψεις θιξοτροπικής πολυεστερικής ρητίνης σε αναλογία
2,0kg ρητίνης / m2 στρωμένων υαλουφασμάτων. Το τελικό
πάχος του καταστρώματος θα είναι 5 + 20 + 2,5 = 27,5
χιλιοστόμετρα κατ' ελάχιστον 5.
2.5

Περιμετρικά του καταστρώματος θα τοποθετηθεί κατάλληλη

ΝΑΙ
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ξύλινη κουπαστή διαστάσεων 50 x 50 χιλιοστόμετρων ώστε
από αυτή να αναρτηθούν με ασφάλεια οι ελαστικοί
προσκρουστήρες.

Η

κουπαστή

θα

πλαστικοποιηθεί

με

εφαρμογή 3 φύλλων υαλοβάμβακα τύπου CSM των 450
gr/m2και

με

ενδιάμεσες

επαλείψεις

θιξοτροπικής

πολυεστερικής ρητίνης σε αναλογία 2,0kg ρητίνης / m2
στρωμένων

υαλουφασμάτων.

Σε

αυτή

θα

βιδωθούν

περιμετρικά 25 τμχ ανοξείδωτες μάπες, διαμέτρουΦ10
χιλιοστόμετρων,

για

την

ανάρτηση

των

ελαστικών

προσκρουστήρων σε μεταγενέστερο στάδιο.
2.6
3

3.1

Στο σύνολο του καταστρώματος θα εφαρμοστούν 2 στρώσεις
NAI
GELCOAT και 2 στρώσεις τελικό χρώμα 2 συστατικών
Β3. ΕΞΑΛΑ:
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Χρήζουν αποκατάστασης οι υφιστάμενες επιφανειακές
διατμήσεις - αποκολλήσεις σε διάφορα σημεία των εξάλων του
σκάφους. Η επισκευή τους θα γίνει με αφαίρεση των
αποκολλημένων τμημάτων, τρόχισμα - τρίψιμο της επιφάνειας
με τριβείο τραχύτητας GRID40 - 60 και επακόλουθη εφαρμογή
διαδοχικών στρώσεων υαλοβάμβακα, τύπου WR των 500
gr/m2 στην εσωτερική πλευρά της γάστρας και τύπου CSM των
450 gr/m2 στην εξωτερική πλευρά της γάστρας, όπου
ΝΑΙ
απαιτείται. Ο υαλοβάμβακας θα εμποτιστεί με ενδιάμεσες
επαλείψεις θιξοτροπικής πολυεστερικής ρητίνης σε αναλογία
2,0kg ρητίνης ανά τ.μ. στρωμένων υαλουφασμάτων κατ'
ελάχιστον, μέχρι την επίτευξη ομοιόμορφου πάχους 7,0
χιλιοστόμετρων. Το συνολικό βάρος GRP ενδεικτικού
επισκευασμένου τμήματος εμβαδού 1,0 τ.μ. των εξάλων θα
πρέπει να ίσο με το άθικτο αρχικό, ήτοι 3,4 κιλά (3.400 gr/m2).
Η επισκευή ζημιών - αποκολλήσεων μικρής έκτασης των
εξάλων, θα πραγματοποιηθεί με διαδοχική επικάλυψη των
περιμετρικών γερών τμημάτων για ισχυρότερη συγκόλληση του

3.2.

υλικού και δημιουργία ομαλής και ομοιόμορφης επιφάνειας

ΝΑΙ

(χωρίς εμφανή μπαλώματα). Στα επισκευασμένα τμήματα θα
πραγματοποιηθεί εξωτερικά εφαρμογή GELCOAT, σε 2
στρώσεις.
Περιμετρικά του σκάφους θα τοποθετηθεί περίζωμα (ζωνάρι)
από ισχυρή ξυλεία το οποίο θα πλαστικοποιηθεί εξωτερικά 4
φύλλων

