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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
i) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΜΕ ΘΕΡΜΙΚΕΣ
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και
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Ευρωπαϊκή
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Τηλ.
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Πειραιάς, 30 Δεκεμβρίου 2020
Αριθ. Πρωτ.: 2832.9/86971/2020

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός
Σε ΕΥΡΩ ελεύθερο
ΦΟΡΕΑΣ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 16/2020
Συστημικοί Αριθμοί: -104753-, -104754-

i) Ηλεκτρονικού, Επαναληπτικού, Ανοικτού, Διεθνούς Διαγωνισμού για την
«Προμήθεια τριών (03) VAN επιτήρησης εξοπλισμένα με θερμικές κάμερες και ραντάρ»,
συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας δύο εκατομμυρίων διακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων ευρώ
#2.265.000,00€# (συμπεριλαμβανομένων νομίμων κρατήσεων, τελών ταξινόμησης και ΦΠΑ)
το οποίο επιμερίζεται σε ένα εκατομμύριο οκτακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες εξακόσια δώδεκα ευρώ και
ενενήντα λεπτά #1.826.612,90€#, συμπεριλαμβανομένων των αναλογούντων τελών ταξινόμησης και
ΦΠΑ τετρακόσιες τριάντα οκτώ χιλιάδες τριακοσίων ογδόντα επτά ευρώ και δέκα λεπτά #438.387,10€#,
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,
βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, συστημικός αριθμος : 104753
και
ii) Ηλεκτρονικού, Ανοικτού, Διεθνούς Διαγωνισμού για την
«Προμήθεια δεκατριών (13) οχημάτων μεταφοράς σκύλων Κ-9 ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών»,
συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας τριακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ
#334.400,00€# (συμπεριλαμβανομένων νομίμων κρατήσεων, τελών ταξινόμησης και ΦΠΑ) το οποίο
επιμερίζεται σε διακόσιες εξήντα εννέα χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα επτά ευρώ και σαράντα δύο λεπτά
#269.677,42€#, συμπεριλαμβανομένων των αναλογούντων τελών ταξινόμησης και ΦΠΑ εξήντα τεσσάρων
χιλιάδων επτακοσίων είκοσι δύο ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτά #64.722,58€#, με κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας –
τιμής, συστημικός αριθμος : 104754
συνολικής εκτιμώμενης αξίας σύμβασης δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων
τετρακοσίων ευρώ # 2.599.400,00€ # (συμπεριλαμβανομένων νομίμων κρατήσεων, τελών ταξινόμησης και
ΦΠΑ)
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Ευρωπαϊκή Συμμετοχή: 90% - Εθνική Συμμετοχή: 10% και
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκή
Συμμετοχή: 75% - Εθνική Συμμετοχή: 25% αντίστοιχα
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Ο Υπουργός Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής
Έχοντας υπ’ όψιν:
1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:
α) Του Α.Ν.2141 της 11/12 Δεκ.1939 «Περί καθορισμού ενιαίων κρατήσεων υπέρ Μετοχικών Ταμείων Στρατού,
Ναυτικού και Αεροπορίας» (Α’ 538), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
β) Του N. 4169 της 15/18 Μαΐου 1961 «Περί Γεωργικών Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Α' 81), όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει,
γ) Του Ν. 2121/1993 «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα» (Α' 25), όπως
ισχύει
δ) Του Ν.2513/1997 περί «Κυρώσεως της συμφωνίας Δημοσίων συμβάσεων προμηθειών» (A΄ 139),
ε) Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45), όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει,
στ) Του Ν. 2859/00 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» (Α΄ 248), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
ζ) Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες
διατάξεις» (Α’ 112), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
η) Του Ν. 3310/2005 (Α' 30) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων
κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα
στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών
που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του
1
ευρύτερου δημόσιου τομέα» , της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ.
20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως
τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005», καθώς και της απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με
αριθ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) «Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες»,
θ) Του Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» (Α’ 204), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
ι) Του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους
με κλήρωση» (Α’ 226),
ια) Του Ν. 4129/2013 «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» (Α’ 52), όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει,
ιβ) Του Ν. 4150/13 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 102), όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
ιγ) Του Ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» και
ειδικότερα της Παραγράφου Ζ’: Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/07 της 16
Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές (Α’ 107),
ιδ) Του Ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012, του Ν.
4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (Α’ 167), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
ιε) Του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και
Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’
74), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
ιστ) Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)
- δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
ιζ) Του Ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν. 3419/2005
(Α' 297) και άλλες διατάξεις» (Α' 265) και του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013» (Α' 267),
ιη) Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
1

Η υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών εταιρειών που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις, απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3310/2005, σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων
συμβάσεων εκτιμώμενης αξίας ανώτερης του ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000,00 €).
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ιθ) Του Ν. 4504/2017 «Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, (…)
συμπλήρωση διατάξεων για τα λιμενικά έργα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 184) και ειδικότερα των διατάξεων των
άρθρων 52-57 του Μέρους Δ΄ «Στρατηγικός Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.» και του δεδομένου ότι δεν
έχει καθοριστεί μέχρι σήμερα, κατ΄ άρθρο 52 του νόμου αυτού, η Δομή Δυνάμεων του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
κ) Του Ν.4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού
(ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των
φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική
νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου
2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137),
κα) Του Ν.4700/2020 «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο
για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την
αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» (Α’ 127),
κγ) Του Π.Δ. 28/28 Ιουλίου 1931 «Περί Κώδικος των νόμων περί τελών χαρτοσήμου» (Α’ 239), όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει,
κδ) Του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/05 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» (Α΄ 98), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
κε) Του Π.Δ. 28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία» (Α' 34),
κστ) Του Π.Δ. 70/2015 «(...) Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε
Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (...)» (Α’ 114),
κζ) Του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145),
κη) Του Π.Δ. 39/2017 «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών» (Α’ 64),
κθ) Του Π.Δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26),
λ) Του Π.Δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121),
λα) Του Κανονισμού (ΕΕ) 514/2014 (OJ L 150/2014) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, του κατ’
εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 1042/2014 (OJ L 289/2014) της Επιτροπής, του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού
(ΕΕ) 1048/2014 (OJ L 291/2014) της Επιτροπής και του Εκτελεστικού Κανονισμού 1049/2014 (OJ L 291/2014).
2. Τις Αποφάσεις:
α) Την υπ’ αριθ. Π1/2489/1995 Απόφαση του Υπουργού Εμπορίου «Συγκρότηση και λειτουργία των Επιτροπών
Παραλαβής υλικών. Διαδικασία Παραλαβής» (Β’ 764),
β) Την υπ’ αριθ. 2/51557/0026/2001 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Περί καθορισμού επιτοκίου των
προκαταβολών για προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» (Β’ 1209),
γ) Την υπ’ αριθ. 20977/2007 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας «Δικαιολογητικά για την τήρηση
των μητρώων του Ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/2005» (ΦΕΚ Β’ 1673),
δ) Την υπ’ αριθ. 134453/2015 απόφαση Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας «Ρυθμίσεις
για τις πληρωμές των δαπανών του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων»
(Β’ 2857),
ε) Το άρθρο 8 της αριθμ. 82350/2016 απόφαση Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Σύστημα
Διαχείρισης και Ελέγχου των Εθνικών Προγραμμάτων των Ταμείων Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης
(ΤΑΜΕΕ/AMIF) και Εσωτερικής Ασφάλειας (TEA/ISF) για την προγραμματική περίοδο 2014 – 2020» (ΦΕΚ 2451 Β’),
στ) Την υπ’ αριθ. 1191/14-3-2017 ΚΥΑ περί «Καθορισμού του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας
[παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της ΑΕΠΠ (…)» (Β’ 969/22-03-2017),
ζ) Την υπ’ αριθ. 57654/2017 Υπουργική Απόφαση «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης
του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης» (Β’ 1781/23-5-2017),
η) Την υπ’ αριθ. 56902/215/2017 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (Β’ 1924/026-2017),
θ) Την υπ’ αριθ. 3/2018 (ΑΔΑ:ΩΥ0ΝΟΡΡΕ-5Ν4) Γνωμοδότηση του Δ’ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του
Κράτους,
ο
ια) Την υπ’ αριθ. 10/2018 επαναληπτική Διακήρυξη ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2 (με συστημικό αριθμό: 60069) και με
αριθ. πρωτ. 2832.9/57688/ 2018/31-07-2018 (ΑΔΑΜ:18PROC003529329, ΑΔΑ: 6ΓΨΧ4653ΠΩ-9ΟΔ) για την
«Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία»
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ευρωπαϊκή Συμμετοχή: 90% - Εθνική Συμμετοχή: 10% και
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκή
Συμμετοχή: 75% - Εθνική Συμμετοχή: 25% αντίστοιχα
Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας

Σελίδα 4

ΑΔΑ: ΩΖΜΖ4653ΠΩ-ΝΕΚ
Ανήκει στην υπ’ αριθµ. 16/2020 Διακήρυξη Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ
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«Προμήθεια ενός (01) οχήματος επιτήρησης εξοπλισμένου με θερμικές κάμερες» για το ΥΝΑΝΠ/Αρχηγείο
Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, προϋπολογισθείσας αξίας εξακοσίων χιλιάδων ευρώ #600.000,00#
(συμπεριλαμβανομένων τελών ταξινόμησης, κρατήσεων και ΦΠΑ), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, όπως
παρατάθηκε η προθεσμία παραλαβής των προσφορών με την αριθ. πρωτ: 2832.3/64928/2018/04-09-2018
Απόφαση ΥΝΑΝΠ (ΑΔΑΜ: 18PROC003641182, ΑΔΑ:Ω3ΞΟ4653ΠΩ-ΕΝΥ).
ιβ) Την υπ’ αριθ. πρωτ: 2832.3/4750/2019/21-01-2019 Απόφαση ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2ο (ΑΔΑ: 6ΕΕΡ4653ΠΩΟΚΩ) με θέμα «Αξιολόγηση τεχνικής προσφοράς της αριθ. 10/2018 Διακήρυξης Υ.Ν.ΑΝ.Π./ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2ο για την
«Προμήθεια ενός (01) οχήματος επιτήρησης εξοπλισμένου με θερμικές κάμερες» (…)», με την οποία
αποφασίστηκε η ματαίωση και η επανάληψη του διαγωνισμού με τροποποίηση των όρων και τυχόν επαύξηση
του προϋπολογισμού.
ιγ) Την υπ’ αριθ. πρωτ.: 2831.8-1/63573/2020/29-09-2020 (ΑΔΑ:6ΞΦ04653ΠΩ-Ρ1Ι) Απόφαση ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ
1ο με θέμα «Συγκρότηση Ετήσιων Επιτροπών (i) Διενέργειας των διαδικασιών σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, (ii)
Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών σε θέματα προμηθειών, (iii)Παρακολούθησης-Παραλαβής Συμβάσεων
Προμηθειών και Παραλαβής Συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών, έτους 2020-2021 του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής»,
και τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, τις λοιπές διατάξεις που αναφέρονται
ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και το σύνολο των διατάξεων
του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση
και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
3. Την υπ’ αριθμ.ISF-B/20/8-ιη’/13-09-2016 Απόφαση χορήγησης της Δράσης «Προμήθεια ενός (1) οχήματος
επιτήρησης εξοπλισμένο με θερμικές κάμερες» (ΑΔΑ Ω36Ρ465ΦΘΕ-Ρ4Ρ).
4. Την υπ’ αρ. πρωτ. 73868/03-07-2017 (ΑΔΑ: 6ΟΓΕ465ΧΙ8-Ζ3Κ) Απόφαση Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης/Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ περί ένταξης/τροποποίησης στο Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων 2017 στη ΣΑΕ-7872 του «Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας - Τομέας Σύνορα και Θεωρήσεις» με κωδικό
2017ΣΕ78920002.
5. Το υπ’ αριθ. πρωτ.: 2522.2-2/62981/19/29-08-2019 Αίτημα Χρηματοδότησης του Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ προς
την Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π) για την ένταξη της πράξης στο
Εθνικό Πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας /Τομέας Αστυνομικής Συνεργασίας στον Ειδικό
Στόχο «Κίνδυνοι και Κρίσεις». (ΑΔΑΜ 20REQ007564741)
6. Την υπ’ αριθ. πρωτ.: ISF-P/70/3-ιθ’/13-11-2019 (ΑΔΑ: Ω2Ρ646ΜΤΛΒ-60Β) Συμφωνία Επιδότησης Δράσης για την
ένταξη της Δράσης με τίτλο «Προμήθεια Οχημάτων Μεταφοράς σκύλων Κ-9 Ανίχνευσης Ναρκωτικών Ουσιών και
Αναβάθμιση Οχημάτων Τύπου “VAN” για τις Ανάγκες του Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής» με κωδικό
ΟΠΣ 5047296 στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας/Τομέας Αστυνομικής
Συνεργασίας 2014-2020».
ο

7. Το υπ’ αριθ. πρωτ.: 2834.5/14660/2020/28-02-2020 Υπηρεσιακό Σημείωμα ΔΙΠΕΑ 4 με το οποίο διαβιβάστηκε
τελικό τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών συνοδευόμενο από έκθεση ελέγχου ΤΠ για την προμήθεια οχημάτων
μεταφοράς αστυνομικών σκύλων Κ-9 ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών.
8. Την αρίθ. πρωτ.: 8815/13-04-2020 Απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. με θέμα «Έγκριση εξαίρεσης οχημάτων από το ανώτατο
όριο κυλινδρισμού μηχανής και (έγκριση) αγοράς τους, από το ελεύθερο εμπόριο, από το Αρχηγείο Λιμενικού
Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής».
9. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 38907/15-04-2020 (Αριθ. Συλ. Απόφασης Ε7892) (ΑΔΑ: 6Μ1046ΜΤΛΡ-ΒΤΛ) Απόφαση
Συλλογική ΥΠ.ΑΝ.ΕΠ/ΓΓΔΕ-ΕΣΠΑ/ΓΔΔΕ/ΔΔΕ/Τμ. Κατάρτισης Ετησίων Προγραμμάτων, περί ένταξης στο Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων 2020 στη ΣΑΕ-789/2 του έργου με α/α 2 «Προμήθεια οχημάτων μεταφοράς αστυνομικών
σκύλων Κ-9 ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών και αναβάθμιση οχημάτων τύπου VAN για τις ανάγκες του Λιμενικού
Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής» με κωδικό 2019ΣΕ78920002, με τα αντίστοιχα οικονομικά του στοιχεία
#334.400,00€#.
η

10. Την υπ’ αριθ. πρωτ.: ISF-Β/20/8-νη’/12-05-2020 (ΑΔΑ: Ω5ΒΨ46ΜΤΛΒ-6ΚΤ) Απόφαση 2 τροποποίηση Συμφωνίας
Επιδότησης Δράσης «Προμήθεια οχημάτων επιτήρησης εξοπλισμένων με θερμικές κάμερες (TVV)» για τις Ανάγκες
«Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία»
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ευρωπαϊκή Συμμετοχή: 90% - Εθνική Συμμετοχή: 10% και
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκή
Συμμετοχή: 75% - Εθνική Συμμετοχή: 25% αντίστοιχα
Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας

Σελίδα 5

ΑΔΑ: ΩΖΜΖ4653ΠΩ-ΝΕΚ
Ανήκει στην υπ’ αριθµ. 16/2020 Διακήρυξη Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ
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του Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής με κωδικό ΟΠΣ 5008112 από το Εθνικό Πρόγραμμα του
Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας/Τομέας Σύνορα και Θεωρήσεις της περιόδου 2014-2020.
η

11. Την υπ’ αριθ. πρωτ.: ISF-Β/20/8-ξβ/09-06-2020 (ΑΔΑ: 6Ι5446ΜΤΛΒ-ΙΝΦ) Απόφαση 2 τροποποίηση
χρηματοδότησης της Δράσης «Προμήθεια οχημάτων επιτήρησης εξοπλισμένων με θερμικές κάμερες (TVV)» για τις
Ανάγκες του Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής με κωδικό ΟΠΣ 5008112 από στο Εθνικό Πρόγραμμα του
Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας/Τομέας Σύνορα και Θεωρήσεις της περιόδου 2014-2020.
12. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 63030/18-06-2020 (ΑΔΑ: Ω06Ν46ΜΤΛΡ-Η5Η) Απόφαση ΥΠ.ΑΝ.ΕΠ/ΓΓΔΕ-ΕΣΠΑ/ΓΔΔΕ/ΔΔΕ/Τμ.
Κατάρτισης Ετησίων Προγραμμάτων, περί ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2020 στη ΣΑΕ-789/2 του
έργου με α/α 1 «Προμήθεια οχημάτων επιτήρησης εξοπλισμένων με θερμικές κάμερες (2016ΣΕ15020004)» με
κωδικό 2017ΣΕ78920002, με τα αντίστοιχα οικονομικά του στοιχεία #2.265.000,00€#. (ΑΔΑΜ 20REQ007886738)
ο

13. Το υπ’ αριθ. πρωτ.: 2834.5/64918/2020/02-10-2020 Υπηρεσιακό Σημείωμα ΔΙΠΕΑ 4 με το οποίο διαβιβάστηκε το
τελικό τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών, συνοδευόμενο από Έκθεση Ελέγχου Τεχνικών Προδιαγραφών και έντυπο
τεκμηρίωσης κόστους, για την προμήθεια τριών (03) VAN επιτήρησης εξοπλισμένα με ραντάρ και θερμικές κάμερες.
ο

14. Το υπ’ αριθ. πρωτ.: 2832.3/72728/2020/30-10-2020 ΦΕΣ ΔΕΜ 2 (ΑΔΑΜ 20REQ007564741), το οποίο αποτελεί
πρωτογενές αίτημα της προμήθειας δεκατριών (13) οχημάτων μεταφοράς αστυνομικών σκύλων Κ-9 ανίχνευσης
ναρκωτικών ουσιών.
η

15. Την υπ’ αριθ. πρωτ.: ISF-Ρ/70/3-κη’/04-11-2020 (ΑΔΑ: ΨΩΣ146ΜΤΛΒ-ΚΗΜ) 1 τροποποίηση Απόφασης
Χορήγησης Επιδότησης της δράσης με τίτλο «Προμήθεια Οχημάτων Μεταφοράς Σκύλων Κ-9 Ανίχνευσης Ναρκωτικών
Ουσιών για τις Ανάγκες του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής» (MIS: 5047296) του Εθνικού
Προγράμματος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας/Τομέας Αστυνομικής Συνεργασίας 2014-2020.
ο

16. Το υπ’ αριθ. πρωτ.: 2831.8/74612/2020/06-11-2020 ΦΕΣ ΔΕΜ 2 (ΑΔΑΜ 20REQ007605717), το οποίο αποτελεί
πρωτογενές αίτημα της προμήθειας.
ο

17. Το υπ’ αριθ. πρωτ.: 2834.5/75700/2020/11-11-2020 Υπηρεσιακό Σημείωμα ΔΙΠΕΑ 4 με το οποίο
επαναδιαβιβάστηκε επικαιροποιημένο τελικό τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών συνοδευόμενο από έκθεση ελέγχου
ΤΠ, για την προμήθεια δεκατριών (13) οχημάτων μεταφοράς αστυνομικών σκύλων Κ-9 ανίχνευσης ναρκωτικών
ουσιών.
ο

18. Το υπ’ αριθ. πρωτ.: 2834.5/76122/2020/12-11-2020 Υπηρεσιακό Σημείωμα ΔΙΠΕΑ 4 με το οποίο
επαναδιαβιβάστηκε επικαιροποιημένο τελικό τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών, συνοδευόμενο από Έκθεση Ελέγχου
Τεχνικών Προδιαγραφών και έντυπο τεκμηρίωσης κόστους για την προμήθεια τριών (03) VAN επιτήρησης
εξοπλισμένα με ραντάρ και θερμικές κάμερες.
η

19. Την υπ’ αριθ. πρωτ.: ISF-Ρ/70/3-λβ’/27-11-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΕΧ46ΜΤΛΒ-Φ2Ω) Απόφαση 1 τροποποίηση
Συμφωνίας Επιδότησης Δράσης με τίτλο «Προμήθεια Οχημάτων Μεταφοράς Σκύλων Κ-9 Ανίχνευσης Ναρκωτικών
Ουσιών για τις Ανάγκες του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής» με κωδικό ΟΠΣ 5047296 στο Εθνικό
Πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας/Τομέας Αστυνομικής Συνεργασίας 2014-2020».
20. Το υπ’ αριθ. πρωτ.: 2831.1-1/17219/2020/10-12-2020 (Απόρρητο) έγγραφο Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 1o
καθώς και το υπ’ αριθ. 44/08-09-2020 απόσπασμα πρακτικού συνεδρίασης του Συμβουλίου Επιτελικού Σχεδιασμού
και Διαχείρισης Κρίσεων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με το οποίο εγκρίθηκε η σκοπιμότητα υλοποίησης της προμήθειας.
21. Την αρίθ. πρωτ.: 22773/18-12-2020 Απόφαση ΥΠ.ΕΣ. με θέμα «Έγκριση αγοράς τριών (3) οχημάτων τύπου VAN
επιτήρησης TVV, από το ελεύθερο εμπόριο, από το Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.».
22. Την αρίθ. πρωτ.: 22753/24-12-2020 Απόφαση ΥΠ.ΕΣ. με θέμα «Έγκριση εξαίρεσης οχημάτων από το ανώτατο
όριο κυλινδρισμού μηχανής και (έγκριση) αγοράς τους, από το ελεύθερο εμπόριο, από το Αρχηγείο Λιμενικού
Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής».
23. Το αριθ. πρωτ. ISF-Ρ/70/3-λε’/01-12-2020 έγγραφο της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών
Προγραμμάτων, περί έγκρισης Διακήρυξης για την «Προμήθεια οχημάτων μεταφοράς σκύλων Κ9 ανίχνευσης
ναρκωτικών ουσιών», για τις ανάγκες του Αρχηγείου ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ» με κωδικό ΟΠΣ 5047296, με διατύπωση αρνητικής
γνώμης.
24. Το αριθ. πρωτ. ISF-B/20/8-ξστ’/01-12-2020 έγγραφο της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών
«Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία»
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ευρωπαϊκή Συμμετοχή: 90% - Εθνική Συμμετοχή: 10% και
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκή
Συμμετοχή: 75% - Εθνική Συμμετοχή: 25% αντίστοιχα
Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας
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Προγραμμάτων, περί έγκρισης Διακήρυξης για την «Προμήθεια οχημάτων επιτήρησης εξοπλισμένων με θερμικές
κάμερες», για τις ανάγκες του Αρχηγείου ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ» με κωδικό ΟΠΣ 5008112, με διατύπωση αρνητικής γνώμης.
25. Το αριθ. πρωτ.: 2832.3/81698/2020/04-12-2020 έγγραφο Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ/ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου με θέμα «Αρνητική
γνώμη επί έγκρισης σχεδίου Διακηρύξεως Δράσεων: "Προμήθεια Οχημάτων Μεταφοράς Σκύλων Κ-9 "(MIS 5047296)
& "Προμήθεια Οχημάτων Επιτήρησης εξοπλισμένων με θερμικές κάμερες" (MIS 5008112)"».
26. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 128963/04-12-2020 (ΑΔΑ: ΩΛ4Ι46ΜΤΛΡ-4Ο9) Απόφαση ΥΠ.ΑΝ.ΕΠ/ΓΓΔΕ-ΕΣΠΑ/ΓΔΔΕ/ΔΔΕ/Τμ.
Κατάρτισης Ετησίων Προγραμμάτων, περί ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2020 στη ΣΑ Ε 789/2 του
έργου με α/α 1 «Προμήθεια οχημάτων μεταφοράς σκύλων Κ-9 ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών για τις ανάγκες του
Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής» με κωδικό 2019ΣΕ78920002 και MIS 5047296, με τα αντίστοιχα
οικονομικά του στοιχεία #334.400,00€#.
27. Το αριθ. πρωτ.: 2812.7/82228/2020/08-12-2020 ΦΕΣ Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.ΠΡΟ.Π. Β’ με θέμα «Καταχώρηση
απόφασης ένταξης έργου στο ΠΔΕ στο ΚΗΜΔΗΣ και ακύρωση προηγούμενου εγκεκριμένου αιτήματος», το οποίο
αποτελεί το εγκεκριμένο αίτημα της προμήθειας οχημάτων μεταφοράς σκύλων Κ-9 ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών.
(ΑΔΑΜ 20REQ007796535)
28. Το αριθ. πρωτ. ISF-B/20/8-ξη’/11-12-2020 έγγραφο της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών
Προγραμμάτων, περί έγκρισης Διακήρυξης για την «Προμήθεια οχημάτων επιτήρησης εξοπλισμένων με θερμικές
κάμερες», για τις ανάγκες του Αρχηγείου ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ» με κωδικό ΟΠΣ 5008112, με διατύπωση θετικής γνώμης.
29. Το αριθ. πρωτ. ISF-Ρ/70/3-λη’/11-12-2020 έγγραφο της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών
Προγραμμάτων, περί έγκρισης Διακήρυξης για την «Προμήθεια οχημάτων μεταφοράς σκύλων Κ9 ανίχνευσης
ναρκωτικών ουσιών», για τις ανάγκες του Αρχηγείου ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ» με κωδικό ΟΠΣ 5047296, με διατύπωση θετικής
γνώμης.

Προκηρύσσει

1.

i) Ηλεκτρονικό, Επαναληπτικό, Ανοικτό Διαγωνισμό, Διεθνούς συμμετοχής, με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, με
σφραγισμένες προσφορές σε ευρώ για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια τριών (03) VAN επιτήρησης
εξοπλισμένα με θερμικές κάμερες και ραντάρ», συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας δύο εκατομμυρίων διακοσίων
εξήντα πέντε χιλιάδων ευρώ #2.265.000,00€# (συμπεριλαμβανομένων νομίμων κρατήσεων, τελών ταξινόμησης και
ΦΠΑ) συστημικός αριθμος : 104753
και ii) Ηλεκτρονικό, Ανοικτό Διαγωνισμό, Διεθνούς συμμετοχής, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, με σφραγισμένες
προσφορές σε ευρώ για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια δεκατριών (13) οχημάτων μεταφοράς σκύλων
Κ-9 ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών», συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας τριακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων
τετρακοσίων ευρώ #334.400,00€# (συμπεριλαμβανομένων νομίμων κρατήσεων, τελών ταξινόμησης και ΦΠΑ),
συστημικός αριθμος : 104754

συνολικής εκτιμώμενης αξίας σύμβασης δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων
τετρακοσίων ευρώ # 2.599.400,00€ # (συμπεριλαμβανομένων νομίμων κρατήσεων, τελών ταξινόμησης και
ΦΠΑ).
Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, με αιτιολογημένη εισήγησή του, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση
της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό. Το ποσοστό
αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 15% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% στην
περίπτωση μικρότερης ποσότητας.2

2

Βλ. άρθρο 104 παρ. 1 , εδ. 3-5 και άρθρο 105 παρ. 1 ν. 4412/2016.
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Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου από τα έγγραφα της σύμβασης
ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή.

2.

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά προσφορά είτε για το σύνολο των υπό
προμήθεια ειδών είτε τμηματικά για οποιοδήποτε είδος εξ’ αυτών (για το σύνολο της ποσότητας έκαστου
είδους), όπως περιγράφεται στον Πίνακα των Γενικών Πληροφοριών της παρούσας διακήρυξης.

3.

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) i)
(αριθ. ενάριθ. Έργου 2017ΣΕ78920002/ MIS 5008112) και ii) (αριθ. ενάριθ. Έργου 2019ΣΕ78920002/ MIS
5047296).
i) Η σύμβαση περιλαμβάνεται στην Δράση που εντάσσεται στο πολυετές Εθνικό Πρόγραμμα του
Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας/ Τομέας Σύνορα και Θεωρήσεις 2014-2020», Ειδικός Στόχος
«Σύνορα» και εθνικό στόχο «Ειδικές Δράσεις Frontex». Έχει ενταχθεί σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 63030/1806-2020 συλλογική απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στην ΣΑΕ 7892 και έχει λάβει
κωδικό 2017ΣΕ78920002 (MIS 5008112). Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται σε ποσοστό 90% από το
Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και 10% από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.
ii) Η σύμβαση περιλαμβάνεται στην Δράση που εντάσσεται στο πολυετές Εθνικό Πρόγραμμα του
Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας/ Τομέας Αστυνομικής Συνεργασίας 2014-2020», Ειδικός
Στόχος «Κίνδυνοι & Κρίσεις» και εθνικό στόχο «Πρόληψη & Καταπολέμηση». Έχει ενταχθεί σύμφωνα με
την αρ. πρωτ. 38907/20-04-2020 συλλογική απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στην
ΣΑΕ 7892 και έχει λάβει κωδικό 2019ΣΕ78920002 (MIS 5047296). Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται σε
ποσοστό 75% από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και 25% από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

4 . Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του
συστήματος, ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον σαράντα (40) ημερών από την ημερομηνία
ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 27 παρ. 1 του Ν. 4412/2016.
5. Τ Ο Π Ο Σ - Χ Ρ Ο Ν Ο Σ Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ
ΠΥΛΗ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

04–01–2021

05–01–2021

12–02–2021

και ώρα 09:00

και ώρα 15:00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών : 19-02-2021 ώρα 11:00.
Μετά τη παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται καθ’ οιονδήποτε άλλο
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τρόπο πέραν του περιγραφόμενου στην παρούσα θα θεωρούνται απαράδεκτες και δεν θα
εξετάζονται.
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος
βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 37 του Ν. 4412/2016 και στο άρθρο 9 της ΥΑ 56902/215/2017 «Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»
(ΦΕΚ Β’ 1924/02-6-2017).
Η διαδικασία της αποσφράγισης των προσφορών περιγράφεται στο Κεφάλαιο 3 της παρούσας
Διακήρυξης.

6. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών που είναι
εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων
συμβάσεων.
Οικονομικός φορέας μπορεί να συμμετέχει είτε μεμονωμένα, είτε ως μέλος ένωσης.
Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των
προσωρινών συμπράξεων. Οι εν λόγω ενώσεις δεν υποχρεούνται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική
μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η επιλεγείσα ένωση οικονομικών φορέων υποχρεούται να πράξει
τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, εφ’ όσον η λήψη ορισμένης νομικής
μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.

7. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) απαιτείται
να διαθέτουν ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, που υποστηρίζεται από
εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης,
ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή
πύλη www.promitheus.gov.gr ) ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α..

8. Ο οικονομικός φορέας, ο οποίος ενδιαφέρεται να συμμετάσχει σε πρόγραμμα εκπαίδευσης για τη
χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, υποβάλλει σχετικό αίτημα μέσω αυτής
συμπληρώνοντας την αναρτημένη στο ΕΣΗΔΗΣ φόρμα – έντυπο συλλογής στοιχείων εκπαιδευομένων (σε
μορφή word ή .pdf). Τονίζεται ότι, επιπλέον της φόρμας – εντύπου που θα αποστέλλει, θα αναγράφει στο
αίτημα του εάν η έδρα της εταιρείας βρίσκεται εντός ή εκτός Αθηνών, διότι για τις εταιρείες εκτός Αθηνών
η εκπαίδευση πραγματοποιείται μέσω skype, γεγονός που απαιτεί ιδιαίτερο χειρισμό. Τονίζεται ότι ο
μέγιστος αριθμός εκπαιδευομένων ανά εταιρεία είναι τα δύο (02) άτομα.
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Δεδομένου ότι η εκπαίδευση θα πρέπει να διεξαχθεί το νωρίτερο δέκα (10) ημέρες και το αργότερο έξι
(06) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, παρακαλούμε όπως
σχετικά αιτήματα περιέλθουν στην Υπηρεσία μας το αργότερο έως 22-01-2021. Επισημαίνεται ότι τυχόν
καθυστέρηση υποβολής αιτήματος εκπαίδευσης πρόκειται επιφέρει περαιτέρω καθυστέρηση στην
διεξαγωγή της εκπαίδευσης των ενδιαφερομένων με συνεπαγόμενη ενδεχομένως την μη ορθή τήρηση
των διαδικασιών υποβολής προσφορών για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό.

9. Αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης αποτελούν τα κατωτέρω Παραρτήματα Α΄ έως Δ΄:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Α’
Β’
Γ’
Δ’

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

10.

Πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους θα παρέχονται από τη Διεύθυνση Προμηθειών και
Εποπτείας Αποθηκών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2,
Πειραιάς, 4ος όροφος, τηλ. 213137-4606/1081) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Σε περίπτωση που ζητηθούν εγκαίρως έως είκοσι (20) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών (ήτοι έως 22-01-2021) από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές πρόσθετες πληροφορίες,
σχετικές µε τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό, θα εφαρμόζονται τα οριζόμενα στα άρθρα 60 και 67 του Ν.
4412/2016. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται μόνο
ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς (Προμηθευτές). Το ηλεκτρονικό
αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων θα πρέπει απαραιτήτως να είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο.
Αιτήματα παροχής πληροφοριών τα οποία υποβάλλονται είτε εκτός των ανωτέρω προθεσμιών, είτε με
διαφορετικό τρόπο από τον προαναφερόμενο, δεν εξετάζονται. Σημειώνεται ότι τόσο ο χρόνος
υποβολής της προσφοράς, όσο και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος
βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 37 του Ν.4412/2016 ( Α’ 147).

11.

Ο διαγωνισμός δύναται να ματαιωθεί σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, στο σύνολό του, με
ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του αποφασίζοντος οργάνου της αναθέτουσας αρχής, μετά από γνώμη
του αρμόδιου οργάνου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν. 4412/2016 και ιδίως στο άρθρο 106.

12.

Η προκήρυξη του διαγωνισμού θα αποσταλεί με ηλεκτρονικά μέσα στην Υπηρεσία Επισήμων
Εκδόσεων της Ε.Ε., και εν συνεχεία θα καταχωρηθούν τόσο η Προκήρυξη όσο και η Διακήρυξη στο
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Επιπλέον, η Διακήρυξη και η Περίληψη
αυτής θα καταχωρηθούν στον ιστότοπο https://diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ), και θα
αναρτηθούν στο διαδικτυακό τόπο του Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr) καθώς και στο διαδικτυακό τόπο του
ΥΝΑΝΠ (www.ynanp.gr). Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση &
δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ καθώς και στο
ΚΗΜΔΗΣ.Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ANDREAS
CHATZARAS
Ημερομηνία: 2021.01.04 21:11:42 EET
Αιτία: Για χρήση ΚΗΜΔΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

«Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία»
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ευρωπαϊκή Συμμετοχή: 90% - Εθνική Συμμετοχή: 10% και
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκή
Συμμετοχή: 75% - Εθνική Συμμετοχή: 25% αντίστοιχα
Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας
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Επισυνάπτεται:
Η αριθ. 16/2020 Διακήρυξη με τα αναφερόμενα στην Απόφαση Παραρτήματα Α΄ - Δ΄.
ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ:
Ι. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΥΤΗΣ)
ΙΙ. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Α/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/Δ.Ε.Μ.
2. Α/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΙ.ΔΙ.ΝΑ.Λ.
3. Α/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/Δ.Α.Π.ΘΑ.Σ
4. Α/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/Υ.Ο.Θ.Ε
5. ΓΔΟΥ/ΔΙ.ΠΡΟ.Π. Β’
6. ΓΔΟΥ/Δ.Ο.Δ.
7. Υπουργείο Εσωτερικών/Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΥΔΕΑΠ)/Τμήμα
Προγραμματισμού και Αξιολόγησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας – Τομέας Σύνορα και
Θεωρήσεις
ΙΙΙ. EΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1.
Γρ. κ. Υ.ΝΑ.Ν.Π.
2.
Γρ. κ. Α/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.
3.
Γρ. κ. Β’ Υ/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.
4.
Γρ. κ. ΔΚ.Α’
5.
Γρ. κ. Γ.Δ.Ο.Υ.
ο
ο
6.
ΔΙ.Π.Ε.Α. 1 – 4

«Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία»
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ευρωπαϊκή Συμμετοχή: 90% - Εθνική Συμμετοχή: 10% και
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκή
Συμμετοχή: 75% - Εθνική Συμμετοχή: 25% αντίστοιχα
Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 16/2020
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΤΙΜΗΣ
για την i) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΜΕ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΜΕΡΕΣ (TVV) και ii)
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΚΥΛΩΝ Κ-9 ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Τίτλος Προμήθειας:

Αναθέτουσα Αρχή:

Υπό προμήθεια είδος:

i) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΜΕ
ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΜΕΡΕΣ (TVV) και ii) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΚΥΛΩΝ Κ-9 ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΓΙΑ
ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ (εφεξής «Προμήθεια»)
Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής / Γενική
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών / Διεύθυνση Προμηθειών
και Εποπτείας Αποθηκών / Τμήμα 2ο - Υλοποίησης Προμηθειών
Τακτικών Διαγωνισμών
i) «Προμήθεια τριών (03) VAN επιτήρησης εξοπλισμένα με
θερμικές κάμερες και ραντάρ»
και ii) «Προμήθεια δεκατριών (13) οχημάτων μεταφοράς σκύλων
Κ-9 ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών

Υπηρεσία για την οποία προορίζονται τα υπό
προμήθεια είδη :

Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Αρχηγείο
Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής / Κλάδος Ασφάλειας
και Αστυνόμευσης / Διεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών και
(Επισπεύδουσα Υπηρεσία – Κύριος του Έργου)
Λαθρεμπορίου
(ΥΝΑΝΠ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΙΔΙΝΑΛ), Διεύθυνση
Ασφάλειας & Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων (ΥΝΑΝΠ/Α.ΛΣΕΛ.ΑΚΤ/ΔΑΠΘΑΣ),
Διεύθυνση
Επιχειρησιακών
Μέσων
(ΥΝΑΝΠ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΕΜ)
Προϋπολογισμός:

Χρηματοδότηση:

Είδος Διαδικασίας:

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στα δύο
εκατομμύρια πεντακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες τετρακόσια
ευρώ # 2.599.400,00€ # (συμπεριλαμβανομένων νομίμων
κρατήσεων, τελών ταξινόμησης και ΦΠΑ) και αναλύεται ανά
είδος στους κατωτέρω πίνακες υπό προμήθεια ειδών.
Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας / Τομέας
Σύνορα και Θεωρήσεις και Τομέας Αστυνομικής Συνεργασίας
της περιόδου 2014-2020
i) Ηλεκτρονικός, Επαναληπτικός Ανοικτός Διαγωνισμός Διεθνούς
Συμμετοχής και ii) Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός Διεθνούς
Συμμετοχής

«Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία»
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ευρωπαϊκή Συμμετοχή: 90% - Εθνική Συμμετοχή: 10% και
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκή
Συμμετοχή: 75% - Εθνική Συμμετοχή: 25% αντίστοιχα
Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας
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Κριτήριο Ανάθεσης:

Κρατήσεις :
(επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ)

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με
βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής.
α)* 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει).
β)* 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών,
σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του Ν. 4412/2016.
γ)* 0,02% υπέρ Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 6 του
Ν. 4412/2016, υπό την προϋπόθεση έκδοσης της
προβλεπόμενης στην ως άνω παράγραφο ΚΥΑ.
*Οι ως άνω κρατήσεις υπόκεινται περαιτέρω σε παρακράτηση
χαρτοσήμου 3% (ποσό Α’) σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του
Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου και εισφορά υπέρ ΟΓΑ που
αντιστοιχεί σε ποσοστό 20% επί του Α’ ποσού, σύμφωνα με το Ν.
4169/1961.

Παρακράτηση Φόρου :
(επί της καθαρής συμβατικής αξίας)
ΦΠΑ:
Ημερομηνία Διακήρυξης:
Ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης στην
Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ε.Ε.:
Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη
διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ:
Προθεσμία για υποβολή αιτημάτων παροχής
διευκρινίσεων / πρόσθετων πληροφοριών επί
των όρων της διακήρυξης:
Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής
προσφορών:
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής
προσφορών:
Τόπος κατάθεσης προσφορών:
Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των
προσφορών (διενέργεια διαγωνισμού):

Ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) επί της καθαρής συμβατικής
αξίας
24%
30-12-2020
30-12-2020
04-01-2021
22-01-2021

05-01-2021 και ώρα 09:00
12-02-2021 και ώρα 15:00
Διαδικτυακή πύλη Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr
19-02-2021 και ώρα 11:00

«Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία»
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ευρωπαϊκή Συμμετοχή: 90% - Εθνική Συμμετοχή: 10% και
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκή
Συμμετοχή: 75% - Εθνική Συμμετοχή: 25% αντίστοιχα
Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ (i)

Υπό προμήθεια
είδος:

Προμήθεια τριών (03) VAN επιτήρησης εξοπλισμένα με θερμικές κάμερες και ραντάρ.
[ονομαζόμενο εφ’ εξής Κινητή Μονάδα Επιτήρησης (ΚΜΕ)]

Α/Α Συστήματος
ΕΣΗΔΗΣ:

104753

Κωδικός CPV:

(CPV): 35412400-9 - (Οχήματα αναγνώρισης και περιπολίας)

Τόπος
Παράδοσης:

Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2,
Λιμένας Πειραιά) – Κωδικός NUTS: EL307 (Πειραιάς)

Χρόνος
παράδοσης:

Οι ΚΜΕ θα παραδοθούν στην έδρα του Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2,
Λιμένας Πειραιά) «με το κλειδί στο χέρι», πλήρως επιχειρησιακές, με ευθύνη και δαπάνη
του Αναδόχου, το αργότερο εντός οκτώ (08) μηνών από την επομένη της υπογραφής της
Σύμβασης.

