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Ηλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ
ε ΕΤΡΩ ελεφκερο
ΦΟΕΑΣ:
ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΘΣΙΩΤΙΚΘΣ
ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ

Πρόςκλθςθ – Διακιρυξθ υπ’ αρικμ. 05/2020

ΘΕΜΑ: «Ρρόςκλθςθ ςυμμετοχισ ςε διαδικαςία διαπραγμάτευςθσ χωρίσ προθγοφμενθ δθμοςίευςθ, λόγω
κατεπείγουςασ ανάγκθσ, για τθν Ρρομικεια Μόνιμων και Φορθτϊν Θλεκτρο-οπτικϊν Συςτθμάτων για τισ
ανάγκεσ του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ςυνολικισ εκτιμϊμενθσ αξίασ ςφμβαςθσ τριϊν εκατομμυρίων οκτακοςίων
χιλιάδων ευρϊ #3.800.000,00€# (απαλλάςςεται ΦΡΑ και ςυμπεριλαμβάνονται λοιπζσ κρατιςεισ)».

Ο Τπουργόσ Ναυτιλίασ και
Νθςιωτικισ Πολιτικισ

Ζχοντασ υπόψθ:
1. Σθν κείμενθ νομοκεςία και το κανονιςτικό πλαίςιο όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ τισ διατάξεισ:
α) Του Α.Ν.2141 τθσ 11/12 Δεκ.1939 «Ρερί κακοριςμοφ ενιαίων κρατιςεων υπζρ Μετοχικϊν Ταμείων Στρατοφ,
Ναυτικοφ και Αεροπορίασ» (ΦΕΚ Α’ 538), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει,
β) Του N. 4169 τθσ 15/18 Μαΐου 1961 «Ρερί Γεωργικϊν Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων» (ΦΕΚ Α' 81), όπωσ τροποποιικθκε
και ιςχφει,
γ) Του Ν. 2121/1993 «Ρνευματικι Ιδιοκτθςία, Συγγενικά Δικαιϊματα και Ρολιτιςτικά Θζματα» (ΦΕΚ Α' 25),
δ) Του Ν.2513/1997 περί «Κυρϊςεωσ τθσ ςυμφωνίασ Δθμοςίων ςυμβάςεων προμθκειϊν» (Aϋ 139),
ε) Του Ν. 2638/1998 «Οργάνωςθ και λειτουργία τθσ ναυτικισ εκπαίδευςθσ, μιςκολογικζσ ρυκμίςεισ για το
προςωπικό αυτισ και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 200 Α’), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει,
ςτ) Του Ν. 2690/1999 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Α’ 45), όπωσ
τροποποιικθκε και ιςχφει,
η) Του Ν. 2859/2000 «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ» (ΦΕΚ Αϋ 248), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει,
θ) Του Ν.3310/2005 (Α' 30) «Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι καταςτρατθγιςεων κατά τθ
διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων» για τθ διαςταφρωςθ των ςτοιχείων του αναδόχου με τα ςτοιχεία του
Ε.Σ.., του π.δ/τοσ 82/1996 (Α' 66) «Ονομαςτικοποίθςθ μετοχϊν Ελλθνικϊν Ανωνφμων Εταιρειϊν που μετζχουν ςτισ
διαδικαςίεσ ανάλθψθσ ζργων ι προμθκειϊν του Δθμοςίου ι των νομικϊν προςϊπων του ευρφτερου δθμόςιου
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τομζα» 1, τθσ κοινισ απόφαςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) ςχετικά με τα
«Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του Ν.3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε με το Ν.3414/2005», κακϊσ
και τθσ απόφαςθσ του Υφυπουργοφ Οικονομίασ και Οικονομικϊν με αρικμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Βϋ 1590)
«Κακοριςμόσ χωρϊν ςτισ οποίεσ λειτουργοφν εξωχϊριεσ εταιρίεσ»,
κ) Του Ν. 3861/2010 «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των
κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο – Ρρόγραμμα Διαφγεια» (ΦΕΚ Αϋ112), όπωσ
τροποποιικθκε και ιςχφει,
ι) Του Ν. 4013/2011 «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ
Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων – Αντικατάςταςθ του ζκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικόσ κϊδικασ) –
Ρροπτωχευτικι διαδικαςία εξυγίανςθσ και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Α’ 204), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει,
ια) Του άρκρου 26 του Ν.4024/2011 «Συγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και οριςμόσ των μελϊν τουσ
με κλιρωςθ» (ΦΕΚ Α’ 226),
ιβ) Του Ν. 4150/2013 «Αναςυγκρότθςθ του Υπουργείου Ναυτιλίασ και Αιγαίου και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Αϋ 102),
ιγ) Του Ν. 4152/2013 «Επείγοντα μζτρα εφαρμογισ των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» και
ειδικότερα τθσ Ραραγράφου Η’: Ρροςαρμογι τθσ Ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/07 τθσ 16 Φεβρουαρίου
2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ (ΦΕΚ Α’ 107),
ιδ) Του Ν. 4172/2013 «Φορολογία ειςοδιματοσ, επείγοντα μζτρα εφαρμογισ του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012
και του Ν. 4127/2013 και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Α’ 167), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει,
ιε) Του Ν. 4250/2014 «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν
του Δθμοςίου Τομζα - Τροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (ΦΕΚ Α’ 161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» (ΦΕΚ Α’ 74),
όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει,
ιςτ) Του Ν. 4270/2014 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Α’ 143), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει,
ιη) Του Ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριςη, τον ζλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για την
προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςη τησ Οδηγίασ 2012/17 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του
υμβουλίου 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, ζλεγχοσ και εφαρμογή αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων
για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013» (Α' 267),
ιθ) Του Ν. 4412/2016 «Δημόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμηθειϊν και Τπηρεςιϊν (προςαρμογή ςτισ Οδηγίεσ 2014/24/
ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει,
θσ
ικ) Του Ν. 4478/2017 «Ι) Κφρωςθ και προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθ Σφμβαςθ τθσ Βαρςοβίασ τθσ 16
Μαΐου 2005 του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ για τθ νομιμοποίθςθ, ανίχνευςθ…» (ΦΕΚ Α’ 91),
κ) Του Ν. 4504/2017 «Δια βίου εκπαίδευςη προςωπικοφ Τπουργείου Ναυτιλίασ και Νηςιωτικήσ Πολιτικήσ, (…)
ςυμπλήρωςη διατάξεων για τα λιμενικά ζργα και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ 184) και ειδικότερα των διατάξεων των
άρκρων 52-57 του Μζρουσ Δϋ «Στρατθγικόσ Επιχειρθςιακόσ Σχεδιαςμόσ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.» και δεδομζνου ότι δεν ζχει
κακοριςτεί μζχρι ςιμερα, κατϋ άρκρο 52 του νόμου αυτοφ, θ Δομι Δυνάμεων του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
κα) Του Ν.4624/2019 «Αρχή Προςταςίασ Δεδομζνων Προςωπικοφ Χαρακτήρα, μζτρα εφαρμογήσ του Κανονιςμοφ
(ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τησ 27ησ Απριλίου 2016 για την προςταςία των
φυςικϊν προςϊπων ζναντι τησ επεξεργαςίασ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτήρα και ενςωμάτωςη ςτην εθνική
νομοθεςία τησ Οδηγίασ (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τησ 27ησ Απριλίου 2016
και άλλεσ διατάξεισ» (Α’ 137),
κβ) Του Ν.4700/2020 «Ενιαίο κείμενο Δικονομίασ για το Ελεγκτικό υνζδριο, ολοκληρωμζνο νομοθετικό πλαίςιο για
τον προςυμβατικό ζλεγχο, τροποποιήςεισ ςτον Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο, διατάξεισ για την
αποτελεςματική απονομή τησ δικαιοςφνησ και άλλεσ διατάξεισ» (Α’ 127),
κγ) Του Π.Δ. 28/28 Ιουλίου 1931 «Ρερί Κϊδικοσ των νόμων περί τελϊν χαρτοςιμου» (ΦΕΚ Α’ 239), όπωσ
τροποποιικθκε και ιςχφει,
κδ) Του Π.Δ. 63/05 «Κωδικοποίθςθ τθσ νομοκεςίασ για τθν Κυβζρνθςθ και τα κυβερνθτικά όργανα» (ΦΕΚ Αϋ 98),
όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει,
κε) Του Π.Δ. 28/2015 «Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και ςτοιχεία» (ΦΕΚ Α' 34),
κςτ) Του Π.Δ. 70/2015 «(...) Αναςφςταςθ του Υπουργείου Ναυτιλίασ και Αιγαίου και μετονομαςία του ςε Υπουργείο
Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ (...)» (ΦΕΚ Α’ 114),
κη) Του Π.Δ. 80/2016 «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ» (ΦΕΚ Α’ 145),
κθ) Του Π.Δ. 39/2017 «Κανονιςμόσ εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν ενϊπιον τθσ Αρχισ Εξζταςθσ

1

Θ υποχρζωςθ ονομαςτικοποίθςθσ μετοχϊν εταιρειϊν που ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, απαιτείται ςφμφωνα με το άρκρο 8 του Ν.
3310/2005, ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων εκτιμϊμενθσ αξίασ ανϊτερθσ του ενόσ εκατομμυρίου ευρϊ (1.000.000,00 €).
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Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν» (ΦΕΚ Α’ 64).
κκ) Του Π.Δ. 13/2018 «Οργανιςμόσ Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ» (ΦΕΚ Α’ 26), όπωσ ιςχφει και
λ) Του Π.Δ. 83/2019 «Διοριςμόσ Αντιπροζδρου τθσ Κυβζρνθςθσ, Υπουργϊν, Αναπλθρωτϊν Υπουργϊν και
Υφυπουργϊν» (Α’ 121).
2. Σισ Αποφάςεισ όπωσ αυτζσ ιςχφουν:
α) Τθν υπ’ αρικ. Π1/2489/1995 Απόφαςθ του Υπουργοφ Εμπορίου «Συγκρότθςθ και λειτουργία των Επιτροπϊν
Ραραλαβισ υλικϊν. Διαδικαςία Ραραλαβισ» (ΦΕΚ Β’ 764),
β) Τθν υπ’ αρικ. 2024709/601/0026/8-4-1998 Απόφαςθ του Υπουργείου Οικονομικϊν «Κακοριςμόσ των
δικαιολογθτικϊν των δαπανϊν του Δθμοςίου για προμικειεσ και εργαςίεσ» (ΦΕΚ Βϋ 431), όπωσ τροποποιικθκε και
ιςχφει,
γ) Τθν υπ’ αρικ. 1013368/6976/0016/ΠΟΛ.1028/4.2.99 Απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν «Αποδεικτικό
ενθμερότθτασ για χρζθ και φορολογικζσ υποχρεϊςεισ προσ το Δθμόςιο» (ΦΕΚ Β’ 153),
δ) Τθν υπ’ αρικ. 2/51557/0026/2001 Απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν «Περί καθοριςμοφ επιτοκίου των
προκαταβολϊν για προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεςιϊν ή εκτζλεςη ζργων» (Β’ 1209),
ε) Τθν υπ’ αρικ. 20977/2007 Κ.Υ.Α. των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ «Δικαιολογητικά για την τήρηςη των
μητρϊων του Ν. 3310/2005, όπωσ τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/2005» (Β’ 1673),
ςτ) Τθν υπ’ αρικ. 1191/14-3-2017 ΚΥΑ περί «Καθοριςμοφ του χρόνου, τρόπου υπολογιςμοφ τησ διαδικαςίασ
*παρακράτηςησ και απόδοςησ τησ κράτηςησ 0,06% υπζρ τησ ΑΕΠΠ (…)» (Β’ 969),
η) Τθν υπ’ αρικ. 57654/2017 Υπουργικι Απόφαςθ «Ρφθμιςη ειδικότερων θεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςησ του
Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μητρϊου Δημοςίων υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξησ» (Β’
1781),
θ) Τθν υπ’ αρικ. 56902/215/2017 Απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και
διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εθνικοφ υςτήματοσ Ηλεκτρονικϊν Δημοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)» (Β’ 1924), και
κ) Τθν υπ’ αρικμ. 3/2018 (ΑΔΑ:ΩΤ0ΝΟΡΡΕ-5Ν4) Γνωμοδότθςθ του Δ’ Τμιματοσ του Νομικοφ Συμβουλίου του
Κράτουσ,
τισ ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, τισ λοιπζσ διατάξεισ που αναφζρονται ρθτά ι
απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ, κακϊσ και το ςφνολο των διατάξεων του
αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και
εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω.
3. Το αρικ. πρωτ. Α1000.0/11517/2016/07-09-2016 ζγγραφο Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γρ. Υπουργοφ με ςυνθμμζνο το υπϋ αρικμ.
24/24-06-2016 Ρρακτικό Συνεδρίαςθσ του Συμβουλίου Επιτελικοφ Σχεδιαςμοφ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ςφμφωνα με το οποίο
εγκρίκθκε θ ςκοπιμότθτα υλοποίθςθσ εν λόγω ζργου.
4. Το αρικ. πρωτ. 2832.5/52241/2020/11-08-2020 ΦΕΣ ΥΝΑΝΡ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΕΜ μετά του ςυνθμμζνου εγγράφου
τεκμθρίωςθσ, το οποίο καταχωρικθκε ςτο ΚΘΜΔΘΣ ωσ πρωτογενζσ αίτθμα τθσ προμικειασ με ΑΔΑΜ:
20REQ007230859.
5. Τθν υπ’ αρικμόν Δ64/2020/20-08-2020 (Ε) Απόφαςθ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων, με κζμα:
«Παροχή ςφμφωνησ γνϊμησ τησ Αρχήσ για την προςφυγή ςτη διαδικαςία διαπραγμάτευςησ χωρίσ δημοςίευςη
προκήρυξησ, κατά τη διάταξη του άρθρου 32 παρ. 2 περίπτωςη γ του ν. 4412/2016, για τη ςφναψη ςφμβαςησ για
την προμήθεια δεκαπζντε (15) μόνιμων ηλεκτρο-οπτικϊν ςυςτημάτων (θερμικϊν καμερϊν) και δζκα (10) φορητϊν
ηλεκτρο-οπτικϊν ςυςτημάτων (θερμικϊν καμερϊν).(…)».
6.

θ

Τθν υπϋ αρικ. πρωτ.: 1831/20.08.2020 (ΑΔΑ: Ψ8Γ4653ΠΓ-6ΔΦ) 2 Ρρόςκλθςθ τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ
Διαχείριςθσ Ε.Ρ. Αλιείασ & Θάλαςςασ για τθν υποβολι προτάςεων ςτο πλαίςιο του Ε.Ρ. Αλιείασ και Θάλαςςασ
2014-2020,

7. Τθν υπ’ αρικ. πρωτ.: 87942/21-08-2020 (ΑΔΑ: 6ΝΞΩ46ΜΣΛΡ-5ΚΟ) Απόφαςθ Υπουργείου Ανάπτυξθσ και
Επενδφςεων/ΓΓΔΕ-ΕΣΡΑ/ΓΔΔΕ/ΔΔΕ/Τμ. Κατάρτιςθσ Ετθςίων Ρρογραμμάτων, περί ζγκριςθσ ζνταξθσ/τροποποίθςθσ
ςτο ΡΔΕ 2020, ΣΑΕ 150 του ζργου «Ρρομικεια μόνιμων και φορθτϊν θλεκτροπτικϊν ςυςτθμάτων για τισ ανάγκεσ
του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.» με κωδικό 2020ΣΕ15000004, με τα αντίςτοιχα οικονομικά του ςτοιχεία #3.800.000,00€#, με τθν
οποία εγκρίκθκε το πρωτογενζσ αίτθμα τθσ προμικειασ (ΑΔΑΜ: 20REQ007231189).
ο

8. Τθν αρικ. πρωτ.: 2832.1/11881/2020/21-08-2020 (ΠΧ) Απόφαςθ ΥΝΑΝΡ/ΓΔΟΥ/ΔΙΡΕΑ 2 με κζμα «Προςφυγή ςτη
διαδικαςία διαπραγμάτευςησ χωρίσ δημοςίευςη προκήρυξησ διαγωνιςμοφ για την προμήθεια δεκαπζντε (15)
μόνιμων / ςταθερϊν (embedded) ηλεκτρο-οπτικϊν ςυςτημάτων ανίχνευςησ, παρακολοφθηςησ και εγκλωβιςμοφ
ςτόχων με θερμική κάμερα και δζκα (10) ατομικϊν φορητϊν ηλεκτρο-οπτικϊν ςυςτημάτων για την επιτήρηςη
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θαλάςςιου πεδίου,
#3.800.000,00€#».

ςυνολικοφ

προχπολογιςμοφ

τριϊν

εκατομμυρίων

οκτακοςίων

χιλιάδων

ευρϊ

ο

9. Το αρικ. Ρρωτ. 2834.5/54560/2020/25-08-2020 Υπθρεςιακό Σθμείωμα ΔΙΡΕΑ 4 με κζμα: «Διαβίβαςθ τεχνικϊν
Ρροδιαγραφϊν για τθν “Ρρομικεια δζκα (10) ατομικϊν φορθτϊν θλεκτρο-οπτικϊν ςυςτθμάτων για τθν
επιτιρθςθ καλάςςιου πεδίου” και τθν “Ρρομικεια δεκαπζντε (15) Θλεκτρο-Οπτικϊν Συςτθμάτων για ανάγκεσ
πλωτϊν μζςων ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.”
ο

10. Τθν αρικ. Ρρωτ. 2831.8-1/55089/2020/28-08-2020 (ΑΔΑ: Ω5Β4653ΠΩ-7ΒΘ) Απόφαςθ ΥΝΑΝΡ/ΓΔΟΥ/ΔΙΡΕΑ 1 με
κζμα «υγκρότηςη Επιτροπήσ Διενζργειασ των Διαδικαςιϊν Διαπραγμάτευςησ χωρίσ προηγοφμενη δημοςίευςη
κατά άρθρο 32 και 32Α του Ν.4412/2016 για το ζργο “Προμήθεια Δεκαπζντε (15) Μόνιμων/ςταθερϊν (embedded)
ηλεκτρο-οπτικϊν ςυςτημάτων ανίχνευςησ, παρακολοφθηςησ και εγκλωβιςμοφ ςτόχων με θερμική κάμερα και
δζκα (10) ατομικϊν φορητϊν ηλεκτρο-οπτικϊν υςτημάτων για την επιτήρηςη θαλάςςιου πεδίου, ςυνολικοφ
προχπολογιςμοφ 3.800.000,00 ευρϊ”».

Προςκαλεί
1. τουσ κάτωκι οικονομικοφσ φορείσ:
i. «ADAPTIT SA», Θουκυδίδθ 4, 14565, Άγιοσ Στζφανοσ
email: info@adaptit.gr , vkar@adaptit.gr , fax: 2105124820
ii. «ELMARE», Μπουμπουλίνασ και Ρροφςςθσ 1, 18755 Κερατςίνι
email: account@elmare.gr , fax: 2104004949
iii. «ALTUS», Λεωφόροσ Μαρακϊνοσ 110 και Καηαντηάκθ, 15344 Γζρακασ
email: ppierettis@altus-lsa.com , fax: 2169002516
να ςυμμετάςχουν ςτθ διαδικαςία διαπραγμάτευςθσ χωρίσ προθγοφμενθ δθμοςίευςθ, λόγω
κατεπείγουςασ ανάγκθσ, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ
προςφορά βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ, υποβάλλοντασ προςφορά για τθν Ρρομικεια
Μόνιμων και Φορθτϊν Θλεκτρο-οπτικϊν Συςτθμάτων για τισ ανάγκεσ του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ςυνολικισ
εκτιμϊμενθσ αξίασ ςφμβαςθσ τριϊν εκατομμυρίων οκτακοςίων χιλιάδων ευρϊ #3.800.000,00€#
(απαλλάςςεται ΦΡΑ και ςυμπεριλαμβάνονται λοιπζσ κρατιςεισ).
Ειδικότερα, θ διαδικαςία αφορά τθν προμικεια των κάτωκι ειδϊν:
i. Είδοσ Α: Δεκαπζντε (15) μόνιμων / ςτακερϊν (embedded) θλεκτρο-οπτικϊν ςυςτθμάτων
ανίχνευςθσ, παρακολοφκθςθσ και εγκλωβιςμοφ ςτόχων με κερμικι κάμερα, προχπολογιςκείςασ
αξίασ τριϊν εκατομμυρίων ευρϊ #3.000.000,00€# (απαλλάςςεται ΦΡΑ και ςυμπεριλαμβάνονται
λοιπζσ κρατιςεισ), [CPV: 35120000-1 (Συςτιματα και διατάξεισ επιτιρθςθσ και αςφαλείασ)] και
ii. Είδοσ Β: Δζκα (10) ατομικϊν φορθτϊν θλεκτρο-οπτικϊν ςυςτθμάτων για τθν επιτιρθςθ καλάςςιου
πεδίου, προχπολογιςκείςασ αξίασ οκτακοςίων χιλιάδων ευρϊ #800.000,00€# (απαλλάςςεται ΦΡΑ
και ςυμπεριλαμβάνονται λοιπζσ κρατιςεισ) [CPV: 35120000-1 (Συςτιματα και διατάξεισ επιτιρθςθσ
και αςφαλείασ)].
2. Οι προςφορζσ κα υποβλθκοφν, ςε ψθφιακι μορφι (μθ επανεγγράψιμο οπτικό δίςκο εντόσ
ςφραγιςμζνου φακζλου), εντόσ προκεςμίασ τουλάχιςτον επτά (07) θμερϊν από τθν αποςτολι τθσ
παροφςθσ ςτουσ αναφερόμενουσ τθσ παρ. 1 οικονομικοφσ φορείσ, ιτοι με καταλθκτικι θμερομθνία
υποβολισ προςφοράσ τθν 04-09-2020 και ϊρα 14:00.

ΤΟΡΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ
ΡΟΣΦΟΑΣ

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ
ΑΡΟΣΤΟΛΘΣ
ΤΘΣ ΡΟΣΚΛΘΣΘΣ
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ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ
ΕΝΑΞΘΣ
ΥΡΟΒΟΛΘΣ
ΡΟΣΦΟΩΝ

ΚΑΤΑΛΘΚΤΙΚΘ
ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ
ΥΡΟΒΟΛΘΣ
ΡΟΣΦΟΩΝ
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Υπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ
Ρολιτικισ/
Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν /
Διεφκυνςθ Ρρομθκειϊν και Εποπτείασ
Αποκθκϊν

28-08-2020

(Λιμζνασ Ρειραιά,
Ακτι Βαςιλειάδθ, Ρφλθ Ε1-Ε2,
ΤΚ: 18510,
οσ
4 όροφοσ, Γρ. 422)