υαλοβάμβακα τύπου CSM των 450 gr/m2με

ενδιάμεσες επαλείψεις θιξοτροπικής πολυεστερικής ρητίνης σε
3.3

αναλογία 2,0kg ρητίνης / m2 στρωμένων υαλουφασμάτων. Η
τοποθέτηση του περιζώματος θα περιορίσει τον κίνδυνο για
σοβαρότερη ζημιά στην ένωση καταστρώματος - πλευρών σε
περίπτωση σύγκρουσης και θεωρείται απαραίτητο για τη

ΝΑΙ
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μακροζωία του σκάφους μετά την επισκευή.
Η συνολική επιφάνεια των εξάλων θα λειανθεί και θα
3.4

εφαρμοστούν 2 στρώσεις αστάρι και 2 στρώσεις χρώμα δύο

ΝΑΙ

συστατικών.
Β4. ΓΕΦΥΡΑ / ΠΙΛΟΤΗΡΙΟ:

4

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Η οροφή της γέφυρας θα αποξυλωθεί και θα τοποθετηθούν 6
νέα

ζυγά

σε

ισαπόσταση

400

χιλιοστομέτρων,

διαστάσεων40x40χιλιοστόμετρωνκαθ'όλο το πλάτος της, από
κόντρα πλακέ θαλάσσης, τα οποία θα πλαστικοποιηθούν με
4.1

εφαρμογή 2 φύλλων υαλοβάμβακα τύπου CSM των 450 gr/m2
με ενδιάμεσες επαλείψεις

ΝΑΙ

θιξοτροπικής πολυεστερικής

ρητίνης σε αναλογία 2,0kg ρητίνης / m2 στρωμένων
υαλουφασμάτων.
Η οροφή πάνω από τα ζυγά θα επενδυθεί με κόντρα πλακέ
θαλάσσης πάχους 15 χιλιοστών και θα πλαστικοποιηθεί
εξωτερικά με εφαρμογή 2 φύλλων υαλοβάμβακα τύπου CSM
των 450 gr/m2 και 1 φύλλο υαλοβάμβακα τύπου WR των 500
gr/m2και

με

ενδιάμεσες

επαλείψεις

θιξοτροπικής

πολυεστερικής ρητίνης σε αναλογία 2,0kg ρητίνης / m2
4.2

στρωμένων

υαλουφασμάτων. Εσωτερικά, η επιφάνεια της

ΝΑΙ

οροφής θα πλαστικοποιηθεί με εφαρμογή 2 φύλλων
υαλοβάμβακα τύπου CSM των 450 gr/m2και με ενδιάμεσες
επαλείψεις θιξοτροπικής πολυεστερικής ρητίνης σε αναλογία
2,0kg ρητίνης / m2 στρωμένων υαλουφασμάτων. Το τελικό
πάχος της οροφής της γέφυρας θα είναι 3 + 15 + 2 =
20,0χιλιοστόμετρα κατ' ελάχιστον 6.
Θα αντικατασταθούν με νέα, τα ελαστικά στεγανοποιητικά
4.3

παρεμβύσματα στο σύνολο των παραθύρων της γέφυρας και

ΝΑΙ

στην οροφή.
Μετά την επισκευή, η συνολική επιφάνεια της γέφυρας θα
λειανθεί και θα εφαρμοστούν 2 στρώσεις αστάρι και 2
4.4

στρώσεις

χρώμα

δύο

συστατικών.

Στην

οροφή

θα

ΝΑΙ

εφαρμοστούν 2 στρώσεις GELCOAT.
5
5.1

Β5. ΥΠΟΦΡΑΓΜΑ:
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Στα πλευρά του σκάφους (εκατέρωθεν εσωτερικά) από την
ένωση καταστρώματος μέχρι το κυρτό της γάστρας, θα

ΝΑΙ
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τοποθετηθούν

15

νέοι

νομείς

σε

ισαπόσταση

800

χιλιοστομέτρων, διαστάσεων 40 x 60 χιλιοστόμετρα από
ελαφριά αλλά ισχυρή ξυλεία, οι οποίοι θα πλαστικοποιηθούν
εξωτερικά με εφαρμογή 3 φύλλων υαλοβάμβακα τύπου CSM
των 450 gr/m2και με ενδιάμεσες επαλείψεις θιξοτροπικής
πολυεστερικής ρητίνης σε αναλογία 2,0kg ρητίνης / m2
στρωμένων υαλουφασμάτων.
Β6. ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ / ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
6

