ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΑΡΣΗΗ ΠΡΟ ΚΑΛΤΨΗ
ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΞΗ 155 ΔΟΚΙΜΩΝ Λ/Φ ΕΞΑΜΗΝΗ ΦΟΙΣΗΗ ΚΑΙ 100
ΔΟΚΙΜΩΝ Λ/Φ ΕΚ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΣΑΕΩΝ
Ι. ΓΕΝΙΚΑ
τθν παροφςα περιγράφονται οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ για τθν προμικεια ειδϊν
εξάρτθςθσ προσ κάλυψθ αναγκϊν κατάταξθσ 155 Δοκίμων Λ/Φ εξάμθνθσ φοίτθςθσ και
100 Δοκίμων Λ/Φ εκ Πανελλθνίων εξετάςεων.

ΙΙ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΑΠΑΝΗ - ΠΙΝΑΚΑ ΤΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ :
Η προχπολογιςκείςα δαπάνθ ανζρχεται ςτο ποςό των ζντεκα χιλιάδων τετρακοςίων Ευρϊ
#11.400,00€# (ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. 24% και κρατιςεων υπζρ Δθμοςίου) και κα
χρθματοδοτθκεί από τον τακτικό προχπολογιςμό Τ.Ν.Α.Ν.Π. ζτουσ 2020. Οι ςυμμετζχοντεσ
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δφναται να κατακζςουν προςφορά για το ςφνολο των ειδϊν του πίνακα που ακολουκεί:
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III. ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ
Κριτιριο κατακφρωςθσ τθσ παροφςασ προμικειασ ορίηεται θ χαμθλότερθ τιμι.

ΙV. TΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ ΕΙΔΩΝ

Ωσ τόποσ παράδοςθσ των υπό προμικεια ειδϊν ορίηονται οι εγκαταςτάςεισ τθσ
Τ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ..–ΕΛ.ΑΚΣ./ΑΠ.ΙΜ. που βρίςκονται ςτο κτίριο Τ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ..–ΕΛ.ΑΚΣ., Ακτι
Βαςιλειάδθ, Πφλεσ Ε1 – Ε2, Κεντρικόσ Λιμζνασ Πειραιάσ.
Η μεταφορά και παράδοςθ των υπό προμικεια ειδϊν κα πραγματοποιθκεί με
ζξοδα και ευκφνθ του προμθκευτι.
V. ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑΔΟΗ ΕΙΔΩΝ
Ο χρόνοσ παράδοςθσ των υπό προμικεια ειδϊν δεν κα ξεπερνά τισ ςαράντα πζντε
(45) θμζρεσ από τθν επομζνθ θμζρα τθσ υπογραφισ τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.

VΙ.ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ και θ οριςτικι παραλαβι των υπό
προμικεια ειδϊν κα πραγματοποιθκεί από τθν αρμόδια Επιτροπι παραλαβισ του ΤΝΑΝΠ.
VII. ΕΓΓΤΗΕΙ
Α. ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται – κατά τα ρθτϊσ οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του
Ν. 4412/2016 (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 παράβαςθσ 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 τζςςερισ (04) μινεσ από τθν
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. Επιςυνάπτεται ςχετικό υπόδειγμα ςτο τζλοσ του παρόντοσ
τεφχουσ.

Β. ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ
Σα υπό προμικεια είδθ κα πρζπει να ςυνοδεφονται από εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο τεφχοσ των τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν το οποίο αποτελεί
αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςθσ.

VIII. ΣΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ
ΤΠΟΕΙΔΟ 1: ΑΚΟΙ ΙΜΑΣΙΜΟΤ
1. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ
Η παροφςα Σεχνικι Προδιαγραφι (Σ.Π.) καλφπτει τισ απαιτιςεισ προμικειασ τριακοςίων
(300) ςάκων ιματιςμοφγια τισ ανάγκεσ κατάταξθσ Δοκίμων Λιμενοφυλάκων Λιμενικοφ
ϊματοσ – Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ, ςφμφωνα με τον πίνακα ςτοιχείων που ακολουκεί:
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ &ΔΕΙΓΜΑ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΣΡΗΗ

ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑΔΟΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ

ΣΕΜΑΧΙΟ

ΑΡΑΝΣΑ ΠΕΝΣΕ (45)
ΗΜΕΡΕ ΑΠΟ ΣΗΝ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΗ
ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΣΗ
ΤΜΒΑΗ

9.600€

Τ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ..- ΕΛ. ΑΚΣ./Δ.Π.
Σϋ/ΑΠ.ΙΜ., ΑΚΣΗ ΒΑΙΛΕΙΑΔΗ,
ΙΜΑΣΙΜΟΤ
ΠΤΛΗ Ε1 – Ε2, ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΚΟΙ

2. ΕΠΙΗΜΟ ΔΕΙΓΜΑ
Με το Επίςθμο Δείγμα (Ε.Δ.) τθσ Τπθρεςίασ προςδιορίηονται οι ακριβείσ διαςτάςεισ του
ςάκου ιματιςμοφ, θ επιμζλεια και θ αρτιότθτα τθσ καταςκευισ του. Όταν υπάρχουν
αςυμφωνίεσ μεταξφ του Δείγματοσ και των διαφόρων χαρακτθριςτικϊν των Σ.Π. που δε
διευκρινίηονται αλλοφ, ιςχφουν τα χαρακτθριςτικά του Δείγματοσ. Οπωςδιποτε το Ε.Δ. τθσ
Τπθρεςίασ δεν ιςχφει για τυχόν υπάρχουςεσ ς’ αυτό κακοτεχνίεσ και ελαττϊματα.
3. ΣΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ – ΚΑΣΑΚΕΤΗ
3.1

Γενικζσ απαιτιςεισ

3.1.1 Ο ςάκοσ πρζπει να είναι καινοφριοσ και να ζχει κυλινδρικό ςχιμα με ςυνολικό μικοσ
100 ± 1cm και διάμετρο 44 ± 1cm, ςφμφωνα με το ςχζδιο τθσ Προςκικθσ.
3.1.2 Οκορμόσ δθμιουργείται με μια κατακόρυφθ ραφι και ςτο πάνω μζροσ του το φφαςμα
αναδιπλϊνεται προσ τα μζςα, ςε πλάτοσ 7 + 0,5cm, δθμιουργϊντασ μία ςτεφάνθ.
3.1.3 ε απόςταςθ ενόσ εκατοςτοφ περίπου από τθν άκρθ τθσ ςτεφάνθσ και ςε ίςα
διαςτιματα τοποκετοφνται πζντε (5) καψφλλια, με εξωτερικι και εςωτερικι διάμετρο
2,5cm και 1,5cm αντίςτοιχα.
3.1.4 Κατά μικοσ του ςάκου και ςτο μζςο του φζρει ραμμζνθ λαβι μεταφοράσ,
καταςκευαςμζνθ από το ίδιο φφαςμα ςυνολικοφ μικουσ (ςυμπεριλαμβανομζνου των
ραφϊν) 23 ± 1cm και πλάτουσ 4 + 0,5cm, όπωσ φαίνεται ςτο ςχζδιο τθσ Προςκικθσ.
3.1.5 Η πυκνότθτα των βελονιϊν των ραφϊν του ςάκου, πρζπει να είναι τουλάχιςτονπζντε
(5) ανάδφο (2) εκατοςτά.
3.2 Χρωματιςμόσ – Βαφι
Ο χρωματιςμόσ κα είναι υπόλευκοσ (μπεη), ςφμφωνα με το Ε.Δ. τθσ Τπθρεςίασ.
4. ΤΚΕΤΑΙΑ – ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ
Κατάλλθλοσ αρικμόσ ςάκων ιματιςμοφ κα τοποκετοφνται μζςα ςε ενιςχυμζνο
χαρτοκιβϊτιο αναλόγων διαςτάςεων. το εξωτερικό μζροσ και ςε εμφανζσ ςθμείο κάκε

ςυςκευαςίασ κα αναγράφονται τα παρακάτω:






Περιγραφι του υλικοφ.
Αρικμόσ και ζτοσ ςφμβαςθσ.
Εμπορικό ςιμα ι επωνυμία του καταςκευαςτι και του προμθκευτι, εφόςον
διαφζρουν.
Αρικμόσ περιεχόμενων τεμαχίων.
υνολικό βάροσ ςυςκευαςίασ.

5. ΔΕΙΓΜΑΣΟΛΗΨΙΑ - ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
5.1 Η ςυνολικιποςότθτα των παραδιδόμενων τεμαχίων που προςκομίηονται κάκε φορά
από τον προμθκευτι ςε ςυγκεκριμζνθ θμερομθνία, κα κεωροφνται ωσ μια (1) παρτίδα
(ανεξαρτιτωσ του ςυνολικοφ αρικμοφ ειδϊν που υποχρεοφται να παραδϊςει βάςει τθσ
ςχετικισ ςφμβαςθσ). Ο προμθκευτισ είναι δυνατόν να παραδϊςει όλθ τθν ςυμβατικι
ποςότθτα ςε δφο (2) παρτίδεσ, δθλαδι μζχρι και δφο (2) τμθματικζσ
παραδόςεισ.ΟΙδειγματολθπτικοί ζλεγχοι κα πραγματοποιοφνται και ςτισ δφο (2) παρτίδεσ
(τμθματικζσ παραδόςεισ). Σα ανωτζρω ιςχφουν και για τθν περίπτωςθ εφάπαξ παράδοςθσ.
5.2 Ο κάκε υποψιφιοσ υποχρεοφται να κατακζςει μαηί με τθν Σεχνικι του Προςφορά ςτθν
Επιτροπι Διενζργειασ του διαγωνιςμοφ και Τπεφκυνθ Διλωςθ περί ςυμμόρφωςθσ των
προσ παράδοςθ ειδϊν με τισ Σ.Π. Παράλλθλα υποχρεοφται να κατακζςει, επί ποινι
απόρριψθσ, ζνα (1)αντιπροςωπευτικό δείγμα ςτθνΕπιςπεφδουςα Τπθρεςία (Δ.Π. Σ’),
τουλάχιςτονδφο (2) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν διενζργεια του διαγωνιςμοφ, θ οποία εν
ςυνεχεία κα προςκομίςει Βεβαίωςθ ςτθν ανωτζρω Επιτροπι περί αποδοχισ/απόρριψθσ
του δείγματοσ. Σα αντιπροςωπευτικά δείγματα του/των προμθκευτι/τϊν, ςτον/ςτουσ
οποίο/ουσ κα κατακυρωκεί ο διαγωνιςμόσ κα επιςθμοποιοφνται από τθν Επιςπεφδουςα
Τπθρεςία και κα αποτελζςουν κατά το ςτάδιο τθσ παραλαβισ τα επιςθμοποιθμζνα
δείγματα, βάςει των οποίων κα πραγματοποιθκεί από τθν Επιτροπι Παραλαβϊν (Ε.Π.) ο
μακροςκοπικόσ ζλεγχοσ και θ παραλαβι.
5.3 Δειγματολθψία
Η δειγματολθψία κα γίνει ςφμφωνα με τον παρακάτω πίνακα και τα δείγματα κα
προζρχονται από διαφορετικζσ ςυςκευαςίεσ:
ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΛΗ ΔΕΙΓΜΑΣΟΛΗΨΙΑ
Μακροςκοπικόσ ζλεγχοσ
Μζγεκοσ παρτίδασ

