ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΠΟΙΟΣΗΣΑ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ
ΔΕΚΝ – ΧΟΛΩΝ Ε.Ν., ΚΑΣΑ ISO 9001:2015 ΓΙΑ ΕΝΑ (01) ΕΣΟ
ΣΕΧΝΙΚΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ

Ι. ΓΕΝΙΚΑ
το παρόν ζγγραφο περιγράφονται οι τεχνικζσ απαιτιςεισ για τθν παροχι υπθρεςιϊν εξωτερικοφ
ςφμβουλου Ποιότθτασ. Η Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ Ναυτικϊν (Δ.ΕΚ.Ν.), κακϊσ επίςθσ και οι Δθμόςιεσ χολζσ
Ε.Ν. που λειτουργοφν υπό τθν εποπτεία τθσ (Πίνακασ 1), ςτο πλαίςιο των υποχρεϊςεων που απορρζουν
από τισ διατάξεισ τθσ ανακεωρθμζνθσ Δ.. STCW (Ανακεϊρθςθ Μανίλασ, 2010) και ειδικότερα των ςχετικϊν
διατάξεων του Κανονιςμοφ Ι/8 «περί Προτφπων Ποιότθτασ», κακϊσ επίςθσ και από τισ αντίςτοιχεσ
απαιτιςεισ τθσ Κοινοτικισ Οδθγίασ 2008/106/ΕΚ του Ευρ. Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 19θσ
Νοεμβρίου 2008, οι οποίεσ ζχουν προςαρμοςτεί ςτθν Ελλθνικι Νομοκεςία, είναι απαραίτθτο να
δθμιουργιςουν, διατθριςουν και ςυνεχϊσ να βελτιϊνουν ζνα ςφςτθμα διαχείριςθσ προτφπων ποιότθτασ,
το οποίο κα επιτθρεί ςυνεχϊσ τισ διαδικαςίεσ εκπαίδευςθσ, αξιολόγθςθσ, ικανότθτασ και πιςτοποίθςθσ των
ναυτικϊν, τθσ κεϊρθςθσ, επικφρωςθσ και ανανζωςθσ των πιςτοποιθτικϊν τουσ, κακϊσ επίςθσ και τισ
διαδικαςίεσ που αφοροφν τα προςόντα και τθν πείρα των εκπαιδευτϊν και των υπεφκυνων αξιολόγθςθσ,
ζτςι ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ επίτευξθ προκακοριςμζνων αντικειμενικϊν ςτόχων.

Η ΔΕΚΝ ζχει αναπτφξει και εφαρμόηει πιςτοποιθμζνο φςτθμα Διαχείριςθσ Ποιότθτασ (ΔΠ) που ικανοποιεί
τισ απαιτιςεισ του προτφπου ISO 9001:2015 (Αρικμόσ εγγραφισ πιςτοποιθτικοφ: 010150269). Ο εξωτερικόσ
ςφμβουλοσ ποιότθτασ κα υποςτθρίξει τθ Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ Ναυτικϊν (Δ.ΕΚ.Ν.) και τισ Δθμόςιεσ
χολζσ Εμπορικοφ Ναυτικοφ (Ε.Ν.), για τθ διατιρθςθ και ςυνεχι βελτίωςθ του εφαρμοηόμενου υςτιματοσ
Διαχείριςθσ Ποιότθτασ κατά το πρότυπο ISO 9001:2015 (cpv: 79132000-8) για ζνα ζτοσ, ςφμφωνα με τον
ακόλουκο πίνακα 1:

ΠΙΝΑΚΑ 1
Πίνακασ κτιρίων ΔΕΚΝ και Δ..Ε.Ν. για παροχι υπθρεςιϊν εξωτερικοφ ςυμβοφλου Ποιότθτασ, για τθν
εφαρμογι και βελτίωςθ υςτιματοσ Διαχείριςθσ Ποιότθτασ κατά το πρότυπο ISO 9001:2015:

Α/Α

ΚΣΙΡΙΟ

ΠΕΡΙΟΧΗ/ΔΙΕΤΘΤΝΗ

01

Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ Ναυτικϊν

Ακτι Βαςιλειάδθ, Πφλθ Ε1-Ε2, Σ.Κ.
18510 &
2ασ Μεραρχίασ Σ.Κ. 18535

02

Ακαδθμία Εμπορικοφ Ναυτικοφ (Α.Ε.Ν.) Αςπροπφργου

Παραλία Αςπροπφργου, Σ.Κ. 19300

03

Ακαδθμία Εμπορικοφ Ναυτικοφ (Α.Ε.Ν.) Μακεδονίασ

Νζα Μθχανιϊνα, Σ.Κ. 57004

04

Ακαδθμία Εμπορικοφ Ναυτικοφ (Α.Ε.Ν.) Κριτθσ

Βλιτεσ-οφδασ, Χανιά, Σ.Κ. 73100

05

Ακαδθμία Εμπορικοφ Ναυτικοφ (Α.Ε.Ν.) Ιονίων Νιςων

Πλατεία Μζιτλαντ, Αργοςτόλι
Κεφαλλθνίασ, Σ.Κ. 28100

06

Ακαδθμία Εμπορικοφ Ναυτικοφ (Α.Ε.Ν.) Κφμθσ

Παραλία Κφμθσ, Σ.Κ. 34003

07

Ακαδθμία Εμπορικοφ Ναυτικοφ (Α.Ε.Ν.) Ηπείρου

Βακφ Πρζβεηασ, Σ.Κ. 48100

08

Ακαδθμία Εμπορικοφ Ναυτικοφ (Α.Ε.Ν.) Υδρασ

Υδρα, Σ.Κ. 18040

09

Ακαδθμία Εμπορικοφ Ναυτικοφ (Α.Ε.Ν.) φρου

Ε. Παπαδάμ 1, Σ.Κ. 84100

10

Ακαδθμία Εμπορικοφ Ναυτικοφ (Α.Ε.Ν.) Χίου

Δθμοκρατίασ 26, Σ.Κ. 82100

11

Ακαδθμία Εμπορικοφ Ναυτικοφ (Α.Ε.Ν.) Οινουςςϊν

Οινοφςςεσ Χίου, Σ.Κ. 82101

12

Ακαδθμία Εμπορικοφ Ναυτικοφ (Α.Ε.Ν.) Καλφμνου

Ενορία Καλαμιϊτιςςασ, Πόκια
Καλφμνου, Σ.Κ. 85200

13

χολι Πυροςβεςτικϊν Μζςων (.Π.Μ.) Αςπροπφργου

Παραλία Αςπροπφργου, Σ.Κ. 19300

14

χολι Πυροςβεςτικϊν Μζςων (.Π.Μ.) Μακεδονίασ

Νζα Μθχανιϊνα, Σ.Κ. 57004

15

Κζντρο Επιμόρφωςθσ τελεχϊν Εμπορικοφ Ναυτικοφ
(Κ.Ε..Ε.Ν.)/Πλοιάρχων-Μθχανικϊν (Π-Μ) Ρζντθ

Φλζμινγκ 43, Αγ.Ιωάννθσ Ρζντθ, Σ.Κ.
18233

16

Κζντρο Επιμόρφωςθσ τελεχϊν Εμπορικοφ Ναυτικοφ
(Κ.Ε..Ε.Ν.)/Ραδιοθλεκτρονικϊν-Ραδιοεπικοινωνιϊν
(ΡΗ-ΡΕ)

Παραλία Αςπροπφργου, Σ.Κ. 19300

17

Κζντρο Επιμόρφωςθσ τελεχϊν Εμπορικοφ Ναυτικοφ
(Κ.Ε..Ε.Ν.)/Πλοιάρχων-Μθχανικϊν (Π-Μ) Μακεδονίασ

Νζα Μθχανιϊνα, Σ.Κ. 57004

ΙΙ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΑΠΑΝΗ
Η ετιςια προχπολογιςκείςα δαπάνθ ανζρχεται ςτο ποςό των οκτϊ χιλιάδων ευρϊ (8.000,00€), και αφορά
ςτθν παροχι υπθρεςιϊν εξωτερικοφ ςφμβουλου ποιότθτασ τθσ Δ.ΕΚ.Ν. και των χολϊν Ε.Ν., ςφμφωνα με το
πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2015, ςτθν οποία ςυμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α 24% και νόμιμεσ κρατιςεισ υπζρ
Δθμοςίου. Επιςθμαίνεται ότι το κόςτοσ μετακίνθςθσ και διαμονισ του Αναδόχου και των ςυνεργατϊν του
ςε ςυναντιςεισ του ζργου, εντόσ και εκτόσ τθσ ζδρασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, βαρφνουν τον Ανάδοχο.
ΙΙΙ. ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ
Ωσ κριτιριο κατακφρωςθσ ορίηεται θ χαμθλότερθ τιμι.
ΙV.ΣΕΧΝΙΚΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ
Ο φμβουλοσ Ποιότθτασ, κα πρζπει να καλφπτει απαραίτθτα τισ παρακάτω προχποκζςεισ:
1.
Να είναι πιςτοποιθμζνοσ ωσ προσ το πρότυπο ISO 9001:2015 για τθν παροχι ςυμβουλευτικϊν
Τπθρεςιϊν για τθ διαχείριςθ υςτθμάτων. Σο πεδίο εφαρμογισ να είναι «υμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ
ανάπτυξθσ ςυςτθμάτων ποιότθτασ & λοιπϊν διαχειριςτικϊν ςυςτθμάτων».
2.
Να είναι πιςτοποιθμζνοσ ωσ προσ το πρότυπο ISO 27001 για τθν εφαρμογι ςυςτιματοσ διαχείριςθσ
τθσ αςφάλειασ των πλθροφοριϊν, δεδομζνου ότι τόςο θ Δ.ΕΚ.Ν. όςο και οι χολζσ Ε.Ν. διακζτουν και
διαχειρίηονται ςθμαντικό όγκο προςωπικϊν δεδομζνων και ευαίςκθτων πλθροφοριϊν ι να υπογράψει
πιςτοποιθτικό εχεμφκειασ-εμπιςτευτικότθτασ και ςεβαςμοφ των προςωπικϊν δεδομζνων που αφοροφν ςε
ςπουδαςτζσ/ναυτικοφσ και ςτελζχθ Δ.ΕΚ.Ν.-χολϊν Ε.Ν. Ειδικότερα να εγγυθκεί ωσ προσ τθν
εμπιςτευτικότθτα και τθν εχεμφκεια και ςυγκεκριμζνα ότι κακ' όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ αλλά και
μετά τθν λιξθ ι λφςθ αυτισ, υποχρεοφται να τθρεί εχεμφκεια ωσ προσ τισ εμπιςτευτικζσ και απόρρθτεσ
πλθροφορίεσ και ςτοιχεία που ςχετίηονται με τισ δραςτθριότθτεσ τθσ ΔΕΚΝ και των χολϊν Ε.Ν. και να μθν
γνωςτοποιεί ςε οποιονδιποτε τρίτο, οποιαδιποτε ζγγραφα ι πλθροφορίεσ που κα περιζλκουν εισ γνϊςθ
του κατά τθν υλοποίθςθ του ζργου και τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεϊν του, βάςει του κεςμικοφ και
νομικοφ πλαιςίου που ιςχφει. Ο Ανάδοχοσ να δθλϊνει ρθτά και να εγγυάται ότι εφαρμόηει κατάλλθλα
τεχνικά και οργανωτικά μζτρα, κατά τρόπο ϊςτε θ επεξεργαςία των προαναφερόμενων εγγράφων ι
πλθροφοριϊν, κα πλθροί τισ απαιτιςεισ του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 και κα διαςφαλίηει τθν προςταςία
των δικαιωμάτων των υποκειμζνων των δεδομζνων, ςφμφωνα με τον Γενικό Κανονιςμό για τθν Προςταςία
Δεδομζνων - ΓΚΠΔ (Άρκρο 28 του ΓΚΠΔ). Η ανωτζρω υποχρζωςθ εχεμφκειασ και λοιπζσ υποχρεϊςεισ
καλφπτουν τον ίδιο τον Ανάδοχο, όπωσ και όλουσ τουσ ςυνεργάτεσ του κατά τθν υλοποίθςθ του ζργου. Ωσ
εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ και ςτοιχεία, νοοφνται όςα δεν είναι και δεν προβλζπεται να είναι γνωςτά
ςτουσ τρίτουσ, ακόμα και αν δεν ζχουν χαρακτθριςκεί από τθν Δ.ΕΚ.Ν./χολζσ ωσ εμπιςτευτικά,
ςυμπεριλαμβανομζνων και κωδικϊν πρόςβαςθσ. Προςφυγζσ, ευκφνθ και κυρϊςεισ, ςφμφωνα με Κεφάλαιο
VIII του ΓΚΠΔ (Άρκρα 82,83 ΓΚΠΔ/ 38-39 Ν. 4624/2019).
3.
Να ζχει επαγγελματικι εμπειρία ςτθν παροχι ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν κατά το πρότυπο ΕΝ ISO
9001:2015, απαραιτιτωσ ςε τουλάχιςτον δφο (02) δθμόςιουσ και πζντε (05) ιδιωτικοφσ παραλιπτεσ. Η
εμπειρία αυτι κα αποδεικνφεται με τθν υποβολι καταλόγου των κυριοτζρων υπθρεςιϊν που
πραγματοποιικθκαν κατά τθν προθγοφμενθ τριετία, με αναφορά του αντιςτοίχου ποςοφ, τθσ θμερομθνίασ
και του δθμοςίου και ιδιωτικοφ παραλιπτθ και υποβολι των οι αντίςτοιχων βεβαιϊςεων ι/και
πιςτοποιθτικϊν ι/και ςυμβάςεων. Επίςθσ πρζπει να προςκομιςτεί υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του
άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, με κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ του νόμιμου
εκπροςϊπου τθσ εταιρείασ, για τισ παραςχεκείςεσ υπθρεςίεσ.