31-08-2020

04-09-2020

και ϊρα 09:00

και ϊρα 14:00

Θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν (διενζργεια διαδικαςίασ ανάκεςθσ) ορίηεται θ 7θ
επτεμβρίου θμζρα Δευτζρα και ϊρα 11:00 ςτθν αίκουςα 318 του ΤΝΑΝΠ.
Μετά τθ παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ
προςφοράσ. Προςφορζσ που υποβάλλονται ι περιζρχονται κακ’ οιονδιποτε άλλο τρόπο πζραν του
περιγραφόμενου ςτθν παροφςα κα κεωροφνται απαράδεκτεσ και δεν κα εξετάηονται. Ο χρόνοσ
υποβολισ τθσ προςφοράσ κα βεβαιϊνεται με ςχετικι βεβαίωςθ του Γρ. Γραμματείασ τθσ Διεφκυνςθσ
Ρρομθκειϊν & Εποπτείασ Αποκθκϊν.
3. Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, με αιτιολογθμζνθ ειςιγθςι του, μπορεί να προτείνει τθν
κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ για ολόκλθρθ ι μεγαλφτερθ ι μικρότερθ ποςότθτα κατά ποςοςτό ςτα
εκατό. Το ποςοςτό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 15% ςτθν περίπτωςθ τθσ μεγαλφτερθσ ποςότθτασ
ι το 50% ςτθν περίπτωςθ μικρότερθσ ποςότθτασ.
Για κατακφρωςθ μζρουσ τθσ ποςότθτασ κάτω του κακοριηόμενου από τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ
ποςοςτοφ, απαιτείται προθγοφμενθ αποδοχι από τον προμθκευτι.
4. Οι προςκεκλθμζνοι οικονομικοί φορείσ δφνανται να υποβάλλουν προςφορά είτε για το ςφνολο των
ανωτζρω υπό προμικεια Ειδϊν, είτε τμθματικά για οποιοδιποτε Είδοσ, όπωσ αυτά περιγράφονται
αναλυτικά ςτο Ραράρτθμα Α’ (Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ) τθσ παροφςασ.
5. Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ
Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από Ριςτϊςεισ του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων
(Κωδικόσ εναρίκμου: 2020ΣΕ15000004, ΣΑΕ 150), φψουσ #3.800.000,00€#, ςφμφωνα με τθν
αρικ.πρωτ.:87942/21-08-2020 (ΑΔΑ: 6ΝΞΩ46ΜΤΛ-5ΚΟ) Απόφαςθ Υπουργείου Ανάπτυξθσ και
Επενδφςεων/ΓΓΔΕ-ΕΣΡΑ/ΓΔΔΕ/ΔΔΕ/Τμ. Κατάρτιςθσ Ετθςίων Ρρογραμμάτων, ςτθν οποία υφίςταται θ
εξισ ςθμείωςθ: «Σο ζργο με κωδικό 2020Ε15000004 εγκρίνεται υπό την προχπόθεςη μη ανάληψησ
οποιαςδήποτε νομικήσ δζςμευςησ πριν την ζνταξη του ζργου ςε Ε.Π. του ΕΠΑ». Για τθν εν λόγω
ςφμβαςθ βρίςκονται ςε εξζλιξθ διαδικαςίεσ ζνταξθσ ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα Αλιείασ και
Θάλαςςασ 2014-2020.
6. Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ (Ρρομθκευτζσ) απαιτείται να
διακζτουν θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι, που υποςτθρίηεται από
εγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό το οποίο χορθγικθκε από ζναν εγκεκριμζνο πάροχο υπθρεςιϊν
πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόφαςθ
2009/767/ΕΚ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και τισ διατάξεισ τθσ Υ.Α.
56902/215 “Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εθνικοφ υςτήματοσ Ηλεκτρονικϊν
Δημοςίων υμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)».
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7. Ρλθροφορίεσ ςτουσ ενδιαφερόμενουσ κα παρζχονται από τθ Διεφκυνςθ Ρρομθκειϊν και Εποπτείασ
Αποκθκϊν του Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ (Ακτι Βαςιλειάδθ, Ρφλθ Ε1-Ε2,
Ρειραιάσ, 4οσ όροφοσ, τθλ. 213137-4499/1081) κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ.
Σε περίπτωςθ που ηθτθκοφν εγκαίρωσ (31-08-2020), ιτοι τουλάχιςτον πζντε (05) θμζρεσ πριν τθν
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν από τουσ ενδιαφερόμενουσ προμθκευτζσ πρόςκετεσ
πλθροφορίεσ, ςχετικζσ µε τον προκθρυςςόμενο διαγωνιςμό, κα εφαρμόηονται τα οριηόμενα ςτα άρκρα
60 και 67 του Ν. 4412/2016. Αιτιματα παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων
υποβάλλονται μόνο θλεκτρονικά ςτθ διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου dipea.b@yna.gov.gr του
ΥΝΑΝΡ/ΓΔΟΥ/ΔΙΡΕΑ 2ο. Το θλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτθμάτων κα πρζπει απαραιτιτωσ
να είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ πλθροφοριϊν τα οποία υποβάλλονται είτε
εκτόσ των ανωτζρω προκεςμιϊν, είτε με διαφορετικό τρόπο από τον προαναφερόμενο, δεν
εξετάηονται. Σθμειϊνεται ότι οποιαδιποτε επικοινωνία μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου δφναται να
βεβαιϊνεται από ΥΝΑΝΡ/ΓΔΟΥ/ΔΙΡΕΑ 2ο, κατόπιν αιτιματοσ οποιουδιποτε προςκεκλθμζνου
οικονομικοφ φορζα.
8.
ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:
8.1 ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΚΑΙ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ:
8.1.1 Θ προςφορά ςυντάςςεται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα και υποβάλλεται ςε ψθφιακι μορφι (μθ
επανεγγράψιμο οπτικό δίςκο εντόσ ςφραγιςμζνου φακζλου) ςτο Υπουργείο Ναυτιλίασ και
Νθςιωτικισ Ρολιτικισ/ Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν / Διεφκυνςθ Ρρομθκειϊν και
Εποπτείασ Αποκθκϊν [ΥΝΑΝΡ/ΓΔΟΥ/ΔΙΡΕΑ 2ο (Λιμζνασ Ρειραιά, Ακτι Βαςιλειάδθ, Ρφλθ Ε1-Ε2, ΤΚ: 18510,
4οσ όροφοσ, Γρ. 422].
8.1.2 Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ είναι τουλάχιςτον δϊδεκα (12) μινεσ, προςμετροφμενοι από τθν
επομζνθ τθσ θμζρασ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτιςει παράταςθ του
χρόνου ιςχφοσ των προςφορϊν των ςυμμετεχόντων ςτο διαγωνιςμό ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο
97 του ν.4412/2016 (Α' 147).
8.1.3 Προςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου χρόνου
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.
8.1.4 Ρροςφορά που είναι αόριςτθ και ανεπίδεκτθ εκτίμθςθσ ι είναι υπό αίρεςθ απορρίπτεται ωσ
απαράδεκτθ
8.1.5 Μετά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, επί νομίμωσ υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν οι διαγωνιηόμενοι
παρζχουν διευκρινίςεισ µόνο όταν αυτζσ ηθτοφνται από τισ αρμόδιεσ Επιτροπζσ είτε κατά τθν ενϊπιόν
τουσ διαδικαςία είτε κατόπιν εγγράφου τθσ Υπθρεςίασ Διεφκυνςθσ Ρρομθκειϊν και Εποπτείασ
Αποκθκϊν/Τμ. 2ο μετά τθ ςχετικι γνωμοδότθςθ του οργάνου. Από τισ διευκρινίςεισ, οι οποίεσ
παρζχονται, ςφμφωνα µε τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψθ µόνο εκείνεσ που αναφζρονται ςτα ςθμεία
για τα οποία υποβλικθκε ςχετικό αίτθμα από τισ αρμόδιεσ Επιτροπζσ.
8.1.6 Αντιπροςφορά ι εναλλακτικι προςφορά δεν γίνεται δεκτι και απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.
8.1.7 Προςφορά γίνεται δεκτι μόνο για το ςφνολο τθσ ποςότθτασ των υπό προμικεια ειδϊν.
Προςφορά για μζροσ τθσ ποςότθτασ των ειδϊν δεν γίνεται αποδεκτι και απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.
8.1.8 Οι προςκεκλθμζνοι οικονομικοί φορείσ δφνανται να υποβάλλουν προςφορά είτε για το ςφνολο των
ανωτζρω υπό προμικεια Ειδϊν, είτε τμθματικά για οποιοδιποτε Είδοσ, όπωσ αυτά περιγράφονται
αναλυτικά ςτο Ραράρτθμα Α’ (Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ) τθσ παροφςασ.
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8.2 ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
8.2.1 Φάκελοσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ
Εντόσ του οπτικοφ δίςκου κα περιλαμβάνεται φάκελοσ με όνομα «ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ», ςτον οποίο κα
περιζχονται, επί ποινι απόρριψθσ, όλα τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά που τεκμθριϊνουν τθν τεχνικι
επάρκεια του οικονομικοφ φορζα ςφμφωνα με τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ και ςε κάκε περίπτωςθ τα
κάτωκι:
I. Αίτθςθ υμμετοχισ ςτο Διαγωνιςμό, με μορφι επιςτολισ θλεκτρονικά υπογεγραμμζνθ από τον
νόμιμο εκπρόςωπο του οικονομικοφ φορζα, ςτθν οποία κα αναγράφουν τα ακόλουκα ςτοιχεία:
α) τθν ανακζτουςα αρχι ςτθν οποία απευκφνεται (ιτοι Υπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ
Ρολιτικισ/Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν/Διεφκυνςθ Ρρομθκειϊν και Εποπτείασ
Αποκθκϊν/ Τμιμα 2ο Υλοποίθςθσ προμθκειϊν Τακτικϊν Διαγωνιςμϊν),
β) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ., τθ διεφκυνςθ κακϊσ και τον αρικμό τθλεφϊνου, φαξ και τθν
διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου του οικονομικοφ φορζα που ςυμμετζχει ςτο διαγωνιςμό (ςε
περίπτωςθ αντιπροςϊπευςθσ αναφζρονται τα ςτοιχεία του αντιπροςωπευόμενου). Σε περίπτωςθ
Ζνωςθσ/Κοινοπραξίασ πρζπει να αναγράφονται τα ανωτζρω ςτοιχεία για όλα τα μζλθ τθσ.
γ) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ (Αρικμόσ Ρρόςκλθςθσ, Τίτλοσ αυτισ όπωσ αναγράφεται ςτο
εξϊφυλλό τθσ και προχπολογιςκείςα αξία του διαγωνιςμοφ),
δ) ότι θ προςφορά ιςχφει και δεςμεφει τον προςφζροντα για διάςτθμα δϊδεκα (12) μθνϊν από τθν
επόμενθ τθσ διενζργειασ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ,
ε) ότι ζλαβαν γνϊςθ και αποδζχονται ανεπιφφλακτα όλουσ τουσ όρουσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ και
πλθροφν όλα τα κριτιρια ςυμμετοχισ,
ςτ) ότι δεν αποκλείςτθκαν τελεςίδικα από διαγωνιςμοφσ για προμικειεσ του Δθμοςίου, με απόφαςθ
τθσ Γενικισ Γραμματείασ Εμπορίου του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ οφτε κθρφχκθκαν
ζκπτωτοι με τελεςίδικθ απόφαςθ από ςυμβάςεισ άλλθσ Δθμόςιασ Υπθρεςίασ ι Ν.Ρ.Δ.Δ., Ν.Ρ.Ι.Δ. ι Α.Ε.
του Δθμοςίου Τομζα γιατί δεν εκπλιρωςαν τισ ςυμβατικζσ τουσ υποχρεϊςεισ,
η) το/τα είδοσ/είδθ για το/τα οποίο/α υποβάλλεται θ προςφορά,
θ) εάν για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό ο ςυμμετζχων ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ τρίτων φορζων και
αναφορά τθσ επωνυμίασ αυτϊν.
κ) εάν προτίκεται να ανακζςει οποιοδιποτε τμιμα τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ
και αναφορά τθσ επωνυμίασ αυτϊν και το αντίςτοιχο ποςοςτό επί του ςυνόλου τθσ ςφμβαςθσ,
II. Υπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/1986 (Αϋ 75) θλεκτρονικά 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 και προδιαγραφζσ του
παρόντοσ διαγωνιςμοφ.
III. Τθν τεχνικι προςφορά (θλεκτρονικά υπογεγραμμζνθ) του οικονομικοφ φορζα θ οποία κα πρζπει
να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί από τθν ανακζτουςα αρχι με το
Ραράρτθμα Α’ (Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ κάκε Είδουσ) τθσ παροφςασ Ρρόςκλθςθσ – Διακιρυξθσ,
περιγράφοντασ ακριβϊσ πωσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται. Ρεριλαμβάνει
ιδίωσ τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλότθτα των
προςφερόμενων ειδϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο ωσ
άνω Ραράρτθμα.
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Επίςθσ, ςτον ςυγκεκριμζνο φάκελο υποβάλλονται θλεκτρονικά τα δικαιολογθτικά ι/και οι ςχετικζσ
δθλϊςεισ που απαιτοφνται από το Ραράρτθμα Α’ (Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ κάκε Είδουσ) τθσ παροφςασ
Ρρόςκλθςθσ – Διακιρυξθσ.
τθν Σεχνικι Προςφορά, µε ποινι απόρριψθσ, δεν κα γίνεται καμία αναφορά ςε οικονομικά μεγζκθ ςτοιχεία τα οποία αναφζρονται µόνο ςτθν οικονομικι προςφορά.
8.2.2 Φάκελοσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ
Εντόσ του οπτικοφ δίςκου κα περιλαμβάνεται φάκελοσ με όνομα «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ», ςτον οποίο
κα περιζχονται, επί ποινι απόρριψθσ, όλα τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά αναφορικά με τθν οικονομικι
προςφορά του ςυμμετζχοντα οικονομικοφ φορζα.
Οι τιμζσ κα πρζπει να δίδονται ςε ΕΥΩ, ςυμπεριλαμβανομζνων των όποιων κρατιςεων υπζρ τρίτων και
κάκε είδουσ δαπανϊν για παράδοςθ των ειδϊν ςτο τόπο παράδοςθσ, κα αναγράφονται δε ολογράφωσ και
αρικμθτικϊσ. Ειδικότερα οι προςφζροντεσ ςτον φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ» κα πρζπει να
υποβάλλουν ςυνθμμζνα τα κάτωκι:
I.

Ρλιρθ και ςαφι περιγραφι των υπό προμικεια ειδϊν.

II. Τθν προςφερόμενθ τιμι ςε Ευρϊ ςυνολικά για τα είδθ που ο προςφζρων ςυμμετζχει, κακϊσ και
αναλυτικά για το κάκε είδοσ και ανά τιμι μονάδοσ, θ οποία κα αναγράφεται αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ.
Σε περίπτωςθ διαφοροποίθςθσ μεταξφ τθσ αναγραφόμενθσ τιμισ αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ,
λαμβάνεται υπόψθ θ τιμι ολογράφωσ. Στθν τιμι ςυμπεριλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ και κάκε
άλλθ επιβάρυνςθ κατά τθν κείμενθ νομοκεςία (απαλλαςςομζνου Φ.Ρ.Α.) για τθν παράδοςθ των ειδϊν
ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
III.

Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ [τουλάχιςτον δϊδεκα (12) μινεσ].

IV. Θ ςαφισ επιλογι ενόσ από τουσ τρόπουσ πλθρωμισ που περιγράφονται ςτο άρκρο 8.8 τθσ
παροφςασ Ρρόςκλθςθσ. Ο τρόποσ πλθρωμισ κα προςδιοριςτεί με επιςτολι ςε θλεκτρονικό αρχείο .pdf
θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο, από τον προςφζροντα.
Οι προςφζροντεσ υποχρεοφνται να αναλφουν το τίμθμα τθσ προςφοράσ τουσ ςφμφωνα με τον πίνακα που
ακολουκεί:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
ΡΕΙΓΑΦΘ
ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΟΥ
ΕΙΔΟΥΣ

ΡΟΣΟΤΘΤΑ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΘΣΘΣ

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΘ ΤΙΜΘ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΘ
ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΘ ΤΙΜΘ

(απαλλάςςεται ΦΡΑ ςυμπεριλαμβανομζνων
κρατιςεων υπζρ Δθμοςίου)

(απαλλάςςεται ΦΡΑ ςυμπεριλαμβανομζνων
κρατιςεων υπζρ Δθμοςίου)

Ρροςφορά που το ςυνολικό τθσ τίμθμα υπερβαίνει τθν προχπολογιςκείςα αξία του είδουσ,
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.
Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν
αναπροςαρμόηονται.
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Σε περίπτωςθ που ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Ραράρτθμα Α’ (Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ κάκε Είδουσ)
απαιτείται θ κατάκεςθ οιωνδιποτε οικονομικϊν ςτοιχείων, αυτά κα κατατίκενται μόνο εντόσ του
Φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά» ςε θλεκτρονικό αρχείο .pdf θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο.
8.2.3 Φάκελοσ Δικαιολογθτικϊν Ανάκεςθσ
Εντόσ του οπτικοφ δίςκου κα περιλαμβάνεται φάκελοσ με όνομα «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΑΝΑΘΕΣΘΣ», ςτον
οποίο κα περιζχονται επί ποινι απόρριψθσ τα κάτωκι δικαιολογθτικά και ζγγραφα:
(α) απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμο
ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ
καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ
(3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και
ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα
πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα
αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραφο. Από το πιςτοποιθτικό αυτό κα πρζπει να προκφπτει ότι δεν
υπάρχει ςε βάροσ του ςυμμετζχοντα αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ
λόγουσ:
i. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),
ii. δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ
ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C
195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ
του Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα
(ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο
του οικονομικοφ φορζα,
iii. απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το
Ν. 2803/2000 (Αϋ 48),
iv. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ
ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ
13θσ Ιουνίου 2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι
αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,
v. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ,
όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του
χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ
χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν
εκνικι νομοκεςία με το Ν. 3691/2008 (Αϋ 166),
vi. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ
Οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για
τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων
τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L
101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το Ν. 4198/2013 (Αϋ 215).
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(β) Ριςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που
να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του, άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ
ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του, από το οποίο κα προκφπτει
ότι:
i. Δεν τελοφν (οι διαγωνιηόμενοι) ςε κάποια από τισ αναφερόμενεσ του άρκρου 73 του ν.
4412/2016 καταςτάςεισ, ιτοι: δεν τελοφν ςε πτϊχευςθ και επίςθσ, ότι δεν τελοφν ςε διαδικαςία
κιρυξθσ πτϊχευςθσ.
ii. Δεν τελοφν (οι διαγωνιηόμενοι) υπό διαδικαςία εξυγίανςθσ του αρ. 99 του Ρτωχευτικοφ Κϊδικα,
όπωσ τροποποιικθκε με το Ν. 4013/2011 και ιςχφει και επίςθσ, ότι δεν ζχει κατατεκεί αίτθςθ
εξυγίανςθσ.
iii. Δεν τελοφν (οι διαγωνιηόμενοι) υπό διαδικαςία ςυνδιαλλαγισ του Ν. 3588/2007 (Ρτωχευτικόσ
Κϊδικασ).
iv. Δεν τελοφν (οι διαγωνιηόμενοι) υπό κοινι εκκακάριςθ, και, επίςθσ, ότι
διαδικαςία ζκδοςθσ απόφαςθσ κοινισ εκκακάριςθσ.

δεν τελοφν υπό

v. Δεν τελοφν (οι διαγωνιηόμενοι) υπό ειδικι εκκακάριςθ του άρκρου 106ια του Ρτωχευτικοφ
Κϊδικα (Ν. 3588/2007 όπωσ τροποποιικθκε με το Ν. 4013/2011 και ιςχφει) και, επίςθσ, ότι δεν
τελοφν υπό διαδικαςία ζκδοςθσ απόφαςθσ ειδικισ εκκακάριςθσ.
vi. Δεν τελοφν (οι διαγωνιηόμενοι) ςε αναγκαςτικι διαχείριςθ και, επίςθσ, ότι δεν τελοφν ςε
διαδικαςία κιρυξθσ ςε αναγκαςτικι διαχείριςθ.
vii.

Δεν τελοφν (οι διαγωνιηόμενοι) υπό παφςθ εργαςιϊν.

viii. Δεν τελοφν (οι διαγωνιηόμενοι) ςε πτωχευτικό ςυμβιβαςμό και, επίςθσ, ότι δεν τελοφν ςε
διαδικαςία κιρυξθσ πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ.
ix. Είναι ενιμεροι (οι διαγωνιηόμενοι) ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ που αφοροφν τισ ειςφορζσ
κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ), ςφμφωνα µε τισ διατάξεισ του ελλθνικοφ δικαίου.
Ραράλλθλα, κα δθλϊνουν όλουσ τουσ φορείσ ςτουσ οποίουσ (οι διαγωνιηόμενοι) καταβάλουν
ειςφορζσ κφριασ και επικουρικισ αςφάλιςθσ.
x.

Είναι ενιμεροι (οι διαγωνιηόμενοι) ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ τουσ.

xi. Είναι εγγεγραμμζνοι (οι διαγωνιηόμενοι) ςτο οικείο Επιμελθτιριο, ορίηοντασ ρθτά τθν επωνυμία
του Επιμελθτθρίου και το αντικείμενο των δραςτθριοτιτων που αςκοφν (ρθτά κατονομαηόμενεσ),
προκειμζνου για νομικά πρόςωπα, ι το ειδικό επάγγελμα τουσ, προκειμζνου για φυςικά πρόςωπα,
με το οποίο είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Επιμελθτιριο. Εφόςον δεν υποχρεοφνται ςε εγγραφι ςτο οικείο
Επιμελθτιριο να δθλϊνεται ρθτά ότι δεν υφίςταται ςχετικι υποχρζωςθ εγγραφισ τουσ.
(γ) Υπεφκυνθ Διλωςθ (θλεκτρονικά υπογεγραμμζνθ) νομίμου εκπροςϊπου από τθν οποία κα
προκφπτει ότι οι οικονομικοί φορείσ
i. δεν ζχουν ςυνάψει ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του
ανταγωνιςμοφ.
ii. δεν ζχουν κρικεί ζνοχοι ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που
απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων
επιλογισ δεν ζχουν αποκρφψει τθσ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςουν τα
δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατ' εφαρμογι του άρκρου 79 του ν. 4412/2016.
iii. δεν ςυντρζχει κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν.
4412/2016.
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iv. δεν ζχουν επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ
απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ
καταγγελία τθσ.
v. δεν τελοφν (οι διαγωνιηόμενοι) ςε αποκλειςμό από διαγωνιςμοφσ µε βάςθ αμετάκλθτθ απόφαςθ
του Υπουργοφ Ανάπτυξθσ κατά το άρκρο 74 του ν. 4412/2016 κατά τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ
προςφοράσ.
vi. Συνζταξαν τθν προςφορά ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ Ρρόςκλθςθσ – Διακιρυξθσ, των
οποίων ζλαβαν γνϊςθ και τουσ οποίουσ αποδζχονται ρθτά και ανεπιφφλακτα και τα ςτοιχεία που
αναφζρονται ςτθν προςφορά τουσ είναι ακριβι.
vii. Αναλαμβάνουν τθν υποχρζωςθ για τθν ζγκαιρθ και προςικουςα θλεκτρονικι υποβολι / ζντυπθ
προςκόμιςθ όπου απαιτείται των δικαιολογθτικϊν ανάκεςθσ.
viii. Ραραιτοφνται από κάκε δικαίωμα αποηθμίωςθσ για απόφαςθ του Οργάνου Λιψθσ Αποφάςεων
τθσ Ανακζτουςα Αρχισ, ματαίωςθσ, ακφρωςθσ ι διακοπισ του διαγωνιςμοφ.
(δ) Ρροκειμζνου να ελεγχκοφν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του Ν.
3310/2005, όπωσ ιςχφει (αμιγϊσ εκνικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ), δικαιολογθτικά ονομαςτικοποίθςθσ των
μετοχϊν, εφόςον ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είναι ανϊνυμθ εταιρεία. *Εξαιροφνται τθσ υποχρζωςθσ αυτισ οι
εταιρείεσ που είναι ειςθγμζνεσ ςτο Χρθματιςτιριο τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ και υποβάλλουν περί
τοφτου υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου τουσ+:
Ειδικότερα ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλλει πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, από
το οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ είναι ονομαςτικζσ, κακϊσ και αναλυτικι κατάςταςθ με τα ςτοιχεία
των μετόχων τθσ εταιρείασ και τον αρικμό των μετοχϊν κάκε μετόχου (μετοχολόγιο), όπωσ τα ςτοιχεία
αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ, το πολφ τριάντα εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από
τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ.
Εάν ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είναι αλλοδαπι ανϊνυμθ εταιρεία, και εφόςον ζχει, κατά το δίκαιο τθσ ζδρασ
τθσ, ονομαςτικζσ μετοχζσ προςκομίηει πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, από το
οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ είναι ονομαςτικζσ, αναλυτικι κατάςταςθ μετόχων, με αρικμό των
μετοχϊν του κάκε μετόχου, όπωσ τα ςτοιχεία αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ
με θμερομθνία το πολφ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ προςφοράσ ι κάκε άλλο
ςτοιχείο από το οποίο να προκφπτει θ ονομαςτικοποίθςθ μζχρι φυςικοφ προςϊπου των μετοχϊν, που ζχει
ςυντελεςτεί τισ τελευταίεσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ προςφοράσ.
Σε διαφορετικι περίπτωςθ, δθλαδι εφόςον κατά το δίκαιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει τθν ζδρα τθσ δεν
ζχει ονομαςτικζσ μετοχζσ, υποβάλλει βεβαίωςθ περί μθ υποχρζωςθσ ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν
από αρμόδια αρχι, εφόςον υπάρχει ςχετικι πρόβλεψθ, διαφορετικά προςκομίηει υπεφκυνθ διλωςθ του
διαγωνιηόμενου, ζγκυρθ και ενθμερωμζνθ κατάςταςθ μετόχων που κατζχουν τουλάχιςτον 1% των
μετοχϊν και αν δεν τθρείται τζτοια κατάςταςθ, ςχετικι κατάςταςθ μετόχων (με 1%), ςφμφωνα με τθν
τελευταία Γενικι Συνζλευςθ, αν οι μζτοχοι αυτοί είναι γνωςτοί ςτθν εταιρεία. Αν δεν προςκομιςκεί
κατάςταςθ κατά τα ανωτζρω, θ εταιρεία αιτιολογεί τουσ λόγουσ που οι μζτοχοι αυτοί δεν τθσ είναι
γνωςτοί.
Θ ανακζτουςα αρχι δεν υπειςζρχεται ςτθν κρίςθ τθσ ωσ άνω αιτιολογίασ. Δφναται, ωςτόςο, να αποδείξει
τθ δυνατότθτα υποβολισ τθσ κατάςταςθσ μετόχων, και μόνο ςτθν περίπτωςθ αυτι θ εταιρεία αποκλείεται
από τθν παροφςα διαδικαςία.
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Ρεραιτζρω, πριν τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ υποβάλλεται θ υπεφκυνθ διλωςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ
των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηςη των
μητρϊων του Ν. 3310/2005 όπωσ τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/2005».
8.2.4 Υποβολι δικαιολογθτικϊν ςε ζντυπθ μορφι
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί από προςφζροντεσ και υποψιφιουσ, ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο
κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν όλα ι οριςμζνα δικαιολογθτικά, όταν αυτό απαιτείται
για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ.
θμειϊνεται ότι τα δικαιολογθτικά ανάκεςθσ υποβάλλονται από τον/τουσ προςφζροντα/εσ θλεκτρονικά
μζςω του μθ επανεγγράψιμου οπτικοφ δίςκου, ςε μορφι αρχείων .pdf κακϊσ και προςκομίηονται κατά
περίπτωςθ από αυτόν/οφσ εντφπωσ εντόσ ςφραγιςμζνου φακζλου μζχρι και τθν καταλθκτικι θμερομθνία
υποβολισ προςφορϊν ςτον τόπο υποβολι προςφορϊν, κατά τισ διατάξεισ του ν. 4250/2014 (Α’ 94). Πταν
υπογράφονται από τον/τουσ ίδιο/ίδιουσ φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι.
Θ προςκόμιςθ όλων των ανωτζρω δικαιολογθτικϊν ανάκεςθσ ςε ζντυπθ μορφι, κα γίνεται ςτθν υπθρεςία
πρωτοκόλλου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ μζςα ςε καλά ςφραγιςμζνο φάκελο, ςτον οποίο κα αναγράφονται
(εξωτερικά) ευκρινϊσ με κεφαλαία γράμματα:
α) Θ Ρεριγραφι «Δικαιολογθτικά Ανάκεςθσ».
β) Ο πλιρθσ τίτλοσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ που διενεργεί τον διαγωνιςμό δθλ. Υπουργείο Ναυτιλίασ
και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ/ Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν/ Διεφκυνςθ Ρρομθκειϊν και
Εποπτείασ Αποκθκϊν/ Τμιμα 2ο Υλοποίθςθσ Ρρομθκειϊν Τακτικϊν Διαγωνιςμϊν.
γ) Ο αρικμόσ και ο τίτλοσ τθσ Ρρόςκλθςθσ-Διακιρυξθσ,
δ) Θ καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν,
ε) Τα πλιρθ ςτοιχεία του αποςτολζα,
ςτ) Θ ζνδειξθ «Να μθν ανοιχκεί από τθν ταχυδρομικι υπθρεςία ι τθ γραμματεία».
Δεν πρζπει να χρθςιμοποιθκοφν αυτοκόλλθτοι φάκελοι οι οποίοι είναι δυνατόν να αποςφραγιςκοφν και
να επαναςφραγιςκοφν χωρίσ να αφιςουν ίχνθ.
8.3 ΓΛΩΑ
Σα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Σε περίπτωςθ αςυμφωνίασ μεταξφ
των τμθμάτων των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ που ζχουν ςυνταχκεί ςε περιςςότερεσ γλϊςςεσ, επικρατεί θ
ελλθνικι ζκδοςθ.
Συχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Στισ περιπτϊςεισ που με τθν αίτθςθ ςυμμετοχισ ι τθν προςφορά υποβάλλονται ιδιωτικά ζγγραφα, αυτά
γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του Ν.4250/2014 (Αϋ 94) είτε και ςε απλι
φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ
οποία φζρει υπογραφι ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των
προςφορϊν.
Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ
τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το Ν. 1497/1984 (Αϋ188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά
ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο
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αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν
οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο.
Ειδικότερα, όλα τα δθμόςια ζγγραφα που αφοροφν αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ και που κα
κατατεκοφν από τουσ προςφζροντεσ ςτθν παροφςα διαδικαςία, κα είναι νόμιμα επικυρωμζνα, και θ
μετάφραςθ των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τθ μεταφραςτικι υπθρεςία του ΥΡ.ΕΞ., είτε
από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρολ.Δ. και 53 του
Κϊδικα περί Δικθγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραςτι τθσ χϊρασ προζλευςθσ, αν υφίςταται ςτθ χϊρα
αυτι τζτοια υπθρεςία.
Επιτρζπεται αντίςτοιχα θ κατάκεςθ οιουδιποτε δθμόςιου εγγράφου και δικαιολογθτικοφ που αφορά
αλλοδαπι Επιχείρθςθ με τθ μορφι επικυρωμζνθσ φωτοτυπίασ προερχόμενθσ είτε από το νόμιμο
επικυρωμζνο ζγγραφο από το αρμόδιο Ρροξενείο τθσ χϊρασ του προςφζροντοσ, είτε από το πρωτότυπο
ζγγραφο με τθν ςφραγίδα ‘’Apostile” ςφμφωνα με τθν ςυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 05-10-61. Θ επικφρωςθ
αυτι πρζπει να ζχει γίνει από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρ.Δ. και 53 του Κϊδικα
περί Δικθγόρων.
Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο (ςχζδια
– μελζτεσ) μποροφν να υποβάλλονται είτε ςτθν ελλθνικι είτε ςτθν αγγλικι γλϊςςα, χωρίσ να
ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι. Θ αρμόδια Επιτροπι Διενζργειασ των Διαδικαςιϊν Σφναψθσ
Δθμοςίων Συμβάςεων διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει τθν μετάφραςθ των ωσ άνω εντφπων, με ζξοδα
του ςυμμετζχοντα μζχρι τθν θμερομθνία που κα οριςκεί προσ τοφτο.
Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα
γίνεται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
8.4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Θ αρμόδια επιτροπι αξιολόγθςθσ του διαγωνιςμοφ (που ζχει οριςκεί από τθν ανακζτουςα αρχι),
προβαίνει ςτθ διαδικαςία ελζγχου και αξιολόγθςθσ των κατά περίπτωςθ φακζλων τθσ προςφοράσ κακϊσ
και των δικαιολογθτικϊν ανάκεςθσ.
Θ αρμόδια επιτροπι αξιολόγθςθσ του διαγωνιςμοφ ςυντάςςει και υπογράφει τα κατά περίπτωςθ
πρακτικά αξιολόγθςθσ των προςφορϊν και των δικαιολογθτικϊν ανάκεςθσ.
Θ ανακζτουςα αρχι εκδίδει τθ ςχετικι απόφαςθ επί τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν και των
δικαιολογθτικϊν και τθσ ανάκεςθσ τθσ προμικειασ των ειδϊν ςτθν ςυμμετζχουςα εταιρεία.
Επιςθμαίνεται ότι θ αξιολόγθςθ των προςφορϊν (τεχνικϊν και οικονομικϊν) γίνεται ςε ενιαίο ςτάδιο
με τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ (αξιολόγθςθ τεχνικϊν και οικονομικϊν προςφορϊν και δικαιολογθτικϊν
ανάκεςθσ με τθν ζκδοςθ ενόσ πρακτικοφ τθσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ και μίασ ενιαίασ απόφαςθσ τθσ
ανακζτουςασ αρχισ), ςφμφωνα με το άρκρο 32Α του ν. 4412/2016.
Οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ τουσ,
με τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου,
ςτθν δθλωκείςα με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ θλεκτρονικι διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα. Ο
χρόνοσ τθσ κοινοποίθςθσ αποδεικνφεται από τθν θμερομθνία και ϊρα αποςτολισ του ςχετικοφ μθνφματοσ
θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.
Θ επιτροπι αξιολόγθςθσ διαγωνιςμοφ ι άλλοι πιςτοποιθμζνοι χριςτεσ από τθν ανακζτουςα αρχι του
διαγωνιςμοφ μποροφν να απευκφνουν αιτιματα ςτουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ για παροχι
διευκρινίςεων επί των υποβλθκειςϊν προςφορϊν κακϊσ και επί των υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν και
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οι οικονομικοί φορείσ παρζχουν τισ διευκρινίςεισ εντόσ των κατά περίπτωςθ προκεςμιϊν που τουσ
ορίηονται.
8.5 ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΚΕ ΠΡΟΦΤΓΕ - ΠΡΟΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ
Διαφορζσ που προκφπτουν κατά τθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ παροφςασ Ρρόςκλθςθσ – Διακιρυξθσ,
διζπονται από τισ διατάξεισ του Βιβλίου ΙV άρκρα 345 ζωσ 374, του ν. 4412/2016. Ειδικότερα:
Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ και ζχει ι
είχε υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμιά από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ,
κατά παράβαςθ τθσ ευρωπαϊκισ ι εςωτερικισ νομοκεςίασ, δικαιοφται να αςκιςει προδικαςτικι
προςφυγι ενϊπιον τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ) κατά τθσ ςχετικισ πράξθσ ι
παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ2, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που
δικαιολογοφν το αίτθμά του.
Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι:
(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι
(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν, αν
χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ,
(γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα
ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα.
Ειδικά για τθν άςκθςθ προςφυγισ κατά προκιρυξθσ, θ πλιρθσ γνϊςθ αυτισ τεκμαίρεται μετά τθν
πάροδο δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ δθμοςίευςθ ςτο ΚΘΜΔΘΣ. Σε περίπτωςθ παράλειψθσ, θ
προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν
επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ.
Θ προδικαςτικι προςφυγι κατατίκεται θλεκτρονικά3 ςτθν ΑΕΡΡ, επιςυνάπτοντασ το ςχετικό ζγγραφο ςε
μορφι θλεκτρονικοφ αρχείου PortableDocumentFormat (PDF), το οποίο φζρει εγκεκριμζνθ προθγμζνθ
θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν.4
Διευκρινίηεται πωσ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 8 του Κανονιςμοφ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν
Ρροςφυγϊν (π.δ. 39/2017), υφίςταται υποχρζωςθ χριςθσ τυποποιθμζνου εντφπου, όπωσ αυτό
παρατίκεται ςτο Ραράρτθμα Ι εν λόγω Κανονιςμοφ και μπορεί να αναηθτθκεί ςε επεξεργάςιμθ μορφι
ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΑΕΡΡ (http://www.aepp-procurement.gr/).
Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο5 από τον
προςφεφγοντα υπζρ του Δθμοςίου, κατά τα ειδικά οριηόμενα ςτο άρκρο 363 του ν. 4412/2016 και ςτο
άρκρο 5 του π.δ. 39/2017, το οποίο επιςυνάπτεται ςε μορφι .pdf και επιςτρζφεται ςτον προςφεφγοντα ςε
περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ προςφυγισ του ι ςε περίπτωςθ που πριν τθν ζκδοςθ τθσ
απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ επί τθσ προςφυγισ, θ ανακζτουςα αρχι ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι
προβαίνει ςτθν οφειλόμενθ ενζργεια.
Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ
ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, θ οποία διαπιςτϊνεται με απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ μετά από άςκθςθ
2
3
4

