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ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕA ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ 2ο ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση :
Ταχ. Κώδικας
:
Πληροφορίες :
Τηλ.
Τ/Ο
Η/Τ

:
:
:

Ακτή Βασιλειάδη (Πύλη Ε1-Ε2)
185 10 Λιμένας Πειραιά
Ανπχος Λ.Σ. ΓΙΑΝΝΟΥΡΑΚΟΣ Παναγιώτης
Ανθχος Λ.Σ. ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΚΕΥΑ Αγγελική
213-137 4594/1081
213-137 1361
dipea.b@yna.gov.gr

Πειραιάς, 13 Νοεμβρίου 2020
Αριθ. πρωτ.: 2832.9/76501/2020

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟ
ΦΟΡΕΑΣ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διακήρυξη αριθ. 13/2020
Συστημικός Αριθμός: -101972Ηλεκτρονικού, Ανοικτού, Διεθνούς Διαγωνισμού
για την προμήθεια (αγορά) και εγκατάσταση κύριων μηχανών και μειωτήρων-αναστροφέων για τις
ανάγκες των Πλοηγικών Σταθμών Θεσσαλονίκης και Πάτρας
και συγκεκριμένα των κάτωθι ειδών:
ΕΙΔΟΣ (Α): Δύο (02) κύριες μηχανές και δύο (02) μειωτήρες-αναστροφείς για τις ανάγκες της Πλοηγίδας
Π.Υ. 57 του Πλοηγικού Σταθμού Θεσσαλονίκης, προϋπολογισθείσας αξίας εκατό χιλιάδων
ευρώ #100.000,00€# (απαλλάσσεται Φ.Π.Α.).
ΕΙΔΟΣ (Β): Δύο (02) κύριες μηχανές και δύο (02) μειωτήρες-αναστροφείς για τις ανάγκες της Πλοηγίδας
Π.Υ. 51 του Πλοηγικού Σταθμού Πάτρας, προϋπολογισθείσας αξίας εκατό χιλιάδων ευρώ
#100.000,00€# (απαλλάσσεται Φ.Π.Α.)
συνολικής εκτιμώμενης αξίας σύμβασης διακοσίων χιλιάδων ευρώ #200.000,00€# (απαλλάσσεται
Φ.Π.Α.), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,
αποκλειστικά βάσει τιμής.
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Ο Υπουργός Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής
Έχοντας υπ’ όψιν:
1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:
α) Του Α.Ν.2141 της 11/12 Δεκ.1939 «Περί καθορισμού ενιαίων κρατήσεων υπέρ Μετοχικών Ταμείων Στρατού,
Ναυτικού και Αεροπορίας» (Α’ 538), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
β) Του N. 4169 της 15/18 Μαΐου 1961 «Περί Γεωργικών Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Α' 81), όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
γ) Του Ν. 2121/1993 «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα» (Α' 25), όπως
ισχύει.
δ) Του Ν. 2198/94 «Αύξηση αποδοχών Δημοσίων υπαλλήλων … και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 43, άρθρο 24),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ε) Του Ν.2513/1997 περί «Κυρώσεως της συμφωνίας Δημοσίων συμβάσεων προμηθειών» (A΄ 139.
στ) Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45), όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
ζ) Του Ν. 2859/00 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» (Α΄ 248), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
η) Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες
διατάξεις» (Α’ 112), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
θ) Του Ν. 3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» ( Α΄141), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
ι) Του Ν. 3310/2005 (Α' 30) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων
κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα
στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών
που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του
ευρύτερου δημόσιου τομέα» 1, της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ.
20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως
τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005», καθώς και της απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών
με αριθ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) «Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες»,
ια) Του Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» (Α’ 204), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
ιβ) Του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών
τους με κλήρωση» (Α’ 226).
ιγ) Του Ν. 4129/2013 «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» (Α’ 52), όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει.
ιδ) Του Ν. 4150/13 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 102), όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
ιε) Του Ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» και
ειδικότερα της Παραγράφου Ζ’: Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/07 της 16
Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές (Α’
107).
ιστ) Του Ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012, του Ν.
4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (Α’ 167), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
ιζ) Του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και
Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις»
(Α’ 74), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
ιη) Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)
- δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
ιθ) Του Ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν.
3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις» (Α' 265) και του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013» (Α' 267).
1

Η υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών εταιρειών που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις, απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3310/2005, σε διαδικασίες σύναψης
δημοσίων συμβάσεων εκτιμώμενης αξίας ανώτερης του ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000,00 €).
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κ) Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
κα) Του Ν. 4504/2017 «Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, (…)
συμπλήρωση διατάξεων για τα λιμενικά έργα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 184) και ειδικότερα των διατάξεων
των άρθρων 52-57 του Μέρους Δ΄ «Στρατηγικός Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.» και του δεδομένου
ότι δεν έχει καθοριστεί μέχρι σήμερα, κατ΄ άρθρο 52 του νόμου αυτού, η Δομή Δυνάμεων του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
κβ) Του Ν.4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού
(ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία
των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην
εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης
Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137).
κγ) Του Ν.4700/2020 «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο
για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την
αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» (Α’ 127).
κδ) Του Π.Δ. 28/28 Ιουλίου 1931 «Περί Κώδικος των νόμων περί τελών χαρτοσήμου» (Α’ 239), όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
κε) Του Π.Δ. 63/05 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98), όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
κστ) Του Π.Δ. 28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία» (Α' 34).
κζ) Του Π.Δ. 70/2015 «(...) Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε
Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (...)» (Α’ 114).
κη) Του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145).
κθ) Του Π.Δ. 39/2017 «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών» (Α’ 64).
λ) Του Π.Δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26).
λα) Του Π.Δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
2. Τις Αποφάσεις:
α) Την αριθ. Π1/2489/1995 Απόφαση του Υπουργού Εμπορίου «Συγκρότηση και λειτουργία των Επιτροπών
Παραλαβής υλικών. Διαδικασία Παραλαβής» (Β’ 764).
β) Την αριθ. 2024709/601/0026/8-4-1998 Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών «Καθορισμός των
δικαιολογητικών των δαπανών του Δημοσίου για προμήθειες και εργασίες» (Β΄ 431), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
γ) Την αριθ. 1013368/6976/0016/ΠΟΛ.1028/4.2.1999 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Αποδεικτικό
ενημερότητας για χρέη και φορολογικές υποχρεώσεις προς το Δημόσιο» (Β’ 153).
δ) Την αριθ. 2/51557/0026/2001 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Περί καθορισμού επιτοκίου των
προκαταβολών για προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» (Β’ 1209).
ε) Την αριθ. 134453/2015 απόφαση Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας «Ρυθμίσεις για
τις πληρωμές των δαπανών του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων»
(Β’ 2857).
στ) Την αριθ. 1191/14-3-2017 Κ.Υ.Α. περί «Καθορισμού του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας
[παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της ΑΕΠΠ (…)» (Β’ 969).
ζ) Την αριθ. 57654/2017 Υπουργική Απόφαση «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης» (Β’ 1781).
η) Την αριθ. 56902/215/2017 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (Β’
1924).
θ) Την αριθ. 3/2018 (ΑΔΑ:ΩΥ0ΝΟΡΡΕ-5Ν4) Γνωμοδότηση του Δ’ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του
Κράτους.
ι) Την αριθ. πρωτ. 2831.8-1/63573/2020/29-9-2020 (ΑΔΑ:6ΞΦ04653ΠΩ-Ρ1Ι) Απόφαση Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./
ΔΙ.Π.Ε.Α. 1ου με θέμα «Συγκρότηση Ετήσιων Επιτροπών (i) Διενέργειας των διαδικασιών σύναψης Δημοσίων
Συμβάσεων, (ii) Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών σε θέματα προμηθειών, (iii)Παρακολούθησης-
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Παραλαβής Συμβάσεων Προμηθειών και Παραλαβής Συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών, έτους 2020-2021 του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής».
και τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, τις λοιπές διατάξεις που αναφέρονται
ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και το σύνολο των διατάξεων του
ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και
εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
3. Το αριθ. πρωτ. 3000.0/80028/2019/5-11-2019 έγγραφο Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Γ.Λ.Λ.Π.&Ν.Ε./Γρ. Γενικού Γραμματέα με το
οποίο εγκρίθηκε το από 16-10-2019 Πρακτικό της αριθ. 09/2019 συνεδρίασης του Συμβουλίου Πλοηγικής
Υπηρεσίας για τη σκοπιμότητα προμήθειας (αγοράς) και εγκατάστασης: α) δύο (02) κύριων μηχανών και δύο (02)
μειωτήρων-αναστροφέων για τις ανάγκες της Πλοηγίδας Π.Υ. 57 του Πλοηγικού Σταθμού Θεσσαλονίκης και β) δύο
(02) κύριων μηχανών και δύο (02) μειωτήρων-αναστροφέων για τις ανάγκες της Πλοηγίδας Π.Υ. 51 του Πλοηγικού
Σταθμού Πάτρας.
4. Τα αριθ. πρωτ.: 2834.5/48410/2020/24-7-2020 και 2834.5/46091/2020/16-7-2020 Υπηρεσιακά Σημειώματα
ΔΙ.Π.Ε.Α. 4ου , με τα οποία διαβιβάσθηκαν τα τελικά τεύχη Τεχνικών Προδιαγραφών, συνοδευόμενα από Εκθέσεις
Ελέγχου Τεχνικών Προδιαγραφών και το έντυπο τεκμηρίωσης κόστους για τα είδη «Επτά (07) πλωτά μέσα της
Πλοηγικής Υπηρεσίας και «Εκσυγχρονισμός και Αναβάθμιση Πλωτών Μέσων ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ» και «Προμήθεια (αγορά)
και εγκατάσταση: α) δύο (02) κύριων μηχανών και δύο (02) μειωτήρων-αναστροφέων για τις ανάγκες της
Πλοηγίδας Π.Υ. 57 του Πλοηγικού Σταθμού Θεσσαλονίκης και β) δύο (02) κύριων μηχανών και δύο (02) μειωτήρωναναστροφέων για τις ανάγκες της Πλοηγίδας Π.Υ. 51 του Πλοηγικού Σταθμού Πάτρας», αντίστοιχα.
5. Το
αριθ.
πρωτ.:
3161.44-1/80237/2019/5-11-2019
(ΑΔΑΜ:
20REQ007357134)
έγγραφο
Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Γ.Λ.Λ.Π.&Ν.Ε./Γ.Δ.Λ.Λ.Π.&Ν.Ε./Δ.Π.Υ., με συνημμένο το Έντυπο Προσδιορισμού Έργου, για την
προμήθεια (αγορά) και εγκατάσταση δύο (02) κύριων μηχανών και δύο (02) μειωτήρων-αναστροφέων για τις
ανάγκες της Πλοηγίδας Π.Υ. 57 του Πλοηγικού Σταθμού Θεσσαλονίκης και δύο (02) κύριων μηχανών και δύο (02)
μειωτήρων-αναστροφέων για τις ανάγκες της Πλοηγίδας Π.Υ. 51 του Πλοηγικού Σταθμού Πάτρας, συνολικής
προϋπολογισθείσας αξίας 200.000,00 Ευρώ (απαλλάσσεται Φ.Π.Α.), το οποίο αποτελεί και το πρωτογενές αίτημα
της προμήθειας.
6. Τα (i) από 25-1-2019 και (ii) αριθ. πρωτ.: 2831.1-1/48855/2020/28-7-2020 Ενημερωτικά Σημειώματα
Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ ΔΙ.Π.Ε.Α. με τους εγκεκριμένους «Συμπληρωματικούς Πίνακες Προμηθειών και Παροχής
υπηρεσιών των Υπηρεσιών/Διευθύνσεων/Τμημάτων/Γραφείων Υ.Ν.Α.Ν.Π. που δεν υπάγονται στο Αρχηγείο Α.Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ.», για τα έτη 2019 και 2020, αντίστοιχα.
7. Την με α/α 369/3162.19/50488/2020/4-8-2020 (ΑΔΑ: ΩΑΚΖ653ΠΩ-Ο5Χ, ΑΔΑΜ: 20REQ007359108) Απόφαση
Ανάληψης υποχρέωσης Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Γ.Λ.Λ.Π.&Ν.Ε./Γ.Δ.Λ.Λ.Π.&Ν.Ε./Δ.Π.Υ. για τη δέσμευση πίστωσης συνολικού
ύψους εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000,00€) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του
Προϋπολογισμού εξόδων ΚΠΥ των ΚΑΕ 0889δ-1439δ-9741δ του οικονομικού έτους 2020 για την προμήθεια
(αγορά) και εγκατάσταση δύο (2) κυρίων μηχανών και δύο (2) μειωτήρων-αναστροφέων για τις ανάγκες της ΠΥ 57
του Πλοηγικού Σταθμού Θεσσαλονίκης, με την οποία εγκρίθηκε το πρωτογενές αίτημα της προμήθειας.
8. Την με α/α 370/3162.19/50490/2020/4-8-2020 (ΑΔΑ: ΩΘΑΓ4653ΠΩ-Μ4Μ, ΑΔΑΜ: 20REQ007359268) Απόφαση
Ανάληψης υποχρέωσης Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Γ.Λ.Λ.Π.&Ν.Ε./Γ.Δ.Λ.Λ.Π.&Ν.Ε./Δ.Π.Υ. για τη δέσμευση πίστωσης συνολικού
ύψους εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000,00€) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του
Προϋπολογισμού εξόδων ΚΠΥ των ΚΑΕ 0889θ-1439θ-9741θ του οικονομικού έτους 2020 για την προμήθεια
(αγορά) και εγκατάσταση δύο (2) κυρίων μηχανών και δύο (2) μειωτήρων-αναστροφέων για τις ανάγκες της ΠΥ 51
του Πλοηγικού Σταθμού Πάτρας, με την οποία εγκρίθηκε το πρωτογενές αίτημα της προμήθειας.

Προκηρύσσει
1.
Ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισμό, διεθνούς συμμετοχής, με σφραγισμένες προσφορές σε ευρώ
για την ανάδειξη αναδόχου για την «προμήθεια (αγορά) και εγκατάσταση κύριων μηχανών και
μειωτήρων-αναστροφέων για τις ανάγκες των Πλοηγικών Σταθμών Θεσσαλονίκης και Πάτρας» και
συγκεκριμένα των κάτωθι ειδών:
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•

ΕΙΔΟΣ (Α): Δύο (02) κύριες μηχανές και δύο (02) μειωτήρες-αναστροφείς για τις ανάγκες της
Πλοηγίδας Π.Υ. 57 του Πλοηγικού Σταθμού Θεσσαλονίκης, προϋπολογισθείσας αξίας εκατό
χιλιάδων ευρώ #100.000,00€# (απαλλάσσεται Φ.Π.Α.).

•

ΕΙΔΟΣ (Β): Δύο (02) κύριες μηχανές και δύο (02) μειωτήρες-αναστροφείς για τις ανάγκες της
Πλοηγίδας Π.Υ. 51 του Πλοηγικού Σταθμού Πάτρας, προϋπολογισθείσας αξίας εκατό χιλιάδων
ευρώ #100.000,00€# (απαλλάσσεται Φ.Π.Α.).
συνολικής εκτιμώμενης αξίας σύμβασης διακοσίων χιλιάδων ευρώ #200.000,00€# (απαλλάσσεται Φ.Π.Α.),
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά
βάσει τιμής.
2.
Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, με αιτιολογημένη εισήγησή του, δύναται να προτείνει την
κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό τοις εκατό.
Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 15% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας ή το 50%
στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας.2 Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου
από τα έγγραφα της σύμβασης ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή.
3.
Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά προσφορά είτε για το σύνολο των υπό
προμήθεια ειδών, είτε τμηματικά για οποιοδήποτε είδος, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στους
πίνακες υπό προμήθεια Ειδών στις Γενικές Πληροφορίες της παρούσας διακήρυξης.
Ειδικότερα σημειώνεται ότι, πριν την υποβολή των προσφορών είναι απαραίτητη η επίσκεψη των
υποψηφίων αναδόχων:
• για το ΕΙΔΟΣ Α: στην πλοηγίδα Π.Υ. 57 του Πλοηγικού Σταθμού Θεσσαλονίκης, κατόπιν συνεννόησης
με τον εν λόγω Πλοηγικό Σταθμό και
• για το ΕΙΔΟΣ Β: στην πλοηγίδα Π.Υ. 51 του Πλοηγικού Σταθμού Πάτρας, κατόπιν συνεννόησης με τον εν
λόγω Πλοηγικό Σταθμό,
ώστε να εκτιμηθούν λεπτομερώς οι απαιτούμενες εργασίες.
Το σχετικό αίτημα για επίσκεψη –αυτοψία στους Πλοηγικούς Σταθμούς Θεσσαλονίκης και Πάτρας πρέπει
να υποβληθεί το αργότερο δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την καταληκτική προθεσμία υποβολής των
προσφορών, ήτοι μέχρι την 18.12.2020, ενώ η σχετική επίσκεψη -αυτοψία από τους ενδιαφερόμενους
πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο έξι (06) ημέρες πριν από την καταληκτική προθεσμία υποβολής
των προσφορών, ήτοι μέχρι την 06.01.2021.

4.
Χρηματοδότηση της σύμβασης
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Κεφάλαιο Πλοηγικής Υπηρεσίας. Η δαπάνη για
την εν λόγω σύμβαση βαρύνει:
•

για το ΕΙΔΟΣ Α: τον προϋπολογισμό εξόδων του ΚΠΥ στους ΚΑΕ 0889δ-1439δ-9741δ του
οικονομικού έτους 2020 και

•

για το ΕΙΔΟΣ Β: τον προϋπολογισμό εξόδων του ΚΠΥ τους ΚΑΕ 0889θ-1439θ-9741θ του
οικονομικού έτους 2020

5. Ο Διαγωνισμός πρόκειται να πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης του συστήματος, ύστερα
από προθεσμία τουλάχιστον εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της
προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά τα διαλαμβανόμενα στο
άρθρο 27 παρ. 1 του Ν. 4412/2016.

2

Βλ. άρθρο 105 παρ. 1 , εδ. 2-3 του ν. 4412/2016.
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6. Τ Ο Π Ο Σ - Χ Ρ Ο Ν Ο Σ Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΕΝΑΡΞΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΥΛΗ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr

20-11-2020

12-01-2021

19-11-2020
και ώρα 09:00
και ώρα 15:00
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών (διενέργεια διαγωνισμού): 18-01-2021 ώρα 11:00
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υφίσταται δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο σύστημα. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο
πέραν του περιγραφόμενου στην παρούσα θα θεωρούνται απαράδεκτες και δεν θα εξετάζονται.
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος
βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 37 του Ν. 4412/2016 και στο άρθρο 9 της Υ.Α. 56902/215/2017 «Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»( Β’
1924/2-6-2017).
Η διαδικασία της αποσφράγισης των προσφορών περιγράφεται στο Κεφάλαιο 3 της παρούσας
Διακήρυξης.
7. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων
συμβάσεων.
Οικονομικός φορέας μπορεί να συμμετέχει είτε μεμονωμένα, είτε ως μέλος ένωσης.
Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των
προσωρινών συμπράξεων. Οι εν λόγω ενώσεις δεν υποχρεούνται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική
μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η επιλεγείσα ένωση οικονομικών φορέων υποχρεούται να πράξει
τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, εφ’ όσον η λήψη ορισμένης νομικής
μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.
8. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (προμηθευτές) απαιτείται να
διαθέτουν ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, που υποστηρίζεται από
εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης,
ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές
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λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (Β΄ 1924/2.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.- Διαδικτυακή
πύλη www.promitheus.gov.gr ) ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.
9. Ο οικονομικός φορέας, ο οποίος ενδιαφέρεται να συμμετάσχει σε πρόγραμμα εκπαίδευσης για τη
χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., υποβάλλει σχετικό αίτημα μέσω αυτής
συμπληρώνοντας την αναρτημένη στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. φόρμα – έντυπο συλλογής στοιχείων εκπαιδευομένων
(σε μορφή word ή pdf). Τονίζεται ότι, επιπλέον της φόρμας- εντύπου που θα αποστέλλει, θα αναγράφει
στο αίτημά του εάν η έδρα της εταιρείας βρίσκεται εντός ή εκτός Αθηνών, διότι για τις εταιρείες εκτός
Αθηνών η εκπαίδευση πραγματοποιείται μέσω skype, γεγονός που απαιτεί ιδιαίτερο χειρισμό. Τονίζεται
ότι ο μέγιστος αριθμός εκπαιδευομένων ανά εταιρεία είναι τα δύο (02) άτομα.
Δεδομένου ότι η εκπαίδευση θα πρέπει να διεξαχθεί το νωρίτερο δέκα (10) ημέρες και το αργότερο έξι
(06) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, παρακαλούμε όπως
σχετικά αιτήματα περιέλθουν στην Υπηρεσία μας το αργότερο έως 23.12.2020. Επισημαίνεται ότι τυχόν
καθυστέρηση υποβολής αιτήματος εκπαίδευσης πρόκειται να επιφέρει περαιτέρω καθυστέρηση στην
διεξαγωγή της εκπαίδευσης των ενδιαφερομένων με συνεπαγόμενη ενδεχομένως την μη ορθή τήρηση
των διαδικασιών υποβολής προσφορών για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό.
10. Αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης αποτελούν τα κατωτέρω Παραρτήματα Α΄ έως Δ΄:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Α’
Β’
Γ’
Δ’

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

11. Πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους πρόκειται να παρέχονται από τη Διεύθυνση Προμηθειών και
Εποπτείας Αποθηκών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2,
Πειραιάς, 4ος όροφος, τηλ. 213137-4594/1081) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Σε περίπτωση που ζητηθούν εγκαίρως έως είκοσι πέντε (25) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής προσφορών (ήτοι έως 18.12.2020) από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές πρόσθετες
πληροφορίες, σχετικές µε τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό, θα εφαρμόζονται τα οριζόμενα στα άρθρα 60
και 67 του Ν. 4412/2016. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων
υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς
(Προμηθευτές). Το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων πρέπει απαραιτήτως να είναι
ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής πληροφοριών τα οποία υποβάλλονται είτε εκτός των
ανωτέρω προθεσμιών, είτε με διαφορετικό τρόπο από τον προαναφερόμενο, δεν εξετάζονται.
Σημειώνεται ότι τόσο ο χρόνος υποβολής της προσφοράς, όσο και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία
μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν.4412/2016 ( Α’ 147).
12. Ο διαγωνισμός δύναται να ματαιωθεί σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, στο σύνολό του, με
ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του αποφασίζοντος οργάνου της αναθέτουσας αρχής, μετά από γνώμη
του αρμόδιου οργάνου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν. 4412/2016 και ιδίως στο άρθρο 106.
13. Σημειώνεται ότι εντός του έτους 2020 από το Φορέα μας δημοσιεύθηκε και τελεί σε εξέλιξη η
διαγωνιστική διαδικασία της αριθ. 02/2020 Διακήρυξης Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α.2ου (ΑΔΑΜ:
20PROC006618068, ΑΔΑ:ΩΘ484653ΠΩ-Ψ76) για την «Προμήθεια υλικών και ανταλλακτικών για τη
συντήρηση των Πλωτών Μέσων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.» συνολικής εκτιμώμενης αξίας #7.000.000,00€#, στην οποία
περιλαμβάνονται όμοια Είδη με αυτά της παρούσας Διακήρυξης [βλ. είδη (Α) και (Β) της παρούσας – είδη
(Α) και (Β) της αριθ. 02/2020 Διακήρυξης].
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Η κατάτμηση αυτή προέκυψε για λόγους που αφορούν αφενός στην πηγή χρηματοδότησης και αφετέρου
στις ανάγκες που καλύπτει κάθε διαγωνιστική διαδικασία. Συγκεκριμένα, η προμήθεια της με α/α 02/2020
Διακήρυξης συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας Κωδικός Πράξης/MIS 5021965) προκειμένου να συμβάλει στην ουσιαστική βελτίωση των επιχειρησιακών
δυνατοτήτων των πλωτών μέσων του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που είναι επιφορτισμένα με τον έλεγχο της αλιευτικής
δραστηριότητας, καθώς και στην αύξηση της αξιοπιστίας των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των
παραπάνω μέσων. Η παρούσα διακήρυξη χρηματοδοτείται αποκλειστικά από το Κεφάλαιο Πλοηγικής
Υπηρεσίας και αφορά στην κάλυψη ίδιων αναγκών των πλωτών μέσων της Πλοηγικής Υπηρεσίας και
συγκεκριμένα στην πλήρη αποκατάσταση της επιχειρησιακής λειτουργίας των πλοηγίδων Π.Υ. 57 και Π.Υ.
51 των Πλοηγικών Σταθμών Θεσσαλονίκης και Πάτρας, αντίστοιχα.
Ένεκα των ανωτέρω και πέρα από τις λοιπές απορρέουσες υποχρεώσεις και δεσμεύσεις, το
χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση της διαγωνιστικής διαδικασίας 02/2020 εντάσσεται στο αυστηρό
χρονικό πλαίσιο της διάρκειας της Δράσης του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος που την καλύπτει,
θέτοντας έναν σημαντικό περιορισμό ο οποίος εκλείπει από την παρούσα Διακήρυξη.
Κατόπιν των προεκτεθέντων και καθόσον η εν λόγω κατάτμηση δεν πραγματοποιήθηκε με σκοπό την
αποφυγή εφαρμογής οποιασδήποτε διάταξης του ν.4412/2016, ο παρών διαγωνισμός υπόκειται σε
προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας από αρμόδιο Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με τις
οικείες διατάξεις.
14. Η Προκήρυξη του διαγωνισμού θα αποσταλεί με ηλεκτρονικά μέσα στην Υπηρεσία Επισήμων
Εκδόσεων της Ε.Ε. και εν συνεχεία πρόκειται να καταχωρηθούν τόσο η Προκήρυξη όσο και η Διακήρυξη
στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.). Επιπλέον, η Διακήρυξη και η
Περίληψη αυτής θα καταχωρηθούν στον ιστότοπο https://diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και θα
αναρτηθούν στο διαδικτυακό τόπο του Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr), καθώς και στο διαδικτυακό τόπο του
Υ.ΝΑ.Ν.Π. (www.ynanp.gr). Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση και
δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., καθώς και
στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ:
Η αριθ. 13/2020 Διακήρυξη με τα αναφερόμενα στην Απόφαση Παραρτήματα Α΄ - Δ΄.