Μζγεκοσ

Αποδεκτόσ αρικμόσ

(τεμάχια)

δείγματοσ

ελαττωματικϊν

(τεμάχια)

τεμαχίων

2 – 90

3

0

91 – 280

13

1

281 - 500

20

2

501 – 1.200

32

3

5.4 Μακροςκοπικόσ Ζλεγχοσ
Για τθ δειγματολθψία του μακροςκοπικοφ ελζγχου κα ιςχφουν όςα αναφζρονται ςτθν
§5.3. Από τθν Ε.Π. κα ελεγχκοφν θ αρτιότθτα, θ επιμζλεια τθσ καταςκευισ, θ ςυμφωνία με
το Ε.Δ. τθσ Τπθρεςίασ (ι το επιςθμοποιθμζνο δείγμα του προμθκευτι), το μζγεκοσ και
γενικότερα θ ςυμφωνία των μακροςκοπικϊν χαρακτθριςτικϊν με τισ τεχνικζσ απαιτιςεισ.
Πζρα των ανωτζρω, από τθν Επιτροπι κα ελζγχονται θ ςυςκευαςία και οι επιςθμάνςεισ
του προϊόντοσ που αναφζρονται ςτθν §4.
6. ΕΓΓΤΗΗ
Ο προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ να παρζχει εγγφθςθ δφο (2) ετϊν από τθν θμερομθνία
οριςτικισ παραλαβισ, ζναντι οποιαςδιποτε αδικαιολόγθτθσ φκοράσ λόγω μακροχρόνιασ
αποκικευςθσ, με υποχρζωςθ άμεςθσ αντικατάςταςθσ.
7. ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ
7.1 Χρόνοσ παράδοςθσ: Ο χρόνοσ παράδοςθσ των ειδϊν ορίηεται ςτθν παράγραφο 1 τθσ
παροφςασ.
7.2 Σόποσ παράδοςθσ & Δείγμα:Ο τόποσ παράδοςθσ των ειδϊν και το Ε.Δ. τθσ Τπθρεςίασ
ορίηονται ςτθν παράγραφο 1 τθσ παροφςασ.
8. ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η παραλαβι των ειδϊν κα πραγματοποιθκεί από τθν αρμόδια Ε.Π., ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτθν παράγραφο 5 τθσ παροφςασ.
υνθμμζνα : Προςκικθ (χζδιο)

ΤΠΟΕΙΔΟ 2: ΛΟΤΚΕΣΑ ΜΑΚΡΤΛΑΙΜΑ
1. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ
Η παροφςα Σεχνικι Προδιαγραφι (Σ.Π.) καλφπτει τισ απαιτιςεισ προμικειασ τριακοςίων
(300) μακρφλαιμων λουκζτωνγια τισ ανάγκεσ κατάταξθσ Δοκίμων Λιμενοφυλάκων Λιμενικοφ
ϊματοσ – Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ, ςφμφωνα με τον πίνακα ςτοιχείων που ακολουκεί:
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1

ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ &ΔΕΙΓΜΑ

Τ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ..- ΕΛ. ΑΚΣ./Δ.Π.
Σϋ /ΑΠ.ΙΜ., ΑΚΣΗ ΒΑΙΛΕΙΑΔΗ,
ΜΑΚΡΤΛΑΙΜΑ
ΠΤΛΗ Ε1 – Ε2, ΠΕΙΡΑΙΑ
ΛΟΤΚΕΣΑ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΣΡΗΗ
ΣΕΜΑΧΙΟ

ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑΔΟΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ

ΑΡΑΝΣΑ ΠΕΝΣΕ (45)
ΗΜΕΡΕ ΑΠΟ ΣΗΝ

1.200€

ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΗ
ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΣΗ
ΤΜΒΑΗ

2. ΕΠΙΗΜΟ ΔΕΙΓΜΑ
Με το Επίςθμο Δείγμα (Ε.Δ.) τθσ Τπθρεςίασ προςδιορίηονται οι ακριβείσ διαςτάςεισ των
μακρφλαιμων λουκζτων, θ επιμζλεια και θ αρτιότθτα τθσ καταςκευισ τουσ. Όταν υπάρχουν
αςυμφωνίεσ μεταξφ του Δείγματοσ και των διαφόρων χαρακτθριςτικϊν των Σ.Π. που δε
διευκρινίηονται αλλοφ, ιςχφουν τα χαρακτθριςτικά του Δείγματοσ. Οπωςδιποτε το Ε.Δ. τθσ
Τπθρεςίασ δεν ιςχφει για τυχόν υπάρχουςεσ ς’ αυτό κακοτεχνίεσ και ελαττϊματα.
3. ΣΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ – ΚΑΣΑΚΕΤΗ
3.1

Γενικζσ απαιτιςεισ

Σα λουκζτα πρζπει να είναι καταςκευαςμζνα από ςυμπαγι ορειχάλκινθ κικθ, με άγκιςτρο
(αγκφλιο) από επιχρωμιωμζνο χάλυβα και να είναι εφοδιαςμζνα με εςωτερικό ελατιριο,
ϊςτε το άγκιςτρο να εκτινάςςεται κατά το άνοιγμα. υνοδεφονται από τρία (3) ορειχάλκινα
επιμεταλλωμζνα κλειδιά. Σα κλειδιά μποροφν να αφαιροφνται και όταν το λουκζτο είναι
ανοικτό, κλειδϊνει δε με απλι πίεςθ του αγκίςτρου.
3.2 Διαςτάςεισ






Υψοσ λουκζτου: 35±1mm
Υψοσ αγκίςτρου: 81±1mm
Πάχοσ λουκζτου: 13± 0,5mm
Πλάτοσ λουκζτου: 59± 1mm
Διάμετροσ αγκίςτρου: 8± 0.5mm

3.3 Αντοχι
Τπό τθν επίδραςθ ςτατικοφ φορτίου 100 kgγια 2 ϊρεσ με το λουκζτο κλειςτό, δεν πρζπει να
γίνεται αντιλθπτι καμιά αλλοίωςθ του μθχανιςμοφ λειτουργίασ.

4. ΤΚΕΤΑΙΑ – ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ

Κάκε λουκζτο ςυςκευάηεται ςε χάρτινο κουτάκι (πρωτογενισ ςυςκευαςία) και ανά ζξι (6) ι
δϊδεκα (12) τεμάχια τοποκετοφνται ςε μεγαλφτερο κουτί (δευτερογενι ςυςκευαςία).
Κατάλλθλοσ αρικμόσ δευτερογενϊν ςυςκευαςιϊν κα τοποκετοφνται μζςα ςε ενιςχυμζνο
χαρτοκιβϊτιο αναλόγων διαςτάςεων (τριτογενισ ςυςκευαςία).
το εξωτερικό μζροσ και ςε εμφανζσ ςθμείο κάκε τριτογενοφσ ςυςκευαςίασ κα
αναγράφονται τα παρακάτω:






Περιγραφι του υλικοφ.
Αρικμόσ και ζτοσ ςφμβαςθσ.
Εμπορικό ςιμα ι επωνυμία του καταςκευαςτι και του προμθκευτι, εφόςον
διαφζρουν.
Αρικμόσ περιεχόμενων τεμαχίων.
υνολικό βάροσ ςυςκευαςίασ.