5

Ρρβλ άρκρο 360 ν. 4412/2016.
Σφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 362 ν.4412/2016 και το π.δ.39/2017.
Σφμφωνα με τθν παρ.3 του άρκρου 8 τθσ ΥΑ 56902/215 “Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εθνικοφ
υςτήματοσ Ηλεκτρονικϊν Δημοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)”.
Σφμφωνα με το άρκρο 7 τθσ ΥΑ 56902/215/2.6.2017 (Β' 1924) “Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του
Εθνικοφ υςτήματοσ Ηλεκτρονικϊν Δημοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)”.
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προςφυγισ, ςφμφωνα με το άρκρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεςθ, δεν κωλφεται θ ςφναψθ τθσ
ςφμβαςθσ εάν υποβλικθκε μόνο μία (1) προςφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψιφιοι.6
Κατά τα λοιπά, θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ
διαδικαςίασ, εκτόσ αν ηθτθκοφν προςωρινά μζτρα προςταςίασ κατά το άρκρο 366 του ν.4412/2016.
Θ ανακζτουςα αρχι μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου:
• κοινοποιοφν τθν προςφυγι ςε κάκε ενδιαφερόμενο τρίτο ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν περ. α
του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και τθν περ. αϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 9
του π.δ. 39/2017.
• διαβιβάηουν ςτθν Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ) τα προβλεπόμενα ςτθν περ. β
του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και τθν περ. αϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 9
του π.δ. 39/2017.
Θ ΑΕΡΡ αποφαίνεται αιτιολογθμζνα επί τθσ βαςιμότθτασ των προβαλλόμενων πραγματικϊν και νομικϊν
ιςχυριςμϊν τθσ προςφυγισ και των ιςχυριςμϊν τθσ ανακζτουςασ αρχισ και, ςε περίπτωςθ παρζμβαςθσ,
των ιςχυριςμϊν του παρεμβαίνοντοσ και δζχεται (εν όλω ι εν μζρει) ι απορρίπτει τθν προςφυγι με
απόφαςι τθσ, θ οποία εκδίδεται μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμζρα
εξζταςθσ τθσ προςφυγισ.7
Θ Αρχι επιλαμβάνεται αποκλειςτικά επί κεμάτων που κίγονται με τθν προςφυγι και δεν μπορεί να
ελζγξει παρεμπιπτόντωσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ ι ηθτιματα που αφοροφν τθ διενζργεια τθσ διαδικαςίασ.
Σε περίπτωςθ ςυμπλθρωματικισ αιτιολογίασ επί τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, αυτι υποβάλλεται ζωσ και
δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν ςυηιτθςθ τθσ προςφυγισ και κοινοποιείται αυκθμερόν ςτον προςφεφγοντα
μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ι αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδιποτε πρόςφορο μζςο.
Υπομνιματα επί των απόψεων και τθσ ςυμπλθρωματικισ αιτιολογίασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ
κατατίκενται μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ζωσ πζντε (5) θμζρεσ πριν από τθ ςυηιτθςθ τθσ
προςφυγισ.8
Οι χριςτεσ - οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ προςφυγισ από τθν
ΑΕΡΡ.9
Θ άςκθςθ τθσ ωσ άνω προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων
βοθκθμάτων τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 του ν. 4412/2016 κατά
των εκτελεςτϊν πράξεων ι παραλείψεων των ανακετουςϊν αρχϊν.
Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον μπορεί να ηθτιςει τθν αναςτολι τθσ εκτζλεςθσ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ και
τθν ακφρωςι τθσ ενϊπιον του αρμοδίου δικαςτθρίου.10 Δικαίωμα άςκθςθσ των ίδιων ενδίκων
βοθκθμάτων ζχει και θ ανακζτουςα αρχι, αν θ ΑΕΡΡ κάνει δεκτι τθν προδικαςτικι προςφυγι. Με τα
ζνδικα βοθκιματα τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ λογίηονται ωσ ςυμπροςβαλλόμενεσ
με τθν απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ και όλεσ οι ςυναφείσ προσ τθν ανωτζρω απόφαςθ πράξεισ ι παραλείψεισ τθσ
ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον ζχουν εκδοκεί ι ςυντελεςτεί αντιςτοίχωσ ζωσ τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ
αναςτολισ ι τθν πρϊτθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ.

6
7
8
9

10

Ρρβ. άρκρο 364, παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 43 παρ. 41, περ. β) του ν. 4605/2019.
Θ διαδικαςία εξζταςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ορίηεται ςτο άρκρο 367 του ν. 4412/2016
Ρρβλ. άρκρο 365 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 43 παρ. 42 του ν. 4605/2019.
Σφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 19 του ΡΔ 39/4.5.2017 – Κανονιςμόσ εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν ενϊπιον
τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν
Ρρβλ. Άρκρο 372 παρ. 1 ζωσ 3 του ν. 4412/2016.
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Θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ δεν εξαρτάται από τθν προθγοφμενθ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ.
Θ αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από τθν
κοινοποίθςθ ι τθν πλιρθ γνϊςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ. Για τθν άςκθςθ τθσ
αιτιςεωσ αναςτολισ κατατίκεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 4 του
ν.4412/2016. Θ άςκθςθ αίτθςθσ αναςτολισ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι
διαταγι ο αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά.11
Τζλοσ, είναι δυνατι θ άςκθςθ προδικαςτικισ προςφυγισ ςτθν ΑΕΡΡ, για τθν κιρυξθ ακυρότθτασ τθσ
ςυναφκείςασ ςφμβαςθσ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτα άρκρα 368 ζωσ και 371 του ν. 4412/2016.
8.6 ΕΓΓΤΗΕΙ
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα ι χρθματοδοτικά ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ
επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων βϋ και γϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 14 του Ν.4364/ 2016
(Αϋ13)12, που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι
ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν,
επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου
Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί
παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα
τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ
ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα.
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ
εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυιςεισ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β) τον
εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το ποςό
που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα
υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάκε
μζλοσ τθσ ζνωςθσ), η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ
παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ
αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα ςτοιχεία τθσ
ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν του διαγωνιςμοφ, κ) τθν
θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ
εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι
ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ
εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.
Σχετικά υποδείγματα εγγυθτικϊν επιςτολϊν παρατίκενται ςτο Ραράρτθμα Β’ τθσ παροφςασ Ρρόςκλθςθσ –
Διακιρυξθσ.
Θ Ανακζτουςα Αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει
τθν εγκυρότθτά τουσ.
8.6.1 Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ Καλισ Εκτζλεςθσ – Προκαταβολισ
Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ προ ι το αργότερο κατά τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ να
κατακζςει ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ, που να καλφπτει ΠΟΟΣΟ 5% τθσ ςυμβατικισ αξίασ
11

12

Ρρβλ άρκρο 372 παρ. 4 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016
Ρρβλ. άρκρο 120 Ν.4512/2018 (ΦΕΚ Αϋ 5/17.1.2017), κακϊσ και άρκρο 15 παρ.1 Ν.4541/2018 (ΦΕΚ Αϋ 93/31.5.2018),
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χωρίσ τον ΦΡΑ, ςφμφωνα με το άρκρο 72 παρ. 1 β) του Ν.4412/2016. Υπόδειγμα εγγυθτικισ παρζχεται
ςτο Ραράρτθμα Β τθσ παροφςασ.
Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ πρζπει να είναι κατά τρείσ (03) μινεσ μεγαλφτεροσ από
τον χρόνο παράδοςθσ των ειδϊν, με δικαίωμα παράταςθσ αυτισ κατόπιν αιτιματοσ τθσ Ανακζτουςασ
Αρχισ.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι, πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα
αναφερόμενα ςτο άρκρο 8.1. τθσ παροφςασ ςτοιχεία και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ
ςφμβαςθσ. Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με το Υπόδειγμα Α’ που περιλαμβάνεται ςτο Ραράρτθμα Β’
τθσ Ρρόςκλθςθσ – Διακιρυξθσ και τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του Ν.4412/2016.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων
των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου,
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τυχόν ιςόποςθσ προσ αυτόν προκαταβολισ.
Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά το άρκρο 132 του ν.4412/2016, θ οποία ςυνεπάγεται
αφξθςθ τθσ ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ,
ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ
(απαλλάςςεται ΦΡΑ).
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι
ειδικότερα ορίηει.
Στθν περίπτωςθ χοριγθςθσ προκαταβολισ, μεγαλφτερου φψουσ από αυτό που καλφπτεται με τθν εγγφθςθ
καλισ εκτζλεςθσ προςκομίηεται από τον ανάδοχο εγγφθςθ προκαταβολισ, ςφμφωνα με το υπόδειγμα Β’
που περιλαμβάνεται ςτο Ραράρτθμα Β’ τθσ Ρρόςκλθςθσ – Διακιρυξθσ, που κα καλφπτει τθ διαφορά
μεταξφ του ποςοφ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και του ποςοφ τθσ καταβαλλομζνθσ προκαταβολισ.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ και θ εγγφθςθ προκαταβολισ επιςτρζφονται ςτο ςφνολό τουσ μετά τθν
οριςτικι ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι του ςυνόλου του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ και φςτερα από
τθν εκκακάριςθ τυχόν απαιτιςεων του Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ. Εάν ςτο
πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει
εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι των ωσ άνω εγγυιςεων γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των
παρατθριςεων και του εκπροκζςμου.
8.6.2 Εγγφθςθ και Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Λειτουργίασ
8.6.2.1 Ο Ανάδοχοσ µε τθν υπογραφι του πρωτοκόλλου οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ
υποχρεοφται να κατακζςει ζγγραφθ διλωςθ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ (ΕΓΓΥΘΣΘ ΚΑΛΘΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ) για
κάκε υπό προμικεια είδοσ ςφμφωνα µε τα οριηόμενα ςτο Ραράρτθμα Αϋ (Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ κάκε
Είδουσ) ςε ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ των άρκρων 215 και 72 ν. 4412/2016, όπωσ ζχει τροποποιθκεί και
ιςχφει, ωσ εξισ:
 Είδοσ Α: για περίοδο τουλάχιςτον δφο (02) ετϊν από τθν θμερομθνία οριςτικισ Ροιοτικισ και
Ροςοτικισ Ραραλαβισ,
 Είδοσ Β: για περίοδο τουλάχιςτον δφο (02) ετϊν από τθν θμερομθνία οριςτικισ Ροιοτικισ και
Ροςοτικισ Ραραλαβισ.
Το χρονικό διάςτθμα μεταξφ τθσ παράδοςθσ και τθσ οριςτικισ Ροιοτικισ και Ροςοτικισ Ραραλαβισ δεν
ςυμπεριλαμβάνεται ςτθν περίοδο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ.
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Κατά τθν περίοδο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ο ανάδοχοσ ευκφνεται για τθν καλι λειτουργία των ειδϊν,
ςφμφωνα με τα αναλυτικά αναγραφόμενα ςτο Ραράρτθμα Αϋ (Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ) τθσ παροφςασ.
8.6.2.2 Θ ανωτζρω ζγγραφθ εγγφθςθ κα ςυνοδεφεται από ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ για
κάκε υπό προμικεια είδοσ ξεχωριςτά, θ οποία κα ιςχφει για χρονικό διάςτθμα κατά τρεισ (03) μινεσ
μεγαλφτερο από τον οριηόμενο ςτθ Σφμβαςθ χρόνο εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ και κα πρζπει να είναι
ςφμφωνθ µε το Υπόδειγμα Γϋ του Ραραρτιματοσ Β’ τθσ παροφςασ Ρρόςκλθςθσ – Διακιρυξθσ. Ο χρόνοσ
ζναρξθσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ λειτουργίασ κα είναι θ θμερομθνία οριςτικισ ποιοτικισ και
ποςοτικισ παραλαβισ του εξοπλιςμοφ και το φψοσ τθσ κα ανζρχεται ςτο ποςό των:
 εκατόν πενιντα χιλιάδων ευρϊ #150.000,00€# για το Είδοσ Α, και
 ςαράντα χιλιάδων ευρϊ #40.000,00€# για το Είδοσ Β.
Θ ωσ άνω ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΚΑΛΘΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ αποςκοπεί ςτθν εξαςφάλιςθ τθσ αποκατάςταςθσ των
ελαττωμάτων που ανακφπτουν ι των βλαβϊν που προκαλοφνται κατά τθν περίοδο εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ.
Για τθν παρακολοφκθςθ τθσ εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του αναδόχου θ επιτροπι
παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ, ι ειδικι επιτροπι που ορίηεται για το ςκοπό αυτόν από τθν
Ανακζτουςα Αρχι, προβαίνει ςτον απαιτοφμενο ζλεγχο τθσ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου ςτα
προβλεπόμενα ςτθν ςφμβαςθ για τθν εγγυθμζνθ λειτουργία κακ’ όλον τον χρόνο ιςχφοσ τθσ τθρϊντασ
ςχετικά πρακτικά. Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου προσ τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ, θ
επιτροπι ειςθγείται ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ςφμβαςθσ τθν ζκπτωςθ του αναδόχου.
Μζςα ςε ζνα (01) μινα από τθν λιξθ του προβλεπόμενου χρόνου τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, θ επιτροπι
παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ, ι θ ειδικι επιτροπι, ςυντάςςει ςχετικό πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ
εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ςτο οποίο αποφαίνεται για τθν ςυμμόρφωςθ του αναδόχου ςτισ απαιτιςεισ τθσ
ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ, ολικισ ι μερικισ, του αναδόχου, το ςυλλογικό όργανο μπορεί
να προτείνει τθν ολικι ι μερικι κατάπτωςθ τθσ εγγυιςεωσ καλισ λειτουργίασ που προβλζπεται ανωτζρω.
Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ωσ άνω
διαδικαςίασ θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ λειτουργίασ αποδεςμεφεται και επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο.
8.7 ΤΜΒΑΗ
Μετά τθν ανακοίνωςθ ανάκεςθσ υπογράφεται και από τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ ςφμβαςθ προμικειασ
ειδϊν ςφμφωνα με το Ραράρτθμα Γ. Θ ςφμβαςθ καταρτίηεται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Με τθν ανακοίνωςθ τθσ ανάκεςθσ θ ςφμβαςθ κεωρείται ωσ ςυναφκείςα, το δε ζγγραφο τθσ ςφμβαςθσ
ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.
Ο Προμθκευτισ ςτον οποίο ανατίκεται θ προμικεια υποχρεοφται να προςζλκει λόγω του επείγοντοσ
του χαρακτιρα τθσ προμικειασ εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ
τθσ ανακοίνωςθσ για τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ προςκομίηοντασ και τθν προβλεπόμενθ
εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ αυτισ.
Σε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ, εφόςον ςυμφωνιςουν προσ τοφτο και τα δφο
ςυμβαλλόμενα μζρθ και υπό τθν προχπόκεςθ ότι θ τροποποίθςθ προβλζπεται από ςυμβατικό όρο,
μπορεί να τροποποιείται θ ςφμβαςθ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου τθσ ανακζτουςασ
αρχισ.
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8.8 ΧΡΟΝΟ & ΣΟΠΟ ΠΑΡΑ∆ΟΗ - ΠΑΡΑΣΑΗ ΠΑΡΑ∆ΟΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα υπό προμικεια είδθ ςε πλιρθ λειτουργία και ζτοιμα προσ
χριςθ (με ευκφνθ και δαπάνθ του ιδίου), ςτον τόπο και χρόνο που αναλυτικά ορίηεται ςτο Ραράρτθμα Α’
(Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ κάκε Είδουσ) τθσ παροφςασ.
Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των ειδϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ
ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ προχποκζςεισ του άρκρου 206 του Ν. 4412/2016. Στθν
περίπτωςθ που το αίτθμα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και θ παράταςθ χορθγείται χωρίσ να ςυντρζχουν
λόγοι ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν
εμπρόκεςμθ παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του άρκρου 207 του Ν.
4412/2016.
Θ παραλαβι των ςυμβατικϊν ειδϊν κα γίνει από τθν αρμόδια Επιτροπι παραλαβισ του ΥΝΑΝΡ ςφμφωνα
με τα αναφερόμενα ςτο Ραράρτθμα Α’ (Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ κάκε Είδουσ) τθσ Ρρόςκλθςθσ –
Διακιρυξθσ, τθν αρικ. Ρ1/2489/22-8-1995 Απόφαςθ ΥΡΕΜ, κακϊσ και κατά αναλογία ςφμφωνα με τα
προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ των άρκρων 208 και 209 του ν. 4412/2016.
8.9 ΠΛΗΡΩΜΗ
8.9.1 Θ πλθρωμι του προμθκευτι κα πραγματοποιθκεί με ζναν από τουσ παρακάτω τρόπουσ:
α) Με τθν εξόφλθςθ του 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι των ειδϊν, ι
β) Με τθ χοριγθςθ ζντοκθσ προκαταβολισ μζχρι ποςοςτοφ 50% τθσ ςυμβατικισ αξίασ (απαλλάςςεται
ΦΡΑ), με τθν κατάκεςθ ιςόποςθσ εγγφθςθσ θ οποία κα καλφπτει τθ διαφορά μεταξφ του ποςοφ τθσ
εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και του ποςοφ τθσ καταβαλλόμενθσ προκαταβολισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα
ςτο άρκρο 72§1 περ. δ του Ν. 4412/2016, και τθν καταβολι του υπολοίπου μετά τθν οριςτικι παραλαβι
των ειδϊν.
Θ παραπάνω προκαταβολι κα είναι ζντοκθ. Κατά τθν εξόφλθςθ κα παρακρατείται τόκοσ επί τθσ
ειςπραχκείςασ προκαταβολισ και για το χρονικό διάςτθμα υπολογιηόμενου από τθν θμερομθνία λιψεωσ
μζχρι τθν θμερομθνία οριςτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ. Για τον υπολογιςμό του τόκου κα λαμβάνεται
υπόψθ το φψοσ του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δθμοςίου 12μθνθσ διάρκειασ που κα ιςχφει
κατά τθν θμερομθνία λιψθσ τθσ προκαταβολισ προςαυξθμζνο κατά 0,25 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ13 το οποίο
κα παραμζνει ςτακερό μζχρι τθν εξάντλθςθ του ποςοφ τθσ χορθγθκείςασ προκαταβολισ14.
8.9.2 Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν
και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του Ν. 4412/2016, κακϊσ
και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον
ζλεγχο και τθν πλθρωμι. Ωσ προσ τα δικαιολογθτικά πλθρωμισ και λοιπά ςτοιχεία ιςχφουν κατά αναλογία
τα όςα αναφζρονται ςτο άρκρο 200 του ν. 4412/2016, τθν υπ’ αρικ. 2024709/601/0026/8-4-1998
απόφαςθ του Υπουργείου Οικονομίασ & Οικονομικϊν και τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ.
8.9.3 Οι προςφζροντεσ δφνανται να επιλζξουν με ςχετικι διλωςι τουσ ςτον υποφάκελο τθσ οικονομικισ
προςφοράσ τουσ ζναν εκ των δφο (02) ανωτζρω τρόπων, ςε αντίκετθ περίπτωςθ κα λαμβάνεται υπόψθ ωσ
τρόποσ πλθρωμισ θ περίπτωςθ α), ιτοι θ εξόφλθςθ του 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι
παραλαβι των ειδϊν.
13

14

Βλ. Απόφαςθ 2/51557/0026/10-09-01 ΦΕΚ 1209/Β/01 Υπ. Οικονομικϊν, ςτο βακμό που θ Α.Α. υπάγεται ςτο
πεδίο εφαρμογισ τθσ
Θ απόςβεςθ τθσ προκαταβολισ και θ επιςτροφι τθσ εγγφθςθσ προκαταβολισ πραγματοποιοφνται ςφμφωνα με
τισ διατάξεισ του άρκρου 72 του Ν. 4412/2016 και τον τρόπο που ορίηει θ Α.Α.
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8.9.4 Τον προμθκευτι βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με
τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ, για τθν παράδοςθ των ειδϊν ςτον τόπο και με
τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:
α) Κράτθςθ 0,07% υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων, θ οποία υπολογίηεται
επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε
ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει),
β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε
πλθρωμι από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ
Δθμοςίων Συμβάςεων και Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του Ν. 4412/2016, υπό
τθν προχπόκεςθ ζκδοςθσ τθσ προβλεπόμενθσ ςτθν προαναφερόμενθ διάταξθ ΚΥΑ.
γ) Κράτθςθ 0,06% υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ
αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ
ςφμβαςθσ (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).
Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%.
Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου
ειςοδιματοσ αξίασ 4% επί του κακαροφ ποςοφ κακϊσ πρόκειται για προμικεια αγακοφ.
8.9.5 Σθμειϊνεται ότι θ υποβολι του/των τιμολογίου/ων πϊλθςθσ, δεν μπορεί να γίνει προ τθσ
θμερομθνίασ εκδόςεωσ των Ρρωτοκόλλων οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ και θ εξόφλθςθ
τουσ κα γίνεται εντόσ των προκεςμιϊν κατά τθ κείμενθ νομοκεςία.
9. Αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ αποτελοφν τα κατωτζρω Ραραρτιματα Α’ ζωσ Γ’:
ΡΑΑΤΘΜΑ Α’
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ
ΡΑΑΤΘΜΑ Β’
ΥΡΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΟΛΩΝ
ΡΑΑΤΘΜΑ Γ’
ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
10.Θ παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ δφναται να ματαιωκεί ςε οποιοδιποτε ςτάδιο
ςτο ςφνολό τθσ με ειδικά αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αποφαςίηοντοσ οργάνου τθσ ανακζτουςασ
αρχισ, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο Ν. 4412/2016 και
ιδίωσ ςτο άρκρο 106.
11.Θ παροφςα Ρρόςκλθςθ κα καταχωρθκεί ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων
(ΚΘΜΔΘΣ) και κα αναρτθκεί ςτον ιςτότοπο https://diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) κακϊσ και
ςτουσ διαδικτυακοφσ τόπουσ του Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr) και του ΥΝΑΝΡ (www.ynanp.gr). Πλεσ οι
επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και όλεσ
οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν εκτελοφνται με τθ χριςθ του θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ςτθ διεφκυνςθ
dipea.b@yna.gov.gr.
Signature Not Verified

Ο Τπουργόσ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ANASTASIA LELAKI
Ημερομηνία: 2020.08.28 10:55:14 EEST
Αιτία: Ακριβές Αντίγραφο
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Επιςυνάπτονται:
Ραραρτιματα Αϋ ζωσ Γϋ.
ΠΙΝΑΚΑ ∆ΙΑΝΟΜΗ
Ι. ΑΠΟ∆ΕΚΣΕ ΠΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Οι κάτωκι οικονομικοί φορείσ:

i.

«ADAPTIT SA», Θουκυδίδθ 4, 14565, Άγιοσ Στζφανοσ
email: info@adaptit.gr , vkar@adaptit.gr , fax: 2105124820
ii. «ELMARE», Μπουμπουλίνασ και Ρροφςςθσ 1, 18755 Κερατςίνι
email: account@elmare.gr , fax: 2104004949
iii. «ALTUS», Λεωφόροσ Μαρακϊνοσ 110 και Καηαντηάκθ, 15344 Γζρακασ
email: ppierettis@altus-lsa.com , fax: 2169002516
2. Ρρόεδροσ και Μζλθ Επιτροπισ Διενζργειασ των Διαδικαςιϊν Διαπραγμάτευςθσ χωρίσ προθγοφμενθ
δθμοςίευςθ κατά άρκρο 32 και 32Α του Ν.4412/2016 για τθν εν λόγω προμικεια.
ΙΙ. ΑΠΟ∆ΕΚΣΕ ΠΡΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ (μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου)
1. ΥΝΑΝΡ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΕΜ
2. ΥΝΑΝΡ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΕΡΙΧ
3. ΥΝΑΝΡ/ΓΔΟΥ/ΔΙΡΟΡ-Β’
4. ΥΝΑΝΡ/ΓΔΟΥ/ΔΟΔ
5. Επιτελικι Δομι ΕΣΡΑ
ΙΙΙ. EΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ (μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου)
1. Γρ. κ. Υπουργοφ
2. Γρ. κ. Α/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.
3. Γρ. κ. Β’ Υ/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.
4. Γρ. κ. Δ.Κ.Α’
5. Γρ. κ. ΓΔΟΥ
ο
ο
6. ΓΔΟΥ/ΔΙΡΕΑ 1 – 4
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ

Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α Α’
ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
Είδοσ Α: Δεκαπζντε (15) μόνιμα / ςταθερά (embedded) ηλεκτρο-οπτικά ςυςτήματα ανίχνευςησ,
παρακολοφθηςησ και εγκλωβιςμοφ ςτόχων με θερμική κάμερα
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ΕΝΟΤΗΤΑ

1.

ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑ

ΑΡΑΙΤΗΣΗ

ΣΚΟΡΟΣ – ΓΕΝΙΚΑ.

1.1.

1.2.
1.3.

Το ζργο αφορά προμικεια και εγκατάςταςθ δεκα
πζντε (15) Ηλεκτρο – Οπτικϊν ςυςτθμάτων
ανίχνευςθσ – παρακολοφκθςθσ και εγκλωβιςμοφ
ςτόχων με κερμικι κάμερα για τισ ανάγκεσ των
Ρεριπολικϊν Σκαφϊν ΛΣ – ΕΛ.ΑΚΤ. Κάκε ςφςτθμα κα
περιλαμβάνει:
α) Αιςκθτιρεσ κερμικισ απεικόνιςθσ θμζρασ και
νφχτασ, με βάςεισ και μθχανιςμοφσ ςτακεροποίθςθσ
επί
κφμβαλου
–
Gimbal
(Γυροςκοπικά
ςτακεροποιθμζνο ςφςτθμα εντόσ του κφμβαλου –
αυτόνομο) με δυνατότθτα περιςτροφισ 360Ο με
μζγιςτο βάροσ 30kg.
β) Συνδζςεισ – καλωδιϊςεισ
γ) Κονςόλα χειριςμοφ – παρακολοφκθςθσ απεικόνιςθσ,
δ) Τροφοδοτικά - ςυςςωρευτζσ (εφόςον είναι
απαραίτθτοι) και
ε) Λογιςμικό λειτουργίασ.
Στθν προμικεια περιλαμβάνεται πάςθσ
φφςεωσ εργαςία, εξοπλιςμόσ, λογιςμικό,
ανταλλακτικό, αναλϊςιμο και όλα τα απαραίτθτα
παρελκόμενα για τθν ορκι και απροβλθμάτιςτθ
λειτουργία των υπό προμικεια ςυςτθμάτων
ςφμφωνα με τθν παροφςα τεχνικι προδιαγραφι.
Στόχοσ είναι θ αναβάκμιςθ και ο εκςυγχρονιςμόσ των
δυνατοτιτων των Ρεριπολικϊν ςκαφϊν του Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ., προκειμζνου αυτά να μποροφν να
ανταποκρικοφν ςτισ ςυνεχϊσ αυξανόμενεσ
επιχειρθςιακζσ ανάγκεσ. Με τθν προμικεια,
επιτυγχάνεται ζγκαιροσ εντοπιςμόσ ςτόχων εξακρίβωςθ περιςτατικϊν και ωσ εκ κοφτοφ
αποτελεςματικότερθ επιτιρθςθ - αςτυνόμευςθ των
καλαςςίων ςυνόρων.
O εξοπλιςμόσ που κα εγκαταςτακεί να είναι
καινοφριοσ, ςφγχρονοσ και αμεταχείριςτοσ.
Με τθν τεχνικι προςφορά να δθλωκεί το εργοςτάςιο
καταςκευισ των προςφερόμενων ειδϊν και να
προςκομιςτεί (με τθν τεχνικι προςφορά) αντίγραφο
ιςχφοντοσ Ριςτοποιθτικοφ Διαχείριςθσ Ροιότθτασ
κατά ISO 9001:2015 ι ιςοδφναμο του καταςκευαςτι
των ειδϊν, με πεδίο εφαρμογισ ςχετικό με τθν
καταςκευι των ειδϊν, εκδοκζν από πιςτοποιθμζνο
φορζα διαπίςτευςθσ, ςυνοδευόμενο από επίςθμθ
μετάφραςθ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα (ςε περίπτωςθ
που το Ριςτοποιθτικό δεν είναι ςτα Ελλθνικά).
Ομοίωσ, να προςκομιςτεί αντίγραφο ιςχφοντοσ
Ριςτοποιθτικοφ Διαχείριςθσ Ροιότθτασ κατά ISO
9001:2015 ι ιςοδφναμο, του προςφζροντοσ τισ
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1.4.