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ:
Ι. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
(ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΥΤΗΣ)
ΙΙ. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Γ.Λ.Λ.Π.&Ν.Ε./Γ.Δ.Λ.Λ.Π.&Ν.Ε./Δ.Π.Υ.
2. Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.ΠΡΟ.Π. Β’
3. Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./Δ.Ο.Δ.
4. Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./Δ.Ο.Δ./Τ.Ε.Ο.Θ.
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ΙΙΙ. EΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γρ. κ. Υπουργού
2. Γρ. κ. Γ.Γ.Λ.Λ.Π.&Ν.Ε.
3. Γρ. κ. Α/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

4. Γρ. κ. Γ.Δ.Ο.Υ.
5. Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 1ο – 4ο
6. Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Ε.Μ.
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 13/2020
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ, ΑΝΟΙΚΤΟΥ, ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Τίτλος Προμήθειας:

Αναθέτουσα Αρχή:

Υπό προμήθεια είδη:

«Προμήθεια (αγορά) και εγκατάσταση κύριων μηχανών και
μειωτήρων-αναστροφέων για τις ανάγκες των Πλοηγικών
Σταθμών Θεσσαλονίκης και Πάτρας» (εφεξής «Προμήθεια»)
Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Γενική
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών/Διεύθυνση Προμηθειών και
Εποπτείας Αποθηκών/Τμήμα 2ο - Υλοποίησης Προμηθειών
Τακτικών Διαγωνισμών
• ΕΙΔΟΣ (Α): Δύο (02) κύριες μηχανές και δύο (02) μειωτήρεςαναστροφείς για τις ανάγκες της Πλοηγίδας Π.Υ. 57 του
Πλοηγικού Σταθμού Θεσσαλονίκης
• ΕΙΔΟΣ (Β): Δύο (02) κύριες μηχανές και δύο (02) μειωτήρεςαναστροφείς για τις ανάγκες της Πλοηγίδας Π.Υ. 51 του
Πλοηγικού Σταθμού Πάτρας

Υπηρεσία για την οποία προορίζονται τα υπό
Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Γενική
προμήθεια είδη :
Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών
(Επισπεύδουσα Υπηρεσία – Κύριος του Έργου)
Επενδύσεων/Διεύθυνση Πλοηγικής Υπηρεσίας (Υ.ΝΑ.Ν.Π./
Γ.Γ.Λ.Λ.Π.&Ν.Ε./Δ.Π.Υ.)
Κωδικός CPV:
Τόπος Παράδοσης:

42110000-3 (Τουρμπίνες και κινητήρες)
• ΕΙΔΟΣ Α: Ο τόπος εγκατάστασης/παράδοσης θα υποδειχθεί
εγγράφως στον ανάδοχο από τον Πλοηγικό Σταθμό
Θεσσαλονίκης και θα είναι εντός του νομού Θεσσαλονίκης.
[ΚΩΔ. NUTS: EL 522 – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ]
• ΕΙΔΟΣ Β: Ο τόπος εγκατάστασης/παράδοσης θα υποδειχθεί
εγγράφως στον ανάδοχο από τον Πλοηγικό Σταθμό Πάτρας και
θα είναι εντός του νομού Αχαΐας. [ΚΩΔ. NUTS: EL 632 – ΑΧΑΪΑ]

Χρόνος παράδοσης:

• ΕΙΔΟΣ Α: Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε εξήντα (60)
ημέρες, από την επομένη της ημερομηνίας υπογραφής της
σύμβασης. Στο χρόνο παράδοσης συμπεριλαμβάνονται οι
εργασίες εγκατάστασης, καθώς και η αναγκαία εκπαίδευση σε
δύο (02) άτομα που ανήκουν στο τεχνικό προσωπικό του
Πλοηγικού Σταθμού Θεσσαλονίκης, διάρκειας τουλάχιστον
τριών (03) εργασίμων ημερών.
• ΕΙΔΟΣ Β: Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε εξήντα (60)
ημέρες, από την επομένη της ημερομηνίας υπογραφής της
σύμβασης. Στο χρόνο παράδοσης συμπεριλαμβάνονται οι
εργασίες εγκατάστασης καθώς και η αναγκαία εκπαίδευση σε
δύο (02) άτομα που ανήκουν στο τεχνικό προσωπικό του
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Πλοηγικού Σταθμού Πάτρας, διάρκειας τουλάχιστον τριών (03)
εργασίμων ημερών.
Προϋπολογισμός:

Η συνολική προϋπολογισθείσα αξία της σύμβασης ανέρχεται
στο ποσό των διακοσίων χιλιάδων ευρώ #200.000,00€#
(απαλλάσσεται Φ.Π.Α.)
(Τιμή Είδους: #100.000,00€#)

Χρηματοδότηση:

• ΕΙΔΟΣ Α: Κεφάλαιο Πλοηγικής Υπηρεσίας, ΚΑΕ 0889δ-1439δ9741δ οικονομικού έτους 2020 και
• ΕΙΔΟΣ Β: Κεφάλαιο Πλοηγικής Υπηρεσίας, ΚΑΕ 0889θ-1439θ9741θ του οικονομικού έτους 2020

Είδος Διαδικασίας:
Κριτήριο Ανάθεσης:
Κρατήσεις :
(επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ)

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός Διεθνούς Συμμετοχής
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,
αποκλειστικά βάσει τιμής.
α)* 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει).
β)* 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών,
σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του Ν. 4412/2016.
γ)*0,02% υπέρ Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 6 του
Ν. 4412/2016, υπό την προϋπόθεση έκδοσης της
προβλεπόμενης στην ως άνω παράγραφο Κ.Υ.Α.
*Οι ως άνω κρατήσεις υπόκεινται περαιτέρω σε παρακράτηση
χαρτοσήμου 3% (ποσό Α’) σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του
Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου και εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. που
αντιστοιχεί σε ποσοστό 20% επί του Α’ ποσού, σύμφωνα με το
Ν. 4169/1961.
δ) 4% υπέρ Μ.Τ.Ν., σύμφωνα με το άρθρο 2 του Α.Ν. 2141/1939.
ε) 2% υπέρ Ε.Λ.Ο.Α.Ν., σύμφωνα με το ν.δ. 398/1974 (Α΄
116/74).
* Οι ως άνω κρατήσεις [(δ) και (ε)] υπόκεινται περαιτέρω σε
παρακράτηση χαρτοσήμου 2% (ποσό Β’) και εισφορά υπέρ
Ο.Γ.Α. που αντιστοιχεί σε ποσοστό 20% επί του Β’ ποσού.

Παρακράτηση Φόρου :
(επί της καθαρής συμβατικής αξίας)

Ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) και ποσοστό οκτώ τοις εκατό
(8%) επί της καθαρής συμβατικής αξίας
* Αναλόγως αν πρόκειται για προμήθεια αγαθού ή παροχή υπηρεσίας.

ΦΠΑ:

Ημερομηνία Διακήρυξης:
Ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης στην
Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ε.Ε.:

Απαλλάσσεται Φ.Π.Α. [Βάσει του Ν.2859/2000 (Α΄ 248) όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.]
13-11-2020
13-11-2020
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Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη
διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ:
Προθεσμία για υποβολή αιτημάτων παροχής
διευκρινίσεων / πρόσθετων πληροφοριών επί
των όρων της διακήρυξης:
Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής
προσφορών:
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής
προσφορών:
Τόπος κατάθεσης προσφορών:
Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ
Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των
προσφορών (διενέργεια διαγωνισμού):

19-11-2020
18-12-2020
20-11-2020 και ώρα 09:00
12-01-2021 και ώρα 15:00
Διαδικτυακή πύλη Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr
-10197218-01-2021 και ώρα 11:00
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1.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία

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

Ταχυδρομική διεύθυνση

Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1-Ε2 (Εντός Λιμένα Πειραιά)

Πόλη

Πειραιάς

Ταχυδρομικός Κωδικός

185 10

Χώρα

Ελλάδα

Κωδικός ΝUTS

EL307 (Πειραιάς)

Τηλέφωνο

213 137 4594/1081

Φαξ

213 137 1361

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

dipea.b@yna.gov.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες

Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. ΓΙΑΝΝΟΥΡΑΚΟΣ Παναγιώτης
Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ. ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΚΕΥΑ Αγγελική

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

www.hcg.gr , www.ynanp.gr

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

Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/16.
Χρηματοδότηση της σύμβασης
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Κεφάλαιο Πλοηγικής Υπηρεσίας. Η δαπάνη για την εν
λόγω σύμβαση βαρύνει:
•

για το ΕΙΔΟΣ Α: τον προϋπολογισμό εξόδων του ΚΠΥ στους ΚΑΕ 0889δ-1439δ-9741δ του οικονομικού
έτους 2020 και

•

για το ΕΙΔΟΣ Β: τον προϋπολογισμό εξόδων του ΚΠΥ τους ΚΑΕ 0889θ-1439θ-9741θ του οικονομικού
έτους 2020
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1.3

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Σκοπός της προμήθειας είναι: α) η αντικατάσταση των υφιστάμενων κινητήρων και μειωτήρων - αναστροφέων
της πλοηγίδας Π.Υ. 57 του Πλοηγικού Σταθμού Θεσσαλονίκης και β) η αντικατάσταση των υφιστάμενων
κινητήρων και μειωτήρων - αναστροφέων της πλοηγίδας Π.Υ. 51 του Πλοηγικού Σταθμού Πάτρας, καθόσον η μία
και μοναδική πλοηγίδα που εξυπηρετεί τον Πλοηγικό Σταθμό Θεσσαλονίκης παρουσιάζει συχνές βλάβες, με
αποτέλεσμα να ακινητοποιείται και επιπλέον η Πλοηγική Υπηρεσία να επιβαρύνεται με υπέρογκα ποσά για
μίσθωση λάντζας, ενώ στον Πλοηγικό Σταθμό Πάτρας λειτουργεί μία και μόνο πλοηγίδα (Π.Υ.-51), η οποία είναι
συχνά εκτός λειτουργίας λόγω μηχανολογικών προβλημάτων.
Ο διαγωνισμός αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση: α) δύο (02) καινούργιων κύριων ναυτικών μηχανών
DIESEL και δύο (02) καινούργιων μειωτήρων-αναστροφέων, με παρελκόμενα κατάλληλου τύπου, εφόσον
απαιτούνται για την εγκατάσταση και ορθή λειτουργία αυτών, ώστε να αποκατασταθεί πλήρως η επιχειρησιακή
λειτουργία της πλοηγίδας Π.Υ. 57 του Πλοηγικού Σταθμού Θεσσαλονίκης (ΕΙΔΟΣ Α) και β) δύο (02) καινούργιων
κύριων ναυτικών μηχανών DIESEL και δύο (02) καινούργιων μειωτήρων-αναστροφέων, με παρελκόμενα
κατάλληλου τύπου, εφόσον απαιτούνται για την εγκατάσταση και ορθή λειτουργία αυτών, ώστε να
αποκατασταθεί πλήρως η επιχειρησιακή λειτουργία της πλοηγίδας Π.Υ. 51 του Πλοηγικού Σταθμού Πάτρας
(ΕΙΔΟΣ Β).
Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, η οποία ανέρχεται σε διακόσιες χιλιάδες ευρώ #200.000,00€#
(απαλλάσσεται Φ.Π.Α.), βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων του Κεφαλαίου Πλοηγικής Υπηρεσίας και
αναλύεται ως εξής:
•

ΕΙΔΟΣ Α: προϋπολογισθείσα αξία εκατό χιλιάδες ευρώ #100.000,00€# (απαλλάσσεται ΦΠΑ), βαρύνει
τους ΚΑΕ 0889δ-1439δ-9741δ του ΚΠΥ οικονομικού έτους 2020 και

•

ΕΙΔΟΣ Β: προϋπολογισθείσα αξία εκατό χιλιάδων ευρώ #100.000,00€# (απαλλάσσεται ΦΠΑ), βαρύνει
τους ΚΑΕ 0889θ-1439θ-9741θ του ΚΠΥ οικονομικού έτους 2020

Τα προς προμήθεια Είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων
(CPV) 42110000-3 (Τουρμπίνες και κινητήρες).
Προσφορές υποβάλλονται είτε για το σύνολο των Ειδών, είτε τμηματικά για οποιοδήποτε από τα υπό
προμήθεια Είδη, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στον Πίνακα των υπό προμήθεια ειδών της διακήρυξης
και στο Παράρτημα Α’ (Τεχνικές Προδιαγραφές) αυτής.
Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, με αιτιολογημένη εισήγησή του, δύναται να προτείνει την κατακύρωση της
σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό. Το ποσοστό αυτό δεν
μπορεί να υπερβαίνει το 15% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% στην περίπτωση μικρότερης
ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου από τα έγγραφα της σύμβασης
ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή.
Η διάρκεια της σύμβασης, ήτοι η παράδοση του φυσικού αντικειμένου, σύμφωνα με το Παράρτημα Α’- Τεχνικές
Προδιαγραφές της παρούσας ορίζεται, για κάθε Είδος, σε εξήντα (60) μέρες από την επομένη της ημερομηνίας
υπογραφής της σύμβασης.
Στο χρόνο παράδοσης συμπεριλαμβάνονται, για κάθε Είδος, οι εργασίες εγκατάστασης καθώς και η αναγκαία
εκπαίδευση σε δύο (02) άτομα που ανήκουν στο τεχνικό προσωπικό κάθε Πλοηγικού Σταθμού (Θεσσαλονίκης
και Πάτρας), διάρκειας τουλάχιστον τριών (03) εργασίμων ημερών.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ της παρούσας
διακήρυξης.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς,
αποκλειστικά βάσει τιμής.
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1.4

Θεσμικό πλαίσιο

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

Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών (υποβολής μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), ύστερα από προθεσμία
τουλάχιστον εξήντα (60) ημερών, από την επομένη της ημερομηνίας αποστολής της προκήρυξης σύμβασης στην
Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016, είναι η
12-01-2021 και ώρα 15:00.
Η διαδικασία (αποσφράγιση προσφορών) θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του
ως άνω συστήματος, την 18-01-2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, στην αίθουσα 318 (3ος όροφος) του
κεντρικού κτιρίου του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1- Ε2
εντός Λιμένα Πειραιά.
1.6

Δημοσιότητα

Α.
Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης θα αποσταλεί με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση την 13-11-2020 στην
Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης [Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ: 2020/S 225-552775].
Β.
Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο
Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης θα καταχωρηθούν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.).
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης θα καταχωρηθεί ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.:
http://www.promitheus.gov.gr με Συστημικό Αριθμό: -101972Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης), όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4
του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).
Η Διακήρυξη και η Περίληψη θα καταχωρηθούν στο διαδίκτυο, στις ιστοσελίδες της αναθέτουσας αρχής, στη
διεύθυνση (URL): www.hcg.gr στη διαδρομή: «Διαγωνισμοί Προμηθειών Τακτικοί Διαγωνισμοί», στο σύνδεσμο
«Δημοσιεύσεις», καθώς και στον διαδικτυακό τόπο του ΥΝΑΝΠ (www.ynanp.gr).
1.7

Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης

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

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1

Γενικές Πληροφορίες

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

•

η με αριθ. 2020/S 225-552775 Προκήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
η παρούσα Διακήρυξη με τα κάτωθι Παραρτήματα3 Α’ έως Δ’ που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής
- Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’)
- Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ] (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’)
- Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’)
- Υπόδειγμα της Σύμβασης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’)
οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις
προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά (σχετικές αναρτήσεις θα πραγματοποιούνται μέσω ΕΣΗΔΗΣ).

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι
ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.
Ο οικονομικός φορέας αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε
τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την προηγούμενη
έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, τα ανωτέρω έγγραφα ή πληροφορίες που προκύπτουν από
αυτά. Οι οικονομικοί φορείς διασφαλίζουν την τήρηση των απαιτήσεων αυτών από το προσωπικό τους, τους
υπεργολάβους τους και κάθε άλλο τρίτο πρόσωπο που χρησιμοποιούν κατά την ανάθεση ή εκτέλεση της
σύμβασης.
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο είκοσι πέντε (25)
ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, ήτοι μέχρι την 18-12-2020 και απαντώνται
αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του
ΕΣΗΔΗΣ, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 60 και 67 του Ν.4412/2016. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών
πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς
φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη
και κωδικό πρόσβασης), εντός της ως άνω ταχθείσας ημερομηνίας και απαραιτήτως, το ηλεκτρονικό αρχείο με
το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που
υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο, είτε εκπρόθεσμα, είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι
ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την
κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

3

Η Α.Α. περιγράφει ρητά τα παραρτήματα της σύμβασης (λχ τεχνικές προδιαγραφές, ειδική συγγραφή υποχρεώσεων,
υποδείγματα προσφορών, εγγυητικών επιστολών, εφόσον υπάρχουν)
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α) όταν, για οποιοδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα,
δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (06) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των
προσφορών,
β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.
2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των
τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική
έκδοση.
Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Στις περιπτώσεις που με την αίτηση συμμετοχής ή την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά
γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν.4250/2014 (Α΄ 94), είτε και σε απλή
φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία
φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους
στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης
της 05.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα
συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις
διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας, είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί
το έγγραφο.
Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα κατατεθούν
από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα και η μετάφραση των εν λόγω
εγγράφων μπορεί να γίνεται είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο,
είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από
ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία.
Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή
επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο
από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα
‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05.10.1961. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από
δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων.
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο (σχέδια –
μελέτες) μπορούν να υποβάλλονται είτε στην ελληνική, είτε στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από
μετάφραση στην ελληνική. Η αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων
διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την μετάφραση των ως άνω εντύπων, με έξοδα του συμμετέχοντα μέχρι την
ημερομηνία που θα ορισθεί προς τούτο.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου θα
πραγματοποιείται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
2.1.5 Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2, 4.1 και 6.4 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του

Σελίδα 22

ΑΔΑ: ΩΜ6Λ4653ΠΩ-ΒΚΘ

20PROC007677355 2020-11-19

Ανήκει στην αριθ. 13/2020 Διακήρυξη Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου

άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13)4, που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα
αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί
παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα
τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον
υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες
της παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν, κατ’ ελάχιστο, τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον
εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που
καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του
οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της
ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται
του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της
κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος
της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης
ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο
απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον
τίτλο της σχετικής σύμβασης.
Σχετικά υποδείγματα εγγυητικών επιστολών παρατίθενται στο Παράρτημα Γ’ της παρούσας διακήρυξης.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την
εγκυρότητά τους.
2.2

Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

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

4

Πρβλ. άρθρο 120 Ν.4512/2018 (ΦΕΚ Α΄ 5/17.1.2017), καθώς και άρθρο 15 παρ.1 Ν.4541/2018 (ΦΕΚ Α΄ 93/31.5.2018),
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2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής
2.2.2.1 Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σε ποσοστό 2% επί της
συνολικής εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (απαλλάσσεται Φ.Π.Α.), με ανάλογη στρογγυλοποίηση. Σε
περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα εκ των προκηρυσσόμενων ειδών της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης
συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας αυτού (απαλλάσσεται Φ.Π.Α.).
Συγκεκριμένα το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής /γραμματίου καθορίζεται ως εξής:
• στις τέσσερις χιλιάδες ευρώ #4.000,00€#, στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας συμμετάσχει στο
διαγωνισμό για το σύνολο των υπό προμήθεια Ειδών (Α) και (Β) της παρούσας Διακήρυξης
• στις δύο χιλιάδες ευρώ #2.000,0€#, στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στο
διαγωνισμό μόνο για ένα από τα Είδη (Α) ή (Β)
Σχετικό υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής παρατίθεται στο Παράρτημα Γ’ της παρούσας διακήρυξης
(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α’).
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος
της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι την 19-02-2022, άλλως η προσφορά
απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να
παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
2.2.2.2 Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:
α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί
ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και
β)την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδίκων βοηθημάτων προσωρινής δικαστικής προστασίας ή
την έκδοση απόφασης επ’ αυτών και
γ) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Για τα προηγούμενα στάδια της κατακύρωσης, η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους συμμετέχοντες στις
κάτωθι περιπτώσεις: α) λήξης του χρόνου ισχύος της προσφοράς και μη ανανέωσης αυτής και β) απόρριψης της
προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ή ένδικο βοήθημα ή έχει εκπνεύσει
άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή ένδικων βοηθημάτων ή έχει λάβει χώρα παραίτηση
από το δικαίωμα άσκησης αυτών ή αυτά έχουν απορριφθεί αμετακλήτως.
2.2.2.3 Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια
ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.6, δεν
προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για
υπογραφή της σύμβασης.
2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) οικονομικός
φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε
ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους
ακόλουθους λόγους:
2.2.3.1 Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη5 καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους
λόγους:
5

Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 6 του ν. 4497/2017. Ειδικότερα,
επισημαίνεται ότι για τις συμβάσεις άνω των ορίων, η αναφορά στο ΕΕΕΣ σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση” νοείται, δεδομένης της
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α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997,
σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας
Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54),
καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το Ν.
2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002,
για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή
απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της
25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και
την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), ιδιωτικών
κεφαλαιουχικών εταιρειών (I.K.E.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στους διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στον
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου6.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους
νόμιμους εκπροσώπους τους.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση7.

ως άνω νομοθετικής μεταβολής, ως “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο Μέρος ΙΙΙ.Α.
του ΕΕΕΣ αφορά μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικέςαποφάσεις.

6
7

Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 τελευταία δύο εδάφια του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017
Πρβλ. παρ. 10 άρθρου 73 ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.
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2.2.3.2 Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας,
εάν η αναθέτουσα αρχή:
(α) γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική
νομοθεσία, ή/και
(β) μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του
όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, ή/και
(γ) γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα,
μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή
αίτησης συμμετοχής: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την
υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής»
σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις
επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της
εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2)
διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική
ισχύ.8
Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του
που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
Οι υποχρεώσεις των ανωτέρω περιπτώσεων α΄ και β΄ δεν θεωρείται ότι έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν
καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην
περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό ερώτημα του
Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ), του άρθρου 79 ή άλλου αντίστοιχου εντύπου ή δήλωσης με το
οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του. Οι
περιπτώσεις α΄ και β΄ παύουν να εφαρμόζονται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις ανωτέρω
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει,
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού
διακανονισμού.9
2.2.3.3 Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός φορέας
σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016,ήτοι
των υποχρεώσεών του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες
απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α’ του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147),
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η
αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω

8

Πρβ. άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ του ν. 4412/2016 , η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4488/2017

9

Πρβ. άρθρο 73 παρ. 2A του ν. 4412/2016 , η οποία προστέθηκε με το άρθρο 267 του ν.4738/2020 (Α207)
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φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα
για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας10,
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
(δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του Ν. 4412/2016 δεν
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα
κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του Ν.
4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης
στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή
προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης
σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται
για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016,
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη
διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να
επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,
(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 11
2.2.3.4 Αποκλείεται, επίσης, οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας
σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 3310/2005, όπως ισχύει
(αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού)12.
2.2.3.5 Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε
πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.
2.2.3.6 Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους
2.2.3.1, 2.2.3.2(γ) και 2.2.3.3 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε
επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού
(αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη
διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε
συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν
τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής.
10

Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων), καθώς και
τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.8.2.
11
Πρβλ. παράγραφο 10 του άρθρου 73 ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.Επίσης, πρβλ. υπ’
αριθμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 έγγραφο της Αρχής (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-09Β) σχετικά με την απόφαση ΔΕΕ της 24 Οκτωβρίου 2018 στην
υπόθεση C-124/2017.
12
Ο λόγος αποκλεισμού της παρ. 2.2.3.4 τίθεται στην παρούσα διακήρυξη μόνο εφόσον η εκτιμώμενη αξία της υπό ανάθεση
σύμβασης υπερβαίνει το 1.000.000,00 € χωρίς ΦΠΑ. Κατά το στάδιο της υποβολής της προσφοράς η μη συνδρομή του ανωτέρω
εθνικού λόγου αποκλεισμού δηλώνεται στο αντίστοιχο πεδίο του ΕΕΕΣ [αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού]
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Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε
εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να
κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω
απόφαση.13
2.2.3.7 Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη
παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του Ν. 4412/201614 (ΦΕΚ Α’
147).
2.2.3.8 Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του Ν.
4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της
σύμβασης.
2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους
ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του Ν.
4412/2016.
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά
ή εμπορικά μητρώα.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού.
2.2.5 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα15
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι
οικονομικοί φορείς απαιτείται να έχουν εκτελέσει την τελευταία τριετία κατ’ ελάχιστον συμβάσεις προμήθειας
και εγκατάστασης παρόμοιων υλικών ή και μεγαλύτερων (κινητήρων ή μειωτήρων ή ζεύγος κινητήρων /
μειωτήρων), σε σκάφη αναλόγου τύπου και αποστολής, αξίας ίσης με το μισό του προϋπολογισμού της
προμήθειας. Για την απόδειξη της απαιτούμενης τεχνικής ικανότητας οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να
προσκομίσουν κατάλογο των ζητούμενων παραδόσεων, που πραγματοποιήθηκαν την τελευταία τριετία από την
έκδοση της διακήρυξης κατά μέγιστο όριο, με αναφορά του αντίστοιχου είδους και των ημερομηνιών
παράδοσής τους. Σε περίπτωση που οικονομικός φορέας δηλώσει συμβάσεις πέραν της τελευταίας τριετίας, θα
προσκομίζει κατάλογο των ζητούμενων παραδόσεων που πραγματοποιήθηκαν πριν την τελευταία τριετία, αλλά
σε κάθε περίπτωση εντός των τελευταίων πέντε ετών.
2.2.6 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα του άρθρου 2.2.5, να
στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς16. Στην

13

Πρβλ παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016.
Πρβλ. απόφαση υπ’ αριθμ. 50844 (ΦΕΚ 279 τεύχος ΥΟΔΔ, 17-05-2018), με την οποία έχει συσταθεί και συγκροτηθεί η επιτροπή της
παρ 9 του άρθρου 73 του ν.4412/2016.
15Πρβλ άρθρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016.
16 Πρβλ άρθρο 78 παρ.1 του ν. 4412/2016. Δύνανται, επίσης, να στηρίζονται και στις ικανότητες του/ των υπεργολάβων, στους οποίους
προτίθενται να αναθέσουν την εκτέλεση τμήματος/ τμημάτων της υπό ανάθεσης σύμβασης
14
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περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της
σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή
άλλων φορέων, αναφορικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα.
2.2.7 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
2.2.7.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις
καταστάσεις του άρθρου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των άρθρων 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6
της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το
προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του Ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ),
σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα Β’, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη
δήλωση, με τις συνέπειες του Ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ17 καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του
Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς
σύμφωνα με τις οδηγίες του Παραρτήματος 118.
Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) του άρθρου 79 του Ν.4412/2016 μπορεί να υπογράφεται έως
δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου
σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο υπογράφεται, από κάθε ένα
από τα ως άνω πρόσωπα. Η υποχρέωση δήλωσης, αφορά όλα τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στο
τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, ανά περίπτωση.
Ωστόσο, κατά την υποβολή του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) του άρθρου 79 του
ν.4412/2016, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα η
προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στο άρθρο 2.2.3.1 της παρούσα διακήρυξης,
για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του
ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.19
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον
καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως
εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων
ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.