4.
Δεδομζνου του αρικμοφ των χολϊν Ε.Ν. ανά τθν ελλθνικι επικράτεια, να δθμιουργιςει ομάδα
ζργου τουλάχιςτον πζντε (5) ατόμων και κα πρζπει να καλφπτει τισ κάτωκι απαιτιςεισ :
α) Ο επικεφαλισ τθσ ομάδασ ζργου, να είναι Επικεφαλισ Επικεωρθτισ (Lead auditor) υςτθμάτων
Διαχείριςθσ ISO 9001:2015. Ωσ τεκμθρίωςθ, κα πρζπει να υποβλθκοφν ςχετικζσ βεβαιϊςεισ και
πιςτοποιθτικά.
β) Ο επικεφαλισ τθσ ομάδασ ζργου, να κατζχει να κατζχει διαπιςτευμζνο πιςτοποιθτικό, ςφμφωνα με τισ
απαιτιςεισ του ISO/IEC 17024 ωσ Διευκυντισ Ποιότθτασ για υςτιματα Διαχείριςθσ ISO 9001:2015.
γ) Η Ομάδα Ζργου που κα ορίςει να αποτελείται από τουλάχιςτον τζςςερα (04) άτομα (εξαιρουμζνου του
επικεφαλισ τθσ ομάδασ ζργου) τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, με τουλάχιςτον πζντε (05) χρόνια εμπειρίασ ςτο
ςχεδιαςμό, ανάπτυξθ ι/και αναβάκμιςθ ςυςτθμάτων κατά ISO 9001. Η ωσ άνω ςφνκεςθ και εμπειρία των
μελϊν τθσ ομάδασ ζργου, κα πρζπει να αποδεικνφεται με βεβαίωςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ι Επιχείρθςθσ.
Να προςκομιςκοφν οι ςχετικοί τίτλοι ςπουδϊν τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ.
V.ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΤΜΒΟΤΛΟΤ-ΠΑΡΑΔΟΣΕΑ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ
Τποχρζωςθ του εξωτερικοφ ςυμβοφλου Ποιότθτασ κα είναι να παράςχει το εξισ ζργο:
1.
Αξιολόγθςθ όλων των διαδικαςιϊν και εντφπων τθσ ΔΕΚΝ και των χολϊν, ςφμφωνα με τισ
απαιτιςεισ του προτφπου ISO 9001:2015 και ςφμφωνα με αλλαγζσ κανονιςτικοφ και κεςμικοφ πλαιςίου.
Τποβολι ςχετικισ Αναφοράσ με ςτόχο να προςδιοριςτοφν οι ενζργειεσ που απαιτοφνται προσ ςυμμόρφωςθ
με τα προαναφερόμενα.
2.
Επικαιροποίθςθ, εφόςον απαιτείται, όλων των διεργαςιϊν/διαδικαςιϊν και βοθκθτικϊν
εντφπων/αρχείων του ςυςτιματοσ Διαχείριςθσ Ποιότθτασ, που περιλαμβάνονται ςτα Εγχειρίδια
Οργανιςμοφ και Λειτουργίασ τθσ Δ.ΕΚ.Ν. και των χολϊν Ε.Ν., ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του προτφπου ISO
9001:2015 και τισ αλλαγζσ κανονιςτικοφ και κεςμικοφ πλαιςίου και ειδικότερα:


φνταξθ/τροποποίθςθ
ΚΕΕΝ/Μακεδονίασ.