εργαςίεσ
εγκατάςταςθσ/
ολοκλιρωςθσ/ςυντιρθςθσ/αναβάκμιςθσ/επιςκευισ
των προςφερόμενων ειδϊν με αντίςτοιχο πεδίο
εφαρμογισ, εκδοκζν από πιςτοποιθμζνο φορζα
διαπίςτευςθσ,
ςυνοδευόμενο
από
επίςθμθ
μετάφραςθ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα (ςε περίπτωςθ
που το Ριςτοποιθτικό δεν είναι ςτα Ελλθνικά).
Ρριν τθν υποβολι των τεχνικϊν προςφορϊν είναι
υποχρεωτική η επίςκεψη/επιτόπια αυτοψία των
Υποψθφίων Αναδόχων ςε ζνα εκ των ςκαφϊν ΛΣ ΕΛ.ΑΚΤ., κατόπιν ζγκριςθσ τθσ Επιςπεφδουςασ
Υπθρεςίασ (Διεφκυνςθσ Επιχειρθςιακϊν Μζςων ΔΕΜ), ϊςτε να εκτιμθκοφν λεπτομερϊσ οι
απαιτοφμενεσ
εργαςίεσ.
Η
επίςκεψθ
κα
αποδεικνφεται με ςχετικι βεβαίωςθ που κα
παρζχεται από τθν Υπθρεςία.

2.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑ

2.1

Η κερμικι κάμερα πρζπει, κατϋ ελάχιςτο, να διακζτει
τα κάτωκι τεχνικά χαρακτθριςτικά:
Τεχνολογία:
Ψυχόμενθ
(μικοσ
κφματοσ
ανιχνευόμενθσ κερμικισ ακτινοβολίασ 3μm ωσ 5μm).
Ανίχνευςθ ςτόχου κατά NATO:
 όχθμα 2.3x2.3, ςε απόςταςθ τουλάχιςτον
14 km ι
 ανκρϊπινθσ
δραςτθριότθτασ
(ςτόχοσ
μεγζκουσ
1.8x0.5),
ςε
απόςταςθ
τουλάχιςτον 5 km.
Αναγνϊριςθ ςτόχου κατά NATO:
 όχθμα 2.3x2.3, ςε απόςταςθ τουλάχιςτον 5
km ι
 ανκρϊπινθσ
δραςτθριότθτασ
(ςτόχοσ
μεγζκουσ
1.8x0.5),
ςε
απόςταςθ
τουλάχιςτον 1.8km.
Ταυτοποίθςθ ςτόχου κατά NATO:
 όχθμα 2.3x2.3, ςε απόςταςθ τουλάχιςτον
3,0 km ι
 ανκρϊπινθσ δραςτθριότθτασ (ςτόχοσ
μεγζκουσ
1.8x0.5),
ςε
απόςταςθ
τουλάχιςτον 1.2 km.
Αν το ςφςτθμα διακζτει ειδικι ρφκμιςθ για ςυνκικεσ
λειτουργίασ ομίχλθσ / χαμθλισ νζφωςθσ (MWIR)
(mid-wave infra-red) ι δυνατότθτασ ενςωμάτωςθσ
αιςκθτιρα (SWIR) για μελλοντικι χριςθ κα
κεωρθκεί πλεονζκτθμα ςφμφωνα με τον πίνακα
κριτθρίων αξιολόγθςθσ.
Οπτικό πεδίο (FOV): Να διακζτει τουλάχιςτον τρία
(03) διαφορετικά και να αναφερκεί το εφροσ τουσ. Σε
περίπτωςθ που προςφερκεί ςυνεχισ οπτικι
μεγζκυνςθ (Continuous zoom) κα κεωρθκεί
πλεονζκτθμα ςφμφωνα με τον πίνακα αξιολόγθςθσ.
Να ζχει ανάλυςθ τουλάχιςτον 640x480 pixels (FPA).
Συμμόρφωςθ κατά MIL-STD 810 και MIL-STD 461. Με
τθν τεχνικι προςφορά να κατατεκεί βεβαίωςθ του
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καταςκευαςτι για τθν ανωτζρω ςυμμόρφωςθ.
Η κάμερα κα διακζτει βακμονόμθςθ και θ εικόνα κα
απεικονίηεται επί οκόνθσ (μόνιτορ) εντόσ του πλοίου.
Ανϊτερα
τεχνικά
χαρακτθριςτικά
από
τα
αναφερόμενα ςτθν παροφςα τεχνικι προδιαγραφι
κα αξιολογθκοφν κετικά ςφμφωνα με τον πίνακα
κριτθρίων αξιολόγθςθσ.
2.2

2.3

Η κάμερα θμζρασ πρζπει κατϋ ελάχιςτο να διακζτει
τα κάτωκι τεχνικά χαρακτθριςτικά:
Ανίχνευςθ ςτόχου κατά NATO:
 κατά ΝΑΤΟ όχθμα 2.3x2.3, ςε απόςταςθ
τουλάχιςτον 14 km ι
 ανκρϊπινθσ
δραςτθριότθτασ
(ςτόχοσ
μεγζκουσ
1.8x0.5),
ςε
απόςταςθ
τουλάχιςτον 5 km.
Αναγνϊριςθ ςτόχου κατά NATO:
 κατά ΝΑΤΟ όχθμα 2.3x2.3, ςε απόςταςθ
τουλάχιςτον 5 km ι
 ανκρϊπινθσ
δραςτθριότθτασ
(ςτόχοσ
μεγζκουσ
1.8x0.5),
ςε
απόςταςθ
τουλάχιςτον 1.8km.
Ταυτοποίθςθ ςτόχου κατά NATO:
 κατά ΝΑΤΟ (όχθμα 2.3x2.3, ςε απόςταςθ
τουλάχιςτον 3,0 km ι
 ανκρϊπινθσ δραςτθριότθτασ (ςτόχοσ
μεγζκουσ
1.8x0.5),
ςε
απόςταςθ
τουλάχιςτον 1.2 km.
Οπτικό πεδίο (FOV): Να διακζτει ςυνεχζσ οπτικό
zoom τουλάχιςτον μζχρι x20 κακϊσ και επιπλζον
ψθφιακό x4.
Να ζχει ανάλυςθ τουλάχιςτον 1920 x 1080 HD.
Δυνατότθτα ζγχρωμθσ απεικόνιςθσ, με πλιρθ
ςυμβατότθτα με τα ςυςτιματα διαςφνδεςθσ τθσ.
Συμμόρφωςθ κατά MIL-STD 810 και MIL-STD 461. Με
τθν τεχνικι προςφορά να κατατεκεί βεβαίωςθ του
καταςκευαςτι για τθν ανωτζρω ςυμμόρφωςθ.
Η κάμερα κα διακζτει βακμονόμθςθ και θ εικόνα κα
απεικονίηεται επί οκόνθσ (μόνιτορ) εντόσ του πλοίου.
Ανϊτερα
τεχνικά
χαρακτθριςτικά
από
τα
αναφερόμενα ςτθν παροφςα τεχνικι προδιαγραφι
κα αξιολογθκοφν κετικά ςφμφωνα με τον πίνακα
κριτθρίων αξιολόγθςθσ.
Η κονςόλα χειριςμοφ – παρακολοφκθςθσ –
απεικόνιςθσ περάν των απαραίτθτων για το χειριςμό
του ςυςτιματοσ κα διακζτει οκόνθ υψθλισ
ευκρίνειασ με ανάλυςθ ικανι να απεικονίηει τθν
παραγόμενθ από τθν κάμερα εικόνα διαςτάςεων
τουλάχιςτον 15 ιντςϊν και μεγάλου εφρουσ κζαςθσ
ίςθσ ι άνω των 170ο. Επίςθσ κα διακζτει ψθφιακι
ζξοδο για διαςφνδεςθ επαναλιπτθ και κατάλλθλο
καταγραφικό ςφςτθμα για αποκικευςθ δεδομζνων
ςε εςωτερικό και εξωτερικό μζςο αποκικευςθσ με
δυνατότθτα δικτυακισ ςφνδεςθσ με υπολογιςτι.
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2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

Το ςφςτθμα κα ζχει δυνατότθτα αυτόματθσ
παρακολοφκθςθσ ςτόχου (auto tracking) ακόμα και
ςτθν περίπτωςθ που προςωρινά χακεί από τθν
οπτικι του επαφι. Επιπρόςκετα το ςφςτθμα κα
διακζτει αυτόνομθ μθχανικι ςτακεροποίθςθ
τουλάχιςτον 2 αξόνων (να αναφερκεί θ τιμι
ςτακεροποίθςθσ του κυμβάλου ι του ιςοδφναμου
ςυςτιματοσ με τθν τεχνικι προςφορά) που κα του
δίνει τθν δυνατότθτα παρακολοφκθςθσ ςτόχου
ανεξάρτθτα από τθν κίνθςθ αυτοφ, του ιδίου του
πλοίου ι του ςυςτιματοσ (λόγω διατοιχιςμϊν –
προνευςταςμϊν
ζντονου
κυματιςμοφ).
Η
ςτακεροποίθςθ του ςυςτιματοσ να επιτυγχάνεται
μζςω μθχανικισ και όχι θλεκτρονικισ γυροςκοπικισ
ςτακεροποίθςθσ δφο (02) τουλάχιςτον αξόνων.
Επικυμθτι είναι θ μθχανικι (όχι θλεκτρονικι)
γυροςκοπικι ςτακεροποίθςθ τεςςάρων (04) αξόνων
απαίτθςθ θ οποία κα αξιολογθκεί κετικά ςφμφωνα
με τον πίνακα κριτθρίων αξιολόγθςθσ. Η
ςτακεροποίθςθ του ςυςτιματοσ να είναι μικρότερθ
ι ίςθ με 45μrad. Επικυμθτι τιμι ςτακεροποίθςθσ
μικρότερθ ι ίςθ με 25μrad, απαίτθςθ θ οποία κα
αξιολογθκεί κετικά ςφμφωνα με τον πίνακα
κριτθρίων αξιολόγθςθσ.
Είναι επικυμθτό το ςφςτθμα να φζρει Laser Range
Finder (LRF) με εμβζλεια τουλάχιςτον 10 km,
απαίτθςθ θ οποία κα αξιολογθκεί κετικά ςφμφωνα
με τον πίνακα κριτθρίων αξιολόγθςθσ. Σε
διαφορετικι περίπτωςθ να υπάρχει ζτεροσ τρόποσ
μζτρθςθσ τθσ απόςταςθσ του ςτόχου ο οποίοσ να
δθλϊνεται κατά τθν προςφορά.
Επιπρόςκετα, επικυμθτό είναι το ςφςτθμα να
διακζτει ενςωματωμζνο GPS ι εναλλακτικά να είναι
εφικτι θ διαςφνδεςθ με το GPS του ςκάφουσ οφτωσ
ϊςτε να είναι δυνατι θ πλθροφορία για τθν ακριβι
κζςθ του ςτόχου
Οι Υποψιφιοι Ανάδοχοι κα τεκμθριϊνουν ςτθν
τεχνικι τουσ προςφορά τον τρόπο εγκατάςταςθσ του
προςφερόμενου εξοπλιςμοφ και τθν απρόςκοπτθ
λειτουργία των προςφερόμενων ειδϊν χωρίσ να
επθρεάηεται ο υφιςτάμενοσ εξοπλιςμόσ και τα
ςυςτιματα ζκαςτου ςκάφουσ, υποβάλλοντασ ςχετικι
μελζτθ. Δαπάνεσ μελζτθσ και εγκατάςταςθσ
βαρφνουν
τον
προμθκευτι.
Στισ
δαπάνεσ
εγκατάςταςθσ περιλαμβάνονται όλα τα υλικά που κα
χρειαςτοφν για τθν πλιρθ λειτουργία του
ςυςτιματοσ.
Η
εγκατάςταςθ/λειτουργία/διαςφνδεςθ
των
προςφερόμενων ειδϊν και των τυχόν παρελκόμενων
τουσ, κακϊσ και οι όποιεσ απαιτοφμενεσ εργαςίεσ
που κα αναλθφκοφν από τον Ανάδοχο, δεν κα
επθρεάςουν
δυςμενϊσ
τθν
κατάςταςθ
ι
λειτουργικότθτα
των
εγκατεςτθμζνων
ςυςτθμάτων/εξοπλιςμοφ ζκαςτου ςκάφουσ.
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2.8.

2.9.

2.10

2.11

Σε περίπτωςθ που τα ςκάφθ που κα εγκαταςτακοφν
τα υπό προμικεια ςυςτιματα διακζτουν μθ
λειτουργικά αντίςτοιχα ςυςτιματα, αυτά κα
απεγκακίςτανται από τον ανάδοχο. Τα παλαιά υλικά
που κα εξαρμοςκοφν, κα παραδοκοφν ςτο ΛΣΕΛ.ΑΚΤ, κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν επιςπεφδουςα
Υπθρεςία (ΔΕΜ), για τυχόν χριςθ τουσ ςε άλλα
περιπολικά πλοία - ςκάφθ.
Οι εργαςίεσ κα εκτελεςτοφν ςε κάκε ςκάφοσ ΛΣΕΛ.ΑΚΤ. ξεχωριςτά ςε λιμάνι εντόσ νομοφ Αττικισ
που κα υποδειχκεί από τθν Υπθρεςία. Με τθν τεχνικι
προςφορά
να
υποβλθκεί
απαιτοφμενο
χρονοδιάγραμμα
υλοποίθςθσ
εργαςιϊν.
Η
θμερομθνία ζναρξθσ εγκατάςταςθσ του εξοπλιςμοφ
κα οριςκεί από τθν επιςπεφδουςα Υπθρεςία ΔΕΜ,
κατόπιν ειδοποίθςθσ τθσ ετοιμότθτασ του αναδόχου
για τθν ζναρξθ των εργαςιϊν, θ οποία κα πρζπει να
γίνεται τουλάχιςτον 15 θμζρεσ πριν.
Ο Ανάδοχοσ με τθν παράδοςθ κάκε ςυςτιματοσ κα
παραδϊςει εντόσ φακζλου όλεσ τισ άδειεσ των
λογιςμικϊν - εξοπλιςμοφ που κα εγκαταςτιςει
κακϊσ και τθ ςχετικι τεκμθρίωςθ. Το λογιςμικό –
άδειεσ χριςεισ που κα εγκαταςτακοφν κα είναι χωρίσ
χρονικοφσ περιοριςμοφσ.
Οι υποψιφιοι Ανάδοχοι για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτο
διαγωνιςμό κα πρζπει να τεκμθριϊςουν ότι
διακζτουν
τθν
απαιτοφμενθ
τεχνικι
και
επαγγελματικι
επάρκεια.
Η
τεχνικι
και
επαγγελματικι ικανότθτα κα πιςτοποιείται ςφμφωνα
με το Ρροςάρτθμα Α/Ραράρτθμα XII “Αποδεικτικά
μζςα για τα κριτιρια επιλογισ” του Ν.4412/16
Μζροσ II: Τεχνικι ικανότθτα α) (i). Συγκεκριμζνα να
κατατεκεί με τθν τεχνικι προςφορά κατάλογοσ
εργαςιϊν που ζχει εκτελζςει τθν τελευταία
πενταετία, ςτον οποίο κα περιλαμβάνεται θ
εγκατάςταςθ ςυςτθμάτων κερμικϊν καμερϊν ςε
ταχφπλοα ςκάφθ με μικοσ 12-20 μζτρα και ταχφτθτα
άνω των 40 κόμβων, ςυνοδευόμενθσ από
πιςτοποιθτικά ορκισ εκτζλεςθσ αυτοφ / αυτϊν.

3.

ΕΓΓΥΗΣΗ

3.1.

Ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ
διαςφάλιςθσ τθσ καλισ λειτουργίασ του ςυνόλου του
προςφερόμενου εξοπλιςμοφ και τθσ εγκατάςταςθσ
του για χρονικι περίοδο που κα αναφζρεται ρθτά
ςτθν τεχνικι προςφορά του. Κατά τθν χρονικι αυτι
περίοδο, θ οποία κα είναι τουλάχιςτον δφο (02)
ςυνεχόμενα ζτθ, θ διαςφάλιςθ τθσ καλισ
λειτουργίασ του εξοπλιςμοφ κα προςφερκεί χωρίσ
κανζνα κόςτοσ για το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με τθ μορφι
εγγφθςθσ και δωρεάν ςυντιρθςθσ - τεχνικισ
υποςτιριξθσ.
Η διαςφάλιςθ τθσ καλισ λειτουργίασ του εξοπλιςμοφ
καλφπτει τθν πλιρθ αποκατάςταςθ κάκε βλάβθσ
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3.2.

3.3.

3.4.

ι/και ανωμαλίασ που δεν οφείλεται ςε κακι χριςθ
του από το προςωπικό του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ι ςε
εξωτερικοφσ αςτάκμθτουσ παράγοντεσ (ςειςμοφσ,
πλθμμφρεσ κ.τ.λ.). Η περίοδοσ αυτι αρχίηει από τθν
επόμενθ τθσ θμερομθνίασ του πρωτοκόλλου
οριςτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ του εξοπλιςμοφ.
Σε περίπτωςθ που ο προμθκευτισ προςφζρει
μεγαλφτερθ περίοδο εγγφθςθσ, αυτό κα κεωρθκεί
πλεονζκτθμα κατά τθν αξιολόγθςθ τθσ προςφοράσ,
ςφμφωνα με τον πίνακα κριτθρίων αξιολόγθςθσ.
Ο
Ανάδοχοσ
υποχρεοφται
ςτθ
ςυντιρθςθ/αναβάκμιςθ/επιςκευι
(εργαςία
ανταλλακτικά - υλικά - αναλϊςιμα) για τουλάχιςτον
δφο (02) ζτθ από τθν θμερομθνία ζναρξθσ τθσ
εγγφθςθσ ι παραπάνω για όςο αυτι παρατακεί
χωρίσ καμία επιβάρυνςθ του Φορζα. Η υποχρζωςθ
αυτι περιλαμβάνει τον ζλεγχο - ςυντιρθςθ επιςκευι (εργαςία – ανταλλακτικά – υλικά αναλϊςιμα), ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του/των
καταςκευαςτι/των του ςυνόλου του εξοπλιςμοφ,
ζξοδα εξάρμοςθσ - άρμοςθσ όλου του ςυςτιματοσ
κακϊσ και μεταφορικά ζξοδα κάκε είδουσ
(ανκρϊπινου δυναμικοφ ι/και υλικϊν - ςυςτιματοσ,
φόρουσ,
δαςμοφσ,
κόςτοσ
εκτελωνιςμοφ,
αποκικευςθσ, αδειοδότθςθσ κ.τ.λ) με μζριμνα,
ευκφνθ και δαπάνεσ του Αναδόχου.
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλλει ςτθν τεχνικι
προςφορά του το πρόγραμμα τακτικισ ςυντιρθςθσ,
ςφμφωνα με τον καταςκευαςτι του εξοπλιςμοφ, για
το ανωτζρω προςφερόμενο χρονικό διάςτθμα. Στθν
τεχνικι προςφορά να περιγράφονται τα επίπεδα
ςυντιρθςθσ και να ορίηεται ο αρμόδιοσ
(καταςκευαςτισ, ανάδοχοσ, κ.λ.π) που κα υλοποίει
και κα είναι υπεφκυνοσ τθσ ςυντιρθςθσ. Σε
περίπτωςθ που προςφερκεί μεγαλφτερο χρονικό
διάςτθμα παροχισ ςυντιρθςθσ – τεχνικισ
υποςτιριξθσ (άνω των δφο (02) ετϊν) κα κεωρθκεί
πλεονζκτθμα, ςφμφωνα με τον πίνακα κριτθρίων
αξιολόγθςθσ.
Η εγγφθςθ παρατείνεται για όςο χρονικό διάςτθμα
το ςφςτθμα παραμζνει ανενεργό για λόγουσ
ςυντιρθςθσ - επιςκευισ - τεχνικισ υποςτιριξθσ ςτο
πλαίςιο τθσ εγγφθςθσ.
Σε κάκε παρουςιαηόμενθ βλάβθ ι δυςλειτουργία κα
ενθμερϊνεται άμεςα ο Ανάδοχο μζςω τθλεφωνικισ
αλλά και ζγγραφθσ αναγγελίασ βλάβθσ. Η αναγγελία
βλαβϊν
να
μπορεί
να
πραγματοποιείται
κακθμερινϊσ κακ’όλθ τθ διάρκεια τθσ θμζρασ
(24/7). Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να παρζχει οδθγίεσ
μζςω τθλεφϊνου για τυχόν αποκατάςταςθ των
βλαβϊν. Στθν περίπτωςθ, όμωσ, που αυτό δεν
καταςτεί δυνατό υποχρεωτικά κα μεταβαίνει ςτο
ςθμείο τεχνικόσ του Αναδόχου προσ αποκατάςταςθ
τθσ βλάβθσ. Ο μζγιςτοσ χρόνοσ αποκατάςταςθσ
βλαβϊν κα περιγράφεται αναλυτικά ςτθν τεχνικι
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3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

προςφορά του υποψιφιου Αναδόχου.
Ο χρόνοσ ανταπόκριςθσ ςε αναφορά βλάβθσ να μθν
υπερβαίνει τισ πζντε (05) εργάςιμεσ θμζρεσ από τθ
ςτιγμι γνωςτοποίθςθσ τθσ βλάβθσ ςτθν εταιρεία. Η
ανταπόκριςθ κα περιλαμβάνει, εκτόσ τθσ διάγνωςθσ,
και ακριβζσ χρονοδιάγραμμα επιςκευισ και
τοποκζτθςθσ του επιςκευαςμζνου εξοπλιςμοφ ςε
λιμζνα κατόπιν υπόδειξθσ τθσ αρμόδιασ Υπθρεςίασ
(ΔΕΜ) χωρίσ καμία οικονομικι επιβάρυνςθ για τθν
Υπθρεςία. Κατά τθν περίοδο αποκατάςταςθσ βλάβθσ
πζραν των τριάντα (30) θμερϊν, θ κερμικι κάμερα
κα αντικακίςταται με ζτερθ κάμερα όμοιων ι
ανϊτερων τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν, προκειμζνου
να επιτυγχάνεται θ απρόςκοπτθ επιχειρθςιακι
λειτουργία του πλοίου. Στθν περίπτωςθ όπου
υφίςταται βλάβθ ταυτόχρονα και ςε άλλθ κερμικι
κάμερα, ο χρόνοσ αποκατάςταςθσ τθσ βλάβθσ να μθν
υπερβαίνει τισ εξιντα (60) θμζρεσ από τθ ςτιγμι
γνωςτοποίθςθσ τθσ βλάβθσ ςτθν εταιρεία. Για
οποιαδιποτε άλλθ βλάβθ παρελκόμενων ι
λογιςμικοφ
του
ςυςτιματοσ,
ο
χρόνοσ
αποκατάςταςθσ να μθν υπερβαίνει τισ δεκαπζντε
(15) εργάςιμεσ θμζρεσ από τθ ςτιγμι γνωςτοποίθςθσ
τθσ βλάβθσ ςτθν εταιρεία.
Ο χρόνοσ και το πρόγραμμα πραγματοποίθςθσ των
τακτικϊν ςυντθριςεων κα κακορίηονται μετά από
ςυνεννόθςθ με τθν επιςπεφδουςα Υπθρεςία (ΔΕΜ).
Οι υποψιφιοι Ανάδοχοι υποχρεοφνται να
κατακζςουν με τθν οικονομικι προςφορά
τιμοκατάλογο όλων των ανταλλακτικϊν – υλικϊν αναλϊςιμων
του
ςυςτιματοσ
και
των
υποςυςτθμάτων - τμθμάτων αυτοφ με ςτοιχεία
καταςκευαςτι και αρικμοφσ ονομαςτικοφ (part
number). Οι τιμζσ του τιμοκαταλόγου που κα δϊςει
ο υποψιφιοσ, να είναι ςτακερζσ για όλθ τθν
προςφερόμενθ περίοδο εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ.
Να μθν κατατεκοφν οικονομικά ςτοιχεία με τθν
τεχνικι προςφορά.
Σχζδιο Συμβολαίου Συντιρθςθσ
Ρριν τθ λιξθ τθσ περιόδου εγγφθςθσ καλισ
λειτουργίασ, ο Ανάδοχοσ να υποβάλλει ςτθν
επιςπεφδουςα υπθρεςία (ΔΕΜ) ςχζδιο τεχνικϊν
απαιτιςεων ςυντιρθςθσ/τεχνικισ υποςτιριξθσ –
ςχζδιο
ςυμβολαίου
ςυντιρθςθσ/τεχνικισ
υποςτιριξθσ, τουλάχιςτον δεκαετοφσ διάρκειασ,
μζςω τθσ οποίασ κα παρζχει υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ
του εξοπλιςμοφ και λογιςμικοφ των υπό προμικεια
ςυςτθμάτων. Σθμειϊνεται ότι οι όροι του
ςυμβολαίου ςυντιρθςθσ κα είναι τουλάχιςτον αυτοί
τθσ εγγφθςθσ ςφμφωνα με τθν παροφςα
προδιαγραφι.
Οι υποψιφιοι Ανάδοχοι υποχρεοφνται να δθλϊςουν
με τθν τεχνικι προςφορά αν υπάρχει θ δυνατότθτα
προμικειασ κάκε ανταλλακτικοφ - υλικοφ από το
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3.9.

3.10.

4
4.1

4.2.

ελεφκερο εμπόριο ι αν υπάρχουν οριςμζνα
ανταλλακτικά, τα οποία και να κατονομάηονται, που
είναι αποκλειςτικισ καταςκευισ ενόσ μόνο οίκου. Σε
κάκε περίπτωςθ, με τθν παράδοςθ του εξοπλιςμοφ,
κα δοκεί κατάλογοσ με τα ςτοιχεία επικοινωνίασ
εξουςιοδοτθμζνων αντιπροςϊπων, πωλθτϊν και
οίκων των προαναφερκζντων.
Οι υποψιφιοι Ανάδοχοι υποχρεοφνται να
κατακζςουν με τθν τεχνικι προςφορά τουσ διλωςθ,
ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι κα διακζτουν επί μία
τουλάχιςτον δεκαετία, μετά τθν οριςτικι παραλαβι
των ςυςτθμάτων τθσ παροφςασ προδιαγραφισ, τθν
τεχνικι οργάνωςθ για τθν αποκατάςταςθ βλαβϊν
των ςυςτθμάτων κακϊσ και για τθ ςυντιρθςθ και
επιςκευι τουσ.
Θα πρζπει να παρζχεται θ δυνατότθτα για διάκεςθ
ανταλλακτικϊν των προςφερόμενων ςυςτθμάτων
από τον/τουσ καταςκευαςτι/εσ των επί μζρουσ
ςυςτθμάτων για τουλάχιςτον δζκα (10) ζτθ από τθν
επομζνθ τθσ θμερομθνίασ του πρωτοκόλλου
οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ
(ςχετικι βεβαίωςθ του καταςκευαςτι κα υποβλθκεί
με τθν τεχνικι προςφορά).
ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗ
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται, χωρίσ καμία οικονομικι
υποχρζωςθ τθσ Υπθρεςίασ, να εκπαιδεφςει πλιρωσ,
μετά από προθγοφμενθ ςυνεννόθςθ με τθν
επιςπεφδουςα Υπθρεςία (ΔΕΜ), τουλάχιςτον δφο
(02) τεχνικοφσ (μθχανολόγουσ, θλεκτρονικοφσ), ςτον
ζλεγχο, τθ διαχείριςθ, χριςθ, άρμοςθ - εξάρμοςθ,
επιςκευι
και
τεχνικι
υποςτιριξθ
του
προςφερόμενου εγκατεςτθμζνου εξοπλιςμοφ. Στουσ
τεχνικοφσ κα παραδοκοφν αδαπάνωσ για τθν
Υπθρεςία όλα τα απαραίτθτα εργαλεία, όργανα
μζτρθςθσ και υλικά για το προαναφερόμενο ζργο.
Ρρόγραμμα εκπαίδευςθσ να υποβλθκεί με τθν
τεχνικι προςφορά. Η εκπαίδευςθ των τεχνικϊν κα
πραγματοποιθκεί ςε χρονικό διάςτθμα όχι μικρότερο
των δεκαπζντε (15) θμερϊν εντόσ του χρόνου
παράδοςθσ και κα ςυνοδευτεί με ςχετικι
πιςτοποίθςθ του καταςκευαςτι.
Επιπλζον, κατά τθν εγκατάςταςθ του κάκε
ςυςτιματοσ, ο προμθκευτισ υποχρεοφται, χωρίσ
καμία οικονομικι υποχρζωςθ τθσ Υπθρεςίασ να
εκπαιδεφςει τουλάχιςτον δφο (02) μζλθ πλθρϊματοσ,
του κάκε ςκάφουσ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. ςτθ χριςθ –
ςυντιρθςθ του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ.
Ρρόγραμμα εκπαίδευςθσ να υποβλθκεί με τθν
τεχνικι προςφορά. Η εκπαίδευςθ του πλθρϊματοσ
κάκε ΡΛΣ κα γίνεται μετά τθν εγκατάςταςθ του
ςυςτιματοσ ςε αυτό και κα πρζπει υποχρεωτικά να
ςυμπεριλαμβάνει πρακτικι εξάςκθςθ υπό ςυνκικεσ
επιχείρθςθσ (πχ. χριςθ θμζρασ, χριςθ νφχτασ).
Επιπλζον θ εκπαίδευςθ του πλθρϊματοσ κάκε ΡΛΣ
κα ςυνοδευτεί με ςχετικι πιςτοποίθςθ του
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καταςκευαςτι.
4.3.