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Το

μηχανοστάσιο

θα

καθαριστεί

διεξοδικά

και

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

θα

αντικατασταθεί το στεγανωτικό υλικό πέριξ του ελικοφόρου
6.1

άξονα. Θα αντικατασταθεί επίσης η φλάτζα του μπρακέτου του

ΝΑΙ

άξονα εσωτερικά με νέα από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304.
Η έλικα, ο ελικοφόρος άξονας, ο στυπιοθάλαμος , ο
στυπιοθλίπτης και η χοάνη θα εξαρμωθούν για έλεγχο /
επισκευή όπου απαιτείται. Ο ελικοφόρος άξονας και η έλικα θα
αποσταλούν για έλεγχο των κώνων αυτών (ποιότητα
6.2

συναρμογής)

και

για

ζυγοστάθμιση

της

έλικας,

σε

ΝΑΙ

εξειδικευμένο μηχανουργείο αξονικών συστημάτων. Μετά τον
έλεγχο / επισκευή τους θα συναρμολογηθούν στην αρχική τους
θέση και θα τοποθετηθεί νέο στεγανωτικό στο στυπιοθάλαμο
της χοάνης.
Θα αντικατασταθούν τα ελαστικά έδρανα ολίσθησης (2
τμχμπούσες ) του ελικοφόρου άξονα στην απόληξη της χοάνης
(κολάρο) και στο μπρακέτο στήριξης του άξονα. Οι νέες
6.3

μπούσες

θα

είναι

ορειχάλκινου

περιβλήματος

και

ΝΑΙ

αποδοτικότερου αυτολιπαινόμενου ελαστικού, διαμέτρου 55
χιλιοστών.
Θα εξαρμωθεί το πηδάλιο του σκάφους και θα ελεγχθεί για
6.4

φθορές. Θα αντικατασταθεί η μπούσα στο κολάρο του

ΝΑΙ

πηδαλίου.
Θα εξαρμωθούν οι αντλίες νερού θάλασσας και θα ελεγχθούν
6.5

για τυχόν φθορές. Θα αντικατασταθούν φθαρμένα τμήματα και

ΝΑΙ

αναλώσιμα αυτών (τσιμούχες, impeller , σφιγκτήρες, κλπ).
7

Β7. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Θα αντικατασταθούν τα τμήματα του ηλεκτρικού δικτύου όπου
7.1

παρουσιάζεται διάβρωση ή σκλήρυνση των καλωδίων και θα

ΝΑΙ
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πραγματοποιηθεί έλεγχος των μονώσεων αυτών για τυχόν
διαρροές. Θα χρησιμοποιηθούν νέα καλώδια ναυτικού τύπου
σιλικόνης, 2x1, 2x1,5, 3x1,5 για το δίκτυο φωτισμού, οργάνων,
κλπ, όπου απαιτείται καθώς και καλώδια 35-50 mm2ναυτικού
τύπου για συνδέσεις σε μπαταρίες και μηχανή.
7.2

Θα τοποθετηθεί νέος γενικός διακόπτης (1-2-BOTH) 300Α
σκάφους και μηχανής καθώς και νέοι μολύβδινοι πόλοι
μπαταριών
Θα τοποθετηθεί φωτοβολταϊκό πάνελ 200Watt/h στην οροφή

ΝΑΙ

της γέφυρας και θα συνδεθεί μέσω battery isolator (ρυθμιστή
φόρτισης) με τις συστοιχίες των μπαταριών για την
7.3

απρόσκοπτη φόρτιση τους, την εξασφάλιση της μακροζωίας

ΝΑΙ

τους και την επάρκεια ηλεκτρικού ρεύματος σε κάθε
περίπτωση.
Ο Υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να δεσμευτεί με βεβαίωση
που θα συμπεριληφθεί στην τεχνική προσφορά για τα
ακόλουθα:
α) Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει πλήρως και αποκλειστικά την
ευθύνη για κάθε ατύχημα που οφείλεται αποδεδειγμένα στην
εκτέλεση των εργασιών του προσωπικού του καθώς και στη μη
λήψη ή πλημμελή τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων
ασφαλείας. Ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί τις κείμενες διατάξεις
αναφορικά με την ασφάλεια των εργαζομένων και θα είναι
αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για
κάθε ατύχημα που τυχόν προκύψει στο προσωπικό του ή σε
άλλα άτομα, εξαιτίας χειρισμών κατά την εκτέλεση των
8