Προϋπολογισμός:

Η προϋπολογισθείσα αξία του είδους ανέρχεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων
διακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων ευρώ #2.265.000,00€# (συμπεριλαμβανομένων νομίμων
κρατήσεων, τελών ταξινόμησης και ΦΠΑ) (Τιμή μονάδας: #755.000,00€#)

Χρηματοδότηση:

ΣΑΕ 789/2, Κωδ. Έργου: 2017ΣΕ78920002, Κωδ. Πράξης / MIS (ΟΠΣ) 5008112,
συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ (ii)

Υπό προμήθεια
είδος:

Προμήθεια δεκατριών (13) οχημάτων μεταφοράς σκύλων Κ-9 ανίχνευσης ναρκωτικών
ουσιών

Α/Α Συστήματος
ΕΣΗΔΗΣ:

104754

Κωδικός CPV:

(CPV): 34111100-9 - (Αυτοκίνητα τύπου στέισον)

Τόπος
Παράδοσης:

Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2,
Λιμένας Πειραιά) – Κωδικός NUTS: EL307 (Πειραιάς)

Χρόνος
παράδοσης:

Ο χρόνος παράδοσης να είναι ο συντομότερος δυνατός και μέχρι έξι (06) μήνες από την
επόμενη ημέρα της υπογραφής της σχετικής σύμβασης. Μικρότερος χρόνος παράδοσης θα
θεωρηθεί πλεονέκτημα, σύμφωνα με τον Πίνακα Κριτηρίων Αξιολόγησης.
Με την παράδοση του οχήματος ο προμηθευτής υποχρεούται να εκπαιδεύσει, αδαπάνως
για την Υπηρεσία, στις εγκαταστάσεις του και με κατάλληλο προσωπικό του, για
τουλάχιστον τρεις (03) εργάσιμες ημέρες, δύο (02) τεχνικούς της Υπηρεσίας σε θέματα
χειρισμού, συντήρησης και επισκευής των οχημάτων.
Με την παράδοση του οχήματος ο προμηθευτής υποχρεούται να εκπαιδεύσει, αδαπάνως
για την Υπηρεσία, στις εγκαταστάσεις του ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ για τουλάχιστον μια (01)
εργάσιμη ημέρα, με κατάλληλο προσωπικό του, δυο (02) στελέχη της ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣΕΛΑΚΤ/ΔΙΔΙΝΑΛ, σε θέματα χειρισμού λειτουργίας του οχήματος.

Προϋπολογισμός:

Η προϋπολογισθείσα αξία του είδους ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων τριάντα
τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ #334.400,00€# (συμπεριλαμβανομένων νομίμων
κρατήσεων, τελών ταξινόμησης και ΦΠΑ) (Τιμή μονάδας: #25.723,076€#)

Χρηματοδότηση:

ΣΑΕ 789/2, Κωδ. Έργου: 2019ΣΕ78920002, Κωδ. Πράξης / MIS (ΟΠΣ) 5047296,
συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας.
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1. ................................................................................................................................................
1.1

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία

Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Γενική
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών/Διεύθυνση Προμηθειών
και Εποπτείας Αποθηκών/Τμήμα 2ο Υλοποίησης Προμηθειών
Τακτικών Διαγωνισμών

Ταχυδρομική διεύθυνση

Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1-Ε2 (Εντός Λιμένα Πειραιά)

Πόλη

Πειραιάς

Ταχυδρομικός Κωδικός

185 10

Χώρα

Ελλάδα

Κωδικός ΝUTS

EL307 (Πειραιάς)

Τηλέφωνο

213 137 4606/1081

Φαξ

213 137 1361

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

dipea.b@yna.gov.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες

Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. ΓΙΑΝΝΟΥΡΑΚΟΣ Παναγιώτης
Ανθυπασπιστής ΛΣ ΧΑΤΖΑΡΑΣ Ανδρέας

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

www.hcg.gr , www.ynanp.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Υπουργείο αποτελεί «κεντρική κυβερνητική αρχή (ΚΚΑ)» και ανήκει στην Γενική
Κυβέρνηση, Υποτομέας Κεντρικής Κυβέρνησης.
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Δημόσια τάξη και Ασφάλεια, η Ναυτιλία.
Στοιχεία Επικοινωνίας
α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.
β) Οι προσφορές υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr
γ) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
δ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση:
www.promitheus.gov.gr
1.2

Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/16.
Χρηματοδότηση της σύμβασης
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) i)
(αριθ. ενάριθ. Έργου 2017ΣΕ78920002/ MIS 5008112) και ii) (αριθ. ενάριθ. Έργου 2019ΣΕ78920002/ MIS
5047296).
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i) Η σύμβαση περιλαμβάνεται στην Δράση που εντάσσεται στο πολυετές Εθνικό Πρόγραμμα του
Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας/ Τομέας Σύνορα και Θεωρήσεις 2014-2020», Ειδικός Στόχος
«Σύνορα» και εθνικό στόχο «Ειδικές Δράσεις Frontex». Έχει ενταχθεί σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 63030/1806-2020 συλλογική απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στην ΣΑΕ 7892 και έχει λάβει
κωδικό 2017ΣΕ78920002 (MIS 5008112). Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται σε ποσοστό 90% από το
Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και 10% από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.
ii) Η σύμβαση περιλαμβάνεται στην Δράση που εντάσσεται στο πολυετές Εθνικό Πρόγραμμα του
Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας/ Τομέας Αστυνομικής Συνεργασίας 2014-2020», Ειδικός
Στόχος «Κίνδυνοι & Κρίσεις» και εθνικό στόχο «Πρόληψη & Καταπολέμηση». Έχει ενταχθεί σύμφωνα με
την αρ. πρωτ. 38907/20-04-2020 συλλογική απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στην
ΣΑΕ 7892 και έχει λάβει κωδικό 2019ΣΕ78920002 (MIS 5047296). Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται σε
ποσοστό 75% από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και 25% από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.
1.3

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι :
i) η προμήθεια τριών (03) ειδικά τροποποιημένων οχημάτων επιτήρησης τύπου VAN 4x4 [ονομαζόμενο
εφ’ εξής Κινητή Μονάδα Επιτήρησης (ΚΜΕ)], κατάλληλα διασκευασμένα αυτοκινούμενα οχήματα τύπου
VAN (ΚΜΕ), που θα φέρουν αισθητήρες επιτήρησης (ραντάρ, θερμική κάμερα και κάμερα ημέραςνύχτας) και λοιπό εξοπλισμό, τα οποία θα ολοκληρώνονται σε ένα ενιαίο πληροφοριακό σύστημα
διοίκησης και ελέγχου για κάθε ΚΜΕ. Η KME θα χρησιμοποιηθεί με σκοπό την επισταμένη θαλάσσια
επιτήρηση καθώς και για την κάλυψη συγκεκριμένων τομέων που δεν δύναται να επιτηρηθούν με τα
υπάρχοντα μέσα επιτήρησης. Η ενσωμάτωση αισθητήρων ραντάρ, ηλεκτρο-οπτικών και λοιπού
εξοπλισμού, θα συμμορφώνεται με τη στρατηγική του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και
Ακτοφυλακής FRONTEX
και ii) η προμήθεια δεκατριών (13) οχημάτων μεταφοράς σκύλων Κ-9 ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών, τα
οποία θα χρησιμοποιηθούν από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Αρχηγείο Λιμενικού
Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής) με σκοπό να ενισχυθεί η δυναμικότητα του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στην άμεση
ανταπόκριση και αντιμετώπιση περιστατικών δίωξης των ναρκωτικών.
Η συνολική προϋπολογισθείσα αξία των ειδών ανέρχεται στα δύο εκατομμύρια πεντακόσιες ενενήντα
εννέα χιλιάδες τετρακόσια ευρώ # 2.599.400,00€ # (συμπεριλαμβανομένων νομίμων κρατήσεων, τελών
ταξινόμησης και ΦΠΑ), η οποία αναλύεται ως εξής :
για το είδος i) προμήθεια τριών (03) VAN σε δύο εκατομμύρια διακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες ευρώ
#2.265.000,00€# (συμπεριλαμβανομένων νομίμων κρατήσεων, τελών ταξινόμησης και ΦΠΑ)
και για το είδος ii) προμήθεια δεκατριών (13) οχημάτων μεταφοράς σκύλων Κ-9 σε τριακόσιες τριάντα
τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ #334.400,00€# (συμπεριλαμβανομένων νομίμων κρατήσεων, τελών
ταξινόμησης και ΦΠΑ).
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων ως εξής :
για το είδος i) προμήθεια τριών (03) VAN (CPV): 35412400-9 - (Οχήματα αναγνώρισης και περιπολίας),
και για το είδος ii) προμήθεια δεκατριών (13) οχημάτων μεταφοράς σκύλων Κ-9 (CPV) 34111100-9 –
(Αυτοκίνητα τύπου στέισον).
Προσφορές υποβάλλονται είτε για το σύνολο των ειδών, είτε τμηματικά για οποιοδήποτε είδος (για το
σύνολο της ποσότητας έκαστου είδους), όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στους Πίνακες των υπό
προμήθεια ειδών της διακήρυξης.
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Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, με αιτιολογημένη εισήγησή του, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση
της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό. Το ποσοστό
αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 15% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% στην
περίπτωση μικρότερης ποσότητας.
Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου από τα έγγραφα της σύμβασης
ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή.
Η διάρκεια της σύμβασης, ήτοι η παράδοση του φυσικού αντικειμένου, σύμφωνα με το Παράρτημα Α’Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας ορίζεται ως εξής :
για το είδος i) προμήθεια τριών (03) VAN το αργότερο εντός οκτώ (08) μηνών από την επομένη της
υπογραφής της Σύμβασης
και για το είδος ii) προμήθεια δεκατριών (13) οχημάτων μεταφοράς σκύλων Κ-9 να είναι ο συντομότερος
δυνατός και μέχρι έξι (06) μήνες από την επόμενη ημέρα της υπογραφής της σχετικής σύμβασης.
Μικρότερος χρόνος παράδοσης θα θεωρηθεί πλεονέκτημα, σύμφωνα με τον Πίνακα Κριτηρίων
Αξιολόγησης.
Στους ανωτέρω χρόνους δεν περιλαμβάνεται ο χρόνος οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ της
παρούσας διακήρυξης.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς,
βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής.
1.4

Θεσμικό πλαίσιο

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ’ εξουσιοδότηση
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και αναφέρονται αναλυτικά παραπάνω στην
απόφαση Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής περί διακήρυξης του παρόντος διαγωνισμού, και
στην οποία επισυνάπτονται οι παρόντες όροι της διακήρυξης.
1.5

Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών (υποβολής μέσω ΕΣΗΔΗΣ), ύστερα από
προθεσμία τουλάχιστον σαράντα (40) ημερών, από την επομένη της ημερομηνίας αποστολής της
προκήρυξης σύμβασης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του
άρθρου 27 του Ν. 4412/2016, είναι η 12-02-2021 και ώρα 15:00.
Η διαδικασία (αποσφράγιση προσφορών) θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 19-02-2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, στην
αίθουσα 318 (3ος όροφος) του κεντρικού κτιρίου του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής
Ακτοφυλακής, Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1- Ε2 εντός Λιμένα Πειραιά.
1.6

Δημοσιότητα

Α.
Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης θα αποσταλεί με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση την 30-12-2020
στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης [Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ: 2021/S 001-000402].
Β.
Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο
Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης θα καταχωρηθούν στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης θα καταχωρηθεί στον ιστότοπο https://diavgeia.gov.gr/
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: http://www.promitheus.gov.gr, όπου η
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σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικούς
Αριθμούς 104753 και 104754
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης), όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο στον ιστότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).
Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση
(URL): www.hcg.gr στη διαδρομή: «Διαγωνισμοί Προμηθειών Τακτικοί Διαγωνισμοί», στο σύνδεσμο
«Δημοσιεύσεις», καθώς και στον διαδικτυακό τόπο του ΥΝΑΝΠ (www.ynanp.gr) στο σύνδεσμο
«Διαγωνισμοί – Διαβουλεύσεις».
1.7

Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης
και της αρμοδιότητάς τους,
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
δ) δεν συντρέχει στο πρόσωπό τους και στα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 24 του Ν. 4412/2016,
κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων.
H Αναθέτουσα Αρχή, λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την αποτελεσματική πρόληψη, τον εντοπισμό
και την επανόρθωση συγκρούσεων συμφερόντων που προκύπτουν κατά την διεξαγωγή των διαδικασιών
σύναψης σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού και της προετοιμασίας της διαδικασίας,
καθώς και της κατάρτισης των εγγράφων της σύμβασης, ούτως ώστε να αποφεύγονται τυχόν στρεβλώσεις
του ανταγωνισμού και να διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση όλων των οικονομικών φορέων, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του Ν.4412/2016. H Αναθέτουσα Αρχή σε περίπτωση ύπαρξης πιθανής
σύγκρουσης συμφερόντων θα εκδώσει αιτιολογημένη απόφαση επί της συνδρομής ή μη αυτής
σύμφωνα τα οριζόμενα στο προαναφερθέν άρθρο.
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2.
2.1

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:





η με αριθ. 2021/S 001-000402 Προκήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
η παρούσα Διακήρυξη με τα κάτωθι Παραρτήματα3 Α’ έως Δ’ που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος
αυτής
- Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’)
- Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ] (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’)
- Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’)
- Υπόδειγμα της Σύμβασης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’)
οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά
με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά (σχετικές αναρτήσεις θα πραγματοποιούνται
μέσω ΕΣΗΔΗΣ).

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.
Ο οικονομικός φορέας αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε
τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την
προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, τα ανωτέρω έγγραφα ή πληροφορίες που
προκύπτουν από αυτά. Οι οικονομικοί φορείς διασφαλίζουν την τήρηση των απαιτήσεων αυτών από το
προσωπικό τους, τους υπεργολάβους τους και κάθε άλλο τρίτο πρόσωπο που χρησιμοποιούν κατά την
ανάθεση ή εκτέλεση της σύμβασης.
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο είκοσι (20)
ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, ήτοι μέχρι την 22-01-2021 και
απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 60 και 67 του Ν.4412/2016. Αιτήματα
παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στο δικτυακό
τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ από
εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά
διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης), εντός της ως άνω
ταχθείσας ημερομηνίας και απαραιτήτως, το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι
ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο,
είτε εκπρόθεσμα, είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο,
δεν εξετάζονται.
3

Η Α.Α. περιγράφει ρητά τα παραρτήματα της σύμβασης (λχ τεχνικές προδιαγραφές, ειδική συγγραφή υποχρεώσεων,
υποδείγματα προσφορών, εγγυητικών επιστολών, εφόσον υπάρχουν)
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Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών
για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν, για οποιοδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα
έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (06) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την
παραλαβή των προσφορών,
β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.
2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ
των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η
ελληνική έκδοση.
Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα και σύμφωνα με τη
διαδικασία της παρ. 3.4.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα
και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν.1497/1984
(Α΄188)4. Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική
γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από
πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο5.
Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε
κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν.4250/2014 (Α΄ 94) είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον
συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει
υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη
της Χάγης της 05.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά
έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, επικυρωμένη είτε από πρόσωπο
αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας, είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην
οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα
κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα και η
μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνεται είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε
από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του
Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης αν υφίσταται στη χώρα
αυτή τέτοια υπηρεσία.
Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά
αλλοδαπή επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο
4

5

Επιτρέπεται η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή
επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του
προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η
επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων.
Άρθρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016,όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 8 περ. α του άρθρου 43 του Ν.4605/2019.θρου 43 του ν. 4605/2019.
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επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο
έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05.10.1961. Η επικύρωση
αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα
περί Δικηγόρων.
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο (σχέδια
– μελέτες) μπορούν να υποβάλλονται είτε στην ελληνική, είτε στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να
συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. Η αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας των Διαδικασιών Σύναψης
Δημοσίων Συμβάσεων διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την μετάφραση των ως άνω εντύπων, με έξοδα
του συμμετέχοντα μέχρι την ημερομηνία που θα ορισθεί προς τούτο.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου θα
πραγματοποιείται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
2.1.5 Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2, 4.1 και 6.4 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της
παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13)6, που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να
παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του
αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων
στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της
εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους
εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν, κατ’ ελάχιστο, τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης,
β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το
ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού
φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω
για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο
δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα
στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του
διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από
τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά
από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των
εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
Σχετικά υποδείγματα εγγυητικών επιστολών παρατίθενται στο Παράρτημα Γ’ της παρούσας διακήρυξης.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει
την εγκυρότητά τους.
2.2

Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής
2.2.1.1 Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα και σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών που είναι εγκατεστημένα σε:
6

Πρβλ. άρθρο 120 Ν.4512/2018 (ΦΕΚ Α΄ 5/17.1.2017), καθώς και άρθρο 15 παρ.1 Ν.4541/2018 (ΦΕΚ Α΄ 93/31.5.2018),
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α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων
συμβάσεων.
2.2.1.2 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η επιλεγείσα ένωση
οικονομικών φορέων υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή το αποτέλεσμα του
διαγωνισμού, εφ’ όσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση
της σύμβασης.
2.2.1.3 Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής
2.2.2.1 Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σε ποσοστό
2% επί της συνολικής εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης μη συνυπολογιζόμενων των δικαιωμάτων
προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης εκτός ΦΠΑ με ανάλογη στρογγυλοποίηση. Σε περίπτωση
υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα είδη της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής
υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, του/των προσφερομένου/ων είδους/ειδών εκτός ΦΠΑ.
Συγκεκριμένα, το ποσό της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής/γραμματίου καθορίζεται στα ακόλουθα
ποσά:

 Στις σαράντα μία χιλιάδες εννιακόσια είκοσι έξι ευρώ #41.926,00€#, σε περίπτωση που ο οικονομικός
φορέας συμμετέχει στο διαγωνισμό για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών,
 Στις τριάντα έξι χιλιάδες πεντακόσια τριάντα τρία ευρώ #36.533,00€#, σε περίπτωση που ο οικονομικός
φορέας συμμετέχει στο διαγωνισμό για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών του είδους i) προμήθεια
τριών (03) Van,
 Στις πέντε χιλιάδες τριακόσια ενενήντα τέσσερα ευρώ #5.394,00€#, σε περίπτωση που ο οικονομικός
φορέας συμμετέχει στο διαγωνισμό για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών του είδους ii) προμήθεια
δεκατριών (13) οχημάτων μεταφοράς σκύλων Κ-9.
Σχετικό υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής παρατίθεται στο Παράρτημα Γ’ της παρούσας
διακήρυξης (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α’).
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι την 19-03-2022, άλλως η προσφορά
απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα
να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
2.2.2.2 Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:
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α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί
ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και
β)την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδίκων βοηθημάτων προσωρινής δικαστικής
προστασίας ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών.
Για τα προηγούμενα στάδια της κατακύρωσης, η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους συμμετέχοντες
στις κάτωθι περιπτώσεις: α) λήξης του χρόνου ισχύος της προσφοράς και μη ανανέωσης αυτής και β)
απόρριψης της προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ή ένδικο βοήθημα ή
έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή ένδικων βοηθημάτων ή έχει
λάβει χώρα παραίτηση από το δικαίωμα άσκησης αυτών ή αυτά έχουν απορριφθεί αμετακλήτως.
2.2.2.3 Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως
2.2.6, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει
εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.
2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό)
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή
νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή
περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:
2.2.3.1 Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη7 καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους
λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή 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),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της 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), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του
οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το
Ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της
13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική
αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως
αυτές ορίζονται 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
7

Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 6 του ν. 4497/2017.
Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι για τις συμβάσεις άνω των ορίων, η αναφορά στο ΕΕΕΣ σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση”
νοείται, δεδομένης της ως άνω νομοθετικής μεταβολής, ως “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του
οικονομικού φορέα στο Μέρος ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικέςαποφάσεις.
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χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική
νομοθεσία με το Ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται 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 (Α΄ 215).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.),
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (I.K.E.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στους
διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στον
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου8.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά
στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη
απόφαση9.
2.2.3.2 Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε οικονομικός
φορέας, εάν η αναθέτουσα αρχή:
(α) γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή
διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία, ή/και
(β) μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις
του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, ή/και
(γ) γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού
φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής
προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά
όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει,
ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3)
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα
του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την

8

9

Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 τελευταία δύο εδάφια του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν.
4497/2017
Πρβλ. παρ. 10 άρθρου 73 ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.
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αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και
ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.10
2.2.3.3 Αν 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. Οι υποχρεώσεις των ανωτέρω περιπτώσεων α΄ και β΄ δεν θεωρείται ότι έχουν
αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό
διακανονισμό που τηρείται. Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει
καταφατικά στο σχετικό ερώτημα του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ), του άρθρου 79 ή
άλλου αντίστοιχου εντύπου ή δήλωσης με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει
ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά
περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του. Οι περιπτώσεις α΄ και β΄ παύουν να
εφαρμόζονται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις ανωτέρω υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση,
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την
καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού διακανονισμού.11
2.2.3.4 Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός
φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν.
4412/2016,ήτοι των υποχρεώσεών του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής,
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το
εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού
δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α’ του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’
147),
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί
υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία
πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται
σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε
εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο
οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την
προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση,
λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του
λειτουργίας12,
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας
συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
(δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του Ν. 4412/2016
δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού
φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48
του Ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα

10
11

Πρβ. άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ του ν. 4412/2016 , η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4488/2017
Πρβ. άρθρο 73 παρ. 2A του ν. 4412/2016 , η οποία προστέθηκε με το άρθρο 267 του ν.4738/2020 (Α207)

12

Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων),
καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.8.2.
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φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
(ζ) εάν 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, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016,
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο
πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές
πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό,
την επιλογή ή την ανάθεση,
(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 13
2.2.3.5 Αποκλείεται, επίσης, οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της
παρούσας σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.
3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού)14.
2.2.3.6 Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή
παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.
2.2.3.7 Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2(γ) και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι
τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος
αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς
φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα
το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την
περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.15
2.2.3.8 Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται μετά από σύμφωνη γνώμη της επιτροπής σύμφωνα με τα οριζόμενα
στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147).
2.2.3.9 Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74
του Ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία
σύναψης της σύμβασης.
13

14

15

Πρβλ. παράγραφο 10 του άρθρου 73 ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.Επίσης,
πρβλ. υπ’ αριθμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 έγγραφο της Αρχής (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-09Β) σχετικά με την απόφαση ΔΕΕ της 24
Οκτωβρίου 2018 στην υπόθεση C-124/2017.
Ο λόγος αποκλεισμού της παρ. 2.2.3.5 τίθεται στην παρούσα διακήρυξη μόνο εφόσον η εκτιμώμενη αξία της υπό ανάθεση
σύμβασης υπερβαίνει το 1.000.000,00 € χωρίς ΦΠΑ. Κατά το στάδιο της υποβολής της προσφοράς η μη συνδρομή του
ανωτέρω εθνικού λόγου αποκλεισμού δηλώνεται στο αντίστοιχο πεδίο του ΕΕΕΣ [αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού]
Πρβλ παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016.
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2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος
εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του
Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν
στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε
θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού.
2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια16
Όσον αφορά στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν, συναρτήσει της ημερομηνίας σύστασής τους:
α) Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στο διαγωνισμό για το σύνολο των υπό προμήθεια
ειδών (i) και (ii) της προμήθειας:
είτε γενικό17 ετήσιο κύκλο εργασιών18 για τα ακόλουθα έτη:
 έτος (2017) κύκλος εργασιών (#990.000,00€#) νόμισμα (ευρώ)
 έτος (2018) κύκλος εργασιών (#990.000,00€#) νόμισμα (ευρώ)
 έτος (2019) κύκλος εργασιών (#990.000,00€#) νόμισμα (ευρώ)
είτε μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών: αριθμός ετών (τρία) μέσος γενικός κύκλος εργασιών
(#990.000,00€#), νόμισμα ευρώ.
β) Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στο διαγωνισμό μόνο για το EΙΔΟΣ (i) προμήθεια
τριών (03) Van:
είτε γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών για τα ακόλουθα έτη:
 έτος (2017) κύκλος εργασιών (#860.000,00€#) νόμισμα (ευρώ)
 έτος (2018) κύκλος εργασιών (#860.000,00€#) νόμισμα (ευρώ)
 έτος (2019) κύκλος εργασιών (#860.000,00€#) νόμισμα (ευρώ)
είτε μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών: αριθμός ετών (τρία) μέσος γενικός κύκλος εργασιών
#860.000,00€#, νόμισμα ευρώ.
γ) Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στο διαγωνισμό μόνο για το ΕΙΔΟΣ (ii) προμήθεια
δεκατριών (13) οχημάτων μεταφοράς σκύλων Κ-9:
είτε γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών για τα ακόλουθα έτη:
 έτος (2017) κύκλος εργασιών (#130.000,00€#) νόμισμα (ευρώ)
 έτος (2018) κύκλος εργασιών (#130.000,00€#) νόμισμα (ευρώ)
 έτος (2019) κύκλος εργασιών (#130.000,00€#) νόμισμα (ευρώ)
16
17
18

Πρβλ άρθρο 75 παρ. 3 ν. 4412/2016.
Ο ''γενικός'' κύκλος εργασιών αναφέρεται σε όλες τις δραστηριότητες του οικονομικού φορέα.
Ο ελάχιστος ετήσιος κύκλος εργασιών που συμπληρώνεται στα συγκεκριμένα πεδία από την A.A. δεν υπερβαίνει το
διπλάσιο της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός από δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, όπως σχετικά με τους
ειδικούς κινδύνους που αφορούν τη φύση των αγαθών (πρβλ. άρθρο 75 παρ. 3 υποπ. 2 ν. 4412/2016)
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είτε μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών: αριθμός ετών (τρία) μέσος γενικός κύκλος εργασιών
(#130.000,00€#), νόμισμα ευρώ.
2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα19
Στην παρούσα διαδικασία δεν έχουν τεθεί κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα.
2.2.7 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της
παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των
δεσμών τους με αυτούς20. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους
αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων
στηρίζονται.
Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που
σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω
οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της
σύμβασης.
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.
2.2.8 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
2.2.8.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις
καταστάσεις του άρθρου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των άρθρων 2.2.4, 2.2.5 και
2.2.6 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό
συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του Ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο
Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα Β’, το οποίο
αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του Ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ21 καταρτίζεται
βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται
από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες του Παραρτήματος 122.
Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) του άρθρου 79 του Ν.4412/2016 μπορεί να
υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
19

Πρβλ άρθρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016.
Πρβλ άρθρο 78 παρ.1 του ν. 4412/2016. Δύνανται, επίσης, να στηρίζονται και στις ικανότητες του/ των υπεργολάβων, στους
οποίους προτίθενται να αναθέσουν την εκτέλεση τμήματος/ τμημάτων της υπό ανάθεσης σύμβασης
21
Το ΕΕΕΣ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την
αναθέτουσα αρχή, Μέρος ΙΙ Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, Μέρος ΙΙΙ Κριτήρια αποκλεισμού, Μέρος IV Κριτήρια
Επιλογής, .., Μέρος VI Τελικές δηλώσεις.
22
Από τις 2-5-2019, παρέχεται η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που
προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης και διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ).
Μπορείτε να δείτε τη σχετική ανακοίνωση στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr Πρβλ και το Διορθωτικό
(Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 17/65 της 23ης Ιανουαρίου 2018) στον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/7 για
την καθιέρωση του τυποποιημένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας , με το οποίο επιλύθηκαν τα σχετικά
ζητήματα ορολογίας που υπήρχαν στο αρχικό επίσημο ελληνικό κείμενο του Εκτελεστικού Κανονισμού, Μπορείτε να δείτε το
σχετικό
Διορθωτικό
στην
ακόλουθη
διαδρομή
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
20

«Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία»
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ευρωπαϊκή Συμμετοχή: 90% - Εθνική Συμμετοχή: 10% και
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκή
Συμμετοχή: 75% - Εθνική Συμμετοχή: 25% αντίστοιχα
Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας

Σελίδα 30

ΑΔΑ: ΩΖΜΖ4653ΠΩ-ΝΕΚ
Ανήκει στην υπ’ αριθµ. 16/2020 Διακήρυξη Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ
2ο

21PROC007977631 2021-01-04

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο
είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα23 ως
προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας 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.24
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.
2.2.8.2 Αποδεικτικά μέσα 25
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους,
όπως ορίζονται στα άρθρα 2.2.1 έως 2.2.7, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή
των δικαιολογητικών της παρούσας παραγράφου και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του
άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του Ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων
φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 2.2.7 της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται
υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι
αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά
περίπτωση (άρθρα 2.2.5 και 2.2.6).
Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται,
εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι
αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.3.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν
και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης,
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ).
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που
έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.
Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:
 οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί
έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,
 οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την
υποβολή των δικαιολογητικών26. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της
υπογραφής τους.
23
24

25

26

Πρβλ. άρθρο 79Α ν. 4412/2016, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017
Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω δυνατότητα εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του οικονομικού φορέα. Εξακολουθεί να
υφίσταται η δυνατότητα να υπογράφεται το ΕΕΕΣ από το σύνολο των φυσικών προσώπων που αναφέρονται στα τελευταία
δύο εδάφια του άρθρου 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017.
Για τον χρόνο έκδοσης και ισχύος των αποδεικτικών μέσων, πρβλ και το με αρ πρωτ 2210/19-04-2019 (ΑΔΑ : 66ΓΠΟΞΤΒΖ9Κ) έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ.
Πρβ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση
αδ’ του ν. 4605/2019.
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Β.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3 οι προσφέροντες
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά27:
α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο 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 πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την
υποβολή του.
Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω
παράγραφο,
β) για τις παραγράφους 2.2.3.228 και 2.2.3.429 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως,
στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν
από την υποβολή του. Παράλληλα, απαιτείται επιπλέον η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του προσωρινού
αναδόχου αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός
ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης)
στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές. Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ηλεκτρονικά και δεν
χρειάζεται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής. Το ως άνω δικαιολογητικό υποβάλλεται ηλεκτρονικά
μέσω του συστήματος σε μορφή αρχείου .pdf.
Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2 α., πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, υποβάλλεται
υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη

27

Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε
διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής:
1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων
εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου
4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια,
ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων.
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων:
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές,
υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί
από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν
θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση
(APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες
(βλ. και σημείο 6.2.)
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί
από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης
α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.
4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων,
εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.
28
Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των πιστοποιητικών φορολογικής και
ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδονται από τους ημεδαπούς φορείς, οι οικονομικοί φορείς μεριμνούν να αποκτούν εγκαίρως
πιστοποιητικά, τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο
104 του ν. 4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. Τα εν λόγω πιστοποιητικά
υποβάλλονται μαζί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα του άρθρου 22 από τον προσωρινό ανάδοχο, μέσω της λειτουργικότητας
της «Επικοινωνίας» του υποσυστήματος.
29
Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού.
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και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν
υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε
διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το
πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται
από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως
κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί
μη θέσεως σε εκκαθάριση.
Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους
στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων30.
Εάν τα ως άνω πιστοποιητικά ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας έχουν εκδοθεί προ της
κοινοποίησης της πρόσκλησης στον προσωρινό ανάδοχο, μπορούν να υποβληθούν, στην περίπτωση που
εξακολουθούν να ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής τους. Σε περίπτωση που δεν ορίζεται χρόνος ισχύος, τα
ως άνω πιστοποιητικά γίνονται δεκτά εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή
τους. Οι οικονομικοί φορείς πρέπει να μεριμνούν να αποκτούν εγκαίρως πιστοποιητικά τα οποία να
καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 104
του Ν.4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι.
γ) για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις
(3) μήνες πριν από την υποβολή του, 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. Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του
ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να
απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού.
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου τα
έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο
2.2.3.1, στις περιπτώσεις α και β της παραγράφου 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3..4
τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή
στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή
εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1, στις περιπτώσεις α και β της
παραγράφου 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται
διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν.
4412/2016.
δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού
φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.

30

Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet.
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ε) για την παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών31, εφόσον ο προσωρινός
ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρεία. [Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγμένες
στο Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του
νόμιμου εκπροσώπου τους]:
Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από
το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, το οποίο να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30)
εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, καθώς και αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των
μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά
είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την
ημέρα υποβολής της προσφοράς.
Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυμη εταιρεία, και εφόσον έχει, κατά το δίκαιο της έδρας
της, ονομαστικές μετοχές προσκομίζει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το
οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό των
μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας
με ημερομηνία το πολύ τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς ή κάθε άλλο
στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών, που έχει
συντελεστεί τις τελευταίες τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς.
Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την έδρα της δεν
έχει ονομαστικές μετοχές, υποβάλλει βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών
από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση του
διαγωνιζόμενου, έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των
μετοχών και αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, σχετική κατάσταση μετόχων (με 1%), σύμφωνα με την
τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Αν δεν προσκομισθεί
κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι μέτοχοι αυτοί δεν της είναι
γνωστοί.
Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. Δύναται, ωστόσο, να αποδείξει
τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων, και μόνο στην περίπτωση αυτή η εταιρεία αποκλείεται
από την παρούσα διαδικασία.
Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης
των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των
μητρώων του Ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/2005», και
στ) για την παράγραφο 2.2.3.8 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016.
B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/ βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016, με
το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην
περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται
από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της
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Πρβλ. άρθρο 8 Ν. 3310/2005 και π.δ. 82/1996.
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χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη
δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού.
Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4
(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά,
εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν,
σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.
Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας του άρθρου 2.2.5 οι οικονομικοί
φορείς προσκομίζουν οικονομικές καταστάσεις ή αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων της τελευταίας
τριετίας, στην περίπτωση που η δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων απαιτείται από τη νομοθεσία
της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω
δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με
οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.
Εάν η επιχείρηση λειτουργεί για χρόνο μικρότερο της τριετίας θα υποβάλει οικονομικές καταστάσεις για
όσο χρόνο λειτουργεί.
Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας του άρθρου 2.2.6 στην παρούσα διαδικασία δεν έχουν τεθεί
κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα.
Β.5. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι
νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις
μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης,
το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές
περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως
καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε.,
κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του
νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή
προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή
αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα
κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά,
πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα),
συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την
υποβολή τους.
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου
εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και
εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.
Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν
τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των
μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
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Β.6. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις
εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του
Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο
οργανισμό πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.
Β.7. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του Ν. 4412/2016.
Β.8. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων,
σύμφωνα με το άρθρο 2.2.7 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, καθώς
και στην περίπτωση που ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους
τμήμα(τα) της σύμβασης, προσκομίζει είτε ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ των μερών είτε σχετική
υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη από τον τρίτο, η οποία θα φέρει ημερομηνία εντός των
τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των
προσφορών και στην οποία δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής (αρ. 3 Ν. 4250/2014),
στην οποία θα δηλώνεται κατά περίπτωση ότι θα παράσχουν στον συμμετέχοντα οικονομικό φορέα τους
αναγκαίους πόρους για τη συμμετοχή στο συγκεκριμένο διαγωνισμό καθώς και το(α) τμήμα(τα) της
σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους. Το ως
άνω δικαιολογητικό υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος σε μορφή αρχείου .pdf.
2.3

Κριτήρια Ανάθεσης

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κριτηρίων που αναλύονται στον Πίνακα
Κριτηρίων Αξιολόγησης που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Α’ - Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Για το είδος i) τρία (03) οχημάτων επιτήρησης τύπου VAN 4x4
Α΄ ΟΜΑΔΑ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

4.

Δυνατότητα καταγραφής πινακίδων οχημάτων από τις προαναφερόμενες κάμερες
ασφαλείας (μπροστά και πίσω) ή εναλλακτικά από επιπλέον κάμερες.
Ανάλυση θερμικής κάμερας
Συνεχής οπτική μεγέθυνση μεταξύ των πεδίων θέασης χωρίς απώλεια της εικόνας. ≥
12Χ
Δυνατότητα ανίχνευσης (detection) ανθρώπινου στόχου>=10 χλμ με βήμα 1 χλμ

5.
6.

Δυνατότητα αναγνώρισης (recognition) ανθρώπινου στόχου>=4 χλμ με βήμα 1 χλμ
Δυνατότητα ταυτοποίησης (identification) ανθρώπινου στόχου>=2 χλμ με βήμα 1 χλμ

1.
2.
3.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

§1.2.18

5%

§2.2

8%

§2.8

7%

§2.11

5%

§2.12
§2.13

5%
5%

§2.14
§2.15
§2.16
§3.4
§10.6
§12.4
§13.50
§16.18

5%
5%
5%
5%
12%
5%
5%
3%
80%

7. Δυνατότητα ανίχνευσης (detection) μικρού σκάφους>=15 χλμ με βήμα 1 χλμ
8. Δυνατότητα αναγνώρισης (recognition) μικρού σκάφους>=7 χλμ με βήμα 1 χλμ
9. Δυνατότητα ταυτοποίησης (identification) μικρού σκάφους>= 4χλμ με βήμα 1 χλμ
10. Ανάλυση κάμερας ημέρας
11. Αυτονομία του συστήματος τροφοδοσίας ισχύος>= 8 ώρες με βήμα 4 ωρών .
12. Πλήρης σύμπτυξη και κάλυψη εξοπλισμού αισθητήρων
13. Δυνατότητα ζωντανής μετάδοσης εικόνας στο σταθμό εργασίας
14. Υπηρεσία ασύρματης ευρυζωνικής επικοινωνίας δεδομένων≥25GB / μήνα
Σύνολο Βαθμολογίας Α΄Ομάδας
B΄ ΟΜΑΔΑ: ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΚΑΛΥΨΗΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ

1

Διάρκεια εγγυημένης λειτουργίας προμήθειας με βήμα 6 μηνών.