Επικαιροποίθςθ των δεικτϊν/ςτόχων ποιότθτασ του εφαρμοηόμενου ςυςτιματοσ διαχείριςθσ
ποιότθτασ, διαμόρφωςθ νζου αρχείου δεικτϊν-ςτόχων ςε ςυνεργαςία με τθ ΔΕΚΝ, ςτο οποίο κα
γίνεται ειςαγωγι των απαιτοφμενων ςτοιχείων από τισ χολζσ Ε.Ν. και τθ ΔΕΚΝ, ϊςτε να
προκφπτουν οι απαιτοφμενεσ μετριςεισ δεικτϊν και να διευκολφνεται θ ςφγκριςθ ςτόχων-δεικτϊν
και θ κζςπιςθ ρεαλιςτικϊν ςτόχων, κακϊσ και θ διεξαγωγι ςτατιςτικϊν αποτελεςμάτων.



όλων

των

αρχείων

προσ

ορκι

εφαρμογι

του

ΔΠ

από

το

υμμετοχι ςτθ διενζργεια των αναςκοπιςεων τθσ ΔΕΚΝ και ςυμβολι με τθν τεχνογνωςία του ςτθ
βελτίωςθ του υςτιματοσ Διαχείριςθσ Ποιότθτασ.
3.
Τλοποίθςθ εκπαιδεφςεων ςτο προςωπικό των χολϊν Ε.Ν. που κα επικεωρθκοφν από το Φορζα
Πιςτοποίθςθσ (ετιςια επικεϊρθςθ επιτιρθςθσ και επικεϊρθςθ επαναπιςτοποίθςθσ), ςε κζματα ςχετικά με
τισ απαιτιςεισ του προτφπου EN ISO 9001:2015 και τθν ορκι εφαρμογι του τθροφμενου ΔΠ, με ζμφαςθ
ςτισ διαδικαςίεσ “διαχείριςθ προβλθμάτων”, “εςωτερικζσ επικεωριςεισ” και “μζτρθςθ απόδοςθσ
διεργαςιϊν-δείκτεσ ποιότθτασ”. Η εκπαίδευςθ κα πραγματοποιθκεί ςτισ εγκαταςτάςεισ των χολϊν Ε.Ν.
προ των επικεωριςεων από το Φορζα Πιςτοποίθςθσ.
Ειδικότερα, κα υλοποιιςει εκπαίδευςθ ςε επαρκζσ αρικμό ςτελεχιακοφ δυναμικοφ του
ΚΕΕΝ/Μακεδονίασ (κατ’ ελάχιςτο ςτθν Ομάδα Ποιότθτασ του ΚΕΕΝ), οφτωσ ϊςτε να ανταποκρικεί ςτισ
ανάγκεσ του εφαρμοηόμενου υςτιματοσ Διαχείριςθσ Ποιότθτασ, ςτισ εγκαταςτάςεισ του
ΚΕΕΝ/Μακεδονίασ, με ςτόχο το ΚΕΕΝ/Μακεδονίασ να επικεωρθκεί από το Φορζα Πιςτοποίθςθσ και
ενταχκεί ςτο υπάρχον Πιςτοποιθτικό.
4.
Διενζργεια εςωτερικϊν επικεωριςεων ςτθ ΔΕΚΝ και τισ χολζσ που κα επικεωρθκοφν από τον
εξωτερικό Φορζα Πιςτοποίθςθσ (ετιςια επικεϊρθςθ επιτιρθςθσ και επικεϊρθςθ επαναπιςτοποίθςθσ).