εργασιών.
β) Το προσωπικό που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι άριστο τόσο
από απόψεως τεχνικής κατάρτισης όσο και από άποψης
συμπεριφοράς και θα τηρεί υποχρεωτικά τους κανόνες
ασφαλείας των εργαζομένων που προβλέπονται από τις
διατάξεις και τους νόμους του κράτους. Ο Ανάδοχος
αναλαμβάνει στο ακέραιο την ευθύνη και υποχρέωση όσον
αφορά σε καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, εργοδοτικών
υποχρεώσεων, τήρηση της εργατικής νομοθεσίας και την
ευθύνη εργατικού ατυχήματος των μελών του συνεργείου του.
γ) Το προσωπικό του Αναδόχου είναι υποχρεωμένο να
συμβουλεύεται και να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες των

ΝΑΙ

ΑΔΑ: 6ΝΟ64653ΠΩ-8ΙΕ

20PROC006732984 2020-05-20
εγχειριδίων

συντήρησης

του

Κατασκευαστή

για

τυχόν

πρόσθετες ή/και ειδικές εργασίες και ελέγχους και να διαθέτει
την απαραίτητη κριτική ικανότητα για την αξιολόγηση έκτασης
βλαβών και εξεύρεσης των πλέον ενδεδειγμένων λύσεων από
τεχνικής και οικονομικής απόψεως.
δ) Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να κατέχει όλα τα
απαραίτητα επαγγελματικά μεταφορικά μέσα και μηχανήματα
- εργαλεία με βάση τις απαιτήσεις των κανονισμών και των
εγχειριδίων του κατασκευαστή των κινητήρων για τη
συντήρηση, διάγνωση, επισκευή και αποκατάσταση βλαβών.
Ο Ανάδοχος, μετά την οριστική παραλαβή των ειδών του
Κεφαλαίου Α, υποχρεούται να ξεκινήσει άμεσα στις εργασίες
9

επισκευής-

ανακατασκευής.

Ο

χρόνος

περάτωσης

των

ΝΑΙ

εργασιών δεν θα υπερβαίνει τους τέσσερις (04) μήνες.
Η παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης της σύμβασης
καθώς και η οριστική παραλαβή, θα πραγματοποιηθούν από
αρμόδιες Επιτροπές που θα ορισθούν για το σκοπό αυτό. Η
10

οριστική παραλαβή θα πραγματοποιηθεί κατόπιν βεβαίωσης

ΝΑΙ

ορισθέντος από τον Διοικητή του Πλοηγικού Σταθμού Χαλκίδας
προσωπικού του Πλοηγικού Σταθμού Χαλκίδας , αναφορικά με
την εκτέλεση όλων των προβλεπόμενων εργασιών.
Ο Ανάδοχος, μετά το πέρας της επισκευής, θα υποβάλλει στην
Υπηρεσία εις διπλούν σετ σχεδίων του σκάφους όπου θα
αποτυπώνονται οι επισκευές των κατασκευαστικών στοιχείων
11

αυτού, ενώ οφείλει να διατηρεί ηλεκτρονικό αρχείο στο οποίο

ΝΑΙ

να είναι καταγεγραμμένο το σύνολο του ιστορικού των
εργασιών και των κωδικών/ειδών των εξαρτημάτων τα οποία
χρησιμοποιήθηκαν καθώς και όλων των μετρήσεων.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει εγγύηση για τις
πραγματοποιηθείσες εργασίες επισκευής για χρονικό διάστημα
12

τουλάχιστον (24) μηνών η οποία θα ξεκινάει από την επόμενη

ΝΑΙ

της οριστικής παραλαβής τους. Σχετική εγγύηση θα παραδοθεί
κατά την παραλαβή από την αρμόδια Επιτροπή παραλαβής.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά τα ρητώς οριζόμενα στο άρθρο
72 του Ν.4412/2016 (Α΄147) στην υποβολή Εγγύηση Καλής
13