Σύνολο Βαθμολογίας Β΄Ομάδας

§17.1

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
20%
20%
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ για το είδος ii) δεκατριών (13) οχημάτων μεταφοράς σκύλων Κ-9
ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών
Α΄ ΟΜΑΔΑ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ – ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Α/Α

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

2.6

30%

2.7

30%

2.8

10%

Ισχύς Κινητήρα: να είναι τουλάχιστον 88 KW Μεγαλύτερη ισχύς κινητήρα θα
θεωρηθεί πλεονέκτημα.
Ροπή Στρέψης κινητήρα: να είναι τουλάχιστον 250 Nm. Μεγαλύτερη μέγιστη
ροπή στρέψης κινητήρα θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.
Σχέσεις ταχυτήτων: να είναι είτε χειροκίνητο είτε αυτοματοποιημένο
(σειριακό) ή πλήρως αυτόματο με τουλάχιστον πέντε (05) σχέσεις μετάδοσης
κίνησης προς τα εμπρός και μίας (01) προς τα πίσω. Έξι (06) ή περισσότερες
σχέσεις μετάδοσης κίνησης προς τα εμπρός και μίας (01) οπίσθιας σχέσης θα
θεωρηθούν πλεονέκτημα.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α΄ ΟΜΑΔΑΣ

1
2

3

70%

Β΄ ΟΜΑΔΑ: ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗΣ
Α/Α

1

2

3

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

12.1.1

10%

12.5

15%

9.5

5%

Εγγύηση καλής λειτουργίας: τουλάχιστον δύο (02) έτη από την ημερομηνία
οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής ή για τουλάχιστον 60.000 km
(χωρίς περιορισμό χρόνου), ότι επέλθει νωρίτερα. Μεγαλύτερο διάστημα
εγγύησης θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.
SERVICE: Απαίτηση για τουλάχιστον 100.000 χλμ ή τέσσερα (04) χρόνια,
όποιο επέλθει πρώτο. Η ανάληψη υποχρέωσης από τον Ανάδοχο, αδαπάνως
για την υπηρεσία, για περισσότερα Service, θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.
Χρόνος παράδοσης: έξι (06) μήνες από την επόμενη ημέρα της υπογραφής
της σχετικής σύμβασης. Μικρότερος χρόνος παράδοσης θα θεωρηθεί
πλεονέκτημα.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Β΄ ΟΜΑΔΑΣ

30%

2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών
Για το είδος i) τρία (03) οχημάτων επιτήρησης τύπου VAN 4x4

Τα κριτήρια τεχνικής αξιολόγησης κατατάσσονται στις ομάδες: Α. Τεχνικών προδιαγραφών και ποιότητα
απόδοσης Β. Τεχνικής Υποστήριξης &Κάλυψης.
Κάθε ομάδα χωρίζεται σε μία ή περισσότερες υποομάδες, οι συντελεστές βαρύτητας και οι βαθμοί των
οποίων δίνονται στον παρακάτω Πίνακα. Για κάθε προσφορά βαθμολογούνται τα επιμέρους στοιχεία των
ομάδων (ή υποομάδων). Η βαθμολογία κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100-120 βαθμούς. Η
βαθμολογία των επί μέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που
ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 120
βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. Η συνολική βαθμολογία όπως προκύπτει από
τον κατωτέρω τύπο (1) κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς.
Για τις παραπάνω ομάδες ορίζεται σχετικός συντελεστής βαρύτητας που ανέρχεται σε ποσοστό επί τοις
εκατό 80 και 20 για κάθε ομάδα αντίστοιχα. Το άθροισμα των σχετικών συντελεστών βαρύτητας των
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Ομάδων Κριτηρίων Αξιολόγησης ανέρχεται σε 100. Η βαθμολόγηση και κατάταξη των προσφορών γίνεται
σύμφωνα με τον τύπο:
ΣΒΤΠ (Συνολική Βαθμολογία Τεχνικής Προσφοράς)= σ1*Κ1 + σ2*Κ2+ ……..+σν*Κν (1)
Όπου «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου ανάθεσης Κν και ισχύει σ1+σ2+….+σν = 1.
Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς.
ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Για την βαθμολόγηση των στοιχείων του πίνακα αξιολόγησης θα χρησιμοποιηθεί ο παρακάτω
μαθηματικός τύπος:
Βαθμός Κi= 100+20 * (Μ προσφ. – Μ ελαχ.) / (Μ μέγ. – Μ ελαχ.),
Όπου:
«Μ προσφ. » είναι η προσφερόμενη τιμή/υπερκάλυψη του όρου βάσει της προσφοράς του Υποψηφίου
Αναδόχου
«Μ ελαχ. » είναι η ελάχιστη τιμή/ικανοποίηση του όρου βάσει της παρούσας τεχνικής προδιαγραφής
«Μ μέγ. » είναι η μέγιστη τιμή βάσει της παρούσας τεχνικής προδιαγραφής ή σε περίπτωση που ορίζεται
η μέγιστη υπερκάλυψη του όρου βάσει του συνόλου προσφορών των Υποψηφίων Αναδόχων.
Σημειώνεται ότι για το στοιχείο Α/Α 1 του πίνακα κριτηρίων αξιολόγησης, σε περίπτωση που οι
Υποψήφιος Ανάδοχος προσκομίσει μόνο τις κάμερες σύμφωνα με παρ. 1.2.17 θα βαθμολογηθεί με 100,
ενώ σε περίπτωση που ικανοποιείται επιπλέον και η παρ. 1.2.18 [δυνατότητα καταγραφής πινακίδων
οχημάτων από τις προαναφερόμενες κάμερες ασφαλείας (μπροστά και πίσω) ή εναλλακτικά από επιπλέον
κάμερες ] θα βαθμολογηθεί με 120.
Για το είδος ii) δεκατριών (13) οχημάτων μεταφοράς σκύλων Κ-9 ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών
Τα κριτήρια τεχνικής αξιολόγησης κατατάσσονται στις ομάδες: Α. Τεχνικών Προδιαγραφών και Ποιότητας
Απόδοσης. Β. Τεχνικής Υποστήριξης και Κάλυψης.
Κάθε ομάδα χωρίζεται σε μία ή περισσότερες υποομάδες, οι συντελεστές βαρύτητας και οι βαθμοί των
οποίων δίνονται στον παρακάτω Πίνακα. Για κάθε προσφορά βαθμολογούνται τα επιμέρους στοιχεία των
ομάδων (ή υποομάδων). Η βαθμολογία κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100-120 βαθμούς. Η
βαθμολογία των επί μέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που
ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 120
βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. Η συνολική βαθμολογία όπως προκύπτει από
τον κατωτέρω τύπο (1) κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς.
Για τις παραπάνω ομάδες ορίζεται σχετικός συντελεστής βαρύτητας που ανέρχεται σε ποσοστό επί τοις
εκατό 70 και 30 για κάθε ομάδα αντίστοιχα. Το άθροισμα των σχετικών συντελεστών βαρύτητας των
Ομάδων Κριτηρίων Αξιολόγησης ανέρχεται σε 100. Η βαθμολόγηση και κατάταξη των προσφορών γίνεται
σύμφωνα με τον τύπο: U = σ1*Κ1 + σ2*Κ2+ …..+σν*Κν (1). Όπου «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του
κριτηρίου ανάθεσης Κν και ισχύει σ1+σ…+...+σν = 1. Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα
με βάση τα στοιχεία της προσφοράς.
Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε στοιχείου των ομάδων είναι το γινόμενο του επί μέρους συντελεστή
βαρύτητας του στοιχείου επί τη βαθμολογία του και η συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το
άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των στοιχείων και των δύο ομάδων. Η τελική
βαθμολογία με βάση τα παραπάνω κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς.
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ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Για την βαθμολόγηση των στοιχείων του πίνακα αξιολόγησης θα χρησιμοποιηθεί ο παρακάτω
μαθηματικός τύπος: Βαθμός = 100+20 * (Μ προσφ. - Μ ελαχ.) / (Μ μέγ. - Μ ελαχ.), Όπου: «Μ προσφ. »
είναι η προσφερόμενη τιμή/υπερκάλυψη του όρου βάσει της προσφοράς του Υποψηφίου Αναδόχου, «Μ
ελαχ.» είναι η ελάχιστη τιμή/ικανοποίηση του όρου βάσει της παρούσας τεχνικής προδιαγραφής, «Μ
μέγ.» είναι η μέγιστη τιμή βάσει της παρούσας τεχνικής προδιαγραφής ή σε περίπτωση που ορίζεται η
μέγιστη υπερκάλυψη του όρου βάσει του συνόλου προσφορών των Υποψηφίων Αναδόχων.
Τα ανωτέρω κριτήρια επιλέχθηκαν με γνώμονα την αξιολόγηση των Υποψηφίων Αναδόχων με σκοπό την
επιλογή βάσει της βέλτιστης δυνατής ικανοποίησης των ακόλουθων υπηρεσιακών στόχων: 1.
Επιχειρησιακή Ικανότητα / Απόδοση (Ομάδα Α: 1, 2,). 2. Ευκολία χειρισμού (Ομάδα Α: 3). 3. Προσαύξηση
του χρόνου εγγύησης από τις ελάχιστες απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών (Ομάδα Β1). 4. Τεχνική
υποστήριξη και εξυπηρέτηση μετά την πώληση (Ομάδα Β: 2). 5. Προθεσμία παράδοσης των ειδών (Ομάδα
Β: 3).
2.4

Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Α’ της Διακήρυξης,
είτε για το σύνολο των ειδών, είτε τμηματικά για οποιοδήποτε είδος (για το σύνολο της ποσότητας
έκαστου είδους), όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στους Πίνακες των υπό προμήθεια ειδών της
διακήρυξης και στο Παράρτημα Α’ (Τεχνικές Προδιαγραφές) της διακήρυξης.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά
ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό
τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το
είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής
μεταξύ τους), καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
2.4.2.1 Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η
παρούσα διακήρυξη (άρθρο 1.5), στην Ελληνική Γλώσσα32, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στο Ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και στην υπ’ αριθ. 56902/215/2017 (ΦΕΚ Β’
1924/02-6-2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται
από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών
πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση
2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α.
56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών

32

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται είτε στην ελληνική είτε στην
αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά
στην ελληνική γλώσσα.
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Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)», και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ - Διαδικτυακή
πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.
Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 92 παρ. 7 του ν.4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα δικαιολογητικά της
παρούσας με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με
οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η
χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις
περιπτώσεις αυτές η προσφορά ή η αίτηση συμμετοχής συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση στην οποία
δηλώνεται ότι στη χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι
στη χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για τη
συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου
εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής.
2.4.2.2 Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 37 του Ν. 4412/2016 και στο άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα
αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της.
2.4.2.3 Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:
(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» στον οποίο
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά σύμφωνα με
τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα
και
(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική
προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα
της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του
Ν. 4412/16. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης
τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις
νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται
για την αξιολόγησή της.
2.4.2.4 Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας
τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφονται ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον
προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του
παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου .pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε
αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου
το ηλεκτρονικό αρχείο .pdf]
2.4.2.5 Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος,
όπως περιγράφεται παρακάτω:
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Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται
από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/ παραχθεί από τον
ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με
χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής, με την
επιφύλαξη των αναφερθέντων στην τελευταία υποπαράγραφο της παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντος για τους
αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς.
Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα
προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται
υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη της
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης.
Εντός τριών (03) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε
έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία
απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του
ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1
παρ. 2 του ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι, ενδεικτικά, η εγγυητική επιστολή
συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν
επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν
προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή,
τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το Ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να
αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων.
Ο σφραγισμένος φάκελος, πρέπει απαραίτητα να φέρει την επωνυμία και τη διεύθυνση καθώς και τον
αριθμό τηλεφώνου, φαξ και την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του διαγωνιζομένου [σε
περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία αυτά για όλα τα μέλη της], καθώς
επίσης και τις ενδείξεις:

Διακήρυξη ………/2020
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με τίτλο
«i) «Προμήθεια τριών (03) VAN επιτήρησης εξοπλισμένα με θερμικές κάμερες και ραντάρ», συστημικός
αριθμος : ………….
και ii) «Προμήθεια δεκατριών (13) οχημάτων μεταφοράς σκύλων Κ-9 ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών»,
συστημικός αριθμος : ………….»
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:

Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών/
Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών/Τμήμα 2ο Υλοποίησης προμηθειών Τακτικών
Διαγωνισμών
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ : ____/_____/20…..
Αριθμός συστημικού διαγωνισμού: -……………….«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία»
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ………/……/20……
«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία»
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Δεν πρέπει, να χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να αποσφραγισθούν και
να επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.
Τυχόν σφραγισμένοι φάκελοι να αναγράφουν επί αυτών αν τυχόν αφορούν δικαιολογητικά
συμμετοχής ή στοιχεία τεχνικής προσφοράς ή στοιχεία οικονομικής προσφοράς ή δικαιολογητικά
κατακύρωσης.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο
κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή
ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την
ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»
2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία
περιλαμβάνουν: Α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3
του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016 και Β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του
Ν.4412/2016 και τα άρθρα 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.
Γ) Για τη διευκόλυνση της Επιτροπής Διενέργειας των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων οι
συμμετέχοντες, μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό υποχρεωτικά θα πρέπει να
υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ, και Αίτηση Συμμετοχής στο Διαγωνισμό, με μορφή επιστολής
ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα αναγράφουν τα ακόλουθα στοιχεία:
α) την αναθέτουσα αρχή στην οποία απευθύνεται (ήτοι Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής/Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών/Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας
Αποθηκών/Τμήμα 2ο Υλοποίησης προμηθειών Τακτικών Διαγωνισμών),
β) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ., τη διεύθυνση καθώς και τον αριθμό τηλεφώνου, φαξ και την
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του οικονομικού φορέα που συμμετέχει στο διαγωνισμό (σε
περίπτωση αντιπροσώπευσης αναφέρονται τα στοιχεία του αντιπροσωπευόμενου). Σε περίπτωση
Ένωσης/Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται τα ανωτέρω στοιχεία για όλα τα μέλη της.
γ) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης (Αριθμός Διακήρυξης, Τίτλος αυτής όπως αναγράφεται στο
εξώφυλλό της και Αριθμός του συστημικού διαγωνισμού για τον οποίο υποβάλλεται προσφορά),
δ) ότι η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον προσφέροντα για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την
επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης,
ε) ότι έλαβαν γνώση και αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας διακήρυξης
(συμπεριλαμβανομένης τυχόν άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης) και πληρούν όλα τα κριτήρια
συμμετοχής,
στ) ότι δεν αποκλείστηκαν τελεσίδικα από διαγωνισμούς για προμήθειες του Δημοσίου, με απόφαση
της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης ούτε κηρύχθηκαν
έκπτωτοι με τελεσίδικη απόφαση από συμβάσεις άλλης Δημόσιας Υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. ή
Α.Ε. του Δημοσίου Τομέα γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις,
ζ) εάν για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ο συμμετέχων στηρίζεται στις ικανότητες τρίτων φορέων και
αναφορά της επωνυμίας αυτών,
η) εάν προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή
υπεργολαβίας και αναφορά της επωνυμίας αυτών και το αντίστοιχο ποσοστό επί του συνόλου της
σύμβασης, και
θ) το χρόνο ισχύος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.
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Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ, το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων
τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα Β’)33.
Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται σε μορφή αρχείου .pdf, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο από τον
προσφέροντα.
* Στην περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, το ως άνω Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης (ΕΕΕΣ) πρέπει να υπογράφεται από πρόσωπο που έχει την εξουσία να εκπροσωπεί και να
δεσμεύει την εταιρεία.
Παράλληλα, σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο θα πρέπει να υποβάλλουν
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) σύμφωνα με το Παράρτημα Β’ της παρούσας στο οποίο θα
δηλώνουν τη μη έκδοση τελεσίδικης καταδικαστικής απόφασης για τα αδικήματα που αναφέρονται
ανωτέρω όλα τα φυσικά πρόσωπα που εκπροσωπούν την εταιρεία. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση
που περισσότερα πρόσωπα, σύμφωνα με τα παραπάνω έχουν υποχρέωση υπογραφής του ΕΕΕΣ,
υπογράφουν στο Μέρος VI Τελικές δηλώσεις του ίδιου (και όχι διαφορετικού για κάθε υπογράφοντα)
ΕΕΕΣ. Ειδικότερα, το ως άνω Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) θα πρέπει να αφορά την
ποινική κατάσταση των κατωτέρω προσώπων όχι δε την εταιρεία αυτή καθ’ εαυτή καθώς η ελληνική
έννομη τάξη προϋποθέτει ανθρώπινη συμπεριφορά για την τέλεση ποινικού αδικήματος και ως εκ
τούτου το νομικό πρόσωπο δεν δύναται να έχει ποινική ευθύνη. Τέτοια ευθύνη έχουν μόνο τα φυσικά
πρόσωπα που διοικούν και εκπροσωπούν το νομικό πρόσωπο. Συγκεκριμένα, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο
Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) περί µη καταδίκης µε τελεσίδικη απόφαση για κάποιο από τα ανωτέρω
αναλυτικά αναφερόμενα αδικήματα υποβάλλουν:
α) όλοι οι Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε και Ε.Ε,
β) όλοι οι Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ε.Π.Ε., Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. ή Μονοπρόσωπη
Ι.Κ.Ε.,
γ) ο Πρόεδρος του Δ.Σ., όλα τα μέλη του Δ.Σ. και όλοι οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι όταν το νομικό
πρόσωπο είναι Α.Ε. και
δ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου όλοι οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.
* Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός το ως άνω ΕΕΕΣ, υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του
συνεταιρισμού.
* Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προμηθευτών – κοινοπραξία, το ως άνω ΕΕΕΣ, θα πρέπει να
υποβάλλεται από κάθε µέλος που συμμετέχει στην Ένωση ή Κοινοπραξία σύμφωνα με τα ανωτέρω
33

Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας προκειμένου να διαμορφώσει το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) θα πρέπει
να ακολουθήσει τα ακόλουθα βήματα:
α) Λήψη και αποθήκευση στον Η/Υ του αρχείου «Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)», το οποίο υπάρχει
αναρτημένο σε μορφή .xml στο ΕΣΗΔΗΣ μαζί με τα άλλα συνημμένα αρχεία της παρούσας προκήρυξης.
β) Μετάβαση στην ιστοσελίδα https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el.
γ) Επιλογή «Οικονομικός Φορέας» και στη συνέχεια «Εισαγωγή ΕΕΕΠ».
δ) Τηλεφόρτωση του συγκεκριμένου ΕΕΕΣ του διαγωνισμού που «κατέβασε» από το ΕΣΗΔΗΣ (σύμφωνα με το βήμα α)
ε) Συμπλήρωση και επιλογή ηλεκτρονικά των πεδίων που έχουν καθοριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή, καθώς και των
πεδίων με την ημερομηνία και τον τόπο σύνταξης. Αν είναι εφικτό, ηλεκτρονική υπογραφή του εγγράφου στο κατάλληλο
σημείο.
στ) Επιλογή «Εκτύπωση». Το αρχείο εμφανίζεται σε εκτυπώσιμη μορφή και είναι πλέον δυνατή η εκτύπωσή του με χρήση
κάποιου προγράμματος εκτυπωτή σε μορφή .pdf. Σε περιβάλλον MicrosoftWindows, το EΕΕΣ μπορεί να εκτυπωθεί ως
αρχείο PDF μέσω του φυλλομετρητή Chrome (έχει ήδη ενσωματωμένη λειτουργία εκτύπωσης PDF). Διαφορετικά, μπορεί να
χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε πρόγραμμα δημιουργίας αρχείων PDF που διατίθεται δωρεάν στο διαδίκτυο. Σε περιβάλλον
MacOSX ή Linux, το EΕΕΣ μπορεί να εκτυπωθεί από κάθε φυλλομετρητή.
ζ) Ηλεκτρονική υπογραφή του αρχείου .pdf που εκτυπώθηκε (ακόμη και εάν έχει υπογραφεί ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα).
η) Υποβολή του αρχείου ΕΕΕΣ σε μορφή .pdf (ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο) στο φάκελο της προσφοράς του μαζί με τα
υπόλοιπα δικαιολογητικά συμμετοχής.
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αναφερόμενα.
* Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης
των δεσμών του με αυτούς σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147), το ΕΕΕΣ περιέχει
επίσης τις περιγραφόμενες στην παρούσα πληροφορίες όσον αφορά τους φορείς αυτούς. Σε αυτή την
περίπτωση, καθώς και σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας θα αναθέσει τμήμα της σύμβασης υπό
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, επισυνάπτει χωριστό/α έντυπο/α ΕΕΕΣ, σύμφωνα με τα ανωτέρω,
ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο/α από τον/τους οικονομικό/ούς φορέα/εις που θα παράσχει/ουν στήριξη
ή/και τον/ους υπεργολάβο/ους (βλ. και άρθρο 131 παρ. 7 ν. 4412/2016).
Σημειώνεται ωστόσο ότι κατά την υποβολή του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) του
άρθρου 79 του ν.4412/2016, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του
οικονομικού φορέα η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στο άρθρο
2.2.3.1της παρούσας διακήρυξης, 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. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την παραπάνω εδαφίου, νοείται ο νόμιμος
εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά
το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό
πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη
διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) του άρθρου 79 του Ν.4412/2016 μπορεί να
υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής συντάσσεται σύμφωνα με το Υπόδειγμα Α’ του Παραρτήματος Γ’ της
παρούσας διακήρυξης και προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (03) εργασίμων
ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις
εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.).
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
2.4.3.2 Τεχνική προσφορά
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί
από την αναθέτουσα αρχή με το Παράρτημα Α’ (Τεχνικές Προδιαγραφές) της Διακήρυξης, περιγράφοντας
ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα
και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα του προσφερόμενου είδους, με
βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα.
Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.
Στην Τεχνική Προσφορά, µε ποινή απόρριψης, δεν θα γίνεται καμία αναφορά σε οικονομικά μεγέθη στοιχεία τα οποία αναφέρονται µόνο στην οικονομική προσφορά.
2.4.4

Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών
προσφορών
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης όπως
ορίζεται κατωτέρω:
Η τιμή του προς προμήθεια είδους δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα (τεμάχιο), συμπεριλαμβανομένων των
όποιων κρατήσεων υπέρ τρίτων και κάθε είδους δαπανών για παράδοση του είδους ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ στον
τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης, θα αναγράφονται δε ολογράφως και
αριθμητικώς.
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Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο
«Οικονομική Προσφορά». Η οικονομική προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στη συνέχεια το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε
μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ηλεκτρονικά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία
που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικά
υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα
παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις [όπως αυτές αναγράφονται στις Γενικές
Πληροφορίες της παρούσας], ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση κάθε είδους στον τόπο και με τον τρόπο που
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον
αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Επισημαίνεται ότι η σχετική προμήθεια απαλλάσσεται ΦΠΑ.
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν
αναπροσαρμόζονται.
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που
καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με
την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του Ν. 4412/2016, γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό
της σύμβασης που καθορίζεται στην παρούσα διακήρυξη και δ) θέτουν όρο αναπροσαρμογής,
αναθεώρησης ή προσαύξησης της τιμής.
Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να επιλέγεται με σαφήνεια ένας από τους τρόπους πληρωμής που
περιγράφονται στο άρθρο 5.1 της παρούσας διακήρυξης. Ο τρόπος πληρωμής θα προσδιοριστεί με
επιστολή σε ηλεκτρονικό αρχείο .pdf ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, από τον προσφέροντα, μόνο εντός του
Φακέλου «Οικονομική Προσφορά».
Οικονομικά στοιχεία που τυχόν απαιτούνται από τα οριζόμενα στο Παράρτημα Α’ Τεχνικές
Προδιαγραφές θα κατατεθούν μόνο εντός του Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» σε ηλεκτρονικό
αρχείο .pdf ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο.
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα
(12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης ήτοι μέχρι την 20-02-2022.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο, απορρίπτεται.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα
αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 2.2.2 της παρούσας, κατ' ανώτατο
όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την
προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω
ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.
Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η
αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφαση της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί
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το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη
διαδικασίας είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι.
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και
συγκεκριμένα στα άρθρα 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2 (Χρόνος και τρόπος
υποβολής προσφορών), 2.4.3 (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής
προσφοράς), 2.4.4 (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής
οικονομικών προσφορών), 2.4.5 (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1 (Αποσφράγιση και αξιολόγηση
προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί
κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με το άρθρο 3.1.1 της παρούσης
διακήρυξης,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με
το άρθρο 3.1.1 της παρούσας και το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο (02) ή περισσότερες
προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.3 περ.γ της παρούσας
(περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών
φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε
αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.
στ) η οποία είναι υπό αίρεση,
ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
η) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της
σύμβασης.
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3.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1

Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας
Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των
φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του Ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:
 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» την
19-02-2021 και ώρα 11:00 στην αίθουσα 318 του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής /
ΓΔΟΥ / ΔΙΠΕΑ (Πύλη Ε1-Ε2, Ακτή Βασιλειάδη, Πειραιάς, 3ος όροφος),
 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και
ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή,
Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.1.2
της παρούσας, κάθε προσφέρων αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα
δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν
χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν
τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή
οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016.
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει
στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων
κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.
Ειδικότερα:
α) Η αρμόδια Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών
δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη
του οργάνου.
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση μόνο των
τεχνικών προσφορών των προσφερόντων των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η
αξιολόγηση και βαθμολόγηση γίνονται σύμφωνα με τα σχετικώς προβλεπόμενα στον ν.4412/2016 και τους
όρους της παρούσας, ενώ συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν
πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή και βαθμολόγηση
των τεχνικών προσφορών, με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης του άρθρου 2.3.1 και 2.3.2 της παρούσας.
* Οι τεχνικές προσφορές, εφόσον κριθεί απαραίτητο από την Επιτροπή Διενέργειας, διαβιβάζονται σε
αρμόδια έκτακτη επιτροπή ή ομάδα εργασίας για την αντιμετώπιση ειδικών θεμάτων που αφορούν
στις διαδικασίες σύναψης η οποία δύναται να συγκροτηθεί σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 3 του Ν.
4412/2016. Η έκτακτη αυτή επιτροπή ή ομάδα εργασίας, για τις εργασίες της και την
αξιολόγηση/βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών, υποβάλλει σχετική έκθεση – πρακτικό στον
Φορέα Υλοποίησης το οποίο διαβιβάζεται στην Επιτροπή Διενέργειας, ώστε η τελευταία να
γνωμοδοτήσει για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την
αποδοχή ή/και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών με βάση το κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης,
με σχετικό πρακτικό. Το πρακτικό της τελευταίας Επιτροπής (Διενέργειας) υποβάλλεται στον Φορέα
Υλοποίησης ηλεκτρονικά μέσω στου συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ) προκειμένου στη συνέχεια το αρμόδιο
αποφασίζον όργανο να αποφανθεί σχετικά.
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Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται
ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της
«Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή34 προς έγκριση.
Τα αποτελέσματα των εν λόγω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής» & «Τεχνική Προσφορά»)
επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία
κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος
ΕΣΗΔΗΣ, στους προσφέροντες μαζί με αντίγραφο των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και
αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω σταδίων. Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική
προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας.
γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών
εκείνων των προσφερόντων που δεν έχουν απορριφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω.
δ) Η Επιτροπή Διενέργειας προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που
αποσφραγίστηκαν και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή
τους, την κατάταξη των προσφορών με βάση το οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την
ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών
από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89
του Ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία
μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων η ανάθεση γίνεται στην προσφορά με τη μεγαλύτερη
βαθμολογία τεχνικής προσφοράς. Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια βαθμολογία τεχνικής
προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που
υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας και
παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.
Τα αποτελέσματα του εν λόγω σταδίου («Οικονομική Προσφορά») επικυρώνονται με απόφαση του
αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής μέσω της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, στους προσφέροντες μαζί με αντίγραφο
των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών του ως άνω σταδίου. Κατά
της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της
παρούσας.
Σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως ποσού και διαδικασίας, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά,
εκδίδεται μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των σταδίων, ήτοι
Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς.
3.2

Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά προσωρινού
αναδόχου

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση
μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό
ανάδοχο») και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της
σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα
που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των
34

μέσω του πιστοποιημένου χρήστη της αναθέτουσας αρχής στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ
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δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.8.2 της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά
στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και
για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 -2.2.7 αυτής.
Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο») ηλεκτρονικά
μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός
τριών (03) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους στην Αναθέτουσα Αρχή (Υπουργείο
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/ Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών/ Διεύθυνση Προμηθειών
και Εποπτείας Αποθηκών/ Τμήμα 2ο Υλοποίησης Προμηθειών Τακτικών Διαγωνισμών, Ακτή Βασιλειάδη,
Πύλη Ε1-Ε2, Λιμένας Πειραιά, Τ.Κ. 185 10), κατά τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α’ 94). Ειδικά τα
αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία,
εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία πρέπει
να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Όταν
υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.
Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και
αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.
Η προσκόμιση όλων των ανωτέρω δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου σε έντυπη μορφή, θα γίνεται
στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της Αναθέτουσας Αρχής μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα
αναγράφονται (εξωτερικά) ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα:
α) Η περιγραφή «Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου».
β) Ο πλήρης τίτλος της Αναθέτουσας Αρχής που διενεργεί τον διαγωνισμό δηλ. Υπουργείο Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής/ Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών/ Διεύθυνση Προμηθειών και
Εποπτείας Αποθηκών/ Τμήμα 2ο-Υλοποίησης Προμηθειών Τακτικών Διαγωνισμών.
γ) Ο αριθμός της διακήρυξης, ο συστημικός αριθμός και ο τίτλος της διακήρυξης,
δ) Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού,
ε) Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα – μειοδότη,
στ) Η ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».
Δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι οι οποίοι είναι δυνατόν να αποσφραγισθούν και
να επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου» του προσφέροντος
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται εντός πέντε (05) εργάσιμων ημερών μετά και την
προσκόμιση των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των συμμετεχόντων
που υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές. Η αποσφράγιση γίνεται μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο
σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διενέργειας), εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των
κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. Αμέσως μετά την ανωτέρω
ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό που υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές θα
έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των «Δικαιολογητικών Προσωρινού
Αναδόχου» που αποσφραγίσθηκε.
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν,
και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας υποβολής, αίτημα προς το αρμόδιο όργανο
αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα
από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί την χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή
παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για την χορήγηση των
δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές.
Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των
δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν το
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στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016,
τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.
Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν.
Η προσφορά του προσωρινού αναδόχου απορρίπτεται και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104 του Ν.
4412/2016, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση
γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα
των παραπάνω δικαιολογητικών, ή
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως δεν αποδεικνύονται οι όροι
και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4
έως 2.2.7 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας.
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την
ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς
μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής
επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 - 2.2.7 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία
ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την
Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών
κατά τα οριζόμενα ανωτέρω και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας
αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της
διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια
επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της
σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό και ως εξής:
Ποσοστό 15% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό 50% στην περίπτωση μικρότερης
ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού
απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.
3.3

Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει αποκλειστεί
οριστικά35, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.
Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την
κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα αποτελέσματα
35

Πρβ. άρθρο 105 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 13 περ. β’ του ν. 4605/2019.
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της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν
σωρευτικά τα εξής:
α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης,
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε
περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της
αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 372 του ν.4412/2016 και
β) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος
υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που
υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο
πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 και μόνον στην περίπτωση του
προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης.
Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει πρακτικό
που συνοδεύει τη σύμβαση.
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού θέτοντάς του
προθεσμία που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής
πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή
συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.36
3.4

Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία

Διαφορές που προκύπτουν κατά τη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης καθώς και τυχόν τροποποιήσεων
αυτής, διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV, άρθρα 345 έως 374, του ν. 4412/2016. Ειδικότερα:
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημιά από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής,
κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ή εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική
προσφυγή ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) κατά της σχετικής πράξης ή
παράλειψης της αναθέτουσας αρχής37, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που
δικαιολογούν το αίτημά του.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορέα, αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως,
(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο
δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της
προσβαλλόμενης παράλειψης.

36
37

Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 5 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 13 σημείο δ’ του ν. 4605/2019.
Πρβλ άρθρο 360 ν. 4412/2016.
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Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά38 μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του
ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική
Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου
PortableDocumentFormat (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών.39 Διευκρινίζεται πως,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 8 του Κανονισμού Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (π.δ.
39/2017), υφίσταται υποχρέωση χρήσης τυποποιημένου εντύπου, όπως αυτό παρατίθεται στο
Παράρτημα Ι εν λόγω Κανονισμού και μπορεί να αναζητηθεί σε επεξεργάσιμη μορφή στην ιστοσελίδα της
ΑΕΠΠ (http://www.aepp-procurement.gr/).
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο40 από τον
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 και στο
άρθρο 5 του π.δ. 39/2017, το οποίο επισυνάπτεται σε μορφή .pdf και επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε
περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της
απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή
προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση
προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεση, δεν κωλύεται η σύναψη της
σύμβασης εάν υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι.41
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής
διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.
Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:
•κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ.
α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 365 του Ν.4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του
άρθρου 9 του π.δ. 39/2017.
•διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ.
β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 365 του Ν.4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του
άρθρου 9 του π.δ. 39/2017.
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών
ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης,
των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με
απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα
εξέτασης της προσφυγής.42
Η Αρχή επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την προσφυγή και δεν μπορεί να
ελέγξει παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν τη διενέργεια της διαδικασίας.
Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως και
δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον προσφεύγοντα
μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο.
Υπομνήματα επί των απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας της Αναθέτουσας Αρχής
38
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Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 362 ν.4412/2016 και το άρθρο 19 της ΥΑ αριθ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 8 της ΥΑ 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)”.
Σύμφωνα με το άρθρο 7 της ΥΑ 56902/215/2.6.2017 (Β' 1924) “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)”.
Πρβ. άρθρο 364, παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 41, περ. β) του ν. 4605/2019.
Η διαδικασία εξέτασης της προδικαστικής προσφυγής ορίζεται στο άρθρο 367 του ν. 4412/2016
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κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν από τη συζήτηση της
προσφυγής.43
Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την
ΑΕΠΠ.44
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων
βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά
των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.
Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και
την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου.45 Δικαίωμα άσκησης των ίδιων ενδίκων
βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή. Με τα
ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες
με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της
αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης
αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης.
Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης.
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την
κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της
αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του
ν.4412/2016. Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή
διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.46
Τέλος, είναι δυνατή η άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ, για την κήρυξη ακυρότητας της
συναφθείσας σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 368 έως και 371 του ν. 4412/2016.
3.5

Ματαίωση Διαδικασίας

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της
αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε
στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς
τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από
το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.

43
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Πρβλ. άρθρο 365 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 42 του ν. 4605/2019.
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του ΠΔ 39/4.5.2017 – Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον
της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Πρβλ. Άρθρο 372 παρ. 1 έως 3 του ν. 4412/2016.
Πρβλ άρθρο 372 παρ. 4 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016
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4.
4.1

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής)

Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο
72 παρ. 1 β) του Ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης
χωρίς ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης σύμβασης πρέπει να είναι κατά τρεις (03) μήνες
μεγαλύτερος από τον συνολικό χρόνο παράδοσης του είδους, με δικαίωμα παράτασης αυτής κατόπιν
αιτήματος της αναθέτουσας αρχής.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5 στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της
σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το Υπόδειγμα Β’ που περιλαμβάνεται στο
Παράρτημα Γ’ της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.
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,
συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, χωρίς ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή
ειδικότερα ορίζει.
Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής μεγαλύτερου ύψους από αυτό που καλύπτεται με την εγγύηση
καλής εκτέλεσης προσκομίζεται από τον ανάδοχο εγγύηση προκαταβολής, σύμφωνα με το Υπόδειγμα Γ’
που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Γ’ της Διακήρυξης, η οποία θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του
ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλομένης προκαταβολής. Η προκαταβολή
και η εγγύηση προκαταβολής μπορούν να χορηγούνται τμηματικά, σύμφωνα με το άρθρο 5.1 της
παρούσας (τρόπος πληρωμής).
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης και η εγγύηση προκαταβολής επιστρέφονται στο σύνολό τους ή
αποδεσμεύονται τμηματικά, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους του τμήματος του
είδους που παραλήφθηκε οριστικά μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου
της σύμβασης, κατόπιν γνωμοδότησης του αρμόδιου συλλογικού οργάνου όπου απαιτείται. Εάν στο
πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής
αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων
γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.
4.2

Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.
Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.
Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την
εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε
προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών
συναλλακτικών ηθών.
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Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο
πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης, επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο
Πειραιά, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016.47 Πριν
από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της
προβλεπόμενης στο άρθρο 205 του ν. 4412/2016 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
4.3

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος 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 δίκαιου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του
Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
4.3.2 Ο ανάδοχος αναλαμβάνει να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το Ν.4624/2019 σχετικά με
την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της
Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων / General Data Protection Regulation –
GDPR).
4.4

Υπεργολαβία

4.4.1 Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της
εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2
του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.
4.4.2 Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα
αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι
οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.
Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών,
κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο
υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση,
προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της
συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση
γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή
εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον
οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. Στην περίπτωση αυτή ο
Ανάδοχος οφείλει να υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που είχε
προσκομίσει και αναφορικά με τον αρχικό υπεργολάβο στη διαγωνιστική διαδικασία τα οποία θα
αξιολογηθούν αρμοδίως ώστε να γίνει αποδεκτή ή μη η ανωτέρω αντικατάσταση.
4.4.3 Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους,
όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.8.2 της
παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό
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Πρβ. άρθρο 205Α του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 24 περ. α’ του ν. 4605/2019.
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μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της
συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του
άρθρου 18 του Ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της
σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του
Ν. 4412/2016.
4.4.4 Στην περίπτωση που ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της Σύμβασης υπό μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους, τότε αυτό θα αποδεικνύεται με την κατάθεση του αναφερόμενου στην ενότητα
Β.7 του άρθρου 2.2.8.2 της παρούσης δικαιολογητικό (είτε ιδιωτικό συμφωνητικό, είτε υπεύθυνη
δήλωση).
4.5

Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 και
κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.
4.6

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη
σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του Ν.
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης,
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη
διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
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5.
5.1

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Τρόπος πληρωμής

5.1.1 Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με έναν από τους παρακάτω τρόπους:
α) Με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή του είδους, ή
β) Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 50% της συμβατικής αξίας (απαλλάσσεται
ΦΠΑ), με την κατάθεση ισόποσης εγγύησης η οποία θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της
εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 72§1 περ. δ του Ν. 4412/2016 και στο άρθρο 4.1 της παρούσας, και την καταβολή του
υπολοίπου μετά την οριστική παραλαβή του είδους.
Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη. Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της
εισπραχθείσας προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα υπολογιζόμενου από την ημερομηνία λήψεως
μέχρι την ημερομηνία οριστικής και ποιοτικής παραλαβής. Για τον υπολογισμό του τόκου θα λαμβάνεται
υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 12μηνης διάρκειας που θα ισχύει
κατά την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες48 το οποίο
θα παραμένει σταθερό μέχρι την εξάντληση του ποσού της χορηγηθείσας προκαταβολής49.
Οι παραπάνω τρόποι πληρωμής εφαρμόζονται και στις τμηματικές παραδόσεις, εφόσον αυτές
πραγματοποιηθούν.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του Ν. 4412/2016, καθώς και
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον
έλεγχο και την πληρωμή.
Οι προσφέροντες δύνανται να επιλέξουν με σχετική δήλωσή τους στον υποφάκελο της οικονομικής
προσφοράς τους έναν εκ των δύο ανωτέρω τρόπων, σε αντίθετη περίπτωση θα λαμβάνεται υπόψη ως
τρόπος πληρωμής η περίπτωση (α), ήτοι η εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική
παραλαβή του είδους.
5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την παράδοση του είδους στον τόπο και με τον
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων η οποία υπολογίζεται επί
της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής
σύμβασης (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει),
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής,
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την
αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του Ν. 4412/201650, υπό την προϋπόθεση έκδοσης
της προβλεπόμενης στην προαναφερόμενη διάταξη ΚΥΑ.
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Βλ. Απόφαση 2/51557/0026/10-09-01 ΦΕΚ 1209/Β/01 Υπ. Οικονομικών, στο βαθμό που η Α.Α. υπάγεται στο πεδίο
εφαρμογής της
Η απόσβεση της προκαταβολής και η επιστροφή της εγγύησης προκαταβολής πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016 και τον τρόπο που ορίζει η Α.Α.
Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την
εφαρμογή της ως άνω κράτησης εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του Ν. 4412/2016
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γ) Κράτηση 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, η οποία υπολογίζεται επί της
αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής
σύμβασης (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).51
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού, καθώς πρόκειται για προμήθεια αγαθού.
5.2

Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις - Ρήτρες

5.2.1 Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά
έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της
αναθέτουσας αρχής ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει
ή αντικαταστήσει τα συμβατικά είδη ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή
στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του Ν. 4412/2016.
Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:
α) το είδος δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση,
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί
τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,
β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο είτε από
ποσόν που δικαιούται να λάβει, είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο, είτε με κατάπτωση της
εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της
προκαταβολής από τον ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου,
με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή
και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας.
Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016 αποκλεισμός του
αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.
5.2.2 Αν τα είδη παραδοθούν/εγκατασταθούν ή αντικατασταθούν μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου
και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16,
επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας του εκπρόθεσμα παραδοθέντος είδους,
χωρίς ΦΠΑ. Εάν η ποσότητα του είδους που παραδόθηκε εκπρόθεσμα επηρεάζει τη χρησιμοποίηση της
ποσότητας αυτού που παραδόθηκε εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της
συνολικής ποσότητας αυτού.
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση - παράδοση ή
αντικατάσταση του είδους, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου κατά τα διάφορα
στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος
φόρτωσης - παράδοσης.
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Πρβλ Υπουργική Απόφαση 1191/14-3-2017 (Β' 969) “Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας
παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των
λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)”.
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Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο,
καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την
επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού είδους, με το ισχύον
κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας.
Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό
πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της
εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το
απαιτούμενο ποσό.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα
μέλη της ένωσης.
5.3

Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των
άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις - Ρήτρες), 6.1 (Χρόνος παράδοσης υλικών),
6.3 (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), καθώς και κατ’ εφαρμογή των συμβατικών όρων να
ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση
(ΥΝΑΝΠ) μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της
πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις
επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από
γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στην περίπτωση β’ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του
Ν.4412/201652 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως
σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης
διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η
προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται
οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να
οριστικοποιηθεί.
5.4

Ειδικοί όροι χρηματοδοτικού προγράμματος – Κανόνες Δημοσιότητας

5.4.1 Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να λαμβάνει έγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του
Ε.Π. (ή εναλλακτικά τον ΕΦ) για τις διαδικασίες διακήρυξης, ανάθεσης και τροποποίησης Δημοσίων
Συμβάσεων.
5.4.2 Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να λαμβάνει με δική του δαπάνη όλα τα μέτρα πληροφόρησης που
προβλέπονται στο Παράρτημα XII του Κανονισμού 1303/2013 και ειδικότερα:
α) Να τοποθετεί μόνιμη αναμνηστική πλάκα ή πινακίδα σημαντικού μεγέθους, σε σημείο εύκολα ορατό
από το κοινό, εντός τριών μηνών από την ολοκλήρωση του έργου υποδομής ή κατασκευών ή αγοράς
φυσικού (ενσώματου) αντικειμένου, με συνολική δημόσια δαπάνη άνω των 500.000 ευρώ.
Οι αναμνηστικές πλάκες ή πινακίδες, οι οποίες σχεδιάζονται σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που
καθορίζονται στον Κανονισμό 821/2014, αναγράφουν την ονομασία και τον κύριο στόχο του, το έμβλημα
της ένωσης μαζί με την αναφορά στην Ένωση, και το Ταμείο ή τα Ταμεία που στηρίζουν το έργο.
β) Να τοποθετεί αφίσες με πληροφόρηση σχετικά με την πράξη σε κατάλληλο χώρο της Αναθέτουσας
Αρχής, σε πράξεις που δεν εμπίπτουν στην υποχρέωση πινακίδων ή πλακών.
5.4.3 Η Αναθέτουσα Αρχή πρέπει να λειτουργεί διαδικτυακό τόπο, στον οποίο θα αναρτά στοιχεία της
πράξης, όπως σύντομη περιγραφή, ανάλογης με το επίπεδο της στήριξης, στόχοι και αποτελέσματα,
επισημαίνοντας τη χρηματοδοτική στήριξη από την Ένωση.
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Πρβλ. άρθρο 205 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 37 του ν. 4497/2017
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6.
6.1

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Χρόνος παράδοσης υλικών

6.1.1 Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υπό προμήθεια είδη σε πλήρη λειτουργία και έτοιμα
προς χρήση (με ευθύνη και δαπάνη του ιδίου) όπως αναλυτικά ορίζεται στο Παράρτημα Α’ (Τεχνικές
Προδιαγραφές) της παρούσας.
Το έργο θα ολοκληρωθεί :
για το είδος i) τρία (03) Van το αργότερο εντός οκτώ (08) μηνών από την επομένη της υπογραφής της
Σύμβασης και σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο Κεφάλαιο 19 του Παραρτήματος Α’ - Τεχνικές
Προδιαγραφές της παρούσας
και για το είδος ii) δεκατρία (13) οχήματα μεταφοράς σκύλων Κ-9 ο συντομότερος δυνατός και μέχρι έξι
(06) μήνες από την επόμενη ημέρα της υπογραφής της σχετικής σύμβασης και σύμφωνα με τα αναλυτικά
οριζόμενα στο Κεφάλαιο 9 του Παραρτήματος Α’ - Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας (μικρότερος
χρόνος παράδοσης θα θεωρηθεί πλεονέκτημα, σύμφωνα με τον Πίνακα Κριτηρίων Αξιολόγησης)
Στους παραπάνω χρόνους δεν περιλαμβάνεται ο χρόνος οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του
υπό προμήθεια είδους.
Για τυχόν καθυστερήσεις από τον ανωτέρω χρόνο παράδοσης θα επιβάλλονται στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ οι
προβλεπόµενες από την κείμενη νομοθεσία κυρώσεις. Καθυστερήσεις που οφείλονται στην Υπηρεσία δεν
υπολογίζονται στο χρόνο παράδοσης.
Ως τόπος παράδοσης των προαναφερόμενων ειδών ορίζεται η έδρα του Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Ακτή Βασιλειάδη,
Πύλη Ε1-Ε2, Λιμένας Πειραιά)«με το κλειδί στο χέρι», πλήρως επιχειρησιακές, με ευθύνη και δαπάνη του
Αναδόχου, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Α’ (Τεχνικές Προδιαγραφές) της παρούσας.
Εκπαίδευση του προσωπικού:
για το είδος i) τρία (03) Van ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκπαιδεύσει πλήρως, αδαπάνως για την
Υπηρεσία (συμπεριλαμβανομένου τυχόν εξόδων μετακίνησης, διαμονής με διατροφή, ημερήσιας
αποζημίωσης κ.λπ.), μετά από προηγούμενη συνεννόηση τουλάχιστον δώδεκα (12) στελέχη ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, στη
λειτουργία των υποσυστημάτων της ΚΜΕ και του ΟΣΔΕ,
τουλάχιστον έξι (06) στελέχη ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, στον χειρισμό drone. Μετά την ολοκλήρωσή της να χορηγηθεί στο
προσωπικό πιστοποιητικό από τον οικείο κατασκευαστικό οίκο ή πιστοποιημένη εταιρεία, για τον χειρισμό
του παρεχόμενου μοντέλου,
τουλάχιστον έξι (06) στελέχη ΛΣ-ΕΛΑΚΤ στη συντήρηση και διαχείριση των συστημάτων της ΟΣΔΕ καθώς
και στην ανάπτυξη διεπαφών με τη χρήση των προσφερόμενων APIs/SDKs.
Η παρεχόμενη εκπαίδευση των ανωτέρω στελεχών θα είναι θεωρητική και πρακτική. ΟΑνάδοχος θα
παρέχει βεβαιώσεις στους εκπαιδευόμενους που ολοκλήρωσαν επιτυχώς τη φοίτησή τους. Επιπρόσθετα
και αναφορικά με την εκπαίδευση της λειτουργίας υποσυστημάτων ΚΜΕ και ΟΣΔΕ θαπιστοποιείται ότι η
παρεχόμενη εκπαίδευση είναι επιπέδου εκπαιδευτή.
Ο ελάχιστος χρόνος εκπαίδευσης για την λειτουργία των υποσυστημάτων της ΚΜΕ είναι πέντε (05)
εργάσιμες ημέρες από οκτώ (08) ώρες την ημέρα, ήτοι σαράντα (40) ώρες συνολικά. Στο χρόνο αυτό θα
πρέπει υποχρεωτικά να διεξαχθεί πρακτική εξάσκηση υπό συνθήκες επιχείρησης (ημέρα και νύχτα).
Ο ελάχιστος χρόνος εκπαίδευσης για την συντήρηση και διαχείριση των συστημάτων της ΟΣΔΕ και των
αναπτυγμένων διεπαφών είναι δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από οκτώ (08) ώρες την ημέρα, ήτοι ογδόντα
(80) ώρες συνολικά. Στο χρόνο αυτό και για τουλάχιστον δύο (02) ημέρες, ήτοι δεκαέξι (16) ώρες, θα
πρέπει υποχρεωτικά να διεξαχθεί πρακτική εξάσκηση.
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Ο ελάχιστος χρόνος εκπαίδευσης για τον χειρισμό του drone θα ορίζεται σύμφωνα με τον κατασκευαστικό
οίκο ή πιστοποιημένη εταιρεία εκπαίδευσης. Στο χρόνο αυτό θα πρέπει υποχρεωτικά να διεξαχθεί
πρακτική εξάσκηση.
Τόπος εκπαίδευσης θα είναι η έδρα της Επισπεύδουσας Υπηρεσίας (Αρχηγείο ΛΣ-ΕΛΑΚΤ).
Η εκπαίδευση των χειριστών θα πραγματοποιηθεί μετά την παραλαβή της ΚΜΕ, σε τόπο και χρόνο που θα
καθοριστεί από την Επισπεύδουσα Υπηρεσία, σε συνεννόηση με τον Ανάδοχο και σε κάθε περίπτωση όχι
αργότερα από την οριστική παραλαβή του έργου.
Για το είδος ii) δεκατρία (13) οχήματα μεταφοράς σκύλων Κ-9 με την παράδοση του οχήματος ο
προμηθευτής υποχρεούται να εκπαιδεύσει, αδαπάνως για την Υπηρεσία, στις εγκαταστάσεις του και με
κατάλληλο προσωπικό του, για τουλάχιστον τρεις (03) εργάσιμες ημέρες, δύο (02) τεχνικούς της
Υπηρεσίας σε θέματα χειρισμού, συντήρησης και επισκευής των οχημάτων. Επίσης με την παράδοση του
οχήματος ο προμηθευτής υποχρεούται να εκπαιδεύσει, αδαπάνως για την Υπηρεσία, στις εγκαταστάσεις
του ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ για τουλάχιστον μια (01) εργάσιμη ημέρα, με κατάλληλο προσωπικό του, δυο (02)
στελέχη της ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ/ΔΙΔΙΝΑΛ, σε θέματα χειρισμού λειτουργίας του οχήματος.
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των ειδών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016. Στην περίπτωση
που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι
ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη
παράδοση του συμβατικού είδους, επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του Ν. 4412/2016.
6.1.2 Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή εάν
λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος χωρίς να παραδοθεί το είδος, ο ανάδοχος κηρύσσεται
έκπτωτος.
6.1.3 Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια (ΥΝΑΝΠ/Α.ΛΣΕΛ.ΑΚΤ/ΔΙΔΙΝΑΛ, ΥΝΑΝΠ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΑΠΘΑΣ, ΥΝΑΝΠ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΕΜ και ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ) και την
επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τα είδη,
τουλάχιστον πέντε (05) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.
Μετά από κάθε προσκόμιση τεμαχίου του είδους στον τόπο παράδοσης, ο ανάδοχος υποχρεούται να
υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό θεωρημένο από την επισπεύδουσα Υπηρεσία (ΥΝΑΝΠ/Α.ΛΣΕΛ.ΑΚΤ/ΔΙΔΙΝΑΛ, ΥΝΑΝΠ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΑΠΘΑΣ, ΥΝΑΝΠ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΕΜ), στο οποίο αναφέρεται η
ημερομηνία παράδοσης, το είδος, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας
παραδόθηκε.
6.2

Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών

6.2.1 H παραλαβή των ειδών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που
συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/1653 σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και το Παράρτημα Α’ (Τεχνικές Προδιαγραφές) της παρούσας. Κατά την
διαδικασία παραλαβής του είδους διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί
μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος.
Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.
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Άρθρο 221 παρ. 11 β) του Ν. 4412/2016: “ Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας συγκροτείται τριμελής ή πενταμελής Επιτροπή παρακολούθησης και
παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου. Το όργανο αυτό εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, προβαίνοντας, σε
μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει
τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη
των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρωΝ. Με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου μπορεί να συγκροτείται δευτεροβάθμια επιτροπή
παρακολούθησης και παραλαβής με τις παραπάνω αρμοδιότητες”
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Η Επιτροπή Παρακολούθησης – Παραλαβής (Ε.Π.Π.Ε.) μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους/δοκιμές
συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – οριστικό – παραλαβής του είδους με παρατηρήσεις – απόρριψης
των ειδών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του Ν. 4412/16.
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται
υποχρεωτικά και στους αναδόχους.
Είδη που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους
ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής, μπορούν να
παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής ύστερα
από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. Τα
έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.
Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που
διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως
εξέταση κατ’ έφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από
την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον τρόπο που περιγράφεται
στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16.
Το αποτέλεσμα της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.
Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα
αποτελέσματα της κατ’ έφεση εξέτασης.
6.2.2 Η παραλαβή των ειδών και η έκδοση του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής θα πραγματοποιηθεί
από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (Ε.Π.Π.Ε.).
Για το είδος i) τρία (03) Van ο διαθέσιμος χρόνος για δοκιμές στην Ελληνική επικράτεια, προκειμένου η
Ε.Π.Π.Ε. να ολοκληρώσει την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα είναι έως δύο (02) μήνες από
την παράδοση, κατά τα αναλυτικά οριζόμενα στο Κεφάλαιο 19 του Παραρτήματος Α΄- Τεχνικές
Προδιαγραφές.
Για το είδος ii) δεκατρία (13) οχήματα μεταφοράς σκύλων Κ-9 ο διαθέσιμος χρόνος για δοκιμές στην
Ελληνική επικράτεια, προκειμένου η Ε.Π.Π.Ε. να ολοκληρώσει την οριστική ποιοτική και ποσοτική
παραλαβή θα είναι έως ένα (01) μήνα από την παράδοση.
Διευκρινίζεται ότι ο Πρόεδρος της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Παρακολούθησης – Παραλαβής, στην
περίπτωση κατά την οποία ο προμηθευτής δεν ειδοποιήσει ή δεν ειδοποιήσει εγκαίρως κατά τα ανωτέρω
(βλ. σχετικά άρθρο 6.1.3 της παρούσης) την Επιτροπή, αυτή συνέρχεται εντός (10) εργασίμων ημερών από
της ειδοποιήσεώς της είτε από τον προμηθευτή είτε από την Επισπεύδουσα Υπηρεσία (ΥΝΑΝΠ/Α.ΛΣΕΛ.ΑΚΤ/ΔΙΔΙΝΑΛ, ΥΝΑΝΠ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΑΠΘΑΣ, ΥΝΑΝΠ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΕΜ), ότι προσκομίσθηκαν ή
πρόκειται να προσκομισθούν τα είδη. Στην περίπτωση αυτή ο χρόνος παραλαβής, τον οποίο ορίζει η
σύμβαση, αρχίζει από την ημερομηνία της πρώτης συγκλήσεως της Επιτροπής.
Εάν ο προμηθευτής, καίτοι ειδοποίησε, δεν προσκόμισε εγκαίρως τα είδη ή εάν καθυστερεί η απάντηση
ελέγχων που διενεργούνται σε εργαστήρια του φορέα, η Επιτροπή συνέρχεται σε συνεδρίαση και
συντάσσει έκθεση, αναφέροντας τους λόγους της καθυστέρησης και τις δικές της σχετικές ενέργειες. Την
έκθεση αυτή την υποβάλλει ο Πρόεδρος στην αναθέτουσα αρχή.
Στις αυτές ως άνω ενέργειες προβαίνει η Επιτροπή και στην περίπτωση που μέχρι την ημερομηνία λήξεως
του συμβατικού χρόνου παράδοσης του είδους, ουδεμία παράδοση έγινε.
Αν η παραλαβή του είδους και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την
επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η
παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται
προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από
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την υπηρεσία που παραλαμβάνει το είδος αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την
απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του είδους και εγγραφής του στα βιβλία
της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και
τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση
χρόνο. Η παραπάνω Επιτροπή Παρακολούθησης – Παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες
παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του Ν. 4412/2016 και
συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν
επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη
σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.
Για ζητήματα που δεν ορίζονται ειδικότερα/διαφορετικά στην παρούσα καθώς και στο Ν. 4412/2016
εφαρμοστέα τυγχάνει η υπ’ αριθ. ΥΑ Π1/2489/6.09.1995 (Β’ 764).
6.3

Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση

6.3.1 Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας του είδους, με
απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να
εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε
τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.
6.3.2 Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε
ανάδοχος θεωρείται εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα είδη που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και
εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες
κυρώσεις.
6.3.3 Η επιστροφή των ειδών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3
του άρθρου 213 του Ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι η επιστροφή της ποσότητας του είδους που
απορρίφθηκε γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με την απορριφθείσα και αφού αυτή
παραληφθεί οριστικά.
6.4

Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας – Εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας

6.4.1 Ο Ανάδοχος µε την υπογραφή του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής
υποχρεούται να καταθέσει έγγραφη δήλωση εγγυημένης λειτουργίας (ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) για
κάθε είδος ξεχωριστά , σύμφωνα µε τα οριζόμενα του Παραρτήματος Α΄(Τεχνικές Προδιαγραφές) σε
συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 215 και 72 ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Συγκεκριμένα για το είδος i) τρία (03) Van τρία (03) χρόνια εγγυημένη λειτουργία προμήθειας των ΚΜΕ
(συμπεριλαμβανομένων των οχημάτων καθώς και όλων των υποσυστημάτων σε υλικό και λογισμικό)
αρχομένης από την επομένη της ημερομηνίας οριστικής παραλαβής. Στην εγγυημένη λειτουργία
προμήθειας, θα περιλαμβάνεται και ο έλεγχος, η συντήρηση (εργασίες), η επισκευή (εργασίες), η
αναβάθμιση, η αντικατάσταση σε υλικά και αναλώσιμα πλην γραφικών ειδών, οποιουδήποτε είδους
μεταφορικά έξοδα, όπως ανθρώπινου δυναμικού ή/και υλικών-συστήματος, φόροι, δασμοί, κόστος
εκτελωνισμού, ταξινόμησης κ.λπ.
Η εγγυημένη λειτουργία θα είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε εργοστασιακή
εγγύηση και θα καλύπτει οποιαδήποτε βλάβη συμβεί στον εξοπλισμό που δεν οφείλεται σε κακή χρήση
από το προσωπικό του Φορέα ή σε εξωτερικούς αστάθμητους παράγοντες (π.χ. σεισμούς, πλημμύρες
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κ.λπ.). Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος προσφέρει μεγαλύτερη περίοδο εγγυημένης λειτουργίας
(με βήμα 6 μηνών), αυτό βαθμολογείται θετικά σύμφωνα με Πίνακα Κριτηρίων Αξιολόγησης.
Το χρονικό διάστημα μεταξύ της εγκατάστασης και της οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής δεν
συμπεριλαμβάνεται στην περίοδο εγγυημένης λειτουργίας.
Κατά τη διάρκεια της εγγυημένης λειτουργίας θα καλύπτονται τα τηλεπικοινωνιακά κόστη (όπως αυτά
περιγράφονται στην παράγραφο 1.2.10 και 16.22 των Τεχνικών Προδιαγραφών) των υπηρεσιών που
απαιτούνται.
Για το είδος ii) δεκατρία (13) οχήματα μεταφοράς σκύλων Κ-9 θα πρέπει να συνοδεύεται από εγγύηση για
ελάττωμα ή βλάβη για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (02) ετών από την ημερομηνία οριστικής
ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής ή για τουλάχιστον 60.000 km (περιορισμό χρόνου), ότι επέλθει
νωρίτερα (μεγαλύτερο διάστημα εγγύησης θα θεωρηθεί πλεονέκτημα, σύμφωνα με τον Πίνακα Κριτηρίων
Αξιολόγησης).
Αντοχή του χρώματος για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (02) ετών από την ως άνω παράγραφο, και
αντισκωριακή και αντιδιαβρωτική προστασία για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (05) ετών από την
παραπάνω ημερομηνία.
Κατά τη διάρκεια της προσφερόμενης εγγύησης καλής λειτουργίας, ο υποψήφιος Ανάδοχος με μέριμνα,
ευθύνη και δαπάνη του θα παρέχει τα προβλεπόμενα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Α΄Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας.
6.4.2 Η ανωτέρω έγγραφη εγγύηση θα συνοδεύεται από ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ για
κάθε τεμάχιο των υπό προμήθεια ειδών ξεχωριστά, η οποία θα πρέπει να είναι σύμφωνη µε το Υπόδειγμα
Δ΄ του Παραρτήματος Γ’ της παρούσας διακήρυξης. Το ύψος της εγγυητικής επιστολής καθορίζεται σε
ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας της προμήθειας (απαλλάσσεται ΦΠΑ), ήτοι για το είδος i) τρία (03)
Van σε τριάντα χιλιάδες τετρακόσια σαράντα τέσσερα ευρώ #30.444,00€# για κάθε τεμάχιο και για το
είδος ii) δεκατρία (13) οχήματα μεταφοράς σκύλων Κ-9 σε χίλια τριάντα οκτώ ευρώ #1.038,00€# για κάθε
τεμάχιο. Ο χρόνος ισχύος της θα άρχεται από την ημερομηνία οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής
παραλαβής κάθε είδους και θα είναι κατά τρεις (03) μήνες μεγαλύτερος από τον οριζόμενο στη σύμβαση
χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας.
Η ως άνω ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ αποσκοπεί στην εξασφάλιση της αποκατάστασης των
ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των βλαβών που προκαλούνται κατά την περίοδο εγγυημένης
λειτουργίας.
Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή
παρακολούθησης και παραλαβής ή η ειδική επιτροπή που ορίζεται για τον σκοπό αυτόν από την
αναθέτουσα αρχή, προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου στα
προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία του συμβατικού αντικειμένου καθ’ όλον τον
χρόνο ισχύος της τηρώντας σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις
συμβατικές του υποχρεώσεις, η επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την
έκπτωση του αναδόχου.
Μέσα σε έναν (01) μήνα από τη λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας, η ως άνω
Επιτροπή συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, στο οποίο αποφαίνεται
για την συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης,
ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την ολική ή μερική κατάπτωση
της εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας του παρόντος άρθρου. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το
αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.
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6.5

Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου

6.5.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για
ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή δύναται να
καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις
σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων.
6.5.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου,
η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν
αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.
6.5.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή δύναται να
προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της
συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του
εκπτώτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει
ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης).54

54

Πρβλ. άρ. 132, παρ. 1δ), περ. αα του ν. 4412/2016.
Πρβλ., επίσης, Κατευθυντήρια Οδηγία 22 της Αρχής με τίτλο «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους», Κεφάλαιο ΙΙΙ.Δ. σημείο
Ι, σελ. 17 (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ).
Επισημαίνεται ότι εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Α.Α. να συμπεριλάβει ή όχι, στο παρόν σημείο της Διακήρυξης, τη ρήτρα
υποκατάστασης του αναδόχου (άρθρο 6.8.3) ή να διαμορφώσει τη σχετική ρήτρα με διαφορετικούς όρους. Σε κάθε περίπτωση, οι εν λόγω
όροι θα πρέπει να είναι ρητοί και σαφείς και να κείνται εντός του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου και ιδίως των σχετικών επιλογών που
παρέχει το άρθρο 132 του ν. 4412/2016

«Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία»
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ευρωπαϊκή Συμμετοχή: 90% - Εθνική Συμμετοχή: 10% και
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκή
Συμμετοχή: 75% - Εθνική Συμμετοχή: 25% αντίστοιχα
Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας

Σελίδα 66

ΑΔΑ: ΩΖΜΖ4653ΠΩ-ΝΕΚ
Ανήκει στην υπ’ αριθµ. 16/2020 Διακήρυξη Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ
2ο

21PROC007977631 2021-01-04
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«Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία»
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ευρωπαϊκή Συμμετοχή: 90% - Εθνική Συμμετοχή: 10% και
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκή
Συμμετοχή: 75% - Εθνική Συμμετοχή: 25% αντίστοιχα
Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας
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ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1.1. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
1.1.1

Σκοπός του έργου είναι η
προμήθεια
τριών
ειδικά
τροποποιημένων (03) οχημάτων
επιτήρησηςτύπου
VAN
4x4
[ονομαζόμενο εφ’ εξής Κινητή
Μονάδα Επιτήρησης (ΚΜΕ)].

1.1.2

Η KME θα χρησιμοποιηθεί με
σκοπό την επισταμένη θαλάσσια
επιτήρηση καθώς και για την
κάλυψη συγκεκριμένων τομέων
που δεν δύναται να επιτηρηθούν με
τα υπάρχοντα μέσα επιτήρησης. Η
ενσωμάτωση αισθητήρων ραντάρ,
ηλεκτρο-οπτικών
και
λοιπού
εξοπλισμού, θα συμμορφώνεται με
τη στρατηγική του Ευρωπαϊκού
Οργανισμού Συνοριοφυλακής και
Ακτοφυλακής FRONTEX.

1.1.3

Η προμήθεια του συνόλου του
εξοπλισμού μαζί με τις απαραίτητες
υπηρεσίες
των
ελέγχωνεγκαταστάσεων-διασυνδέσεων
συνίστανται για την Αναθέτουσα
Αρχή ως λύση «με το κλειδί στο
χέρι»
(turnkeysolution).
Σε
περίπτωση
που
απαιτηθούν
αναβαθμίσεις
ή
επιπλέον
εξοπλισμός ή/και επιπρόσθετες
εργασίες για την άρτια λειτουργία
του συστήματος σύμφωνα με τις
προδιαγραφές του παρόντος και
δεν έχουν προβλεφθεί, τότε αυτά
θα
προσφερθούν
και
θα
υλοποιηθούν με μέριμνα και
ευθύνη του Αναδόχου, δίχως
οικονομική
επιβάρυνση
της
Αναθέτουσας Αρχής.

1.2. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
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1.2.1. Παρέχονται τρία (03)κατάλληλα
διασκευασμένα
αυτοκινούμεναοχήματα
τύπου
VAN(ΚΜΕ), που θα φέρουν
αισθητήρες επιτήρησης (ραντάρ,
θερμική κάμερακαι κάμερα ημέραςνύχτας) και λοιπό εξοπλισμό,
έκαστο από τα οποία θα
ολοκληρώνονται σε ένα ενιαίο
πληροφοριακό σύστημα διοίκησης
και ελέγχου για κάθε ΚΜΕ.
1.2.2. ΈκαστηΚΜΕ
θαφιλοξενεί
τουλάχιστον
δύο
(2)
“κρυφούς”εργονομικούς σταθμούς
εργασίας, στο πίσω μέρος του
οχήματος.
1.2.3. Τα
υποσυστήματα
εκάστης
ΚΜΕτροφοδοτούνται
με
σταθεροποιημένη ηλεκτρική ισχύ
από
κατάλληλο
σύστημα
τροφοδοσίας ισχύος αποτελούμενο
απόσυστοιχία επαναφορτιζόμενων
μπαταριών-γεννήτρια.
Στην
περίπτωση διακοπής της ηλεκτρικής
τροφοδοσίας,θα
πρέπει
να
υφίσταται μονάδα UPS ικανή να
παρέχει ενέργεια στην ΚΜΕ, ώστε
νακαθίσταταιεφικτός ο ασφαλής
τερματισμός της λειτουργίας των
συστημάτων της εντός ευλόγου
χρονικού διαστήματος.
1.2.4. Το ραντάρ και τα ηλεκτροπτικά
συστήματα έκαστης ΚΜΕ θα
τοποθετηθούν πάνω σε ειδικές
αντικραδασμικές βάσεις στήριξης,
σε έναν (01) ή το πολύ δύο (02)
τηλεχειριζόμενους και ηλεκτρικά
υποβοηθούμενους
ή/και
πνευματικούς ή/και υδραυλικούς,
πτυσσόμενους μεταλλικούς ιστούς,
κλιμακωτά
αναπτυσσόμενουςκαι
πλήρως
αυτοματοποιημένης
ανάπτυξης
(αναλυτικότερη
περιγραφή στο κεφάλαιο 12)μέσα
από κατάλληλα διασκευασμένη
υδατοστεγή κρύπτη/ες. Οι ανωτέρω
αισθητήρες θα πρέπει να μπορούν
να αναπτυχθούν ταυτόχρονα δίχως
να επηρεάζεται η λειτουργική τους
ικανότητα, να συμπτυχθούν και να
καλυφθούν πλήρως μέσα στο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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όχημα ή εναλλακτικά εντός
υπερκατασκευήςπου όμως δεν θα
αποκαλύπτει την ύπαρξή τους.
1.2.5. Η πλήρης κάλυψη των αισθητήρων
εντός του οχημάτωνχωρίς την
ύπαρξη υπερκατασκευών είναι
επιθυμητή και θα βαθμολογείται με
επιπλέον
βαθμούς,
όπως
περιγράφεται σε παράγραφο 12.4.
του παρόντος.
1.2.6. Για την λειτουργία εκάστης ΚΜΕ θα
αναπτυχθούν
ανεξάρτητες
κεκαλυμμένεςκαλωδιακές
υποδομές για την τροφοδοσία των
υποσυστημάτων αυτής και για την
μεταφορά δεδομένων.
1.2.7. Όλος ο ηλεκτρονικός, ηλεκτρικός
και μηχανολογικός εξοπλισμός που
θα εγκατασταθεί σεέκαστηΚΜΕ θα
είναι
ανθεκτικής
κατασκευής,
σύγχρονης τεχνολογίας, τελευταίας
παραγωγής,
καινούργιος
και
αμεταχείριστος,
συμπαγής,
βιομηχανικούτύπου (rugged) ή
εμπορικού τύπου, αποδοτικός, με
όσο το δυνατόν χαμηλότερη
κατανάλωση ενέργειας.
1.2.8. Στους
σταθμούς
εργασίαςθα
εγκατασταθούν
ηλεκτρονικοί
υπολογιστές (Η/Υ) βιομηχανικού
τύπου (rugged)ή εμπορικού τύπου
με τις κατάλληλες επιδόσεις και
διεπαφές
(interfaces)
για
διασύνδεση
με
όλα
τα
υποσυστήματα.Όπως
αναλυτικά
αναφέρεται στην παρ.16.11 του
παρόντος.Επισημαίνεται ότι δεν
δύναται να προσφερθούν φορητοί
ηλεκτρονικοί υπολογιστές.
1.2.9. Ναεγκατασταθούν
οθόνες
βιομηχανικού τύπου (rugged) ή
εμπορικού τύπουγια τους σταθμούς
εργασίας εκάστης ΚΜΕ.
Όπως
αναλυτικά
αναφέρεται
στην
παρ.16.12 του παρόντος.
1.2.10. Θα εγκατασταθεί ολοκληρωμένο
σύστημα
επίγειας
ασύρματηςευρυζωνικής

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ
– ΝΑ
ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ
(βλ. παρ.
12.4)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ – ΝΑ
ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ

ΝΑΙ – ΝΑ
ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ

ΝΑΙ–
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟ
ΥΜΕΝΟ(βλ.
παρ. 16.18)
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επικοινωνίας (2G/3G/4G-LTE) και
θα παρασχεθεί η αντίστοιχη
υπηρεσία (συμβόλαιο σύνδεσης με
τηλεπικοινωνιακό
πάροχο
με
ελάχιστο όριο κίνησης δεδομένων
25GB/ μήνα) με την οριστική
παράδοση και καθ’ όλη τη διάρκεια
της εγγυημένης λειτουργίαςγια
κάθε
ΚΜΕ.Όπως
αναλυτικά
αναφέρεται στην παρ.16.18 του
παρόντος.
1.2.11. Θα εγκατασταθεί σύστημα επίγειας
ασύρματης επικοινωνίας φωνής
VHF/UHF σε κάθε ΚΜΕ και θα
δηλωθείστην τεχνική προσφορά.
1.2.12. Θα
εγκατασταθεί
αυτόνομο
σύστημα
κλιματισμούστο
διαμέρισμα των χειριστών με
δυνατότητα
ψύξης
και
θέρμανσηςσε κάθε ΚΜΕ σύμφωνα
με παράγραφο 13.24
1.2.13. Θα
εγκατασταθεί
αυτόνομο
σύστημα
κλιματισμού
στο
διαμέρισμα του εξοπλισμού με
δυνατότητα ψύξηςσε κάθε ΚΜΕ
σύμφωνα με παράγραφο 13.24. Ο
κλιματισμός
θα
πρέπει
να
υπερκαλύπτει
το
θερμικό
αποτύπωμα του εξοπλισμού.
1.2.14. ΈκαστηΚΜΕ
θα
περιλαμβάνει
επίσης δέκτη AIS, δέκτη GPS,
ψηφιακή μαγνητική πυξίδα και
αποστασιόμετρο (LRF).
1.2.15. Η προβολή των συσχετιζόμενων
στόχων
και
λοιπών
πληροφοριώναπό το σύνολο των
αισθητήρων
στους
σταθμούς
εργασίας των χειριστών θα γίνεται
μέσω
ενός
Ολοκληρωμένου
Συστήματος Διοίκησης και Ελέγχου
(ΟΣΔΕ)παραθυρικού
περιβάλλοντος, στο οποίο θα
περιλαμβάνονται
όλα
τα
απαραίτητα υπόβαθρα, χάρτες,
εργαλεία και λειτουργίες προς
εκπλήρωση του σκοπού του έργου,
όπως οι απαραίτητοι επίγειοι και
ναυτικοί ψηφιακοί χάρτες της
Ελλάδας (ελληνικό SRR/FIR)με τις

ΝΑΙ – ΝΑ
ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

NAI
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αντίστοιχες άδειες χρήσης.
1.2.16. ΈκαστηΚΜΕ θα δέχεται εξωτερική
τροφοδοσία ρεύματος μεκατάλληλο
καλώδιο και να έχει τη δυνατότητα
εφεδρικής παροχής ρεύματος μέσω
φορητής ηλεκτρογεννήτριας η
οποία και θα παραδοθεί –μία (01)
για έκαστη ΚΜΕ.
1.2.17. Η ΚΜΕ θα διαθέτει τέσσερις
(04)κρυφές
πλευρικές
καταγραφικές κάμερες ασφάλειας
(μία σε κάθε πλευρά του οχήματος)
με alarmανίχνευσης - εντοπισμού
κίνησης, δυνατότητα ταυτόχρονης
απεικόνισης
στην
οθόνη
τωνχειριστών και φίλτρα ρύθμισης
ευαισθησίας ή απενεργοποίησης.Η
ΚΜΕ θα διαθέτει επιπλέον μία (01)
κρυφή κάμερα ή περισσότερες για
την
επίβλεψη
της
ορθής
λειτουργίας των ηλεκτροοπτικών
συστημάτων (θερμική κάμερα,
κάμερα
ημέρας)
και
του
συστήματος ραντάρ με δυνατότητα
ταυτόχρονης απεικόνισης στην
οθόνη των χειριστών.
1.2.18. Η
δυνατότητα
καταγραφής
πινακίδων οχημάτων από τις
προαναφερόμενες
κάμερες
ασφαλείας (μπροστά και πίσω) ή
εναλλακτικά από επιπλέον κάμερες
θα αξιολογηθεί θετικά σύμφωνα με
τον Πίνακα Κριτηρίων αξιολόγησης.
1.2.19. Θα πρέπει η λειτουργικότητα της
ΚΜΕ και τα υποσυστήματα της σε
κατάσταση λειτουργίας να μην
επηρεάζονται από τις καιρικές
συνθήκες

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ
–
ΝΑ
ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ

ΝΑΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑΘΕΡΜΙΚΗΣ
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΕΚΑΣΤΗΣ ΚΜΕ
2.1.

Λειτουργία ημέρα και νύκτα

2.2.

Ανάλυση≥
1280x720
(pixels).
Μεγαλύτερη
ανάλυση
θα
αξιολογηθεί θετικά σύμφωνα με
πίνακα κριτηρίων αξιολόγησης.

2.3.

Έξοδος εικόνας βίντεο

ΝΑΙ
ΝΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ
– ΝΑ
ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ
ΝΑΙ
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2.4.

Θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας

2.5.

Ο θερμικός ανιχνευτής θα είναι
ψυχόμενου
τύπου,
αθόρυβης
λειτουργίας
και
χαμηλής
κατανάλωσης.

2.6.

Θα διαθέτει δυνατότητα ρύθμισης
αυτόματης
και
χειροκίνητηςεστίασης,κατόπιν
επιλογής από το χειριστή, η οποία
δεν
θα
επηρεάζεται
από
θερμοκρασιακές αλλαγές.

2.7.

Ψηφιακή μεγέθυνση (digital zoom)

2.8.

Συνεχής οπτική μεγέθυνση μεταξύ
των πεδίων θέασης χωρίς απώλεια
της εικόνας≥ 12Χ. Μεγαλύτερη
οπτική μεγέθυνση θα αξιολογηθεί
θετικά σύμφωνα με Πίνακα
Κριτηρίων Αξιολόγησης.

2.9.

Θα
διαθέτει
δυνατότητα
παρατήρησης σε στενό (NFOV) και
ευρύ πεδίο (WFOV).

2.10.

Να διαθέτει λειτουργία αυτόματου
ιχνηλάτη
στόχων
(automaticvideotracker)

2.11.

Δυνατότητα ανίχνευσης (detection)
ανθρώπινου στόχου κατά STANAG
4347 (1.8μ Χ 0.5μ) ≥10χλμ.
Μεγαλύτερη απόσταση ανίχνευσης
των 10χλμ θα αξιολογείται θετικά
με βήμα 1 χλμσύμφωνα με Πίνακα
Κριτηρίων Αξιολόγησης

2.12.

Δυνατότητα
αναγνώρισης
(recognition) ανθρώπινου στόχου
κατά STANAG 4347 (1.8μ Χ 0.5μ)
≥4χλμ. Μεγαλύτερη απόσταση
αναγνώρισηςτων
4χλμθα
αξιολογείται θετικά με βήμα 1 χλμ
σύμφωνα με Πίνακα Κριτηρίων
Αξιολόγησης

2.13.

Δυνατότητα
ταυτοποίησης
(identification) ανθρώπινου στόχου
κατά STANAG 4347 (1.8μ Χ 0.5μ)≥ 2

Τουλάχιστον
-10°C έως
50°C
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ
– ΝΑ
ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ
– ΝΑ
ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ

ΝΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ
– ΝΑ
ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ

ΝΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ
– ΝΑ
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χλμ.Μεγαλύτερη
απόσταση
ταυτοποίησηςτων
2χλμ
θα
αξιολογείται θετικά με βήμα 1 χλμ
σύμφωνα με Πίνακα Κριτηρίων
Αξιολόγησης.
2.14.

Δυνατότητα ανίχνευσης (detection)
μικρού σκάφους κατά STANAG 4347
(2.3μ Χ 2.3μ)≥15 χλμ.Μεγαλύτερη
απόσταση ανίχνευσης των 15χλμ θα
αξιολογείται θετικά με βήμα 1 χλμ
σύμφωνα με Πίνακα Κριτηρίων
Αξιολόγησης.

2.15.

Δυνατότητα
αναγνώρισης
(recognition) μικρού σκάφους κατά
STANAG 4347 (2.3μ Χ 2.3μ) ≥7χλμ
.Μεγαλύτερη
απόσταση
των
7χλμαναγνώρισηςθα αξιολογείται
θετικά με βήμα 1 χλμσύμφωνα με
Πίνακα Κριτηρίων Αξιολόγησης.

ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ

ΝΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ
– ΝΑ
ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ

ΝΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ
– ΝΑ
ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ

ΝΑΙ Δυνατότητα
ταυτοποίησης
ΒΑΘΜΟ(identification) μικρού σκάφους κατά
ΛΟΓΟΥΜΕΝΟ
STANAG 4347 (2.3μ Χ 2.3μ)≥ 4χλμ.
– ΝΑ
.Μεγαλύτερη απόσταση ταυτοποίησηςτων 4 ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ
χλμ θα αξιολογείται θετικά με βήμα 1 χλμ
σύμφωνα με Πίνακα Κριτηρίων Αξιολόγησης.
2.16.

2.17.

Θα συμμορφώνεται με τα πρότυπα
CE σύμφωνα με κατάλληλες οδηγίες
(directives) (θα φέρει νόμιμα τη
σήμανση CE) καθώς καιτα πρότυπα
MIL-STD—461F,
MIL-STD—
810FκαιIP66 ή ισοδύναμαπρότυπα
ή νεότερα όπως αυτά ισχύουν.

2.18.

Να διαθέτει διεπαφήTCP/IP

2.19.

Ο έλεγχος της θερμικής κάμερας θα
γίνεται μέσω σειριακής γραμμής ή
TCP/IP

2.20.

Θα
διαθέτει
εικόνας

2.21.

Να συνοδεύεται από κατάλληλο
λογισμικό
/
οδηγούς
(APIs/SDKs)ή/και να χρησιμοποιεί
πρωτόκολλα επικοινωνίας ανοιχτής
αρχιτεκτονικήςπροκειμένου είναι
δυνατή η διασύνδεσή του με έτερα
συστήματα επιτήρησης του ΛΣΕΛΑΚΤ.Σχετικές λεπτομέρειες, στο

σταθεροποίηση

ΝΑΙ – ΝΑ
ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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πλαίσιο της εμπιστευτικότητας και
ασφάλειας του δικτύου, θα δοθούν
από την επισπεύδουσα Υπηρεσία
με την ανάθεση του έργου.
2.22.