17

Το ΕΕΕΣ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα
αρχή, Μέρος ΙΙ Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, Μέρος ΙΙΙ Κριτήρια αποκλεισμού, Μέρος IV Κριτήρια Επιλογής, .., Μέρος
VI Τελικές δηλώσεις.
18 Από τις 2-5-2019, παρέχεται η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που προσφέρει τη
δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης και διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ). Μπορείτε να δείτε τη σχετική
ανακοίνωση στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr Πρβλ και το Διορθωτικό (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης L 17/65 της 23ης Ιανουαρίου 2018) στον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/7 για την καθιέρωση του τυποποιημένου εντύπου
για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας , με το οποίο επιλύθηκαν τα σχετικά ζητήματα ορολογίας που υπήρχαν στο αρχικό
επίσημο ελληνικό κείμενο του Εκτελεστικού Κανονισμού, Μπορείτε να δείτε το σχετικό Διορθωτικό στην ακόλουθη διαδρομή
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
19

Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω δυνατότητα εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του οικονομικού φορέα. Εξακολουθεί να υφίσταται η
δυνατότητα να υπογράφεται το ΕΕΕΣ από το σύνολο των φυσικών προσώπων που αναφέρονται στα τελευταία δύο εδάφια του άρθρου
73 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017.
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2.2.7.2 Αποδεικτικά μέσα
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως
ορίζονται στα άρθρα 2.2.1 έως 2.2.6, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των
δικαιολογητικών της παρούσας παραγράφου και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου
105 παρ. 3 περ. γ του Ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων,
σύμφωνα με το άρθρο 2.2.6 της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην
υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3
της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (άρθρα 2.2.5 και 2.2.6).
Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται,
εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού
των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.3.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και
στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης,
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική
βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ).
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει
αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.
Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:
• οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έως
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,
• οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την
υποβολή των δικαιολογητικών20. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της
υπογραφής τους.
Β.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3 οι προσφέροντες οικονομικοί
φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά21:

20

21

Πρβ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση αδ’ του ν.
4605/2019.
Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε διαγωνισμούς
δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής:
1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων,
που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.
Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις
κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων.
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων:
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την
προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και
εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες
απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες (βλ. και σημείο 6.2.)
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από
δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της
παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.
4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα
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α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της
χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι
πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.
Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο,
β) για τις παραγράφους 2.2.3.222 και 2.2.3.323 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή
του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην
περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την
υποβολή του. Παράλληλα, απαιτείται επιπλέον η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του προσωρινού αναδόχου
αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την
εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους οφείλει
να καταβάλει εισφορές. Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ηλεκτρονικά και δεν χρειάζεται θεώρηση του
γνησίου της υπογραφής. Το ως άνω δικαιολογητικό υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος σε μορφή
αρχείου .pdf.
Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2 α., πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, υποβάλλεται
υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και
δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης.
Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό
πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία
εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το
νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της
έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων
εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα
(ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση.
Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους στην
Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων24.
Εάν τα ως άνω πιστοποιητικά ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας έχουν εκδοθεί προ της κοινοποίησης
της πρόσκλησης στον προσωρινό ανάδοχο, μπορούν να υποβληθούν, στην περίπτωση που εξακολουθούν να
ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής τους. Σε περίπτωση που δεν ορίζεται χρόνος ισχύος, τα ως άνω πιστοποιητικά
γίνονται δεκτά εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. Οι οικονομικοί φορείς
πρέπει να μεριμνούν να αποκτούν εγκαίρως πιστοποιητικά τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της
προσφοράς, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 104 του Ν.4412/2016, προκειμένου να τα
υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι.

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον
υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.
22
Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των πιστοποιητικών φορολογικής και
ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδονται από τους ημεδαπούς φορείς, οι οικονομικοί φορείς μεριμνούν να αποκτούν εγκαίρως
πιστοποιητικά, τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 104 του
ν. 4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. Τα εν λόγω πιστοποιητικά υποβάλλονται μαζί
με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα του άρθρου 22 από τον προσωρινό ανάδοχο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του
υποσυστήματος.
23
Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού.
24
Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet.
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γ) για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού
και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την
υποβολή του, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του
οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας
υποβολής προσφοράς. Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται
από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την
έκδοση του πιστοποιητικού.
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου τα έγγραφα ή
τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1, στις
περιπτώσεις α και β της παραγράφου 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3, τα έγγραφα ή τα
πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι
δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1, στις περιπτώσεις α και β της
παραγράφου 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται
διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016.
δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα
ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.
ε) για την παράγραφο 2.2.3.4, δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών25, εφόσον ο προσωρινός
ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρεία. [Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγμένες στο
Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου
εκπροσώπου τους]:
Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το
οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, το οποίο να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες
ημέρες πριν από την υποβολή του, καθώς και αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας
και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο
μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς.
Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυμη εταιρεία, και εφόσον έχει, κατά το δίκαιο της έδρας της,
ονομαστικές μετοχές προσκομίζει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να
προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό των μετοχών του κάθε
μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το πολύ
τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς ή κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να
προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες
τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς.
Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την έδρα της δεν έχει
ονομαστικές μετοχές, υποβάλλει βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από αρμόδια
αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου,
έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών και αν δεν τηρείται
τέτοια κατάσταση, σχετική κατάσταση μετόχων (με 1%), σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι
μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Αν δεν προσκομισθεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία
αιτιολογεί τους λόγους που οι μέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί.

25

Πρβλ. άρθρο 8 Ν. 3310/2005 και π.δ. 82/1996.
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Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. Δύναται, ωστόσο, να αποδείξει τη
δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων, και μόνο στην περίπτωση αυτή η εταιρεία αποκλείεται από την
παρούσα διαδικασία.
Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης των
Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων
του Ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/2005», και
στ) για την παράγραφο 2.2.3.8 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί σε
βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016.
B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/ βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή
εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται
αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί
τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού
οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν
τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της
υπό ανάθεση σύμβασης.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού.
Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 (απόδειξη
καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί
έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες
διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.
Β.3. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας του άρθρου 2.2.5 οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να προσκομίσουν κατάλογο των ζητούμενων παραδόσεων, που πραγματοποιήθηκαν την τελευταία τριετία από την έκδοση
της διακήρυξης κατά μέγιστο όριο, με αναφορά του αντίστοιχου είδους και των ημερομηνιών παράδοσής τους.
Σε περίπτωση που οικονομικός φορέας δηλώσει συμβάσεις πέραν της τελευταίας τριετίας, θα προσκομίζει
κατάλογο των ζητούμενων παραδόσεων που πραγματοποιήθηκαν πριν την τελευταία τριετία, αλλά σε κάθε
περίπτωση εντός των τελευταίων πέντε (05) ετών.
Β.4. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό
πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε
αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει
εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά
περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά
μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή
του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να
ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή προκύπτει
από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει
εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση
νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών,
αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη
δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
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Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης,
αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου, από την
οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού
φορέα.
Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι σχετικές
τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους
έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/
νόμιμου εκπροσώπου.
Β.5. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις
εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του
Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό
πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το πιστοποιητικό,
που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις
ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την υποχρέωση
υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.
Β.6. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα
προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του Ν. 4412/2016.
Β.7. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα
με το άρθρο 2.2.6 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, καθώς και στην
περίπτωση που ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους τμήμα(τα) της
σύμβασης, προσκομίζει είτε ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ των μερών, είτε σχετική υπεύθυνη δήλωση
ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη από τον τρίτο, η οποία θα φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα
ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και στην οποία δεν
απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής (αρ. 3 Ν. 4250/2014), στην οποία θα δηλώνεται κατά
περίπτωση ότι θα παράσχουν στον συμμετέχοντα οικονομικό φορέα τους αναγκαίους πόρους για τη συμμετοχή
στο συγκεκριμένο διαγωνισμό καθώς και το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται
να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους. Το ως άνω δικαιολογητικό υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω
του συστήματος σε μορφή αρχείου .pdf.
2.3

Κριτήρια Ανάθεσης

Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά
βάσει τιμής.
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2.4

Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Α’ της Διακήρυξης, είτε
για το σύνολο των Ειδών (Α) και (Β), είτε τμηματικά για οποιοδήποτε από τα δύο υπό προμήθεια Είδη, όπως
αυτά περιγράφονται στον Πίνακα των υπό προμήθεια ειδών και στο Παράρτημα Α’ (Τεχνικές Προδιαγραφές)
της διακήρυξης.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά είτε
από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως
εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της
συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους), καθώς
και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
2.4.2.1 Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα
διακήρυξη (άρθρο 1.5), στην Ελληνική Γλώσσα26, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο
Ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και στην υπ’ αριθ. 56902/215/2017 ( Β’ 1924/2-6-2017) Απόφαση του
Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριμένη
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο
πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος
περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)», και να
εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την
διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.
Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 92 παρ. 7 του ν.4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, οι
αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα δικαιολογητικά της παρούσας με
χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλον
πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής
υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η προσφορά ή η αίτηση
συμμετοχής συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι στη χώρα προέλευσης δεν
προβλέπεται η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι στη χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η
χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Η
υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής.
2.4.2.2 Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος
βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37
του Ν. 4412/2016 και στο άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.

26

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται είτε στην ελληνική είτε στην αγγλική
γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην
ελληνική γλώσσα.
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Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα
ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της.
2.4.2.3 Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:
(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» στον οποίο
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά σύμφωνα με τις
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα
και
(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική
προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της
προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του Ν.
4412/2016. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης
τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή
διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την
αξιολόγησή της.
2.4.2.4 Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας τις
αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στη συνέχεια το σύστημα παράγει τα σχετικά
ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφονται ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία
που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού
αρχείου .pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα
παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο .pdf]
2.4.2.5 Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος, όπως
περιγράφεται παρακάτω:
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται από
αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/ παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων
πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής, με την επιφύλαξη των αναφερθέντων στην
τελευταία υποπαράγραφο της παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντος για τους αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς.
Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον οικονομικό
φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα
προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται
υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη της
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης.
Εντός τριών (03) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη
μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται να
προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999
«Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του ν.
4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι, ενδεικτικά, η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα
πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο,
καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή
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στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα
προβλέπεται από το Ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων.
Ο σφραγισμένος φάκελος, πρέπει απαραίτητα να φέρει την επωνυμία και τη διεύθυνση καθώς και τον αριθμό
τηλεφώνου, φαξ και την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του διαγωνιζομένου [σε περίπτωση
Ένωσης/Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία αυτά για όλα τα μέλη της], καθώς επίσης και τις
ενδείξεις:
Διακήρυξη …./2020
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με τίτλο
«Προμήθεια (αγορά) και εγκατάσταση κύριων μηχανών και μειωτήρων-αναστροφέων για τις
ανάγκες της Πλοηγίδας Π.Υ. 57 του Πλοηγικού Σταθμού Θεσσαλονίκης
και Π.Υ. 51 του Πλοηγικού Σταθμού Πάτρας»
(Συμπληρώνεται από τον ανάδοχο ανάλογα με το είδος/η για το οποίο συμμετέχει)

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:

Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών/
Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών/Τμήμα 2ο Υλοποίησης προμηθειών Τακτικών
Διαγωνισμών
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ : ____/_____/20…..
Συστημικός αριθμός διαγωνισμού: -101972ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ……./……../20…..
«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία»
Δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να αποσφραγισθούν και να
επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.
Τυχόν σφραγισμένοι φάκελοι να αναγράφουν επί αυτών αν τυχόν αφορούν δικαιολογητικά συμμετοχής ή
στοιχεία τεχνικής προσφοράς ή στοιχεία οικονομικής προσφοράς ή δικαιολογητικά κατακύρωσης.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά
την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα
δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της
διαδικασίας.
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»
2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία
περιλαμβάνουν: Α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του
άρθρου 79 του Ν. 4412/2016 και Β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016
και τα άρθρα 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.
Γ) Για τη διευκόλυνση της Επιτροπής Διενέργειας των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων οι
συμμετέχοντες, μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό υποχρεωτικά θα πρέπει να
υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ, και Αίτηση Συμμετοχής στο Διαγωνισμό, με μορφή επιστολής
ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα αναγράφουν τα ακόλουθα στοιχεία:
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α) την αναθέτουσα αρχή στην οποία απευθύνεται (ήτοι Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής/Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών/Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας
Αποθηκών/Τμήμα 2ο Υλοποίησης προμηθειών Τακτικών Διαγωνισμών),
β) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ., τη διεύθυνση καθώς και τον αριθμό τηλεφώνου, φαξ και την
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του οικονομικού φορέα που συμμετέχει στο διαγωνισμό (σε
περίπτωση αντιπροσώπευσης αναφέρονται τα στοιχεία του αντιπροσωπευόμενου). Σε περίπτωση
Ένωσης/Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται τα ανωτέρω στοιχεία για όλα τα μέλη της.
γ) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης (Αριθμός Διακήρυξης, Τίτλος αυτής όπως αναγράφεται στο
εξώφυλλό της και Αριθμός του συστημικού διαγωνισμού για τον οποίο υποβάλλεται προσφορά),
δ) ότι η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον προσφέροντα για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την
επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης,
ε) ότι έλαβαν γνώση και αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας διακήρυξης
(συμπεριλαμβανομένης τυχόν άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης) και πληρούν όλα τα κριτήρια
συμμετοχής,
στ) ότι δεν αποκλείστηκαν τελεσίδικα από διαγωνισμούς για προμήθειες του Δημοσίου, με απόφαση της
Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης ούτε κηρύχθηκαν έκπτωτοι με
τελεσίδικη απόφαση από συμβάσεις άλλης Δημόσιας Υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. ή Α.Ε. του Δημοσίου
Τομέα γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις,
ζ) εάν για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ο συμμετέχων στηρίζεται στις ικανότητες τρίτων φορέων και
αναφορά της επωνυμίας αυτών,
η) εάν προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και
αναφορά της επωνυμίας αυτών και το αντίστοιχο ποσοστό επί του συνόλου της σύμβασης, και
θ) το χρόνο ισχύος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.
Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ, το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων τύπου
XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της
διακήρυξης (Παράρτημα Β’)27.
Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται σε μορφή αρχείου .pdf, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο από τον προσφέροντα.
* Στην περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, το ως άνω Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης
(ΕΕΕΣ) πρέπει να υπογράφεται από πρόσωπο που έχει την εξουσία να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την
εταιρεία.
Παράλληλα, σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο θα πρέπει να υποβάλλουν Ευρωπαϊκό
27

Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας προκειμένου να διαμορφώσει το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) θα πρέπει να
ακολουθήσει τα ακόλουθα βήματα:
α) Λήψη και αποθήκευση στον Η/Υ του αρχείου «Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)», το οποίο υπάρχει αναρτημένο σε
μορφή .xml στο ΕΣΗΔΗΣ μαζί με τα άλλα συνημμένα αρχεία της παρούσας προκήρυξης.
β) Μετάβαση στην ιστοσελίδα https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el.
γ) Επιλογή «Οικονομικός Φορέας» και στη συνέχεια «Εισαγωγή ΕΕΕΠ».
δ) Τηλεφόρτωση του συγκεκριμένου ΕΕΕΣ του διαγωνισμού που «κατέβασε» από το ΕΣΗΔΗΣ (σύμφωνα με το βήμα α)
ε) Συμπλήρωση και επιλογή ηλεκτρονικά των πεδίων που έχουν καθοριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή, καθώς και των πεδίων με
την ημερομηνία και τον τόπο σύνταξης. Αν είναι εφικτό, ηλεκτρονική υπογραφή του εγγράφου στο κατάλληλο σημείο.
στ) Επιλογή «Εκτύπωση». Το αρχείο εμφανίζεται σε εκτυπώσιμη μορφή και είναι πλέον δυνατή η εκτύπωσή του με χρήση κάποιου
προγράμματος εκτυπωτή σε μορφή .pdf. Σε περιβάλλον MicrosoftWindows, το EΕΕΣ μπορεί να εκτυπωθεί ως αρχείο PDF μέσω του
φυλλομετρητή Chrome (έχει ήδη ενσωματωμένη λειτουργία εκτύπωσης PDF). Διαφορετικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε
πρόγραμμα δημιουργίας αρχείων PDF που διατίθεται δωρεάν στο διαδίκτυο. Σε περιβάλλον MacOSX ή Linux, το EΕΕΣ μπορεί να
εκτυπωθεί από κάθε φυλλομετρητή.
ζ) Ηλεκτρονική υπογραφή του αρχείου .pdf που εκτυπώθηκε (ακόμη και εάν έχει υπογραφεί ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα).
η) Υποβολή του αρχείου ΕΕΕΣ σε μορφή .pdf (ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο) στο φάκελο της προσφοράς του μαζί με τα υπόλοιπα
δικαιολογητικά συμμετοχής.

Σελίδα 38

ΑΔΑ: ΩΜ6Λ4653ΠΩ-ΒΚΘ

20PROC007677355 2020-11-19

Ανήκει στην αριθ. 13/2020 Διακήρυξη Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου

Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) σύμφωνα με το Παράρτημα Β’ της παρούσας στο οποίο θα δηλώνουν τη μη
έκδοση τελεσίδικης καταδικαστικής απόφασης για τα αδικήματα που αναφέρονται ανωτέρω όλα τα φυσικά
πρόσωπα που εκπροσωπούν την εταιρεία. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που περισσότερα πρόσωπα,
σύμφωνα με τα παραπάνω έχουν υποχρέωση υπογραφής του ΕΕΕΣ, υπογράφουν στο Μέρος VI Τελικές
δηλώσεις του ίδιου (και όχι διαφορετικού για κάθε υπογράφοντα) ΕΕΕΣ. Ειδικότερα, το ως άνω Ευρωπαϊκό
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) θα πρέπει να αφορά την ποινική κατάσταση των κατωτέρω προσώπων όχι
δε την εταιρεία αυτή καθ’ εαυτή καθώς η ελληνική έννομη τάξη προϋποθέτει ανθρώπινη συμπεριφορά για
την τέλεση ποινικού αδικήματος και ως εκ τούτου το νομικό πρόσωπο δεν δύναται να έχει ποινική ευθύνη.
Τέτοια ευθύνη έχουν μόνο τα φυσικά πρόσωπα που διοικούν και εκπροσωπούν το νομικό πρόσωπο.
Συγκεκριμένα, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) περί µη καταδίκης µε τελεσίδικη απόφαση για
κάποιο από τα ανωτέρω αναλυτικά αναφερόμενα αδικήματα υποβάλλουν:
α) όλοι οι Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε και Ε.Ε,
β) όλοι οι Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ε.Π.Ε., Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. ή Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.,
γ) ο Πρόεδρος του Δ.Σ., όλα τα μέλη του Δ.Σ. και όλοι οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι όταν το νομικό πρόσωπο είναι
Α.Ε. και
δ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου όλοι οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.
* Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός το ως άνω ΕΕΕΣ, υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του
συνεταιρισμού.
* Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προμηθευτών – κοινοπραξία, το ως άνω ΕΕΕΣ θα πρέπει να υποβάλλεται από
κάθε µέλος που συμμετέχει στην Ένωση ή Κοινοπραξία σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα.
* Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των
δεσμών του με αυτούς σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147), το ΕΕΕΣ περιέχει επίσης τις
περιγραφόμενες στην παρούσα πληροφορίες όσον αφορά τους φορείς αυτούς. Σε αυτή την περίπτωση,
καθώς και σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας θα αναθέσει τμήμα της σύμβασης υπό μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους, επισυνάπτει χωριστό/α έντυπο/α ΕΕΕΣ, σύμφωνα με τα ανωτέρω, ηλεκτρονικά
υπογεγραμμένο/α από τον/τους οικονομικό/ούς φορέα/εις που θα παράσχει/ουν στήριξη ή/και τον/ους
υπεργολάβο/ους (βλ. και άρθρο 131 παρ. 7 ν. 4412/2016).
Σημειώνεται ωστόσο ότι κατά την υποβολή του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) του άρθρου 79
του ν.4412/2016 είναι δυνατή με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα
η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στο άρθρο 2.2.3.1 της παρούσας
διακήρυξης, για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού
οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. Ως εκπρόσωπος του
οικονομικού φορέα για την παραπάνω εδαφίου, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης
συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) του άρθρου 79 του Ν.4412/2016 μπορεί να υπογράφεται έως
δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής συντάσσεται σύμφωνα με το Υπόδειγμα Α’ του Παραρτήματος Γ’ της
παρούσας διακήρυξης και προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (03) εργασίμων ημερών
από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις
ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.).
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε οικονομικό
φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
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2.4.3.2 Τεχνική προσφορά
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την
αναθέτουσα αρχή με το Παράρτημα Α’ (Τεχνικές Προδιαγραφές) της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι
συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά,
βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα του προσφερόμενου είδους, με βάση το κριτήριο ανάθεσης,
σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα.
Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.
Στην Τεχνική Προσφορά, µε ποινή απόρριψης, δεν θα γίνεται καμία αναφορά σε οικονομικά μεγέθη στοιχεία τα οποία αναφέρονται µόνο στην οικονομική προσφορά.
Ειδικότερα σημειώνεται ότι, πριν την υποβολή των προσφορών είναι απαραίτητη η επίσκεψη των
υποψηφίων αναδόχων:
• για το ΕΙΔΟΣ Α: στην πλοηγίδα Π.Υ. 57 του Πλοηγικού Σταθμού Θεσσαλονίκης, κατόπιν συνεννόησης με
τον εν λόγω Πλοηγικό Σταθμό και
• για το ΕΙΔΟΣ Β: στην πλοηγίδα Π.Υ. 51 του Πλοηγικού Σταθμού Πάτρας, κατόπιν συνεννόησης με τον εν
λόγω Πλοηγικό Σταθμό,
ώστε να εκτιμηθούν λεπτομερώς οι απαιτούμενες εργασίες.
Ο υποψήφιος ανάδοχος θα έχει τη δυνατότητα συγκέντρωσης πληροφοριών σχετικά με όλα τα μέρη του
αξονικού συστήματος και των παρελκόμενων των υφιστάμενων κινητήρων και μειωτήρων-αναστροφέων, ήτοι,
εξαγωγές καυσαερίων, εισαγωγή – τροφοδοσία αέρα μηχανοστασίου, ηλεκτρολογική/ηλεκτρονική
εγκατάσταση, δίκτυα σωληνώσεων, βάσεις στήριξης και οτιδήποτε άλλο κριθεί απαραίτητο από τον ίδιο. Τα
κατασκευαστικά σχέδια του σκάφους είναι διαθέσιμα από τον αρμόδιο Πλοηγικό Σταθμό (Θεσσαλονίκης ή/και
Πάτρας), ύστερα από σχετικό αίτημα του υποψηφίου αναδόχου προμηθευτή. Με την τεχνική προσφορά οι
υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει να καταθέσουν βεβαίωση του/των νομίμου/ων εκπροσώπου/ων τους, ότι
κατόπιν επιτόπιας επίσκεψης και μελέτης, τα προσφερόμενα είδη είναι συμβατά και μπορούν να τοποθετηθούν
στον συγκεκριμένο τύπο σκάφους.
Το σχετικό αίτημα για επίσκεψη –αυτοψία στους Πλοηγικούς Σταθμούς Θεσσαλονίκης και Πάτρας θα πρέπει να
υποβληθεί το αργότερο δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την καταληκτική προθεσμία υποβολής των
προσφορών, ήτοι μέχρι την 28-12-2020, ενώ η σχετική επίσκεψη – αυτοψία από τους ενδιαφερόμενους θα
πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο έξι (06) ημέρες πριν από την καταληκτική προθεσμία υποβολής των
προσφορών, ήτοι μέχρι την 06-01-2021.
2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών
προσφορών
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης όπως
ορίζεται κατωτέρω:
Η τιμή κάθε υπό προμήθεια Είδους δίνεται σε ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των όποιων κρατήσεων υπέρ τρίτων
και κάθε είδους δαπανών για παράδοση του Είδους ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται
στα έγγραφα της σύμβασης, θα αναγράφονται δε ολογράφως και αριθμητικώς.
Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο «Οικονομική
Προσφορά». Η οικονομική προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα
του συστήματος. Στη συνέχεια το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο
υπογράφεται ηλεκτρονικά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού
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αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων
καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις [όπως αυτές αναγράφονται στις Γενικές Πληροφορίες της
παρούσας], ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α., για την παράδοση κάθε είδους στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της
σύμβασης. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην
επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Επισημαίνεται ότι η σχετική προμήθεια απαλλάσσεται ΦΠΑ.
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της
παρ. 4 του άρθρου 102 του Ν. 4412/2016, γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που
καθορίζεται στην παρούσα διακήρυξη και δ) θέτουν όρο αναπροσαρμογής, αναθεώρησης ή προσαύξησης της
τιμής.
Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να επιλέγεται με σαφήνεια ένας από τους τρόπους πληρωμής που
περιγράφονται στο άρθρο 5.1 της παρούσας διακήρυξης. Ο τρόπος πληρωμής θα προσδιοριστεί με επιστολή σε
ηλεκτρονικό αρχείο .pdf ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, από τον προσφέροντα, μόνο εντός του Φακέλου
«Οικονομική Προσφορά».
Οικονομικά στοιχεία που τυχόν απαιτούνται από τα οριζόμενα στο Παράρτημα Α’ Τεχνικές Προδιαγραφές θα
κατατεθούν μόνο εντός του Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» σε ηλεκτρονικό αρχείο .pdf ηλεκτρονικά
υπογεγραμμένο.
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12)
μηνών από την επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης ήτοι μέχρι την 19-01-2022.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο, απορρίπτεται.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή,
πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 72 παρ. 1 α του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 2.2.2 της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό
διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα
της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα,
ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν
στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους,
εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι.
Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται
οι λοιποί οικονομικοί φορείς.
Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η
αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφαση της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το
δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη
διαδικασίας είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι.
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
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α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και
συγκεκριμένα στα άρθρα 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2 (Χρόνος και τρόπος υποβολής
προσφορών), 2.4.3 (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4
(Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών),
2.4.5 (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1 (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση
υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή
διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση
και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με το άρθρο 3.1.1 της παρούσης διακήρυξης,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με το άρθρο 3.1.1 της
παρούσας και το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο (02) ή περισσότερες προσφορές. Ο
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.3 περ.γ της παρούσας (περ. γ΄ της παρ. 4
του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς
και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.
στ) η οποία είναι υπό αίρεση,
ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
η) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης
διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.
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3.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1

Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής
(Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των
προσφορών, κατά το άρθρο 100 του Ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:
• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» την 18-012021 και ώρα 11:00 στην αίθουσα 318 του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής / ΓΔΟΥ / ΔΙΠΕΑ
(Πύλη Ε1-Ε2, Ακτή Βασιλειάδη, Πειραιάς, 3ος όροφος),
• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και ώρα που
θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή,
Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.1.2 της
παρούσας, κάθε προσφέρων αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά
τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα
έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής
προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016.
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην
αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα
λοιπά των κειμένων διατάξεων.
Ειδικότερα :
α) Η αρμόδια Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών
δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της28.
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών προσφορών των
προσφερόντων των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τα
σχετικώς προβλεπόμενα στον ν.4412/2016 και τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την
απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών
και την αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω.
* Οι τεχνικές προσφορές, εφόσον κριθεί απαραίτητο από την Επιτροπή Διενέργειας, διαβιβάζονται σε αρμόδια
έκτακτη επιτροπή ή ομάδα εργασίας για την αντιμετώπιση ειδικών θεμάτων που αφορούν στις διαδικασίες
σύναψης και η οποία δύναται να συγκροτηθεί σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 3 του Ν. 4412/2016. Η έκτακτη
αυτή επιτροπή ή ομάδα εργασίας, για τις εργασίες της και την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών, υποβάλλει
σχετική έκθεση – πρακτικό στον Φορέα Υλοποίησης το οποίο διαβιβάζεται στην Επιτροπή Διενέργειας, ώστε η
τελευταία να γνωμοδοτήσει για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την
αποδοχή των τεχνικών προσφορών με βάση το κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης, με σχετικό πρακτικό. Το
πρακτικό της τελευταίας Επιτροπής (Διενέργειας) υποβάλλεται στον Φορέα Υλοποίησης ηλεκτρονικά μέσω στου
συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ) προκειμένου στη συνέχεια το αρμόδιο αποφασίζον όργανο να αποφανθεί σχετικά.
Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται
ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας»,
μόνο στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση.
28

Πρβλ και το άρθρο 72 παρ. 5 του ν. 4412/2016 “Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να
εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους”
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γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την ημερομηνία και
ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι όλων των υποβληθεισών οικονομικών προσφορών29.
δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των
προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και
σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται
αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού
αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της
«Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή30 προς έγκριση.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα
αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά
τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής
πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.31
Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα
αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων32 («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και
«Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, μαζί με αντίγραφο των αντιστοίχων πρακτικών
της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω σταδίων.33
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της
παρούσας.
3.2

Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά προσωρινού
αναδόχου

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση μέσω
του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο») και
τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε
αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην
παράγραφο 2.2.7.2 της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής
επιλογής των παραγράφων 2.2.4 -2.2.6 αυτής.
Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο») ηλεκτρονικά μέσω
του συστήματος, σε μορφή αρχείων .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (03)
εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους στην Αναθέτουσα Αρχή (Υπουργείο Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής/ Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών/ Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας
Αποθηκών/ Τμήμα 2ο Υλοποίησης Προμηθειών Τακτικών Διαγωνισμών, Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Λιμένας
Πειραιά, Τ.Κ. 185 10), κατά τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α’ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν
ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη
29
30
31
32

33

Πρβλ. άρθρο 100. παρ. 4, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43, παρ. 10, περ. α του ν.4605/2019.
μέσω του πιστοποιημένου χρήστη της αναθέτουσας αρχής στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ.
Βλ. άρθρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016.
Πρβλ. εδάφιο γ της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 18 του ν. 4497/2017, όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 18 του ν. 4497/2017 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 43, παρ. 10, περ. α του
ν.4605/2019.
Πρβλ. εδάφιο α της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 33 του ν.4608/2019.
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δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση
της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική
υπογραφή.
Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και
αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.
Η προσκόμιση όλων των ανωτέρω δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου σε έντυπη μορφή, θα γίνεται στην
υπηρεσία πρωτοκόλλου της Αναθέτουσας Αρχής μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα
αναγράφονται (εξωτερικά) ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα:
α) Η περιγραφή «Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου».
β) Ο πλήρης τίτλος της Αναθέτουσας Αρχής που διενεργεί τον διαγωνισμό δηλ. Υπουργείο Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής/ Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών/ Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας
Αποθηκών/ Τμήμα 2ο-Υλοποίησης Προμηθειών Τακτικών Διαγωνισμών.
γ) Ο αριθμός της διακήρυξης, ο συστημικός αριθμός και ο τίτλος της διακήρυξης,
δ) Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού,
ε) Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα – μειοδότη,
στ) Η ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».
Δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι οι οποίοι είναι δυνατόν να αποσφραγισθούν και να
επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου» του προσφέροντος στον
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται εντός πέντε (05) εργάσιμων ημερών μετά και την προσκόμιση
των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των συμμετεχόντων που υπέβαλαν
παραδεκτές προσφορές. Η αποσφράγιση γίνεται μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων
της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διενέργειας), εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την
ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι
συμμετέχοντες στο διαγωνισμό που υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο
περιεχόμενο του φακέλου των «Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου» που αποσφραγίσθηκε.
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν και ο
προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας υποβολής, αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης
για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να
αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί την χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την
προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για την χορήγηση των δικαιολογητικών από
τις αρμόδιες αρχές.
Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των
δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν το στάδιο
κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016, τηρουμένων των
αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.
Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.
Η προσφορά του προσωρινού αναδόχου απορρίπτεται και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104 του Ν. 4412/2016,
καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,
τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογητικών, ή
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iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι
προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.6
(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας.
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις προϋποθέσεις
τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης ότι πληροί, οι
οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης
για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής
σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 - 2.2.6 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την
Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα
οριζόμενα ανωτέρω και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη
λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την
κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με
αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή
μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό και ως εξής: Ποσοστό 15% στην περίπτωση της μεγαλύτερης
ποσότητας και ποσοστό 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας
κάτω του καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό
ανάδοχο.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται
με την απόφαση κατακύρωσης.
3.3

Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει αποκλειστεί
οριστικά34, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.
Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την
κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα αποτελέσματα της
απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:
α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει
άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε περίπτωση
άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την
επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο
της παραγράφου 4 του άρθρου 372 του ν.4412/2016,
β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τo άρθρο 324
του ν. 4700/2020, και
γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει, στην
περίπτωση που απαιτείται, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς
μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της
άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από
την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση.
34

Πρβ. άρθρο 105 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 13 περ. β’ του ν. 4605/2019.
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Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού θέτοντάς του
προθεσμία που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής
πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής
του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.35
3.4

Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία

Διαφορές που προκύπτουν κατά τη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης καθώς και τυχόν τροποποιήσεων αυτής,
διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV, άρθρα 345 έως 374, του ν. 4412/2016. Ειδικότερα:
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε
υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημιά από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής, κατά
παράβαση της ευρωπαϊκής ή εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον
της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της
αναθέτουσας αρχής36, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το
αίτημά του.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα,
αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως,
(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα
του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο
δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της
προσβαλλόμενης παράλειψης.
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά37 μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ
στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή»
και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου PortableDocumentFormat (PDF), το
οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση
εγκεκριμένων πιστοποιητικών.38 Διευκρινίζεται πως, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 8 του Κανονισμού
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (π.δ. 39/2017), υφίσταται υποχρέωση χρήσης τυποποιημένου εντύπου,
όπως αυτό παρατίθεται στο Παράρτημα Ι εν λόγω Κανονισμού και μπορεί να αναζητηθεί σε επεξεργάσιμη
μορφή στην ιστοσελίδα της ΑΕΠΠ (http://www.aepp-procurement.gr/).
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο39 από τον προσφεύγοντα
υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 και στο άρθρο 5 του π.δ.
39/2017, το οποίο επισυνάπτεται σε μορφή .pdf και επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή

35
36
37

38

39

Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 5 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 13 σημείο δ’ του ν. 4605/2019.
Πρβλ άρθρο 360 ν. 4412/2016.
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 362 ν.4412/2016 και το άρθρο 19 της ΥΑ αριθ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 8 της ΥΑ 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)”.
Σύμφωνα με το άρθρο 7 της ΥΑ 56902/215/2.6.2017 (Β' 1924) “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)”.
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μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της
προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση προσφυγής,
σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεση, δεν κωλύεται η σύναψη της σύμβασης εάν
υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι.40
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας,
εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.
Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:
•κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α του
πρώτου εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 365 του Ν.4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του
π.δ. 39/2017.
•διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 365 του Ν.4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του
π.δ. 39/2017.
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών
ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των
ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η
οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής.41
Η Αρχή επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την προσφυγή και δεν μπορεί να ελέγξει
παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν τη διενέργεια της διαδικασίας.
Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως και δέκα
(10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον προσφεύγοντα μέσω της
πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. Υπομνήματα επί των
απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας της Αναθέτουσας Αρχής κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας του
ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν από τη συζήτηση της προσφυγής.42
Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την
ΑΕΠΠ.43
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων
βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των
εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.
Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και την
ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου.44 Δικαίωμα άσκησης των ίδιων ενδίκων βοηθημάτων έχει και
η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης
αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι
συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή
συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης.
Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης.
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την
κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως
40
41
42
43

44

Πρβ. άρθρο 364, παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 41, περ. β) του ν. 4605/2019.
Η διαδικασία εξέτασης της προδικαστικής προσφυγής ορίζεται στο άρθρο 367 του ν. 4412/2016
Πρβλ. άρθρο 365 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 42 του ν. 4605/2019.
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του ΠΔ 39/4.5.2017 – Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Πρβλ. Άρθρο 372 παρ. 1 έως 3 του ν. 4412/2016.
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αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν.4412/2016. Η
άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος
δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.45
Τέλος, είναι δυνατή η άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ, για την κήρυξη ακυρότητας της
συναφθείσας σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 368 έως και 371 του ν. 4412/2016.
3.5

Ματαίωση Διαδικασίας

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

45

Πρβλ άρθρο 372 παρ. 4 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016
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4.

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4.1

Εγγύηση καλής εκτέλεσης

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

Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.
Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.
Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή
της Σύμβασης ή εξ αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη
φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών.
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο
πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης, επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο
Πειραιά, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016.46 Πριν από την
άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο
άρθρο 205 του ν. 4412/2016 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.

46

Πρβ. άρθρο 205Α του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 24 περ. α’ του ν. 4605/2019.
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4.3

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

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

Υπεργολαβία

4.4.1 Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της
εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του
άρθρου 18 του Ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.
4.4.2 Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το
όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν
στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται να
γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης,
καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος
χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις
συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της
σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε
να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο
υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. Στην περίπτωση
αυτή ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που είχε
προσκομίσει και αναφορικά με τον αρχικό υπεργολάβο στη διαγωνιστική διαδικασία τα οποία θα αξιολογηθούν
αρμοδίως ώστε να γίνει αποδεκτή ή μη η ανωτέρω αντικατάσταση.
4.4.3 Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως
αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.7.2 της παρούσας,
εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας
της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν.
4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που
υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του Ν.
4412/2016.
4.4.4 Στην περίπτωση που ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της Σύμβασης υπό μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους, τότε αυτό θα αποδεικνύεται με την κατάθεση του αναφερόμενου στην ενότητα Β.7
του άρθρου 2.2.7.2 της παρούσης δικαιολογητικό (είτε ιδιωτικό συμφωνητικό, είτε υπεύθυνη δήλωση).

Σελίδα 51

ΑΔΑ: ΩΜ6Λ4653ΠΩ-ΒΚΘ

20PROC007677355 2020-11-19

Ανήκει στην αριθ. 13/2020 Διακήρυξη Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου

4.5

Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

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

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

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

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.1

Τρόπος πληρωμής

5.1.1 Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την
οριστική παραλαβή κάθε Είδους.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του Ν. 4412/2016, καθώς και κάθε
άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την
πληρωμή.
5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την παράδοση κάθε Είδους στον τόπο και με τον τρόπο που
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων η οποία υπολογίζεται επί της
αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης
(άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει),
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής,
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την
αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών
σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του Ν. 4412/201647, υπό την προϋπόθεση έκδοσης της προβλεπόμενης
στην προαναφερόμενη διάταξη ΚΥΑ.
γ) Κράτηση 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας
κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης (άρθρο
350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).48
*Οι ως άνω κρατήσεις [(α)-(γ)] υπόκεινται περαιτέρω σε παρακράτηση χαρτοσήμου 3% (ποσό Α’) σύμφωνα με
τα άρθρα 12 και 13 του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου και εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. που αντιστοιχεί σε ποσοστό 20%
επί του Α’ ποσού, σύμφωνα με το Ν. 4169/1961.
δ) 4% υπέρ ΜΤΝ, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Α.Ν. 2141/1939.
ε) 2% υπέρ ΕΛΟΑΝ, σύμφωνα με το ν.δ.398/74 (ΦΕΚ΄116/74).
* Οι ως άνω κρατήσεις [(δ) και (ε)] υπόκεινται περαιτέρω σε παρακράτηση χαρτοσήμου 2% (ποσό Β’) και
εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. που αντιστοιχεί σε ποσοστό 20% επί του Β’ ποσού.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος
ποσοστού τέσσερα τοις εκατό (4%) ή οκτώ τοις εκατό (8%) επί της καθαρής συμβατικής αξίας, αναλόγως αν
πρόκειται για προμήθεια αγαθού ή παροχή υπηρεσίας.
5.2

Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις - Ρήτρες

5.2.1 Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος
από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ύστερα
από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά

47

Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή
της ως άνω κράτησης εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και
Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του Ν. 4412/2016
48 Πρβλ Υπουργική Απόφαση 1191/14-3-2017 (Β' 969) “Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και
απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών
εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)”.
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είδη ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί,
σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του Ν. 4412/2016.
Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:
α) το είδος δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση,
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, με απόφαση του
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον
ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016 αποκλεισμός του αναδόχου
από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.
5.2.2 Αν τα είδη παραδοθούν/εγκατασταθούν ή αντικατασταθούν μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και
μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται
πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας του εκπρόθεσμα παραδοθέντος είδους, χωρίς
ΦΠΑ. Εάν η ποσότητα του είδους που παραδόθηκε εκπρόθεσμα επηρεάζει τη χρησιμοποίηση της ποσότητας
αυτού που παραδόθηκε εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής
ποσότητας αυτού.
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση - παράδοση ή αντικατάσταση
του είδους, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν
λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το
οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.
Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση
ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο ανάδοχος δεν
καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη της
ένωσης.
5.3

Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των
άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις - Ρήτρες), 6.1 (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.3
(Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), καθώς και κατ’ εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει
προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση (ΥΝΑΝΠ) μέσα σε
ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής
απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής,
αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στην περίπτωση
β’ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του Ν.4412/201649 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών
από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η
άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις
δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η
απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης
μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.
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Πρβλ. άρθρο 205 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 37 του ν. 4497/2017
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6.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

6.1

Χρόνος παράδοσης υλικών

6.1.1 Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υπό προμήθεια Είδη σε πλήρη λειτουργία και έτοιμα προς
χρήση (με ευθύνη και δαπάνη του ιδίου) όπως αναλυτικά ορίζεται στο Παράρτημα Α’ (Τεχνικές Προδιαγραφές
κάθε Είδους) της παρούσας και παρατίθεται συνοπτικά στον παρακάτω Πίνακα:
ΕΙΔΟΣ (Α):

Θα παραδοθεί εντός εξήντα (60) ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας υπογραφής της
Σύμβασης και σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο Κεφάλαιο 10 του Παραρτήματος Α’ –
Τεχνικές Προδιαγραφές/ΕΙΔΟΣ Α της παρούσας.
Η αναγκαία εκπαίδευση σε δύο (02) άτομα που ανήκουν στο τεχνικό προσωπικό του
Πλοηγικού Σταθμού Θεσσαλονίκης, διάρκειας τουλάχιστον τριών (03) εργασίμων ημερών, θα
παρασχεθεί μέσα στο ίδιο ως άνω χρονικό διάστημα των εξήντα (60) ημερών.

ΕΙΔΟΣ (Β):

Θα παραδοθεί εντός εξήντα (60) ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας υπογραφής της
Σύμβασης και σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο Κεφάλαιο 10 του Παραρτήματος Α’ –
Τεχνικές Προδιαγραφές/ΕΙΔΟΣ Β της παρούσας.
Η αναγκαία εκπαίδευση σε δύο (02) άτομα που ανήκουν στο τεχνικό προσωπικό του
Πλοηγικού Σταθμού Πάτρας για την πλοηγίδα Π.Υ. 51, διάρκειας τουλάχιστον τριών (03)
εργασίμων ημερών, θα παρασχεθεί μέσα στο ίδιο ως άνω χρονικό διάστημα των εξήντα (60)
ημερών.

Στους παραπάνω χρόνους δεν περιλαμβάνεται ο χρόνος οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του υπό
προμήθεια είδους.
Για τυχόν καθυστερήσεις από τον ανωτέρω χρόνο παράδοσης θα επιβάλλονται στον Ανάδοχο οι προβλεπόµενες
από την κείμενη νομοθεσία κυρώσεις. Καθυστερήσεις που οφείλονται στην Υπηρεσία δεν υπολογίζονται στο
χρόνο παράδοσης.
Ο τόπος εγκατάστασης/παράδοσης για το ΕΙΔΟΣ Α, ο οποίος θα βρίσκεται εντός του νομού Θεσσαλονίκης, θα
υποδειχθεί εγγράφως στον ανάδοχο από τον Πλοηγικό Σταθμό Θεσσαλονίκης, κατόπιν σχετικής έγγραφης
συνεννόησής του με τον ανάδοχο του έργου και τη Διεύθυνση Πλοηγικής Υπηρεσίας, το αργότερο εντός δέκα
(10) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.
Ο τόπος εγκατάστασης/παράδοσης για το ΕΙΔΟΣ Β, ο οποίος θα βρίσκεται εντός του νομού Αχαΐας, θα
υποδειχθεί εγγράφως στον ανάδοχο από τον Πλοηγικό Σταθμό Πάτρας κατόπιν σχετικής έγγραφης συνεννόησής
του με τον ανάδοχο του έργου και τη Διεύθυνση Πλοηγικής Υπηρεσίας, το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από
την υπογραφή της σύμβασης,
σύμφωνα και με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο Παράρτημα Α’ (Τεχνικές Προδιαγραφές) της παρούσας.
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης κάθε Είδους μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που
το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή
άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση του
συμβατικού Είδους, επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του Ν. 4412/2016.
6.1.2 Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή εάν λήξει ο
παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος χωρίς να παραδοθεί το είδος, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.
6.1.3 Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια
(Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Λ.Λ.Π.&Ν.Ε./Δ.Π.Υ. και Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α.) και την επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής, για
την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το είδος, τουλάχιστον πέντε (05) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.
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Μετά από κάθε προσκόμιση τεμαχίου του είδους στον τόπο παράδοσης, ο ανάδοχος υποχρεούται να
υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό θεωρημένο από την επισπεύδουσα Υπηρεσία (Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Λ.Λ.Π.&
Ν.Ε./Δ.Π.Υ.), στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία παράδοσης, το είδος, η ποσότητα και ο αριθμός της
σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας παραδόθηκε.
6.2

Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών

6.2.1 H παραλαβή των Ειδών (Α) και (Β) γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που
συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/1650 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 208 του ως άνω νόμου και το Παράρτημα Α’ (Τεχνικές Προδιαγραφές) της παρούσας. Κατά τη διαδικασία
παραλαβής των Ειδών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί
και ο ανάδοχος.
Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώσει σχετικά την Υπηρεσία τουλάχιστον δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες
πριν από την έναρξη των εργασιών, στο πλαίσιο της συναφθείσας Σύμβασης.
Η Επιτροπή Παρακολούθησης – Παραλαβής (Ε.Π.Π) μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους/δοκιμές συντάσσει
πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – οριστικό – παραλαβής του είδους με παρατηρήσεις – απόρριψης των ειδών)
σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του Ν. 4412/16.
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται
υποχρεωτικά και στους αναδόχους.
Είδη που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους ελέγχους
που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται
για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής ύστερα από αίτημα του
αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε
περίπτωση τον ανάδοχο.
Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργήθηκαν από
πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ’ έφεση των
οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν
των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του
Ν.4412/16.
Το αποτέλεσμα της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.
Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα
αποτελέσματα της κατ’ έφεση εξέτασης.
6.2.2 Η παραλαβή του είδους και η έκδοση του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής θα πραγματοποιηθεί από την
αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (Ε.Π.Π).
Ο διαθέσιμος χρόνος για δοκιμές στην Ελληνική επικράτεια, προκειμένου η Ε.Π.Π να ολοκληρώσει την οριστική
ποιοτική και ποσοτική παραλαβή κάθε Είδους είναι έως τριάντα (30) ημέρες από την παράδοσή του από τον
Ανάδοχο, κατά τα αναλυτικά οριζόμενα στο Κεφάλαιο 11 του Παραρτήματος Α΄- Τεχνικές Προδιαγραφές κάθε
Είδους.
Διευκρινίζεται ότι ο Πρόεδρος της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Παρακολούθησης – Παραλαβής, στην περίπτωση
κατά την οποία ο προμηθευτής δεν ειδοποιήσει ή δεν ειδοποιήσει εγκαίρως κατά τα ανωτέρω (βλ. σχετικά
άρθρο 6.1.3 της παρούσης) την Επιτροπή, αυτή συνέρχεται εντός (10) εργασίμων ημερών από της ειδοποιήσεώς
50

Άρθρο 221 παρ. 11 β) του Ν. 4412/2016: “ Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας συγκροτείται τριμελής ή πενταμελής Επιτροπή παρακολούθησης και
παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου. Το όργανο αυτό εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, προβαίνοντας, σε
μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά
πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων
μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρωΝ. Με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου μπορεί να συγκροτείται δευτεροβάθμια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με τις
παραπάνω αρμοδιότητες”
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της είτε από τον προμηθευτή είτε από την Επισπεύδουσα Υπηρεσία (Διεύθυνση Πλοηγικής Υπηρεσίας), ότι
προσκομίσθηκαν ή πρόκειται να προσκομισθούν τα είδη. Στην περίπτωση αυτή ο χρόνος παραλαβής, τον οποίο
ορίζει η σύμβαση, αρχίζει από την ημερομηνία της πρώτης συγκλήσεως της Επιτροπής.
Εάν ο προμηθευτής, καίτοι ειδοποίησε, δεν προσκόμισε εγκαίρως τα είδη ή εάν καθυστερεί η απάντηση ελέγχων
που διενεργούνται σε εργαστήρια του φορέα, η Επιτροπή συνέρχεται σε συνεδρίαση και συντάσσει έκθεση,
αναφέροντας τους λόγους της καθυστέρησης και τις δικές της σχετικές ενέργειες. Την έκθεση αυτή την
υποβάλλει ο Πρόεδρος στην αναθέτουσα αρχή.
Στις αυτές ως άνω ενέργειες προβαίνει η Επιτροπή και στην περίπτωση που μέχρι την ημερομηνία λήξεως του
συμβατικού χρόνου παράδοσης του είδους, ουδεμία παράδοση έγινε.
Αν η παραλαβή του είδους και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή
παρακολούθησης και παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή
συντελέσθηκε αυτοδίκαια με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που
παραλαμβάνει το είδος αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του
φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του είδους και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί
η πληρωμή του αναδόχου.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση
του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της
επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω
Επιτροπή Παρακολούθησης – Παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από
την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του Ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι
εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων
των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.
Για ζητήματα που δεν ορίζονται ειδικότερα/διαφορετικά στην παρούσα καθώς και στο Ν. 4412/2016
εφαρμοστέα τυγχάνει η υπ’ αριθ. ΥΑ Π1/2489/6.09.1995 (Β’ 764).
6.3

Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση

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

Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας – Εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας

6.4.1 Ο Ανάδοχος µε την υπογραφή του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής
υποχρεούται να καταθέσει έγγραφη δήλωση εγγυημένης λειτουργίας (ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) για τους
νέους κινητήρες και τους νέους μειωτήρες-αναστροφείς, καθώς και για τους τυχόν προσφερόμενους
συνδέσμους - παρελκόμενα ηλεκτρονικός/ηλεκτρολογικός εξοπλισμός για ένα (01) τουλάχιστον έτος από την
ημερομηνία του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, σύμφωνα µε τα οριζόμενα στο
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Κεφάλαιο 7 του Παραρτήματος Α΄(Τεχνικές Προδιαγραφές) κάθε Είδους, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των
άρθρων 215 και 72 ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Κατά την περίοδο αυτή με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνες του, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προβεί στην
αντικατάσταση παντός εξαρτήματος ή ανταλλακτικού ή τμήματος ή και ολόκληρου του κινητήρα και μειωτήρααναστροφέα καθώς και τυχόν προσφερόμενων συνδέσμων - παρελκόμενων – ηλεκτρονικού/ηλεκτρολογικού
εξοπλισμού χωρίς κανένα κόστος για την Πλοηγική Υπηρεσία για κάθε βλάβη, φθορά ή μείωση της απόδοσης
που δεν οφείλεται σε κακούς χειρισμούς του προσωπικού αυτής.
Εντός του πρώτου (1ου) έτους λειτουργίας των μηχανών, οποιαδήποτε βλάβη ή φθορά προκληθεί στον κινητήρα
ή στον μειωτήρα-αναστροφέα, στο σύστημα πρόωσης, στο ηλεκτρολογικό δίκτυο και στα συνεργαζόμενα
συστήματα του σκάφους, που προέκυψε από τις εργασίες προσαρμογής των νέων κινητήρων και των
μειωτήρων-αναστροφέων σε αυτά, θα αποκατασταθεί με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνες του αναδόχου, στον
λιμένα όπου δραστηριοποιείται στη δεδομένη χρονική στιγμή η πλοηγίδα.
6.4.2 Η ανωτέρω έγγραφη εγγύηση θα συνοδεύεται από ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ για κάθε
Είδος ξεχωριστά, η οποία θα πρέπει να είναι σύμφωνη µε το Υπόδειγμα Γ΄ του Παραρτήματος Γ’ της παρούσας
διακήρυξης. Το ύψος της εγγυητικής επιστολής καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας της
προμήθειας (απαλλάσσεται ΦΠΑ), ήτοι σε πέντε χιλιάδες ευρώ #5.000,00€# για κάθε Είδος. Ο χρόνος ισχύος της
θα άρχεται από την ημερομηνία οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής κάθε Είδους και θα είναι κατά
τρεις (03) μήνες μεγαλύτερος από τον οριζόμενο στη σύμβαση χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας.
Η ως άνω ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ αποσκοπεί στην εξασφάλιση της αποκατάστασης των
ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των βλαβών που προκαλούνται κατά την περίοδο εγγυημένης λειτουργίας.
Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή
παρακολούθησης και παραλαβής ή η ειδική επιτροπή που ορίζεται για τον σκοπό αυτόν από την αναθέτουσα
αρχή, προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου στα προβλεπόμενα στην σύμβαση
για την εγγυημένη λειτουργία του συμβατικού αντικειμένου καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας σχετικά
πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, η επιτροπή
εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου.
Μέσα σε έναν (01) μήνα από τη λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας, η ως άνω
Επιτροπή συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, στο οποίο αποφαίνεται για
την συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ολικής ή
μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την ολική ή μερική κατάπτωση της εγγυητικής
επιστολής καλής λειτουργίας του παρόντος άρθρου. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο
όργανο.
6.5

Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου

6.5.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για ένα από
τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή δύναται να καταγγείλει
μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του
ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων.
6.5.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη
κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, η αναθέτουσα
αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης,
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.
6.5.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή δύναται να
προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της συγκεκριμένης
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σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του εκπτώτου αναδόχου, με
τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή
υποκατάστασης).51

51

Πρβλ. άρ. 132, παρ. 1δ), περ. αα του ν. 4412/2016.
Πρβλ., επίσης, Κατευθυντήρια Οδηγία 22 της Αρχής με τίτλο «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους», Κεφάλαιο ΙΙΙ.Δ. σημείο Ι, σελ. 17 (ΑΔΑ:
7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ).
Επισημαίνεται ότι εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Α.Α. να συμπεριλάβει ή όχι, στο παρόν σημείο της Διακήρυξης, τη ρήτρα υποκατάστασης του
αναδόχου (άρθρο 6.5.3) ή να διαμορφώσει τη σχετική ρήτρα με διαφορετικούς όρους. Σε κάθε περίπτωση, οι εν λόγω όροι θα πρέπει να είναι ρητοί και
σαφείς και να κείνται εντός του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου και ιδίως των σχετικών επιλογών που παρέχει το άρθρο 132 του ν. 4412/2016
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ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
Προμήθεια (αγορά) και εγκατάσταση Α) δφο (02) κφριων μηχανών και δφο (02)
μειωτήρων-αναστροφζων για τις ανάγκες της Πλοηγίδας Π.Τ. 57 του Πλοηγικοφ
ταθμοφ Θεσσαλονίκης και Β) δφο (02) κφριων μηχανών και δφο (02) μειωτήρωναναστροφζων για τις ανάγκες της Πλοηγίδας Π.Τ. 51 του Πλοηγικοφ ταθμοφ Πάτρας

ΑΔΑ: ΩΜ6Λ4653ΠΩ-ΒΚΘ

1

1.1

1.2

1.3

ΚΟΠΟ - ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
κοπόσ τθσ προμικειασ είναι α) θ αντικατάςταςθ των υφιςτάμενων κινθτιρων
και μειωτιρων - αναςτροφζων τθσ πλοθγίδασ Π.Τ. 57 του Πλοθγικοφ τακμοφ
Θεςςαλονίκθσ και β) θ αντικατάςταςθ των υφιςτάμενων κινθτιρων και
μειωτιρων - αναςτροφζων τθσ πλοθγίδασ Π.Τ. 51 του Πλοθγικοφ τακμοφ
Πάτρασ. Οι προδιαγραφζσ του παρόντοσ κεφαλαίου αφοροφν ςτθν προμικεια
και εγκατάςταςθ: α) δφο (02) καινοφργιων κφριων ναυτικϊν μθχανϊν DIESEL
και δφο (02) καινοφργιων μειωτιρων-αναςτροφζων, με παρελκόμενα
κατάλλθλου τφπου, εφόςον απαιτοφνται για τθν εγκατάςταςθ και ορκι
λειτουργία αυτϊν, ϊςτε να αποκαταςτακεί πλιρωσ θ επιχειρθςιακι
λειτουργίασ τθσ πλοθγίδασ Π.Τ. 57 του Πλοθγικοφ τακμοφ Θεςςαλονίκθσ
(ΕΙΔΟ Α) και β) δφο (02) καινοφργιων κφριων ναυτικϊν μθχανϊν DIESEL και
δφο (02) καινοφργιων μειωτιρων-αναςτροφζων, με παρελκόμενα κατάλλθλου
τφπου, εφόςον απαιτοφνται για τθν εγκατάςταςθ και ορκι λειτουργία αυτϊν,
ϊςτε να αποκαταςτακεί πλιρωσ θ επιχειρθςιακι λειτουργίασ τθσ πλοθγίδασ
Π.Τ. 51 του Πλοθγικοφ τακμοφ Πάτρασ (ΕΙΔΟ Β).
Ωσ κριτιριο κατακφρωςθσ ορίηεται θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι
άποψθ προςφορά αποκλειςτικά βάςθ τιμισ (χαμθλότερθ τιμι).
Οι προςφορζσ δφναται να υποβλθκοφν είτε για το Είδοσ Α, είτε για το Είδοσ Β,
είτε για το ςφνολο των ειδϊν (Α & Β), βάςει του ςυςτιματοσ πρόωςθσ, όπωσ
προδιαγράφονται ςτθν παροφςα τεχνικι προδιαγραφι.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΕΙΔΟ Α
2

ΓΕΝΙΚΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ – ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ
Σο υφιςτάμενο ςφςτθμα πρόωςθσ τθσ πλοθγίδασ Π.Τ. 57 του Πλοθγικοφ
τακμοφ Θεςςαλονίκθσ αποτελείται από δφο κινθτιρεσ DIESEL DEUTZ

BF6M1015MC και δφο μειωτιρεσ ZF 350.

2.1

ε περίπτωςθ που για τθν ορκι λειτουργία των προςφερόμενων κινθτιρων και
μειωτιρων-αναςτροφζων και τθν πλιρθ ςυνεργαςία τουσ με το υφιςτάμενο
ςφςτθμα πρόωςθσ απαιτείται θ προμικεια και εγκατάςταςθ νζων
θλεκτρολογικϊν - θλεκτρονικϊν ςυςτθμάτων παρακολοφκθςθσ - χειριςμοφ,
αυτά κα προςφερκοφν κατά τθν τεχνικι προςφορά και κα εγκαταςτακοφν από
τον υποψιφιο ανάδοχο χωρίσ επιπρόςκετο κόςτοσ για τον φορζα. Ομοίωσ
εφόςον απαιτθκεί, να προςφερκοφν και να εγκαταςτακοφν κατάλλθλοι
ςφνδεςμοι ι άλλοσ εξοπλιςμόσ, χωρίσ επιπρόςκετο κόςτοσ για τον Φορζα. Οι
υποψιφιοι ανάδοχοι κατά τθν τεχνικι προςφορά να περιγράψουν αναλυτικά
τον τυχόν επιπρόςκετο εξοπλιςμό που απαιτείται για τθν ςυνεργαςία του
προςφερόμενου τφπου κινθτιρα με το υφιςτάμενο ςφςτθμα πρόωςθσ.

ΝΑΙ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ

ΑΠΑΝΣΗΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ

ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ

ΑΠΑΙΣΗΗ

ΕΝΟΣΗΣΑ
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2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

Ο ανάδοχοσ κα εγκαταςτιςει τουσ νζουσ κινθτιρεσ και μειωτιρεσ αναςτροφείσ,
τουσ
τυχόν
προςφερόμενουσ
ςυνδζςμουσ
θλεκτρονικό/θλεκτρολογικό εξοπλιςμό και τα παρελκόμενά τουσ και κα προβεί
ςε επιτυχι δοκιμαςτικι λειτουργία αυτϊν. Σα ανωτζρω κα εκτελεςτοφν ωσ ζνα
ολοκλθρωμζνο, ετοιμοπαράδοτο ζργο. Οι εργαςίεσ για τθν εγκατάςταςθ των
κινθτιρων κα πραγματοποιθκοφν ςε χϊρο και τόπο εντόσ του νομοφ
Θεςςαλονίκθσ, που κα υποδειχτεί εγγράφωσ από τον Πλοθγικό τακμό
Θεςςαλονίκθσ.
Πριν τθν υποβολι των τεχνικϊν προςφορϊν, είναι απαραίτθτθ θ επίςκεψθ των
υποψθφίων αναδόχων ςτθν προαναφερόμενθ πλοθγίδα ςτον Πλοθγικό
τακμό Θεςςαλονίκθσ, κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τον εν λόγω Πλοθγικό τακμό,
ϊςτε να εκτιμθκοφν λεπτομερϊσ οι απαιτοφμενεσ εργαςίεσ. Ο υποψιφιοσ
ανάδοχοσ κα ζχει τθ δυνατότθτα ςυγκζντρωςθσ πλθροφοριϊν ςχετικά με όλα
τα μζρθ του αξονικοφ ςυςτιματοσ και των παρελκόμενων των υφιςτάμενων
κινθτιρων και μειωτιρων-αναςτροφζων, ιτοι, εξαγωγζσ καυςαερίων,
ειςαγωγι – τροφοδοςία αζρα μθχανοςταςίου, θλεκτρολογικι/θλεκτρονικι
εγκατάςταςθ, δίκτυα ςωλθνϊςεων, βάςεισ ςτιριξθσ και οτιδιποτε άλλο κρικεί
απαραίτθτο από τον ίδιο. Σα καταςκευαςτικά ςχζδια του ςκάφουσ είναι
διακζςιμα από τον αρμόδιο Πλοθγικό τακμό Θεςςαλονίκθσ, φςτερα από
ςχετικό αίτθμα του υποψθφίου αναδόχου προμθκευτι. Με τθν τεχνικι
προςφορά οι υποψιφιοι Ανάδοχοι να κατακζςουν βεβαίωςθ του/των
νομίμου/ων εκπροςϊπου/ων τουσ, ότι κατόπιν επιτόπιασ επίςκεψθσ και
μελζτθσ, τα προςφερόμενα είδθ είναι ςυμβατά και μποροφν να τοποκετθκοφν
ςτον ςυγκεκριμζνο τφπο ςκάφουσ.
Οι προςφερόμενοι κινθτιρεσ κα πρζπει να είναι ναυτικοφ τφπου και να ζχουν
τθν δυνατότθτα να λειτουργοφν υπό αντίξοεσ ςυνκικεσ, για ςυνεχι χριςθ
λειτουργίασ τουλάχιςτον 3000 ωρϊν ανά ζτοσ, ςτο 80% τθσ μζγιςτθσ ιςχφοσ,
ςυμβατοί με τον υπάρχοντα εξοπλιςμό του ςκάφουσ, για το οποίο
προορίηονται.
Οι προςφερόμενοι μειωτιρεσ-αναςτροφείσ κα πρζπει να είναι κατάλλθλοι για
χριςθ ςτο καλάςςιο περιβάλλον και ςυμβατοί για χριςθ με τουσ υπό
προμικεια κινθτιρεσ και τον υφιςτάμενο εξοπλιςμό του ςκάφουσ, για το
οποίο προορίηονται. Θα πρζπει να ζχουν ίςο ι μεγαλφτερο αρικμό ωρϊν
λειτουργίασ ανά ζτοσ από τουσ αναφερόμενουσ ςτθν προθγοφμενθ
παράγραφο κινθτιρεσ.
Να δθλωκεί το εργοςτάςιο καταςκευισ των κινθτιρων και των μειωτιρωναναςτροφζων και των τυχόν προςφερόμενων ςυνδζςμων – παρελκόμενων και
να προςκομιςτεί, με τθν τεχνικι προςφορά, αντίγραφο ιςχφοντοσ
Πιςτοποιθτικοφ Διαχείριςθσ Ποιότθτασ κατά ISO 9001:2015 νεότερο ι
ιςοδφναμο, ςε ιςχφ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, με πεδίο εφαρμογισ
τθν καταςκευι των προςφερόμενων ειδϊν, εκδοκζν από πιςτοποιθμζνο
φορζα διαπίςτευςθσ, ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι διαφορετικά από επίςθμθ
μετάφραςθ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

3

3.1

3.2

Οι προςφερόμενοι κινθτιρεσ και μειωτιρεσ - αναςτροφείσ κα πρζπει να είναι
καινοφριοι, μθ ανακαταςκευαςμζνοι και αμεταχείριςτοι, πρόςφατθσ
καταςκευισ, τελευταίου 24μινου πριν τθν παράδοςθ. Οι προςφερόμενοι
τφποι και τα ζτθ που καταςκευάςτθκαν για πρϊτθ φορά κα πρζπει να
δθλϊνονται ςτθν Σεχνικι Προςφορά. Δεν γίνονται δεκτοί τφποι κινθτιρων και
μειωτιρων-αναςτροφζων των οποίων θ καταςκευι ζχει ςταματιςει /
καταργθκεί. Να προςκομιςτεί με τθν τεχνικι προςφορά βεβαίωςθ του/των
καταςκευαςτι που να τεκμθριϊνει τθν εν λόγω απαίτθςθ. Με τθν παράδοςθ
να προςκομιςτεί βεβαίωςθ – τεκμθρίωςθ του καταςκευαςτι για τθν
θμερομθνία καταςκευισ των κινθτιρων και των μειωτιρων-αναςτροφζων.
Οι προςφερόμενοι κινθτιρεσ και οι προςφερόμενοι μειωτιρεσ-αναςτροφείσ
κα πρζπει να ςυνοδεφονται από κατάλλθλο πιςτοποιθτικό ζγκριςθσ τφπου.
Να υποβλθκεί με τθν τεχνικι προςφορά Διλωςθ υμμόρφωςθσ των
προςφερόμενων ειδϊν με το παράρτθμα VI τθσ Δ MARPOL 73/78 όπωσ αυτι
ιςχφει.
Με τθν τεχνικι προςφορά να υποβλθκεί βεβαίωςθ του καταςκευαςτι
μειωτιρων-αναςτροφζων, κατά προτίμθςθ, ι του υποψθφίου αναδόχου
αναφορικά με τθν καταλλθλότθτα των μειωτιρων-αναςτροφζων για τουσ
προςφερόμενουσ κινθτιρεσ.
Η εγκατάςταςθ/λειτουργία των κινθτιρων και των μειωτιρων-αναςτροφζων,
των τυχόν παρελκόμενων τουσ, κακϊσ και οι όποιεσ μικρζσ μετατροπζσ, δεν κα
επθρεάηουν δυςμενϊσ τθν κατάςταςθ ι λειτουργικότθτα των εγκατεςτθμζνων
λοιπϊν μθχανθμάτων/ςυςτθμάτων του ςκάφουσ και κα εξαςφαλίηει ίδιεσ ι
καλφτερεσ ςυνκικεσ λειτουργίασ τθσ πλοθγίδασ Π.Τ. 57 του Πλοθγικοφ τακμοφ
Θεςςαλονίκθσ. Ο ςυνδυαςμόσ των προςφερόμενων κινθτιρων και μειωτιρων
-αναςτροφζων να διαςφαλίηει ςε ςυνκικεσ κατάςταςθσ κάλαςςασ ζωσ δφο
(02) κατά DOUGLAS, (i) κατϋελάχιςτον τθν υπθρεςιακι ταχφτθτα των 15
κόμβων του ςκάφουσ ςτο 80% τθσ μζγιςτθσ ιςχφοσ των μθχανϊν, (ii) μζγιςτθ
ταχφτθτα τουλάχιςτον 17 κόμβων του ςκάφουσ με πλιρθ φόρτο. Κατά τθν
παράδοςθ κα γίνουν δοκιμζσ για τα ανωτζρω. Πριν τθν ζναρξθ των εργαςιϊν
κα πραγματοποιείται ςχετικόσ δοκιμαςτικόσ πλουσ με τθν πλοθγίδα Π.Τ. 57 του
Πλοθγικοφ τακμοφ Θεςςαλονίκθσ, παρουςία εκπροςϊπου του αναδόχου για
τθν καταγραφι των επιδόςεων του ςκάφουσ με το υφιςτάμενο ςφςτθμα, τθν
οποία κα κεωρεί θ αρμόδια Τπθρεςία. Μετά τθν εγκατάςταςθ των
προςφερκζντων κα γίνουν εκ νζου δοκιμζσ για τα ανωτζρω και οι επιδόςεισ
του ςκάφουσ κα πρζπει να είναι ίδιεσ ι και καλφτερεσ. ε περίπτωςθ που
τεκμθριωμζνα για τεχνικοφσ λόγουσ δεν επιτυγχάνονται οι ανωτζρω τιμζσ κατά
τον δοκιμαςτικό πλου, οι τιμζσ αυτζσ δφναται να τροποποιθκοφν, κατόπιν
ζγκριςθσ τθσ επιςπεφδουςασ Τπθρεςίασ (Διεφκυνςθ Πλοθγικισ Τπθρεςίασ), με
τεκμθρίωςθ / αιτιολόγθςθ.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΣΕΧΝΙΚΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ
τθν τεχνικι προςφορά κα ςυμπεριλαμβάνονται αναλυτικά τα τεχνικά ςτοιχεία των
υπό προμικεια κινθτιρων και μειωτιρων-αναςτροφζων από τα εγχειρίδια των
καταςκευαςτϊν, κακϊσ και τυχόν προςφερόμενων ςυνδζςμων – παρελκόμενων.
Συχόν ςυνοδευτικά πιςτοποιθτικά των κινθτιρων και των μειωτιρων-αναςτροφζων,
κακϊσ και τυχόν προςφερόμενων ςυνδζςμων – παρελκομζνων, να προςκομιςτοφν
με μζριμνα και ευκφνθ του Αναδόχου κατά τθν παράδοςθ.
ΔΙΑΣΑΕΙ – ΒΑΡΟ

ΝΑΙ
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3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.2.4

3.2.5

Οι διαςτάςεισ των προςφερόμενων κινθτιρων και των προςφερόμενων μειωτιρων
– αναςτροφζων, κακϊσ και τυχόν ςυνδζςμων - παρελκόμενων θλεκτρολογικοφ/θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ κα είναι κατάλλθλεσ, ϊςτε να δφναται να
εγκαταςτακοφν ςτο μθχανοςτάςιο του εν λόγω ςκάφουσ, χωρίσ να απαιτείται
μετατροπι του. Χωροταξικά να διαςφαλίηεται θ ευχζρεια εξάρμωςθσ / εξαγωγισ
των μθχανϊν ςε περίπτωςθ επιςκευϊν. Η εγκατάςταςθ των κινθτιρων και των
μειωτιρων-αναςτροφζων να μθ δυςχεραίνει χωροταξικά τισ υπάρχουςεσ
λειτουργίεσ. Μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ςε διάςτθμα 30 θμερϊν να
υποβλθκεί ςχεδιάγραμμα τθσ εγκατάςταςθσ (κάτοψθ, πλάγια όψθ) των νζων
κινθτιρων επί των βάςεϊν τουσ, με πλιρθ εξαρτιςμό (οχετοφσ καυςαερίων, δίκτυα)
και των μειωτιρων - αναςτροφζων με πλιρθ εξαρτιςμό. Σο εν λόγω ςχεδιάγραμμα
(για τθν πλοθγίδα Π.Τ. 57 του Πλοθγικοφ τακμοφ Θεςςαλονίκθσ) να υποβλθκεί εισ
διπλοφν: α) ζνα αντίγραφο ςτθν επιςπεφδουςα Τπθρεςία (ΤΝΑΝΠ / ΓΓΛΛΠΝΕ/
Διεφκυνςθ Πλοθγικισ Τπθρεςίασ) και β) ζνα δεφτερο αντίγραφο ςτον Πλοθγικό
τακμό Θεςςαλονίκθσ.
Οι διαςτάςεισ των προςφερόμενων κινθτιρων και των προςφερόμενων μειωτιρωναναςτροφζων, κακϊσ και των τυχόν ςυνδζςμων - παρελκόμενων κα είναι
κατάλλθλεσ, ϊςτε να ςυνεργάηονται με το υπόλοιπο υφιςτάμενο ςφςτθμα πρόωςθσ
του ςκάφουσ, χωρίσ να απαιτοφνται ουςιϊδεισ μετατροπζσ των ςυςτθμάτων αυτοφ.
ε περίπτωςθ που απαιτοφνται κάκε είδουσ μικρζσ μετατροπζσ, όπωσ ενδεικτικά
περιγράφονται ωσ επιπρόςκετεσ μονϊςεισ, ςτθρίγματα βάςθσ, εξαεριςμόσ, δίκτυο
ψφξθσ και ανεπίςτροφα, εξαγωγζσ οχετϊν καυςαερίων πλοίου, ςυςςωρευτζσ, κα
προςφερκοφν από τον ανάδοχο χωρίσ επιπρόςκετο κόςτοσ για τον φορζα. Οι
ανωτζρω μικρζσ μετατροπζσ κα πραγματοποιοφνται κατά τθ διάρκεια τθσ
ςφμβαςθσ, κατόπιν ζγκριςθσ από τθν αρμόδια επιςπεφδουςα Τπθρεςία (Διεφκυνςθ
Πλοθγικισ Τπθρεςίασ). Να υποβλθκεί χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ εργαςιϊν μαηί
με τθν τεχνικι προςφορά.
Οι διαςτάςεισ και το βάροσ των προςφερόμενων κινθτιρων και των
προςφερόμενων μειωτιρων-αναςτροφζων, κακϊσ και των τυχόν ςυνδζςμων –
παρελκόμενων - θλεκτρολογικοφ/θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ κα είναι κατάλλθλεσ,
ϊςτε να διατθρείται θ πλευςτότθτα, θ ευςτάκεια και θ αντοχι κάκε ςκάφουσ. Μετά
τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ςε διάςτθμα 30 θμερϊν, να υποβλθκοφν μελζτεσ
αναγωγισ βαρϊν από Ναυπθγό Μθχανολόγο Μθχανικό (μζλουσ ΣΕΕ ι ιςότιμου
επαγγελματικοφ επιμελθτθρίου) του αναδόχου, από όπου κα αποτυπϊνονται οι
μεταβολζσ ςτο άφορτο εκτόπιςμα και τα ςτοιχεία ευςτάκειασ, ανακεωρθμζνθ
μελζτθ διαγωγισ και ευςτάκειασ, ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ για τθν κατθγορία του
ςκάφουσ, κακϊσ επίςθσ και νζα μελζτθ αντοχισ ςτο ςθμείο ζδραςθσ των νζων
κινθτιρων ςτο χϊρο του μθχανοςταςίου.
Οι προςφερόμενοι κινθτιρεσ και οι προςφερόμενοι μειωτιρεσ-αναςτροφείσ, κακϊσ
και οι τυχόν ςφνδεςμοι - παρελκόμενα - θλεκτρονικόσ /θλεκτρολογικόσ εξοπλιςμόσ
να είναι ςυμβατοί με τα υφιςτάμενα θλεκτρολογικά και ςωλθνουργικά δίκτυα του
ςκάφουσ. Μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ςε διάςτθμα 30 θμερϊν, να
προςκομιςτεί διαγραμματικό ςχζδιο θλεκτρολογικισ εγκατάςταςθσ και θλεκτρικόσ
ιςολογιςμόσ για τθ διαςφνδεςθ των νζων κινθτιρων και των τυχόν παρελκόμενων
τουσ, θ οποία να ςυμπεριλαμβάνει τισ καταςτάςεισ λειτουργίασ κάκε πλοίου (για
ιςχφ κανονικισ πορείασ - χειριςμϊν - εν όρμω).
Με τθν υποβολι τθσ Σεχνικισ Προςφοράσ να κατατεκεί Τπεφκυνθ
Διλωςθ/Βεβαίωςθ του/των νομίμου/ων εκπροςϊπου/ων του υποψιφιου
Αναδόχου, ότι οι προςφερόμενοι κινθτιρεσ και οι προςφερόμενοι μειωτιρεσαναςτροφείσ πλθροφν τουσ όρουσ τθσ ενότθτασ 3 και ότι οι αναφερόμενεσ μελζτεσ
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ΝΑΙ

ΝΑΙ
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κα προςκομιςτοφν με μζριμνα και δαπάνεσ του αναδόχου 30 θμζρεσ μετά τθν
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
3.3
3.3.1

ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΠΙΔΟΕΩΝ
Καφςιμο: Πετρζλαιο diesel

3.3.4

Ονομαςτικι ιςχφσ: Κατάλλθλθ τιμι ιςχφοσ ϊςτε να εξαςφαλίηονται οι απαιτιςεισ
τθσ παραγράφου 2.11. Οι νζοι κινθτιρεσ κα πρζπει να αποδίδουν ονομαςτικι ιςχφ
τουλάχιςτον 265 kW.
Να δθλωκοφν ςτθν τεχνικι προςφορά οι ςτροφζσ ονομαςτικισ ιςχφοσ (ςε rpm) και
το εφροσ ςτροφϊν. Να υποβλθκοφν οι χαρακτθριςτικζσ καμπφλεσ ιςχφοσ
ςυναρτιςει ςτροφϊν.
Σετράχρονθ

3.3.5

Κυβιςμόσ - Διάταξθ κυλίνδρων: Να δθλϊνονται ςτθν τεχνικι προςφορά.