4.4.

4.5.

Ο ελάχιςτοσ χρόνοσ εκπαίδευςθσ είναι τρεισ (03)
εργάςιμεσ θμζρεσ, ιτοι εικοςιτζςςερισ (24) ϊρεσ και
δεν κα υπερβαίνει τισ οκτϊ (08) ϊρεσ θμερθςίωσ.
Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να προβλζψει τθν φπαρξθ
αρικμοφ εγχειριδίων αντίςτοιχου με τον αρικμό των
προσ εκπαίδευςθ ατόμων. Τα εν λόγω εγχειρίδια κα
παραδοκοφν ςτθν Ελλθνικι και Αγγλικι γλϊςςα ςτα
ςτελζχθ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. κατά τθν ζναρξθ τθσ
εκπαίδευςθσ και κα είναι ςτθν ελλθνικι και αγγλικι
γλϊςςα.
Επιςθμαίνεται ότι είναι ςτθν ευχζρεια του Α.Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. θ τροποποίθςθ του προγράμματοσ
εκπαίδευςθσ, με πικανι δθμιουργία νζων
αντικειμζνων, χωρίσ μεταβολι του ςυνολικοφ χρόνου
εκπαίδευςθσ, όπωσ αυτό κα προκφπτει από τισ
εκάςτοτε ανάγκεσ του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ.

4.6.

Σθμειϊνεται ότι ςε περίπτωςθ που για τισ ανάγκεσ
τθσ εκπαίδευςθσ απαιτθκεί μετακίνθςθ προςωπικοφ
Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., αυτι κα γίνει με μζριμνα και δαπάνθ
του Αναδόχου.

5.

ΡΑΑΔΟΣΗ – ΡΑΑΛΑΒΗ

5.1.

Τα ςυςτιματα κερμικϊν καμερϊν κα παραδοκοφν
ςε πλιρθ λειτουργία και ζτοιμα προσ χριςθ με
ευκφνθ και δαπάνθ του Αναδόχου εντόσ τριϊν (03)
μθνϊν από τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ. Στο χρόνο
αυτό ςυμπεριλαμβάνεται και θ παροχι υπθρεςιϊν
εκπαίδευςθσ. Μικρότεροσ χρόνοσ παράδοςθσ κα
κεωρθκεί πλεονζκτθμα ςφμφωνα με τον πίνακα
κριτθρίων αξιολόγθςθσ.
Τα ςυςτιματα κα παραλθφκοφν μόνο κατόπιν
επιτυχϊν δοκιμϊν αποδοχισ, αναλόγων με το
χαρακτιρα του υλικοφ και ςφμφωνα με τθν υποβολι
προγράμματοσ δοκιμϊν ελζγχου το οποίο κα
προςκομιςκεί από τον Ανάδοχο το πολφ εντόσ ενόσ
(01) μθνόσ πριν τθν παράδοςθ των ειδϊν και κα
εγκρίνεται από τθν επιςπεφδουςα Υπθρεςία (ΔΕΜ).
Το κόςτοσ των δοκιμϊν βαρφνει τον Ανάδοχο.

5.2.

5.3.

ΝΑΙ

Ο εξοπλιςμόσ, κατά τθν παράδοςι του, κα
ςυνοδεφεται υποχρεωτικά από:
 Τεχνικά εγχειρίδια (ςε ζντυπθ και ςε θλεκτρονικι
μορφι) ςτθν Ελλθνικι και τθν Αγγλικι γλϊςςα
που κα περιλαμβάνουν περιγραφι του ςυνόλου
του
εξοπλιςμοφ
(ςυςτθμάτων
και
υποςυςτθμάτων). Να παραδοκεί ζνα πλιρεσ ςετ
τεχνικϊν εγχειριδίων ανά ζκαςτο προςφερόμενο
ςφςτθμα των ςκαφϊν ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. και ζνα πλιρεσ
ςετ για τθν επιςπεφδουςα Υπθρεςία (ΔΕΜ).
 Ρεριγραφι και επεξθγιςεισ που είναι
απαραίτθτεσ για τθν κατανόθςθ τθσ λειτουργίασ
του εξοπλιςμοφ.
Οδθγίεσ – εγχειρίδια ςυντιρθςθσ (ςε ζντυπθ και ςε
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5.4.

θλεκτρονικι μορφι) ςτθν Ελλθνικι και τθν Αγγλικι
γλϊςςα. Να παραδοκεί ζνα πλιρεσ (ςετ) οδθγιϊνεγχειριδίων ςυντιρθςθσ ανά ζκαςτο προςφερόμενο
ςφςτθμα ςτα ςκάφθ Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ και ζνα πλιρεσ ςετ
για τθν επιςπεφδουςα Υπθρεςία (ΔΕΜ).
Η παραλαβι κα πραγματοποιθκεί από τθν αρμόδια
επιτροπι παραλαβισ και παρακολοφκθςθσ και κα
περιλαμβάνει υποχρεωτικά τον ζλεγχο:
(α) τθσ ςυμμόρφωςθσ βάςει αποτελεςμάτων των
δοκιμϊν ι και βάςει επιπρόςκετων δοκιμϊν κατά
τθν κρίςθ τουσ και ςφμφωνα με τθν παρ. 5.2.
(β) τθσ αρτιότθτασ εγχειριδίων και λοιπϊν
παραδοτζων τθσ παρ. 5.3.
(γ) τυχόν επιπρόςκετων δοκιμϊν κατά τθν κρίςθ τθσ
επιτροπισ παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ.
(δ) τθσ ςυμφωνίασ των τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν με
τουσ όρουσ τθσ προδιαγραφισ.
(ε) τθ βεβαίωςθ τθσ επιςπεφδουςασ Υπθρεςίασ ΔΕΜ,
προσ τθν αρμόδια Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και
Ραραλαβισ ωσ προσ τθν καλι λειτουργία των
ςυςτθμάτων και ότι θ προμικεια και εγκατάςταςθ
αυτϊν ζγινε ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ των όρων
των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν.

6.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

6.1.

ΟΜΑΔΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Τα κριτιρια τεχνικισ αξιολόγθςθσ κατατάςςονται
ςτισ ομάδεσ: Α. Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν και
Ροιότθτασ Απόδοςθσ Β. Τεχνικισ Υποςτιριξθσ και
Κάλυψθσ
Κάκε ομάδα χωρίηεται ςε μία ι περιςςότερεσ
υποομάδεσ, οι ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ και οι βακμοί
των οποίων δίνονται ςτον παρακάτω Ρίνακα. Για
κάκε προςφορά βακμολογοφνται τα επιμζρουσ
ςτοιχεία των ομάδων (ι υποομάδων). Η βακμολογία
κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από 100-120
βακμοφσ. Η βακμολογία των επί μζρουσ ςτοιχείων
των προςφορϊν είναι 100 βακμοί για τισ
περιπτϊςεισ που ικανοποιοφνται ακριβϊσ όλοι οι
όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν. Η βακμολογία
αυτι αυξάνεται ζωσ 120 βακμοφσ όταν
υπερκαλφπτονται οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ. Η
ςυνολικι βακμολογία όπωσ προκφπτει από τον
κατωτζρω τφπο (1) κυμαίνεται από 100 ζωσ 120
βακμοφσ.
Για τισ παραπάνω ομάδεσ ορίηεται ςχετικόσ
ςυντελεςτισ βαρφτθτασ που ανζρχεται ςε ποςοςτό
επί τοισ εκατό 80 και 20 για κάκε ομάδα αντίςτοιχα.
Το άκροιςμα των ςχετικϊν ςυντελεςτϊν βαρφτθτασ
των Ομάδων Κριτθρίων Αξιολόγθςθσ ανζρχεται ςε
100. Η βακμολόγθςθ και κατάταξθ των προςφορϊν
γίνεται ςφμφωνα με τον τφπο: U = ς1*Κ1 + ς2*Κ2+ . .
. .+ςν*Κν (1) Ππου «ςν» είναι ο ςυντελεςτισ
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βαρφτθτασ του κριτθρίου ανάκεςθσ Κν και ιςχφει
ς1+ς2+. . . .+ςν = 1. Κάκε κριτιριο αξιολόγθςθσ
βακμολογείται αυτόνομα με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ
προςφοράσ.
Η ςτακμιςμζνθ βακμολογία του κάκε ςτοιχείου των
ομάδων είναι το γινόμενο του επί μζρουσ ςυντελεςτι
βαρφτθτασ του ςτοιχείου επί τθ βακμολογία του και
θ ςυνολικι βακμολογία τθσ κάκε προςφοράσ είναι το
άκροιςμα των ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν όλων των
ςτοιχείων και των δφο ομάδων. Η τελικι βακμολογία
με βάςθ τα παραπάνω κυμαίνεται από 100 ζωσ 120
βακμοφσ.
6.2.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
Για τθν βακμολόγθςθ των ςτοιχείων του πίνακα
αξιολόγθςθσ κα χρθςιμοποιθκεί ο παρακάτω
μακθματικόσ τφποσ: Βακμόσ = 100+20 * (Μ προςφ. Μ ελαχ.) / (Μ μζγ. - Μ ελαχ.), Ππου: «Μ προςφ.»
είναι θ προςφερόμενθ τιμι/υπερκάλυψθ του όρου
βάςει τθσ προςφοράσ του Υποψθφίου Αναδόχου.
«Μ ελαχ. » είναι θ ελάχιςτθ τιμι/ικανοποίθςθ του
όρου βάςει τθσ παροφςασ τεχνικισ προδιαγραφισ.
«Μ μζγ. » είναι θ μζγιςτθ τιμι βάςει τθσ παροφςασ
τεχνικισ προδιαγραφισ ι ςε περίπτωςθ που ορίηεται
θ μζγιςτθ υπερκάλυψθ του όρου βάςει του ςυνόλου
προςφορϊν των Υποψθφίων Αναδόχων.

Ομάδεσ και ςυντελεςτζσ κριτηρίων τεχνικήσ αξιολόγηςησ
Η αξιολόγθςθ των προςφορϊν των υποψθφίων Αναδόχων, για τθν επιλογι του καταλλθλότερου, κα γίνει με
βάςθ τα ακόλουκα κριτιρια:
Αϋ ΟΜΑΔΑ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ – ΡΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΡΟΔΟΣΗΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ανίχνευςθ ςτόχου κερμικισ κάμερασ
Αναγνϊριςθ ςτόχου κερμικισ
κάμερασ
Ταυτοποίθςθ ςτόχου κερμικισ
κάμερασ
Λειτουργία κερμικισ κάμερασ ςε
ςυνκικεσ ομίχλθσ / χαμθλισ νζφωςθσ
(MWIR) (mid-wave infra-red) ι
δυνατότθτασ ενςωμάτωςθσ
αιςκθτιρα (SWIR)(short-wave infra red)
Ανάλυςθ κερμικισ κάμερασ
Οπτικό πεδίο (FOV) κερμικισ κάμερασ
Ανίχνευςθ ςτόχου κάμερασ θμζρασ
Αναγνϊριςθ ςτόχου κάμερασ θμζρασ
Ταυτοποίθςθ ςτόχου κάμερασ θμζρασ
Ανάλυςθ κάμερασ θμζρασ

ΡΑΑΓΑΦΟΣ
2.1
2.1
2.1

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΥΤΗΤΑΣ
5%
5%
5%
5%

2.1

2.1
2.1
2.2
2.2
2.2
2.2
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Οπτικό πεδίο (FOV) κάμερασ θμζρασ
Γυροςκοπικι μθχανικι
ςτακεροποίθςθ τεςςάρων (04)
αξόνων.
Τιμι ςτακεροποίθςθσ μικρότερθ ι
ίςθ με 25μrad
Φπαρξθ ςυςτιματοσ Lazer Range
Finder
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α΄ ΟΜΑΔΑΣ

2.2
2.4

5%
5%

2.4

5%

2.5

5%
[70%]

Βϋ ΟΜΑΔΑ: ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΡΟΣΤΗΙΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1. Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ άνω
των δφο (02) ετϊν
2. Υποςτιριξθ-Συντιρθςθ άνω των
δφο (02) ετϊν
3. Χρόνοσ παράδοςθσ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Β΄ ΟΜΑΔΑΣ

ΡΑΑΓΑΦΟΣ
3.1

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΥΤΗΤΑΣ
5%

3.2

5%

5.1

20%
[30%]
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
Είδοσ Β: Δζκα (10) ατομικά φορητά ηλεκτρο-οπτικά ςυςτήματα για την επιτήρηςη θαλάςςιου πεδίου
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ΕΝΟΤΗΤΑ
Ι.
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑ

ΑΡΑΙΤΗΣΗ

ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟ
Η παροφςα τεχνικι προδιαγραφι ζχει ςκοπό να
καλφψει τισ απαιτιςεισ τθσ Υπθρεςίασ για τθν
προμικεια ατομικϊν, φορθτϊν θλεκτρο-οπτικϊν
ςυςτθμάτων για τθν επιτιρθςθ καλάςςιου πεδίου,
που ανιχνεφουν και απεικονίηουν τθ κερμικι
ακτινοβολία (υπζρυκρο φάςμα) που εκπζμπουν οι
ηϊντεσ οργανιςμοί και o περιβάλλον χϊροσ, θμζρα και
νφκτα, υπό αίκριεσ αλλά και αντίξοεσ ςυνκικεσ
περιβάλλοντοσ (όπωσ υπό παρουςία υγραςίασ,
ομίχλθσ κλπ).
Οι απαιτοφμενεσ τεχνικζσ δυνατότθτεσ περιγράφονται
ςτο Μζροσ ΙΙ - Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ.
Ενςωματωμζνεσ πρόςκετεσ δυνατότθτεσ ανίχνευςθσ
και απεικόνιςθσ ακτινοβολίασ ηϊντων οργανιςμϊν και
του περιβάλλοντοσ χϊρου ςτο ορατό/εγγφσ υπζρυκρο
τμιμα του οπτικοφ φάςματοσ, ςε ςυνκικεσ θμζρασ
ι/και πολφ χαμθλοφ φωτιςμοφ κακϊσ και άλλεσ
δυνατότθτεσ είναι επικυμθτζσ και κατά τθν τεχνικι
αξιολόγθςθ κα επιμετρθκοφν / βακμολογθκοφν
επιπλζον τθσ βαςικισ απαίτθςθσ για τθν επιλογι τθσ
τεχνικά και οικονομικά βζλτιςτθσ επιλογισ.
Ομοίωσ, κα επιμετρθκοφν / βακμολογθκοφν επιπλζον
τθσ βαςικισ απαίτθςθσ θ παροχι τυχόν εγγφθςθσ
πζραν τθσ απαιτοφμενθσ ι, θ παροχι τεχνικισ
υποςτιριξθσ με αποκατάςταςθ λειτουργίασ πζραν τθσ
κάλυψθσ απαιτοφμενθσ εγγφθςθσ.
Οι προσ προμικεια θλεκτρο-οπτικζσ ςυςκευζσ, ςτο
πλαίςιο τθσ παροφςασ, προσ διευκόλυνςθ, κα
αναφζρονται
ωσ
«κερμικζσ
κάμερεσ»
(thermalimagingbinoculars – thermalimagingcameras),
ακόμα και εάν προςφερόμενα ςυςτιματα
ενςωματϊνουν επιπλζον αιςκθτιρεσ του κερμικοφ
ανιχνευτι (IRdetector).
Αντικείμενο
των
ςυνθμμζνων
Τεχνικϊν
Ρροδιαγραφϊν είναι ο προςδιοριςμόσ των
απαιτιςεων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ (ςφμφωνα με
τθν Ελλθνικι Νομοκεςία, τισ Ευρωπαϊκζσ Κοινοτικζσ
Οδθγίεσ, τουσ κανόνεσ τθσ επιςτιμθσ και τθσ τζχνθσ
κ.λπ.), οι οποίεσ πρζπει να λθφκοφν υπόψθ από τουσ
Διαγωνιηόμενουσ (Ρροςφζροντεσ).
Οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ και απαιτιςεισ που
ακολουκοφν είναι απαράβατοι όροι και οποιαδιποτε
μθ ςυμμόρφωςθ ςε αυτοφσ ςυνεπάγεται απόρριψθ
τθσ προςφοράσ.
Σε περίπτωςθ που υπερκαλφπτονται οι όροι –
απαιτιςεισ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, αυξάνεται θ
αντίςτοιχθ βακμολογία
Ωσ Κριτιριο Κατακφρωςθσ ορίηεται θ «πλζον
ςυμφζρουςα τεχνικοοικονομικά προςφορά».
Τα κριτιρια αξιολόγθςθσ κάκε προςφοράσ με τον
αντίςτοιχο ειδικό ςυντελεςτι βαρφτθτασ εμφαίνονται
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1.6

1.7

ΙΙ.
2.1
2.1.1

2.1.2

ςτουσ Πίνακεσ 1 και 2 ςτο Μζροσ V τθσ παροφςασ
Τεχνικισ Ρροδιαγραφισ.
Η ςτακμιςμζνθ βακμολογία κάκε κριτθρίου
προκφπτει από το γινόμενο τθσ βακμολογίασ του
κριτθρίου με τον αντίςτοιχο ςυντελεςτι βαρφτθτασ.
Οι επιμζρουσ τιμζσ ςτακμιςμζνθσ βακμολογίασ κα
ακροιςτοφν για τθ διαμόρφωςθ τθσ «πλζον
ςυμφζρουςασ τεχνικά και οικονομικά προςφοράσ»,
που ζχει κακοριςτεί ωσ το κριτιριο κατακφρωςθσ.
Ο προσ προμικεια εξοπλιςμόσ προορίηεται για χρήςη
από ςτελζχη του Λιμενικοφ ϊματοσ – Ελληνικήσ
Ακτοφυλακήσ, πληρϊματα περιπολικϊν πλοίων και
ςκαφϊν του ϊματοσ, κατά τθν άςκθςθ των
κακθκόντων / αποςτολισ τουσ.
Πλα τα πιςτοποιθτικά-ζγγραφα που απαιτείται να
υποβλθκοφν με τθν τεχνικι προςφορά κακϊσ και όςα
απαιτοφνται να προςκομιςκοφν με τθν παράδοςθ των
ςυςτθμάτων, απαιτείται να ζχουν ςυνταχκεί ςτθν
ελλθνικι ι άλλθ επίςθμθ γλϊςςα τθσ ευρωπαϊκισ
ζνωςθσ.
Εφόςον δεν είναι ςτθν ελλθνικι γλϊςςα απαιτείται να
ςυνοδεφονται από ζγκυρθ, επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν
ελλθνικι γλϊςςα (από τθν αρμόδια Υπθρεςία του
ΥΡ.ΕΞ ι, από δικθγόρο ςφμφωνα με το άρκρο 36 του
ν.4194/2013 ι, από επίςθμο μεταφραςτι που
περιλαμβάνεται
ςτο
«Μθτρϊο
Επίςθμων
Μεταφραςτϊν Υπουργείου Εξωτερικϊν»).

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
ΓΕΝΙΚΑ
Οι ατομικζσ, φορθτζσ «κερμικζσ κάμερεσ» κα
χρθςιμοποιθκοφν για τθν επιτιρθςθ του καλάςςιου
πεδίου με ςκοπό τθν ανίχνευςθ τθσ κερμικισ
ακτινοβολίασ που εκπζμπουν ηϊντεσ οργανιςμοί και o
περιβάλλον χϊροσ, θμζρα και νφκτα, υπό αίκριεσ
αλλά και αντίξοεσ ςυνκικεσ περιβάλλοντοσ (όπωσ υπό
παρουςία υγραςίασ, ομίχλθσ κλπ), τθν απεικόνιςθ τθσ
εικόνασ των «ςτόχων» και του περιβάλλοντοσ ςε
προςοφκάλμιεσ οκόνεσ και τθ λιψθ «φωτογραφίασ»
τθσ απεικόνιςθσ, κακϊσ και για τον προςδιοριςμό τθσ
κζςθσ των «ςτόχων» και τθν ζνδειξθ των ςχετικϊν
ςτοιχείων.
Σφμφωνα με τθν ιςχφουςα διεκνι πρακτικι και
πρότυπα, οι δυνατότθτεσ των θλεκτρο-οπτικϊν
ςυςτθμάτων ανίχνευςθσ τθσ κερμικισ ακτινοβολίασ
για τθν ικανότθτα διάκριςθσ και απεικόνιςθσ
«ςτόχων» (ζμβιων ι μθ), μεςαίου και μακροφ
υπζρυκρου μικουσ κφματοσ *MWIR (3-5μm) και LWIR
(8-14μm)+, αποτυπϊνονται ςε τρία ςτάδια : (α)
Εντοπιςμό *DETECTION+ τθσ παρουςίασ κάποιου
«ςτόχου»,
(β)
Αναγνϊριςθ
–
ταξινόμθςθ
*RECOGNITION+ τθσ κατθγορίασ του «ςτόχου», π.χ.
όχθμα, άνκρωποσ, κτίριο κλπ και (γ) Αναγνϊριςθ
ταυτότθτασ *IDENTIFICATION+ όταν είναι εφικτόσ
πλζον ο προςδιοριςμόσ του τφπου του ςτόχου.
Οι απαιτιςεισ απόςταςθσ εντοπιςμοφ, αναγνϊριςθσΣελίδα 3 από 15
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2.1.3

2.1.4

2.2
2.2.1

2.2.2

ταξινόμθςθσ και αναγνϊριςθσ ταυτότθτασ ςτόχου
τίκενται υπό τισ παραμζτρουσ που κζτει το πρότυπο
STANAG 4347 εκδ.1θ *για τον υπολογιςμό τθσ
“υποκειμενικά ελάχιςτθσ κερμοκραςιακισ διαφοράσ”
(MRTD), βαςικισ παραμζτρου ςχεδιαςμοφ των
ςυςτθμάτων, οι παράμετροι που κζτει το πρότυπο
αφοροφν
μζγεκοσ
ςτόχου
2,3mx
2,3m,
κερμοκραςιακι διαφορά μεταξφ ςτόχου και
περιβάλλοντοσ
2Κ,
ςυντελεςτι
απόςβεςθσ
μεταδοτικότθτασ ςτθν ατμόςφαιρα 0,2 για κακαρι
ατμόςφαιρα και 1,0 για ςυνκικεσ ατμοςφαιρικισ
ςκζδαςθσ, επίπεδα διάκριςθσ (με 50% πικανότθτα
διάκριςθσ) 1 ηεφγοσ γραμμϊν (linepair) για τον
εντοπιςμό ςτόχου, 3 ηεφγθ γραμμϊν για τθν
αναγνϊριςθ-ταξινόμθςθ του ςτόχου και 6 ηεφγθ
γραμμϊν για τθν αναγνϊριςθ τθσ ταυτότθτασ του
ςτόχου+.
Επίςθσ, ςφμφωνα με τα κριτιρια Johnson για τον
εντοπιςμό ςτόχου, με 50% πικανότθτα διάκριςθσ,
απαιτοφνται 1,5 ςτοιχεία ("pixels") του ανιχνευτι για
εντοπιςμό *Detection+ και αντίςτοιχα, 6 "pixels" για
τθν αναγνϊριςθ-ταξινόμθςθ *Recognition+ και 12
"pixels" για τθν αναγνϊριςθ ταυτότθτασ ςτόχου
[Identification+. Για άνκρωπο διαςτάςεων 1,80x0,50m
(«κρίςιμθ διάςταςθ ανκρϊπου» 0,75m) απαιτοφνται
3,6x1 "pixels" (κατακόρυφα x οριηόντια) για
εντοπιςμό, 14,4x4 "pixels" για αναγνϊριςθταξινόμθςθ και 28,8x8 "pixels" για αναγνϊριςθ
ταυτότθτασ.
Τα ςυςτιματα που κα προτακοφν να είναι ςε
παραγωγι και κατά τθν παράδοςι τουσ κα είναι
καινοφργια και αμεταχείριςτα.
Η ημερομηνία καταςκευήσ τουσ δεν θα είναι
προγενζςτερη από την υπογραφή τησ ςφμβαςησ
προμήθειασ.
Με τθν τεχνικι προςφορά να αναφερκεί ο τρόποσ
που κα πιςτοποιθκεί τοφτο (π.χ., με ςχετικι πινακίδα
/ επιγραφι θ οποία τοποκετείται από το εργοςτάςιο
επί τθσ ςυςκευισ, με επίςθμο ζγγραφο του
καταςκευαςτι το οποίο κα προςκομιςκεί μαηί με τισ
ςυςκευζσ).
Στθν τεχνικι προςφορά κα δθλωκοφν το
προςφερόμενο μοντζλο και το εργοςτάςιο
καταςκευισ τθσ «κερμικισ κάμερασ» (επωνυμία –
διεφκυνςθ).
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑ
Η προςφερόμενθ «κερμικι κάμερα» να είναι φορθτι,
ψθφιακι, ψυχόμενθ, τφπου δι-κφαλου (binocular),
μικροφ μεγζκουσ και με βάροσ (με μπαταρίεσ)
μικρότερο από δυόμιςη (2,5) κιλά.
Τα χαρακτθριςτικά να δθλϊνονται ςτθν τεχνικι
προςφορά.
Ο κερμικόσ ανιχνευτισ (IR detector) να διακζτει
τουλάχιςτον 640Χ480 ςτοιχεία ("pixels"), με
διάςταςθ pixelpitch όχι μεγαλφτερο των 15μm και να
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2.2.3

2.2.4

2.2.5
2.2.6

είναι προςαρμοςμζνοσ να λειτουργεί ςτα «κερμικά
παράκυρα», είτε των 3-5 μm, είτε των 8-14 μm.
Να αναφερκεί ο τφποσ και το καταςκευαςτικό υλικό
του ανιχνευτι, ο αρικμόσ των ςτοιχείων κακϊσ και θ
επιτυγχανόμενθ
τιμι
κερμικισ
ανάλυςθσ
(MinimumDetectableTemperatureDifference).
Τα εν λόγω χαρακτθριςτικά να αναφερκοφν με
παραπομπι ςε εμπορικά φυλλάδια, εγχειρίδια κ.λπ. ι
επίςθμο ζγγραφο του καταςκευαςτι.
Εφόςον ο κερμικόσ ανιχνευτισ τθσ προςφερόμενθσ
κερμικισ κάμερασ διακζτει περιςςότερα ςτοιχεία
("pixels"), κα βακμολογθκεί επιπλζον.
*βακμολογοφμενο κριτιριο (β. κ.)+
Η ελάχιςτθ απαιτοφμενθ δυνατότθτα ανίχνευςθσ
[Detection+
και
αναγνϊριςθσ-ταξινόμθςθσ
*Recognition+ «τυπικοφ ςτόχου ΝΑΤΟ» (διαςτάςεων
2,3m x 2,3m) ςφμφωνα με διαπιςτευμζνα πρότυπα
(NATO STANAG 4347, ι αντίςτοιχα) είναι αντίςτοιχα
δζκα χιλιάδεσ (10.000) μζτρα και τζςςερισ χιλιάδεσ
πεντακόςια (4.500) μζτρα, τόςο τθν θμζρα όςο και
τθν νφχτα.
Να δθλωκοφν οι αποςτάςεισ Εντοπιςμοφ ςτόχου
*Detection+,
Αναγνϊριςθσ-ταξινόμθςθσ
τθσ
κατθγορίασ
του
ςτόχου
*Recognition+
και
Αναγνϊριςθσ
τθσ
ταυτότθτασ
του
ςτόχου
*Identification+ για άνκρωπο και ςτόχο διαςτάςεων
2,3m x 2,3m.
Να αναφερκοφν οι εν λόγω δυνατότθτεσ με
παραπομπι ςε εμπορικά φυλλάδια, εγχειρίδια κ.λπ. ι
επίςθμο ζγγραφο του καταςκευαςτι.
Οι δυνατότθτεσ του ςυςτιματοσ *Detection Recognition - Identification+ κα αξιολογθκοφν
ςφμφωνα με τον πίνακα ςυντελεςτϊν βαρφτθτασ.
*β. κ.+
Το οπτικό πεδίο (Field of View) ςε επιλογι κζαςθσ
ευρζωσ πεδίου (Wide FoV) να είναι τουλάχιςτο 12ο
ςτο οριηόντιο επίπεδο (π.χ., ςε διάταξθ 4:3, κζαςθ 12ο
x 9ο).
Το οπτικό πεδίο (FoV) ςτθν απόςταςθ των τεςςάρων
χιλιάδων πεντακοςίων (4.500) μζτρων *επιηθτοφμενθ
δυνατότθτα αναγνϊριςθσ-ταξινόμθςθσ (Recognition)
ςτόχου 2,3m x 2,3m+ να είναι τουλάχιςτο 2ο ςτο
οριηόντιο επίπεδο (π.χ.,ςε διάταξθ 4:3, κζαςθ 2° x
1.5°).
Η μετάβαςθ από τθν κζαςθ ευρζωσ οπτικοφ πεδίου
(Wide FoV) ςτο ςτενό οπτικό πεδίο (Narrow FoV) να
είναι ςυνεχισ (continuous optical zoom).
Δυνατότθτα κζαςθσ ευρφτερων πεδίων (οπτικό πεδίο
μεγαλφτερων γωνιϊν) κα αξιολογθκεί ςφμφωνα με
τον πίνακα ςυντελεςτϊν βαρφτθτασ.
*β. κ.+
Να διακζτει κατάλλθλο λογιςμικό επεξεργαςίασ για
ςτακεροποίθςθ τθσ εικόνασ (image stabilisation).
Ο ρυκμόσ ανανζωςθσ τθσ λαμβανόμενθσ εικόνασ
(frame refresh rate) του κερμικοφ αιςκθτιρα να είναι
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2.2.7