Όλεσ οι εςωτερικζσ επικεωριςεισ πρζπει να διενεργθκοφν ςε κάκε περίπτωςθ πριν τθν εκάςτοτε
επικεϊρθςθ του Φορζα Πιςτοποίθςθσ.
5.
Επιτόπια υποςτιριξθ τθσ ΔΕΚΝ και των χολϊν Ε.Ν. κατά τθ διάρκεια των επικεωριςεων από τον
εξωτερικό Φορζα Πιςτοποίθςθσ (ετιςια επικεϊρθςθ επιτιρθςθσ και επικεϊρθςθ επαναπιςτοποίθςθσ) και
εφόςον απαιτθκεί επιτόπια υποςτιριξθ τθσ ΔΕΚΝ κατά τθ διάρκεια επικεϊρθςθσ για κζματα ΔΠ από άλλο
εξωτερικό φορζα (πχ IMO).
6.
Αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων των επικεωριςεων από τον εξωτερικό Φορζα Πιςτοποίθςθσ ι
άλλο εξωτερικό φορζα, με ςκοπό τθν αποκατάςταςθ των παρατθριςεων, των εκκρεμοτιτων και των τυχόν
μθ ςυμμορφϊςεων, κακϊσ και τθν υλοποίθςθ διορκωτικϊν ενεργειϊν, εφόςον απαιτοφνται.
Ωσ τελικά αποτελζςματα του ζργου πρζπει να παραδοκοφν, ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι:
α) Αναφορά με τισ απαιτοφμενεσ ενζργειεσ προσ ςυμμόρφωςθ και χρονοδιάγραμμα (ςφμφωνα με
παράγραφο V του παρόντοσ).
β) Όλεσ οι διαδικαςίεσ και βοθκθτικά ζντυπα/αρχεία που επικαιροποιικθκαν (ςφμφωνα με παράγραφο V.2
του παρόντοσ).
γ) Λίςτα ςυμμετεχόντων εκπαίδευςθσ και ςχετικά ζντυπα που βεβαιϊνουν τθν εκπαίδευςθ προςωπικοφ
των χολϊν Ε.Ν. προ των επικεωριςεων από το Φορζα Πιςτοποίθςθσ (ςφμφωνα με παράγραφο V.3 του
παρόντοσ).
δ) Πρόγραμμα και ζντυπα διενζργειασ εςωτερικϊν επικεωριςεων των υπό επικεϊρθςθ χολϊν Ε.Ν. και
τθσ Δ.ΕΚ.Ν., πριν τθν εκάςτοτε επικεϊρθςθ του Φορζα Πιςτοποίθςθσ (επικεϊρθςθ επιτιρθςθσ και τθν
επικεϊρθςθ επαναπιςτοποίθςθσ), κακϊσ και ςχετικό υλικό εκπαίδευςθσ (ςφμφωνα με παράγραφο V.4 του
παρόντοσ).
ε) Ζντυπα ςχετικά με τθν επιτόπια υποςτιριξθ τθσ ΔΕΚΝ και των χολϊν Ε.Ν., κατά τθ διάρκεια των
επικεωριςεων αυτϊν από τον εξωτερικό Φορζα Πιςτοποίθςθσ ι άλλο εξωτερικό φορζα (ςφμφωνα με
παράγραφο V.5 του παρόντοσ).
ςτ) Ζκκεςθ αξιολόγθςθσ των αποτελεςμάτων των επικεωριςεων από τον εξωτερικό Φορζα Πιςτοποίθςθσ ι
άλλο εξωτερικό φορζα, με ςκοπό τθν αποκατάςταςθ των παρατθριςεων, των εκκρεμοτιτων και των τυχόν
μθ ςυμμορφϊςεων, κακϊσ και τθν υλοποίθςθ διορκωτικϊν ενεργειϊν, εφόςον απαιτοφνται (ςφμφωνα με
παράγραφο V.6 του παρόντοσ). Ζκκεςθ αξιολόγθςθσ κα υποβάλλεται μετά από εκάςτθ επικεϊρθςθ (όπωσ
ετιςια επικεϊρθςθ επιτιρθςθσ και επικεϊρθςθ επαναπιςτοποίθςθσ του Φορζα Πιςτοποίθςθσ).
VΙ. ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
Η παροχι υπθρεςιϊν εξωτερικοφ ςφμβουλου Ποιότθτασ, ο οποίοσ κα υποςτθρίξει τθ Διεφκυνςθ
Εκπαίδευςθσ Ναυτικϊν (Δ.ΕΚ.Ν.) και τισ χολζσ Ε.Ν. τόςο για τθν ετιςια επικεϊρθςθ του Πιςτοποιθτικοφ
περί εφαρμογισ υςτιματοσ Διαχείριςθσ Ποιότθτασ κατά το πρότυπο ISO 9001:2015, όςο και για τθν
γενικότερθ λειτουργία του εν λόγω υςτιματοσ, αφορά το χρονικό διάςτθμα από τθν επομζνθ υπογραφισ
ςφμβαςθσ και για ζνα ζτοσ.
VII.ΣΟΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
Ωσ τόποσ παροχισ υπθρεςιϊν ορίηονται τα κτίρια που περιγράφονται ςτον πίνακα τθσ παραγράφου Ι του
παρόντοσ τεφχουσ των Σεχνικϊν Απαιτιςεων.

VIΙI. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
Η παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ κα διενεργείται από τθν επιςπεφδουςα. Η παραλαβι των παρεχόμενων
υπθρεςιϊν κα πραγματοποιθκεί από τθν αρμόδια Επιτροπι Παραλαβϊν του Τ.ΝΑ.Ν.Π. με τθν ςφνταξθ
πρωτοκόλλου οριςτικισ, ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ τθσ αρμόδια επιτροπισ Τ.ΝΑ.Ν.Π. το ζργο τθσ
Επιτροπισ κα ςυνδράμει και θ Τπθρεςία Παρακολοφκθςθσ τθσ ςφμβαςθσ με τθν ζκδοςθ Τπθρεςιακισ
βεβαίωςθσ για τθν ορκι τιρθςθ των όρων αυτισ ςυνοδευόμενθ από τα αναφερόμενα ςτθν παράγραφο V
του παρόντοσ τεφχουσ Σεχνικϊν Απαιτιςεων.
IΧ. ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται – κατά τα ρθτϊσ οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. Αϋ 147) κατά
τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ςτθν υποβολι Εγγφθςθσ Καλισ Εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ φψουσ 5% επί τθσ
ςυμβατικισ αξίασ εκτόσ Φ.Π.Α. και καταπίπτει ςε περίπτωςθ μθ τιρθςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ. Η
Εγγφθςθ Καλισ Εκτζλεςθσ τθσ φμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων των
όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ζναντι του Αναδόχου. Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ
Εγγφθςθσ Καλισ Εκτζλεςθσ ορίηεται ςτουσ δεκαπζντε (15) μινεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
το φάκελο κάκε προςφοράσ πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ:
1. Η λζξθ “ΠΡΟΦΟΡΑ”, με κεφαλαία γράμματα
2. Ο πλιρθσ τίτλοσ τθσ αρμόδιασ Τπθρεςίασ/παραλιπτθ (YNANΠ/Α.Λ-ΕΛ.ΑΚΣ/ΔΕΚΝ)
3. Ο Σίτλοσ τθσ υπθρεςίασ “Παροχι υπθρεςιϊν εξωτερικοφ υμβοφλου Ποιότθτασ για τθν εφαρμογι του
υςτιματοσ Διαχείριςθσ Ποιότθτασ ΔΕΚΝ-χολϊν Ε.Ν., κατά ISO 9001:2015, για ζνα (01) ζτοσ”.
4. Η καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν
5. Σα ςτοιχεία του αποςτολζα
Οι προςφορζσ πρζπει να υποβάλλονται μζςα ςε φάκελο καλά ςφραγιςμζνο, ο οποίοσ κα φζρει τισ
ενδείξεισ που αναφζρονται παραπάνω. Προςφορζσ που υποβάλλονται ανοικτζσ δεν κα γίνονται δεκτζσ.
Μζςα ςτο φάκελο τθσ Προςφοράσ τοποκετοφνται, επί ποινι αποκλειςμοφ, τρεισ κλειςτοί υποφάκελοι με
όλα τα ςχετικά με τθν προςφορά ςτοιχεία και ειδικότερα:

1. ΚΛΕΙΣΟ ΦΑΚΕΛΟ ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Οι προςφζροντεσ υποβάλλουν φάκελο με τίτλο «TEXNIKH ΠΡΟΦΟΡΑ», ςτον οποίο κα πρζπει να
ςυμπεριλάβουν τα κάτωκι:
1.
Αντίγραφο του Πιςτοποιθτικοφ που ζλαβε ο Φορζασ, για τθν παροχι ςυμβουλευτικϊν Τπθρεςιϊν
για τθ διαχείριςθ υςτθμάτων Ποιότθτασ, ςε ιςχφ. Σο πεδίο εφαρμογισ να είναι «υμβουλευτικζσ
υπθρεςίεσ ανάπτυξθσ ςυςτθμάτων ποιότθτασ & λοιπϊν διαχειριςτικϊν ςυςτθμάτων» (ςφμφωνα με τισ
απαιτιςεισ τθσ παραγράφου ΙV.1 του παρόντοσ).
2.
Αντίγραφο του Πιςτοποιθτικοφ που ζλαβε ο Φορζασ ωσ προσ το πρότυπο ISO 27001 για τθν
εφαρμογι ςυςτιματοσ διαχείριςθσ τθσ αςφάλειασ των πλθροφοριϊν ι υπογραφι πιςτοποιθτικοφ
εχεμφκειασ-εμπιςτευτικότθτασ (ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ παραγράφου ΙV.2 του παρόντοσ).
3.
Κατάλογοσ, βεβαιϊςεισ ι/και πιςτοποιθτικά ι/και ςυμβάςεισ και υπεφκυνθ διλωςθ , αναφορικά
με τθν επαγγελματικι εμπειρία ςτθν παροχι ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν κατά το πρότυπο ΕΝ ISO
9001:2015 (ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ παραγράφου ΙV.3 του παρόντοσ).
4.
Αντίγραφο τθσ βεβαίωςθσ ι του πιςτοποιθτικοφ για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ 4α τθσ ενότθτασ
ΙV.ΣΕΧΝΙΚΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ του παρόντοσ *Επικεφαλισ Επικεωρθτισ (Lead auditor) υςτθμάτων Διαχείριςθσ
ISO 9001:2015].

5.
Αντίγραφο του διαπιςτευμζνου πιςτοποιθτικοφ για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ 4β τθσ ενότθτασ
ΙV.ΣΕΧΝΙΚΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ (ISO/IEC 17024 ωσ Διευκυντισ Ποιότθτασ για υςτιματα Διαχείριςθσ ISO
9001:2015).
6.
Βεβαίωςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ι Επιχείρθςθσ αναφορικά με τθ ςφνκεςθ τθσ ομάδασ ζργου και
τθν εμπειρία των μελϊν αυτισ και τίτλοι ςπουδϊν ομάδασ ζργου, για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ 4γ τθσ
ενότθτασ ΙV.ΣΕΧΝΙΚΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ.
Σα ανωτζρω κα πρζπει να προςκομιςκοφν ςε απλά φωτοαντίγραφα, εφόςον ζχει προθγθκεί θ επικφρωςι
τουσ από δικθγόρο ςτο πρωτότυπο. ε περίπτωςθ αλλοδαπϊν εγγράφων, τα φωτοαντίγραφα πρζπει να
ςυνοδεφονται από μετάφραςθ και να ζχει προθγθκεί θ επικφρωςθ του πρωτοτφπου από αρμόδια Αρχι ι
δικθγόρο.
7.
Τπεφκυνθ Διλωςθ του ν.1599/1986 (Αϋ 75) υπογεγραμμζνθ από τον νόμιμο εκπρόςωπο του
οικονομικοφ φορζα που επικυμεί να υποβάλει προςφορά και κεωρθμζνθ με το γνιςιο τθσ υπογραφισ, με
τθν οποία ο προςφζρων κα δθλϊνει ότι:
α) ζχει λάβει γνϊςθ και αποδζχεται ανεξαιρζτωσ όλουσ τουσ όρουσ και προδιαγραφζσ του
διαγωνιςμοφ και ςυμμόρφωςθσ ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ απαιτιςεισ και