3.3.2

3.3.3

3.3.6

3.3.7
3.3.8
3.3.9
3.3.10
3.3.11

3.3.12

3.3.13
3.3.14

3.3.15

3.3.16
4

4.1

Οι προςφερόμενοι κινθτιρεσ να διακζτουν κφκλο εκτζλεςθσ γενικισ επικεϊρθςθσ
TBO (Time Between Overhauls) τουλάχιςτον 8000 Ω.Λ.
Η εκκίνθςθ των κινθτιρων να είναι θλεκτρικι. ε περίπτωςθ που το ρεφμα ψυχρισ
εκκίνθςθσ των κινθτιρων είναι μεγαλφτερο από τα χαρακτθριςτικά των
υφιςτάμενων ςυςςωρευτϊν εκκίνθςθσ, ο ανάδοχοσ κα προςφζρει τουσ
κατάλλθλουσ ςυςςωρευτζσ εκκίνθςθσ, χωρίσ επιπρόςκετο κόςτοσ για το φορζα.
Να αναφερκεί το ςφςτθμα ψφξθσ.
Να αναφερκεί το ςφςτθμα τροφοδοςίασ.
Ο χειριςμόσ των μθχανϊν να γίνεται από τθ γζφυρα.
Να υποβλθκοφν με τθν τεχνικι προςφορά οι χαρακτθριςτικζσ καμπφλεσ ειδικισ
κατανάλωςθσ καυςίμων από εργοςταςιακζσ δοκιμζσ (Factory Acceptance Test - FAT).
Σο μζγιςτο επιτρεπτό όριο παραγόμενου κορφβου κα είναι τα 110 Db ςτο 100% του
MCR (maximum continues rating), ςφμφωνα με τισ μεκόδουσ εργοςταςιακισ
μζτρθςθσ που χρθςιμοποιοφνται από τον καταςκευαςτι των κινθτιρων. Η
ςυγκεκριμζνθ απαίτθςθ κα πρζπει να καλφπτεται από τα αναγραφόμενα ςτοιχεία
κορφβου ςτα εγχειρίδια των κινθτιρων. τθν τεχνικι προςφορά να δθλϊνεται το
ςφςτθμα μείωςθσ κορφβου.
Ο κινθτιρασ να διακζτει προςταςία ζναντι δονιςεων, παραγόμενων από τον ίδιο
και τθν κατάςταςθ τθσ κάλαςςασ.
Ο κινθτιρασ και ο μειωτιρασ - αναςτροφζασ να διακζτουν αντιδιαβρωτικι
προςταςία (πχ χριςθ ανκεκτικϊν ςτθ διάβρωςθ κραμάτων, ειδικι εξωτερικι βαφι,
ειδικι επίςτρωςθ ψευδαργφρου) θ οποία να δθλϊνεται ςτθν τεχνικι προςφορά.
Ο μειωτιρασ-αναςτροφζασ πρζπει να ζχει λόγο μείωςθσ ςτροφϊν τζτοιο, ϊςτε ςε
ςυνδυαςμό με τισ ςτροφζσ περιςτροφισ του προςφερόμενου κινθτιρα, ο αρικμόσ
ςτροφϊν περιςτροφισ τθσ ζλικασ να μθν αποκλίνει +/-5% από τισ ςτροφζσ τθσ
ζλικασ με το υφιςτάμενο προωςτιριο ςφςτθμα.
Να υποβλθκοφν με τθν τεχνικι προςφορά τα αναλυτικά τεχνικά χαρακτθριςτικά του
μειωτιρα-αναςτροφζα.

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ
Να υποβλθκεί εντόσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ του υποψθφίου αναδόχου υπεφκυνθ
διλωςθ του/των νομίμου/ων εκπροςϊπου/ων του ότι θ εγκατάςταςθ και θ
ςφνδεςθ των κινθτιρων και των προςφερόμενων μειωτιρων – αναςτροφζων,
κακϊσ και των τυχόν ςυνδζςμων - παρελκόμενων - θλεκτρολογικοφ/θλεκτρονικοφ
εξοπλιςμοφ κα πραγματοποιθκεί με μζριμνα και δαπάνθ του αναδόχου. Η
θμερομθνία ζναρξθσ εγκατάςταςθσ των κινθτιρων και των προςφερόμενων
μειωτιρων – αναςτροφζων, κακϊσ και των τυχόν ςυνδζςμων - παρελκόμενων θλεκτρολογικοφ/θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ κα οριςκεί κατόπιν ζγγραφθσ
ςυνεννόθςθσ του αναδόχου με τον Πλοθγικό τακμό Θεςςαλονίκθσ, ςε ςυνάρτθςθ

ΝΑΙ

ΑΔΑ: ΩΜ6Λ4653ΠΩ-ΒΚΘ

20PROC007677355 2020-11-19

με το χρονοδιάγραμμα που κα υποβάλλει ο Ανάδοχοσ και μετά από ειδοποίθςθ τθσ
ετοιμότθτασ του αναδόχου για τθν ζναρξθ των εργαςιϊν τοποκζτθςθσ, θ οποία κα
πρζπει να γίνεται τουλάχιςτον δζκα (10) θμζρεσ πριν.

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

5
5.1
5.2
5.3

ε περίπτωςθ που οι νζοι κινθτιρεσ και οι νζοι μειωτιρεσ-αναςτροφείσ
τοποκετθκοφν ςε νζεσ βάςεισ, να υποβλθκοφν κατά τθν παράδοςθ πλιρθ ςτοιχείαςχζδια, διαςτάςεισ για τθ διαμόρφωςθ των βάςεων αυτϊν. Ο ανάδοχοσ κα
αναλάβει τθν επαρκι αντικραδαςμικι μόνωςθ. Η διαμόρφωςθ των βάςεων και θ
αντικραδαςμικι μόνωςθ κα πραγματοποιθκοφν με μζριμνα και δαπάνεσ του
αναδόχου, χωρίσ επιπρόςκετο κόςτοσ για τον φορζα.
Μετά τθ ςφνδεςθ του ςυςτιματοσ προϊςεωσ, να ελεγχκεί θ ευκυγράμμιςθ κατ’
ελάχιςτο δια τθσ μετριςεωσ των κάτωκι μετατοπίςεων:
(α) ε αξονικι διεφκυνςθ
(β) ε ακτινικι διεφκυνςθ
(γ) Η γωνιακι μετατόπιςθ
Να υποβλθκοφν αναλυτικά αποτελζςματα μετριςεων.
Η εξάρμωςθ των παλαιϊν κινθτιρων και μειωτιρων-αναςτροφζων, θ εγκατάςταςθ
των νζων, των τυχόν προςφερόμενων ςυνδζςμων – παρελκόμενων –
θλεκτρονικοφ/θλεκτρολογικοφ εξοπλιςμοφ, κακϊσ και θ παρακολοφκθςθ του
ςυνόλου των εργαςιϊν κα γίνει υπό τθν επίβλεψθ Ναυπθγοφ Μθχανολόγου
Μθχανικοφ (μζλουσ ΣΕΕ ι ιςότιμου επαγγελματικοφ επιμελθτθρίου) του αναδόχου.
Οι εργαςίεσ εξάρμωςθσ - εγκατάςταςθσ κα παρακολουκοφνται και από τεχνικοφσ
του Πλοθγικοφ τακμοφ Θεςςαλονίκθσ.
Μετά το πζρασ των εργαςιϊν εγκατάςταςθσ:
(α) Να υποβλθκοφν τα τελικά ςχζδια (as fitted). Η καλι κατάςταςθ των κινθτιρων
και των μειωτιρων-αναςτροφζων και θ ορκι ςυνεργαςία τουσ με το υπόλοιπο
αξονικό ςφςτθμα του ςκάφουσ, τα ςυνεργαηόμενα βοθκθτικά μθχανιματα, τον
θλεκτρονικό και θλεκτρολογικό εξοπλιςμό καταγραφισ λειτουργικϊν
χαρακτθριςτικϊν, αν υπάρχει, κα αποδεικνφονται με ζγγραφθ βεβαίωςθ (χωρίσ
παρατθριςεισ) του ανάδοχου προμθκευτι, θ οποία κα ςυνοδεφεται από ςχετικι
μελζτθ που κα υπογράφεται από τον επιβλζποντα διπλωματοφχο Ναυπθγό
Μθχανολόγο Μθχανικό, του όλου ςυςτιματοσ (μθχανι –αναςτροφζα- αξονικό
ςφςτθμα – ζλικα).
(β) Να εκτελεςτεί ζλεγχοσ άφορτου εκτοπίςματοσ πλοίου από τον αρμόδιο
επιβλζποντα Ναυπθγό Μθχανολόγο Μθχανικό (μζλουσ ΣΕΕ ι ιςότιμου
επαγγελματικοφ επιμελθτθρίου) του αναδόχου, λαμβάνοντασ υπόψθ τα βάρθ των
νζων και παλαιϊν κινθτιρων και μειωτιρων-αναςτροφζων και των τυχόν νζων και
παλαιϊν ςυνδζςμων – παρελκόμενων – θλεκτρονικοφ/θλεκτρολογικοφ εξοπλιςμοφ
(γ) Να υποβλθκοφν μελζτθ αξόνων και μελζτθ αεριςμοφ μθχανοςταςίου.
(δ) Να υποβλθκεί Διλωςθ υμμόρφωςθσ με τθν ιςχφουςα νομοκεςία περί
πρόλθψθσ ρφπανςθσ και το αντίςτοιχο πιςτοποιθτικό ςφμφωνα με τθν παράγραφο
2.9.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΤΝΟΔΕΤΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ
Να παραδοκεί ζνα ςετ αναλωςίμων υλικϊν (φίλτρα) με κάκε κινθτιρα, χωρίσ
επιπρόςκετο κόςτοσ για το Φορζα.
Να παραδοκεί ζνα ςετ εργαλείων επιςκευισ 1ου επιπζδου (special tools), χωρίσ
επιπρόςκετο κόςτοσ για το Φορζα.
ε περίπτωςθ που υπάρχουν παρελκόμενα που ςυνοδεφουν τισ μθχανζσ να
παραδοκοφν κατά τθν παράδοςθ, κακϊσ και τυχόν λογιςμικό ελζγχου λειτουργιϊν –
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ενδείξεων ι διαγνωςτικό εξοπλιςμό βλαβϊν, χωρίσ επιπρόςκετο κόςτοσ για το
Φορζα.
6

6.1

7

7.1

7.2

7.3

7.4

8

8.1

ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ - ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ
Θα πρζπει να παρζχονται ανταλλακτικά και τεχνικι υποςτιριξθ των
προςφερόμενων τφπων κινθτιρων και μειωτιρων-αναςτροφζων από τθν/τισ
καταςκευάςτρια/εσ εταιρία/εσ και τον ανάδοχο για τουλάχιςτον δζκα (10) ζτθ από
τθν επομζνθ τθσ θμερομθνίασ του πρωτοκόλλου οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ
παραλαβισ (ςχετικι βεβαίωςθ κα υποβλθκεί με τθν παράδοςθ). Σα εκάςτοτε
ηθτοφμενα ανταλλακτικά να παραδίδονται το αργότερο ςε είκοςι (20)
θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν παραγγελία.

ΝΑΙ

ΕΓΓΤΗΗ
Οι νζοι κινθτιρεσ και οι νζοι μειωτιρεσ-αναςτροφείσ, κακϊσ και οι τυχόν
προςφερόμενοι ςφνδεςμοι - παρελκόμενα θλεκτρονικόσ/θλεκτρολογικόσ
εξοπλιςμόσ κα ςυνοδεφονται από εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ για ζνα (01)
τουλάχιςτον ζτοσ από τθν θμερομθνία του πρωτοκόλλου οριςτικισ ποιοτικισ
και ποςοτικισ παραλαβισ. Κατά τθν περίοδο αυτι με ευκφνθ, μζριμνα και
δαπάνεσ του, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να προβεί ςτθν αντικατάςταςθ
παντόσ εξαρτιματοσ ι ανταλλακτικοφ ι τμιματοσ ι και ολόκλθρου του
κινθτιρα και μειωτιρα-αναςτροφζα κακϊσ και τυχόν προςφερόμενων
ςυνδζςμων - παρελκόμενων – θλεκτρονικοφ/θλεκτρολογικοφ εξοπλιςμοφ
χωρίσ κανζνα κόςτοσ για τθν Πλοθγικι Τπθρεςία για κάκε βλάβθ, φκορά ι
μείωςθ τθσ απόδοςθσ που δεν οφείλεται ςε κακοφσ χειριςμοφσ του
προςωπικοφ αυτισ.
Εντόσ του πρϊτου ζτουσ λειτουργίασ των μθχανϊν, οποιαδιποτε βλάβθ ι
φκορά προκλθκεί ςτον κινθτιρα ι ςτον μειωτιρα-αναςτροφζα, ςτο ςφςτθμα
πρόωςθσ, ςτο θλεκτρολογικό δίκτυο και ςτα ςυνεργαηόμενα ςυςτιματα του
ςκάφουσ, που προζκυψε από τισ εργαςίεσ προςαρμογισ των νζων κινθτιρων
και των μειωτιρων-αναςτροφζων ςε αυτά, κα αποκαταςτακεί με ευκφνθ,
μζριμνα και δαπάνεσ του αναδόχου, ςτον λιμζνα όπου δραςτθριοποιείται ςτθ
δεδομζνθ χρονικι ςτιγμι θ πλοθγίδα Π.Τ.-57.
Για τουσ κινθτιρεσ και τουσ μειωτιρεσ-αναςτροφείσ και τουσ τυχόν
προςφερόμενουσ ςυνδζςμουσ – παρελκόμενα - θλεκτρονικοφ/θλεκτρολογικοφ
εξοπλιςμοφ ι και τα εξαρτιματά τουσ που χριηουν αντικατάςταςθσ ι και
επιςκευισ εντόσ τθσ εγγφθςθσ, αυτι κα πραγματοποιείται από τον
προμθκευτι το ςυντομότερο και όχι αργότερα από είκοςι (20) θμερολογιακζσ
θμζρεσ από τθν ειδοποίθςι του από τθν αρμόδια Τπθρεςία και θ εγγφθςθ του
εν λόγω κινθτιρα ι και εξαρτθμάτων αυτοφ κα ανανεϊνεται για ζνα ζτοσ μετά
το πζρασ τθσ αντικατάςταςθσ ι και επιςκευισ αυτοφ, χωρίσ καμία επιβάρυνςθ
για τθν Τπθρεςία.
Ο ανάδοχοσ προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ να προβεί ςε εφαρμογι, επί
των προςφερόμενων κινθτιρων και μειωτιρων-αναςτροφζων, όλων των τυχόν
βελτιωτικϊν ενεργειϊν που ζχουν απαιτθκεί ι και κα απαιτθκοφν, ςφμφωνα
πάντα με τισ επιταγζσ του καταςκευαςτικοφ οίκου, με δικι του ευκφνθ,
μζριμνα και δαπάνεσ κατά τθν περίοδο τθσ εγγφθςθσ.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΣΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ
Με τθν παράδοςθ των υλικϊν να υποβλθκοφν για κάκε κινθτιρα και μειωτιρααναςτροφζα, κακϊσ και τυχόν προςφερόμενουσ ςυνδζςμουσ-παρελκόμεναθλεκτρονικοφ/θλεκτρολογικοφ εξοπλιςμοφ, αναλυτικά τεχνικά εγχειρίδια και
κατάλογοι ανταλλακτικϊν, ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι, ςτθν Ελλθνικι ι τθν
Αγγλικι γλϊςςα. Να υποβλθκοφν τεχνικά εγχειρίδια για τισ προγραμματιςμζνεσ
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εργαςίεσ ςυντιρθςθσ, τισ εργαςίεσ επιπζδου μερικισ ι γενικισ επιςκευισ,
περιλαμβάνοντασ πλθροφορίεσ για τθν αποςυναρμολόγθςθ-αναλυτικζσ μετριςεισ
εξαρτθμάτων- ςυναρμολόγθςθ κλπ, κακϊσ επίςθσ και πίνακεσ με τα απαιτοφμενα
για κάκε εργαςία ανταλλακτικά με κωδικό (P/N).

8.2

8.3
8.4
9

9.1

9.2

9.3

10

Να παραςχεκεί με ζξοδα του προμθκευτι θ αναγκαία εκπαίδευςθ ςε δφο (02)
άτομα που ανικουν ςτο τεχνικό προςωπικό του Πλοθγικοφ τακμοφ Θεςςαλονίκθσ
για τθν πλοθγίδα Π.Τ. 57, διάρκειασ τουλάχιςτον τριϊν (03) εργαςίμων θμερϊν. Ο
κακοριςμόσ των δφο (02) αυτϊν ατόμων κα γίνει εγγράφωσ από τον Πλοθγικό
τακμό Θεςςαλονίκθσ.
Να παραςχεκεί πίνακασ απαιτοφμενων εργαλείων εκτζλεςθσ των εργαςιϊν
επικεϊρθςθσ- επιςκευισ μζχρι γενικισ επιςκευισ.
Με τθν τεχνικι προςφορά να υποβλθκεί πίνακασ ςυςτθμάτων αςφαλείασ και
αυτοματιςμϊν κινθτιρων και μειωτιρων-αναςτροφζων.
ΔΟΚΙΜΕ
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν εκτζλεςθ των απαιτοφμενων δοκιμϊν, ιτοι εν όρμω
και εν πλω. Οι εν λόγω δοκιμζσ κα προτακοφν από τον Ανάδοχο και κα εγκρικοφν
από τθν επιςπεφδουςα Τπθρεςία (Διεφκυνςθ Πλοθγικισ Τπθρεςίασ). Η παράδοςθ
και οι δοκιμζσ πριν τθν παραλαβι του κινθτιρα και μειωτιρα-αναςτροφζα για τθν
πλοθγίδα Π.Τ. 57 κα γίνει εντόσ ι πλθςίον του λιμζνα Θεςςαλονίκθσ.
Οι δοκιμζσ μζχρι τθν οριςτικι ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι από τθν αρμόδια
επιτροπι, κα πραγματοποιθκοφν με μζριμνα και δαπάνθ του αναδόχου (πχ.
καφςιμα, λιπαντικά, αναλϊςιμα).
Με το πζρασ εγκατάςταςθσ των κινθτιρων, των μειωτιρων-αναςτροφζων και του
λοιποφ εξοπλιςμοφ, κακϊσ και των δοκιμϊν να υποβλθκεί από τον ανάδοχο
βεβαίωςθ από τον επιβλζποντα Ναυπθγό Μθχανολόγο Μθχανικό (μζλουσ ΣΕΕ ι
ιςότιμου επαγγελματικοφ επιμελθτθρίου) του αναδόχου ότι οι εργαςίεσ
πραγματοποιικθκαν με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ τεχνικισ προδιαγραφισ και ότι
δεν ζχουν επιφζρει δυςλειτουργία ι μείωςθ τθσ απόδοςθσ του ςκάφουσ.

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΠΑΡΑΔΟΗ

10.1

Ο τόποσ εγκατάςταςθσ/παράδοςθσ των υπό προμικεια ειδϊν κα υποδειχκεί
εγγράφωσ ςτον ανάδοχο από τον Πλοθγικό τακμό Θεςςαλονίκθσ και κα είναι
εντόσ του νομοφ Θεςςαλονίκθσ.

ΝΑΙ

10.2

Ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ να γνωςτοποιεί με τθν τεχνικι προςφορά το
απαιτοφμενο χρονικό διάςτθμα διάκεςθσ του ςκάφουσ για τθν ολοκλιρωςθ
των απαιτοφμενων εργαςιϊν.

ΝΑΙ

10.3

10.4

11
11.1

Ο χρόνοσ παράδοςθσ ορίηεται ςε εξιντα (60) θμζρεσ. το χρόνο παράδοςθσ
ςυμπεριλαμβάνονται οι εργαςίεσ εγκατάςταςθσ κακϊσ και θ εκπαίδευςθ που
περιγράφεται ςτθν παρ. 8.2. του παρόντοσ.
Σα ηθτοφμενα προσ παράδοςθ ςτοιχεία ςτισ παραγράφουσ 4.6, 8.1, 8.3 και 8.4
κα παραδοκοφν ςε τρία αντίτυπα, κακϊσ και ςε θλεκτρονικι μορφι: α) ζνα
αντίτυπο για τθ Διεφκυνςθ Πλοθγικισ Τπθρεςίασ, β) ζνα δεφτερο αντίτυπο για
τον Πλοθγικό τακμό Θεςςαλονίκθσ και γ) ζνα για τθν Διεφκυνςθ Προμθκειϊν
και Εφοδιαςμοφ Αποκθκϊν (ΔΙΠΕΑ) του ΤΝΑΝΠ, προκειμζνου να είναι ςτθ
διάκεςθ τθσ επιτροπισ παραλαβισ.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η παραλαβι από τθν αρμόδια επιτροπι κα γίνει ςφμφωνα με τουσ όρουσ που
προβλζπονται από τθν κείμενθ νομοκεςία, εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθν
παράδοςθ.

ΝΑΙ

ΑΔΑ: ΩΜ6Λ4653ΠΩ-ΒΚΘ

20PROC007677355 2020-11-19

11.2

Η παραλαβι κα ςυμπεριλαμβάνει υποχρεωτικά τον ζλεγχο:
(α) τθσ ςυμμόρφωςθσ βάςει αποτελεςμάτων των δοκιμϊν ι και βάςει
επιπρόςκετων δοκιμϊν κατά τθν κρίςθ τουσ και ςφμφωνα με τθν παρ. 2.11.
(β) των απαιτιςεων τθσ παρ. 4.6.
(γ) τθσ αρτιότθτασ εγχειριδίων και καταλόγων τθσ παρ. 8.
(δ) τυχόν επιπρόςκετων δοκιμϊν κατά τθν κρίςθ τθσ επιτροπισ.
(ε) τθσ ςυμφωνίασ των τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν με τουσ όρουσ τθσ
προδιαγραφισ.
(ςτ) τθν βεβαίωςθ του Πλοθγικοφ τακμοφ Θεςςαλονίκθσ προσ τθν αρμόδια
Επιτροπι Παραλαβισ ωσ προσ τθν καλι λειτουργία των εγκατεςτθμζνων
κινθτιρων και ότι θ προμικεια και εγκατάςταςθ των ειδϊν ζγινε ςφμφωνα με
τισ απαιτιςεισ των όρων των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν.

ΝΑΙ

ΕΙΔΟ Β
2

2.1

2.2

2.3

ΓΕΝΙΚΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ – ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ
Σο υφιςτάμενο ςφςτθμα πρόωςθσ τθσ πλοθγίδασ Π.Τ. 51 του Πλοθγικοφ
τακμοφ Πάτρασ αποτελείται από δφο μθχανζσ τφπου IVECO aifo (μοντζλο:
8281 SRM 04) και δφο μειωτιρεσ (αναςτροφζα) τφπου IRM 350A.1
(καταςκευάςτρια εταιρεία: ZF) με λόγο περιςτροφισ (ratio) 1:5,81.
ε περίπτωςθ που για τθν ορκι λειτουργία των προςφερόμενων κινθτιρων και
μειωτιρων-αναςτροφζων και τθν πλιρθ ςυνεργαςία τουσ με το υφιςτάμενο
ςφςτθμα πρόωςθσ απαιτείται θ προμικεια και εγκατάςταςθ νζων
θλεκτρολογικϊν - θλεκτρονικϊν ςυςτθμάτων παρακολοφκθςθσ - χειριςμοφ,
αυτά κα προςφερκοφν κατά τθν τεχνικι προςφορά και κα εγκαταςτακοφν από
τον υποψιφιο ανάδοχο χωρίσ επιπρόςκετο κόςτοσ για τον φορζα. Ομοίωσ
εφόςον απαιτθκεί, να προςφερκοφν και να εγκαταςτακοφν κατάλλθλοι
ςφνδεςμοι ι άλλοσ εξοπλιςμόσ, χωρίσ επιπρόςκετο κόςτοσ για τον Φορζα. Οι
υποψιφιοι ανάδοχοι κατά τθν τεχνικι προςφορά να περιγράψουν αναλυτικά
τον τυχόν επιπρόςκετο εξοπλιςμό που απαιτείται για τθν ςυνεργαςία του
προςφερόμενου τφπου κινθτιρα με το υφιςτάμενο ςφςτθμα πρόωςθσ.
Ο ανάδοχοσ κα εγκαταςτιςει τουσ νζουσ κινθτιρεσ και μειωτιρεσ αναςτροφείσ,
τουσ
τυχόν
προςφερόμενουσ
ςυνδζςμουσ
θλεκτρονικό/θλεκτρολογικό εξοπλιςμό και τα παρελκόμενά τουσ και κα προβεί
ςε επιτυχι δοκιμαςτικι λειτουργία αυτϊν. Σα ανωτζρω κα εκτελεςτοφν ωσ ζνα
ολοκλθρωμζνο, ετοιμοπαράδοτο ζργο. Οι εργαςίεσ για τθν εγκατάςταςθ των
κινθτιρων κα πραγματοποιθκοφν ςε χϊρο και τόπο εντόσ του νομοφ Αχαΐασ,
που κα υποδειχτεί εγγράφωσ από τον Πλοθγικό τακμό Πάτρασ.
Πριν τθν υποβολι των τεχνικϊν προςφορϊν, είναι απαραίτθτθ θ επίςκεψθ των
υποψθφίων αναδόχων ςτθν προαναφερόμενθ πλοθγίδα ςτον Πλοθγικό
τακμό Πάτρασ, κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τον εν λόγω Πλοθγικό τακμό, ϊςτε
να εκτιμθκοφν λεπτομερϊσ οι απαιτοφμενεσ εργαςίεσ. Ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ
κα ζχει τθ δυνατότθτα ςυγκζντρωςθσ πλθροφοριϊν ςχετικά με όλα τα μζρθ
του αξονικοφ ςυςτιματοσ και των παρελκόμενων των υφιςτάμενων κινθτιρων
και μειωτιρων-αναςτροφζων, ιτοι, εξαγωγζσ καυςαερίων, ειςαγωγι –
τροφοδοςία αζρα μθχανοςταςίου, θλεκτρολογικι/θλεκτρονικι εγκατάςταςθ,
δίκτυα ςωλθνϊςεων, βάςεισ ςτιριξθσ και οτιδιποτε άλλο κρικεί απαραίτθτο
από τον ίδιο. Σα καταςκευαςτικά ςχζδια του ςκάφουσ είναι διακζςιμα από τον
αρμόδιο Πλοθγικό τακμό Πάτρασ, φςτερα από ςχετικό αίτθμα του
υποψθφίου αναδόχου προμθκευτι. Με τθν τεχνικι προςφορά οι υποψιφιοι
Ανάδοχοι να κατακζςουν βεβαίωςθ του/των νομίμου/ων εκπροςϊπου/ων
τουσ, ότι κατόπιν επιτόπιασ επίςκεψθσ και μελζτθσ, τα προςφερόμενα είδθ
είναι ςυμβατά και μποροφν να τοποκετθκοφν ςτον ςυγκεκριμζνο τφπο
ςκάφουσ.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

Οι προςφερόμενοι κινθτιρεσ κα πρζπει να είναι ναυτικοφ τφπου και να ζχουν
τθν δυνατότθτα να λειτουργοφν υπό αντίξοεσ ςυνκικεσ, για ςυνεχι χριςθ
λειτουργίασ τουλάχιςτον 3000 ωρϊν ανά ζτοσ, ςτο 80% τθσ μζγιςτθσ ιςχφοσ,
ςυμβατοί με τον υπάρχοντα εξοπλιςμό του ςκάφουσ, για το οποίο
προορίηονται.