Θα
υπάρχει
η
δυνατότητα
προσαρμογής
άλλων
αντικειμενικών
φακών
και
θερμικών αισθητήρων.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΜΕΡΑΣΗΜΕΡΑΣ
3.1.

Θα διαθέτει σταθεροποίηση εικόνας

3.2.

Έξοδο εικόνας βίντεο

3.3.

Θα διαθέτει αισθητήρα τύπου CCD ή
CMOS

3.4.

Ανάλυση≥ 720p (HD). Μεγαλύτερη
ανάλυση θα βαθμολογηθεί θετικά
σύμφωνα με πίνακα κριτηρίων
αξιολόγησης.

3.5.

Οπτική μεγέθυνση(zoom)

3.6.

Θα λειτουργεί ικανοποιητικά με
χαμηλή
στάθμη
φωτισμού
περιβάλλοντος.

3.7.

Δυνατότητα αλλαγής της εικόνας από
έγχρωμη σε ασπρόμαυρη

3.8.

Λόγοςσήματοςπροςθόρυβο (Signal to
Noise Ratio - SNR)

3.9.

Δυνατότητα αντικατάστασης με άλλη
κάμερα ή προσαρμογής άλλων
φακών με καλύτερα
εστιακά
χαρακτηριστικά.

3.10. Θα συμμορφώνεται με τα πρότυπα
CE σύμφωνα με κατάλληλες οδηγίες
(directives) (θα φέρει νόμιμα τη
σήμανση CE) καθώς καιτα πρότυπα
MIL-STD—461F,
MIL-STD—
810FκαιIP66 ή ισοδύναμαπρότυπα ή
νεότερα όπως αυτά ισχύουν.
3.11. Θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας
3.12. Θα διαθέτει δυνατότητα ρύθμισης
αυτόματης εστίασης και χειροκίνητη
κατόπιν επιλογής από το χειριστή, η

NAI
NAI
NAI

ΝΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ
– ΝΑ
ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ
≥ 30x
≤1 lux

NAI

≥ 45dB

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ

ΝΑΙ – ΝΑ
ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ

Τουλάχιστον
-10°C έως
+50°C
ΝΑΙ
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οποία δεν θα επηρεάζεται από
θερμοκρασιακές αλλαγές.
3.13. Δυνατότητα ανίχνευσης (detection)
ανθρώπινου στόχου (1.8μ Χ 0.5μ)
3.14. Δυνατότητα
(recognition)
(1.8μ Χ 0.5μ)

αναγνώρισης
ανθρώπινου στόχου

3.15. Δυνατότητα
ταυτοποίησης
(identification) ανθρώπινου στόχου
(1.8μ Χ 0.5μ)
3.16. Δυνατότητα ανίχνευσης (detection)
μικρού σκάφους κατά (2.3μ Χ 2.3μ)
3.17. Δυνατότητα
αναγνώρισης
(recognition) μικρού σκάφους (2.3μ Χ
2.3μ)
3.18. Δυνατότητα
(identification)
(2.3μ Χ 2.3μ)

ταυτοποίησης
μικρού σκάφους

3.19. Να συνοδεύεται από κατάλληλο
λογισμικό / οδηγούς (APIs/SDKs)
ή/και να χρησιμοποιεί πρωτόκολλα
επικοινωνίας
ανοιχτής
αρχιτεκτονικήςπροκειμένου
είναι
δυνατή η διασύνδεσή του με έτερα
συστήματα επιτήρησης του ΛΣΕΛΑΚΤ. Σχετικές λεπτομέρειες, στο
πλαίσιο της εμπιστευτικότητας και
ασφάλειας του δικτύου, θα δοθούν
με την ανάθεση του έργου.

≥ 7χλμ

≥ 2χλμ

≥ 1χλμ

≥ 8 χλμ

≥4χλμ

≥ 3χλμ

ΝΑΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΑΠΟΣΤΑΣΙΟΜΕΤΡΟ LASER
(Laser Range Finder)
4.1.

Θα
διαθέτει
μήκος
κύματος
λειτουργίας το οποίο θα είναι
ασφαλές για τους οφθαλμούς
(EyeSafe).

4.2.

Εμβέλεια

4.3.

Ακρίβεια της συσκευής.

4.4.

Δεν θα εκπέμπει ακτινοβολία στο
ορατό φάσμα ή θα διαθέτει φίλτρο
απομόνωσης
στην
περίπτωση
εκπομπής ακτινοβολίας στο ορατό
φάσμα.

NAI

≥ 15Km
≤+/- 5m
NAI – ΝΑ
ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ
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4.5.

Θα συμμορφώνεται με τα πρότυπα
CE σύμφωνα με κατάλληλες οδηγίες
(directives) (θα φέρει νόμιμα τη
σήμανση CE) καθώς καιτα πρότυπα
MIL-STD—461F,
MIL-STD—
810FκαιIP66 ή ισοδύναμαπρότυπα ή
νεότερα όπως αυτά ισχύουν.

ΝΑΙ – ΝΑ
ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΕΚΑΣΤΗΣ ΚΜΕ
5.1.

Μεταλλική σταθερή αντικραδασμική
βάση, στιβαρής κατασκευής, με την
κατάλληλη αντοχή στήριξης και να
διαθέτει αντιδιαβρωτική προστασία.

5.2.

Δυνατότητα
περιστροφής
οριζόντιο άξονα (PanAngle)

5.3.

Ταχύτητα περιστροφής περί στον
οριζόντιο άξονα (PanSpeed)

5.4.

Δυνατότητα
κίνησης
κατακόρυφο άξονα (TiltAngle)

5.5.

Ταχύτητα κίνησης στον κατακόρυφο
άξονα (TiltSpeed)

στον

στον

NAI – ΝΑ
ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ

360°
(συνεχόμενο)
≥ 20°/sec

Τουλάχι-στον
από
-30° έως +30°
≥ 30°/sec

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΡΑΝΤΑΡ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ
ΕΚΑΣΤΗΣ ΚΜΕ
6.1.

Θα ανιχνεύει στόχους που βρίσκονται
στην επιφάνεια της θάλασσας

6.2.

Θα ανιχνεύει στόχους οι οποίοι
εισέρχονται στο πεδίο σάρωσης

6.3.

Θα μπορεί να απορρίπτει την
εμφάνιση του ανάγλυφου και άλλων
σταθερών
στόχων
οι
οποίοι
βρίσκονται μέσα στο πεδίο σάρωσης
του.

6.4.

Το
ραντάρ
θαείναικατηγορίας
Standard,
X-Band,
SolidstatecoherentDopplerμε
δυνατότητα tiltingκαι θα πληρεί τις
απαιτήσεις
της
οδηγίας
IALAGuidelineNo.1111για
IALATargetType
2
και
AntennaElevation100mASL.

6.5.

Θα μπορεί να ανιχνεύει πολλαπλούς

NAI

NAI

NAI

ΝΑΙ – ΝΑ
ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ

≥ 100
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στόχους ταυτόχρονα.
6.6.

Δυνατότητα ταυτόχρονης σάρωσης
και παρακολούθησης στόχων (trackwhile-scan)

6.7.

Θα
διαθέτει
δυνατότητα
απομόνωσης εκπομπής σε (νεκρό)
τομέα κατόπιν επιλογής του χειριστή

6.8.

Θα μπορεί μέσω λογισμικού να
προγραμματιστεί από το χειριστή μία
περιοχή ενδιαφέροντος (Area of
Interest) βάσει της οποίας θα
παράγονται συναγερμοί (AlarmZone)
όταν ανιχνεύονται κινούμενοι στόχοι.

6.9.

Θα μπορεί να εξάγει τις γεωγραφικές
συντεταγμένες ενός στόχου όταν
αυτός ανιχνεύεται.

6.10. Θα μπορεί να προβάλει το στίγμα
ενός στόχου σε ψηφιακό σύστημα
γεωγραφικών συντεταγμένων.
6.11. Θα μπορεί να αποθηκεύει το
ιστορικό κίνησης ενός στόχου,
πληροφορίες που αφορούν τον
τύποή την κατηγορία του στόχου, την
απόσταση, την κατεύθυνση/πορεία,
την ταχύτητα κλπ.
6.12. Δυνατότητα σάρωσης
6.13. Ακρίβεια
μέτρησης
απόστασης
(RangeAccuracy)
κατά
το
διαχωρισμόδύοστόχων στην μέγιστη
απόσταση εντοπισμού.
6.14. Θα
υποστηρίζει
τηλεχειρισμό
λειτουργιών μέσα από κατάλληλο
γραφικό περιβάλλον, φιλικό και
εύκολο στη χρήση.
6.15. Θα συμμορφώνεται με τα πρότυπα
CE σύμφωνα με κατάλληλες οδηγίες
(directives) (θα φέρει νόμιμα τη
σήμανση CE) καθώς καιτα πρότυπα
MIL-STD—461F,
MIL-STD—
810FκαιIP66 ή ισοδύναμαπρότυπα ή
νεότερα όπως αυτά ισχύουν.
6.16. Θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας

ΝΑΙ

NAI

NAI

NAI

NAI

NAI

360 °
≤ 150m

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Τουλάχιστον
-10°C έως
+50°C
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ΝΑΙ

6.17. Θα διαθέτει ψηφιακά φίλτρα.
6.18. Η μέγιστη ταχύτητα ανέμου που θα
μπορεί να λειτουργήσει αποδοτικά.
6.19. Να συνοδεύεται από κατάλληλο
λογισμικό / οδηγούς (APIs/SDKs)
ή/και να χρησιμοποιεί πρωτόκολλα
επικοινωνίας
ανοιχτής
αρχιτεκτονικήςπροκειμένου
είναι
δυνατή η διασύνδεσή του με έτερα
συστήματα επιτήρησης του ΛΣΕΛΑΚΤ.

≥ 50km/h

ΝΑΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ
ΠΥΞΙΔΑ ΕΚΑΣΤΗΣ ΚΜΕ
7.1.

Ακρίβεια κατά τον υπολογισμό της
θέσης

7.2.

Να είναι ολοκληρωμένη στο σύστημα
αισθητήρων

≤ 2°

ΝΑΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ (GPS)
ΕΚΑΣΤΗΣ ΚΜΕ
8.1.

Ακρίβεια κατά τον υπολογισμό της
γεωγραφικής θέσης

8.2.

Θα
λαμβάνει
δεδομένα
ταυτόχρονα κανάλια

8.3.

Να είναι ολοκληρωμένο στο σύστημα
αισθητήρων

από

≤5m

≥ 12

ΝΑΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ
ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΚΑΣΤΗΣ ΚΜΕ
9.1.

Θα αποθηκεύει το σύνολο της
πληροφορίας που εξάγεται από τους
αισθητήρες
καθώς
και
την
πληροφορία που θα παράγεται από
το ΟΣΔΕ.

9.2.

Θα μπορεί να διατηρεί το σύνολο των
ιστορικών δεδομένων (πλην βίντεο
από τις κάμερες ημέρας και νύχτας)
για τουλάχιστον τρεις (03) μήνες.

9.3.

Θα διαθέτειεφαρμογή διαχείρισης με
φιλικό
στη
χρήση
γραφικό
περιβάλλον η οποία θα συνεργάζεται
ή θα ενσωματώνεται στο ΟΣΔΕ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

NAI
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προκειμένου να απλοποιείται η
αποθήκευση, αναζήτηση, ανάκτηση
και αναπαραγωγή των δεδομένων
και βίντεο.
9.4.

Θα αποθηκεύει τις εικόνες και
δεδομένα σε αποθηκευτικό χώρο
αποτελούμενο
από
αντικραδασμικούς σκληρούς δίσκους
τεχνολογίας SSD ή ισοδύναμο.

9.5.

Θα υποστηρίζει καταγραφή βίντεο σε
ανάλυση τουλάχιστον 720p (HD),
τεσσάρων
(04)
καναλιών
πραγματικού
χρόνου
εγγραφής
(realtimerecording)από τουλάχιστον
τέσσερις (04) ανεξάρτητες πηγές
ταυτόχρονα,
για
τουλάχιστον
24συνεχόμενες ώρες.

9.6.

Θα καταγράφειεικόνες και βίντεο σε
κοινά πρότυπα (π.χ.JPEG,MPEG4κ.λπ), υποστηρίζοντας διαφορετικά
επίπεδα ποιότητας (compression,
bitrate, framespersecκ.λπ.) κατόπιν
επιλογής από τον χειριστή.

9.7.

Ο χειριστής θα μπορεί να αναζητήσει
αποθηκευμένο
βίντεο
βάσει
συγκεκριμένων κριτηρίων όπως
ημερομηνίας, ώρας, πηγής εισόδου,
περιγραφής κ.λπ.

9.8.

Θα
υποστηρίζεται
λειτουργία
αρχειοθέτησης παλαιών δεδομένων
με τη χρήση αλγορίθμων συμπίεσης.

NAI – ΝΑ
ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ

NAI – ΝΑ
ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ

NAI

NAI

ΝΑΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10. ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ
ΙΣΧΥΟΣ
10.1. Το όχημα θα έχει αυτόνομο σύστημα
τροφοδοσίας ισχύος το οποίο θα
επιτρέπει την αδιάλειπτη και
σταθερή
λειτουργία
των
εγκατεστημένων συστημάτων.
10.2. Το αυτόνομο σύστημα τροφοδοσίας
θα πρέπει να είναι αθόρυβο.
Επισημαίνεται ότι σαν αυτόνομο
σύστημα τροφοδοσίας δεν είναι
αποδεκτή η λύση ηλεκτρογεννήτριας
λόγω θορύβου κατά την διάρκεια
λειτουργίας της.

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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10.3. Το σύστημα διανομής θα είναι
συνδεδεμένο σε μία συστοιχία
μπαταριών, η οποία θα παρέχει
ρεύμα σε έναν εναλλάκτη (inverter)
που θα είναι τοποθετημένος σε
κατάλληλο χώρο του οχήματος
(εντός) και ο οποίος θα παρέχει
εναλλασσόμενο ρεύμα σε όλα τα
υποσυστήματαή
ισοδύναμου
συστήματος τηρώντας την απαίτηση
10.2.
10.4. Θα πρέπει οι μπαταρίες να μπορούν
να φορτίζονται με εξωτερική
σύνδεση στο δίκτυο ηλ. ρεύματος
μέσω κατάλληλου καλωδίου που θα
παρέχεται.
10.5. Θα παρέχεται προέκταση καλωδίου
ρεύματος (μπαλαντέζα) τουλάχιστον
10 μέτρων.
10.6. Εξασφάλιση παροχής ισχύος του
συστήματος (μόνο των λειτουργιών
που σχετίζονται άμεσα με την ορθή
αισθητηριακή λειτουργία, χωρίς στον
υπολογισμό να λαμβάνονται υπόψη
τασυστήματα
αυτόνομου
κλιματισμού του διαμερίσματος των
χειριστών και του διαμερίσματος
εξοπλισμού) με αυτονομία του σε
πλήρη φόρτο τουλάχιστο οκτώ(08)
ώρες. Περισσότερες των 8 ωρών θα
αξιολογούνται θετικά με βήμα 4
ωρών και σύμφωνα με τον Πίνακα
Κριτηρίων
Αξιολόγησης.
Επισημαίνεται, ότι η χρήση του
κλιματιστικού
οδηγού-συνοδηγού
δεν
υπολογίζεται
στο
χρόνο
αυτονομίας της ΚΜΕ.
10.7. Για τον ανωτέρω σκοπό ο υποψήφιος
Ανάδοχος
υποχρεούται
να
παραδώσει
μαζί
με
την
τεχνικήπροσφορά
του,
Μελέτη
Συνολικής Κατανάλωσης Ηλεκτρικής
Ενέργειας του συστήματος καθώς και
να
αναφέρει
τον
αριθμό
προσφερόμενων
μπαταριών
τροφοδοσίας. Η μελέτη να είναι
πλήρης, σαφής και κατανοητή.
10.8. Να κατατεθούν με την τεχνική
προσφορά
οι
αναλυτικοί

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ –
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ
– ΝΑ
ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ

ΝΑΙ – ΝΑ
ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ/
ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ

ΝΑΙ
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υπολογισμοί που έγιναν για την
κατανάλωση ενέργειας ανά συσκευή,
καθώς επίσης και οι παραδοχές ή
άλλοι παράγοντες που ελήφθησαν
υπόψη.
Η
μελέτη
θα
συμπεριλαμβάνει και παράρτημα με
την συνολική κατανάλωση ενέργειας
της ΚΜΕ σε πλήρη λειτουργία του
συνόλου του εξοπλισμού και
κλιματισμού.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (UPS)
ΕΚΑΣΤΗΣ ΚΜΕ
11.1. Η ΚΜΕ θα διαθέτει σύστημα
αδιάλειπτης
σταθεροποιημένης
παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.
11.2. Θα διαθέτει λειτουργία αυτοελέγχου
(selftest ή selfcheck) κατά την
εκκίνηση από την θέση OFF.
11.3. Θα διαθέτει ηχητική ειδοποίηση όταν
ανιχνεύονται δυσλειτουργίες.
11.4. Θα συνδέεται με εξωτερική πηγή
εναλλασσομένου ρεύματος 220 Volts
/ 50 HZ.
11.5. Θα φιλτράρει την παροχή του
εναλλασσομένου ρεύματος 220 Volts
/ 50 HZ από τις εξωτερικές πηγές
τροφοδοσίας.
11.6. Στην περίπτωση βλάβης του UPS θα
διαθέτει λειτουργία ByPass, θα
μπορεί να τροφοδοτεί τις συσκευές
με σταθεροποιημένη ισχύ έστω και
εάν σε περίπτωση διακοπής της
τροφοδοσίας
(BlackOut)
δεν
ενεργοποιηθεί το μπαταριοσύστημα.
11.7. Θα διαθέτει λειτουργία ανίχνευσης
υπερφόρτωσης.
11.8. Αυτονομία (σε πλήρες φορτίο)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

≥ 10 min

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΟΣ Η΄ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣΗ’
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΣ ΙΣΤΟΣ
12.1. Οι αισθητήρες θα εγκατασταθούν επί
ενός (01) ή το πολύ δύο (02)
ηλεκτρικά υποβοηθούμενων ή / και

ΝΑΙ– ΝΑ
ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ
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πνευματικών
υδραυλικώνπτυσσόμενων
μεταλλικών ιστών.

ή/και

12.2. Θα είναι στιβαρής και ανθεκτικής
κατασκευής
από
ανοξείδωτο
μέταλλο.
12.3. Θα λειτουργεί σε θερμοκρασίες
τουλάχιστον από -10°C έως +50°C και
σε συνθήκες υγρασίας τουλάχιστον
80% στους 40°C.
12.4. Θα πρέπει να μπορεί να συμπτυχθεί
και να καλυφθεί πλήρως μέσα στο
όχημα(επιθυμητό) ή εναλλακτικά
εντός υπερκατασκευής.Η πλήρης
κάλυψη των αισθητήρων εντός του
οχήματος
χωρίς
την
ύπαρξη
υπερκατασκευών θα βαθμολογηθεί
θετικά σύμφωνα με πίνακα κριτηρίων
αξιολόγησης
12.5. Θα
διαθέτει
αυτόματο
και
χειροκίνητομηχανισμό κλειδώματος ασφάλειας κατά την ανάπτυξη και
σύμπτυξη του. Διευκρινίζεται ότι ο
μηχανισμός θα πρέπει να είναι
αυτόματος και σε περιπτώσεις
βλάβης/δυσλειτουργίας/εμπλοκής να
δύναται
να
πραγματοποιηθεί
χειροκίνητα τουλάχιστον η σύμπτυξή
του και το κλείδωμα-ασφάλεια.
12.6. Θα μπορεί να συμπτυχθεί πλήρως
όταν υπάρχει διακοπή ρεύματος από
τα ηλεκτρικά συστήματα.
12.7. Θα
μπορεί
να
αναπτύσσεται
κλιμακωτά πάνω από την οροφή του
οχήματος.
12.8. Θα είναι πλήρως τηλεχειριζόμενος
από το διαμέρισμα των χειριστών με
επιπλέον δυνατότητα χειρισμού από
ειδικό μοχλό τύπου joystick.Mε τον
όρο joystick, εννοούμε ειδικά
σχεδιασμένο μοχλό-χειριστήριο που
αποτελεί
πρόσθετη-εναλλακτική
δυνατότητα
χειρισμού
βασικών
λειτουργιών οριζόντιας (αριστερής
και δεξιάς) και κάθετης (πάνω και
κάτω)
κατεύθυνσης
των
ηλεκτροπτικών
συστημάτων

ΝΑΙ

ΝΑΙ – ΝΑ
ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ

ΝΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ
– ΝΑ
ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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αισθητήρων (θερμικού ανιχνευτή,
κάμερα ημέρας, αποστασιόμετρου)
καθώς και επί του οποίου δύνανται
να υπάρχουν πρόσθετες λειτουργίες
(π.χ. zoom in/out, lock, διακόπτες
on/off, επιλογή start/stopκ.α).
12.9. Θα διαθέτει σύστημα προστασίας
από υπέρταση.
12.10. Θα μπορεί να αναπτυχθεί και να
λειτουργήσει με ταχύτητα ανέμου
τουλάχιστον
πενήντα
(50)
χιλιομέτρων ανά ώρα χωρίς να
επηρεάζει τη σταθερότητα του
οχήματος.
12.11. Θα μπορεί να αναπτυχτεί πλήρως σε
σύντομο
χρονικό
διάστημα
τουλάχιστον σε ύψος ενός μέτρου
(≥1μ.) από την οροφή του οχήματος
12.12. Θα μπορεί να ανυψώσει βάρος το
οποίο να υπερβαίνει σε ποσοστό 25%
του
συνολικού
βάρους
των
συστημάτων που υποστηρίζει. Το
βάρος του ιστού/ων να μην
υπερβαίνει τα εκατόν είκοσι (≤ 120)
κιλά και δεν θα επηρεάζει τη
σταθερότητα
του
οχήματος,
σύμφωνα με παράγραφο 13.42.
12.13. Θα συμμορφώνεται με τα πρότυπα
CE σύμφωνα με κατάλληλες οδηγίες
(directives) (θα φέρει νόμιμα τη
σήμανση CE) καθώς καιτα πρότυπα
MIL-STD—461F,
MIL-STD—
810FκαιIP66 ή ισοδύναμαπρότυπα ή
νεότερα όπως αυτά ισχύουν.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

≤ 3 λεπτά

ΝΑΙ

NAI

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13. ΟΧΗΜΑ ΕΚΑΣΤΗΣ ΚΜΕ
13.1. Κατάλληλα διασκευασμένα οχήματα
τύπου VAN. ΤΡΙΑ (03) ΤΕΜΑΧΙΑ
13.2. Επιλεκτική κίνηση και στους τέσσερις
(4) τροχούς.
13.3. Κάθε
όχημα
θαδιαθέτει
τρία
διαμερίσματα
(καμπίνες)
ως
ακολούθως:
καμπίνα
οδηγού/συνοδηγού,
καμπίνα
εξοπλισμού και καμπίνα τουλάχιστον
δύο (02) χειριστών με δυνατότητα

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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ασφαλούς και άνετης μεταφοράς
αυτών. Η καμπίνα χειριστών να
διαθέτει αντιολισθητικό δάπεδο.
13.4. Κάθε όχημα θα διαθέτει υδραυλικό
τιμόνι ελέγχου με υποβοήθηση.
13.5. Κάθε όχημα θα διαθέτει υδρόψυκτο
κινητήρα πετρελαίου diesel.

ΝΑΙ

≥110KW

13.6. Iσχύς

≥1950cc

13.7. Κυβισμός
13.8. Χρώμα (διαφορετικό για κάθε όχημα
ως ακολούθως (01) Λευκό, (01)
Μαύρο
και
(01)
Μπλε
με
αντιδιαβρωτική προστασία).
13.9. Ο κινητήρας θα διαθέτει τουλάχιστον
τέσσερις (4) κυλίνδρους.
13.10. Θα διαθέτει σύστημα εξαερισμού και
κλιματισμό (αφορά τον εργοστασιακό
εξοπλισμό του οχήματος).
13.11. Θα διαθέτει σύστημα ελεγχόμενης
επιβράδυνσης
και
αντιμπλοκαρίσματος των τροχών
(ABS).
13.12. Θα
διαθέτει
αερόσακους
πρόσκρουσης (Airbags) οδηγού και
συνοδηγού.
13.13. Θα διαθέτει όλα τα απαραίτητα
όργανα και δείκτες παρακολούθησης
της λειτουργίας του κινητήρα και
γενικά της πορείας του οχήματος.
13.14. Θα διαθέτει ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα
παράθυρα, τα κρύσταλλα των οποίων
θα είναι ασφαλείας και φιμέ.
13.15. Τα καθίσματα θα είναι άνετα με
επένδυση αντιιδρωτικού υλικού και
ειδικά καλύμματα και θα υπάρχουν
σε όλες τις επίπεδες επιφάνειες
επιστρωμένα
ανθεκτικά,
αντιολισθητικά,
προστατευτικά,
αδιάβροχα, εφαρμοστά πατάκια,
ευκόλως
αποσπώμενα
και
καθοριζόμενα.
13.16. Θα

ΝΑΙ

διαθέτει

πλοηγό

οδήγησης

Ναι

≥4

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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(GPSnavigator) με ενημερωμένους
χάρτες της Ελλάδας με υποστήριξη
αναβάθμισης
13.17. Θα διαθέτει πηγή ήχου και στα δύο
μέρη επιβατών με ραδιόφωνο, CD και
USB, με ηχεία και εσωτερική κεραία.
13.18. Θα διαθέτει αστυνομικού τύπου
προειδοποιητικές λυχνίες τύπου LED,
κεκαλυμμένες
στην
έμπροσθεν
πλευρά του οχήματος.
13.19. Θα διαθέτει αστυνομικού τύπου
σειρήνα με μικρόφωνο απόδοσης σε
ελάχιστη απόσταση 2 μέτρων
τουλάχιστον 110db.
13.20. Θα διαθέτει πλαίσιο και φανοποιεία
με εργοστασιακή αντιδιαβρωτική
προστασία.
13.21. Θα διαθέτει δυνατότητα κίνησης
έκτος δρόμου (off-road) και σε
δασικές διαδρομές.
13.22. Θα διαθέτει ελαστικά παντός καιρού
και κατάλληλα για κίνηση εκτός
δρόμου
(off-road).
Καινούργια,
αμεταχείριστα,
κατασκευής
τελευταίου εξαμήνου προ της
παράδοσης του οχήματος, ανάλογης
αντοχής προς τα φορτία των αξόνων,
κατάλληλα για πορεία ασφάλτου
καθώς και πορεία σε χωματόδρομο
και να μην προέρχονται από
αναγόμωση, καθώς και ρεζέρβα.
13.23. Θα υπάρχει επικοινωνία εσωτερικά
της καμπίνας του οδηγού με την
καμπίνα των χειριστών, με πόρταγια
άμεση πρόσβαση των χειριστών από
τον έναν χώρο στον άλλον, χωρίς να
εξέρχονται του οχήματος.
13.24. Αυτόνομος κλιματισμόςστο χώρο των
σταθμών εργασίας των χειριστώνκαι
στο
χώρο
τουεξοπλισμού,
ανεξάρτητος
από
τον
εργοστασιακόκλιματισμό
του
οχήματος.
13.25. Ο κλιματισμός θα επιτυγχάνεται με
χρήση κλιματιστικών μονάδων (ψύξη

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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και θέρμανση για το διαμέρισμα των
χειριστών και ψύξης για το
διαμέρισμα
του
εξοπλισμού)
κατάλληλων για εγκατάσταση σε
όχημα με το μικρότερο δυνατό ίχνος.
13.26. Ρύθμιση επιθυμητής θερμοκρασίας
από τον χώρο των χειριστών
13.27. Θα διαθέτει ηλεκτρονικό κεντρικό
κλείδωμα και σύστημα συναγερμού
με παγίδευση σε όλες τις πόρτες,
αισθητήρες θραύσης κρυστάλλων,
σύστημα ακινητοποίησης (διακοπή
τροφοδοσίας
καυσίμου
ή/και
ηλεκτρικής παροχής).
13.28. Θα
διαθέτει
πιστοποιητικά
συμμόρφωσης με τις Ευρωπαϊκές
απαιτήσεις για τις εκπομπές αερίων
ρύπων κατηγορίας EURO 6 ή ανώτερη
και να είναι νέας αντιρρυπαντικής
τεχνολογίας.
13.29. Το εργοστάσιο κατασκευής του
οχήματος θα διαθέτει επίσημη
αντιπροσωπεία και εξουσιοδοτημένο
συνεργείο
στην
Ελλάδα
για
οποιαδήποτε επισκευή απαιτηθεί και
για
την
τακτική
προληπτική
συντήρησή του.
13.30. Χωρητικότητα ντεπόζιτου καυσίμου.
13.31. Να υπάρχει πλήρης εφεδρικός
τροχός ιδίου τύπου, πλήρους
μεγέθους,
τοποθετημένος
σε
ευπρόσιτο και ασφαλές σημείο του
οχήματος και θα προστατεύεται
πλήρως
από
εξωτερικούς
παράγοντες.
13.32. Θα διαθέτει κάμερα οπισθοπορείας.
13.33. Θα
διαθέτει
παρκαρίσματος.

αισθητήρες

13.34. Θα διαθέτει κατάλληλη μηχανική
ανάρτηση ώστε θα εξασφαλίζεται η
ασφαλής και ευσταθής κίνηση του
οχήματος .
13.35. Θα είναι δυνατή η ασφαλής
μεταφορά των επιβαινόντων και των

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

≥ 70λίτρα
ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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χειριστών
οχήματος.

στην

καμπίνα

του

13.36. Θα διαθέτει ένα (1) αρθρωτό τρίγωνο
ασφαλείας (στάθμευσης).
13.37. Θα διαθέτει δύο (2) πυροσβεστήρες
με καθαρό βάρος τουλάχιστον έξι (6)
κιλά που θα καλύπτει το Ευρωπαϊκό
Πρότυπο
ΕΝ3-7της
Ευρωπαϊκής
Επιτροπής Τυποποίησης (CEN) το
οποίο και θα πιστοποιείται. Κατά την
παράδοση,
θα
προσκομιστεί
κατάλληλο πιστοποιητικό από τον
Ανάδοχο.
13.38. Θα διαθέτει ένα (1) πλήρες
φαρμακείο σε κατάλληλο κουτί.
13.39. Θα διαθέτει μία (1) λυχνία επισκευής
με μπαλαντέζα δέκα (10) μέτρα ,
καθώς και ένα (1) πτυσσόμενο
φτυάρι και τάκο ακινητοποίησης
οχημάτων (σφήνα τροχών).
13.40. Θα διαθέτει μια (1) πλήρη σειρά
ειδικών εργαλείων κατάλληλα για
οποιαδήποτε επισκευή ή εργασία
προετοιμασίας.
13.41. Θα διαθέτει κατάλληλο συσσωρευτή
και εναλλάκτη.
13.42. Θα
παρασχεθεί
βεβαίωση
Αντιπροσωπείας του οχήματος ή
Μηχανολόγου Μηχανικού (με την
παράδοση των οχημάτων) που να
πιστοποιεί ότι το όχημα μπορεί να
κινείται
ασφαλώς, νόμιμα και
διαρκώς με πλήρες ωφέλιμο φορτίο
συμπεριλαμβανομένου
του
συνολικού
βάρους
του
εξοπλισμού,προσωπικούπέντε (05)
ατόμων (μέσου βάρους ογδόντα
κιλών έκαστος) και ατομικών
αποσκευών χωρίς να επηρεάζεται η
σταθερότητα
και
η
οδηγική
συμπεριφορά του.
13.43. Θα φέρει όλες τις απαραίτητες
μονώσεις
(ηχητικές,
ηλεκτρομαγνητικής
ακτινοβολίας,
θερμοκρασίας, υγρασίας κ.λπ.) και
θα δύναται να αποκρύπτει το

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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φωτισμό από το εσωτερικό του
οχήματος στο εξωτερικό περιβάλλον
για
την
προστασία
του
προσωπικού/χειριστών.
Ειδικά
για
την
ηλεκτρομαγνητική
ακτινοβολία θα πρέπει να κατατεθεί
σχετική μελέτη (με την παράδοση των
οχημάτων)
ανεξάρτητη
κρατική
Υπηρεσία, που να πιστοποιεί ότι τα
επίπεδα τόσο στην καμπίνα του
οδηγού όσο και στο διαμέρισμα των
χειριστών είναι ασφαλή για την
συνεχόμενη παραμονή τουλάχιστον 8
ωρών.
13.44. Θα διαθέτει σύστημα περιμετρικής
ασφάλειας του οχήματος 360ο μέσω
κεκαλυμμένου κλειστού κυκλώματος
έγχρωμων
καμερών
υψηλής
ανάλυσης, ως κάτωθι:
-

Ανάλυση ≥ 1080p (FHD)

-

Μεγέθυνσης (zoom) ≥ 18x.

-

Συνθήκες πολύ χαμηλού φωτισμού
περιβάλλοντος έως ένα (1) LUX

-

Θα διαθέτουν IRilluminator.

-

Θα παρέχεται η δυνατότητα ελέγχου
και τηλεχειρισμού όλων των καμερών
(κατεύθυνση, εστίαση, μεγέθυνση
κ.λπ.) από τους σταθμούς εργασίας,
μέσω ειδικού λογισμικού. Να
υποστηρίζει λειτουργίες ανίχνευσης
κίνησης
και
ηχητικής/οπτικής
ειδοποίησης,
καταγραφής
εικόνας/βίντεο μέσω του δικτυακού
καταγραφικού συστήματος εικόνας
και δεδομένων.

13.45. Θα φέρει σύστημα ανάρτησης,
επαρκούς αντοχής σε όλους τους
τροχούς και κατάλληλου τύπου για το
συγκεκριμένο όχημα με τροποποίηση
εφόσον απαιτείται (λόγω του
επιπρόσθετου
φορτίου
εξοπλισμού).Ο Ανάδοχος δεσμεύεται
να καταθέσεικατά την παράδοση του
έργου κατάλληλη έκθεση-μελέτη που
θα πιστοποιεί τα ανωτέρω από
Αντιπροσωπεία των οχημάτων ή
Μηχανολόγο Μηχανικό για κάθε

ΝΑΙ – ΝΑ
ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ

ΝΑΙ
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όχημα.
13.46. Το σύστημα πέδησης θα είναι ικανό
να υποστηρίξει το έργο του σε πλήρη
φόρτο του οχήματος εν κινήσει με τη
μέση ταχύτητά του. Ο Ανάδοχος
δεσμεύεται να καταθέσει κατά την
παράδοση του έργου κατάλληλη
έκθεση-μελέτη που θα πιστοποιεί τα
ανωτέρω από Αντιπροσωπεία των
οχημάτων ή Μηχανολόγο Μηχανικό.
13.47. Μελέτη υπολογισμού κατανομής
βαρών
στους
άξονες
του
διασκευασμένου
οχήματος
υπογεγραμμένη
από
αρμόδιο
μηχανικό, κατά την παράδοση των
οχημάτων.
13.48. Θα διαθέτει ρεζέρβα και εργαλεία
αντικατάστασής της (γρύλο, αφρό,
σταυρό, κατάλληλη ηλεκτρική αντλία
αέρος) καθώς και καλώδια φόρτισης
μπαταρίας.
13.49. Το προσφερόμενο όχημα να έχει
έγκριση τύπου, (πριν την μετασκευή),
σύμφωνα με την Οδηγία 2007/46/ΕΚ
όπως ισχύει, που ενσωματώθηκε στο
εθνικό
δίκαιο
με
την
ΚΥΑ/29949/1841/2009
(ΦΕΚ
2112/Β/2009),
όπως
ισχύει
(Ευρωπαϊκή έγκριση τύπου ή εθνική
έγκριση τύπου, σύμφωνα με την ΥΑ
5299/406/12 (ΦΕΚ Β 2840/23-102012),
όπως
ισχύει).
Το
Πιστοποιητικό Έγκρισης Τύπου και το
Δελτίο Κοινοποίησης Έγκρισης Τύπου
του οχήματος να κατατεθούν με
την τεχνική προσφορά και να
συνοδεύονται
από
επίσημη
μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα,
σε περίπτωση που δεν είναι στα
Ελληνικά. Εναλλακτικά, δύναται να
υποβληθούν
το
εν
λόγω
Πιστοποιητικό Έγκρισης τύπου και
το Δελτίο Κοινοποίησης Έγκρισης
Τύπου (με
επίσημη μετάφραση
στην Ελληνική γλώσσα, σε περίπτωση
που δεν είναι στα Ελληνικά) κατά
την παράδοση. Στην περίπτωση
αυτή να υποβληθεί με την τεχνική
προσφορά Υπεύθυνη
Δήλωση
του/των
νομίμου/ων

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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εκπροσώπου/ων του υποψήφιου
αναδόχου πως το
εν
λόγω
Πιστοποιητικό
και
το
Δελτίο
Κοινοποίησης Έγκρισης Τύπου θα
προσκομιστούν με μέριμνα και
δαπάνες του Αναδόχου κατά την
παράδοση
του
οχήματος.
Το
εργοστάσιο κατασκευής να διαθέτει
πιστοποιητικό
διασφάλισης
ποιότητας ISO σειράς 9001/2008 ή
νεότερο, ισοδύναμο με πεδίο
εφαρμογής το σχεδιασμό, ανάπτυξη
και παραγωγή των οχημάτων από
διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.
Το πιστοποιητικό ISO να είναι σε ισχύ
και να κατατεθεί με την τεχνική
προσφορά και να συνοδεύεται από
επίσημη μετάφραση στην Ελληνική
γλώσσα, σε περίπτωση που δεν είναι
στα ελληνικά.
13.50. Κάθε ΚΜΕ θα διαθέτει ένα (01)
Drone εξοπλισμένο
με
κάμερα
ορατούς φάσματος και θερμικής
απεικόνισης.
Ελάχιστα
απαιτούμενα
χαρακτηριστικά:

ΝΑΙ–
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ –
ΝΑ
ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ

τεχνικά

i.

Σύστημα
προσγείωσης/απογείωσης.

κάθετης

ii.

Αυτόνομη πτήση με χρήση waypoints.

iii.

Μέγιστη ταχύτητα πτήσης > 60 km

iv.

Μέγιστη εμβέλεια πτήσης > 6 km

v.

Συνεχόμενη πτήση με πλήρες φορτίο
>35 min.

vi.

Πρότυπο IP43.

vii.

Ενσωματωμένοι
αισθητήρες
αναγνώρισης και αποφυγής εμποδίων.

viii. Εναλλαγή κάμερας ορατού φάσματος
και κάμερας θερμικής απεικόνισης εν
πτήση.
ix.

Thermal imager: Uncooled
Microbolometer, 7.5-13.5 µm.

VOx

x.

Ανάλυση θερμικής κάμερας: 640
× 480.

xi.

Ανάλυση κάμερας ορατού φάσματος:
4K

xii.

Οπτική εστίαση κάμερας ορατού
φάσματος 1x,2x,4x,8x. Και ψηφιακή
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εστίαση κάμερας τουλάχιστον 20x.
xiii.

Πέντε (05) συσσωρευτές για κάθε
drone

xiv.

Ο έλεγχος του αεροσκάφους και της
κάμερας να επιτυγχάνεται μέσω του
τηλεχειριστηρίου.

xv.

Το τηλεχειριστήριο να μπορεί να
δεχθεί οθόνη που να υποστηρίζει
ανάλυση τουλάχιστον 1280px 720p.

xvi.

Να έχει δυνατότητα ζωντανής
μετάδοσης εικόνας και εγγραφής
αυτής.

xvii. Η δυνατότητα ζωντανής μετάδοσης
εικόνας στο σταθμό εργασίας θα
αξιολογηθεί θετικά σύμφωνα με τον
Πίνακα Κριτηρίων Αξιολόγησης.
xviii. Δυνατότητα καθορισμού “σχεδίου
πτήσης ” σε σταθερό ύψος και
ταχύτητα με επιλογή σταθερής ή
ελεύθερης κίνησης της κάμερας.
xix.

Δυνατότητα απογείωσης AutoTakeOff
σε ένα προκαθορισμένο ύψος.

xx.

Δυνατότητα
αφετηρία.

xxi.

Πληροφόρηση
στάθμης μπαταρίας.

xxii.

Να συνοδεύονται από Tablet και
λογισμικό τελευταίας γενιάς,

με

AutoReturn

στην

υπολειπόμενης

ανάλυση >1920 x 1200, δίκτυο
LTE, CPU: Octa-Core,

4G-

RAM: 3GB.
xxiii. Τουλάχιστον δύο (02) χειριστήρια για
κάθε Drone
xxiv. Να υπάρχει κρυπτογραφημένη σύνδεση
μεταξύ Drone και χειριστηρίου
xxv.