2.2.8

2.2.9

2.2.10

τουλάχιςτον 30 Hz.
Ρροςφερόμενοσ
ρυκμόσ
ανανζωςθσ
εικόνασ
μεγαλφτεροσ των 30Hz κα αξιολογθκεί ςφμφωνα με
τον πίνακα ςυντελεςτϊν βαρφτθτασ (επικυμθτόσ
ρυκμόσ ανανζωςθσ τθσ λαμβανόμενθσ εικόνασ ζωσ
60Hz).
*β. κ.+
Η προςφερόμενθ «κερμικι κάμερα» να διακζτει
ενςωματωμζνεσ δυνατότθτεσ (δθλ. να μθν είναι
εξωτερικά
προςαρμοηόμενα
και
ςυνδεόμενα
παρελκόμενα) εκπομπισ και λιψθσ Laser (LRF – Laser
Range Finder), δζκτθ GPS και ψθφιακι μαγνθτικι
πυξίδα (DMC - digital magnetic compass).
Για τθ μζτρθςθ-εφρεςθ τθσ απόςταςθσ κάμερασςτόχου το Laser Range Finder (LRF) να είναι
δυνατότθτασ τουλάχιςτον 7,5km.
Η ψθφιακι μαγνθτικι πυξίδα (DMC) να ζχει τθ
δυνατότθτα μζτρθςθσ και απεικόνιςθσ τθσ γωνίασ
διόπτευςθσ του ςτόχου ςτο οριηόντιο (azimuth angle)
κακϊσ και ςτο κάκετο επίπεδο (vertical angle).
Τα παραπάνω υποςυςτιματα (LRF, GPS και DMC) να
ςυνδυάηονται ϊςτε να παρζχεται δυνατότθτα
γεωεντοπιςμοφ του ςτόχου.
Ρροςφερόμενα ςυςτιματα που ενςωματϊνουν
επιπλζον αιςκθτιρεσ που προςδίδουν επιπλζον
δυνατότθτεσ ανίχνευςθσ και απεικόνιςθσ ηϊντων
οργανιςμϊν και του περιβάλλοντοσ χϊρου, όπωσ
διατάξεισ εικονολθψίασ ςτο ορατό/εγγφσ υπζρυκρο
τμιμα του οπτικοφ φάςματοσ ςε ςυνκικεσ θμζρασ
(«κάμερα θμζρασ»), διατάξεισ εικονολθψίασ ςε
ςυνκικεσ πολφ χαμθλοφ φωτιςμοφ («Low Light Level
camera»), ι που ενςωματϊνουν διατάξεισ όραςθσ για
τθν απευκείασ παρατιρθςθ του πεδίου, είναι
επικυμθτζσ και κατά τθν τεχνικι αξιολόγθςθ κα
επιμετρθκοφν / βακμολογθκοφν επιπλζον τθσ
βαςικισ απαίτθςθσ για τθν επιλογι τθσ τεχνικά και
οικονομικά βζλτιςτθσ επιλογισ.
Τα χαρακτθριςτικά των εν λόγω αιςκθτιρων να
δθλϊνονται ςτθν τεχνικι προςφορά (λειτουργία,
χαρακτθριςτικά αιςκθτιρα, πεδίο κζαςθσ κλπ).
*β. κ.+
Ο χρόνοσ ζναρξθσ λειτουργίασ από κζςθ «OFF» να
είναι μικρότεροσ των τεςςάρων (4) λεπτϊν και να
δθλϊνεται ςτθν προςφορά.
Ο
χρόνοσ
ςυνεχοφσ
λειτουργίασ
με
επαναφορτιηόμενουσ
ςυςςωρευτζσ
να
είναι
τουλάχιςτον τζςςερισ (4) ϊρεσ και να δθλϊνεται ςτθν
προςφορά.
Ο χρόνοσ λειτουργίασ αξιολογείται ςφμφωνα με τον
πίνακα ςυντελεςτϊν βαρφτθτασ.
*β. κ.+
Τροφοδοςία του ςυςτιματοσ από επαναφορτιηόμενεσ
μπαταρίεσ κοινοφ εμπορικοφ τφπου (π.χ., τφπου
«ΑΑ», «CR123» κ.α.) κα αξιολογθκοφν ςφμφωνα με
τον πίνακα ςυντελεςτϊν βαρφτθτασ.
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2.2.11

2.2.12

2.3
2.3.1

2.3.2
2.3.3

2.4
2.4.1

*β. κ.+
Να υπάρχει δυνατότθτα λειτουργίασ άνευ μπαταριϊν
με καλϊδιο ςυνεχοφσ τροφοδοςίασ από ρευματοδότθ
αυτοκινιτου/ςκάφουσ (12V/24V) και οικιακι.
Να υπάρχει δυνατότθτα αποκικευςθσ φωτογραφιϊν
(imagestorage) και βίντεο ςε εςωτερικι αποκθκευτικι
μνιμθ ι ςε αποςπϊμενθ κάρτα κοινοφ τφπου (π.χ.,
τφπου «microSD», «SD» κ.α.). Σε περίπτωςθ που δεν
υπάρχει αποςπϊμενθ κάρτα, να υπάρχει δυνατότθτα
μεταφοράσ των δεδομζνων (φωτογραφίεσ και βίντεο)
ςε κοινό μζςο (π.χ. USBstick).
Η χωρθτικότθτα τθσ μνιμθσ να επαρκεί για εγγραφι
βίντεο διάρκειασ τουλάχιςτον δφο (2) ωρϊν.
Να υπάρχει δυνατότθτα ςφνδεςθσ τθσ κερμικισ
κάμερασ με θλεκτρονικό υπολογιςτι.
Ζξτρα δυνατότθτα αςφρματθσ διαςφνδεςθσ (π.χ. WiFi
ι Bluetooth) κα αξιολογθκεί ςφμφωνα με τον πίνακα
ςυντελεςτϊν βαρφτθτασ.
*β. κ.+
ΑΡΑΤΙΑ – ΡΑΕΛΚΟΜΕΝΑ
Οι φορθτζσ κερμικζσ κάμερεσ κα ςυνοδεφονται από:
• Συςςωρευτζσ (batteries), αρικμθτικά τόςουσ όςουσ
απαιτοφνται προκειμζνου να εξαςφαλίηεται θ
λειτουργία του ςυςτιματοσ για δϊδεκα (12) ϊρεσ.
Οι ςυςςωρευτζσ (ανάλογα με τον ςχεδιαςμό του
ςυςτιματοσ μπορεί να είναι ειδικοφ ι κοινοφ
ςχεδιαςμοφ, μεμονωμζνθ μονάδα ι ςυςτοιχία
επιμζρουσ μπαταριϊν που ςυγκροτοφν τον
“ςυςςωρευτι") δεν κα είναι λιγότεροι από δφο (2) για
κάκε κάμερα.
• Φορτιςτι ςυςςωρευτϊν ςυνδεόμενο ςε ρεφμα 220240 Volt/50-60Hz κακϊσ και ςε ρεφμα 12/24 Volt (DC)
(ενιαίοσ φορτιςτισ) ι, δφο ξεχωριςτοφσ φορτιςτζσ για
τισ εν λόγω τάςεισ.
• Καλϊδιο απευκείασ τροφοδοςίασ τθσ κάμερασ
12/24 Volt (DC).
• Καλϊδιο απευκείασ τροφοδοςίασ τθσ κάμερασ 220240 Volt (AC).
• Καλϊδιο ςφνδεςθσ για μεταφορά δεδομζνων
(φωτογραφίεσ και βίντεο) ςε θλεκτρονικό υπολογιςτι
απευκείασ, ανάλογα με το χρθςιμοποιοφμενο
πρωτόκολλο.
• Βαλίτςα μεταφοράσ ανκεκτικι ςε πτϊςεισ και ςε
κραδαςμοφσ, με αφρολζξ εςωτερικά. Η κικθ να είναι
ςτεγανι (ςε ςκόνθ - νερό) τουλάχιςτον κατά ΙP54.
Οδθγίεσ χριςεωσ ςτθν ελλθνικι και αγγλικι γλϊςςα.
Τυχόν άλλα παρελκόμενα, αναγκαία για τθ λειτουργία
τθσ κάμερασ (να αναφερκοφν με τθν τεχνικι
προςφορά).
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΡΟΙΟΤΗΤΑΣ
Το προςφερόμενο ςφςτθμα να ςυμμορφϊνεται με τα
πρότυπα MIL-STD-810 (περιβαλλοντικι αντοχι) και
MIL-STD-461 (θλεκτρομαγνθτικι ςυμβατότθτα).
Διευκρινίηεται ότι ςφμφωνα με το εδάφιο (η) τθσ
παραγράφου 3 του άρκρου 1 του Ρ.Δ 57/2010 (Αϋ 97)
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2.4.2

ΙΙΙ.
3.1

3.2

3.3

3.4

«Ρροςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ προσ τθν
Οδθγία 2006/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου «ςχετικά με τα μθχανιματα και
τθν τροποποίθςθ τθσ οδθγίασ 95/16/ΕΚ» και
κατάργθςθ των Ρ.Δ. 18/96 και 377/93», «τα
μηχανήματα που είναι ειδικά ςχεδιαςμζνα και
καταςκευαςμζνα για ςτρατιωτικοφσ ή αςτυνομικοφσ
ςκοποφσ» εξαιροφνται από το πεδίο εφαρμογισ τθσ
Οδθγίασ και κατϋ επζκταςθ δεν απαιτείται οι
«κερμικζσ κάμερεσ» να ςυνοδεφονται από
πιςτοποιθτικό ςιμανςθσ CE.
Με τθν τεχνικι προςφορά να κατατεκεί επίςθμο
ζγγραφο του καταςκευαςτι από το οποίο να
προκφπτει θ ςυμμόρφωςθ του προςφερόμενου
ςυςτιματοσ με τα παραπάνω αναφερόμενα πρότυπα.
Η παραγωγι των «κερμικϊν καμερϊν» να καλφπτεται
από ςφςτθμα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ςφμφωνα με το
πρότυπο ISO 9001:2015 ι άλλο ιςοδφναμα. Αντίτυπο
του πιςτοποιθτικοφ να κατατεκεί με τθν τεχνικι
προςφορά ςυνοδευόμενο από Υπεφκυνθ Διλωςθ του
υποψιφιου προμθκευτι για τθν πθγι προζλευςθσ και
τθν
εγκυρότθτα
των
αναφερομζνων
ςτο
πιςτοποιθτικό.
Ριςτοποιθτικά ISO των οποίων θ ιςχφσ ζχει λιξει, δεν
γίνονται δεκτά και θ αντίςτοιχθ προςφορά
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.

ΝΑΙ

ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ – ΚΑΛΤΨΗ – ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ
Οι «κερμικζσ κάμερεσ» και τα παρελκόμενά τουσ κα
καλφπτονται από εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ δφο (02)
ετϊν από τθν θμερομθνία οριςτικισ ποιοτικισ και
ποςοτικισ παραλαβισ.
Στο πλαίςιο τθσ εγγφθςθσ, ο προμθκευτισ
υποχρεοφται να αντικακιςτά εξαρτιματα, μζρθ,
παρελκόμενα καμερϊν ςυμπεριλαμβανομζνων των
φορτιςτϊν, καλωδίων κ.λ.π. καλφπτοντασ κάκε
ελάττωμα, αςτοχία υλικοφ ι δυςλειτουργία/βλάβθ.
Στθν παρεχόμενθ εγγφθςθ περιλαμβάνεται και θ
αναβάκμιςθ λογιςμικοφ με νζεσ διακζςιμεσ εκδόςεισ.
Ραρεχόμενθ εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ άνω των (2)
ετϊν κα αξιολογθκεί ςφμφωνα με τον πίνακα
ςυντελεςτϊν βαρφτθτασ.
*β. κ.+
Στθν περίπτωςθ όπου επιςκευαςκεί κερμικι κάμερα,
θ επιςκευι κα καλφπτεται από εγγφθςθ καλισ
λειτουργίασ ζξι (06) μθνϊν από τθν θμερομθνία
παραλαβισ του, είτε εμπίπτει εντόσ τθσ αρχικισ
εγγφθςθσ των δφο ετϊν, είτε κακϋ υπζρβαςθ αυτισ
για το αναλογοφν διάςτθμα.
Κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ, εάν εμφανιςκεί θ ίδια
βλάβθ τρεισ φορζσ, θ ςυςκευι κα επιςτρζφεται ςτον
προμθκευτι με τθν υποχρζωςθ αντικατάςταςισ τθσ
με άλλθ καινοφργια. Η νζα ςυςκευι κα καλφπτεται
εξίςου από εγγφθςθ δφο ετϊν από τθν θμερομθνία
παραλαβισ τθσ.
Σε περίπτωςθ που ο χρόνοσ αποκατάςταςθσ βλάβθσ
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3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

υπερβεί τισ εξιντα (60) θμζρεσ από τθν παράδοςθ τθσ
ςυςκευισ, ο χρόνοσ εγγφθςθσ τθσ «κερμικισ
κάμερασ» παρατείνεται ανάλογα (πζραν των δφο
ετϊν).
Στθν τεχνικι προςφορά να κατατεκεί Υπεφκυνθ
Διλωςθ του υποψιφιου προμθκευτι και τυχόν
ςυνοδευτικά επίςθμα ζγγραφα του καταςκευαςτι για
τθν παρεχόμενθ εγγφθςθ και τθν αποδοχι των όρων
των παραπάνω παραγράφων 3.1, 3.2, 3.3 και 3.4.
Σε περίπτωςθ όπου απαιτείται ςυντήρηςη ςε επίπεδο
«χρήςτη» («OperatorLevelMaintenance») για το
οποίο χρειάηεται κοινόσ ι ειδικόσ εξοπλιςμόσ (π.χ., για
τθν πλιρωςθ με άηωτο, τυχόν μθ κοινά εργαλεία κ.α.),
αντικείμενο τησ προμήθειασ θα αποτελζςει και ο εν
λόγω εξοπλιςμόσ, τουλάχιςτον μία ςυλλογι.
Να αναφερκεί ςχετικά ςτθν τεχνικι προςφορά με
Υπεφκυνθ Διλωςθ του υποψιφιου προμθκευτι.
Σε κάκε περίπτωςθ, εάν από τα τεχνικά εγχειρίδια
προκφπτει ότι απαιτείται εξοπλιςμόσ για ςυντιρθςθ
ςε επίπεδο «χριςτθ», κα παραςχεκεί με ζξοδα του
προμθκευτι. Σε περίπτωςθ που, κατά τθ χριςθ των
ςυςτθμάτων, ςτθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ καλισ
λειτουργίασ, διαπιςτωκεί ζλλειψθ εξοπλιςμοφ, ο
προμηθευτήσ υποχρεοφται να τον προςκομίςει εντόσ
μηνόσ από τη ςχετική ειδοποίηςή του.
Δυνατότθτα
παροχισ
τεχνικισ
υποςτιριξθσ
«ενδιάμεςου»
επιπζδου
(«IntermediateLevelMaintenance») ςτθν Ελλάδα/Ε.Ε.
(ο
προμθκευτισ
να
διακζτει
προςωπικό,
εγκαταςτάςεισ,
εργαςτιρια,
αναγκαίεσ
εξουςιοδοτιςεισ του καταςκευαςτι κ.λπ για τθν
παροχι τεχνικισ υποςτιριξθσ για προγραμματιςμζνεσ
και ζκτακτεσ απαιτιςεισ ςυντιρθςθσ) κα αξιολογθκεί
ςφμφωνα με τον πίνακα ςυντελεςτϊν βαρφτθτασ.
Να αναφερκεί ςχετικά ςτθν τεχνικι προςφορά με
Υπεφκυνθ Διλωςθ του υποψιφιου προμθκευτι.
*β. κ.+
Ο καταςκευαςτισ κα εγγυάται τθν παροχι τεχνικισ
υποςτιριξθσ για δζκα (10) τουλάχιςτον ζτθ από τθ
λιξθ τθσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ κακϊσ και τθν
πλιρθ εφοδιαςτικι υποςτιριξθ των καμερϊν και των
παρελκομζνων τουσ ςε ανταλλακτικά για το ίδιο
διάςτθμα.
Τυχόν αδαπάνωσ τεχνικι υποςτιριξθ μετά τθ λιξθ τθσ
εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ κα αξιολογθκεί
ςφμφωνα με τον πίνακα ςυντελεςτϊν βαρφτθτασ.
Να αναφερκεί ςχετικά ςτθν τεχνικι προςφορά με
Υπεφκυνθ Διλωςθ του υποψιφιου προμθκευτι
επεξθγϊντασ το είδοσ τθσ παρεχόμενθσ υποςτιριξθσ
(π.χ., εγγυθμζνθ λειτουργία, ςυντιρθςθ και
αποκατάςταςθ βλαβϊν, διαγνωςτικοί ζλεγχοι κ.λπ).
*β. κ.+
Για ςκοποφσ τεχνικισ υποςτιριξθσ μετά το πζρασ τθσ
εγγφθςθσ
καλισ
λειτουργίασ
ηθτείται
να
γνωςτοποιθκοφν :
Σελίδα 9 από 15

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΑΔΑ: 6ΟΟ64653ΠΩ-ΣΑΥ

20PROC007233476 2020-08-28
3.10.1

3.10.2

3.10.3

3.11

3.12

3.13

Κατάλογοσ εξουςιοδοτθμζνων ςυνεργείων ςτθν
Ελλάδα ι/και ςε άλλεσ χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ, με
διευκφνςεισ και αρικμοφσ τθλεφϊνων, fax και e-mail.
Κατάλογοσ, με ενδεικτικά κόςτθ, των κατά τθν κρίςθ
του καταςκευαςτι απαραίτθτων αναλϊςιμων υλικϊν
και ανταλλακτικϊν, για τθν προλθπτικι ςυντιρθςθ
τθσ κάμερασ για 3 ζτθ μετά τθ λιξθ τθσ εγγφθςθσ.
Κατάλογοσ με αναφορά ςε ενδεικτικά κόςτθ τεχνικοφ
ελζγχου («checkandtest») και αποκατάςταςθσ
βλαβϊν.
Οι αναφερόμενοι ςτισ παραπάνω παραγράφουσ
3.10.2 και 3.10.3 κατάλογοι (αναλωςίμων,
ανταλλακτικϊν,
ελζγχου,
επιςκευϊν)
δεν
ςυςχετίηονται με τθν τιμι του υπό προμικεια είδουσ
για τθν κατακφρωςθ του διαγωνιςμοφ.
Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να εκπαιδεφςει,
αδαπάνωσ (α), τουλάχιςτοδζκα (10) ςτελζχη τθσ
Κεντρικισ Υπθρεςίασ και Ρεριφερειακϊν Υπθρεςιϊν
του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ ςτθ χριςθ και ςε κζματα «ςυντιρθςθσ
επιπζδου χριςτθ» (εφόςον απαιτείται) και (β),
τουλάχιςτο δφο τεχνικοφσ του ΥΝΑΝΡ/Α.ΛΣΕΛ.ΑΚΤ/ΔΗΔΕΡ ςτθ χριςθ και ςε τεχνικά κζματα
ςυντιρθςθσ-υποςτιριξθσ των ςυςκευϊν, για χρονικό
διάςτθμα μίασ (1) τουλάχιςτον θμζρασ και ανάλογα
με τα προβλεπόμενα από τισ παραπάνω
παραγράφουσ 3.6 και 3.7.
Στο Ηλεκτρονικό Συνεργείο του ΥΝΑΝΡ/ΑΛΣΕΛ.ΑΚΤ/ΔΗΔΕΡ κα παραδοκοφν δφο ςυνολικά τεχνικά
εγχειρίδια, ςφμφωνα και με τα οριηόμενα ςε παρ. 3.6
και 3.7.
Η εκπαίδευςθ κα περιλαμβάνει και δοκιμαςτικι
λειτουργία τθσ κάμερασ ςε πραγματικζσ ςυνκικεσ, επί
πλωτϊν και χερςαίων μζςων.
Η παρακολοφκθςθ των όρων τθσ εγγφθςθσ καλισ
λειτουργίασ κα γίνεται με μζριμνα του ΥΝΑΝΡ/Α.ΛΣΕΛ.ΑΚΤ/ΔΗΔΕΡ.

ΙV.

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ – ΣΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ –
ΠΑΡΑΔΟΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ

4.1.
4.1.1

ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ
Οι τεχνικζσ προςφορζσ κα αποτελοφνται τουλάχιςτο
από:
Ρερίλθψθ με πλιρθ ςτοιχεία του προςφζροντοσ και
του καταςκευαςτι των «κερμικϊν καμερϊν»
(επωνυμία, πλιρεισ διευκφνςεισ γραφείων και
εργοςταςίου καταςκευισ, τθλζφωνα, e-mail, ονόματα
εκπροςϊπων κ.λ.π.), το προςφερόμενο ςφςτθμα,
κακϊσ και ςφντομθ τεχνικι περιγραφι του
προςφερόμενου ςυςτιματοσ.
Η τεχνικι περιγραφι κα περιλαμβάνει Φφλλο
Συμμόρφωςθσ με τζςςερισ ςτιλεσ : (α) μία με τον
αφξοντα αρικμό τθσ παραγράφου των προδιαγραφϊν,
(β) μια αποκλειςτικά μόνο με διλωςθ ςυμμόρφωςθσ,
«NAI» ι «ΟΧΙ», αποκλειόμενθσ κάκε άλλθσ
αναγραφισ, (γ) μία με αναγραφι ςυγκεκριμζνων
τιμϊν ι μεγεκϊν όπου απαιτείται ι ςφντομθσ

4.1.1.1

4.1.1.2
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4.1.1.3

4.1.1.4

4.1.1.5

περιγραφισ του τεχνικοφ χαρακτθριςτικοφ και (δ) μια
με τυχόν παρατθριςεισ.
Το Φφλλο Συμμόρφωςθσ κα είναι μονογεγραμμζνο
ανά ςελίδα, υπογεγραμμζνο από τον νόμιμο
εκπρόςωπο του προςφζροντοσ και επζχει κζςθ
υπεφκυνθσ διλωςθσ του και κα αναγράφονται οι
τυχόν παραπομπζσ ςε τεχνικά εγχειρίδια και άλλα
επίςθμα ζγγραφα-ζντυπα του καταςκευαςτι.
Θα πρζπει να προκφπτουν τα ακόλουκα *αναφορά
ςτισ παραγράφουσ του Μζρουσ ΙΙ]:
• Τον τρόπο που κα πιςτοποιείται θ θμερομθνία
καταςκευισ των ςυςτθμάτων.
[§2.1.3]
• Τα γενικά τεχνικά χαρακτθριςτικά του
προςφερόμενου ςυςτιματοσ.
[§2.2.1]
• Τα ειδικότερα τεχνικά χαρακτθριςτικά του κερμικοφ
αιςκθτιρα, τισ αποςτάςεισ ανίχνευςθσ *D],
αναγνϊριςθσ-ταξινόμθςθσ *R+ και αναγνϊριςθσ
ταυτότθτασ *I+ ςτόχου, τα πεδία κζαςθσ, λογιςμικό
επεξεργαςίασ εικόνασ, ρυκμό ανανζωςθσ εικόνασ,
δυνατότθτεσ LRF, GPS και DMC και γεωεντοπιςμό
ςτόχου.
[§2.2.2 ζωσ και §2.2.7]
• Τουσ κατά περίπτωςθ επιπλζον αιςκθτιρεσ που
ενςωματϊνουν *κάμερα θμζρασ, κάμερα LLL,
απευκείασ κζαςθ πεδίου κ.α.+ και τα χαρακτθριςτικά
τουσ.
[§2.2.8]
• Λοιπά απαιτοφμενα τεχνικά χαρακτθριςτικά *χρόνοσ
ζναρξθσ λειτουργίασ, χρόνο ςυνεχοφσ λειτουργίασ με
ςυςςωρευτζσ, αποκικευςθ φωτογραφιϊν και βίντεο,
μεταφορά δεδομζνων και ςυνδεςιμότθτα με
θλεκτρονικό υπολογιςτι.
[§2.2.9 ζωσ και §2.2.12]
• Τα απάρτια-παρελκόμενα που ςυνοδεφουν τθν
«κερμικι κάμερα» και τα οποία κα παραδοκοφν κατά
τθν παράδοςθ των ςυςτθμάτων.
[§2.3.1 ζωσ και §2.3.3]
Επίςθμα εμπορικά ζντυπα, φυλλάδια, πιςτοποιθτικά
και τεχνικά εγχειρίδια ςτθν ελλθνικι ι/και ςτθν
αγγλικι γλϊςςα, τα οποία να αποδεικνφουν πλιρωσ
τα διαλαμβανόμενα ςτο Φφλλο Συμμόρφωςθσ.
Επίςθμο ζντυπο ι ζγγραφο του καταςκευαςτι από το
οποίο να προκφπτει θ ςυμμόρφωςθ του
προςφερόμενου ςυςτιματοσ με τα πρότυπα MIL-STD810 και MIL-STD-461.
[§2.4.1]
Αντίτυπο του πιςτοποιθτικοφ διαςφάλιςθσ ποιότθτασ
ςφμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 ι άλλο
ιςοδφναμα το οποίο κα καλφπτει τθν παραγωγι των
«κερμικϊν καμερϊν» κακϊσ και Υπεφκυνθ Διλωςθ
του προμθκευτι για τθν πθγι προζλευςθσ και τθν
εγκυρότθτα των αναφερομζνων ςτο πιςτοποιθτικό.
[§2.4.2]
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4.1.1.6

4.1.1.7

4.1.1.8

4.1.1.9

4.1.1.10

4.1.1.11

4.2
4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.2.3.1

4.2.3.2

4.3

Οιοδιποτε άλλο ζντυπο, ζγγραφο κρικεί απαραίτθτο
από τον προμθκευτι ι τον καταςκευαςτι για να
υποςτθρίξει τθν προςφορά.
Υπεφκυνθ Διλωςθ του προμθκευτι και τυχόν
ςυνοδευτικά επίςθμα ζγγραφα του καταςκευαςτι για
τθν παρεχόμενθ εγγφθςθ και τθν αποδοχι των όρων
των παραγράφων 3.1, 3.2, 3.3και 3.3[Μζροσ ΙΙΙ] τθσ
παροφςασ «Τεχνικισ Ρροδιαγραφισ».
[§3.5]
Εάν απαιτείται ςυντιρθςθ ςε επίπεδο «χριςτθ»
(«Operator Level Maintenance») για το οποίο
χρειάηεται εξοπλιςμόσ.
[§3.6]
Η δυνατότθτα παροχισ τεχνικισ υποςτιριξθσ
«ενδιάμεςου» επιπζδου («Intermediate Level
Maintenance») ςτθν Ελλάδα.
[§3.7]
Η παροχι τεχνικισ υποςτιριξθσ για δζκα (10)
τουλάχιςτον ζτθ από τθ λιξθ τθσ εγγφθςθσ καλισ
λειτουργίασ κακϊσ και τθν πλιρθ εφοδιαςτικι
υποςτιριξθ των καμερϊν και των παρελκομζνων τουσ
ςε ανταλλακτικά για το ίδιο διάςτθμα.
Πλα τα ζγγραφα που απαιτοφνται από τθν παροφςα
κα είναι πρωτότυπα ι αντίγραφα ςφμφωνα με τθ
διαδικαςία επικφρωςθσ εγγράφων.
Τυχόν ζγγραφα (δεν αφορά τα εμπορικά ζντυπα και
τεχνικά εγχειρίδια) άλλθσ γλϊςςασ κα ςυνοδεφονται
από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτα Ελλθνικά [§1.7]
ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Η τεχνικι αξιολόγθςθ κάκε προςφοράσ κα γίνει
ςφμφωνα με τα κριτιρια αξιολόγθςθσ, με τον
αντίςτοιχο ειδικό ςυντελεςτι βαρφτθτασ όπωσ
εμφαίνεται ςτουσ Πίνακεσ 1 και 2 ςτο Μζροσ V.
Η ςτακμιςμζνθ βακμολογία κάκε κριτθρίου
προκφπτει από το γινόμενο τθσ βακμολογίασ του
κριτθρίου με τον αντίςτοιχο ςυντελεςτι βαρφτθτασ.
Οι επιμζρουσ τιμζσ ςτακμιςμζνθσ βακμολογίασ κα
ακροιςτοφν για τθ διαμόρφωςθ τθσ «τεχνικισ
βακμολογίασ». Η διαμόρφωςθ τθσ «πλζον
ςυμφζρουςασ τεχνικοοικονομικά προςφοράσ», που
ζχει κακοριςτεί ωσ το κριτιριο κατακφρωςθσ κα γίνει
ωσ κατωτζρω :
Ολικι Τεχνικι & Οικονομικι βακμολογία = Τιμι
μονάδασ / Σφνολο Τεχνικισ βακμολογίασ
Σθμείωςθ 1:
Στθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνεται το προςφερόμενο
ςφςτθμα, το ςφνολο των απαιτοφμενων απαρτίων,
παρελκομζνων, εγχειριδίων, εγγφθςθσ και τεχνικισ
υποςτιριξθσ εντόσ εγγφθςθσ.
Σθμείωςθ 2:
Το ςφνολο τθσ Τεχνικισ βακμολογίασ προκφπτει από
το άκροιςμα τθσ βακμολογίασ Πινάκων 1 και 2.
ΡΑΑΔΟΣΗ ΑΡΟ ΤΟΝ ΡΟΜΗΘΕΥΤΗ – ΡΑΑΛΑΒΗ
ΑΡΟ ΤΗΝ ΥΡΗΕΣΙΑ
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4.3.1