ΝΑΙ

Οι προςφερόμενοι μειωτιρεσ-αναςτροφείσ κα πρζπει να είναι κατάλλθλοι για
χριςθ ςτο καλάςςιο περιβάλλον και ςυμβατοί για χριςθ με τουσ υπό
προμικεια κινθτιρεσ και τον υφιςτάμενο εξοπλιςμό του ςκάφουσ, για το
οποίο προορίηονται. Θα πρζπει να ζχουν ίςο ι μεγαλφτερο αρικμό ωρϊν
λειτουργίασ ανά ζτοσ από τουσ αναφερόμενουσ ςτθν προθγοφμενθ
παράγραφο κινθτιρεσ.
Να δθλωκεί το εργοςτάςιο καταςκευισ των κινθτιρων και των μειωτιρωναναςτροφζων και των τυχόν προςφερόμενων ςυνδζςμων – παρελκόμενων και
να προςκομιςτεί για αυτό, με τθν τεχνικι προςφορά, αντίγραφο ιςχφοντοσ
Πιςτοποιθτικοφ Διαχείριςθσ Ποιότθτασ κατά ISO 9001:2015 νεότερο ι
ιςοδφναμο, ςε ιςχφ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, με πεδίο εφαρμογισ
τθν καταςκευι των προςφερόμενων ειδϊν, εκδοκζν από πιςτοποιθμζνο
φορζα διαπίςτευςθσ, ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι διαφορετικά από επίςθμθ
μετάφραςθ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα.
Οι προςφερόμενοι κινθτιρεσ και μειωτιρεσ - αναςτροφείσ κα πρζπει να είναι
καινοφριοι, μθ ανακαταςκευαςμζνοι και αμεταχείριςτοι, πρόςφατθσ
καταςκευισ, τελευταίου 24μινου πριν τθν παράδοςθ. Οι προςφερόμενοι
τφποι και τα ζτθ που καταςκευάςτθκαν για πρϊτθ φορά κα πρζπει να
δθλϊνονται ςτθν Σεχνικι Προςφορά. Δεν γίνονται δεκτοί τφποι κινθτιρων και
μειωτιρων-αναςτροφζων των οποίων θ καταςκευι ζχει ςταματιςει /
καταργθκεί. Να προςκομιςτεί με τθν τεχνικι προςφορά βεβαίωςθ του/των
καταςκευαςτι που να τεκμθριϊνει τθν εν λόγω απαίτθςθ. Με τθν παράδοςθ
να προςκομιςτεί βεβαίωςθ – τεκμθρίωςθ του καταςκευαςτι για τθν
θμερομθνία καταςκευισ των κινθτιρων και των μειωτιρων-αναςτροφζων.
Οι προςφερόμενοι κινθτιρεσ και οι προςφερόμενοι μειωτιρεσ-αναςτροφείσ
κα πρζπει να ςυνοδεφονται από κατάλλθλο πιςτοποιθτικό ζγκριςθσ τφπου.
Να υποβλθκεί με τθν τεχνικι προςφορά Διλωςθ υμμόρφωςθσ των
προςφερόμενων ειδϊν με το παράρτθμα VI τθσ Δ MARPOL 73/78 όπωσ αυτι
ιςχφει.
Με τθν τεχνικι προςφορά να υποβλθκεί βεβαίωςθ του καταςκευαςτι
μειωτιρων-αναςτροφζων, κατά προτίμθςθ, ι του υποψθφίου αναδόχου
αναφορικά με τθν καταλλθλότθτα των μειωτιρων-αναςτροφζων για τουσ
προςφερόμενουσ κινθτιρεσ.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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2.11

3

3.1

3.2

3.2.1

3.2.2

Η εγκατάςταςθ/λειτουργία των κινθτιρων και των μειωτιρων-αναςτροφζων,
των τυχόν παρελκόμενων τουσ, κακϊσ και οι όποιεσ μικρζσ μετατροπζσ, δεν κα
επθρεάηουν δυςμενϊσ τθν κατάςταςθ ι λειτουργικότθτα των εγκατεςτθμζνων
λοιπϊν μθχανθμάτων/ςυςτθμάτων των ςκάφουσ και κα εξαςφαλίηει ίδιεσ ι
καλφτερεσ ςυνκικεσ λειτουργίασ τθσ πλοθγίδασ Π.Τ. 51 του Πλοθγικοφ τακμοφ
Πάτρασ. Ο ςυνδυαςμόσ των προςφερόμενων κινθτιρων και μειωτιρων αναςτροφζων να διαςφαλίηει ςε ςυνκικεσ κατάςταςθσ κάλαςςασ ζωσ δφο
(02) κατά DOUGLAS, (i) κατϋελάχιςτον τθν υπθρεςιακι ταχφτθτα των 15
κόμβων του ςκάφουσ ςτο 80% τθσ μζγιςτθσ ιςχφοσ των μθχανϊν, (ii) μζγιςτθ
ταχφτθτα τουλάχιςτον 17 κόμβων του ςκάφουσ με πλιρθ φόρτο. Κατά τθν
παράδοςθ κα γίνουν δοκιμζσ για τα ανωτζρω. Πριν τθν ζναρξθ των εργαςιϊν
κα πραγματοποιείται ςχετικόσ δοκιμαςτικόσ πλουσ με τθν πλοθγίδα Π.Τ. 51 του
Πλοθγικοφ τακμοφ Πάτρασ, παρουςία εκπροςϊπου του αναδόχου για τθν
καταγραφι των επιδόςεων του ςκάφουσ με το υφιςτάμενο ςφςτθμα, τθν
οποία κα κεωρεί θ αρμόδια Τπθρεςία. Μετά τθν εγκατάςταςθ των
προςφερκζντων κα γίνουν εκ νζου δοκιμζσ για τα ανωτζρω και οι επιδόςεισ
του ςκάφουσ κα πρζπει να είναι ίδιεσ ι και καλφτερεσ. ε περίπτωςθ που
τεκμθριωμζνα για τεχνικοφσ λόγουσ δεν επιτυγχάνονται οι ανωτζρω τιμζσ κατά
τον δοκιμαςτικό πλου, οι τιμζσ αυτζσ δφναται να τροποποιθκοφν, κατόπιν
ζγκριςθσ τθσ επιςπεφδουςασ Τπθρεςίασ (Διεφκυνςθ Πλοθγικισ Τπθρεςίασ), με
τεκμθρίωςθ / αιτιολόγθςθ.

ΝΑΙ

ΣΕΧΝΙΚΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ
τθν τεχνικι προςφορά κα ςυμπεριλαμβάνονται αναλυτικά τα τεχνικά ςτοιχεία των
υπό προμικεια κινθτιρων και μειωτιρων-αναςτροφζων από τα εγχειρίδια των
καταςκευαςτϊν, κακϊσ και τυχόν προςφερόμενων ςυνδζςμων – παρελκόμενων.
Συχόν ςυνοδευτικά πιςτοποιθτικά των κινθτιρων και των μειωτιρων-αναςτροφζων,
κακϊσ και τυχόν προςφερόμενων ςυνδζςμων – παρελκομζνων, να προςκομιςτοφν
με μζριμνα και ευκφνθ του Αναδόχου κατά τθν παράδοςθ.
ΔΙΑΣΑΕΙ – ΒΑΡΟ
Οι διαςτάςεισ των προςφερόμενων κινθτιρων και των προςφερόμενων μειωτιρων
– αναςτροφζων, κακϊσ και τυχόν ςυνδζςμων - παρελκόμενων θλεκτρολογικοφ/θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ κα είναι κατάλλθλεσ, ϊςτε να δφναται να
εγκαταςτακοφν ςτο μθχανοςτάςιο του εν λόγω ςκάφουσ, χωρίσ να απαιτείται
μετατροπι του. Χωροταξικά να διαςφαλίηεται θ ευχζρεια εξάρμωςθσ / εξαγωγισ
των μθχανϊν ςε περίπτωςθ επιςκευϊν. Η εγκατάςταςθ των κινθτιρων και των
μειωτιρων-αναςτροφζων να μθ δυςχεραίνει χωροταξικά τισ υπάρχουςεσ
λειτουργίεσ. Μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ςε διάςτθμα 30 θμερϊν να
υποβλθκεί ςχεδιάγραμμα τθσ εγκατάςταςθσ (κάτοψθ, πλάγια όψθ) των νζων
κινθτιρων επί των βάςεϊν τουσ, με πλιρθ εξαρτιςμό (οχετοφσ καυςαερίων, δίκτυα)
και των μειωτιρων - αναςτροφζων με πλιρθ εξαρτιςμό. Σο εν λόγω ςχεδιάγραμμα
(για τθν πλοθγίδα Π.Τ. 51 του Πλοθγικοφ τακμοφ Πάτρασ) να υποβλθκεί εισ
διπλοφν: α) ζνα αντίγραφο ςτθν επιςπεφδουςα Τπθρεςία (ΤΝΑΝΠ / ΓΓΛΛΠΝΕ/
Διεφκυνςθ Πλοθγικισ Τπθρεςίασ) και β) ζνα δεφτερο αντίγραφο ςτον Πλοθγικό
τακμό Πάτρασ.
Οι διαςτάςεισ των προςφερόμενων κινθτιρων και των προςφερόμενων μειωτιρωναναςτροφζων, κακϊσ και των τυχόν ςυνδζςμων - παρελκόμενων κα είναι
κατάλλθλεσ, ϊςτε να ςυνεργάηονται με το υπόλοιπο υφιςτάμενο ςφςτθμα πρόωςθσ
του ςκάφουσ, χωρίσ να απαιτοφνται ουςιϊδεισ μετατροπζσ των ςυςτθμάτων αυτοφ.
ε περίπτωςθ που απαιτοφνται κάκε είδουσ μικρζσ μετατροπζσ, όπωσ ενδεικτικά
περιγράφονται ωσ επιπρόςκετεσ μονϊςεισ, ςτθρίγματα βάςθσ, εξαεριςμόσ, δίκτυο
ψφξθσ και ανεπίςτροφα, εξαγωγζσ οχετϊν καυςαερίων πλοίου, ςυςςωρευτζσ, κα

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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προςφερκοφν από τον ανάδοχο χωρίσ επιπρόςκετο κόςτοσ για τον φορζα. Οι
ανωτζρω μικρζσ μετατροπζσ κα πραγματοποιοφνται κατά τθ διάρκεια τθσ
ςφμβαςθσ, κατόπιν ζγκριςθσ από τθν αρμόδια επιςπεφδουςα Τπθρεςία (Διεφκυνςθ
Πλοθγικισ Τπθρεςίασ). Να υποβλθκεί χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ εργαςιϊν μαηί
με τθν τεχνικι προςφορά.

3.2.3

3.2.4

3.2.5

3.3
3.3.1

Οι διαςτάςεισ και το βάροσ των προςφερόμενων κινθτιρων και των
προςφερόμενων μειωτιρων-αναςτροφζων, κακϊσ και των τυχόν ςυνδζςμων –
παρελκόμενων - θλεκτρολογικοφ/θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ κα είναι κατάλλθλεσ,
ϊςτε να διατθρείται θ πλευςτότθτα, θ ευςτάκεια και θ αντοχι κάκε ςκάφουσ. Μετά
τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ςε διάςτθμα 30 θμερϊν, να υποβλθκοφν μελζτεσ
αναγωγισ βαρϊν από Ναυπθγό Μθχανολόγο Μθχανικό (μζλουσ ΣΕΕ ι ιςότιμου
επαγγελματικοφ επιμελθτθρίου) του αναδόχου, από όπου κα αποτυπϊνονται οι
μεταβολζσ ςτο άφορτο εκτόπιςμα και τα ςτοιχεία ευςτάκειασ, ανακεωρθμζνθ
μελζτθ διαγωγισ και ευςτάκειασ, ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ για τθν κατθγορία του
ςκάφουσ, κακϊσ επίςθσ και νζα μελζτθ αντοχισ ςτο ςθμείο ζδραςθσ των νζων
κινθτιρων ςτο χϊρο του μθχανοςταςίου.
Οι προςφερόμενοι κινθτιρεσ και οι προςφερόμενοι μειωτιρεσ-αναςτροφείσ, κακϊσ
και οι τυχόν ςφνδεςμοι - παρελκόμενα - θλεκτρονικόσ /θλεκτρολογικόσ εξοπλιςμόσ
να είναι ςυμβατοί με τα υφιςτάμενα θλεκτρολογικά και ςωλθνουργικά δίκτυα του
ςκάφουσ. Μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ςε διάςτθμα 30 θμερϊν, να
προςκομιςτεί διαγραμματικό ςχζδιο θλεκτρολογικισ εγκατάςταςθσ και θλεκτρικόσ
ιςολογιςμόσ για τθ διαςφνδεςθ των νζων κινθτιρων και των τυχόν παρελκόμενων
τουσ, θ οποία να ςυμπεριλαμβάνει τισ καταςτάςεισ λειτουργίασ κάκε πλοίου (για
ιςχφ κανονικισ πορείασ - χειριςμϊν - εν όρμω).
Με τθν κατάκεςθ τθσ Σεχνικισ Προςφοράσ να κατατεκεί Τπεφκυνθ
Διλωςθ/Βεβαίωςθ του/των νομίμου/ων εκπροςϊπου/ων του υποψιφιου
Αναδόχου, ότι οι προςφερόμενοι κινθτιρεσ και οι προςφερόμενοι μειωτιρεσαναςτροφείσ πλθροφν τουσ όρουσ τθσ ενότθτασ 3 και ότι οι αναφερόμενεσ μελζτεσ
κα προςκομιςτοφν με μζριμνα και δαπάνεσ του αναδόχου 30 θμζρεσ μετά τθν
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.

Καφςιμο: Πετρζλαιο diesel

3.3.4
3.3.5

Κυβιςμόσ - Διάταξθ κυλίνδρων: Να δθλϊνονται ςτθν τεχνικι προςφορά.

3.3.3

3.3.6

3.3.7
3.3.8
3.3.9

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΠΙΔΟΕΩΝ
Ονομαςτικι ιςχφσ: Κατάλλθλθ τιμι ιςχφοσ ϊςτε να εξαςφαλίηονται οι απαιτιςεισ
τθσ παραγράφου 2.11. Οι νζοι κινθτιρεσ κα πρζπει να αποδίδουν ονομαςτικι ιςχφ
τουλάχιςτον 265 kW.
Να δθλωκοφν ςτθν τεχνικι προςφορά οι ςτροφζσ ονομαςτικισ ιςχφοσ (ςε rpm) και
το εφροσ ςτροφϊν. Να υποβλθκοφν οι χαρακτθριςτικζσ καμπφλεσ ιςχφοσ
ςυναρτιςει ςτροφϊν.
Σετράχρονθ

3.3.2

ΝΑΙ

Οι προςφερόμενοι κινθτιρεσ να διακζτουν κφκλο εκτζλεςθσ γενικισ επικεϊρθςθσ
TBO (Time Between Overhauls) τουλάχιςτον 8000 Ω.Λ.
Η εκκίνθςθ των κινθτιρων να είναι θλεκτρικι. ε περίπτωςθ που το ρεφμα ψυχρισ
εκκίνθςθσ των κινθτιρων είναι μεγαλφτερο από τα χαρακτθριςτικά των
υφιςτάμενων ςυςςωρευτϊν εκκίνθςθσ, ο ανάδοχοσ κα προςφζρει τουσ
κατάλλθλουσ ςυςςωρευτζσ εκκίνθςθσ, χωρίσ επιπρόςκετο κόςτοσ για το φορζα.
Να αναφερκεί το ςφςτθμα ψφξθσ.
Να αναφερκεί το ςφςτθμα τροφοδοςίασ.

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
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3.3.10

Ο χειριςμόσ των μθχανϊν να γίνεται από τθ γζφυρα.

ΝΑΙ

3.3.11

Να υποβλθκοφν με τθν τεχνικι προςφορά οι χαρακτθριςτικζσ καμπφλεσ ειδικισ
κατανάλωςθσ καυςίμων από εργοςταςιακζσ δοκιμζσ (Factory Acceptance Test - FAT).

ΝΑΙ

3.3.12

3.3.13
3.3.14

3.3.15

3.3.16
4

4.1

4.2

4.3

4.4

Σο μζγιςτο επιτρεπτό όριο παραγόμενου κορφβου κα είναι τα 110 Db ςτο 100% του
MCR (maximum continues rating), ςφμφωνα με τισ μεκόδουσ εργοςταςιακισ
μζτρθςθσ που χρθςιμοποιοφνται από τον καταςκευαςτι των κινθτιρων. Η
ςυγκεκριμζνθ απαίτθςθ κα πρζπει να καλφπτεται από τα αναγραφόμενα ςτοιχεία
κορφβου ςτα εγχειρίδια των κινθτιρων. τθν τεχνικι προςφορά να δθλϊνεται το
ςφςτθμα μείωςθσ κορφβου.
Ο κινθτιρασ να διακζτει προςταςία ζναντι δονιςεων, παραγόμενων από τον ίδιο
και τθν κατάςταςθ τθσ κάλαςςασ.
Ο κινθτιρασ και ο μειωτιρασ - αναςτροφζασ να διακζτουν αντιδιαβρωτικι
προςταςία (πχ χριςθ ανκεκτικϊν ςτθ διάβρωςθ κραμάτων, ειδικι εξωτερικι βαφι,
ειδικι επίςτρωςθ ψευδαργφρου) θ οποία να δθλϊνεται ςτθν τεχνικι προςφορά.
Ο μειωτιρασ-αναςτροφζασ πρζπει να ζχει λόγο μείωςθσ ςτροφϊν τζτοιο, ϊςτε ςε
ςυνδυαςμό με τισ ςτροφζσ περιςτροφισ του προςφερόμενου κινθτιρα, ο αρικμόσ
ςτροφϊν περιςτροφισ τθσ ζλικασ να μθν αποκλίνει +/-5% από τισ ςτροφζσ τθσ
ζλικασ με το υφιςτάμενο προωςτιριο ςφςτθμα.
Να υποβλθκοφν με τθν τεχνικι προςφορά τα αναλυτικά τεχνικά χαρακτθριςτικά του
μειωτιρα-αναςτροφζα.

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ
Να υποβλθκεί εντόσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ του υποψθφίου αναδόχου υπεφκυνθ
διλωςθ του/των νομίμου/ων εκπροςϊπου/ων του ότι θ εγκατάςταςθ και θ
ςφνδεςθ των κινθτιρων και των προςφερόμενων μειωτιρων – αναςτροφζων,
κακϊσ και των τυχόν ςυνδζςμων - παρελκόμενων - θλεκτρολογικοφ/θλεκτρονικοφ
εξοπλιςμοφ κα πραγματοποιθκεί με μζριμνα και δαπάνθ του αναδόχου. Η
θμερομθνία ζναρξθσ εγκατάςταςθσ των κινθτιρων και των προςφερόμενων
μειωτιρων – αναςτροφζων, κακϊσ και των τυχόν ςυνδζςμων - παρελκόμενων θλεκτρολογικοφ/θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ κα οριςκεί κατόπιν ζγγραφθσ
ςυνεννόθςθσ του αναδόχου με τον Πλοθγικό τακμό Πάτρασ, ςε ςυνάρτθςθ με το
χρονοδιάγραμμα που κα υποβάλλει ο Ανάδοχοσ και μετά από ειδοποίθςθ τθσ
ετοιμότθτασ του αναδόχου για τθν ζναρξθ των εργαςιϊν τοποκζτθςθσ, θ οποία κα
πρζπει να γίνεται τουλάχιςτον δζκα (10) θμζρεσ πριν.
ε περίπτωςθ που οι νζοι κινθτιρεσ και οι νζοι μειωτιρεσ-αναςτροφείσ
τοποκετθκοφν ςε νζεσ βάςεισ, να υποβλθκοφν κατά τθν παράδοςθ πλιρθ ςτοιχείαςχζδια, διαςτάςεισ για τθ διαμόρφωςθ των βάςεων αυτϊν. Ο ανάδοχοσ κα
αναλάβει τθν επαρκι αντικραδαςμικι μόνωςθ. Η διαμόρφωςθ των βάςεων και θ
αντικραδαςμικι μόνωςθ κα πραγματοποιθκοφν με μζριμνα και δαπάνεσ του
αναδόχου, χωρίσ επιπρόςκετο κόςτοσ για τον φορζα.
Μετά τθ ςφνδεςθ του ςυςτιματοσ προϊςεωσ, να ελεγχκεί θ ευκυγράμμιςθ κατ’
ελάχιςτο δια τθσ μετριςεωσ των κάτωκι μετατοπίςεων:
(α) ε αξονικι διεφκυνςθ
(β) ε ακτινικι διεφκυνςθ
(γ) Η γωνιακι μετατόπιςθ
Να υποβλθκοφν αναλυτικά αποτελζςματα μετριςεων.
Η εξάρμωςθ των παλαιϊν κινθτιρων και μειωτιρων-αναςτροφζων, θ εγκατάςταςθ
των νζων, των τυχόν προςφερόμενων ςυνδζςμων – παρελκόμενων –
θλεκτρονικοφ/θλεκτρολογικοφ εξοπλιςμοφ, κακϊσ και θ παρακολοφκθςθ του
ςυνόλου των εργαςιϊν κα γίνει υπό τθν επίβλεψθ Ναυπθγοφ Μθχανολόγου

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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Μθχανικοφ (μζλουσ ΣΕΕ ι ιςότιμου επαγγελματικοφ επιμελθτθρίου) του αναδόχου.

4.5

4.6

5
5.1
5.2

5.3
6

6.1

7

7.1

Οι εργαςίεσ εξάρμωςθσ - εγκατάςταςθσ κα παρακολουκοφνται και από τεχνικοφσ
του Πλοθγικοφ τακμοφ Πάτρασ.
Μετά το πζρασ των εργαςιϊν εγκατάςταςθσ:
(α) Να υποβλθκοφν τα τελικά ςχζδια (as fitted). Η καλι κατάςταςθ των κινθτιρων
και των μειωτιρων-αναςτροφζων και θ ορκι ςυνεργαςία τουσ με το υπόλοιπο
αξονικό ςφςτθμα του ςκάφουσ, τα ςυνεργαηόμενα βοθκθτικά μθχανιματα, τον
θλεκτρονικό και θλεκτρολογικό εξοπλιςμό καταγραφισ λειτουργικϊν
χαρακτθριςτικϊν, αν υπάρχει, κα αποδεικνφονται με ζγγραφθ βεβαίωςθ (χωρίσ
παρατθριςεισ) του ανάδοχου προμθκευτι, θ οποία κα ςυνοδεφεται από ςχετικι
μελζτθ που κα υπογράφεται από τον επιβλζποντα διπλωματοφχο Ναυπθγό
Μθχανολόγο Μθχανικό, του όλου ςυςτιματοσ (μθχανι –αναςτροφζα- αξονικό
ςφςτθμα – ζλικα).
(β) Να εκτελεςτεί ζλεγχοσ άφορτου εκτοπίςματοσ πλοίου από τον αρμόδιο
επιβλζποντα Ναυπθγό Μθχανολόγο Μθχανικό (μζλουσ ΣΕΕ ι ιςότιμου
επαγγελματικοφ επιμελθτθρίου) του αναδόχου, λαμβάνοντασ υπόψθ τα βάρθ των
νζων και παλαιϊν κινθτιρων και μειωτιρων-αναςτροφζων και των τυχόν νζων και
παλαιϊν ςυνδζςμων – παρελκόμενων – θλεκτρονικοφ/θλεκτρολογικοφ εξοπλιςμοφ
(γ) Να υποβλθκοφν μελζτθ αξόνων και μελζτθ αεριςμοφ μθχανοςταςίου.
(δ) Να υποβλθκεί Διλωςθ υμμόρφωςθσ με τθν ιςχφουςα νομοκεςία περί
πρόλθψθσ ρφπανςθσ και το αντίςτοιχο πιςτοποιθτικό ςφμφωνα με τθν παράγραφο
2.9.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΤΝΟΔΕΤΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ
Να παραδοκεί ζνα ςετ αναλωςίμων υλικϊν (φίλτρα) με κάκε κινθτιρα, χωρίσ
επιπρόςκετο κόςτοσ για το Φορζα.
Να παραδοκεί ζνα ςετ εργαλείων επιςκευισ 1ου επιπζδου (special tools), χωρίσ
επιπρόςκετο κόςτοσ για το Φορζα.
ε περίπτωςθ που υπάρχουν παρελκόμενα που ςυνοδεφουν τισ μθχανζσ να
παραδοκοφν κατά τθν παράδοςθ, κακϊσ και τυχόν λογιςμικό ελζγχου λειτουργιϊν –
ενδείξεων ι διαγνωςτικό εξοπλιςμό βλαβϊν, χωρίσ επιπρόςκετο κόςτοσ για το
Φορζα.