Εκτέλεσης της σύμβασης κατά την υπογραφή της ύψους 5% επί
της συμβατικής αξίας εκτός ΦΠΑ και καταπίπτει σε περίπτωση

ΝΑΙ
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παράβασης των όρων της σύμβασης. Ο χρόνος ισχύος της
Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης ορίζεται στους οκτώ (08) μήνες από
την υπογραφή της σύμβασης.
Οτιδήποτε δεν αναφέρεται αναλυτικά στην παρούσα τεχνική
προδιαγραφή, θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους κανόνες
14

της ναυτικής τέχνης και την εφαρμοστέα διεθνή, κοινοτική και

ΝΑΙ

εθνική νομοθεσία και πρακτική.
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Προς: Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/ Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής
Ακτοφυλακής/Κεντρικό Λιμεναρχείο Χαλκίδας/ Γραφείο Πλοηγικού Σταθμού Χαλκίδας, Λ. Κ. Καραμανλή 2,
34100.
Εγγύηση μας υπ’ αριθ. ……………….. ποσού.............................................(#..............€#,ευρώ7).
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των
......................................................... (#...........................€#)8 υπέρ του
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., ΑΦΜ:
................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ......................
(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων
α)
(πλήρη
επωνυμία)
........................,
ΑΦΜ:
......................
(διεύθυνση)
.......................…………………………………..
β)
(πλήρη
επωνυμία)
........................,
ΑΦΜ:
......................
(διεύθυνση)
.......................…………………………………..
γ)
(πλήρη
επωνυμία)
........................,
ΑΦΜ:
......................
(διεύθυνση)
.......................…………………………………..9
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της
ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,
για τη συμμετοχή του/της/τους στο διενεργούμενο διαγωνισμό της ............................... (καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών) σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) .....................
Προκήρυξη.....................................................10 του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής /
Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής/ Κεντρικό Λιμεναρχείο Χαλκίδας/ Γραφείο
7
Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής καθορίζεται στη διακήρυξη σε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό.
Αναγράφεται ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς (άρθρο 72 Ν. 4412/2016).
8
Όπως ορίζεται στη διακήρυξη
9
Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας
10
Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, κλπ.
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Πλοηγικού Σταθμού Χαλκίδας για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης: “
...................................................,(τίτλος σύμβασης)”/ για το/α τμήμα/τα ...............11
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω διαδικασία απορρέουσες
υποχρεώσεις του/της (................................................- υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους
μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα
σε πέντε (05) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει για σαράντα (40) επιπλέον ημέρες μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο
τέλος χαρτοσήμου.
Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο οποίο
επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 5 της
Προκήρυξης, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία
λήξης της12.
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το
ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε13.
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

11
Εφόσον η εγγυητική επιστολή αφορά σε προσφορά τμήματος/τμημάτων της Διακήρυξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα
έγγραφα της σύμβασης, συμπληρώνεται ο αύξων αριθμός του/ων τμήματος/τμημάτων για το/α οποίο/α υποβάλλεται προσφορά.
12
Άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.
13
Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα
θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την
οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.
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Β. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ονοµασία Τράπεζας

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

Κατάστηµα

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

(∆/νση οδός – αριθµός ΤΚ FAX)
Αθήνα ...............................(2).......................................

Hµεροµηνία έκδοσης .................

ΕΥΡΩ .........................................

Προς: Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/ Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής
Ακτοφυλακής/Κεντρικό Λιμεναρχείο Χαλκίδας/ Γραφείο Πλοηγικού Σταθμού Χαλκίδας, Λ. Κ. Καραμανλή 2, 34100.
(3)
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΡΙΘΜΟΣ .........................(4)
Κύριοι,
1.Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε µε την παρούσα ότι σας εγγυόµαστε ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα, παραιτούµενοι
του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως υπέρ ............................Δ/νση …………......ΑΦΜ......(5), µέχρι το ποσόν
των ...............................(6) στο οποίο και µόνο περιορίζεται η εγγύησή µας για την καλή εκτέλεση από τον παραπάνω των
όρων

της

Σύµβασης

µε

αριθµ.