β) δεςμεφεται ότι ο υπεφκυνοσ ζργου ι/και οποιοδιποτε άλλο ςτζλεχοσ τθσ ομάδασ ζργου του
Αναδόχου κρικεί απαραίτθτο, κα ςυμμετζχουν ςε ςυςκζψεισ και ςυναντιςεισ εργαςίασ τθσ ΔΕΚΝ, με ςτόχο
τθ διαςφάλιςθ τθσ καλισ εκτζλεςθσ του ζργου, εφόςον αυτό απαιτθκεί.
2. ΚΛΕΙΣΟ ΦΑΚΕΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Οι προςφζροντεσ υποβάλλουν φάκελο με τίτλο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», ςτον οποίο κα πρζπει να
ςυμπεριλάβουν τα κάτωκι:
1. Πλιρθσ και ςαφισ περιγραφι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν.
2. Σθν προςφερόμενθ τιμι ςε Ευρϊ, θ οποία κα αναγράφεται αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ. ε περίπτωςθ
διαφοροποίθςθσ μεταξφ τθσ αναγραφόμενθσ τιμισ αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ, λαμβάνεται υπόψθ θ τιμι
ολογράφωσ. τθν τιμι ςυμπεριλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ κατά τθν
κείμενθ νομοκεςία- μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. για παροχι υπθρεςιϊν ςτον τόπο και με τον τρόπο
που προβλζπεται ςτα ζγγραφα του διαγωνιςμοφ
3. Σο ποςοςτό Φ.Π.Α. επί τθσ εκατό, ςτο οποίο υπάγεται θ παροχι υπθρεςιϊν.
4. Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ *Σουλάχιςτον επτά (07) μινεσ+ .
Η οικονομικι προςφορά παρζχεται με τθ ςυμπλιρωςθ του Πίνακα που ακολουκεί:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΠΗΡΕΙΑ

ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΙΜΗ
ΧΩΡΙ Φ.Π.Α.

ΠΟΟΣΟ Φ.Π.Α. %

3. ΚΛΕΙΣΟ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ
Ο προςφζρων (Προςωρινόσ Ανάδοχοσ), ενθμερϊνεται εγγράφωσ από τθν Επιτροπι αξιολόγθςθσ μζςω τθσ
επιςπεφδουςασ Τπθρεςίασ (ΤΝΑΝΠ/ΑΛ – ΕΛ. ΑΚΣ./ΔΕΚΝ) για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν
κατακφρωςθσ, όπωσ αυτά προβλζπονται ςτο άρκρο 73 και 74 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ Αϋ 147), ςε

ςφραγιςμζνο φάκελο εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ
ειδοποίθςθσ του/των. Ο φάκελοσ αυτόσ, ο οποίοσ κα φζρει τθν ζνδειξθ ¨ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ
ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ¨ και τον τίτλο τθσ προμικειασ, κα περιλαμβάνει, επί ποινι απόρριψθσ, τα κάτωκι:
Α. Απόςπαςμα ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου (τρίμθνθσ διάρκειασ) ι ελλείψει
αυτοφ, ιςοδφναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ μζλουσ
ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο
προκφπτει ότι δεν υπάρχει εισ βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για τισ περιπτϊςεισ που
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. Αϋ 147).
Η υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα πρόςωπα με τθν ιδιότθτα
μζλουσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του οικονομικοφ φορζα ι προςϊπου που ζχει
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, ιδίωσ τουσ διαχειριςτζσ Ε.Π.Ε. και
προςωπικϊν εταιριϊν Ο.Ε. και Ε.Ε. κακϊσ και τον Διευκφνοντα φμβουλο και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ
υμβουλίου Ανϊνυμων Εταιριϊν και τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου ςυνεταιριςμϊν.
Εφόςον με τθν προςκόμιςθ του ανωτζρω αποςπάςματοσ προκφπτει εισ βάροσ του οικονομικοφ
φορζα αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ ζςτω για ζναν από τουσ λόγουσ που προβλζπονται ςτθν
παράγραφο 1 του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. Αϋ 147), θ ανακζτουςα Αρχι, αποκλείει τον
οικονομικό φορζα από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Ο οικονομικόσ φορζασ,
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ. 9 του άρκρου 80 Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Αϋ 147), αντί του
προαναφερκζντοσ αποςπάςματοσ, δφναται να υποβάλει, επί ποινι απόρριψθσ, Τπεφκυνθ Διλωςθ του
Ν. 1599/1986 (Αϋ 75), κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ υπογραφισ.
B. Πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι, από το οποίο να προκφπτει
ότι κατά τθν θμερομθνία τθσ ωσ άνω ειδοποίθςθσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ του που
αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) και ωσ προσ τισ φορολογικζσ του
υποχρεϊςεισ (ιτοι φορολογικι και αςφαλιςτικι ενθμερότθτα).
Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οποιοςδιποτε οικονομικόσ
φορζασ, εάν θ Ανακζτουςα Αρχι γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει ότι ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ ζχει
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ
κατά τα ρθτϊσ οριηόμενα ςτθν παράγραφο 2 του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Αϋ 147).
Σα ανωτζρω αποδεικτικά μζςα γίνονται αποδεκτά εφόςον ζχουν εκδοκεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ
του άρκρου 80 παράγραφοσ 12 και 13 του Ν. 4412/2016 (Αϋ 147) όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.

Η Ανακζτουςα Αρχι παραδίδει το ςφραγιςμζνο φάκελο με τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ ςτο
αρμόδιο για τθν αξιολόγθςθ όργανο.
Αν δεν προςκομιςκοφν ι προςκομιςκοφν εκπροκζςμωσ τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν
ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν, αν διαπιςτωκεί κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν θ
φπαρξθ ενόσ ι περιςςοτζρων εκ των λόγων αποκλειςμοφ των άρκρων 73 και 74 του ν. 4412/2016
απορρίπτεται εξ ολοκλιρου θ προςφορά του υποψθφίου αναδόχου και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον
προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά,
εφόςον υπάρχει άλλθ αποδεκτι οικονομικι προςφορά και εφόςον τα ¨Δικαιολογθτικά Κατακφρωςθσ ¨
πλθροφν τισ προχποκζςεισ.