5. ΔΕΙΓΜΑΣΟΛΗΨΙΑ - ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
5.1 Η ςυνολικιποςότθτα των παραδιδόμενων τεμαχίων που προςκομίηονται κάκε φορά
από τον προμθκευτι ςε ςυγκεκριμζνθ θμερομθνία, κα κεωροφνται ωσ μια (1) παρτίδα
(ανεξαρτιτωσ του ςυνολικοφ αρικμοφ ειδϊν που υποχρεοφται να παραδϊςει βάςει τθσ
ςχετικισ ςφμβαςθσ). Ο προμθκευτισ είναι δυνατόν να παραδϊςει όλθ τθν ςυμβατικι
ποςότθτα ςε δφο (2) παρτίδεσ, δθλαδι μζχρι και δφο (2) τμθματικζσ
παραδόςεισ.ΟΙδειγματολθπτικοί ζλεγχοι κα πραγματοποιοφνται και ςτισ δφο (2) παρτίδεσ
(τμθματικζσ παραδόςεισ). Σα ανωτζρω ιςχφουν και για τθν περίπτωςθ εφάπαξ παράδοςθσ.
5.2Ο κάκε υποψιφιοσ υποχρεοφται να κατακζςει μαηί με τθν Σεχνικι του Προςφορά ςτθν
Επιτροπι Διενζργειασ του διαγωνιςμοφ και Τπεφκυνθ Διλωςθ περί ςυμμόρφωςθσ των
προσ παράδοςθ ειδϊν με τισ Σ.Π. Παράλλθλα υποχρεοφται να κατακζςει, επί ποινι
απόρριψθσ, ζνα (1)αντιπροςωπευτικό δείγμα ςτθνΕπιςπεφδουςα Τπθρεςία (Δ.Π. Σ’),
τουλάχιςτονδφο (2) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν διενζργεια του διαγωνιςμοφ, θ οποία εν
ςυνεχεία κα προςκομίςει Βεβαίωςθ ςτθν ανωτζρω Επιτροπι περί αποδοχισ/απόρριψθσ
του δείγματοσ. Σα αντιπροςωπευτικά δείγματα του/των προμθκευτι/τϊν, ςτον/ςτουσ
οποίο/ουσ κα κατακυρωκεί ο διαγωνιςμόσ κα επιςθμοποιοφνται από τθν Επιςπεφδουςα
Τπθρεςία και κα αποτελζςουν κατά το ςτάδιο τθσ παραλαβισ τα επιςθμοποιθμζνα
δείγματα, βάςει των οποίων κα πραγματοποιθκεί από τθν Επιτροπι Παραλαβϊν (Ε.Π.) ο
μακροςκοπικόσ ζλεγχοσ και θ παραλαβι.
5.3 Δειγματολθψία
Η δειγματολθψία κα γίνει ςφμφωνα με τον παρακάτω πίνακα και τα δείγματα κα
προζρχονται από διαφορετικζσ δευτερογενείσ και τριτογενείσ ςυςκευαςίεσ:

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΛΗ ΔΕΙΓΜΑΣΟΛΗΨΙΑ
Μακροςκοπικόσ ζλεγχοσ
Μζγεκοσ παρτίδασ

Μζγεκοσ

Αποδεκτόσ αρικμόσ

(τεμάχια)

δείγματοσ

ελαττωματικϊν

(τεμάχια)

τεμαχίων

2 – 90

3

0

91 – 280

13

1

281 - 500

20

2

501 – 1.200

32

3

5.4 Μακροςκοπικόσ Ζλεγχοσ
Για τθ δειγματολθψία του μακροςκοπικοφ ελζγχου κα ιςχφουν όςα αναφζρονται ςτθν §5.3.
Από τθν Ε.Π. κα ελεγχκοφν θ αρτιότθτα, θ επιμζλεια τθσ καταςκευισ, θ ςυμφωνία με το
Ε.Δ. τθσ Τπθρεςίασ (ι το επιςθμοποιθμζνο δείγμα του προμθκευτοφ), το μζγεκοσ και
γενικότερα θ ςυμφωνία των μακροςκοπικϊν χαρακτθριςτικϊν με τισ τεχνικζσ απαιτιςεισ.
Πζρα των ανωτζρω, από τθν Επιτροπι κα ελζγχονται θ ςυςκευαςία και οι επιςθμάνςεισ
του προϊόντοσ τθσ §4.
6. ΕΓΓΤΗΗ
Ο προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ να παρζχει εγγφθςθ δφο (2) ετϊν από τθν θμερομθνία
οριςτικισ παραλαβισ, ζναντι οποιαςδιποτε αδικαιολόγθτθσ φκοράσ λόγω μακροχρόνιασ
αποκικευςθσ, με υποχρζωςθ άμεςθσ αντικατάςταςθσ.

7. ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ:
7.1 Χρόνοσ παράδοςθσ: Ο χρόνοσ παράδοςθσ των ειδϊν ορίηεται ςτθν παράγραφο 1 τθσ
παροφςασ.
7.2 Σόποσ παράδοςθσ & Δείγμα:Ο τόποσ παράδοςθσ των ειδϊν και το Ε.Δ. τθσ Τπθρεςίασ
ορίηονται ςτθν παράγραφο 1 τθσ παροφςασ.
8. ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η παραλαβι των ειδϊν κα πραγματοποιθκεί από τθν αρμόδια Ε.Π., ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτθν παράγραφο 5 τθσ παροφςασ.

ΤΠΟΕΙΔΟ 3: ΛΟΤΚΕΣΑ ΚΟΝΣΟΛΑΙΜΑ

1. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ
Η παροφςα Σεχνικι Προδιαγραφι (Σ.Π.) καλφπτει τισ απαιτιςεισ προμικειασ τριακοςίων
(300) κοντόλαιμων λουκζτων για τισ ανάγκεσ κατάταξθσ Δοκίμων Λιμενοφυλάκων Λιμενικοφ
ϊματοσ – Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ, ςφμφωνα με τον πίνακα ςτοιχείων που ακολουκεί:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1

ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ &ΔΕΙΓΜΑ

Τ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ..- ΕΛ. ΑΚΣ./Δ.Π.
Σϋ /ΑΠ.ΙΜ., ΑΚΣΗ ΒΑΙΛΕΙΑΔΗ,
ΚΟΝΣΟΛΑΙΜΑ
ΠΤΛΗ Ε1 – Ε2, ΠΕΙΡΑΙΑ
ΛΟΤΚΕΣΑ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΣΡΗΗ
ΣΕΜΑΧΙΟ

ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑΔΟΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ

ΑΡΑΝΣΑ ΠΕΝΣΕ (45)
ΗΜΕΡΕ ΑΠΟ ΣΗΝ

600€

ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΗ
ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΣΗ
ΤΜΒΑΗ

2. ΕΠΙΗΜΟ ΔΕΙΓΜΑ
Με το Επίςθμο Δείγμα (Ε.Δ.) τθσ Τπθρεςίασ προςδιορίηονται οι ακριβείσ διαςτάςεισ των
κοντόλαιμων λουκζτων, θ επιμζλεια και θ αρτιότθτα τθσ καταςκευισ τουσ.Όταν υπάρχουν
αςυμφωνίεσ μεταξφ του Δείγματοσ και των διαφόρων χαρακτθριςτικϊν των Σ.Π. που δε
διευκρινίηονται αλλοφ, ιςχφουν τα χαρακτθριςτικά του Δείγματοσ. Οπωςδιποτε το Ε.Δ. τθσ
Τπθρεςίασ δεν ιςχφει για τυχόν υπάρχουςεσ ς’ αυτό κακοτεχνίεσ και ελαττϊματα.

3. ΣΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ – ΚΑΣΑΚΕΤΗ
3.1

Γενικζσ απαιτιςεισ

Σα λουκζτα πρζπει να είναι καταςκευαςμζνα από ςυμπαγι ορειχάλκινθ κικθ, με άγκιςτρο
(αγκφλιο) από επιχρωμιωμζνο χάλυβα και να είναι εφοδιαςμζνα με εςωτερικό ελατιριο,
ϊςτε το άγκιςτρο να εκτινάςςεται κατά το άνοιγμα. υνοδεφονται από τρία (3) ορειχάλκινα
επιμεταλλωμζνα κλειδιά. Σα κλειδιά μποροφν να αφαιροφνται και όταν το λουκζτο είναι
ανοικτό, κλειδϊνει δε με απλι πίεςθ του αγκίςτρου.
3.2 Διαςτάςεισ
 Υψοσ λουκζτου: 29±1mm
 Υψοσ αγκίςτρου: 22±1mm
 Πάχοσ λουκζτου: 14± 0,5mm
 Πλάτοσ λουκζτου: 31± 1mm
 Διάμετροσ αγκίςτρου: 5± 0.2mm
3.3 Αντοχι
Τπό τθν επίδραςθ ςτατικοφ φορτίου 50 kgγια 2 ϊρεσ με το λουκζτο κλειςτό, δεν πρζπει να
γίνεται αντιλθπτι καμιά αλλοίωςθ του μθχανιςμοφ λειτουργίασ.

4. ΤΚΕΤΑΙΑ – ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ
Κάκε λουκζτο ςυςκευάηεται ςε χάρτινο κουτάκι (πρωτογενισ ςυςκευαςία) και ανά ζξι (6) ι
δϊδεκα (12) τεμάχια τοποκετοφνται ςε μεγαλφτερο κουτί (δευτερογενι ςυςκευαςία).
Κατάλλθλοσ αρικμόσ δευτερογενϊν ςυςκευαςιϊν κα τοποκετοφνται μζςα ςε ενιςχυμζνο
χαρτοκιβϊτιο αναλόγων διαςτάςεων (τριτογενισ ςυςκευαςία).
το εξωτερικό μζροσ και ςε εμφανζσ ςθμείο κάκε τριτογενοφσ ςυςκευαςίασ κα
αναγράφονται τα παρακάτω:






Περιγραφι του υλικοφ.
Αρικμόσ και ζτοσ ςφμβαςθσ.
Εμπορικό ςιμα ι επωνυμία του καταςκευαςτι και του προμθκευτι, εφόςον
διαφζρουν.
Αρικμόσ περιεχόμενων τεμαχίων.
υνολικό βάροσ ςυςκευαςίασ.