4.3.2

4.3.3
4.3.3.1

4.3.3.2

4.3.4

4.3.5

V.
5.1
5.2

5.3

Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να παραδϊςει τα
αναφερόμενα είδθ εντόσ τριϊν (3) μηνϊν από την
υπογραφή τησ ςφμβαςησ και θ οριςτικι παραλαβι
κα γίνει εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν
παράδοςθ του ςυνόλου τθσ ποςότθτασ, από αρμόδια
επιτροπι.
*β. κ.+
Η παράδοςθ των ςυςκευϊν, των παρελκομζνων τουσ
και λοιπϊν ςυνοδευτικϊν ειδϊν κα γίνει ςτισ
εγκαταςτάςεισ του Ηλεκτρονικοφ Συνεργείου, ςτο
ΥΝΑΝΡ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΗΔΕΡ, Ακτι Βαςιλειάδθ, Ρφλθ
Ε1, Λιμζνασ Ρειραιά, Τ.Κ. 18510, τθλζφωνα
επικοινωνίασ: 213.137.1344 – 1320 – 4313 – 4121.
Κατά τθν παραλαβι να διενεργθκοφν οι παρακάτω
ζλεγχοι :
Μακροςκοπικόσ ζλεγχοσ προσ διαπίςτωςθ τυχόν
ελαττωμάτων, παραμορφϊςεων, κακϊςεων του
επιμελθμζνου τθσ καταςκευισ, ςφμφωνα με τισ
απαιτιςεισ τθσ προδιαγραφισ, τθσ πλθρότθτασ των
τεχνικϊν όρων τθσ ςφμβαςθσ κακϊσ και τθσ
πλθρότθτασ από πλευράσ εξαρτθμάτων και του
καινοφργιου του υλικοφ
Ρρακτικι δοκιμαςία (λειτουργικόσ ζλεγχοσ), προσ
διαπίςτωςθ του κανονικοφ τθσ λειτουργίασ, με τθ
ςυνδρομι κατάλλθλου εκπροςϊπου του προμθκευτι
ι του καταςκευαςτι. Η δοκιμαςτικι λειτουργία τθσ
κάμερασ δφναται να γίνει ςε πραγματικζσ ςυνκικεσ,
επί πλωτϊν μζςων.
Η απαιτοφμενθ εκπαίδευςθ του τεχνικοφ προςωπικοφ
τθσ Υπθρεςίασ κα γίνει από κατάλλθλο εκπρόςωπο
του καταςκευαςτι.
Τυχόν ζξοδα εκτελωνιςμοφ, φφλαξθσ, αςφάλιςθσ,
μεταφοράσ ι διενζργειασ ελζγχων, ηθμιζσ υλικϊν ι
αςτικζσ διεκδικιςεισ που κα προκφψουν από τισ
διαδικαςίεσ αξιολόγθςθσ και παραλαβισ των υλικϊν
βαραίνουν εξολοκλιρου τον προμθκευτι

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΣΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
Το κριτιριο κατακφρωςθσ του ζργου είναι θ «πλζον
ςυμφζρουςα από οικονομική άποψη προςφορά».
Τα κριτιρια τεχνικισ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν με
τον Συντελεςτι Βαρφτθτασ (Σ.Β.) κάκε ενόσ από αυτά
παρουςιάηονται ςτουσ Πίνακεσ 1 και 2 κατωτζρω.
Στακμιςμζνθ βακμολογία κριτθρίου κάκε ομάδασ,
καλείται το γινόμενο τθσ βακμολογίασ του κριτθρίου
αυτοφ (ποςοςτό τοισ εκατό) πολλαπλαςιαςμζνο με
τον αντίςτοιχο Συντελεςτι Βαρφτθτάσ του.
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Πίνακαρ 1 : Σεσνικά σαπακτηπιστικά [Ολικόρ ςντελεστήρ Βαπύτηταρ 70%]
§ Σ.Π

ΚΡΙΣΗΡΙΑ

2.2.2 Αλάιπζε ζεξκηθνύ αληρλεπηή (IR
detector)

ΤΝΣΔΛΔΣΗ
ΟΓΗΓΙΔ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗΒΑΡΤΣΗΣΑ
ΠΔΡΙΠΣΧΔΙ ΑΠΟΡΡΙΦΗ ΣΔΥΝΙΚΗ
(.Β.) (%)
ΠΡΟΦΟΡΑ
5
100 βαζκνί: αλάιπζε 640Χ480
pixelsΑποππίπτεται: θάησ από 640Χ480
ζηνηρεία ("pixels")

2.2.2 Δηάζηαζε pixelpitch ζεξκηθνύ
αληρλεπηή (IR detector)

5

100 βαζκνί: pixelpitch 15κm
Αποππίπτεται: πάλσ από 15κm

2.2.3 Απόζηαζε αλίρλεπζεο [Detection]
θαη Απόζηαζε αλαγλώξηζεοηαμηλόκεζεο [Recognition]

10

100 βαζκνί: αλίρλεπζε [D] ζε απόζηαζε
10.000m θαη αλαγλώξηζε-ηαμηλόκεζε [R]
ζε απόζηαζε 4.500m
Αποππίπτεται: ε κε ηθαλνπνίεζε § 2.3

2.2.4 Εύξνο νπηηθνύ πεδίνπ (FoV) ζε
επηινγή ζέαζεο επξέσο πεδίνπ
(Wide FoV)

5

100 βαζκνί: Wide FoV επξύηεξν ησλ 12ν
Αποππίπτεται: Wide FoV κηθξόηεξν ησλ
12ν [ζέαζε 12ν x 9ν)

2.2.4 Εύξνο νπηηθνύ πεδίνπ (FoV) ζε
απόζηαζε 4.500m ηνπιάρηζην 2ν

5

100 βαζκνί: FoV επξύηεξν ησλ 2ν ζε
απόζηαζε 4.500m
Αποππίπτεται: FoV κηθξόηεξν ησλ 2ν
[ζέαζε 2ν x 1,5ν)

2.2.6 Ρπζκόο αλαλέσζεο ηεο
ιακβαλόκελεο εηθόλαο (frame
refresh rate)

5

100 βαζκνί: ξπζκόο αλαλέσζεο ηεο
εηθόλαο 30 Hz
Αποππίπτεται: refresh rate κηθξόηεξν ησλ
30 Hz

2.2.8 Ελζσκάησζε αηζζεηήξα (επηπιένλ
ηνπ ζεξκηθνύ) εηθνλνιεςίαο ζην
νξαηό/εγγύο ππέξπζξν ηκήκα ηνπ
νπηηθνύ θάζκαηνο ζε ζπλζήθεο
εκέξαο («θάκεξα εκέξαο»)

14

100 βαζκνί: κόλν «ζεξκηθόο αηζζεηήξαο»
(IRdetector)
Αποππίπτεται: ---

2.2.8 Ελζσκάησζε άιινπ ηύπνπ
αηζζεηήξα (επηπιένλ ηνπ ζεξκηθνύ
θαη δηαθνξεηηθνύ από αηζζεηήξα
«θάκεξαο εκέξαο»), όπσο
αηζζεηήξαο εηθνλνιεςίαο ζε
ζπλζήθεο πνιύ ρακεινύ θσηηζκνύ,
ή δηάηαμεο όξαζεο απεπζείαο
παξαηήξεζεο ηνπ πεδίνπ, θ.α.

9

100 βαζκνί: κόλν «ζεξκηθόο αηζζεηήξαο»
(IRdetector)
Αηζζεηήξαο «εηθνλνιεςίαο ζε ζπλζήθεο
πνιύ ρακεινύ θσηηζκνύ» :5 βαζκνί
Ελζσκαησκέλε «δηάηαμε όξαζεο
απεπζείαο ζέαζεο» :4 βαζκνί
πλδπαζκόο αηζζεηήξσλ :9 βαζκνί
Αποππίπτεται: ---

2.2.10 Χξόλνο ζπλερνύο ιεηηνπξγίαο κε
επαλαθνξηηδόκελνπο ζπζζσξεπηέο

5

100 βαζκνί: δπλαηόηεηα ζπλερνύο
ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ 4 σξώλ
Αποππίπτεται: ε κε ηθαλνπνίεζε § 2.10

2.2.10 Σξνθνδνζία ηνπ ζπζηήκαηνο από
επαλαθνξηηδόκελεο κπαηαξίεο
θνηλνύ εκπνξηθνύ ηύπνπ

5

100 βαζκνί: ηξνθνδνζία ηνπ ζπζηήκαηνο
από κε θνηλνύ εκπνξηθνύ ηύπνπ
επαλαθνξηηδόκελεο κπαηαξίεο
Αποππίπτεται: ---

2.2.12 Δπλαηόηεηα αζύξκαηεο
δηαζύλδεζεο ηεο θάκεξαο

2

100 βαζκνί: κε δπλαηόηεηα αζύξκαηεο
δηαζύλδεζεο
Αποππίπτεται: ---

ΤΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
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Πίνακαρ 2 : Σεσνική Τποστήπιξη – Δγγύησηρ [Ολικόρ ςντελεστήρ Βαπύτηταρ 30%]
§ Σ.Π

ΚΡΙΣΗΡΙΑ

ΤΝΣΔΛΔΣΗ
ΒΑΡΤΣΗΣΑ
(.Β.)
5

ΟΓΗΓΙΔ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗΠΔΡΙΠΣΧΔΙ ΑΠΟΡΡΙΦΗ ΣΔΥΝΙΚΗ
ΠΡΟΦΟΡΑ
100 βαζκνί: δηάξθεηα εγγύεζεο δύν (2) εηώλ
Αποππίπτεται: δηάξθεηα εγγύεζεο
κηθξόηεξε ησλ δύν (2) εηώλ
100 βαζκνί: κε δπλαηόηεηα ηερληθήο
ππνζηήξημεο «ελδηάκεζνπ» επηπέδνπ
(«IntermediateLevelMaintenance») ζηελ
Ειιάδα/Ε.Ε.
Αποππίπτεται: ---

3.1.

Δηάξθεηα εγγύεζεο θαιήο
ιεηηνπξγίαο

3.7.

Παξνρήο ηερληθήο
ππνζηήξημεο «ελδηάκεζνπ»
επηπέδνπ («Intermediate
Level Maintenance»)
ζηελΕιιάδα/Ε.Ε.

3

3.9.

Αδαπάλσο ηερληθή
ππνζηήξημε κεηά ηε ιήμε ηεο
εγγύεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο

2

100 βαζκνί: κε δπλαηόηεηα ηερληθήο
ππνζηήξημεο, αδαπάλσο, κεηά ηε ιήμε ηεο
εγγύεζεο
Αποππίπτεται: ---

4.3.1

Χξόλνο παξάδνζεο

20

100 βαζκνί: Χξόλνο παξάδνζεο ηξεηο (03)
κήλεο

ΤΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

30
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Βϋ
ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΑ ΕΓΓΤΗΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΟΛΩΝ

YΠΟ∆ΕΙΓΜΑ Αϋ
ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ
Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΤΘΤΑ
ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΑΜΕΙΟ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΟΛΘΡΤΩΝ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΖΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.) Θμερομθνία
ζκδοςθσ ……………………………..
Ρροσ: Υπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ / Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν / Διεφκυνςθ
Ρρομθκειϊν και Εποπτείασ Αποκθκϊν/ Τμιμα 2ο - Υλοποίθςθσ προμθκειϊν Τακτικϊν Διαγωνιςμϊν, Ακτι
Βαςιλειάδθ Ρφλθ Ε1-Ε2, 185 10
Εγγφθςθ μασ υπ’ αρικμ. ……………….. ποςοφ ………………….……. ευρϊ15.
Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα
παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των
ευρϊ………………………………………………………………………..16
υπζρ του:
(i) *ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου+: (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο) .............................., ΑΦΜ: ................
(διεφκυνςθ) .......................………………………………….., ι
(ii) *ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+: (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ)
.......................………………………………….. ι
(iii) *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των φυςικϊν / νομικϊν προςϊπων
α) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ...................
β) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ...................
γ) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) .................. (ςυμπλθρϊνεται με όλα τα
μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ)
ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ ιδιότθτάσ
τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ,
για τθν καλι εκτζλεςθ του/ων τμιματοσ/των ...................17 τθσ υπ’ αρικ ..... ςφμβαςθσ “................................(τίτλοσ
ςφμβαςθσ)”, ςφμφωνα με τθν (αρικμό/ θμερομθνία) ........................ Διακιρυξθ 18 ........................... του Υπουργείου
Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ / Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν / Διεφκυνςθ Ρρομθκειϊν και
Εποπτείασ Αποκθκϊν/ Τμιμα 2ο Υλοποίθςθσ προμθκειϊν Τακτικϊν Διαγωνιςμϊν και το διαγωνιςμό που
διενεργικθκε τθν ................ ................. (καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν).
Το παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ
αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ μζςα ςε πζντε
(05) θμζρεσ από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.
Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ............... (αν προβλζπεται οριςμζνοσ χρόνοσ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ)
ι μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι μποροφμε να κεωριςουμε
τθν Τράπεηα μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ εγγυοδοςίασ μασ.
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο τζλοσ
χαρτοςιμου.
15
16
17
18

Ολογράφωσ και ςε παρζνκεςθ αρικμθτικϊσ. Στο ποςό δεν υπολογίηεται ο ΦΡΑ.
Ππωσ υποςθμείωςθ 31.
Εφόςον αφορά ανάκεςθ ςε τμιματα ςυμπλθρϊνεται ο α/α του/ων τμιματοσ/των για τα οποία υπογράφεται θ ςχετικι ςφμβαςθ.
Συνοπτικι περιγραφι των προσ προμικεια αγακϊν / υπθρεςιϊν.
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Αποδεχόμαςτε να παρατείνομε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ ςασ, με τθν
προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμά ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ.
Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί, ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό
τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε19.
(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι)

19

Ο κακοριςμόσ ανωτάτου ορίου ζκδοςθσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν από τισ τράπεηεσ που λειτουργοφν ςτθν Ελλάδα κεςμοκετικθκε με τθν υπ'αρικ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β'
740/28.08.1995) απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν, με τθν οποία και κατζςτθ υποχρεωτικι και θ αναγραφι τθσ ςχετικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν εγγυθτικι επιςτολι.
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ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ Βϋ
ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΗ
Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΤΘΤΑ
ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΘΣ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΟΛΘΡΤΩΝ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)
Θμερομθνία ζκδοςθσ ……………………………..
Ρροσ: Υπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ / Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν / Διεφκυνςθ
Ρρομθκειϊν και Εποπτείασ Αποκθκϊν/ Τμιμα 2ο Υλοποίθςθσ προμθκειϊν Τακτικϊν Διαγωνιςμϊν, Ακτι
Βαςιλειάδθ Ρφλθ Ε1-Ε2, 185 10
Εγγφθςθ μασ υπ’ αρικμ. ……………….. ποςοφ ………………….……. ευρϊ20.
Ρλθροφορθκικαμε από ………............. (Επωνυμία Αναδόχου, Διεφκυνςθ), ότι θ Σφμβαςθ Νο .......,
“................................(τίτλοσ ςφμβαςθσ)”, ςφμφωνα με τθν (αρικμό/θμερομθνία) ..................... Διακιρυξθ 21
........................... του Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ / Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικϊν
Υπθρεςιϊν / Διεφκυνςθ Ρρομθκειϊν και Εποπτείασ Αποκθκϊν/ Τμιμα 2ο Υλοποίθςθσ προμθκειϊν Τακτικϊν
Διαγωνιςμϊν και το διαγωνιςμό που διενεργικθκε τθν ................................ (καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ
προςφορϊν), ζχει υπογραφεί μεταξφ ςασ ωσ αγοραςτζσ και του:
(i) *ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου+: (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο) .............................., ΑΦΜ: ................
(διεφκυνςθ) .......................………………………………….., ι
(ii) *ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+: (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ)
.......................………………………………….. ι
(iii) *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των φυςικϊν / νομικϊν προςϊπων
α) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ...................
β) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ...................
γ) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) .................. (ςυμπλθρϊνεται με όλα τα
μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ)
ωσ προμθκευτι και αφορά τθν προμικεια ................ (Είδοσ και ποςότθτα προμικειασ), ςυνολικισ αξίασ
................... και ότι ςφμφωνα µε τουσ όρουσ τθσ παραπάνω ςφμβαςθσ δικαιοφται να λάβει από εςάσ
προκαταβολι ίςθ µε ........% τθσ ςυνολικισ αξίασ των υλικϊν ζναντι εγγυθτικισ επιςτολισ προκαταβολισ
ιςόποςθσ αξίασ.
Λαμβάνοντασ υπόψθ τα παραπάνω ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα
επιςτολι υπζρ του:
(i) *ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου+: (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο) .............................., ΑΦΜ: ................
(διεφκυνςθ) .......................………………………………….., ι
(ii) *ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+: (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ)
.......................………………………………….. ι
(iii) *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των φυςικϊν / νομικϊν προςϊπων
α) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ...................
β) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ...................
γ) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) .................. (ςυμπλθρϊνεται με όλα τα
μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ)
ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ ιδιότθτάσ
τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ, και δια τθσ παροφςθσ υποχρεοφμαςτε ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα
παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ να ςασ πλθρϊςουμε ολικϊσ ι μερικϊσ, ςε
περίπτωςθ ολικοφ ι μερικοφ καταλογιςμοφ, το ποςό τθσ εγγυιςεωσ αυτισ κατόπιν ειδοποιιςεϊσ ςασ
καταβάλλοντασ επίςθσ και τόκουσ που αναλογοφν ςε περίπτωςθ εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ ι µθ παράδοςθσ του
προµθκευτζου υλικοφ.
Το παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ
αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ μζςα ςε πζντε
(05) θμζρεσ από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.
20
21

Ολογράφωσ και ςε παρζνκεςθ αρικμθτικϊσ.
Συνοπτικι περιγραφι των προσ προμικεια αγακϊν / υπθρεςιϊν.
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Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ............... (αν προβλζπεται οριςμζνοσ χρόνοσ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ)
ι
μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι μποροφμε να κεωριςουμε
τθν Τράπεηα μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ εγγυοδοςίασ μασ.
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου.
Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από απλό ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ ςασ µε
τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμά ςασ κα µασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ.
Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί, ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό
τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε22.
(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι)

22

Ο κακοριςμόσ ανωτάτου ορίου ζκδοςθσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν από τισ τράπεηεσ που λειτουργοφν ςτθν Ελλάδα κεςμοκετικθκε με τθν υπ'αρικ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β'
740/28.08.1995) απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν, με τθν οποία και κατζςτθ υποχρεωτικι και θ αναγραφι τθσ ςχετικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν εγγυθτικι επιςτολι.
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ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ Γϋ
ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ
Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΤΘΤΑ
ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΑΜΕΙΟ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΟΛΘΡΤΩΝ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΖΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.) Θμερομθνία
ζκδοςθσ ……………………………..
Ρροσ: Υπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ / Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν / Διεφκυνςθ
Ρρομθκειϊν και Εποπτείασ Αποκθκϊν/ Τμιμα 2ο Υλοποίθςθσ προμθκειϊν Τακτικϊν Διαγωνιςμϊν, Ακτι
Βαςιλειάδθ Ρφλθ Ε1-Ε2, 185 10
Εγγφθςθ μασ υπ’ αρικμ. ……………….. ποςοφ ………………….……. ευρϊ23.
Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα
παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των
ευρϊ………………………………………………………………………..24
υπζρ του:
(i) *ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου+: (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο) .............................., ΑΦΜ: ................
(διεφκυνςθ) .......................………………………………….., ι
(ii) *ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+: (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ)
.......................………………………………….. ι
(iii) *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των φυςικϊν / νομικϊν προςϊπων
α) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ...................
β) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ...................
γ) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) .................. (ςυμπλθρϊνεται με όλα τα
μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ)
ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ ιδιότθτάσ
τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ, για τθν εγγυθμζνθ λειτουργία τθσ υπ’ αρικ ..... ςφμβαςθσ
“................................(τίτλοσ ςφμβαςθσ)”, ςφμφωνα με τθν (αρικμό/θμερομθνία) ........................ Διακιρυξθ του
Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ / Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν / Διεφκυνςθ
Ρρομθκειϊν και Εποπτείασ Αποκθκϊν/ Τμιμα 2ο Υλοποίθςθσ προμθκειϊν Τακτικϊν Διαγωνιςμϊν και το
διαγωνιςμό που διενεργικθκε τθν ................ ................. (καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν).
Το παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ
αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ μζςα ςε πζντε
(05) θμζρεσ από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.
Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ............... (αν προβλζπεται οριςμζνοσ χρόνοσ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ)
ι μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι μποροφμε να κεωριςουμε
τθν Τράπεηα μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ εγγυοδοςίασ μασ.
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο τζλοσ
χαρτοςιμου.
Αποδεχόμαςτε να παρατείνομε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ ςασ, με τθν
προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμά ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ.
Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί, ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό
τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε25.
(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι)

23
24

Ολογράφωσ και ςε παρζνκεςθ αρικμθτικϊσ. Στο ποςό δεν υπολογίηεται ο ΦΡΑ.
Ππωσ υποςθμείωςθ 55.

25

Ο κακοριςμόσ ανωτάτου ορίου ζκδοςθσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν από τισ τράπεηεσ που λειτουργοφν ςτθν Ελλάδα κεςμοκετικθκε με
τθν υπ'αρικ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν, με τθν οποία και κατζςτθ
υποχρεωτικι και θ αναγραφι τθσ ςχετικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν εγγυθτικι επιςτολι.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ’
ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΜΒΑΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΕΠΟΠΣΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
ΣΜΗΜΑ 2ο ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΑΚΣΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΜΩΝ
Αρικμ. Σφμβαςθσ: Σ...../202…..
ΤΜΒΑΗ ΑΞΙΑ ΕΤΡΩ # …………………………………..……€ #
«Προμικεια Μόνιμων και Φορθτϊν Ηλεκτρο-οπτικϊν υςτθμάτων για τισ ανάγκεσ του Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ.»

Στον Ρειραιά, ςιμερα τθν …… του μθνόσ …........……………., του ζτουσ 201…., θμζρα …............…………. ςτο
Γρ. .............. τ............................................................ του Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ (Ακτι
Βαςιλειάδθ, Ρφλθ Ε1-Ε2, Λιμζνασ Ρειραιϊσ), οι υπογεγραμμζνοι αφενόσ ο …………………………του Υπουργείου
Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ, που εκπροςωπεί µε τθν ιδιότθτά του αυτι και ςφμφωνα µε τισ κείμενεσ
διατάξεισ το Ελλθνικό Δθμόςιο, και αφετζρου θ εταιρεία µε τθν επωνυμία ………….…………………………. και το
διακριτικό τίτλο ……................, ΑΦΜ ……………………………, ΔΟΥ …………………….., που εδρεφει ςτ …………………, Δ/νςθ
………………………., Τ.Κ.…………….., Τθλ. ………………., Φαξ……………………, που κα καλείται ςτο εξισ «ΕΤΑΙΕΙΑ», θ
οποία ςυςτάκθκε µε το υπ’ αρικμ.
……………………….. καταςτατικό, όπωσ αυτό δθμοςιεφκθκε ςτο
......................................... και τθν οποία εκπροςωπεί για τθν υπογραφι τθσ παροφςασ δυνάμει του ανωτζρω
κωδικοποιθμζνου καταςτατικοφ και του υπ’ αρικμ. ……… Ρρακτικοφ του Δ.Σ. (ΦΕΚ ςυγκρότθςθσ Δ.Σ. ςε ςϊμα
........................................), ο/θ ……………………….., νόμιμοσ εκπρόςωποσ και διαχειριςτισ τθσ .......................... ,
κάτοχοσ του υπ’ αρικμ.
……………………….
δελτίου αςτυνομικισ ταυτότθτασ που εκδόκθκε από το
............................................, ςυμφϊνθςαν και ςυναποδζχκθκαν τα εξισ:
Με βάςθ τθν υπ’ αρικμ. ……/20… Διακιρυξθ διενεργικθκε τθν ……………………… , διαδικαςία
διαπραγμάτευςθσ χωρίσ προθγοφμενθ δθμοςίευςθ, λόγω κατεπείγουςασ ανάγκθσ, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ, με
ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ ςε ευρϊ για τθν ανάδειξθ αναδόχου για τθν Ρρομικεια Μόνιμων και Φορθτϊν
Θλεκτρο-οπτικϊν Συςτθμάτων για τισ ανάγκεσ του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ςυνολικισ εκτιμϊμενθσ αξίασ ςφμβαςθσ τριϊν
εκατομμυρίων οκτακοςίων χιλιάδων ευρϊ #3.800.000,00€# (απαλλάςςεται ΦΡΑ και ςυμπεριλαμβάνονται
λοιπζσ κρατιςεισ). Ειδικότερα, θ διαδικαςία αφορά ςτθν προμικεια των κάτωκι ειδϊν:
i. Είδοσ Α: Δεκαπζντε (15) μόνιμων / ςτακερϊν (embedded) θλεκτρο-οπτικϊν ςυςτθμάτων ανίχνευςθσ,
παρακολοφκθςθσ και εγκλωβιςμοφ ςτόχων με κερμικι κάμερα, προχπολογιςκείςασ αξίασ τριϊν
εκατομμυρίων ευρϊ #3.000.000,00€# (απαλλάςςεται ΦΡΑ και ςυμπεριλαμβάνονται λοιπζσ κρατιςεισ), και
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ii. Είδοσ Β: Δζκα (10) ατομικϊν φορθτϊν θλεκτρο-οπτικϊν ςυςτθμάτων για τθν επιτιρθςθ καλάςςιου
πεδίου, προχπολογιςκείςασ αξίασ οκτακοςίων χιλιάδων ευρϊ #800.000,00€# (απαλλάςςεται ΦΡΑ και
ςυμπεριλαμβάνονται λοιπζσ κρατιςεισ).
Αποτζλεςμα τθσ παραπάνω αναφερόμενθσ διαδικαςίασ ιταν θ ανάκεςθ τθσ εν κζματι προμικειασ με
τθν υπ’ αρικμ. ………………………….. Απόφαςθ του .................................. ςτθν εταιρεία με τθν επωνυμία:
«………………………............……………» και το διακριτικό τίτλο .................................., ςφμφωνα με τθν προςφορά τθσ,
αντί του ςυνολικοφ ποςοφ των ……………………….€ (…………………………………………………), ςυμπεριλαμβανομζνων των
νομίμων κρατιςεων, ωσ αναλυτικά αναφζρεται ςτα επόμενα άρκρα.
Σφμφωνα με τθν 20977/23-8-2007 (ΦΕΚ 1673/Β/23-8-2007) κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ
και Επικρατείασ «Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του Ν. 3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε με το Ν.
3414/2005», θ ΕΤΑΙΕΙΑ υπζβαλε τισ από …..-…..-201……. υπεφκυνεσ δθλϊςεισ του άρκρου 8 του Ν.1599/1986
των νόμιμων εκπροςϊπων τθσ ότι δεν ζχει εκδοκεί καταδικαςτικι απόφαςθ κατά τθν ζννοια του άρκρου 3 του
Ν. 3310/2005 όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 3 του Ν. 3414/2005.
Για τθν υπογραφι τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ διατυπϊκθκε θ με αρικ. πρωτ. …………../….-….-202…
«Ζγκριςθ ςχεδίου ςφμβαςθσ για τθν προμικεια ………………………………………………………………. (ςυμπλθρϊνεται κατά
περίπτωςθ)» τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ Διαχείριςθσ του Ε.Ρ. «Αλιείασ και Θάλαςςασ 2014-2020».
Φςτερα από αυτά, ο …………………........................, με τθν παραπάνω ιδιότθτά του, ανακζτει ςτθν ΕΤΑΙΕΙΑ
και αυτι αναλαμβάνει τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ με τουσ κατωτζρω όρουσ και ςυμφωνίεσ τισ οποίεσ
αποδζχεται ανεπιφφλακτα.
ΑΡΘΡΟ 1ο
ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΜΒΑΗ
Θ ΕΤΑΙΕΙΑ υποχρεοφται να προβεί ςτθν προμικεια και παράδοςθ του/των κάτωκι είδουσ/ειδϊν:
(ςυμπλθρϊνεται κατά περίπτωςθ), όπωσ αναλυτικά αυτό/ά περιγράφεται/ονται ςτθν Απόφαςθ Κατακφρωςθσ,
ςε ςυνδυαςμό µε τθν προςφορά τθσ ΕΤΑΙΕΙΑΣ (Τεχνικι - Οικονομικι) κακϊσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ
(Ραράρτθμα Α’) τθσ υπ’ αρικμ. …./2020 Ρρόςκλθςθσ-Διακιρυξθσ, οι όροι τθσ οποίασ αποτελοφν αναπόςπαςτο
μζροσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ.