...................(7),

για

την

παροχή

υπηρεσιών

..............................(αριθ.προκήρυξης............/.........., ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού...............(8). Από αυτήν
την εγγύηση θα απαλλάξουµε τον ενδιαφερόµενο πελάτη µας µετά την επιστροφή της παρούσας ή µε βάση την
έγγραφη εντολή σας.
2.∆ιευκρινίζεται ότι η παρούσα ισχύει µόνο για την καλή εκτέλεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών του πιο πάνω
διαγωνισµού επ΄αυτού για τον οποίο εγγυόµαστε.
3.Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα σας καταβάλουµε χωρίς αντίρρηση, ένσταση και χωρίς να
ερευνηθεί αν πράγµατι υπάρχει ή αν είναι νόµιµη η απαίτηση (κύρια οφειλή) ολικά ή µερικά, σε περίπτωση ολικού ή
µερικού καταλογισµού της εγγύησης καλής εκτέλεσης σε βάρος αυτού υπέρ του οποίου εκδόθηκε η παρούσα, µέσα σε
πέντε (05) ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας προς εµάς.
4.Η παρούσα ισχύει μέχρι την ...................................................(9).
5.Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο ισχύον τέλος χαρτοσήµου.
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6.Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας µε την
προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της.
7.Σηµειώστε, παρακαλούµε, ότι η παροχή εγγυητικών επιστολών έκδοσης της Τράπεζάς µας δεν έχει υπαχθεί σε κανένα
περιορισµό ποσοτικού ορίου µε τις σχετικές Υπουργικές διατάξεις, (ή δηλώνουµε οµοίως µε την παρούσα ότι δεν
υφίσταται παράβαση των διατάξεων για όριο της Τράπεζάς µας σε σχέση µε τις εγγυητικές επιστολές).
∆ιατελούµε µε τιµή
.....................(10).............................
Οδηγίες συµπλήρωσης των κενών διαστηµάτων
1. Επωνυµία εκδότη εγγύησης
2. Τόπος - χρονολογία
3. Η αρχή προς την οποία απευθύνεται
4. Στοιχεία της εγγυοδοσίας
5. Ονοµατεπώνυµο, διεύθυνση, ΑΦΜ αυτού υπέρ του οποίου εκδόθηκε η εγγύηση
6. Το ποσό της εγγύησης αριθµητικά και ολογράφως.
7. Αριθµός της Σύμβασης
8. Είδος και ποσότητα της προµήθειας, αριθμός προκήρυξης, ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
9. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης
10.Υπογραφή εκπροσώπου της Τράπεζας, ονοµατεπώνυµο.
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Γ. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ονοµασία Τράπεζας
Κατάστηµα
(∆/νση οδός – αριθµός ΤΚ FAX)

(1)................................
.................................
Hµεροµηνία έκδοσης .................
ΕΥΡΩ .........................................