5. ΔΕΙΓΜΑΣΟΛΗΨΙΑ - ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
5.1 Η ςυνολικιποςότθτα των παραδιδόμενων τεμαχίων που προςκομίηονται κάκε φορά
από τον προμθκευτι ςε ςυγκεκριμζνθ θμερομθνία, κα κεωροφνται ωσ μια (1) παρτίδα
(ανεξαρτιτωσ του ςυνολικοφ αρικμοφ ειδϊν που υποχρεοφται να παραδϊςει βάςει τθσ
ςχετικισ ςφμβαςθσ). Ο προμθκευτισ είναι δυνατόν να παραδϊςει όλθ τθν ςυμβατικι
ποςότθτα ςε δφο (2) παρτίδεσ, δθλαδι μζχρι και δφο (2) τμθματικζσ
παραδόςεισ.ΟΙδειγματολθπτικοί ζλεγχοι κα πραγματοποιοφνται και ςτισ δφο (2) παρτίδεσ
(τμθματικζσ παραδόςεισ). Σα ανωτζρω ιςχφουν και για τθν περίπτωςθ εφάπαξ παράδοςθσ.
5.2 Ο κάκε υποψιφιοσ υποχρεοφται να κατακζςει μαηί με τθν Σεχνικι του Προςφορά ςτθν
Επιτροπι Διενζργειασ του διαγωνιςμοφ και Τπεφκυνθ Διλωςθ περί ςυμμόρφωςθσ των
προσ παράδοςθ ειδϊν με τισ Σ.Π. Παράλλθλα υποχρεοφται να κατακζςει, επί ποινι
απόρριψθσ, ζνα (1)αντιπροςωπευτικό δείγμα ςτθνΕπιςπεφδουςα Τπθρεςία (Δ.Π. Σ’),
τουλάχιςτονδφο (2) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν διενζργεια του διαγωνιςμοφ, θ οποία εν
ςυνεχεία κα προςκομίςει Βεβαίωςθ ςτθν ανωτζρω Επιτροπι περί αποδοχισ/απόρριψθσ
του δείγματοσ. Σα αντιπροςωπευτικά δείγματα του/των προμθκευτι/τϊν, ςτον/ςτουσ
οποίο/ουσ κα κατακυρωκεί ο διαγωνιςμόσ κα επιςθμοποιοφνται από τθν Επιςπεφδουςα
Τπθρεςία και κα αποτελζςουν κατά το ςτάδιο τθσ παραλαβισ τα επιςθμοποιθμζνα
δείγματα, βάςει των οποίων κα πραγματοποιθκεί από τθν Επιτροπι Παραλαβϊν (Ε.Π.) ο
μακροςκοπικόσ ζλεγχοσ και θ παραλαβι.
5.3 Δειγματολθψία
Η δειγματολθψία κα γίνει ςφμφωνα με τον παρακάτω πίνακα και τα δείγματα κα
προζρχονται από διαφορετικζσ δευτερογενείσ και τριτογενείσ ςυςκευαςίεσ:

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΛΗ ΔΕΙΓΜΑΣΟΛΗΨΙΑ
Μακροςκοπικόσ ζλεγχοσ

Μζγεκοσ παρτίδασ

Μζγεκοσ

Αποδεκτόσ αρικμόσ

(τεμάχια)

δείγματοσ

ελαττωματικϊν

(τεμάχια)

τεμαχίων

2 – 90

3

0

91 – 280

13

1

281 - 500

20

2

501 – 1.200

32

3

5.4 Μακροςκοπικόσ Ζλεγχοσ
Για τθ δειγματολθψία του μακροςκοπικοφ ελζγχου κα ιςχφουν όςα αναφζρονται ςτθν §5.3.
Από τθν Ε.Π. κα ελεγχκοφν θ αρτιότθτα, θ επιμζλεια τθσ καταςκευισ, θ ςυμφωνία με το
Ε.Δ. τθσ Τπθρεςίασ (ι το επιςθμοποιθμζνο δείγμα του προμθκευτοφ), το μζγεκοσ και
γενικότερα θ ςυμφωνία των μακροςκοπικϊν χαρακτθριςτικϊν με τισ τεχνικζσ απαιτιςεισ.
Πζρα των ανωτζρω, από τθν Επιτροπι κα ελζγχονται θ ςυςκευαςία και οι επιςθμάνςεισ
του προϊόντοσ τθσ §4.
6. ΕΓΓΤΗΗ
Ο προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ να παρζχει εγγφθςθ δφο (2) ετϊν από τθν θμερομθνία
οριςτικισ παραλαβισ, ζναντι οποιαςδιποτε αδικαιολόγθτθσ φκοράσ λόγω μακροχρόνιασ
αποκικευςθσ, με υποχρζωςθ άμεςθσ αντικατάςταςθσ.

7. ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ:
7.1 Χρόνοσ παράδοςθσ: Ο χρόνοσ παράδοςθσ των ειδϊν ορίηεται ςτθν παράγραφο 1 τθσ
παροφςασ.
7.2 Σόποσ παράδοςθσ & Δείγμα:Ο τόποσ παράδοςθσ των ειδϊν και το Ε.Δ. τθσ Τπθρεςίασ
ορίηονται ςτθν παράγραφο 1 τθσ παροφςασ.

8. ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η παραλαβι των ειδϊν κα πραγματοποιθκεί από τθν αρμόδια Ε.Π., ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτθν παράγραφο 5 τθσ παροφςασ.

ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Οι προςφζροντεσ δφνανται να υποβάλλουν προςφορά ςε ςφραγιςμζνο φάκελο ςτον οποίο
κα αναγράφονται ευκρινϊσ (άρκρο 92 του Ν. 4412/16) τα κάτωκι:
α) Η λζξθ ΠΡΟΦΟΡΑ,
β) Η επωνυμία τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ (ΤΝΑΝΠ/ΑΛ – ΕΛ. ΑΚΣ./ΔΠ Σϋ),
γ) Ο τίτλοσ τθσ προμικειασ (προμικεια ειδϊν εξάρτθςθσ προσ κάλυψθ αναγκϊν
κατάταξθσ 155 Δοκίμων Λ/Φ εξάμθνθσ φοίτθςθσ και 100 Δοκίμων Λ/Φ εκ Πανελλθνίων
εξετάςεων),
δ) Η καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν,
ε) Σα ςτοιχεία του οικονομικοφ φορζα.
Ο κυρίωσ φάκελοσ κα περιλαμβάνει δφο (02) υποφακζλουσ με τθν ζνδειξθ «ΣΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΦΟΡΑ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ». Οι υποβλθκείςεσ προςφορζσ κα είναι
ςφμφωνα με τα διαλαμβανόμενα ςτον φάκελο των τεχνικϊν απαιτιςεων και κα περιζχουν
τα κάτωκι:

1. ΦΑΚΕΛΛΟ ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
το ςφραγιςμζνο φάκελο «ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» τοποκετείται κάκε ζγγραφο και
δικαιολογθτικό που τεκμθριϊνει τθν τεχνικι επάρκεια του οικονομικοφ φορζα (του
προςφζροντοσ) ςφμφωνα με το Σεφχοσ Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν, το οποίο αποτελεί
αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςθσ και ςε κάκε περίπτωςθ Τπεφκυνθ Διλωςθ του Ν.
1599/1986 (Αϋ 75) υπογεγραμμζνθ από τον νόμιμο εκπρόςωπο του οικονομικοφ φορζα που
επικυμεί να υποβάλει προςφορά με τθν οποία ο προςφζρων κα δθλϊνει ότι ζχει λάβει
γνϊςθ και αποδζχεται ανεξαιρζτωσ όλουσ τουσ όρουσ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν κακϊσ
και οτιδιποτε προβλζπεται ςτο τεφχοσ των τεχνικϊν απαιτιςεων.

2. ΦΑΚΕΛΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Οι προςφζροντεσ ςτον φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» κα πρζπει να
ςυμπεριλάβουν τα κάτωκι :
1. Πλιρθ και ςαφι περιγραφι των υπό προμικεια ειδϊν.
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 παράδοςθ των υπό προμικεια ειδϊν ςτον τόπο και με
τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ .

3. Σο ποςοςτό Φ.Π.Α. επί τοισ εκατό, ςτο οποίο υπάγονται τα προςφερόμενα είδθ.
4. Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ.
Οι προςφζροντεσ υποχρεοφνται να αναλφουν το τίμθμα τθσ προςφοράσ τουσ
ςφμφωνα με τον πίνακα που ακολουκεί :

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΤ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΣΡΗΗ

ΠΟΟΣΗΣΑ

ΣΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟ

ΤΝΟΛΙΚΗ
ΣΙΜΗ

ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ

3. ΦΑΚΕΛΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ

Ο προςφζρων (Προςωρινόσ Ανάδοχοσ), ενθμερϊνεται εγγράφωσ από τθν Επιτροπι
αξιολόγθςθσ μζςω τθσ επιςπεφδουςασ Τπθρεςίασ (ΤΝΑΝΠ/ΑΛ – ΕΛ. ΑΚΣ./ΔΠ Σϋ) 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 ΑΝΑΘΕΗ¨ και τον τίτλο τθσ
προμικειασ, κα περιλαμβάνει, επί ποινι απόρριψθσ, τα κάτωκι:
Α. Απόςπαςμα ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι ελλείψει αυτοφ,
ιςοδφναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του
κράτουσ μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο
οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι δεν υπάρχει εισ βάροσ του αμετάκλθτθ
καταδικαςτικι απόφαςθ για τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1 του
άρκρου 73 του Ν. 4412/2016 (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
ανάκεςθσ 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
ανάκεςθσ ¨ πλθροφν τισ προχποκζςεισ.

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ

Ονοµαςία Σράπεηασ
Κατάςτθµα
(∆/νςθ οδόσ – αρικµόσ Σ.Κ. FAX)

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

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

Ακινα ...............................(2).......................................

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

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 από τον παραπάνω
των όρων τθσ φµβαςθσ µε αρικµ. ...................(7), για τθν προμικεια ειδϊν εξάρτθςθσ
προσ κάλυψθ αναγκϊν κατάταξθσ 155 Δοκίμων Λ/Φ εξάμθνθσ φοίτθςθσ και 100 Δοκίμων
Λ/Φ εκ Πανελλθνίων εξετάςεων.............................................. (αρικ. ΦΕ δθμοςίευςθσ
ανακοίνωςθσ) ............/.........., (θμερομθνία δθμοςίευςθσ ανακοίνωςθσ) (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 για τθν
προμικεια ειδϊν εξάρτθςθσ προσ κάλυψθ αναγκϊν κατάταξθσ 155 Δοκίμων Λ/Φ
εξάμθνθσ φοίτθςθσ και 100 Δοκίμων Λ/Φ εκ Πανελλθνίων εξετάςεων του πιο πάνω
διαγωνιςµοφ επϋ αυτοφ 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.