ΑΡΘΡΟ 2o
ΠΟΟΣΗΣΑ - ΕΙΔΟ - ΑΞΙΑ - ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΠΗΡΕΙΑ
Οι ποςότθτεσ, τα είδθ, οι τιμζσ και θ Υπθρεςία για τθν οποία προορίηονται, ορίηονται ωσ κατωτζρω:
Εργοδότθσ ι Κφριοσ του
Ζργου:

Είδοσ

Μονάδα
Μζτρθςθσ

Ροςότθτα

Τιμι μονάδοσ
(ςε €) με κρατιςεισ
(απαλλάςςεται Φ.Ρ.Α.)

Ελλθνικό
Δθμόςιο
/
Υπουργείο Ναυτιλίασ &
Νθςιωτικισ Ρολιτικισ /
Αρχθγείο
Λιμενικοφ
Σϊματοσ / Διεφκυνςθ
Επιχειρθςιακϊν Μζςων

Αξία ….. :

€
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Κρατιςεισ υπζρ τρίτων

€

Γενικό Σφνολο:

€

Θ ανωτζρω τιμι νοείται για παράδοςθ των ανωτζρω ειδϊν, με όλεσ τισ ςυνομολογθκείςεσ ιδιότθτεσ και
άνευ πραγματικϊν ελαττωμάτων, κατά πλιρθ κυριότθτα, νομι και κατοχι και ελεφκερων παντόσ νομικοφ
ελαττϊματοσ, με μζριμνα, ευκφνθ και δαπάνθ τθσ ΕΤΑΙΕΙΑΣ ςτον τόπο που ορίηεται ςτθν Ρρόςκλθςθ –
Διακιρυξθ (ΡΑΑΤΘΜΑ Αϋ) και ςυμπεριλαμβάνει κρατιςεισ και κάκε είδουσ δαπάνθ και τα ζξοδα μεταφοράσ.
Θ παραπάνω τιμι κα παραμείνει ςτακερι κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ και δεν
υπόκειται ςε καμία μεταβολι από οποιαδιποτε αιτία.
Θ ΕΤΑΙΕΙΑ βαρφνεται, κατά περίπτωςθ, µε κρατιςεισ, μεταφορικά, ζξοδα εκτελωνιςμοφ, αςφάλιςθ
ειδϊν, ηυγιςτικά, εκφορτωτικά, κλπ ζξοδα - επιβαρφνςεισ μζχρι τθν προςικουςα, κατά τουσ όρουσ του παρόντοσ
άρκρου, παράδοςθ των υπό προμικεια ειδϊν.
ΑΡΘΡΟ 3ο
ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
Τα υπό προμικεια είδθ, που αναφζρονται ςτα Άρκρα 1 και 2, κα ανταποκρίνονται ςτα τεχνικά
χαρακτθριςτικά που προβλζπονται ςτθν προςφορά τθσ ΕΤΑΙΕΙΑΣ (τεχνικι – οικονομικι) και κα καλφπτουν τουσ
όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, οι οποίεσ αναλφονται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Αϋ τθσ Ρρόςκλθςθσ – Διακιρυξθσ
και αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςθσ.
Επίςθσ, θ ΕΤΑΙΕΙΑ πζρα από τθν υποχρζωςι τθσ για ςυμμόρφωςθ µε τουσ όρουσ, τισ τεχνικζσ
προδιαγραφζσ τθσ Ρρόςκλθςθσ – Διακιρυξθσ και τθν Ρροςφορά τθσ (τεχνικι – οικονομικι), οφείλει να
καταςκευάςει τα υπό προμικεια είδθ ςφμφωνα µε τουσ καλϊσ εννοοφμενουσ κανόνεσ ορκισ τεχνικισ και
πρακτικισ, κα υπόκειται δε ςτον ζλεγχο και κα ςυμμορφϊνεται µε τισ οδθγίεσ των αρμόδιων Υπθρεςιϊν και
Επιτροπϊν του Υπουργείου.
ΑΡΘΡΟ 4ο
ΠΑΡΑ∆ΟΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ
ΠΑΡΑΔΟΗ: Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα υπό προμικεια είδθ ςε πλιρθ λειτουργία και ζτοιμα
προσ χριςθ (με ευκφνθ και δαπάνθ του ιδίου), ςτον τόπο και χρόνο που αναλυτικά ορίηεται ςτο Ραράρτθμα Α’
(Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ κάκε Είδουσ) τθσ Ρρόςκλθςθσ – Διακιρυξθσ ςε ςυνδυαςμό με τθν προςφορά τθσ
ΕΤΑΙΕΙΑΣ (τεχνικι – οικονομικι), ωσ ακολοφκωσ (ςυμπλθρϊνεται κατά περίπτωςθ):
i. Είδοσ Α: εντόσ …………………… μθνϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ
ii. Είδοσ Β: εντόσ …………………… μθνϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ
και ςφμφωνα με τα αναλυτικά οριηόμενα ςτο Ραράρτθμα Α’ (Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ κάκε Είδουσ) τθσ
Ρρόςκλθςθσ – Διακιρυξθσ.
Οι υπθρεςίεσ Εκπαίδευςθσ κα παραςχεκοφν εντόσ των κακοριηόμενων ςτο Ραράρτθμα Α’ (Τεχνικζσ
Ρροδιαγραφζσ κάκε Είδουσ) τθσ Ρρόςκλθςθσ – Διακιρυξθσ χρονικϊν διαςτθμάτων.
Ωσ τόποσ παράδοςθσ των προαναφερόμενων ειδϊν ορίηεται ……………………………………………………..
(ςυμπλθρϊνεται κατά περίπτωςθ).
Για τυχόν κακυςτεριςεισ από τον ανωτζρω απϊτατο χρόνο παράδοςθσ κα επιβάλλονται ςτθν ΕΤΑΙΕΙΑ οι
προβλεπόμενεσ από τθν κείμενθ νομοκεςία κυρϊςεισ. Στθν περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου
παράδοςθσ ςυνεπεία λόγων ανωτζρασ βίασ ι άλλων ιδιαιτζρωσ ςοβαρϊν λόγων που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ
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αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν, δεν επιβάλλονται κυρϊςεισ. Σε κάκε άλλθ
περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, επιβάλλονται οι κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτο
άρκρο 207 του Ν. 4412/2016.
Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να παραδϊςει τα είδθ μζςα ςτα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίηει θ
ςφμβαςθ, το Ραράρτθμα Α’ (Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ κάκε Είδουσ) τθσ Ρρόςκλθςθσ – Διακιρυξθσ και τθσ
Ρροςφοράσ τθσ ΕΤΑΙΕΙΑΣ (τεχνικι – οικονομικι). Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των ειδϊν μπορεί να
παρατείνεται υπό τισ ακόλουκεσ ςωρευτικζσ προχποκζςεισ:
α) τθροφνται οι όροι τθσ διάταξθσ του άρκρου 132 του Ν. 4412/2016 ,
β) ζχει εκδοκεί αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου μετά από γνωμοδότθςθ
αρμοδίου ςυλλογικοφ οργάνου (Επιτροπι Διενζργειασ) είτε με πρωτοβουλία τθσ ανακζτουςασ αρχισ και
εφόςον ςυμφωνεί ο προμθκευτισ είτε φςτερα από ςχετικό αίτθμα του προμθκευτι το οποίο υποβάλλεται
υποχρεωτικά πριν από τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου,
γ) το χρονικό διάςτθμα τθσ παράταςθσ είναι ίςο ι μικρότερο από τον αρχικό ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ.
Αν τα είδθ φορτωκοφν ι παραδοκοφν/εγκαταςτακοφν ι αντικαταςτακοφν μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ
χρόνου και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 209 του Ν.
4412/2016, επιβάλλεται πρόςτιμο 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα. Το
παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων ειδϊν, χωρίσ ΦΡΑ.
Εάν τα είδθ που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των ειδϊν που παραδόκθκαν
εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ αυτϊν. Κατά τον
υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ ι παράδοςθ/εγκατάςταςθ ι
αντικατάςταςθ των ειδϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου
οργάνου (Επιτροπι Διενζργειασ), δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα
διάφορα ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο προμθκευτισ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο
χρόνοσ φόρτωςθσ - παράδοςθσ.
Εφόςον ο προμθκευτισ ζχει λάβει προκαταβολι, εκτόσ από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτζρω πρόςτιμο,
καταλογίηεται ςε βάροσ του και τόκοσ επί του ποςοφ τθσ προκαταβολισ, που υπολογίηεται από τθν επόμενθ τθσ
λιξθσ του ςυμβατικοφ χρόνου, μζχρι τθν προςκόμιςθ του ςυμβατικοφ είδουσ, με το ιςχφον κάκε φορά ανϊτατο
όριο του ποςοςτοφ του τόκου υπερθμερίασ.
Θ είςπραξθ του προςτίμου και των τόκων επί τθσ προκαταβολισ γίνεται με παρακράτθςθ από το ποςό
πλθρωμισ του προμθκευτι ι, ςε περίπτωςθ ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ κατάπτωςθ τθσ
εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ αντίςτοιχα, εφόςον ο προμθκευτισ δεν κατακζςει το απαιτοφμενο
ποςό.
Σε περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δε φόρτωςε, παρζδωςε/εγκατζςτθςε ι αντικατζςτθςε τα ςυμβατικά είδθ ι
δεν επιςκεφαςε ι ςυντιρθςε αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δόκθκε,
ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του Ν. 4412/2016, κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν
ανάκεςθ που ζγινε ςτο όνομα του και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ του αρμοδίου
αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου (Επιτροπι Διενζργειασ). Στον
οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ του αποφαινόμενου
οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου (Επιτροπι Διενζργειασ), το οποίο υποχρεωτικά
καλεί τον ενδιαφερόμενο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ:
α) Ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ.
β) Είςπραξθ εντόκωσ τθσ προκαταβολισ που χορθγικθκε ςτον ζκπτωτο από τθ ςφμβαςθ ανάδοχο είτε από
ποςόν που δικαιοφται να λάβει είτε με κατάκεςθ του ποςοφ από τον ίδιο είτε με κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ
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προκαταβολισ. Ο υπολογιςμόσ των τόκων γίνεται από τθν θμερομθνία λιψθσ τθσ προκαταβολισ από τον
προμθκευτι μζχρι τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ απόφαςθσ κιρυξθσ του ωσ εκπτϊτου, με το ιςχφον κάκε
φορά ανϊτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από τθν θμερομθνία δε αυτι και μζχρι τθσ
επιςτροφισ τθσ, με το ιςχφον κάκε φορά επιτόκιο για τόκο υπερθμερίασ.
Επιπλζον μπορεί να επιβλθκεί προςωρινόσ αποκλειςμόσ του αναδόχου από το ςφνολο των ςυμβάςεων
προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν των φορζων που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του Ν. 4412/2016 κατά τα
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 74 του Ν. 4412/2016.
ΠΑΡΑΛΑΒΗ: Θ παραλαβι των ςυμβατικϊν ειδϊν κα γίνει από τθν αρμόδια Επιτροπι παραλαβισ του ΥΝΑΝΡ
ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο Ραράρτθμα Α’ (Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ κάκε Είδουσ) τθσ Ρρόςκλθςθσ –
Διακιρυξθσ, τθν αρικ. Ρ1/2489/22-8-1995 Απόφαςθ ΥΡΕΜ, κακϊσ και κατά αναλογία ςφμφωνα με τα
προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ των άρκρων 208 και 209 του ν. 4412/2016.
Το κόςτοσ διενζργειασ των ελζγχων και δοκιμϊν βαρφνει τον προμθκευτι.
Άρκρο 5ο
ΕΓΓΤΗΜΕΝΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ – ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ
ΕΓΓΤΗΕΙ: (Συμπλθρϊνεται κατά περίπτωςθ) *Ραράρτθμα Α (Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ κάκε Είδουσ) τθσ
Ρρόςκλθςθσ – Διακιρυξθσ.
ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ: (Συμπλθρϊνεται κατά περίπτωςθ) [Ραράρτθμα Α (Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ κάκε Είδουσ) τθσ
Ρρόςκλθςθσ – Διακιρυξθσ.
Κατά τα λοιπά για τθν εγγυθμζνθ λειτουργία ιςχφουν τα όςα ορίηονται ςτθν Ρρόςκλθςθ – Διακιρυξθ ςε
ςυνδυαςμό με τθν τεχνικι και οικονομικι προςφορά τθσ ΕΤΑΙΕΙΑΣ.
Άρκρο 6ο
ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΣΗΕΙ
1. Θ πλθρωμι τθσ αξίασ των ειδϊν ςτθν ΕΤΑΙΕΙΑ κα γίνει: (επιλζγεται το αϋ ι το βϋ)
α. Με τθν εξόφλθςθ του 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι των ειδϊν,
β. Με τθν χοριγθςθ ζντοκθσ προκαταβολισ μζχρι ποςοςτοφ 50% τθσ ςυμβατικισ αξίασ (απαλλάςςεται
ΦΡΑ), με τθν κατάκεςθ ιςόποςθσ εγγφθςθσ θ οποία κα καλφπτει τθ διαφορά μεταξφ του ποςοφ τθσ
εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και του ποςοφ τθσ καταβαλλόμενθσ προκαταβολισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα
ςτο άρκρο 72§1 περ. δ του Ν. 4412/2016, και τθν καταβολι του υπολοίπου μετά τθν οριςτικι παραλαβι
των ειδϊν.
Θ χοριγθςθ τθσ ανωτζρω προκαταβολισ κα γίνεται ςφμφωνα µε τα προβλεπόμενα ςτο Ν. 4412/2016 και ιδίωσ
ςτο άρκρο 72 αυτοφ.
Επιςθμαίνεται ότι θ προκαταβολι είναι ζντοκθ από τθσ καταβολισ, επιβαρυνόμενθ με το φψοσ επιτοκίου που
κακορίηεται με απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν. Πταν το ποςό τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, καλφπτει το
ποςό τθσ προκαταβολισ δεν απαιτείται θ κατάκεςθ εγγφθςθσ προκαταβολισ. Αν το ποςό τθσ προκαταβολισ
είναι μεγαλφτερο του ποςοφ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςκομίςει εγγφθςθ
προκαταβολισ που κα καλφπτει τθ διαφορά μεταξφ του ποςοφ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και του ποςοφ τθσ
καταβαλλομζνθσ προκαταβολισ. Θ απόςβεςθ τθσ προκαταβολισ και θ επιςτροφι τθσ εγγφθςθσ προκαταβολισ
πραγματοποιοφνται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 και τουσ όρουσ τθσ Ρρόςκλθςθσ – Διακιρυξθσ.
Η προκαταβολι απαγορεφεται να χρθςιμοποιθκεί για δαπάνεσ που δεν ςχετίηονται άμεςα ι ζμμεςα με το
αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ.
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Σε περίπτωςθ επιλογισ πλθρωμισ µε προκαταβολι κατά τθν εξόφλθςθ κα παρακρατείται τόκοσ επί τθσ
ειςπραχκείςθσ προκαταβολισ και για χρονικό διάςτθμα υπολογιηόμενο από τθν θμερομθνία λιψεωσ αυτισ
μζχρι τθν θμερομθνία οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ.
2. Οι παραπάνω τρόποι πλθρωμισ εφαρμόηονται και ςτισ τμθματικζσ παραδόςεισ.
Θ πλθρωμι τθσ ςυμβατικισ αξίασ των υπό προμικεια ειδϊν κα πραγματοποιθκεί, φςτερα από ζγγραφθ εντολι
τθσ αρμόδιασ οικονομικισ υπθρεςίασ του πρϊτου ςυμβαλλομζνου και μετά από τθ διαβίβαςθ των απαραίτθτων
δικαιολογθτικϊν πλθρωμισ, μζςω θλεκτρονικισ τραπεηικισ (e-banking) ςτο όνομα τθσ ΕΤΑΙΕΙΑΣ
«……………………………………………» μζχρι του ποςοφ των ……..…………….€.
Για τθ διενζργεια τθσ πλθρωμισ τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται είναι κατ’ ελάχιςτον τα εξισ:
α) Ρρωτόκολλο οριςτικισ ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ ι ςε περίπτωςθ αυτοδίκαιθσ παραλαβισ,
αποδεικτικό προςκόμιςθσ του είδουσ ςτθν αποκικθ, ςφμφωνα με το άρκρο 208 του Ν. 4412/2016.
β) Αποδεικτικό ειςαγωγισ του είδουσ ςτθν αποκικθ του φορζα.
γ) Τιμολόγιο του προμθκευτι εισ τριπλοφν.
δ) Ριςτοποιθτικά Φορολογικισ και Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ.
* Ρζραν των ανωτζρω δικαιολογθτικϊν οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι,
μποροφν να ηθτιςουν και οποιοδιποτε άλλο δικαιολογθτικό, εφόςον προβλζπεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
3. Τον προμθκευτι βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ
νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ, για τθν παράδοςθ των ειδϊν ςτον τόπο και με τον τρόπο που
προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:
α) Κράτθςθ 0,07% υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ
αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ
(άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει),
β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ,
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν
ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και
Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του Ν. 4412/201626, υπό τθν προχπόκεςθ ζκδοςθσ τθσ
προβλεπόμενθσ ςτθν προαναφερόμενθ διάταξθ ΚΥΑ.
γ) Κράτθςθ 0,06% υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ
κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ
(άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).27
Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ αυτοφ
ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%.
Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ
αξίασ 4% επί του κακαροφ ποςοφ κακϊσ πρόκειται για προμικεια αγακοφ.
26

27

Ο χρόνοσ, τρόποσ και θ διαδικαςία κράτθςθσ των ωσ άνω χρθματικϊν ποςϊν, κακϊσ και κάκε άλλο αναγκαίο κζμα για
τθν εφαρμογι τθσ ωσ άνω κράτθςθσ εξαρτάται από τθν ζκδοςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ,
Ανάπτυξθσ και Τουριςμοφ και Οικονομικϊν τθσ παρ. 6 του άρκρου 36 του Ν. 4412/2016
Ρρβλ Υπουργικι Απόφαςθ 1191/14-3-2017 (Β' 969) “Κακοριςμόσ του χρόνου, τρόπου υπολογιςμοφ τθσ
διαδικαςίασ παρακράτθςθσ και απόδοςθσ τθσ κράτθςθσ 0,06% υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν
(Α.Ε.Ρ.Ρ.), κακϊσ και των λοιπϊν λεπτομερειϊν εφαρμογισ τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 350 του ν. 4412/2016 (Αϋ
147)”.
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4. Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από Ριςτϊςεισ του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων (Κωδικόσ
εναρίκμου: 2020ΣΕ15000004, ΣΑΕ 150), φψουσ #3.800.000,00€#, ςφμφωνα με τθν αρικ.πρωτ.:87942/21-08-2020
(ΑΔΑ: 6ΝΞΩ46ΜΤΛ-5ΚΟ) Απόφαςθ Υπουργείου Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων/ΓΓΔΕ-ΕΣΡΑ/ΓΔΔΕ/ΔΔΕ/Τμ.
Κατάρτιςθσ Ετθςίων Ρρογραμμάτων. Θ εν λόγω ςφμβαςθ ζχει ενταχκεί ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα Αλιείασ
και Θάλαςςασ 2014-2020 ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςε …………………………………………………………….…………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Διευκρινίηεται ότι:
1. Δεν κα γίνεται πλθρωμι από το Δθμόςιο χωρίσ προθγοφμενθ προςκόμιςθ από τθν ΕΤΑΙΕΙΑ ςτθν αρμόδια
Υπθρεςία πιςτοποιθτικοφ/ϊν αςφαλιςτικοφ/ϊν φορζα/ων από το/τα οποίο/α να προκφπτει ανυπαρξία οφειλισ
τθσ επιχειριςεωσ προσ αυτό/ά, κακϊσ και πιςτοποιθτικοφ φορολογικισ ενθμερότθτασ διαφορετικά κα
αποδίδεται από το Δθμόςιο κατευκείαν ςτον αςφαλιςτικό φορζα ι ςτο Δθμόςιο αντίςτοιχα ςφμφωνα με τισ
ιςχφουςεσ διατάξεισ. Ριςτοποιθτικά απαιτοφνται από όλουσ τουσ οργανιςμοφσ κφριασ και επικουρικισ
κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςτουσ οποίουσ οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ για το απαςχολοφμενο από αυτόν
προςωπικό ο ανάδοχοσ ςφμφωνα με τα υποβλθκζντα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ και προςωρινοφ αναδόχου.
2. Θ υποβολι του τιμολογίου από τον προμθκευτι δεν μπορεί να γίνει προ τθσ θμερομθνίασ εκδόςεωσ του
πρωτοκόλλου οριςτικισ παραλαβισ και θ εξόφλθςι του κα γίνει εντόσ των προβλεπόμενων ςτθ νομοκεςία
προκεςμιϊν.
ΑΡΘΡΟ 7ο
ΕΓΓΤΗΕΙ - ΕΚΧΩΡΗΗ
Α. ΕΓΓΤΗΕΙ
Για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ αυτισ θ ΕΤΑΙΕΙΑ κατζκεςε τθν υπ’ αρικμ. ….……………….
εγγυθτικι επιςτολι τθσ Τράπεηασ …………..……………………. ποςοφ …….……………………. ΕΥΩ ιςχφοσ ………….………, που
καλφπτει το 5% τθσ ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ (απαλλάςςεται Φ.Ρ.Α.), ςφμφωνα µε το άρκρο 72 του Ν.
4412/2016.
(ΡΟΣΘΘΚΘ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΡΟΚΑΤΑΒΟΛΘΣ, ΚΑΤΑ ΡΕΙΡΤΩΣΘ)
Επιςτροφι Εγγυθτικϊν
α) Οι εγγυιςεισ καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ επιςτρζφονται μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι
παραλαβι του ςυνόλου του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ,
β) Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ
παράδοςθ, θ επιςτροφι των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ,
κατά τα προβλεπόμενα, των παρατθριςεων και του εκπρόκεςμου.
Οι εγγυιςεισ προβλζπουν ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςισ τουσ το οφειλόμενο ποςό υπόκειται ςτο εκάςτοτε
ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου.
Σε πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου υπόκειται και το τυχόν οφειλόμενο ποςό λόγω επιβολισ προςτίμου.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ και τυχόν εγγφθςθ προκαταβολισ επιςτρζφονται ςτο ςφνολό τουσ ι
αποδεςμεφονται τμθματικά, κατά το ποςό που αναλογεί ςτθν αξία του μζρουσ του τμιματοσ των ειδϊν
που παραλιφκθκε οριςτικά μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του αντικειμζνου τθσ
ςφμβαςθσ, κατόπιν γνωμοδότθςθσ του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου όπου απαιτείται.
Θ ΕΤΑΙΕΙΑ υποχρεοφται, πριν τθν αποδζςμευςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, να
κατακζςει ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ (ςφμφωνα με το Ραράρτθμα Βϋ τθσ Ρρόςκλθςθσ –
Διακιρυξθσ και το υπόδειγμα Γ’ αυτισ) για κάκε υπό προμικεια είδοσ ξεχωριςτά (ςυμπλθρϊνεται αναλόγωσ), ο
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χρόνοσ ιςχφοσ τθσ οποίασ κα άρχεται από τθν θμερομθνία οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ κάκε
είδουσ και κα είναι κατά τρεισ (03) μινεσ μεγαλφτεροσ από τον οριηόμενο ςτθ ςφμβαςθ χρόνο εγγφθςθσ καλισ
λειτουργίασ.
Β. ΕΚΧΩΡΗΗ
Απαγορεφεται θ εκχϊρθςθ ςε άλλο πρόςωπο των εκ τθσ ςυμβάςεωσ απορρεουςϊν υποχρεϊςεων του
αναδόχου, κακϊσ και θ εκχϊρθςθ των απαιτιςεϊν του ςε οποιοδιποτε τρίτο φυςικό ι νομικό πρόςωπο, χωρίσ
τθ προθγοφμενθ ρθτι και ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ.
ΑΡΘΡΟ 8ο
ΚΤΡΩΕΙ - ΡΗΣΡΕ
1. Για τυχόν κακυςτεριςεισ από τον προβλεπόμενο χρόνο παράδοςθσ, ακζτθςθ ι µθ εκτζλεςθ ι µθ κανονικι
εκτζλεςθ οποιουδιποτε όρου τθσ ςφμβαςθσ από τθν ΕΤΑΙΕΙΑ, κα επιβάλλονται ς’ αυτιν από τθν Υπθρεςία οι
προβλεπόμενεσ ςτο Ν. 4412/2016 και ςτθν Ρρόςκλθςθ – Διακιρυξθ κυρϊςεισ και ποινικζσ ριτρεσ.
2. Θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται ιδίωσ να προβεί ςε μονομερι λφςθ τθσ ςφμβαςθσ εφόςον ςυντρζχουν οι
προβλεπόμενεσ από το άρκρο 133 του Ν. 4412/2016 προχποκζςεισ κακϊσ και ςε κιρυξθ του αναδόχου
εκπτϊτου ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 203 του Ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 9ο
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Θεμελιϊδθ όρο τθσ ςφμβαςθσ αποτελεί θ τιρθςθ από τον ανάδοχο των υποχρεϊςεων που απορρζουν
από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςκεί
με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ,
κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του Ν.
4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν
εκτζλεςθ των δθμοςίων ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των
ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ.
Για όλα τα λοιπά κζματα τθσ παροφςθσ ςφμβαςθσ, ιςχφουν οι διατάξεισ του Ν. 4412/2016 «Δθμόςιεσ
Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α’
147) και του Ν. 4270/2014 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ
2011/85/ΕΕ) - δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Α’ 143) όπωσ τροποποιικθκαν και ιςχφουν, κακϊσ
και τθσ κατ’ εξουςιοδότθςθ αυτϊν εκδοκείςασ νομοκεςίασ, των οποίων θ ΕΤΑΙΕΙΑ ζλαβε γνϊςθ και δζχκθκε
αυτοφσ ανεπιφφλακτα, ςε ςυνδυαςμό προσ τουσ όρουσ τθσ Ρρόςκλθςθσ – Διακιρυξθσ και τθν τεχνικι και
οικονομικι προςφορά τθσ.
Ππου δεν ορίηεται διαφορετικά ςτθ ςφμβαςθ ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτθν προςφορά (Οικονομικι Τεχνικι) τθσ ΕΤΑΙΕΙΑΣ και ςτθν υπ’ αρικ. ……./2020 Ρρόςκλθςθ – Διακιρυξθ. Σε περίπτωςθ αντίκεςθσ ι
αμφιβολίασ, οι όροι τθσ Ρρόςκλθςθσ – Διακιρυξθσ και τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ κεωροφνται ιςχυρότεροι τθσ
προςφοράσ.
Σε περίπτωςθ διαφορϊν που ενδεχομζνωσ προκφψουν ςχετικά με τθν ερμθνεία ι τθν εκτζλεςθ ι τθν
εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ι εξ αφορμισ τθσ, θ Ανακζτουςα Αρχι και ο Ανάδοχοσ καταβάλλουν κάκε προςπάκεια
για τθ φιλικι επίλυςι τουσ, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ καλισ πίςτθσ και των χρθςτϊν ςυναλλακτικϊν θκϊν.
Για κάκε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυκεί ςφμφωνα με τα παραπάνω οριηόμενα, αρμόδια κα
είναι τα δικαςτιρια που εδρεφουν ςτον Ρειραιά.
Επιτρζπεται θ τροποποίθςθ όρων τθσ παροφςθσ όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο εφόςον πλθροφνται οι όροι
του άρκρου 132 του Ν. 4412/2016. Για τθν τροποποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται γνωμοδότθςθ των αρμοδίων
επιτροπϊν του ΥΝΑΝΡ, απόφαςθ του αποφαςίηοντοσ οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ και υπογραφι
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τροποποιθτικισ ςφμβαςθσ.
Αφοφ ςυντάχκθκε θ παροφςα ςφμβαςθ και αφοφ αναγνϊςκθκε και βεβαιϊκθκε παρουςία και των δφο
ςυμβαλλόμενων μερϊν, υπογράφεται νόμιμα και από τουσ δφο ςυμβαλλόμενουσ ςε τρία (03) όμοια πρωτότυπα.
Από τα ανωτζρω πρωτότυπα τθσ ςφμβαςθσ δφο (02) παραμζνουν ςτο Υπουργείο Ναυτιλίασ και
Νθςιωτικισ Ρολιτικισ/ ΓΔΟΥ/ ΔΙΡΕΑ 2ο το δε άλλο κα λάβει ο εκπρόςωποσ τθσ ΕΤΑΙΕΙΑΣ που ενεργεί για
λογαριαςμό τθσ.
ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΣΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΙΟ

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΡΙΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ
Ο ΝΟΜΙΜΟ ΕΚΠΡΟΩΠΟ
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