Αθήνα ...............................(2).......................................
Προς: Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/ Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής/Κεντρικό
Λιμεναρχείο Χαλκίδας/ Γραφείο Πλοηγικού Σταθμού Χαλκίδας, Λ. Κ. Καραμανλή 2, 34100.
1. Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα,
παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ........................................# .........# ΕΥΡΩ
στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της Εταιρείας …………………………………………………,
οδός…………………..……………., αριθμός ……………, ΤΚ…………………... (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιριών (1)
…………………………. , (2) …………………………….., κ.λ.π ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον
υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης προμηθευτών), για την καλή λειτουργία των
παραδοθέντων ειδών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ. ……………………………σύμβαση, που υπέγραψε μαζί σας η εν λόγω
εταιρεία (ένωση εταιρειών) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ. ……………….……………………. Απόφαση Κατακύρωσης προς
κάλυψη αναγκών του ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/Κ/Λ/ΧΑΛΚΙΔΑΣ/ΠΛΟΗΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ και το οποίον ποσόν καλύπτει το
................% επί της συμβατικής αξίας της προ ΦΠΑ.
2. Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από
μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή
έγγραφη ειδοποίησή σας.
3. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, το
οποίο και μας βαρύνει.
4. Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο στην παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την ……………, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη
και δεν έχει απέναντί μας καμία ισχύ. Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο
Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί
από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (T.E.Υ.Δ.)
[άρθρου 79 παρ. 4 Ν. 4412/2016 (Α΄ 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi και τη διαδικασία
ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη
ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ)
- Ονομασία: [ΥΝΑΝΠ/Α.Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ/Κ.Λ.ΧΑΛΚΙΔΑΣ/ΠΛΟΗΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ]
-Kωδικός Αναθέτουσας Αρχής/ Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ: [ 100015969 ]
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [.Λ. Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 2, Τ.Κ. 32100, ΧΑΛΚΙΔΑ]
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [ΜΠΥ ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΥ ΜΑΡΙΑ]
- Τηλέφωνο: 22210255591 (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 14)
- Ηλ. Ταχυδρομείο : [ halkida.plo@hcg.gr]
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): [www.hcg.gr ]
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): [«Διακήρυξη
διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών για την επισκευή και συντήρηση της πλοηγίδας Π.Υ 03 καθώς και την
παροχή υπηρεσιών (εργασία) , συνολικού προϋπολογισμού σαράντα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ # 40.500€ #
(συμπεριλαμβανομένου των νομίμων κρατήσεων υπέρ τρίτων και Δημοσίου απαλλασσόμενου ΦΠΑ 24%)
CPV: 50244000-7, 03419100-1, 44191100-6, 44111500-6, 19522000-1, 44531520-2, 44531600-7, 44531200-3,
44442000-0, 37821000-9, 31711140-6, 44164310-3, 31600000-2, 24200000-6.
- Κωδικοί στο ΚΗΜΔΗΣ: (ΑΔΑΜ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΑΕΠ: 20REQ006419273, 20REQ006419444, 20REQ006419194)
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : (Προμήθειες και παροχή Υπηρεσιών)
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων: {........}
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): {....}

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ
ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Απάντηση:

Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυμία:
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον
εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον
απαιτείται και υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Αρμόδιος ή αρμόδιοιii :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή
ή μεσαία επιχείρησηiii;
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο
οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iv ή
προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο
πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης
απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των
εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων
εργαζομένων;
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με
αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων
ανήκουν οι απασχολούμενοι.
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού
συστήματος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος
μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά
περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και,

[ ]
[ ]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
Απάντηση:

[ ] Ναι [] Όχι

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

[…...............]
[….]

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

α) [……]

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):[……][……][……][……]
γ) [……]
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κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο
κατάλογοv:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα
απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV,
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ
εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να
παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον
αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας
μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]
Απάντηση:

Τρόπος συμμετοχής:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη
[] Ναι [] Όχι
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από
κοινού με άλλουςvi;
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους οικονομικούς
φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα α) [……]
στην ένωση ή κοινοπραξία (επικεφαλής,
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη
β) [……]
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
γ) [……]
Τμήματα
Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή
[ ]
των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Απάντηση:
Ονοματεπώνυμο
[……]
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον
[……]
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
[……]
Ταχυδρομική διεύθυνση:
[……]
Τηλέφωνο:
[……]
Ηλ. ταχυδρομείο:
[……]
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία
[……]
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της,
την έκταση, τον σκοπό …):
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Στήριξη:

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii
Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις
[]Ναι []Όχι
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και
στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;
Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες
Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς,
δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες,
είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον
έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι
τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας,
παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε
ένα από τους οικονομικούς φορείς.
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός
φορέας
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από
την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)
Υπεργολαβική ανάθεση :
Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει []Ναι []Όχι
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους
υπό μορφή υπεργολαβίας;
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων
υπεργολάβων και το ποσοστό της σύμβασης που θα
αναλάβουν:
[…]
Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του
άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει
σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της
συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που
προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται
σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε
υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix·
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
2.δωροδοκίαx,xi·
3. απάτηxii·
4.τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxiii·
5.νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiv·
6.παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv.
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπουxvi το οποίο είναι
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου
σε αυτό για έναν από τους λόγους που
παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην
οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