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ
Ονοµαςία Σράπεηασ

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

Κατάςτθµα
.................................
(∆/νςθ οδόσ – αρικµόσ ΣΚ FAX)

Hµεροµθνία ζκδοςθσ .................
ΕΤΡΩ .........................................

Ακινα ...............................(2).......................................
Προσ:
Τπουργείο
Ναυτιλίασ
και
Νθςιωτικισ
Πολιτικισ/Γενικι
Τπθρεςιϊν/∆ιεφκυνςθ Προµθκειϊν και Εποπτείασ Αποκθκϊν/Σµιµα 3ο (3)

Διεφκυνςθ

Οικονομικϊν

ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΑΡΙΘΜΟ .........................(4)
Κφριοι,
1. Ζχουµε τθν τιµι να ςασ γνωρίςουµε µε τθν παροφςα ότι ςασ εγγυόµαςτε ανεπιφφλακτα και ανζκκλθτα,
παραιτοφµενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ υπζρ ....................................................
Δ/νςθ …………......ΑΦΜ...... (5), µζχρι το ποςόν των ............................... (6) ςτο οποίο και µόνο περιορίηεται θ
εγγφθςι µασ για τθν καλι εκτζλεςθ των παραπάνω όρων τθσ φµβαςθσ µε αρικµ. ................... (7), για τθν
Παροχι υπθρεςιϊν εξωτερικοφ υμβοφλου Ποιότθτασ για τθν εφαρμογι του υςτιματοσ Διαχείριςθσ
Ποιότθτασ ΔΕΚΝ-χολϊν Ε.Ν., κατά ISO 9001:2015, για ζνα (01) ζτοσ [Α.Π. Δθμοςίευςθσ Ανακοίνωςθσ –
Πρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ:2833.4-2/…....../2020/……. - ……. - 2020, θμερομθνία διενζργειασ
του διαγωνιςμοφ............... (8)]. Από αυτιν τθν εγγφθςθ κα απαλλάξουµε τον ενδιαφερόµενο πελάτθ µασ
µετά τθν επιςτροφι τθσ παροφςασ ι µε βάςθ τθν ζγγραφθ εντολι ςασ.
2. ∆ιευκρινίηεται ότι θ παροφςα ιςχφει µόνο για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ παροχι υπθρεςιϊν
εξωτερικοφ ςφμβουλου Ποιότθτασ του υςτιματοσ Διαχείριςθσ Ποιότθτασ κατά ISO 9001:2015 τθσ Δ.ΕΚ.Ν.
και των χολϊν Ε.Ν. του πιο πάνω διαγωνιςµοφ επϋαυτοφ για τον οποίο εγγυόµαςτε.
3.Σο παραπάνω ποςό τθροφµε ςτθ διάκεςι ςασ και κα ςασ καταβάλουμε χωρίσ αντίρρθςθ, ζνςταςθ και
χωρίσ να ερευνθκεί αν πράγματι υπάρχει ι αν είναι νόμιμθ θ απαίτθςθ (κφρια οφειλι) ολικά ι µερικά, ςε
περίπτωςθ ολικοφ ι µερικοφ καταλογιςµοφ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ ςε βάροσ αυτοφ υπζρ του
οποίου εκδόκθκε θ παροφςα, µζςα ςε πζντε (05) θµζρεσ από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ προσ εµάσ.
4. Η παροφςα ιςχφει μζχρι τθν ...................................................(9).
5. ε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο ιςχφον τζλοσ
χαρτοςιµου.
6. Αποδεχόµαςτε να παρατείνουµε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από απλό ζγγραφο τθσ Τπθρεςίασ
ςασ µε τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθµά ςασ κα µασ υποβλθκεί πριν από τθν θµεροµθνία λιξθσ τθσ.
7. θµειϊςτε, παρακαλοφµε, ότι θ παροχι εγγυθτικϊν επιςτολϊν ζκδοςθσ τθσ Σράπεηάσ µασ δεν ζχει
υπαχκεί ςε κανζνα περιοριςµό ποςοτικοφ ορίου µε τισ ςχετικζσ Τπουργικζσ διατάξεισ, (ι δθλϊνουµε οµοίωσ

µε τθν παροφςα ότι δεν υφίςταται παράβαςθ των διατάξεων για όριο τθσ Σράπεηάσ µασ ςε ςχζςθ µε τισ
εγγυθτικζσ επιςτολζσ).

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

Οδθγίεσ ςυµπλιρωςθσ των κενϊν διαςτθµάτων
1. Επωνυµία εκδότθ εγγφθςθσ
2. Σόποσ - χρονολογία
3. Η αρχι προσ τθν οποία απευκφνεται
4. τοιχεία τθσ εγγυοδοςίασ
5. Ονοµατεπϊνυµο, διεφκυνςθ, ΑΦΜ αυτοφ υπζρ του οποίου εκδόκθκε θ εγγφθςθ
6. Σο ποςό τθσ εγγφθςθσ αρικµθτικά και ολογράφωσ.
7. Αρικµόσ τθσ φμβαςθσ
8. Είδοσ και ποςότθτα τθσ προµικειασ, αρικμόσ προκιρυξθσ, θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ
9. Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ
10.Τπογραφι εκπροςϊπου τθσ Σράπεηασ, ονοµατεπϊνυµο.