Σε περίπτωση απώλειας ζεύξης
δεδομένων,
να
χρησιμοποιεί
αξιόπιστη και προβλέψιμη μέθοδο
ανάκτησης της ζεύξης δεδομένων ή
τερματισμού της πτήσης του, κατά
τρόπο που να περιορίζει τις
επιπτώσεις σε τρίτους στον αέρα ή στο
έδαφος.

xxvi. Να διαθέτουν κατάλληλο υποσύστημα,
τουλάχιστον παθητικού τύπου, για την
ανίχνευση
εγγύς
εναέριας
κυκλοφορίας και την πληροφόρηση
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του χειριστή του, με σκοπό την
έγκαιρη αποφυγή της (sense and
avoidsystem,ADS –B,ή παρόμοιο).
xxvii. Να μπορεί να απογειώνεται και να
προσγειώνεται καθώς και να εκτελεί
πτήση χωρίς περιορισμούς στην
τοποθεσία σε όλη την Ελληνική
Επικράτεια.

13.51 Κάθε σταθμός εργασίας εντός των
ΚΜΕ
θα
διαθέτει
μία
(01)
περιστρεφόμενη συρόμενη θέση
εργασίας (κάθισμα) χειριστή με
μηχανισμό
ακινητοποίησης.
Διευκρινίζεται ότι κάθε ΚΜΕ θα
διαθέτει δύο (02) θέσεις εργασίας.
13.52 Το κάθισμα στελέχους να είναι βαρέως
τύπου, να έχει υψηλή πλάτη, μπράτσα
καθίσματος και προσκέφαλο. Να
φέρει
τελική
επένδυση
από
ταπετσαρία υφάσματος σκούρου
χρώματος (μαύρου, ανθρακί, μπλε,
κλπ). Να παρέχει υποστήριξη στους
μηρούς και την οσφυϊκή χώρα με
επαρκές βάθος και ύψος και να
διαθέτει ζώνη ασφαλείας –πρόσδεσης
τουλάχιστον δύο σημείων
13.53 Ο φωτισμός στο διαμέρισμα των
χειριστών, να επιτυγχάνεται με
τοποθέτηση φωτιστικού σώματος ή
περισσοτέρων που να ενεργοποιείται
από διακόπτη ΟΝ/OFF ο οποίος θα
βρίσκεται στο συγκεκριμένο χώρο, και
σε σημείο ή σημεία εύκολα και άμεσα
προσβάσιμα από τους χειριστές

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14. Σύστημα Επικοινωνίας
VHF/UHF (mobile) εκάστης ΚΜΕ
14.1 Σύστημα
επικοινωνίας
VHF/UHF ΝΑΙ
(dualband) με δυνατότητα scrambler,
κατάλληλο για εγκατάσταση σε όχημα
με κεκαλυμμένη κεραία
14.2 Εκπομπή σε όλο το
φάσμα ≥25Watt
συχνοτήτων (amateur/marinebands)
με ισχύ εξόδου πομπού
14.3 Θα συμμορφώνεται με τα πρότυπα CE ΝΑΙ
σύμφωνα με κατάλληλες οδηγίες
(directives) (θα φέρει νόμιμα τη
σήμανση CE) καθώς καιτα πρότυπα
MIL-STD—461F,
MIL-STD—
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810FκαιIP66 ή ισοδύναμαπρότυπα ή
νεότερα όπως αυτά ισχύουν.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15.

Σύστημα AIS εκάστης ΚΜΕ

15.1 Δέκτης AIS (receiver), εγκεκριμένου ΝΑΙ
τύπου, σύμφωνα με την ισχύουσα
Νομοθεσία
ΝΑΙ
15.2 ΔιαθέτεικατόπινεπιλογήςλειτουργίαST
ANDARDAISmode,
SILENTmodeκαιSECUREmode
(ENCRYPTED)
15.3 Θα πληροί τις απαιτήσεις των ΝΑΙ
σχετικών αποφάσεων του IMO, IALA,
τις συστάσεις της ITU-R και τις οδηγίες
και εγκυκλίους της Ε.Ε. που έχουν
εκδοθεί για τον σκοπό αυτό.
15.4 Θα συνεργάζεται με συσκευές AIS οι ΝΑΙ
οποίες χρησιμοποιούν τον αλγόριθμο
Blowfish ώστε να υπάρχει δυνατότητα
ανταλλαγής δεδομένων με πλωτά
μέσα του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
15.5 Η κεραία θα είναι κεκαλυμμένη και ΝΑΙ
συμβατή με το πρότυπο IP67 ή
ισοδύναμο
και
προαιρετικά
θαυποστηρίζει το πρότυπο ΝΑΤΟ
STANAG 4668 Ed. 2.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16. Σύστημα Διοίκησης και
Ελέγχου (Command&ControlSystem)
εκάστης ΚΜΕ
16.1 Μέσω
του
πληροφοριακού ΝΑΙ
συστήματος Διοίκησης και Ελέγχου
(ΟΣΔΕ)
που
θα
παρασχεθεί,
ενοποιούνται
τα
διάφορα
υποσυστήματα
αισθητήρων
και
ολοκληρώνονται σε μία ενιαία εικόνα
επιτήρησης.
16.2 Όταν ένα ή περισσότερα από τα ΝΑΙ
διαθέσιμα
υποσυστήματα
αισθητήρων ανιχνεύει ένα στόχο
αυτός αναγνωρίζεται και συσχετίζεται
(από τις διαθέσιμες ανοικτές ή
κλειστές πηγές) και απεικονίζεται
μοναδικά και με ακρίβεια σε ψηφιακό
σύστημα
γεωγραφικών
συντεταγμένων.
16.3 Όσον αφορά στα ηλεκτροπτικά ΝΑΙ
συστήματα αισθητήρων (θερμικός
ανιχνευτής,
κάμερα
ημέρας,
αποστασιόμετρο) και το ραντάρ, θα
πρέπει να είναι δυνατή η διαχείριση
τους από τις κονσόλες των χειριστών
υπό ενός ολοκληρωμένου συστήματος
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16.4

16.5

16.6

16.7

16.8

16.9

Διοίκησης και Ελέγχου. Ο χειρισμός
των
αισθητήρων
δύναται
να
πραγματοποιείται αυτοδύναμα και με
τον ίδιο τρόπο
από τους δύο
σταθμούς εργασίας. Ωστόσο στην
περίπτωση που παρατηρηθεί βλάβη,
εμπλοκή ή δυσλειτουργία του
λογισμικού διαχείρισης ή/και των
ηλεκτρονικών υπολογιστών τότε η
ενεργοποίηση, απενεργοποίηση, ο
τηλεχειρισμός των συστημάτων και η
απεικόνιση των στόχων επιτυγχάνεται
αυτόνομα μέσω χειριστηρίου Joystick
για τα ηλεκτρο-οπτικά συστήματα και
μέσω
κατάλληλης
μονάδας
StandAloneUnit για το ραντάρ.
Το ΟΣΔΕ θα πρέπει να μπορεί να κάνει
συσχέτιση
(correlation)
των
ανιχνευόμενων στόχων από όλους
τους
διαθέσιμους
αισθητήρες
(ραντάρ, AIS κ.λπ.) και να παράγει
έναν μοναδικό στόχο με δυνατότητα
προβολής προφίλ του από ανοιχτές
πηγές
(π.χ.
όνομα,
σημαία,
φωτογραφία, ΙΜΟ, MMSI, CallSign,
λιμένες
αναχώρησης-προορισμού,
ταχύτητα,
πορεία
εκτιμώμενηπροηγούμενη κ.α).
Το ΟΣΔΕ θα πρέπει να μπορεί να κάνει
αυτόματη παρακολούθηση τροχιάς
(auto-track) ανιχνευόμενων στόχων
από
όλους
τους
διαθέσιμους
αισθητήρες.
Το ΟΣΔΕ θα μπορεί να εμφανίζει τον
τομέα θεωρητικής κάλυψης των
αισθητήρων καθώς και να υπολογίζει
απόσταση (σε mκαι nm) και
συντεταγμένες στόχου (σε δεκαδικούς
και μοίρες).
Θα πρέπει να είναι φιλικό προς το
χρήστη και να βασίζεται σε
γραφικό/παραθυρικό περιβάλλον.
Θα πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις
αναγκαίες άδειες λειτουργίας, τόσο
για τον κεντρικό εξυπηρετητή όσο και
για τους σταθμούς εργασίας, χωρίς
χρονικό ή άλλο περιορισμό και να
παρέχει τη δυνατότητα μελλοντικής
διασύνδεσης με παρόμοια συστήματα
επιτήρησης του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ μέσω
κατάλληλων διεπαφών.
Θα παρέχει δυνατότητα πλήρους,
απομακρυσμένου
ελέγχου
μέσω
διαδικτύου με τη χρήση ασφαλούς

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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σύνδεσης (VPN).
16.10 Το ΟΣΔΕ θα φιλοξενείται σε κεντρικό
εξυπηρετητή βιομηχανικού τύπου
(rugged)
ή
εμπορικού
τύπου,
τελευταίας τεχνολογίας.

ΝΑΙ
1 τμχ. για
έκαστο
όχημα

16.11 Οι
υπολογιστές
των
σταθμών
εργασίας που θα συνδέονται στο
ΟΣΔΕ
μέσω
του
κεντρικού
εξυπηρετητή θα είναι βιομηχανικού
τύπου
(rugged)
ή
εμπορικού,
τελευταίας τεχνολογίας, έχοντας κατ’
ελάχιστο προδιαγραφές:
Τύπος
επεξεργαστή:
Corei7
ή
ισοδύναμο
Αριθμός πυρήνων: επεξεργαστή ≥4
Ταχύτητα επεξεργαστή ≥ 3GHz
Μέγεθος μνήμης ≥ 16GB
Δίσκος/ΔίσκοιSSD
συνολικής
χωρητικότητας ≥2ΤBκαι τουλάχιστον
≥500 GBέκαστος
Κάρτα γραφικών με ενσωματωμένη
μνήμη ≥ 2 GB
Ασύρματη και ενσύρματη κάρτα
δικτύου.
Ηχεία (ενσωματωμένα στην οθόνη ή
αποσπώμενα σε βάση στήριξης).
Κάμερα με ανάλυση ≥ 720p (HD)
Διεπαφές:Bluetooth, HDMI, USB 2.0,
USB 3.0, αναγνώστης καρτών μνήμης
Συσκευές εισόδου (πληκτρολόγιο,
ποντίκι)

ΝΑΙ – ΝΑ
ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ
2 τμχ. για
εκάστη ΚΜΕ

16.12 Μία (01) οθόνηαφής (touchscreen)
τουλάχιστον ανά σταθμό εργασίας με
τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
Έγχρωμη οθόνη τεχνολογίας TFT / LCD
/ LED ή ισοδύναμη
Ονομαστική Διαγώνιος σε ίντσες ≥ 21
Ανάλυση ≥ FullHD (1920 x 1080 pixels)
Φωτεινότητα ≥ 250 cd / m2
Λόγος αντίθεσης ≥ 1000: 1
Γωνία θέασης ≥ 170°
16.13 Τόσο ο κεντρικός εξυπηρετητής όσο
και οι υπολογιστές των σταθμών
εργασίας, πέραν του ΟΣΔΕ θα πρέπει
να συνοδεύονται από τα κάτωθι
λογισμικά και τις αντίστοιχες άδειες
χρήσης τους (με ισχύ τουλάχιστον
μέχρι και την λήξη της εγγυημένης
λειτουργίας προμήθειας):
Παραθυρικό λειτουργικό σύστημα
στην ελληνική γλώσσα.

NAI – NΑ
ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ
≥ 2τμχ για
εκάστη ΚΜΕ

ΝΑΙ
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-

Ολοκληρωμένη
σουίτα
οργάνωσης/αυτοματισμού γραφείου
στην ελληνική γλώσσα (επεξεργαστής
κειμένου,
λογιστικά
φύλλα,
παρουσιάσεις κ.λπ).
Αντιικό λογισμικό.
Τα
αναφερόμενα
λειτουργικά
και
λογισμικά δεν θα είναι τύπου “ανοικτού
κώδικα” ούτε θα διανέμονται υπό την
ένδειξη “δωρεάν” από τους δημιουργούς
τους και θα προσφερθούν στην πιο
πρόσφατη έκδοσή τους (σύμφωνα με την
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης).
16.14 Ένα (01) Έγχρωμο πολυμηχάνημα
τεχνολογίας
λέιζερ,
συμπαγούς
κατασκευής για έκαστο όχημα, το
οποίο θα τοποθετηθεί επί της ΚΜΕ και
θα περιλαμβάνει:
Έγχρωμο
εκτυπωτή
τεχνολογίας
λέιζερ, μέγεθος χαρτιού Α4, ελάχιστης
ανάλυσης 1200Χ600dpi
Ταχύτητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης ≥
18 σελίδες ανά λεπτό.
Ταχύτητα έγχρωμης εκτύπωσης ≥ 4
σελίδες ανά λεπτό
Τροφοδότη χαρτιού ≥ 50 φύλλων
Σαρωτή με ελάχιστη ανάλυση
1200Χ1200dpi
και
αυτόματο
τροφοδότη χαρτιού (ADF)Δυνατότητα
συνδεσιμότητας με Wi-Fi, Ethernet,
USB
16.15 Εξωτερικός σκληρός δίσκος USB 3.0 με
χωρητικότητα τουλάχιστον 2 ΤΒ.
16.16 Μία (01) Φωτογραφική μηχανή για
κάθε όχημαμε τα κάτωθι ελάχιστα
χαρακτηριστικά:
Ανάλυση ≥24MP
Οπτική μεγέθυνση ≥60x
Ψηφιακή μεγέθυνση ≥ 4 x
Σταθεροποίηση Εικόνας
Ενσωματωμένο Flash
Ενσωματωμένο GPS
Αυτόματη εστίαση
ΔιεπαφέςHDMI, USB, WiFi
Βάρος έως 1kg
Δυνατότητα καταγραφής βίντεο

ΝΑΙ– ΝΑ
ΑΝΦΕΡΘΕΙ

ΝΑΙ – ΝΑ
ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ
ΝΑΙ

16.17 Τουλάχιστον τέσσερις (04) ταμπλέτες ΝΑΙ – ΝΑ
για κάθε όχημα με δυνατότητα ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ
εκτέλεσηςτων
εφαρμογών
που ≥ 4
υπάρχουν στους Σταθμούς εργασίας
και
τα
κάτωθι
ελάχιστα
χαρακτηριστικά:
Μέγεθος οθόνης ≥ 10 ίντσες
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-

Ανάλυση οθόνης ≥ 1900 x 1200 pixels
Ανάλυσης κάμερας ≥ 8 MP
Πυρήνες επεξεργαστή ≥ 4
Ταχύτητα επεξεργαστή ≥ 1200 Mhz
Μνήμη ≥ 4GB
Αποθηκευτικός χώρος ≥ 64GB
Συνδεσιμότητα: Card-Reader, Wi-Fi,
Bluetooth, 3G/4G-LTE
Ενσωματωμένο GPS
Μπαταρία ≥ 4000 mAh
Βάση στήριξης αυτοκινήτου
Αποσπώμενη
θήκη
προστασίας
βιομηχανικού τύπου (rugged) ή
εμπορικού. Διευκρινίζεται ότι η
δυνατότητα εκτέλεσης εφαρμογών
των tablet αφορά στο να διαθέτουν
απομακρυσμένη εικόνα (των σταθμών
εργασίας) και βασικές λειτουργίες
ελέγχου
και
χειρισμού
των
αισθητήρων (καμερών ασφαλείας,
θερμικής κάμερας – κάμερα ημέρας,
ραντάρ) με εναλλαγή και όχι
ταυτόχρονα.
16.18 Οι σταθμοί εργασίας που θα
φιλοξενούν το ΟΣΔΕ θα έχουν
σύνδεση
στο
διαδίκτυο
μέσω
αντίστοιχης υπηρεσίας ασύρματης
ευρυζωνικής επικοινωνίας (2G/3G/4GLTE) με ελάχιστο όριο κίνησης
δεδομένων≥25GB / μήνα καθ’ όλη τη
διάρκεια της εγγυημένης λειτουργίας
(κίνηση δεδομένων μεγαλύτερη των
25 GBθα αξιολογείται θετικά με βήμα
5 GB και σύμφωνα με τον πίνακα
κριτηρίων αξιολόγησης).Διευκρινίζεται
ότι το ελάχιστο όριο κίνησης
δεδομένων αφορά την κάθε ΚΜΕ
χωριστά κι όχι τους σταθμούς
εργασίας.
16.19 Να συνοδεύεται από κατάλληλο
λογισμικό / οδηγούς (APIs/SDKs) ή/και
να
χρησιμοποιεί
πρωτόκολλα
επικοινωνίας
ανοιχτής
αρχιτεκτονικήςπροκειμένου
είναι
δυνατήμελλοντικά η διασύνδεσή του
με έτερα συστήματα επιτήρησης του
ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.Σχετικές λεπτομέρειες, στο
πλαίσιο της εμπιστευτικότητας και
ασφάλειας του δικτύου, θα δοθούν με
την ανάθεση του έργου.
16.20 Ο Ανάδοχοςθα πρέπει να συνεργαστεί
με τηνεπισπεύδουσα Υπηρεσία και να
την ενημερώνει σε όλα τα στάδια
ανάπτυξης του ΟΣΔΕ προκειμένου

ΝΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ
– ΝΑ
ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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αξιολογηθεί
ο
σχεδιασμός,
η
επιχειρησιακή
λειτουργία,
οι
δυνατότητες και η ευχρηστία του
λογισμικού επί τη βάση των
επιχειρησιακών απαιτήσεων των
Κεφαλαίων 1 και 16 των Τεχνικών
Προδιαγραφών.Η
επισπεύδουσα
Υπηρεσία θα βεβαιώσει εγγράφως την
αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης
παραλαβής για την ικανοποίηση της
παρούσης απαίτησης.
16.21 Ο
Ανάδοχος
υποχρεούται
να ΝΑΙ
παραδώσει
αναλυτικά
τεχνικά
εγχειρίδια εγκατάστασης και χρήσης
καθώς και οδηγίες συντήρησης της
ΚΜΕ και όλων των υποσυστημάτων
στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.
Υποχρεούται δε να παραδώσει το
σύνολο των κωδικών ή/και κλειδών
ή/και των αδειών χρήσης που έχει
χρησιμοποιήσει.
16.22
Για την κρυπτασφάλεια της ΝΑΙ
επικοινωνίας των χειριστών με την ≥ 5
περιφερειακή ή κεντρική Υπηρεσία θα
παρασχεθούν τουλάχιστον πέντε (05)
φορητές
συσκευές
κρυπτογραφημένηςεπικοινωνίας(κρυπ
τογράφηση τουλάχιστον AES256 bit),
για το σύνολοτων ΚΜΕ. Να κατατεθεί
βεβαίωση
υποστήριξης
κρυπτογράφησης από τον επίσημο
κατασκευαστή (hardwareή software)
με την παράδοση.Τυχόν έξοδα
λειτουργικότητας και σύνδεσης για το
χρονικό διάστημα της εγγυημένης
λειτουργίαςθα
βαρύνουν
τον
ανάδοχο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17.

Εγγύηση – Τεχνική Υποστήριξη

17.1 Θα παρέχεται για τουλάχιστον τρία (03)
χρόνιαεγγυημένη
λειτουργία
προμήθειαςτωνΚΜΕ
(συμπεριλαμβανομένων
τωνοχημάτωνκαθώς και όλων των
υποσυστημάτων σε υλικό και λογισμικό)
αρχομένης από την επομένη της
ημερομηνίας οριστικής παραλαβής. Στην
εγγυημένη λειτουργία προμήθειας, θα
περιλαμβάνεται και:
i)
ο έλεγχος,

ΝΑΙ –
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ
- ΝΑ
ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ
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ii)
η συντήρηση (εργασίες),
iii)
η επισκευή (εργασίες),
iv) η αναβάθμιση,
v) η αντικατάσταση σε υλικά και
αναλώσιμαπλην γραφικών ειδών,
vi)
οποιουδήποτε είδους μεταφορικά
έξοδα, όπως ανθρώπινου δυναμικού ή/και
υλικών-συστήματος,
vii) φόροι,δασμοί,κόστος εκτελωνισμού,
ταξινόμησης κ.λπ.
Η
εγγυημένη
λειτουργίαθα
είναι
ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε
οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση και
θα καλύπτει οποιαδήποτε βλάβη συμβεί
στον εξοπλισμό που δεν οφείλεται σε κακή
χρήση από το προσωπικό του Φορέα ή σε
εξωτερικούς αστάθμητους παράγοντες
(π.χ. σεισμούς, πλημμύρες κ.λπ.). Σε
περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος
προσφέρει
μεγαλύτερη
περίοδο
εγγυημένης λειτουργίας (με βήμα 6
μηνών), αυτό βαθμολογείται θετικά
σύμφωνα
με
Πίνακα
Κριτηρίων
Αξιολόγησης.
Το χρονικό διάστημα μεταξύ της
εγκατάστασης και της οριστικής Ποιοτικής
και
Ποσοτικής
Παραλαβής
δεν
συμπεριλαμβάνεται
στην
περίοδο
εγγυημένης λειτουργίας.
17.2 Ο ανάδοχος υποχρεούται να διασφαλίσει ΝΑΙ
την διαθεσιμότητα ανταλλακτικών για
τουλάχιστον επτά (07) έτη από την λήξη
της περιόδου της εγγυημένης καλής
λειτουργίας.
17.3 Ο ανάδοχος υποχρεούται να μεταβιβάσει ΝΑΙ
στην Αναθέτουσα Αρχή όλα τα
απορρέοντα δικαιώματα από τις εγγυήσεις
που
παρέχουν
οι
υπεργολάβοι–
υποκατασκευαστές/εργολάβοικατασκευαστές.
Επιπρόσθετα,
στις
περιπτώσεις που οι υπεργολάβοι –
υποκατασκευαστές/εργολάβοικατασκευαστές του Αναδόχου παρέχουν
εγγυήσεις καλής λειτουργίας πέραν των
προβλεπόμενων στην παρούσα τεχνική
προδιαγραφή, ο ανάδοχος υποχρεούται
να μεταβιβάσει στην Αναθέτουσα Αρχή
όλα τα από τις εγγυήσεις αυτές
απορρέοντα δικαιώματα.
17.4 Ο Ανάδοχος εγγυάται την εκτέλεση των ΝΑΙ
όρων και προϋποθέσεων της Σύμβασης
και ότι τα υπό προμήθεια προϊόντα θα
πληρούν τις προδιαγραφές, λειτουργίες,
ιδιότητες και χαρακτηριστικά που
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προβλέπονται στη Σύμβαση αυτή και θα
στερούνται οποιονδήποτε ελαττωμάτων,
φανερών ή κεκρυμμένων (οφειλομένων
ενδεικτικά σε ελλιπή σχεδίαση, πλημμελή
κατασκευή-συσκευασία-μεταφορά,
ελαττωματικά υλικά).
17.5 Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται για
την υποβολή δήλωσης στην τεχνική του
προσφορά, με την οποία θα εγγυάται τη
διαθεσιμότητα ανταλλακτικών και την
δυνατότητα παροχής τεχνικής υποστήριξης
του συνόλου του εξοπλισμού για δέκα (10)
τουλάχιστον έτη από την ημερομηνία
οριστικής παραλαβής.
17.6 Κατά τη διάρκεια της εγγυημένης
λειτουργίας
θα
καλύπτονταιτα
τηλεπικοινωνιακά κόστη (όπως αυτά
περιγράφονται στην παράγραφο 1.2.10
και
16.22)των
υπηρεσιών
που
απαιτούνται.
17.7 Τα μεταφορικά κόστη θα καλύπτονται από
τον Ανάδοχο.
17.8 Σε περίπτωση βλάβης ή δυσλειτουργίας το
προσωπικό ΛΣ-ΕΛΑΚΤ θα ενημερώνει
άμεσα τον υποψήφιο Ανάδοχο, την
Αναθέτουσα Αρχή και την επισπεύδουσα
Υπηρεσία του Α.Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. μέσω
τηλεφωνικής επικοινωνίας και έγγραφης ή
ηλεκτρονικής
αναγγελίας
βλάβης,
σύμφωνα με το Υπόδειγμα. Η αναγγελία
βλαβών μπορεί να πραγματοποιείται
καθημερινώς καθ’ όλη τη διάρκεια της
ημέρας (24/7).
17.9
Ο μέγιστος χρόνος αποκατάστασης
βλαβών θα περιγράφεται αναλυτικά στην
τεχνική προσφορά του υποψήφιου
Αναδόχου και δεν μπορεί να είναι
μεγαλύτερος
i) από πέντε (05) ημέρες για το όχημα και
ii) από δεκαπέντε (15) ημέρες για τα λοιπά
υποσυστήματα .
Τυχόν έξοδα μετακίνησης και διαμονής
των τεχνικών καθώς και μετακίνησης
οχήματος για επιδιόρθωση βλαβών
(οχήματος ή εξοπλισμού) βαρύνουν
αποκλειστικά τον Ανάδοχο.
Μετά την αποκατάσταση της βλάβης, ο
Ανάδοχος θα ενημερώνει εγγράφως την
επισπεύδουσα Υπηρεσία του Α.Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ, σύμφωνα με το σχετικό
Υπόδειγμα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
NAI

ΝΑΙ

Εκπαίδευση

18.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκπαιδεύσει ΝΑΙ
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πλήρως, αδαπάνως για την Υπηρεσία
(συμπεριλαμβανομένου τυχόν
εξόδων
μετακίνησης, διαμονής με διατροφή,
ημερήσιας αποζημίωσης κ.λπ.), μετά από
προηγούμενη συνεννόηση:
τουλάχιστον δώδεκα(12) στελέχη ΛΣΕΛΑΚΤ,στη
λειτουργία
των
υποσυστημάτων της ΚΜΕ και του ΟΣΔΕ
τουλάχιστον έξι (06) στελέχη ΛΣ-ΕΛΑΚΤ,
στον χειρισμό drone. Μετά την
ολοκλήρωσή της να χορηγηθεί στο
προσωπικό πιστοποιητικό από τον οικείο
κατασκευαστικό οίκο ή πιστοποιημένη
εταιρεία,
για
τον
χειρισμό
του
παρεχόμενου μοντέλου.
τουλάχιστον έξι (06) στελέχη ΛΣ-ΕΛΑΚΤ στη
συντήρηση
και
διαχείριση
των
συστημάτων της ΟΣΔΕ καθώς και στην
ανάπτυξη διεπαφών με τη χρήση των
προσφερόμενων APIs/SDKs.
Η παρεχόμενη εκπαίδευση των ανωτέρω
στελεχών θα είναι θεωρητική και
πρακτική. Ο Ανάδοχος θα παρέχει
βεβαιώσεις στους εκπαιδευόμενους που
ολοκλήρωσαν επιτυχώς τη φοίτησή τους.
Επιπρόσθετα και αναφορικά με την
εκπαίδευση
της
λειτουργίας
υποσυστημάτων ΚΜΕ και ΟΣΔΕθα
πιστοποιείται
ότι
η
παρεχόμενη
εκπαίδευση είναι επιπέδου εκπαιδευτή.
18.2 Ο ελάχιστος χρόνος εκπαίδευσης για την ΝΑΙ
λειτουργία των υποσυστημάτων της ΚΜΕ
είναι πέντε (05) εργάσιμες ημέρες από
οκτώ (08) ώρες την ημέρα, ήτοι σαράντα
(40) ώρες συνολικά. Στο χρόνο αυτό θα
πρέπει υποχρεωτικά να
διεξαχθεί
πρακτική εξάσκηση υπό συνθήκες
επιχείρησης (ημέρα και νύχτα).
18.3 Ο ελάχιστος χρόνος εκπαίδευσης για την ΝΑΙ
συντήρηση
και
διαχείριση
των
συστημάτων
της
ΟΣΔΕ
και
των
αναπτυγμένων διεπαφώνείναι δέκα (10)
εργάσιμες ημέρες από οκτώ (08) ώρες την
ημέρα, ήτοι ογδόντα (80) ώρες συνολικά.
Στο χρόνο αυτό και για τουλάχιστον δύο
(02) ημέρες, ήτοι δεκαέξι (16) ώρες, θα
πρέπει υποχρεωτικά να
διεξαχθεί
πρακτική εξάσκηση.
18.4 Ο ελάχιστος χρόνος εκπαίδευσης για τον
χειρισμό του drone θα ορίζεται σύμφωνα
με
τον
κατασκευαστικό
οίκο
ή
πιστοποιημένη εταιρεία εκπαίδευσης. Στο
χρόνο αυτό θα πρέπει υποχρεωτικά να
διεξαχθεί πρακτική εξάσκηση.
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18.5 Τόπος εκπαίδευσης θα είναι η έδρα της ΝΑΙ
Επισπεύδουσας Υπηρεσίας (Αρχηγείο ΛΣΕΛΑΚΤ).
18.6 Η εκπαίδευση των χειριστών θα ΝΑΙ
πραγματοποιηθεί μετά την παραλαβή της
ΚΜΕ, σε τόπο και χρόνο που θα
καθοριστεί από την Επισπεύδουσα
Υπηρεσία, σε συνεννόηση με τον Ανάδοχο
και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από
την οριστική παραλαβή του έργου.
18.7
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ΝΑΙ
καθορίσει αναλυτικά εντός ενός μήνα από
την υπογραφή της σύμβασης, το
πρόγραμμα
εκπαίδευσης
(θεματικές
ενότητες και χρονική διάρκεια). Η
επισπεύδουσα Υπηρεσία θα ενημερώσει
τον Ανάδοχο επί της εγκρίσεώς του
προγράμματος εκπαίδευσης ή τυχόν
απαίτησης τροποποίησής του. Εφόσον
υφίστανται παρατηρήσεις εκ μέρους της
Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος θα
πρέπει να τις ενσωματώσει και να
επανυποβάλει το σχετικό πρόγραμμα
εκπαίδευσης, προκειμένου να εγκριθεί.Στο
υποβληθέν πρόγραμμα , θα πρέπει να
περιγράφονται με λεπτομέρεια:
η διάρθρωση της εκπαίδευσης στη χρήση
και στη συνήθη συντήρηση,
ο αριθμός των εκπαιδευομένων,
αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης
σε επίπεδο ώρας διδασκαλίας, όπου θα
αναλύονται οι θεματικές ενότητες που θα
καλυφθούν,
το προσωπικό που θα αναλάβει την
εκπαίδευση (γνώσεις και εμπειρία των
εκπαιδευτών κ.λπ.),
το εκπαιδευτικό υλικό (εγχειρίδια χρήσης
και άλλο τεκμηριωτικό υλικό) και ο
εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί κατά
τη διάρκεια της εκπαίδευσης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19.
Παραλαβή

Παράδοση – Δοκιμές –

19.1 Οι ΚΜΕ θα παραδοθούν στην έδρα του ΝΑΙ
Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη
Ε1-Ε2, Λιμένας Πειραιά)«με το κλειδί στο
χέρι», πλήρως επιχειρησιακές, με ευθύνη
και δαπάνη του Αναδόχου, το αργότερο
εντός οκτώ (08) μηνών από την επομένη
της υπογραφής της Σύμβασης.
19.2
Η παραλαβή των ΚΜΕ θα ΝΑΙ
πραγματοποιηθεί από την αρμόδια
Επιτροπή Παραλαβών του Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. η
οποία θα προβεί σε έλεγχο των
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προδιαγραφόμενων χαρακτηριστικών και
των
τεχνικών
στοιχείων,
κατόπιν
διενέργειας σχετικών δοκιμών. Για το
σκοπό αυτό, ο Ανάδοχος υποχρεούται να
υποβάλει εντός 10 ημερών μετά την
υπογραφή της σύμβασης σενάρια δοκιμών
που δύνανται να πραγματοποιηθούν κατά
το στάδιο της παραλαβής.
Η επισπεύδουσα Υπηρεσία θα ενημερώσει
τον Ανάδοχο επί της εγκρίσεώς των
σεναρίων
ή
τυχόν
απαίτησης
τροποποίησής τους. Εφόσον υφίστανται
παρατηρήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας
Αρχής, ο Ανάδοχος θα πρέπει να τις
ενσωματώσει και να επανυποβάλει τα
σχετικά
σενάρια,
προκειμένου
να
εγκριθούν. Τυχόν έξοδα που θα
απαιτηθούν για τη διενέργεια των
δοκιμών θα βαρύνουν τον Ανάδοχο.
19.3
Η οριστική παραλαβή των ΚΜΕ θα ΝΑΙ
πραγματοποιηθεί το αργότερο εντός δύο
(02) μηνών από την παράδοσή τους.
19.4
Οι ΚΜΕ θα συνοδεύονται από όλα ΝΑΙ
τα
απαραίτητα
τεχνικά
εγχειρίδια
(servicemanuals) σε έντυπη ή ηλεκτρονική
μορφή, στην αγγλική ή ελληνική γλώσσα,
για όλα τα υποσυστήματά τους
(αισθητήρες, μηχανογραφικός εξοπλισμός,
όχημα κ.λπ.).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20.

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

20.1 Όλα τα έγγραφα ή υλικά που αποκτούνται,
συγκεντρώνονται ή καταρτίζονται από
τον Ανάδοχο κατά την εκτέλεση της
Σύμβασης, όπως διαγράμματα, σχέδια,
προδιαγραφές κλπ, είναι εμπιστευτικού
χαρακτήρα και ανήκουν στην απόλυτη
ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής. Ο
Ανάδοχος, μόλις ολοκληρώσει την
εκτέλεση της Σύμβασης παραδίδει όλα
τα έγγραφα και τα στοιχεία στην
Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος μπορεί
να κρατά αντίγραφα αυτών των
εγγράφων και στοιχείων αλλά δεν
επιτρέπεται να τα χρησιμοποιεί για
σκοπούς άλλους από αυτούς της
Σύμβασης, χωρίς την προηγούμενη
γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας
Αρχής.

ΝΑΙ

20.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει
εμπιστευτικές
και
να
μην
γνωστοποιήσει σε οποιονδήποτε τρίτο,

ΝΑΙ
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οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες
που θα περιέλθουν εις γνώση του κατά
την υλοποίηση του έργου και την
εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.
Επίσης
υποχρεούται
να
μην
γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο του
έργου που θα εκτελέσει χωρίς την
προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση
της Αναθέτουσας Αρχής.
20.3 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διασφαλίσει
ασφαλές πληροφοριακό περιβάλλον
ώστε ουδείς τρίτος προς τον κύριο του
έργου -υπερκείμενος ή υποκείμενος
αυτού- να μπορεί να έχει πρόσβαση στο
δίκτυο πληροφοριών του χωρίς την
προηγούμενη δική του έγκριση.
20.4 Επίσης, υποχρεούται να τηρεί εχεμύθεια
ως προς τις εμπιστευτικές πληροφορίες
και στοιχεία που σχετίζονται με τις
δραστηριότητες του Φορέα. Ως
εμπιστευτικές
πληροφορίες
και
στοιχεία νοούνται όσα δεν είναι γνωστά
στους τρίτους, ακόμα και αν δεν έχουν
χαρακτηρισθεί από το Φορέα ως
εμπιστευτικά.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21. ΤΕΧΝΙΚΗΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
21.1 Τα κριτήρια τεχνικής αξιολόγησης
κατατάσσονται στις ομάδες: Α. Τεχνικών
προδιαγραφών και ποιότητα απόδοσης Β.
Τεχνικής Υποστήριξης &Κάλυψης.
21.2 Κάθε ομάδα χωρίζεται σε μία ή
περισσότερες υποομάδες, οι συντελεστές
βαρύτητας και οι βαθμοί των οποίων
δίνονται στον παρακάτω Πίνακα. Για κάθε
προσφορά βαθμολογούνται τα επιμέρους
στοιχεία των ομάδων (ή υποομάδων). Η
βαθμολογία κάθε κριτηρίου αξιολόγησης
κυμαίνεται από 100-120 βαθμούς. Η
βαθμολογία των επί μέρους στοιχείων
των προσφορών είναι 100 βαθμοί για τις
περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς
όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών.
Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 120
βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι
τεχνικές προδιαγραφές. Η συνολική
βαθμολογία όπως προκύπτει από τον
κατωτέρω τύπο (1) κυμαίνεται από 100
έως 120 βαθμούς.

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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21.3

Για τις παραπάνω ομάδες ορίζεται
σχετικός συντελεστής βαρύτητας που
ανέρχεται σε ποσοστό επί τοις εκατό 80
και 20 για κάθε ομάδα αντίστοιχα. Το
άθροισμα των σχετικών συντελεστών
βαρύτητας των Ομάδων Κριτηρίων
Αξιολόγησης ανέρχεται σε 100. Η
βαθμολόγηση
και
κατάταξη
των
προσφορών γίνεται σύμφωνα με τον
τύπο:
ΣΒΤΠ (Συνολική Βαθμολογία Τεχνικής
Προσφοράς)=
σ1*Κ1
+
σ2*Κ2+
……..+σν*Κν (1)
Όπου «σν» είναι ο συντελεστής
βαρύτητας του κριτηρίου ανάθεσηςΚν
και ισχύει σ1+σ2+….+σν = 1.

ΝΑΙ

Κάθε
κριτήριο
αξιολόγησης
βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα
στοιχεία της προσφοράς.
Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε
στοιχείου των ομάδων είναι το γινόμενο
του επί μέρους συντελεστή βαρύτητας
του στοιχείου επί τη βαθμολογία του και
η συνολική βαθμολογία της κάθε
προσφοράς είναι το άθροισμα των
σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των
στοιχείων και των δύο ομάδων. Η τελική
βαθμολογία με βάση τα παραπάνω
κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
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Για την βαθμολόγηση των στοιχείων του
πίνακα αξιολόγησης θα χρησιμοποιηθεί ο
παρακάτω μαθηματικός τύπος:
Βαθμός Κi= 100+20 * (Μ προσφ. – Μ ελαχ.) /
(Μ μέγ. – Μ ελαχ.),
Όπου:
«Μ προσφ. » είναι η προσφερόμενη
τιμή/υπερκάλυψη του όρου βάσει της
προσφοράς του Υποψηφίου Αναδόχου
«Μ ελαχ. » είναι η ελάχιστη
τιμή/ικανοποίηση του όρου βάσει της
παρούσας τεχνικής προδιαγραφής
«Μ μέγ. » είναι η μέγιστη τιμή βάσει της
παρούσας τεχνικής προδιαγραφής ή σε
περίπτωση που ορίζεται η μέγιστη
υπερκάλυψη του όρου βάσει του συνόλου
προσφορών των Υποψηφίων Αναδόχων.

ΝΑΙ

Σημειώνεται ότι για το στοιχείο Α/Α 1 του
πίνακα κριτηρίων αξιολόγησης, σε
περίπτωση που οι Υποψήφιος Ανάδοχος
προσκομίσει μόνο τις κάμερες σύμφωνα με
παρ. 1.2.17 θα βαθμολογηθεί με 100, ενώ σε
περίπτωση που ικανοποιείται επιπλέον και η
παρ. 1.2.18 [δυνατότητα καταγραφής
πινακίδων οχημάτων από τις
προαναφερόμενες κάμερες ασφαλείας
(μπροστά και πίσω) ή εναλλακτικά από
επιπλέον κάμερες ] θα βαθμολογηθεί με
120.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Α΄ ΟΜΑΔΑ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

1.

Δυνατότητα
καταγραφής
πινακίδων
οχημάτων από τις
προαναφερόμενες
κάμερες ασφαλείας
(μπροστά και πίσω)
ή εναλλακτικά από
επιπλέον κάμερες.

§1.2.18

5%

2.

Ανάλυση θερμικής
κάμερας

§2.2

8%

3.

Συνεχής οπτική
μεγέθυνση μεταξύ
των πεδίων θέασης
χωρίς απώλεια της
εικόνας. ≥ 12Χ

§2.8

7%

4.

Δυνατότητα
ανίχνευσης
(detection)
ανθρώπινου
στόχου>=10 χλμ με
βήμα 1 χλμ

§2.11

5%

5.

Δυνατότητα
αναγνώρισης
(recognition)
ανθρώπινου
στόχου>=4 χλμ με
βήμα 1 χλμ

§2.12

5%

6.

Δυνατότητα
ταυτοποίησης
(identification)
ανθρώπινου
στόχου>=2 χλμ με
βήμα 1 χλμ

§2.13

5%

7.

Δυνατότητα
ανίχνευσης
(detection) μικρού
σκάφους>=15

§2.14

5%

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
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χλμμε βήμα 1 χλμ

8.

Δυνατότητα
αναγνώρισης
(recognition)
μικρού
σκάφους>=7 χλμ με
βήμα 1 χλμ

§2.15

5%

9.

Δυνατότητα
ταυτοποίησης
(identification)
μικρού σκάφους>=
4χλμ με βήμα 1 χλμ

§2.16

5%

10.