[] Ναι [] Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xvii
Εάν ναι, αναφέρετεxviii:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της
καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην
καταδικαστική απόφαση:

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση»)xx;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που

α) Ημερομηνία:[ ],
σημείο-(-α): [ ],
λόγος(-οι):[ ]
β) [……]
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και
σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xix
[] Ναι [] Όχι

[……]
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λήφθηκανxxi:
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
Απάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες [] Ναι [] Όχι
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισηςxxii, στην Ελλάδα και στη χώρα στην
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;
ΦΟΡΟΙ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο
α)[……]·
α)[……]·
πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
β)[……]
β)[……]
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
γ.1) [] Ναι [] Όχι
γ.1) [] Ναι [] Όχι
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
-[] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι
δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή
-[……]·
-[……]·
έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,
-[……]·
-[……]·
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
γ.2)[……]·
γ.2)[……]·
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις
δ) [] Ναι [] Όχι
δ) [] Ναι [] Όχι
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους
Εάν ναι, να
Εάν ναι, να αναφερθούν
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
αναφερθούν
λεπτομερείς
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά
λεπτομερείς
πληροφορίες
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
πληροφορίες
[……]
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
[……]
διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxiii
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): xxiv
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά,
[……][……][……]
αναφέρετε:
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή
Απάντηση:
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του,
[] Ναι [] Όχι
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίουxxv;
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη αυτού
του λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν:
[…….............]
[] Ναι [] Όχι
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας
xxvi
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα ;
[.......................]
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν:
[..........……]
[] Ναι [] Όχι
Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
[…...........]
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την
ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης
συμφερόντωνxxvii, λόγω της συμμετοχής του
στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της
σύμβασηςxxviii;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή
επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxix κατά την
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης,
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν:
[……]
[] Ναι [] Όχι

[.........…]
[] Ναι [] Όχι

[...................…]
[] Ναι [] Όχι

ΑΔΑ: 6ΝΟ64653ΠΩ-8ΙΕ

20PROC006732984 2020-05-20
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες
κυρώσεις;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να
επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται από την αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να
του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την
επιλογή ή την ανάθεση;

[….................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν:
[……]
[] Ναι [] Όχι
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που
Απάντηση:
συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ.
4 ν. 3310/2005xxx:
Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της
[] Ναι [] Όχι
παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ;
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν:
[……]
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι –
IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών
ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που
αναφέρονταιxxxi, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά
απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάνxxxii.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στο ΥΝΑΝΠ/Α.Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ/ ΚΕΝΤΡΙΚΟ
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ/ ΓΡ.ΠΛΟΗΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε
δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στο παρόν Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης
Δήλωσης για τους σκοπούς της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΕΡΓΑΣΙΑ) ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΟΗΓΙΔΑΣ «Π.Υ 03» ΠΛΟΗΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ.
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]
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i

Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα
αναφέρεται το σύνολο αυτών
ii

Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.

iii

Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και
των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για
στατιστικούς σκοπούς.
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια
ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.
iv

Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων
ατόμων.
v

Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.

vi

Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

vii

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με
τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του
Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν
ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις
υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”
viii

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή
η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος,
όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
ix

Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για
την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).
x

Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.

xi

Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1)
και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003
για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη
διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για
τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β
αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).
xii

Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της
Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών
µε αυτήν Πρωτοκόλλων.
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xiii

Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την
ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.
xiv

Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της
25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.
xv

Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των
θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της
15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".
xvi

Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του
άρθρου 73 )
xvii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xviii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xix

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xx

Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο
αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
xxi

Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση,
συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.
xxii

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την
επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).
xxiii

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης
είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή
ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή
προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά
ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας
ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει
μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας
αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς
xxiv

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxv

Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες
διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
xxvi

Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το
ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
xxvii

Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.
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xxviii

Πρβλ άρθρο 48.

xxix

Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxx

Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ
(άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ και άρθρο 375 παρ. 10.
xxx

xxx

Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να
συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.