Ανάλυση κάμερας
ημέρας

§3.4

5%

Αυτονομία του
συστήματος
11.
§10.6
τροφοδοσίας
ισχύος>= 8 ώρες με
βήμα 4 ωρών .
Πλήρης σύμπτυξη
12. και κάλυψη
§12.4
εξοπλισμού
αισθητήρων
Δυνατότητα
ζωντανής
13.
§13.50
μετάδοσης εικόνας
στο σταθμό
εργασίας
Υπηρεσία
ασύρματης
14. ευρυζωνικής
§16.18
επικοινωνίας
δεδομένων≥25GB /
μήνα
Σύνολο Βαθμολογίας Α΄Ομάδας

12%

5%

5%

3%

80%

Α=

B΄ ΟΜΑΔΑ: ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΚΑΛΥΨΗΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ

Διάρκεια
εγγυημένης
1
λειτουργίας
προμήθειας με
βήμα 6 μηνών.
Σύνολο Βαθμολογίας Β΄Ομάδας
Γενικό Σύνολο Ομάδων Α+Β

§17.1

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

20%

20%

Β=
ΣΒΤΠ=Α+Β=
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Υπόδειγμα Δελτίου Τεχνικής Εξυπηρέτησης
Ημερ/νία& ώρα Αναγγελίας Προβλήματος/Εργασίας:__________________________________
Στοιχεία Υπευθύνου Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
Ονομ/μο:
Τοποθεσία:

Τηλέφωνα:
E-mail:

Περιγραφή Προβλήματος/Εργασίας:

Ονομ/μο Αρμοδίου Τεχνικού Αναδόχου:________________________________________________

Ενέργειες Επίλυσης του Προβλήματος/Διεκπεραίωσης Εργασίας:
Ημερ. &Ωρα
Περιγραφή (*)

(*) Στις περιπτώσεις προφορικών συνεννοήσεων αναγράφονται: Ονομ/μο, ιδιότητα και στοιχεία επικοινωνίας των
εμπλεκομένων προσώπων. Η περιγραφή πρέπει να είναι αναλυτική και βήμα προς βήμα καταγραφή των διαδικασιών
που ακολουθήθηκαν για την αποκατάσταση.

Ημερ/νία& Ώρα Αποκατάστασης Προβλήματος/Διεκπεραίωσης Εργασίας:___________________

Για τον Ανάδοχο

Για το Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ Α΄ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ & ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΚΛΙΜΑΚΙΟ Κ-9

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΔΕΚΑΤΡΙΑ (13) ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΣΚΥΛΟΥ Κ-9
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ΕΝΟΤΗΤΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1.

ΣΚΟΠΟΣ – ΓΕΝΙΚΑ

1.1

Tα οχήματα θα χρησιμοποιηθούν από το
Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
(Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής
Ακτοφυλακής) με σκοπό να ενισχυθεί η
δυναμικότητα του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στην άμεση
ανταπόκριση και αντιμετώπιση περιστατικών
δίωξης των ναρκωτικών. Τα εν λόγω οχήματα θα
χρησιμοποιηθούν για τη μεταφορά αστυνομικών
σκύλων ανίχνευσης ναρκωτικών.
Ποσότητα: ΔΕΚΑΤΡΙΑ (13)
Τα δεκατρία προσφερόμενα οχήματα να είναι
μεταξύ τους όμοια, τουλάχιστον τεσσάρων
διαφορετικών χρωμάτων, κατάλληλα για τη
μεταφορά
πέντε
(05)
ατόμων
συμπεριλαμβανόμενου του οδηγού. Το μεταλλικό
χρώμα και η απόχρωση έκαστου οχήματος θα
επιλεγεί ύστερα από συνεννόηση με την Υπηρεσία
ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛ ΑΚΤ/ΔΙΔΙΝΑΛ κατά την υπογραφή
της σύμβασης.

1.2

2.
2.1

2.2

ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΚΑΣΤΟΥ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ
Το προσφερόμενο όχημα και ο φερόμενος
εξοπλισμός του θα είναι απαραίτητα καινούρια
και αμεταχείριστα. Το όχημα θα είναι
κατασκευασμένο το τελευταίο εξάμηνο (6) από την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ή
μεταγενέστερα. Κατά την παραλαβή θα γίνει
σχετικός έλεγχος για το έτος κατασκευής το οποίο
θα βεβαιώνεται από επίσημο έγγραφο (βεβαίωση)
του κατασκευαστή ή του αντιπροσώπου του στην
Ελλάδα, το οποίο θα προσκομισθεί με την
παράδοση του οχήματος, συνοδευόμενο με τα
αποδεικτικά παραστατικά.
Το προσφερόμενο όχημα να έχει έγκριση τύπου
σύμφωνα με την Οδηγία 2007/46/ΕΚ όπως ισχύει,
που ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με την
ΚΥΑ/29949/1841/2009 (ΦΕΚ 2112/Β/2009), όπως
ισχύει( Ευρωπαϊκή έγκριση τύπου ή εθνική
έγκριση τύπου, σύμφωνα με την Υ.Α. 5299/406/12
(ΦΕΚ 2840Β/23-10-12) . Το Πιστοποιητικό Έγκρισης
Τύπου και το Δελτίο Κοινοποίησης Έγκρισης Τύπου

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
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2.3

2.4

του οχήματος να κατατεθούν με την τεχνική
προσφορά και να συνοδεύονται από επίσημη
μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα, σε περίπτωση
που δεν είναι στα Ελληνικά. Εναλλακτικά, δύναται
να υποβληθούν το εν λόγω Πιστοποιητικό
Έγκρισης τύπου και το Δελτίο Κοινοποίησης
Έγκρισης Τύπου (με επίσημη μετάφραση στην
Ελληνική γλώσσα, σε περίπτωση που δεν είναι στα
Ελληνικά) κατά την παράδοση. Στην περίπτωση
αυτή να υποβληθεί με την τεχνική προσφορά
Υπεύθυνη
Δήλωση
του/των
νομίμου/ων
εκπροσώπου/ων του υποψήφιου αναδόχου πως
το εν λόγω Πιστοποιητικό και το Δελτίο
Κοινοποίησης Έγκρισης Τύπου θα προσκομιστούν
με μέριμνα και δαπάνες του Αναδόχου κατά την
παράδοση του οχήματος.
Το εργοστάσιο κατασκευής να διαθέτει
πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO σειράς
9001/2015 ή νεότερο, ισοδύναμο με πεδίο
εφαρμογής το σχεδιασμό, ανάπτυξη και παραγωγή
των οχημάτων από διαπιστευμένο φορέα
πιστοποίησης. Το πιστοποιητικό ISO να είναι σε
ισχύ και να κατατεθεί με την τεχνική προσφορά
και να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση στην
Ελληνική γλώσσα, σε περίπτωση που δεν είναι στα
ελληνικά.
Το προσφερόμενο όχημα να έχει πέντε (05) πόρτες
και να είναι τύπου «station wagon» , ολικού
μήκους άνω των 4500mm και χωρητικότητας
χώρου αποσκευών άνω των 470lt .
Ο χώρος παραμονής του σκύλου να διαχωρίζεται
από τα πίσω καθίσματα με κατάλληλο μεταλλικό
πλέγμα, το οποίο να διαθέτει μικρά ανοίγματα μη
επιτρέποντα την είσοδο του ρύγχους του σκύλου,
ώστε να αποκλείεται ο τραυματισμός αυτού, αλλά
να παρέχεται η δυνατότητα διόδου ικανής
ποσότητας αέρα για το σκύλο υπό την
προϋπόθεση ότι δεν επηρεάζεται η πιστοποίηση
του οχήματος, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.
Το δάπεδο του χώρου παραμονής του σκύλου να
καλύπτεται από πλαστικό μονωτικό κάλυμμα, από
ανθεκτικό υλικό κατά προτίμηση από δερματίνη.
Επιπλέον στο χώρο αυτό δεν πρέπει να υπάρχουν
αιχμηρά αντικείμενα, προεξοχές του αμαξώματος
(γωνίες) που μπορεί να τραυματίσουν το σκύλο.
Στο χώρο παραμονής – μεταφοράς του σκύλου να
τοποθετηθεί από τον προμηθευτή κατάλληλος
κλωβός, ο οποίος θα καλύπτει τα 2/3 του όγκου
του χώρου, με κατάλληλο πορτάκι στο πίσω μέρος,
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2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

έτσι ώστε να είναι εύκολη η απο-επιβίβαση του
σκύλου, παρέχοντας επαρκή εξαερισμό και
κυκλοφορία του αέρα στο εσωτερικό του. Ο εν
λόγω κλωβός πρέπει να είναι ισχυρής κατασκευής
από αλουμίνιο (για μείωση βάρους), χωρίς
αιχμηρά σημεία προς αποφυγή τραυματισμού του
σκύλου κατά τις μετακινήσεις του οχήματος και να
αφαιρείται εύκολα.
Ο πετρελαιοκινητήρας να είναι σύγχρονος, νέας
αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και να πληροί τις
απαιτήσεις του προτύπου Euro6 (όπως απαιτείται
από την ισχύουσα νομοθεσία), τετράχρονος,
άμεσου ψεκασμού (τύπου common rail), με
κυβισμό όχι μεγαλύτερο των 2.000 κυβικών
εκατοστών.
Η ισχύς του κινητήρα να είναι τουλάχιστον 88 KW
υπολογισμένη σύμφωνα με τη σχετική κανονιστική
πράξη του Παραρτήματος ΙV της Οδηγίας
2007/46/ΕΚ, όπως ισχύει, που ενσωματώθηκε στο
εθνικό δίκαιο με την ΚΥΑ 29949/1841/2009 (ΦΕΚ
2112/Β/2009) όπως ισχύει. Μεγαλύτερη ισχύς
κινητήρα θα θεωρηθεί πλεονέκτημα, σύμφωνα με
τον Πίνακα Κριτηρίων Αξιολόγησης.
Η μέγιστη ροπή στρέψης του κινητήρα να είναι
τουλάχιστον 250 Nm. Στην τεχνική προσφορά να
δηλώνονται εκτός της μέγιστης ροπή στρέψης και
οι αντίστοιχες στροφές ανά λεπτό του κινητήρα.
Μεγαλύτερη μέγιστη ροπή στρέψης κινητήρα θα
θεωρηθεί πλεονέκτημα, σύμφωνα με τον Πίνακα
Κριτηρίων Αξιολόγησης.
Tο κιβώτιο ταχυτήτων να είναι είτε χειροκίνητο
είτε αυτοματοποιημένο (σειριακό) ή πλήρως
αυτόματο με τουλάχιστον πέντε (05) σχέσεις
μετάδοσης κίνησης προς τα εμπρός και μίας (01)
προς τα πίσω. Έξι (06) ή περισσότερες σχέσεις
μετάδοσης κίνησης προς τα εμπρός και μίας (01)
οπίσθιας σχέσης θα θεωρηθούν πλεονέκτημα,
σύμφωνα με τον Πίνακα Κριτηρίων Αξιολόγησης.
Το τιμόνι να είναι στο αριστερό μέρος του
οχήματος με σύστημα αυτόματης επαναφοράς και
με υδραυλική ή ηλεκτρική υποβοήθηση. Να είναι
ρυθμιζόμενο καθ΄ ύψος.
Το όχημα πρέπει να έχει ελαστικά καινούριας
κατασκευής του τελευταίου δωδεκαμήνου (12)
προ της παράδοσης των οχημάτων, να είναι
ακτινικού τύπου (radial) δίχως εσωτερικούς
αεροθαλάμους (tubeless) και να πληρούν τα όρια
αντοχής προς τα φορτία και το δείκτη ταχύτητας
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2.11

του οχήματος και να μην προέρχονται από
αναγόμωση. Να υπάρχει πλήρης εφεδρικός τροχός
με ελαστικό, τοποθετημένος σε εσωτερική θέση
του οχήματος και σετ επισκευής τροχού. Στην
προσφορά θα αναφέρεται υποχρεωτικά η μάρκα,
το έτος παραγωγής, το εργοστάσιο κατασκευής, η
χώρα προέλευσης και η συμμόρφωση με τις
Ευρωπαϊκές προδιαγραφές.
Στους εμπρός και πίσω τροχούς να υπάρχουν
δισκόφρενα. Να διαθέτει υποχρεωτικά σύστημα
αντιμπλοκαρίσματος των τροχών (ABS) και
ηλεκτρονικό σύστημα ευστάθειας (ESP).

3.

ΠΛΑΙΣΙΟ – ΑΜΑΞΩΜΑ ΕΚΑΣΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

3.1

Τα υλικά του πλαισίου και αμαξώματος να είναι
αρίστης ποιότητας με κατάλληλη αντισκωριακή και
αντιδιαβρωτική προστασία.
Τα παράθυρα/κρύσταλλα:
 πλην του ανεμοθώρακα (παρμπρίζ), να
φέρουν αντιηλιακή προστασία/ μεμβράνες
για κρύσταλλα παραθύρων οδηγού –
συνοδηγού σύμφωνα με ΚΟΚ και ισχύουσα
νομοθεσία και τα υπόλοιπα να έχουν το
ανώτερο επιτρεπτό επίπεδο σκίασης
αντίστοιχα. Η τοποθέτηση τους να γίνει
κατόπιν συνεννόησης με την Υπηρεσία
ΥΝΑΝΠ/ ΑΛΣ – ΕΛΑΚΤ/ΔΙΔΙΝΑΛ
 του οδηγού – συνοδηγού να έχουν
ηλεκτροκίνητο μηχανισμό ανύψωσης
(ηλεκτρικά παράθυρα) εργοστασιακής
τοποθέτησης.

3.2

3.3

3.4

3.4.1

Το κάθισμα του οδηγού, να είναι ρυθμιζόμενο και
προς το ύψος.
Όλα τα καθίσματα να είναι:
α. εφοδιασμένα
με
προσαρμοσμένα
υποστηρίγματα κεφαλής (προσκέφαλα) .
β. τα πίσω καθίσματα να είναι αναδιπλούμενα
και διαιρούμενα ώστε να παρέχεται η
δυνατότητα αύξησης του ωφέλιμου χώρου
φόρτωσης.
γ. εφοδιασμένα με ζώνες ασφαλείας τριών
(3) σημείων στήριξης σύμφωνα με τις
οδηγίες 77/541/ΕΟΚ και 76/115/ΕΟΚ,
όπως ισχύουν.
Τα καθίσματα να είναι επενδεδυμένα με δέρμα ή
δερματίνη ή τεχνόδερμα ή όποιο άλλο αντίστοιχο
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3.5
3.6

3.7

3.8
3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

3.14.1

υλικό στο οποίο δεν προσκολλούν οι τρίχες του
Αστυνομικού σκύλου Κ-9.
Να διαθέτει αερόσακο (AIRBAG) οδηγού και
συνοδηγού.
Να υπάρχουν δύο (02) εξωτερικοί ρυθμιζόμενοι
θερμαινόμενοι καθρέπτες (ένας ανά πλευρά), και
ένας (01) εσωτερικός.
Το πώμα της δεξαμενής καυσίμου να κλειδώνει
(με κλειδί ασφαλείας), εφόσον δεν ασφαλίζει με
διαφορετικό τρόπο.
Να υπάρχουν υποδοχές για τη ρυμούλκηση του
οχήματος μπροστά-πίσω.
Να φέρει σύστημα συναγερμού με σειρήνα, για
την προστασία του οχήματος σε περίπτωση
κλοπής ή εισβολής τρίτων όταν τα οχήματα είναι
αφύλακτα. Όλες οι θύρες των οχημάτων καθώς και
το καπό θα είναι παγιδευμένα από το συναγερμό.
Επίσης να φέρει σύστημα ακινητοποίησης τύπου
immobilizer.
Οι διαστάσεις του οχήματος καθορίζονται ως εξής:
α) Ολικό Μήκος οχήματος άνω των 4500mm.
β) Πλάτος οχήματος άνω των 1750mm (δίχως
πλαϊνούς καθρέπτες).
γ) Όγκος φόρτωσης πορτ μπαγκάζ άνω των 470lt
για την παραμονή του σκύλου χωρίς αναδίπλωση
των πίσω καθισμάτων.
Στην προσφορά να αναφέρονται οι πλήρεις
διαστάσεις του οχήματος καθώς και του χώρου
των επιβατών και του χώρου φόρτωσης. Να
αναφέρεται η κατανάλωση μικτού κύκλου.
Η ηλεκτρική εγκατάσταση να είναι 12 Volts DC με
συσσωρευτή 12 V χωρητικότητας, όπως αυτή
προβλέπεται από τον κατασκευαστή του
οχήματος.
Να φέρει ηχοσύστημα με οθόνη ενδείξεων και
δυνατότητα αναπαραγωγής ψηφιακών αρχείων
ήχου.
Να έχει πομποδέκτη αυτοκινήτου (ασύρματο VHF)
με εσωτερική κεραία που θα τοποθετηθεί
σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας
ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ/ΔΙΔΙΝΑΛ σε αθέατο σημείο
του οχήματος, με αποσπώμενο μικρόφωνο και
επιπλέον εξωτερικό μεγάφωνο.
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
α) οι προσφερόμενες συσκευές να πληρούν
υποχρεωτικά τις απαιτήσεις του ΠΔ 44/02 (ΦΕΚ
44΄/07-03-2002) (Ευρωπαϊκή οδηγία 99/5/ΕΚ),
όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.
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3.14.2

3.15
4.
4.1

4.2

4.3

4.4

β) ο εξοπλισμός να διαθέτει δυνατότητα
επικοινωνίας σε ολόκληρη τη Marineband με
δυνατότητα προγραμματισμού υπηρεσιακών
καναλιών (εντός Marineband) , που θα
υποδειχθούν από τη Υπηρεσία κατά την υπογραφή
της Σύμβασης.
γ) ο εξοπλισμός να διαθέτει δυνατότητα
παρακολούθησης τουλάχιστον δύο (02) διαύλων
επιλεγομένων από το χρήστη.
δ) τάση τροφοδοσίας 13,8 V DC (-_+10%).
ε)ισχύς εξόδου τουλάχιστον 25 W.
στ) εσωτερικό μεγάφωνο.
ζ) αποσπώμενο μικρόφωνο τύπου χούφτας.
η) μνήμη τουλάχιστον 100 καναλιών.
θ) φωτιζόμενη οθόνη.
Οι συσκευές VHF να διαθέτουν εγγύηση καλής
λειτουργίας τουλάχιστον εικοσιτεσσάρων (24)
μηνών.
Να φέρει παροχή ρεύματος (ρευματοδότης) 12V.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ
Το όχημα να είναι εφοδιασμένο με όλα τα
απαιτούμενα από τον ΚΟΚ εξαρτήματα,
συστήματα φωτισμού και οπτικής ηχητικής
σήμανσης.
Το όχημα να διαθέτει:
- κεντρικό κλείδωμα για όλες τις θύρες και κλειδί
με τηλεχειρισμό,
- Να φέρει cruise control
- Πλήρες , λειτουργικό εφεδρικό κλειδί.
Η ηχητική σήμανση του οχήματος να γίνεται μέσω
ηλεκτρονικής σειρήνας. Η ηλεκτρονική σειρήνα να
λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα τάσης 12 VDC.
Η οπτική σήμανση του οχήματος να γίνεται με
αποσπώμενο μαγνητικό φάρο οροφής χρώματος
κυανού, ισχύος τουλάχιστον 50000CD και να
παράγει τουλάχιστον 100 αναλαμπές το λεπτό. Η
βάση του φάρου να είναι καλυμμένη με ελαστικό
παρέμβυσμα. Η τοποθέτηση του φάρου στην
οροφή του οχήματος να γίνεται από τον οδηγό ή
συνοδηγό, μέσω καλωδίου μήκους τουλάχιστον
δύο (02) μέτρων.
O ενισχυτής της ηλεκτρονικής σειρήνας να έχει
όσο το δυνατόν μικρότερες διαστάσεις και να
τοποθετηθεί με τρόπο που δεν θα είναι ορατός
από το εξωτερικό μέρος του οχήματος σε
συνεννόηση με την Υπηρεσία ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛ
ΑΚΤ/ΔΙΔΙΝΑΛ
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4.5
4.6

4.7

4.8

4.9
4.10

4.11

4.12

4.13
4.14

4.15

Η ισχύς εξόδου του ενισχυτή να είναι τουλάχιστον
100 Watts.
Ο ενισχυτής να παρέχει τη δυνατότητα επιλογής
τριών τουλάχιστον διαφορετικών ήχων σειρήνας,
(απαραίτητοι τόνοι Wail, Yelp, Horn).
Το ηχείο εκπομπής ήχου της σειρήνας να έχει ισχύ
τουλάχιστον 100 Watts RMS και να τοποθετηθεί σε
κατάλληλο μη εμφανές σημείο. Η ένταση εξόδου
του ήχου «σειρήνας» από το ηχείο να μην είναι
μικρότερη από 113 dB, σε απόσταση 3 μέτρων από
το ηχείο στην πρόσθια πλευρά του οχήματος.
Ο προμηθευτής οφείλει να προσκομίσει κατά την
παράδοση πιστοποιητικό δοκιμών και μετρήσεων
του εκπεμπόμενου ήχου της σειρήνας (για
τουλάχιστον τρείς διαφορετικούς ήχους).
Να δηλωθεί ο τύπος της προσφερόμενης ηχητικής
σήμανσης και το εργοστάσιο κατασκευής.
Οι αντίστοιχες συσκευές της ηχητικής σήμανσης να
φέρουν σήμανση CE, να είναι σύμφωνες με τα
Ευρωπαϊκά πρότυπα.
Η τοποθέτηση της ηχητικής σήμανσης να γίνει σε
συνεννόηση και σύμφωνα με τις υποδείξεις της
Υπηρεσίας ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ/ΔΙΔΙΝΑΛ.
Να κατατεθούν με την τεχνική προσφορά επαρκή
τεχνικά φυλλάδια στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα
από τις κατασκευάστριες εταιρείες
για την
επιβεβαίωση της συμμόρφωσης των τεχνικών
χαρακτηριστικών της ηχητικής σήμανσης με την
παρούσα τεχνική προδιαγραφή. Όπου απαιτείται
πιστοποιητικό , αυτό να είναι μεταφρασμένο στην
Ελληνική γλώσσα.
Να υπάρχει λυχνία επίσκεψης με μπαλαντέζα και
ρευματολήπτη 12V.
Να παρέχεται πλήρης σειρά εργαλείων μεταξύ των
οποίων και τα ακόλουθα:
- κλειδί μπουλονιών τροχών (σταυρός),
- μηχανικός γρύλος ανύψωσης οχήματος,
- αρθρωτό τρίγωνο στάθμευσης,
- κιβώτιο Α’ Βοηθειών
- πυροσβεστήρας (εσωτερικά στο χώρο
επιβατών),
- κατσαβίδια
- ζεύγος αντιολισθητικής κουβέρτας
Όλα τα εργαλεία πρέπει να αναφέρονται
λεπτομερώς στην τεχνική προσφορά.
Το όχημα κατά την παράδοση πρέπει να
συνοδεύεται από εγχειρίδια οδηγιών λειτουργίας
– συντήρησης στην Ελληνική.
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4.16

5.
5.1

Να
είναι
εφοδιασμένο
με
αισθητήρες
παρκαρίσματος (τύπου parktronik) τεσσάρων
σημείων, τουλάχιστον στο πίσω μέρος, με ένδειξη
για τον οδηγό.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΥΞΗΣ –
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Το όχημα να φέρει εργοστασιακό σύστημα
κλιματισμού (A/C ή Clima) με ανάλογη
θερμαντική/ψυκτική ικανότητα και ρυθμιζόμενη
παροχή αέρα για την καμπίνα του οχήματος.

6.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

6.1

ΧΩΡΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ
Να εξασφαλίζεται ικανοποιητικός φωτισμός του
χώρου φόρτωσης με τουλάχιστον ένα φωτιστικό
σώμα. Σε κατάλληλη θέση να υπάρχει επιπλέον
ρευματοδότης για τη σύνδεση φορητής λυχνίας
επίσκεψης (μπαλαντέζα).
Εξωτερικός φωτισμός. Το όχημα θα φέρει όλα τα
φώτα που προβλέπονται από τον ΚΟΚ.
Εσωτερικός φωτισμός. Στο θάλαμο επιβατών να
υπάρχουν τοποθετημένα ένα ή δυο φωτιστικά που
να έχουν τη δυνατότητα να ανάβουν και αυτόματα
σε περίπτωση που είναι ανοικτή κάποια πόρτα του
αυτοκινήτου.

6.2
6.3

7.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

7.1

Να υπάρχει ιμάντας ρυμούλκησης πέντε (05)
τουλάχιστον μέτρων κατάλληλος για ρυμούλκηση
του οχήματος με μέγιστο βάρος.

8.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

8.1

Με την παράδοση του οχήματος ο προμηθευτής
υποχρεούται να εκπαιδεύσει, αδαπάνως για την
Υπηρεσία, στις εγκαταστάσεις του και με
κατάλληλο προσωπικό του, για τουλάχιστον τρεις
(03) εργάσιμες ημέρες, δύο (02) τεχνικούς της
Υπηρεσίας σε θέματα χειρισμού, συντήρησης και
επισκευής των οχημάτων.
Με την παράδοση του οχήματος ο προμηθευτής
υποχρεούται να εκπαιδεύσει, αδαπάνως για την
Υπηρεσία, στις εγκαταστάσεις του ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣΕΛΑΚΤ για τουλάχιστον μια (01) εργάσιμη ημέρα,
με κατάλληλο προσωπικό του, δυο (02) στελέχη
της ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ/ΔΙΔΙΝΑΛ, σε θέματα

8.2
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χειρισμού λειτουργίας του οχήματος.
9.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ

9.1

Μακροσκοπικός έλεγχος:
Το όχημα θα επιθεωρηθεί για την επιμελημένη
κατασκευή, τον εξοπλισμό, τα παρελκόμενα και
γενικά την συμφωνία με τους όρους της παρούσας
προδιαγραφής.
Λειτουργικός έλεγχος:
Ο λειτουργικός έλεγχος γίνεται με την οδήγηση
του οχήματος από οδηγούς της Υπηρεσίας κατά
την κρίση της Επιτροπής οριστικής ποιοτικής και
ποσοτικής παραλαβής, όπου γίνεται έλεγχος της
καλής οδικής και οδηγικής συμπεριφοράς των
οχημάτων, της καλής λειτουργίας του κινητήρα,
του φωτισμού, της συναρμογής θυρών, των
συστημάτων
θέρμανσης-ψύξης,
αερισμού,
πέδησης και γενικά όλου του εξοπλισμού των
οχημάτων. Μετά το τέλος της διαδρομής γίνεται
εξωτερικός έλεγχος του κινητήρα, του κιβωτίου
ταχυτήτων, του διαφορικού και των σωληνώσεων
στο όχημα για διαπίστωση διαρροών. Η δαπάνη
και η ευθύνη του λειτουργικού ελέγχου βαρύνει
τον προμηθευτή (π.χ. καύσιμα).
Η παράδοση του οχήματος να γίνει με δαπάνες
του προμηθευτή στις εγκαταστάσεις του
ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ.
Το όχημα να παραδοθεί έτοιμο προς λειτουργία,
με πληρότητα καυσίμων στη δεξαμενή του, υγρό
πλύσης κρυστάλλων και εν γένει η στάθμη όλων
των αναγκαίων για τη λειτουργία του πλήρους
οχήματος υγρών-διαλυμάτων να βρίσκεται στα
προβλεπόμενα από τον κατασκευαστή επίπεδα.
Ο χρόνος παράδοσης να είναι ο συντομότερος
δυνατός και μέχρι έξι (06) μήνες από την επόμενη
ημέρα της υπογραφής της σχετικής σύμβασης.
Μικρότερος χρόνος παράδοσης θα θεωρηθεί
πλεονέκτημα, σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο
Πίνακα Κριτηρίων Αξιολόγησης.
ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
Κατά την παράδοση του οχήματος θα
προσκομιστούν τα παρακάτω:
Κατά
την
παράδοση
να
προσκομιστεί
Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης (C.o.C), ως προς τον
εγκεκριμένο τύπο οχήματος , του κατασκευαστή,
για κάθε προσφερόμενο όχημα, επίσημα
μεταφρασμένο στην Ελληνική γλώσσα.

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.6.1
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Με την τεχνική προσφορά να κατατεθεί Υ.Δ.
Ν.1599/86 του προμηθευτή, ότι θα προσκομιστεί
με μέριμνα και δαπάνη αυτού, για το
προσφερόμενο όχημα κατά την παράδοση,
Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης του οχήματος ως
προς την έγκριση τύπου του οχήματος.
10.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

10.1

Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στην παρούσα τεχνική
προδιαγραφή αναλυτικά, νοείται ότι θα
πραγματοποιηθεί με τους γενικά αποδεκτούς
κανόνες της καλής τεχνικής και σύμφωνα με τις
σύγχρονες εξελίξεις της τεχνολογίας, στην
κατηγορία του οχήματος.

11.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

11.1

Οι τεχνικές προσφορές να συνταχθούν με την ίδια
σειρά αρίθμησης της παρούσας προδιαγραφής
περιγράφοντας τον προσφερόμενο τύπο οχήματος
και τον εξοπλισμό με κάθε δυνατή λεπτομέρεια
χωρίς να αφήνουν περιθώρια παρερμηνειών.
Επιπλέον να υποβληθούν τα παρακάτω:
- Καμπύλες επιδόσεων κινητήρα (ισχύς – ροπή σε
αντιστοιχία στροφών λειτουργίας) και λοιπά
στοιχεία κινητήρα (τεχνικά εγχειρίδια κλπ.).
- Τεχνικά στοιχεία (απόδοση, τεχνικά φυλλάδια
κλπ.) συστήματος κλιματισμού.
Με την τεχνική προσφορά να κατατεθεί
υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 του προμηθευτή ότι
θα προσκομιστεί με μέριμνα και δαπάνη αυτού
για το προσφερόμενο όχημα κατά την παράδοση,
Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης του οχήματος ως
προς την έγκριση τύπου του οχήματος.

11.2

12.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

12.1

Το όχημα πρέπει να συνοδεύεται από εγγύηση
για:
Ελάττωμα ή βλάβη για χρονικό διάστημα
τουλάχιστον δύο (02) ετών από την ημερομηνία
οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής ή
για τουλάχιστον 60.000 km (χωρίς περιορισμό
χρόνου), ότι επέλθει νωρίτερα. Μεγαλύτερο
διάστημα εγγύησης θα θεωρηθεί πλεονέκτημα,
σύμφωνα με τον Πίνακα Κριτηρίων Αξιολόγησης.
Αντοχή του χρώματος για χρονικό διάστημα
τουλάχιστον δύο (02) ετών από την ως άνω

12.1.1

12.1.2

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΑΔΑ: ΩΖΜΖ4653ΠΩ-ΝΕΚ

21PROC007977631 2021-01-04
12.1.3

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

παράγραφο, και
Αντισκωριακή και αντιδιαβρωτική προστασία για
χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (05) ετών
από την παραπάνω ημερομηνία.
Στη διάρκεια της εγγύησης ο προμηθευτής είναι
υποχρεωμένος χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση
της Υπηρεσίας για την αντικατάσταση ή επισκευή
όλων των και εξαρτημάτων και περιφερειακών
συστημάτων του οχήματος, για κάθε βλάβη ή
φθορά που δεν προέρχεται από λάθος χειρισμό
του προσωπικού ή από αντικανονική συντήρηση.
Οι ανωτέρω παράγραφοι να ισχύουν και για την
συσκευή ψύξης και όλο τον προσφερόμενο
εξοπλισμό για το διάστημα τουλάχιστον δυο (02)
ετών από την παραλαβή.
Σε περίπτωση ολικής μη επισκευάσιμης βλάβης μη
προερχόμενης από κακή χρήση ή λόγω
ατυχήματος, το όχημα να αντικαθίσταται εξ
ολοκλήρου από την προμηθεύτρια εταιρεία.
Ο προμηθευτής να εγγυηθεί την υποστήριξη του
οχήματος σε ανταλλακτικά και οργανωμένο
σέρβις, τουλάχιστον για μία επταετία από την
παράδοσή του. Οι αιτήσεις στον προμηθευτή για
ανταλλακτικά πρέπει να ικανοποιούνται άμεσα. Τα
ανταλλακτικά ή εξαρτήματα και η εργασία
τοποθέτησης αυτών, που εγκαθίστανται από το
δίκτυο εξυπηρέτησης του προμηθευτή να
καλύπτονται από εγγύηση τουλάχιστον ενός (1)
έτους.
Στην τεχνική προσφορά να υπάρχει έγγραφη
διαβεβαίωση του προμηθευτή με την οποία
αναλαμβάνει τόσο στα κεντρικά όσο και στα
εξουσιοδοτημένα ή συνεργαζόμενα συνεργεία, την
οικονομική επιβάρυνση (χωρίς να αναφέρονται
οικονομικά στοιχεία) των Service του οχήματος
(εργατικά
και
αναλώσιμα
περιοδικών
συντηρήσεων) για τουλάχιστον 100.000 χλμ ή
τέσσερα (04) χρόνια, όποιο επέλθει πρώτο. Η
ανάληψη
οικονομικής
επιβάρυνσης
για
περισσότερα Service θα θεωρηθεί πλεονέκτημα,
σύμφωνα με τον Πίνακα Κριτηρίων Αξιολόγησης.
Να δηλωθούν υποχρεωτικά τα χιλιόμετρα ή τα
χρονικά διαστήματα που πραγματοποιούνται οι
συντηρήσεις , σύμφωνα με το εγχειρίδιο του
κατασκευαστικού οίκου.
Ο προμηθευτής να παρέχει χωρίς καμία
οικονομική
επιβάρυνση
της
Υπηρεσίας,
προληπτικό έλεγχο καλής λειτουργίας του
οχήματος, ηλεκτρονικό έλεγχο μπαταρίας και
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12.7

12.8

13
13.1

13.2

13.3

δωρεάν προέλεγχο (τεχνικό περιοδικό έλεγχο),
παρέχοντας σχετικό πιστοποιητικό-δήλωση μια (1)
φορά κάθε έτος για όλη τη διάρκεια της
παρεχόμενης εγγύησης καλής λειτουργίας, σε όλο
το ανά την επικράτεια δίκτυο εξυπηρέτησης του
προσφερόμενου οχήματος.
Ο προμηθευτής υποχρεούται μαζί με την τεχνική
προσφορά του να υποβάλλει κατάσταση του
δικτύου εξυπηρέτησης συνεργείων σε όλη την
Ελλάδα.
Επιπλέον,
ο
προμηθευτής
να
δηλώνει
υποχρεωτικά ότι, καθ’ όλη τη διάρκεια της
εγγύησης καλής λειτουργίας και εφόσον μια
βλάβη ακινητοποιήσει το όχημα και δε μπορεί να
αποκατασταθεί επιτόπου από κινητή μονάδα
προμηθευτή, αναλαμβάνει να καλύπτει με
δαπάνες του τη μεταφορά των προσφερόμενων
οχημάτων, εντός 48 ωρών από τη ληφθείσα
ενημέρωση, στα κεντρικά συνεργεία του ή στο
πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο ή συνεργαζόμενο
συνεργείο.
ΟΜΑΔΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Τα κριτήρια τεχνικής αξιολόγησης κατατάσσονται
στις ομάδες: Α. Τεχνικών Προδιαγραφών και
Ποιότητας Απόδοσης. Β. Τεχνικής Υποστήριξης και
Κάλυψης.
Κάθε ομάδα χωρίζεται σε μία ή περισσότερες
υποομάδες, οι συντελεστές βαρύτητας και οι
βαθμοί των οποίων δίνονται στον παρακάτω
Πίνακα. Για κάθε προσφορά βαθμολογούνται τα
επιμέρους στοιχεία των ομάδων (ή υποομάδων). Η
βαθμολογία
κάθε
κριτηρίου
αξιολόγησης
κυμαίνεται από 100-120 βαθμούς. Η βαθμολογία
των επί μέρους στοιχείων των προσφορών είναι
100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που
ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών
προδιαγραφών. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται
έως 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι
τεχνικές προδιαγραφές. Η συνολική βαθμολογία
όπως προκύπτει από τον κατωτέρω τύπο (1)
κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς.
Για τις παραπάνω ομάδες ορίζεται σχετικός
συντελεστής βαρύτητας που ανέρχεται σε
ποσοστό επί τοις εκατό 70 και 30 για κάθε ομάδα
αντίστοιχα.
Το
άθροισμα των
σχετικών
συντελεστών βαρύτητας των Ομάδων Κριτηρίων
Αξιολόγησης ανέρχεται σε 100. Η βαθμολόγηση
και κατάταξη των προσφορών γίνεται σύμφωνα με
τον τύπο: U = σ1*Κ1 + σ2*Κ2+ …..+σν*Κν (1). Όπου
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13.4

13.5
13.6

13.7
13.8

«σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου
ανάθεσης Κν και ισχύει σ1+σ…+...+σν = 1. Κάθε
κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με
βάση τα στοιχεία της προσφοράς.
Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε στοιχείου
των ομάδων είναι το γινόμενο του επί μέρους
συντελεστή βαρύτητας του στοιχείου επί τη
βαθμολογία του και η συνολική βαθμολογία της
κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των
σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των στοιχείων
και των δύο ομάδων. Η τελική βαθμολογία με
βάση τα παραπάνω κυμαίνεται από 100 έως 120
βαθμούς.
ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
Για την βαθμολόγηση των στοιχείων του πίνακα
αξιολόγησης θα χρησιμοποιηθεί ο παρακάτω
μαθηματικός τύπος: Βαθμός = 100+20 * (Μ προσφ.
- Μ ελαχ.) / (Μ μέγ. - Μ ελαχ.), Όπου: «Μ προσφ. »
είναι η προσφερόμενη τιμή/υπερκάλυψη του όρου
βάσει της προσφοράς του Υποψηφίου Αναδόχου,
«Μ ελαχ.» είναι η ελάχιστη τιμή/ικανοποίηση του
όρου βάσει της παρούσας τεχνικής προδιαγραφής,
«Μ μέγ.» είναι η μέγιστη τιμή βάσει της παρούσας
τεχνικής προδιαγραφής ή σε περίπτωση που
ορίζεται η μέγιστη υπερκάλυψη του όρου βάσει
του συνόλου
προσφορών των Υποψηφίων
Αναδόχων.
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Τα ανωτέρω κριτήρια επιλέχθηκαν με γνώμονα την
αξιολόγηση των Υποψηφίων Αναδόχων με σκοπό
την επιλογή βάσει της βέλτιστης δυνατής
ικανοποίησης των ακόλουθων υπηρεσιακών
στόχων: 1. Επιχειρησιακή Ικανότητα / Απόδοση
(Ομάδα Α: 1, 2,). 2. Ευκολία χειρισμού (Ομάδα Α:
3). 3. Προσαύξηση του χρόνου εγγύησης από τις
ελάχιστες απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών
(Ομάδα Β1). 4. Τεχνική υποστήριξη και
εξυπηρέτηση μετά την πώληση (Ομάδα Β: 2). 5.
Προθεσμία παράδοσης των ειδών (Ομάδα Β: 3).
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Α΄ ΟΜΑΔΑ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ – ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
Α/Α
1

2

3

ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ισχύς Κινητήρα: να είναι τουλάχιστον 88 KW
Μεγαλύτερη ισχύς κινητήρα θα θεωρηθεί
πλεονέκτημα.
Ροπή Στρέψης κινητήρα: να είναι τουλάχιστον
250 Nm. Μεγαλύτερη μέγιστη ροπή στρέψης
κινητήρα θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.
Σχέσεις ταχυτήτων: να είναι είτε χειροκίνητο
είτε αυτοματοποιημένο (σειριακό) ή πλήρως
αυτόματο με τουλάχιστον πέντε (05) σχέσεις
μετάδοσης κίνησης προς τα εμπρός και μίας
(01) προς τα πίσω. Έξι (06) ή περισσότερες
σχέσεις μετάδοσης κίνησης προς τα εμπρός και
μίας (01) οπίσθιας σχέσης θα θεωρηθούν
πλεονέκτημα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

2.6

30%

2.7

30%

2.8

10%

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α΄ ΟΜΑΔΑΣ

70%

Β΄ ΟΜΑΔΑ: ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗΣ
Α/Α
1

2

3

ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Εγγύηση καλής λειτουργίας: τουλάχιστον δύο
(02) έτη από την ημερομηνία οριστικής
ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής ή για
τουλάχιστον 60.000 km (χωρίς περιορισμό
χρόνου), ότι επέλθει νωρίτερα. Μεγαλύτερο
διάστημα
εγγύησης
θα
θεωρηθεί
πλεονέκτημα.
SERVICE: Απαίτηση για τουλάχιστον 100.000
χλμ ή τέσσερα (04) χρόνια, όποιο επέλθει
πρώτο. Η ανάληψη υποχρέωσης από τον
Ανάδοχο, αδαπάνως για την υπηρεσία, για
περισσότερα
Service,
θα
θεωρηθεί
πλεονέκτημα.
Χρόνος παράδοσης: έξι (06) μήνες από την
επόμενη ημέρα της υπογραφής της σχετικής
σύμβασης. Μικρότερος χρόνος παράδοσης
θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Β΄ ΟΜΑΔΑΣ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

12.1.1

10%

12.5

15%

9.5

5%

30%
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

«Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία»
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ευρωπαϊκή Συμμετοχή: 90% - Εθνική Συμμετοχή: 10% και
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκή
Συμμετοχή: 75% - Εθνική Συμμετοχή: 25% αντίστοιχα
Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας
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Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα
Στοιχεία της δημοσίευσης
Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη
διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που
απαιτούνται στο Μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει
χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ
/ΤΕΥΔ. Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Προσωρινός αριθμός
προκήρυξης στην ΕΕ: αριθμός
[], ημερομηνία [], σελίδα []
Αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ:
[][][][]/S [][][][][][]

2021/S 001-000402

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

Επίσημη ονομασία:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
/ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ
ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει:
997881842
Δικτυακός τόπος (εφόσον
υπάρχει):
www.hcg.gr
Πόλη:
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Οδός και αριθμός:
ΑΚΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΠΥΛΗ Ε1-Ε2
Ταχ. κωδ.:
18510
ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΗΣ Λ.Σ. ΧΑΤΖΑΡΑΣ
Αρμόδιος επικοινωνίας:
ΑΝΔΡΕΑΣ
Τηλέφωνο:
2131374606-1081
φαξ:
2131371361
Ηλ. ταχ/μείο:
dipea.b@yna.gov.gr
Χώρα:
GR
Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Τίτλος:
ΑΡΙΘ. 16/2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Σύντομη περιγραφή:
Διακήρυξη υπ' αριθ. 16/2020 i) Ηλεκτρονικού, Επαναληπτικού, Ανοικτού, Διεθνούς
Διαγωνισμού για την «Προμήθεια τριών (03) VAN επιτήρησης εξοπλισμένα με θερμικές
κάμερες και ραντάρ», συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας δύο εκατομμυρίων διακοσίων
εξήντα πέντε χιλιάδων ευρώ #2.265.000,00€ (συμπεριλαμβανομένων νομίμων
κρατήσεων, τελών ταξινόμησης και ΦΠΑ) το οποίο επιμερίζεται σε ένα εκατομμύριο
οκτακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες εξακόσια δώδεκα ευρώ και ενενήντα λεπτά #1.826.612,90
€#, συμπεριλαμβανομένων των αναλογούντων τελών ταξινόμησης και ΦΠΑ τετρακόσιες
τριάντα οκτώ χιλιάδες τριακοσίων ογδόντα επτά ευρώ και δέκα λεπτά #438.387,10€#,
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,
βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, συστημικός αριθμος : 104753 και ii)
Ηλεκτρονικού, Ανοικτού, Διεθνούς Διαγωνισμού για την «Προμήθεια δεκατριών (13)
οχημάτων μεταφοράς σκύλων Κ-9 ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών», συνολικής
προϋπολογισθείσας αξίας τριακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ
#334.400,00€# (συμπεριλαμβανομένων νομίμων κρατήσεων, τελών ταξινόμησης και
ΦΠΑ) το οποίο επιμερίζεται σε διακόσιες εξήντα εννέα χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα
επτά ευρώ και σαράντα δύο λεπτά #269.677,42€#, συμπεριλαμβανομένων των
αναλογούντων τελών ταξινόμησης και ΦΠΑ εξήντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων
είκοσι δύο ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτά #64.722,58€#, με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης
ποιότητας – τιμής, συστημικός αριθμος : 104754 συνολικής εκτιμώμενης αξίας
σύμβασης δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ
# 2.599.400,00€ # (συμπεριλαμβανομένων νομίμων κρατήσεων, τελών ταξινόμησης και
ΦΠΑ)
Αριθμός αναφοράς αρχείου
που αποδίδεται στον φάκελο
από την αναθέτουσα αρχή ή
τον αναθέτοντα φορέα (εάν
υπάρχει):

2832.9/86971/2020/30-12-2020
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Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Επωνυμία:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:
Ηλ. ταχ/μείο:
Τηλέφωνο:
φαξ:
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει
Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει):

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση;
Ναι / Όχι
Ο ΟΦ αποτελεί προστατευόμενο εργαστήριο
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι
προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση
συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή
μειονεκτούντων εργαζομένων;
%
Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες
ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Ο ΟΦ είναι εγγεγραμμένος σε Εθνικό Σύστημα (Προ)Επιλογής
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει
εθνικού συστήματος (προ)επιλογής];
Απάντηση:
Ναι / Όχι

Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον
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Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον
σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
-

Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η
πιστοποίηση και κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο
Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια
επιλογής;
Ναι / Όχι
Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση
πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή
στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε
εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάν;
Ναι / Όχι
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
O ΟΦ συμμετάσχει στη διαδικασία μαζί με άλλους Οικονομικούς Φορείς
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με
άλλους;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση (συντονιστής,
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα...):
Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από
κοινού στη διαδικασία σύναψης σύμβασης:
Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τμήματα που συμμετάσχει ο ΟΦ
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.
Απάντηση:
-

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1
Όνομα:
Επώνυμο:
Ημερομηνία γέννησης:
Τόπος γέννησης:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχ/μείο:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
Βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν)
κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Όνομα της οντότητας
Ταυτότητα της οντότητας
Τύπος ταυτότητας
Κωδικοί CPV
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

6

ΑΔΑ: ΩΖΜΖ4653ΠΩ-ΝΕΚ

21PROC007977631 2021-01-04
Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται
ο οικονομικός φορέας
Δεν βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Όνομα της οντότητας
Ταυτότητα της οντότητας
Τύπος ταυτότητας
Κωδικοί CPV
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες βάσει των εθνικών διατάξεων για την
εφαρμογή των λόγων που ορίζονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας:
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης
..
Λόγος(-οι)
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

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

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

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

Διαδικτυακή Διεύθυνση
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

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

10

ΑΔΑ: ΩΖΜΖ4653ΠΩ-ΝΕΚ

21PROC007977631 2021-01-04
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του

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

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:
Καταβολή φόρων
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή
φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα
εγκατάστασης;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
Ενεχόμενο ποσό
Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι
Διευκρινίστε:
-

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

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση,
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι
..
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του περιβαλλοντικού δικαίου;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του κοινωνικού δικαίου;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του εργατικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του εργατικού δικαίου;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Πτώχευση
Ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

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

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

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

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

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων λόγω της
συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Παροχή συμβουλών ή εμπλοκή στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της
σύμβασης
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο εμπλακεί στην
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης;
Απάντηση:
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Πρόωρη καταγγελία, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις
Έχει υποστεί ο οικονομικός φορέας πρόωρη καταγγελία προηγούμενης δημόσιας
σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης
παραχώρησης, ή επιβολή αποζημιώσεων ή άλλων παρόμοιων κυρώσεων σε σχέση με την
εν λόγω προηγούμενη σύμβαση;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα υποβολής δικαιολογητικών,
απόκτηση εμπιστευτικών πληροφοριών

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

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

Δ: Άλλοι λόγοι αποκλεισμού που ενδέχεται να προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Δ: Άλλοι λόγοι αποκλεισμού που ενδέχεται να προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία
του κράτους μέλους της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα
Αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού

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

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

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

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

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

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Λήξη

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

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

YΠΟ∆ΕΙΓΜΑ Α΄
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. ή ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΑΜΕΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.)
Ημερομηνία έκδοσης: ……………………………..
Προς: Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής / Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών /
Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών/ Τμήμα 2ο - Υλοποίησης προμηθειών Τακτικών
Διαγωνισμών, Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1-Ε2, 185 10
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ55.
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 ευρώ
………………………… (ολογράφως) ……………………………………………………………56 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)
.......................…………………………………..57
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) ..................... Διακήρυξη.....................................................58 του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής / Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών / Διεύθυνση Προμηθειών
και Εποπτείας Αποθηκών/ Τμήμα 2ο Υλοποίησης προμηθειών Τακτικών Διαγωνισμών, για την ανάδειξη
αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης: “................................................(τίτλος σύμβασης)”/ για το/α

55

Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής καθορίζεται στη διακήρυξη σε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό. Αναγράφεται ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς (άρθρο 72 Ν.

4412/2016).

56
57

58

Όπως ορίζεται στη διακήρυξη.
Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας.
Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, κλπ.

«Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία»
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ευρωπαϊκή Συμμετοχή: 90% - Εθνική Συμμετοχή: 10% και
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκή
Συμμετοχή: 75% - Εθνική Συμμετοχή: 25% αντίστοιχα
Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας
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τμήμα/τα ...............59
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 μέχρι και την …………………………………………………..60.
ή
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι
μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.
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 ... της
Διακήρυξης, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία
λήξης της61.
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 εκδίδουμε62.
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

59

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.

60

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Επιλέγουμε συγκεκριμένο χρόνο λήξης ή μέχρι την επιστροφή. Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες
του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στη διακήρυξη (άρθρο 72 του Ν. 4412/2016).

61

Άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.

62

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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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ευρωπαϊκή Συμμετοχή: 90% - Εθνική Συμμετοχή: 10% και
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκή
Συμμετοχή: 75% - Εθνική Συμμετοχή: 25% αντίστοιχα
Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ Β΄
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. ή ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΑΜΕΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.)
Ημερομηνία έκδοσης ……………………………..
Προς: Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής / Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών /
Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών/ Τμήμα 2ο - Υλοποίησης προμηθειών Τακτικών
Διαγωνισμών, Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1-Ε2, 185 10
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ63.
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
ευρώ………………………………………………………………………..64
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) .................. (συμπληρώνεται με όλα
τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας)
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 την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των ...................65 της υπ’ αριθ ..... σύμβασης
“................................(τίτλος σύμβασης)”, σύμφωνα με την (αριθμό/ ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη 66
........................... του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής / Γενική Διεύθυνση Οικονομικών
Υπηρεσιών / Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών/ Τμήμα 2ο Υλοποίησης προμηθειών Τακτικών
Διαγωνισμών και το διαγωνισμό που διενεργήθηκε την ................ ................. (καταληκτική ημερομηνία
υποβολής προσφορών).
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 μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της σύμβασης)
ή μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να
θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.
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, με την
προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.
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 εκδίδουμε67.
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)
63
64
65
66

Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ.
Όπως υποσημείωση 31.
Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα οποία υπογράφεται η σχετική σύμβαση.
Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών.

67

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.

«Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία»
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ευρωπαϊκή Συμμετοχή: 90% - Εθνική Συμμετοχή: 10% και
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκή
Συμμετοχή: 75% - Εθνική Συμμετοχή: 25% αντίστοιχα
Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Γ΄
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. ή ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)
Ημερομηνία έκδοσης ……………………………..
Προς: Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής / Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών /
Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών/ Τμήμα 2ο Υλοποίησης προμηθειών Τακτικών
Διαγωνισμών, Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1-Ε2, 185 10
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ68.
Πληροφορηθήκαμε από ………............. (Επωνυμία Αναδόχου, Διεύθυνση), ότι η Σύμβαση Νο .......,
“................................(τίτλος σύμβασης)”, σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ..................... Διακήρυξη 69
........................... του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής / Γενική Διεύθυνση Οικονομικών
Υπηρεσιών / Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών/ Τμήμα 2ο Υλοποίησης προμηθειών
Τακτικών Διαγωνισμών και το διαγωνισμό που διενεργήθηκε την ................................ (καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών), έχει υπογραφεί μεταξύ σας ως αγοραστές και 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) .................. (συμπληρώνεται με όλα
τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας)
ως προμηθευτή και αφορά την προμήθεια ................ (Είδος και ποσότητα προμήθειας), συνολικής αξίας
................... και ότι σύμφωνα µε τους όρους της παραπάνω σύμβασης δικαιούται να λάβει από εσάς
προκαταβολή ίση µε ........% της συνολικής αξίας των υλικών έναντι ισόποσης εγγύησης, η οποία καλύπτει
τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης
προκαταβολής ήτοι εγγυητική επιστολή προκαταβολής ποσού ………………………..
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα
επιστολή 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) .................. (συμπληρώνεται με όλα
τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας)
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, και δια της παρούσης υποχρεούμαστε ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως να σας πληρώσουμε
ολικώς ή μερικώς, σε περίπτωση ολικού ή μερικού καταλογισμού, το ποσό της εγγυήσεως αυτής κατόπιν
ειδοποιήσεώς σας καταβάλλοντας επίσης και τόκους που αναλογούν σε περίπτωση εκπρόθεσμης
παράδοσης ή µη παράδοσης του προµηθευτέου υλικού.
68
69

Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς.
Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών.

«Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία»
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ευρωπαϊκή Συμμετοχή: 90% - Εθνική Συμμετοχή: 10% και
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκή
Συμμετοχή: 75% - Εθνική Συμμετοχή: 25% αντίστοιχα
Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας
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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 μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της σύμβασης)
ή
μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να
θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο ισχύον τέλος
χαρτοσήμου.
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.
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 εκδίδουμε70.
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

70

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.

«Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία»
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ευρωπαϊκή Συμμετοχή: 90% - Εθνική Συμμετοχή: 10% και
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκή
Συμμετοχή: 75% - Εθνική Συμμετοχή: 25% αντίστοιχα
Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Δ΄
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. ή ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΑΜΕΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.)
Ημερομηνία έκδοσης ……………………………..
Προς: Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής / Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών /
Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών/ Τμήμα 2ο Υλοποίησης προμηθειών Τακτικών
Διαγωνισμών, Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1-Ε2, 185 10
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ71.
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
ευρώ………………………………………………………………………..72
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) .................. (συμπληρώνεται με όλα
τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας)
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 την εγγυημένη λειτουργία της υπ’ αριθ .....
σύμβασης “................................(τίτλος σύμβασης)”, σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ........................
Διακήρυξη του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής / Γενική Διεύθυνση Οικονομικών
Υπηρεσιών / Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών/ Τμήμα 2ο Υλοποίησης προμηθειών
Τακτικών Διαγωνισμών και το διαγωνισμό που διενεργήθηκε την ................ ................. (καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών).
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 μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της σύμβασης)
(Σημείωση για την Τράπεζα: Ο χρόνος ισχύος, θα πρέπει να καλύπτει όλο το χρονικό διάστημα εγγύησης
καλής λειτουργίας του είδους, όπως αυτό ορίζεται στη παράγραφο 6.4 της Διακήρυξης) ή μέχρις ότου αυτή
μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα
μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.
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, με την
προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.
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 εκδίδουμε73.
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)
71
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Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ.
Όπως υποσημείωση 55.
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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.

«Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία»
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ευρωπαϊκή Συμμετοχή: 90% - Εθνική Συμμετοχή: 10% και
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκή
Συμμετοχή: 75% - Εθνική Συμμετοχή: 25% αντίστοιχα
Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Εσωτερικής
Ασφάλειας / Τομέας Σύνορα και Θεωρήσεις και
Τομέας Αστυνομικής Συνεργασίας
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας

ΣΥΜΒΑΣΗ
i) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΜΕ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΜΕΡΕΣ (TVV)
και
ii) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΣΚΥΛΩΝ Κ-9 ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

«Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία»
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ευρωπαϊκή Συμμετοχή: 90% - Εθνική Συμμετοχή: 10% και
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκή
Συμμετοχή: 75% - Εθνική Συμμετοχή: 25% αντίστοιχα
Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ 2ο ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας

Αριθμ. Σύμβασης: Τ...../202…..
ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΞΙΑΣ ΕΥΡΩ # …………………………………..……€ #
Για την i) «Προμήθεια τριών (03) VAN επιτήρησης εξοπλισμένα με θερμικές κάμερες και ραντάρ»,
και
ii) «Προμήθεια δεκατριών (13) οχημάτων μεταφοράς σκύλων Κ-9 ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών»,
Στον Πειραιά, σήμερα την …… του μηνός …........……………., του έτους ………, ημέρα
…............…………. στο Γρ. .............. τ............................................................ του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Λιμένας Πειραιώς), οι υπογεγραμμένοι αφενός ο
…………………………του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που εκπροσωπεί µε την ιδιότητά
του αυτή και σύμφωνα µε τις κείμενες διατάξεις το Ελληνικό Δημόσιο, και αφετέρου η εταιρεία µε την
επωνυμία ………….…………………………. και το διακριτικό τίτλο ……................, ΑΦΜ ……………………………, ΔΟΥ
…………………….., που εδρεύει στ …………………, Δ/νση ………………………., Τ.Κ.…………….., Τηλ. ……………….,
Φαξ……………………, που θα καλείται στο εξής «ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία συστάθηκε µε το υπ’ αριθμ.
……………………….. καταστατικό, όπως αυτό δημοσιεύθηκε στο ......................................... και την οποία
εκπροσωπεί για την υπογραφή της παρούσας δυνάμει του ανωτέρω κωδικοποιημένου καταστατικού και
του υπ’ αριθμ. ……… Πρακτικού του Δ.Σ. (ΦΕΚ συγκρότησης Δ.Σ. σε σώμα ........................................), ο/η
……………………….., νόμιμος εκπρόσωπος και διαχειριστής της .......................... , κάτοχος του υπ’ αριθμ.
………………………. δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το ............................................,
συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:
Με βάση την υπ’ αριθμ. 07/2020 Διακήρυξη διενεργήθηκε την ……………………… , ηλεκτρονικός,
ανοικτός διαγωνισμός, διεθνούς συμμετοχής, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, με σφραγισμένες προσφορές
σε ευρώ για την ανάδειξη αναδόχου για την i) «Προμήθεια τριών (03) VAN επιτήρησης εξοπλισμένα με
θερμικές κάμερες και ραντάρ», και ii) «Προμήθεια δεκατριών (13) οχημάτων μεταφοράς σκύλων Κ-9
ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών»,, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων
ενενήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ # 2.599.400,00€ # (συμπεριλαμβανομένων νομίμων
κρατήσεων, τελών ταξινόμησης και ΦΠΑ) - Συστημικός Αριθμός: -………..Αποτέλεσμα του παραπάνω αναφερομένου διαγωνισμού ήταν η κατακύρωση της εν θέματι
προμήθειας με την υπ’ αριθμ. ………………………….. Απόφαση του .................................. στην εταιρεία με την
επωνυμία: «………………………............……………» και το διακριτικό τίτλο .................................., σύμφωνα με την
προσφορά της, αντί του συνολικού ποσού των ……………………….€ (…………………………………………………),
συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων, ως αναλυτικά αναφέρεται στα επόμενα άρθρα.
Σύμφωνα με την 20977/23-8-2007 (ΦΕΚ 1673/Β/23-8-2007) κοινή απόφαση των Υπουργών
Ανάπτυξης και Επικρατείας «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν. 3310/2005, όπως
τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/2005», η εταιρεία «……………………………………………», υπέβαλε τις από …..-…..202……. υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 των νόμιμων εκπροσώπων της ότι δεν έχει
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εκδοθεί καταδικαστική απόφαση κατά την έννοια του άρθρου 3 του Ν. 3310/2005 όπως αντικαταστάθηκε
με το άρθρο 3 του Ν. 3414/2005.
Ύστερα από αυτά, ο …………………........................, με την παραπάνω ιδιότητά του, αναθέτει στην
ΕΤΑΙΡΕΙΑ και αυτή αναλαμβάνει την εκτέλεση της προμήθειας με τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες τις
οποίες αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
ΑΡΘΡΟ 1ο
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται να προβεί στην προμήθεια και παράδοση του κάτωθι είδους, όπως
αναλυτικά αυτό περιγράφεται στην Απόφαση Κατακύρωσης, σε συνδυασμό µε την προσφορά της
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (Τεχνική - Οικονομική), καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές (Παράρτημα Α’) της υπ’
αριθ……./2020 Διακήρυξης, οι όροι της οποίας αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας
σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 2o
ΠΟΣΟΤΗΤΑ - ΕΙΔΟΣ - ΑΞΙΑ - ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Οι ποσότητες, τα είδη, οι τιμές και η Υπηρεσία για την οποία προορίζονται, ορίζονται ως κατωτέρω:
Εργοδότης ή Κύριος του
Έργου:

Είδος

Μονάδα
Μέτρησης

Ποσότητα

Τιμή μονάδος
(σε €) με κρατήσεις
(απαλλάσσεται Φ.Π.Α.)

Αξία ….. :
Κρατήσεις υπέρ τρίτων

€
€

Γενικό Σύνολο & ολογράφως:

€

Η ανωτέρω τιμή νοείται για παράδοση του ανωτέρω είδους, με όλες τις συνομολογηθείσες
ιδιότητες και άνευ πραγματικών ελαττωμάτων, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή και ελεύθερων
παντός νομικού ελαττώματος, με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ στον τόπο που ορίζεται στη
διακήρυξη (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄) και συμπεριλαμβάνει κρατήσεις και κάθε είδους δαπάνη και τα έξοδα
μεταφοράς.
Η παραπάνω τιμή θα παραμείνει σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης και δεν
υπόκειται σε καμία μεταβολή από οποιαδήποτε αιτία.
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ βαρύνεται, κατά περίπτωση, µε κρατήσεις, μεταφορικά, έξοδα εκτελωνισμού, ασφάλιση
είδους, ζυγιστικά, εκφορτωτικά, κλπ έξοδα - επιβαρύνσεις μέχρι την προσήκουσα, κατά τους όρους του
παρόντος άρθρου, παράδοση του υπό προμήθεια είδους.
ΑΡΘΡΟ 3ο
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Το υπό προμήθεια είδος, που αναφέρεται στα Άρθρα 1 και 2, θα ανταποκρίνεται στα τεχνικά
χαρακτηριστικά που προβλέπονται στην προσφορά της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (τεχνική – οικονομική) και θα καλύπτει
τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες αναλύονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της υπ’ αριθμ.
……../2020 Διακήρυξης και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.
Επίσης, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ πέρα από την υποχρέωσή της για συμμόρφωση µε τους όρους, τις τεχνικές
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προδιαγραφές της Διακήρυξης και την Προσφορά της (τεχνική – οικονομική), οφείλει να κατασκευάσει το
υπό προμήθεια είδος σύμφωνα µε τους καλώς εννοούμενους κανόνες ορθής τεχνικής και πρακτικής, θα
υπόκειται δε στον έλεγχο και θα συμμορφώνεται µε τις οδηγίες των αρμόδιων Υπηρεσιών και Επιτροπών
του Υπουργείου.
ΑΡΘΡΟ 4ο
ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ
ΠΑΡΑΔΟΣΗ: Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το υπό προμήθεια είδος σε πλήρη λειτουργία
και έτοιμο προς χρήση (με ευθύνη και δαπάνη του ιδίου) όπως ειδικότερα ορίζεται στο Άρθρο 6.1 και στο
Παράρτημα Α’ Τεχνικές Προδιαγραφές της Διακήρυξης και την Προσφορά της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (τεχνική –
οικονομική), ως ακολούθως:
για το είδος i) τρία (03) Van το αργότερο εντός οκτώ (08) μηνών από την επομένη της υπογραφής
της Σύμβασης και σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο Κεφάλαιο 19 του Παραρτήματος Α’ - Τεχνικές
Προδιαγραφές της παρούσας
και για το είδος ii) δεκατρία (13) οχήματα μεταφοράς σκύλων Κ-9 ο συντομότερος δυνατός και μέχρι
έξι (06) μήνες από την επόμενη ημέρα της υπογραφής της σχετικής σύμβασης και σύμφωνα με τα
αναλυτικά οριζόμενα στο Κεφάλαιο 9 του Παραρτήματος Α’ - Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας
(μικρότερος χρόνος παράδοσης θα θεωρηθεί πλεονέκτημα, σύμφωνα με τον Πίνακα Κριτηρίων
Αξιολόγησης)
Στους παραπάνω χρόνους δεν περιλαμβάνεται ο χρόνος οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής
παραλαβής του υπό προμήθεια είδους.
Για τυχόν καθυστερήσεις από τον ανωτέρω χρόνο παράδοσης θα επιβάλλονται στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ οι
προβλεπόµενες από την κείμενη νομοθεσία κυρώσεις. Καθυστερήσεις που οφείλονται στην Υπηρεσία δεν
υπολογίζονται στο χρόνο παράδοσης.
Ως τόπος παράδοσης των προαναφερόμενων ειδών ορίζεται η έδρα του Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Ακτή
Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Λιμένας Πειραιά)«με το κλειδί στο χέρι», πλήρως επιχειρησιακές, με ευθύνη και
δαπάνη του Αναδόχου, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Α’ (Τεχνικές Προδιαγραφές) της
παρούσας.
Για τυχόν καθυστερήσεις από τον ανωτέρω απώτατο χρόνο παράδοσης θα επιβάλλονται στην
ΕΤΑΙΡΕΙΑ οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία κυρώσεις. Στην περίπτωση παράτασης του
συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που
καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση του συμβατικού είδους, δεν επιβάλλονται
κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι
κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207 του Ν. 4412/2016.
Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει το είδος μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που
ορίζει η σύμβαση, το Παράρτημα Α’ Τεχνικές Προδιαγραφές της Διακήρυξης και της Προσφοράς της
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (τεχνική – οικονομική). Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης του είδους μπορεί να παρατείνεται
υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:
α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 ,
β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου μετά από
γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου (Επιτροπή Διενέργειας) είτε με πρωτοβουλία της
αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του
προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,
γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο
παράδοσης.
Αν το είδος φορτωθεί ή παραδοθεί/εγκατασταθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού
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χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 209 του Ν.
4412/2016, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε
εκπρόθεσμα. Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της εκπρόθεσμα
παραδοθείσας ποσότητας του είδους, χωρίς ΦΠΑ. Εάν η ποσότητα του είδους που παραδόθηκε
εκπρόθεσμα επηρεάζει τη χρησιμοποίηση αυτής που παραδόθηκε εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται
επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού
διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση ή παράδοση/εγκατάσταση ή αντικατάσταση του είδους, με
απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου (Επιτροπή
Διενέργειας), δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια
των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος
φόρτωσης - παράδοσης.
Εφόσον ο προμηθευτής έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω
πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από
την επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού είδους, με το
ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας.
Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το
ποσό πληρωμής του προμηθευτή ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση
της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το
απαιτούμενο ποσό.
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δε φόρτωσε, παρέδωσε/εγκατέστησε ή αντικατέστησε τα συμβατικά
είδη ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του
δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του Ν. 4412/2016, κηρύσσεται υποχρεωτικά
έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με
απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου
(Επιτροπή Διενέργειας). Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση,
επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου
οργάνου (Επιτροπή Διενέργειας), το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή
εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
β) Είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο
είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με
κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία
λήψης της προκαταβολής από τον προμηθευτή μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης
κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από
δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά
επιτόκιο για τόκο υπερημερίας.
Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των
συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.
4412/2016 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του Ν. 4412/2016.
ΠΑΡΑΛΑΒΗ: Η παραλαβή του είδους και η έκδοση του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής θα
πραγματοποιηθεί από τριμελή (03) Επιτροπή, Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία και ιδίως στα άρθρα 208 και 209 του Ν.4412/2016 (Α’ 147).
Όσον αφορά στο χρόνο παραλαβής, για το είδος i) τρία (03) Van ο διαθέσιμος χρόνος για δοκιμές στην
Ελληνική επικράτεια, προκειμένου η Ε.Π.Π.Ε. να ολοκληρώσει την οριστική ποιοτική και ποσοτική
παραλαβή θα είναι έως δύο (02) μήνες από την παράδοση, κατά τα αναλυτικά οριζόμενα στο Κεφάλαιο
19 του Παραρτήματος Α΄- Τεχνικές Προδιαγραφές και για το είδος ii) δεκατρία (13) οχήματα μεταφοράς
σκύλων Κ-9 ο διαθέσιμος χρόνος για δοκιμές στην Ελληνική επικράτεια, προκειμένου η Ε.Π.Π.Ε. να
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ολοκληρώσει την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα είναι έως ένα (01) μήνα από την
παράδοση.
Το κόστος διενέργειας των ελέγχων και δοκιμών βαρύνει τον προμηθευτή.
Άρθρο 5ο
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ: (Συμπληρώνεται κατά περίπτωση) [Κεφάλαιο των τεχνικών προδιαγραφών (Παράρτημα Α΄)]
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: (Συμπληρώνεται κατά περίπτωση) [Κεφάλαιο των τεχνικών προδιαγραφών (Παράρτημα Α΄)]
Κατά τα λοιπά για την εγγυημένη λειτουργία ισχύουν τα όσα ορίζονται στη Διακήρυξη σε συνδυασμό με
την τεχνική και οικονομική προσφορά της προμηθεύτριας εταιρείας.
Άρθρο 6ο
ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
1. Η πληρωμή της αξίας του είδους στον ανάδοχο θα γίνει: (επιλέγεται το α΄ ή το β΄)
α. Με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή του είδους,
β. Με την χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 50% της συμβατικής αξίας
(απαλλάσσεται ΦΠΑ) έναντι ισόποσης εγγύησης και την καταβολή του υπολοίπου μετά την οριστική
παραλαβή του είδους.
Η χορήγηση της ανωτέρω προκαταβολής θα γίνεται σύμφωνα µε τα προβλεπόμενα στο Ν. 4412/2016 και
ιδίως στο άρθρο 72 αυτού.
Επισημαίνεται ότι η προκαταβολή είναι έντοκη από της καταβολής, επιβαρυνόμενη με το ύψος επιτοκίου
που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Όταν το ποσό της εγγύησης καλής εκτέλεσης,
καλύπτει το ποσό της προκαταβολής δεν απαιτείται η κατάθεση εγγύησης προκαταβολής. Αν το ποσό της
προκαταβολής είναι μεγαλύτερο του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης ο ανάδοχος υποχρεούται να
προσκομίσει εγγύηση προκαταβολής που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής
εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλομένης προκαταβολής. Η απόσβεση της προκαταβολής και η
επιστροφή της εγγύησης προκαταβολής πραγματοποιούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016
και τους όρους της παρούσας.
Η προκαταβολή απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί για δαπάνες που δεν σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με
το αντικείμενο της σύμβασης.
Σε περίπτωση επιλογής πληρωμής µε προκαταβολή κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της
εισπραχθείσης προκαταβολής και για χρονικό διάστημα υπολογιζόμενο από την ημερομηνία λήψεως
αυτής μέχρι την ημερομηνία οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.
2. Οι παραπάνω τρόποι πληρωμής εφαρμόζονται και στις τμηματικές παραδόσεις.
Η πληρωμή της συμβατικής αξίας του υπό προμήθεια είδους θα πραγματοποιηθεί, ύστερα από έγγραφη
εντολή της αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας του πρώτου συμβαλλομένου και μετά από τη διαβίβαση των
απαραίτητων δικαιολογητικών πληρωμής, μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking) στο όνομα της
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «……………………………………………» μέχρι του ποσού των ……..…………….€.
Για τη διενέργεια της πληρωμής τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι κατ’ ελάχιστον τα εξής:
α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής,
αποδεικτικό προσκόμισης του είδους στην αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 208 του Ν. 4412/2016.
β) Αποδεικτικό παράδοσης του είδους στον φορέα.
γ) Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν.
δ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.
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* Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την
πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη
νομοθεσία ή στα έγγραφα της σύμβασης.
Η δαπάνη για την πληρωμή της προμήθειας υπόκειται σε υπέρ τρίτων κρατήσεις, όπως αυτές
αναγράφονται στις ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ της υπ’ αριθμ. ……./2020 Διακήρυξης, οι οποίες ανέρχονται σε:
α)* 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4
Ν.4013/2011, όπως ισχύει.
β)* 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του
Ν. 4412/2016.
γ)* 0,02% υπέρ Δημοσίου σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 6 του Ν. 4412/2016 υπό την προϋπόθεση
έκδοσης της προβλεπόμενης στην ως άνω παράγραφο ΚΥΑ.
*Οι ως άνω κρατήσεις υπόκεινται περαιτέρω σε παρακράτηση χαρτοσήμου 3% (ποσό Α’) σύμφωνα με
τα άρθρα 12 και 13 του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου και εισφορά υπέρ ΟΓΑ που αντιστοιχεί σε ποσοστό
20% επί του Α’ ποσού σύμφωνα με το Ν. 4169/1961.
δ) Παρακράτηση φόρου επί της καθαρής συμβατικής αξίας ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) για τα
λοιπά αγαθά.
Οι υπέρ του δημοσίου ή τρίτων κρατήσεις για φόρους, τέλη ή δικαιώματα κλπ αφαιρούνται από την
πληρωμή του δικαιούχου.
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) i)
(αριθ. ενάριθ. Έργου 2017ΣΕ78920002/ MIS 5008112) και ii) (αριθ. ενάριθ. Έργου 2019ΣΕ78920002/ MIS
5047296).
i) Η σύμβαση περιλαμβάνεται στην Δράση που εντάσσεται στο πολυετές Εθνικό Πρόγραμμα του
Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας/ Τομέας Σύνορα και Θεωρήσεις 2014-2020», Ειδικός Στόχος
«Σύνορα» και εθνικό στόχο «Ειδικές Δράσεις Frontex». Έχει ενταχθεί σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 63030/1806-2020 συλλογική απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στην ΣΑΕ 7892 και έχει λάβει
κωδικό 2017ΣΕ78920002 (MIS 5008112). Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται σε ποσοστό 90% από το
Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και 10% από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.
ii) Η σύμβαση περιλαμβάνεται στην Δράση που εντάσσεται στο πολυετές Εθνικό Πρόγραμμα του
Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας/ Τομέας Αστυνομικής Συνεργασίας 2014-2020», Ειδικός
Στόχος «Κίνδυνοι & Κρίσεις» και εθνικό στόχο «Πρόληψη & Καταπολέμηση». Έχει ενταχθεί σύμφωνα με
την αρ. πρωτ. 38907/20-04-2020 συλλογική απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στην
ΣΑΕ 7892 και έχει λάβει κωδικό 2019ΣΕ78920002 (MIS 5047296). Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται σε
ποσοστό 75% από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και 25% από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.
Διευκρινίζεται ότι:
1. Δεν θα γίνεται πληρωμή από το Δημόσιο χωρίς προηγούμενη προσκόμιση από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ στην
αρμόδια Υπηρεσία πιστοποιητικού/ών ασφαλιστικού/ών φορέα/ων από το/τα οποίο/α να προκύπτει
ανυπαρξία οφειλής της επιχειρήσεως προς αυτό/ά, καθώς και πιστοποιητικού φορολογικής ενημερότητας
διαφορετικά θα αποδίδεται από το Δημόσιο κατευθείαν στον ασφαλιστικό φορέα ή στο Δημόσιο
αντίστοιχα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Πιστοποιητικά απαιτούνται από όλους τους οργανισμούς
κύριας και επικουρικής κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το
απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό ο ανάδοχος σύμφωνα με τα υποβληθέντα δικαιολογητικά
συμμετοχής και προσωρινού αναδόχου.
2. Η υποβολή του τιμολογίου εξόφλησης από τον προμηθευτή δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας
εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής και η εξόφλησή του θα γίνει εντός των προβλεπόμενων
στη νομοθεσία προθεσμιών.
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ΑΡΘΡΟ 7ο
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ - ΕΚΧΩΡΗΣΗ
Α. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης αυτής η ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατέθεσε την υπ’ αριθμ. ….……………….
εγγυητική επιστολή της Τράπεζας …………..……………………. ποσού …….……………………. ΕΥΡΩ ισχύος
………….………, που καλύπτει το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας (απαλλάσσεται Φ.Π.Α.), σύμφωνα µε το
άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.
(ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ, ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ)
Επιστροφή Εγγυητικών
α) Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και προκαταβολής επιστρέφονται μετά την οριστική ποσοτική και
ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης,
β) Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει
εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής γίνεται μετά την
αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.
Οι εγγυήσεις προβλέπουν ότι σε περίπτωση κατάπτωσής τους το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.
Σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου υπόκειται και το τυχόν οφειλόμενο ποσό λόγω επιβολής προστίμου.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης και τυχόν εγγύηση προκαταβολής επιστρέφονται στο σύνολό τους ή
αποδεσμεύονται τμηματικά, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους του τμήματος του
είδους που παραλήφθηκε οριστικά μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου
της σύμβασης, κατόπιν γνωμοδότησης του αρμόδιου συλλογικού οργάνου όπου απαιτείται.
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται, πριν την αποδέσμευση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της σύμβασης,
να καταθέσει ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (σύμφωνα με το Παράρτημα Γ΄ της υπ’ αριθμ.
……/2020 Διακήρυξης και το υπόδειγμα Δ’ αυτής) για το προμήθεια είδος, ο χρόνος ισχύος της οποίας θα
άρχεται από την ημερομηνία οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής κάθε είδους και θα είναι κατά
τρεις (03) μήνες μεγαλύτερος από τον οριζόμενο στη σύμβαση χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας.
Β. ΕΚΧΩΡΗΣΗ
Απαγορεύεται η εκχώρηση σε άλλο πρόσωπο των εκ της συμβάσεως απορρεουσών υποχρεώσεων του
αναδόχου, καθώς και η εκχώρηση των απαιτήσεών του σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο,
χωρίς τη προηγούμενη ρητή και έγγραφη συγκατάθεση της αναθέτουσας αρχής.
ΑΡΘΡΟ 8ο
ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΡΗΤΡΕΣ
Για τυχόν καθυστερήσεις από τον προβλεπόμενο χρόνο παράδοσης, αθέτηση ή µη εκτέλεση ή µη
κανονική εκτέλεση οποιουδήποτε όρου της σύμβασης από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, θα επιβάλλονται σ’ αυτήν από
την Υπηρεσία οι προβλεπόμενες στο Ν. 4412/2016 και στη Διακήρυξη κυρώσεις και ποινικές ρήτρες.
Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται ιδίως να προβεί σε μονομερή λύση της σύμβασης εφόσον
συντρέχουν οι προβλεπόμενες από το άρθρο 133 του Ν. 4412/2016 προϋποθέσεις καθώς και σε κήρυξη
του αναδόχου εκπτώτου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 203 του Ν. 4412/2016.
Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο Ανάδοχος θα υπόκειται σε κυρώσεις σύμφωνα με
τις Τεχνικές Προδιαγραφές κάθε Είδους (Παράρτημα Α’ της Διακήρυξης).
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ΑΡΘΡΟ 9ο
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Θεμελιώδη όρο της σύμβασης αποτελεί η τήρηση από τον ανάδοχο των υποχρεώσεων που
απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που
έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του
Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται
από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
Για όλα τα λοιπά θέματα της παρούσης σύμβασης, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016
«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α’ 147) και του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 143) όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, καθώς και της κατ’ εξουσιοδότηση αυτών εκδοθείσας νομοθεσίας, των
οποίων η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έλαβε γνώση και δέχθηκε αυτούς ανεπιφύλακτα, σε συνδυασμό προς τους όρους της
Δ/ξης με αριθ. ……./2020 και την τεχνική και οικονομική προσφορά της.
Όπου δεν ορίζεται διαφορετικά στη σύμβαση ισχύουν τα αναφερόμενα στην προσφορά
(Οικονομική - Τεχνική) της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και στη Διακήρυξη. Σε περίπτωση αντίθεσης ή αμφιβολίας, οι όροι
της διακήρυξης και της παρούσας σύμβασης θεωρούνται ισχυρότεροι της προσφοράς.
Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή
την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε
προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών
συναλλακτικών ηθών.
Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα,
αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στον Πειραιά.
Επιτρέπεται η τροποποίηση όρων της παρούσης όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο, μόνο όταν
συμφωνούν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, εφόσον πληρούνται οι όροι του άρθρου 132 του
Ν. 4412/2016. Για την τροποποίηση της σύμβασης απαιτείται γνωμοδότηση των αρμοδίων επιτροπών του
ΥΝΑΝΠ, απόφαση του αποφασίζοντος οργάνου της αναθέτουσας αρχής και υπογραφή τροποποιητικής
σύμβασης. Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση και αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε παρουσία και
των δύο συμβαλλόμενων μερών, υπογράφεται νόμιμα και από τους δύο συμβαλλόμενους σε τρία (03)
όμοια πρωτότυπα.
Από τα ανωτέρω πρωτότυπα της σύμβασης δύο (02) παραμένουν στο Υπουργείο Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2ο το δε άλλο θα λάβει ο εκπρόσωπος της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ που ενεργεί για
λογαριασμό της.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

«Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία»
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ευρωπαϊκή Συμμετοχή: 90% - Εθνική Συμμετοχή: 10% και
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκή
Συμμετοχή: 75% - Εθνική Συμμετοχή: 25% αντίστοιχα
Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας
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