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ - ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ
Θα πρζπει να παρζχονται ανταλλακτικά και τεχνικι υποςτιριξθ των
προςφερόμενων τφπων κινθτιρων και μειωτιρων-αναςτροφζων από τθν/τισ
καταςκευάςτρια/εσ εταιρία/εσ και τον ανάδοχο για τουλάχιςτον δζκα (10) ζτθ από
τθν επομζνθ τθσ θμερομθνίασ του πρωτοκόλλου οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ
παραλαβισ (ςχετικι βεβαίωςθ κα υποβλθκεί με τθν παράδοςθ). Σα εκάςτοτε
ηθτοφμενα ανταλλακτικά να παραδίδονται το αργότερο ςε είκοςι (20)
θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν παραγγελία.

ΝΑΙ

ΕΓΓΤΗΗ
Οι νζοι κινθτιρεσ και οι νζοι μειωτιρεσ-αναςτροφείσ, κακϊσ και οι τυχόν
προςφερόμενοι ςφνδεςμοι - παρελκόμενα θλεκτρονικόσ/θλεκτρολογικόσ
εξοπλιςμόσ κα ςυνοδεφονται από εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ για ζνα (01)
τουλάχιςτον ζτοσ από τθν θμερομθνία του πρωτοκόλλου οριςτικισ ποιοτικισ
και ποςοτικισ παραλαβισ. Κατά τθν περίοδο αυτι με ευκφνθ, μζριμνα και
δαπάνεσ του, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να προβεί ςτθν αντικατάςταςθ
παντόσ εξαρτιματοσ ι ανταλλακτικοφ ι τμιματοσ ι και ολόκλθρου του
κινθτιρα και μειωτιρα-αναςτροφζα κακϊσ και τυχόν προςφερόμενων
ςυνδζςμων - παρελκόμενων – θλεκτρονικοφ/θλεκτρολογικοφ εξοπλιςμοφ
χωρίσ κανζνα κόςτοσ για τθν Πλοθγικι Τπθρεςία για κάκε βλάβθ, φκορά ι

ΝΑΙ
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μείωςθ τθσ απόδοςθσ που δεν οφείλεται ςε κακοφσ χειριςμοφσ του
προςωπικοφ αυτισ.

7.2

7.3

7.4

8

8.1

8.2

8.3
8.4
9

9.1

Εντόσ του πρϊτου ζτουσ λειτουργίασ των μθχανϊν, οποιαδιποτε βλάβθ ι
φκορά προκλθκεί ςτον κινθτιρα ι ςτον μειωτιρα-αναςτροφζα, ςτο ςφςτθμα
πρόωςθσ, ςτο θλεκτρολογικό δίκτυο και ςτα ςυνεργαηόμενα ςυςτιματα του
ςκάφουσ, που προζκυψε από τισ εργαςίεσ προςαρμογισ των νζων κινθτιρων
και των μειωτιρων-αναςτροφζων ςε αυτά, κα αποκαταςτακεί με ευκφνθ,
μζριμνα και δαπάνεσ του αναδόχου, ςτον λιμζνα όπου δραςτθριοποιείται ςτθ
δεδομζνθ χρονικι ςτιγμι θ πλοθγίδα Π.Τ.-51.
Για τουσ κινθτιρεσ και τουσ μειωτιρεσ-αναςτροφείσ και τουσ τυχόν
προςφερόμενουσ ςυνδζςμουσ – παρελκόμενα - θλεκτρονικοφ/θλεκτρολογικοφ
εξοπλιςμοφ ι και τα εξαρτιματά τουσ που χριηουν αντικατάςταςθσ ι και
επιςκευισ εντόσ τθσ εγγφθςθσ, αυτι κα πραγματοποιείται από τον
προμθκευτι το ςυντομότερο και όχι αργότερα από είκοςι (20) θμερολογιακζσ
θμζρεσ από τθν ειδοποίθςι του από τθν αρμόδια Τπθρεςία και θ εγγφθςθ του
εν λόγω κινθτιρα ι και εξαρτθμάτων αυτοφ κα ανανεϊνεται για ζνα ζτοσ μετά
το πζρασ τθσ αντικατάςταςθσ ι και επιςκευισ αυτοφ, χωρίσ καμία επιβάρυνςθ
για τθν Τπθρεςία.
Ο ανάδοχοσ προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ να προβεί ςε εφαρμογι, επί
των προςφερόμενων κινθτιρων και μειωτιρων-αναςτροφζων, όλων των τυχόν
βελτιωτικϊν ενεργειϊν που ζχουν απαιτθκεί ι και κα απαιτθκοφν, ςφμφωνα
πάντα με τισ επιταγζσ του καταςκευαςτικοφ οίκου, με δικι του ευκφνθ,
μζριμνα και δαπάνεσ κατά τθν περίοδο τθσ εγγφθςθσ.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΣΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ
Με τθν παράδοςθ των υλικϊν να υποβλθκοφν για κάκε κινθτιρα και μειωτιρααναςτροφζα, κακϊσ και τυχόν προςφερόμενουσ ςυνδζςμουσ-παρελκόμεναθλεκτρονικοφ/θλεκτρολογικοφ εξοπλιςμοφ, αναλυτικά τεχνικά εγχειρίδια και
κατάλογοι ανταλλακτικϊν, ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι, ςτθν Ελλθνικι ι τθν
Αγγλικι γλϊςςα. Να υποβλθκοφν τεχνικά εγχειρίδια για τισ προγραμματιςμζνεσ
εργαςίεσ ςυντιρθςθσ, τισ εργαςίεσ επιπζδου μερικισ ι γενικισ επιςκευισ,
περιλαμβάνοντασ πλθροφορίεσ για τθν αποςυναρμολόγθςθ-αναλυτικζσ μετριςεισ
εξαρτθμάτων- ςυναρμολόγθςθ κλπ, κακϊσ επίςθσ και πίνακεσ με τα απαιτοφμενα
για κάκε εργαςία ανταλλακτικά με κωδικό (P/N).
Να παραςχεκεί με ζξοδα του προμθκευτι θ αναγκαία εκπαίδευςθ ςε δφο (02)
άτομα που ανικουν ςτο τεχνικό προςωπικό του Πλοθγικοφ τακμοφ Πάτρασ για τθν
πλοθγίδα Π.Τ. 51, διάρκειασ τουλάχιςτον τριϊν (03) εργαςίμων θμερϊν. Ο
κακοριςμόσ των δφο (02) αυτϊν ατόμων κα γίνει εγγράφωσ από τον Πλοθγικό
τακμό Πάτρασ.
Να παραςχεκεί πίνακασ απαιτοφμενων εργαλείων εκτζλεςθσ των εργαςιϊν
επικεϊρθςθσ- επιςκευισ μζχρι γενικισ επιςκευισ.
Με τθν τεχνικι προςφορά να υποβλθκεί πίνακασ ςυςτθμάτων αςφαλείασ και
αυτοματιςμϊν κινθτιρων και μειωτιρων-αναςτροφζων.
ΔΟΚΙΜΕ
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν εκτζλεςθ των απαιτοφμενων δοκιμϊν, ιτοι εν όρμω
και εν πλω. Οι εν λόγω δοκιμζσ κα προτακοφν από τον Ανάδοχο και κα εγκρικοφν
από τθν επιςπεφδουςα Τπθρεςία (Διεφκυνςθ Πλοθγικισ Τπθρεςίασ). Η παράδοςθ
και οι δοκιμζσ πριν τθν παραλαβι του κινθτιρα και μειωτιρα-αναςτροφζα για τθν
πλοθγίδα Π.Τ. 51 κα γίνει εντόσ ι πλθςίον του λιμζνα Πάτρασ.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
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9.2

9.3
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Οι δοκιμζσ μζχρι τθν οριςτικι ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι από τθν αρμόδια
επιτροπι, κα πραγματοποιθκοφν με μζριμνα και δαπάνθ του αναδόχου (πχ.
καφςιμα, λιπαντικά, αναλϊςιμα).
Με το πζρασ εγκατάςταςθσ των κινθτιρων, των μειωτιρων-αναςτροφζων και του
λοιποφ εξοπλιςμοφ, κακϊσ και των δοκιμϊν να υποβλθκεί από τον ανάδοχο
βεβαίωςθ από τον επιβλζποντα Ναυπθγό Μθχανολόγο Μθχανικό (μζλουσ ΣΕΕ ι
ιςότιμου επαγγελματικοφ επιμελθτθρίου) του αναδόχου ότι οι εργαςίεσ
πραγματοποιικθκαν με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ τεχνικισ προδιαγραφισ και ότι
δεν ζχουν επιφζρει δυςλειτουργία ι μείωςθ τθσ απόδοςθσ του ςκάφουσ.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΠΑΡΑΔΟΗ

10.1

Ο τόποσ εγκατάςταςθσ/παράδοςθσ των υπό προμικεια ειδϊν κα υποδειχκεί
εγγράφωσ ςτον ανάδοχο από τον Πλοθγικό τακμό Πάτρασ και κα είναι εντόσ
του νομοφ Αχαϊασ.

ΝΑΙ

10.2

Ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ να γνωςτοποιεί με τθν τεχνικι προςφορά το
απαιτοφμενο χρονικό διάςτθμα διάκεςθσ του ςκάφουσ για τθν ολοκλιρωςθ
των απαιτοφμενων εργαςιϊν.

ΝΑΙ

10.3

10.4

11
11.1

11.2

Ο χρόνοσ παράδοςθσ ορίηεται ςε εξιντα (60) θμζρεσ. το χρόνο παράδοςθσ
ςυμπεριλαμβάνονται οι εργαςίεσ εγκατάςταςθσ κακϊσ και θ εκπαίδευςθ που
περιγράφεται ςτθν παρ. 8.2. του παρόντοσ.
Σα ηθτοφμενα προσ παράδοςθ ςτοιχεία ςτισ παραγράφουσ 4.6, 8.1, 8.3 και 8.4
κα παραδοκοφν ςε τρία αντίτυπα, κακϊσ και ςε θλεκτρονικι μορφι: α) ζνα
αντίτυπο για τθ Διεφκυνςθ Πλοθγικισ Τπθρεςίασ, β) ζνα δεφτερο αντίτυπο για
τον Πλοθγικό τακμό Πάτρασ και γ) ζνα για τθν Διεφκυνςθ Προμθκειϊν και
Εφοδιαςμοφ Αποκθκϊν (ΔΙΠΕΑ) του ΤΝΑΝΠ, προκειμζνου να είναι ςτθ διάκεςθ
τθσ επιτροπισ παραλαβισ.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η παραλαβι από τθν αρμόδια επιτροπι κα γίνει ςφμφωνα με τουσ όρουσ που
προβλζπονται από τθν κείμενθ νομοκεςία, εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθν
παράδοςθ.
Η παραλαβι κα ςυμπεριλαμβάνει υποχρεωτικά τον ζλεγχο:
(α) τθσ ςυμμόρφωςθσ βάςει αποτελεςμάτων των δοκιμϊν ι και βάςει
επιπρόςκετων δοκιμϊν κατά τθν κρίςθ τουσ και ςφμφωνα με τθν παρ. 2.11.
(β) των απαιτιςεων τθσ παρ. 4.6.
(γ) τθσ αρτιότθτασ εγχειριδίων και καταλόγων τθσ παρ. 8.
(δ) τυχόν επιπρόςκετων δοκιμϊν κατά τθν κρίςθ τθσ επιτροπισ.
(ε) τθσ ςυμφωνίασ των τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν με τουσ όρουσ τθσ
προδιαγραφισ.
(ςτ) τθν βεβαίωςθ του Πλοθγικοφ τακμοφ Πάτρασ προσ τθν αρμόδια Επιτροπι
Παραλαβισ ωσ προσ τθν καλι λειτουργία των εγκατεςτθμζνων κινθτιρων και
ότι θ προμικεια και εγκατάςταςθ των ειδϊν ζγινε ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ
των όρων των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν.

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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Ανήκει στην αριθ. 13/2020 Διακήρυξη Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
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Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα
Στοιχεία της δημοσίευσης
Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη
διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που
απαιτούνται στο Μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει
χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ
/ΤΕΥΔ. Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Προσωρινός αριθμός
προκήρυξης στην ΕΕ: αριθμός
[], ημερομηνία [], σελίδα []
Αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ:
[][][][]/S [][][][][][]

2020/S 225-552775

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

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

1

ΑΔΑ: ΩΜ6Λ4653ΠΩ-ΒΚΘ

20PROC007677355 2020-11-19
Ταυτότητα του αγοραστή

Επίσημη ονομασία:
Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/ Γενική
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών/ Διεύθυνση
Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών /Τμήμα 2ο
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει:
997881842
Δικτυακός τόπος (εφόσον
υπάρχει):
Πόλη:
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Οδός και αριθμός:
ΑΚΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ (ΠΥΛΗ Ε1-Ε2)
Ταχ. κωδ.:
18510
Αρμόδιος επικοινωνίας:
Τηλέφωνο:
+30213 137 4594/1081
φαξ:
Ηλ. ταχ/μείο:
dipea.b@yna.gov.gr
Χώρα:
GR
Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Τίτλος:
Προμήθεια (αγορά) και εγκατάσταση κύριων μηχανών και
μειωτήρων-αναστροφέων για τις ανάγκες των
Πλοηγίδων Π.Υ. 57 του Πλοηγικού Σταθμού
Θεσσαλονίκης και Π.Υ. 51 του Πλοηγικού Σταθμού
Πάτρας.
Σύντομη περιγραφή:
Προμήθεια (αγορά) και εγκατάσταση των κάτωθι ειδών: • ΕΙΔΟΣ (Α): Δύο (02) κύριες
μηχανές και δύο (02) μειωτήρες-αναστροφείς για τις ανάγκες της Πλοηγίδας Π.Υ. 57
του Πλοηγικού Σταθμού Θεσσαλονίκης, προϋπολογισθείσας αξίας εκατό χιλιάδων ευρώ
#100.000,00€# (απαλλάσσεται ΦΠΑ) • ΕΙΔΟΣ (Β): Δύο (02) κύριες μηχανές και δύο (02)
μειωτήρες-αναστροφείς για τις ανάγκες της Πλοηγίδας Π.Υ. 51 του Πλοηγικού Σταθμού
Πάτρας, προϋπολογισθείσας αξίας εκατό χιλιάδων ευρώ #100.000,00€# (απαλλάσσεται
ΦΠΑ) συνολικής εκτιμώμενης αξίας σύμβασης διακοσίων χιλιάδων ευρώ #200.000,00€#
(απαλλάσσεται ΦΠΑ), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.
Αριθμός αναφοράς αρχείου
που αποδίδεται στον φάκελο
από την αναθέτουσα αρχή ή
τον αναθέτοντα φορέα (εάν
υπάρχει):
Αριθ.Πρωτ. 2832.9/76501/2020 Αριθμός Διακήρυξης: 13
/2020 Συστημικός Αριθμός: -101972-

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Επωνυμία:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:
Ηλ. ταχ/μείο:
Τηλέφωνο:
φαξ:
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει
Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει):

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

Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η

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

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

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

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1
Όνομα:
Επώνυμο:
Ημερομηνία γέννησης:
Τόπος γέννησης:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχ/μείο:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
Βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων

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

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

6

ΑΔΑ: ΩΜ6Λ4653ΠΩ-ΒΚΘ

20PROC007677355 2020-11-19
Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται
ο οικονομικός φορέας
Δεν βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων

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

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

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

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

8

ΑΔΑ: ΩΜ6Λ4653ΠΩ-ΒΚΘ

20PROC007677355
2020-11-19
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

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

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

9

ΑΔΑ: ΩΜ6Λ4653ΠΩ-ΒΚΘ

20PROC007677355
2020-11-19
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

20

ΑΔΑ: ΩΜ6Λ4653ΠΩ-ΒΚΘ

20PROC007677355 2020-11-19
Απάντηση:
Ναι / Όχι

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

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

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

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

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

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά
κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον
αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της
διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη
/γνωστοποίηση.
Για τις συμβάσεις προμηθειών: παραδόσεις είδους που έχει προσδιοριστεί
Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: Κατά τη διάρκεια της περιόδου
αναφοράς, ο οικονομικός φορέας έχει προβεί στις ακόλουθες κυριότερες
παραδόσεις του είδους που έχει προσδιοριστεί: Κατά τη σύνταξη του σχετικού
καταλόγου αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους δημόσιους ή
ιδιωτικούς παραλήπτες. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία
έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση πείρας που υπερβαίνει τα τρία έτη.
Περιγραφή
Ποσό
Ημερομηνία Έναρξης - Ημερομηνία Λήξης
.. - ..
Αποδέκτες
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

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

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

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

YΠΟ∆ΕΙΓΜΑ Α΄
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. ή ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΑΜΕΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.)
Ημερομηνία έκδοσης: ……………………………..
Προς: Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής / Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών / Διεύθυνση
Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών/ Τμήμα 2ο - Υλοποίησης προμηθειών Τακτικών Διαγωνισμών, Ακτή
Βασιλειάδη Πύλη Ε1-Ε2, 185 10
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ52.
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα
παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ευρώ …………………………
(ολογράφως) ……………………………………………………………53 υπέρ του
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., ΑΦΜ: ................
(διεύθυνση) .......................………………………………….., ή
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση)
.......................………………………………….. ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων
α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................…………………………………..
β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................…………………………………..
γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................…………………………………..54
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς
τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για τη συμμετοχή του/της/τους στο διενεργούμενο διαγωνισμό της
............................... (καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών) σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία)
..................... Διακήρυξη.....................................................55 του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής /
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών / Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών/ Τμήμα 2ο
Υλοποίησης προμηθειών Τακτικών Διαγωνισμών, για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης:
“................................................(τίτλος σύμβασης)”/ για το/α τμήμα/τα ...............56
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω διαδικασία απορρέουσες υποχρεώσεις
του/της (................................................- υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας
αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε πέντε
(05) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
52

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

4412/2016).
53

Όπως ορίζεται στη διακήρυξη.

54

Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας.

55

Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, κλπ.

56

Εφόσον η εγγυητική επιστολή αφορά σε προσφορά τμήματος/τμημάτων της Διακήρυξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης, συμπληρώνεται ο αύξων αριθμός του/ων
τμήματος/τμημάτων για το/α οποίο/α υποβάλλεται προσφορά.
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Η παρούσα ισχύει μέχρι και την …………………………………………………..57.
ή
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε
να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος
χαρτοσήμου.
Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο οποίο
επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο ... της
Διακήρυξης, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης
της58.
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό
της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε59.
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

57 ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Επιλέγουμε συγκεκριμένο χρόνο λήξης ή μέχρι την επιστροφή. Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες του χρόνου ισχύος της
προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στη διακήρυξη (άρθρο 72 του Ν. 4412/2016).
58 Άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.
59 Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995)
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ Β΄
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. ή ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΑΜΕΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.) Ημερομηνία
έκδοσης ……………………………..
Προς: Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής / Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών / Διεύθυνση
Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών/ Τμήμα 2ο - Υλοποίησης προμηθειών Τακτικών Διαγωνισμών, Ακτή
Βασιλειάδη Πύλη Ε1-Ε2, 185 10
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ60.
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα
παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των
ευρώ………………………………………………………………………..61
υπέρ του:
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., ΑΦΜ: ................
(διεύθυνση) .......................………………………………….., ή
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση)
.......................………………………………….. ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων
α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................
β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................
γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται με όλα τα
μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας)
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς
τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,
για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των ...................62 της υπ’ αριθ ..... σύμβασης “................................(τίτλος
σύμβασης)”, σύμφωνα με την (αριθμό/ ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη 63 ........................... του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής / Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών / Διεύθυνση Προμηθειών και
Εποπτείας Αποθηκών/ Τμήμα 2ο Υλοποίησης προμηθειών Τακτικών Διαγωνισμών και το διαγωνισμό που
διενεργήθηκε την ................ ................. (καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών).
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας
αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε πέντε
(05) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της σύμβασης)
ή μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε
την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος
χαρτοσήμου.
Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, με την
προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό
της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε64.
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

60

Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ.

61

Όπως υποσημείωση 31.

62

Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα οποία υπογράφεται η σχετική σύμβαση.

63

Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών.

64

Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β'
740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Γ΄
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. ή ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΑΜΕΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.) Ημερομηνία
έκδοσης ……………………………..
Προς: Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής / Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών / Διεύθυνση
Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών/ Τμήμα 2ο Υλοποίησης προμηθειών Τακτικών Διαγωνισμών, Ακτή
Βασιλειάδη Πύλη Ε1-Ε2, 185 10
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ65.
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα
παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των
ευρώ………………………………………………………………………..66
υπέρ του:
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., ΑΦΜ: ................
(διεύθυνση) .......................………………………………….., ή
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση)
.......................………………………………….. ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων
α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................
β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................
γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται με όλα τα
μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας)
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς
τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την εγγυημένη λειτουργία της υπ’ αριθ ..... σύμβασης
“................................(τίτλος σύμβασης)”, σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής / Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών / Διεύθυνση
Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών/ Τμήμα 2ο Υλοποίησης προμηθειών Τακτικών Διαγωνισμών και το
διαγωνισμό που διενεργήθηκε την ................ ................. (καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών).
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας
αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε πέντε
(05) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της σύμβασης)
(Σημείωση για την Τράπεζα: Ο χρόνος ισχύος, θα πρέπει να καλύπτει όλο το χρονικό διάστημα εγγύησης καλής
λειτουργίας του είδους, όπως αυτό ορίζεται στη παράγραφο 6.4 της Διακήρυξης) ή μέχρις ότου αυτή μας
επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας
απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος
χαρτοσήμου.
Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, με την
προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό
της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε67.
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

65

Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ.

66

Όπως υποσημείωση 55.
Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995
(ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική
επιστολή.
67
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ 2ο ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
Αριθμ. Σύμβασης: Τ...../202…..
ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΞΙΑΣ ΕΥΡΩ # …………………………………..……€ #
για την προμήθεια (αγορά) και εγκατάσταση των κάτωθι ειδών: (επιλέγεται αναλόγως)
ΕΙΔΟΣ (Α): Δύο (02) κύριες μηχανές και δύο (02) μειωτήρες-αναστροφείς για τις ανάγκες της Πλοηγίδας Π.Υ.
57 του Πλοηγικού Σταθμού Θεσσαλονίκης και
ΕΙΔΟΣ (Β): Δύο (02) κύριες μηχανές και δύο (02) μειωτήρες-αναστροφείς για τις ανάγκες της Πλοηγίδας Π.Υ.
51 του Πλοηγικού Σταθμού Πάτρας
[συνολικής εκτιμώμενης αξίας σύμβασης διακοσίων χιλιάδων ευρώ #200.000,00€# (απαλλάσσεται ΦΠΑ)], με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής

Στον Πειραιά, σήμερα την …… του μηνός …........……………., του έτους ………, ημέρα …............…………. στο
Γρ. .............. τ............................................................ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Ακτή
Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Λιμένας Πειραιώς), οι υπογεγραμμένοι αφενός ο …………………………του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που εκπροσωπεί µε την ιδιότητά του αυτή και σύμφωνα µε τις κείμενες
διατάξεις το Ελληνικό Δημόσιο, και αφετέρου η εταιρεία µε την επωνυμία ………….…………………………. και το
διακριτικό τίτλο ……................, ΑΦΜ ……………………………, ΔΟΥ …………………….., που εδρεύει στ …………………, Δ/νση
………………………., Τ.Κ.…………….., Τηλ. ………………., Φαξ……………………, που θα καλείται στο εξής «ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η
οποία συστάθηκε µε το υπ’ αριθμ.
……………………….. καταστατικό, όπως αυτό δημοσιεύθηκε στο
......................................... και την οποία εκπροσωπεί για την υπογραφή της παρούσας δυνάμει του ανωτέρω
κωδικοποιημένου καταστατικού και του υπ’ αριθμ. ……… Πρακτικού του Δ.Σ. (ΦΕΚ συγκρότησης Δ.Σ. σε σώμα
........................................), ο/η ……………………….., νόμιμος εκπρόσωπος και διαχειριστής της .......................... ,
κάτοχος του υπ’ αριθμ.
……………………….
δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το
............................................, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:
Με βάση την υπ’ αριθμ. 13/2020 Διακήρυξη διενεργήθηκε την ……………………… , ηλεκτρονικός, ανοικτός
διαγωνισμός, διεθνούς συμμετοχής, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής
άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, με σφραγισμένες προσφορές σε ευρώ για την ανάδειξη
αναδόχου για την προμήθεια (αγορά) και εγκατάσταση των κάτωθι ειδών:
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ΕΙΔΟΣ (Α): Δύο (02) κύριες μηχανές και δύο (02) μειωτήρες-αναστροφείς για τις ανάγκες της Πλοηγίδας Π.Υ.
57 του Πλοηγικού Σταθμού Θεσσαλονίκης, προϋπολογισθείσας αξίας εκατό χιλιάδων ευρώ #100.000,00€#
(απαλλάσσεται ΦΠΑ)
ΕΙΔΟΣ (Β): Δύο (02) κύριες μηχανές και δύο (02) μειωτήρες-αναστροφείς για τις ανάγκες της Πλοηγίδας Π.Υ.
51 του Πλοηγικού Σταθμού Πάτρας, προϋπολογισθείσας αξίας εκατό χιλιάδων ευρώ #100.000,00€#
(απαλλάσσεται ΦΠΑ)
συνολικής εκτιμώμενης αξίας σύμβασης διακοσίων χιλιάδων ευρώ #200.000,00€# (απαλλάσσεται ΦΠΑ).
Αποτέλεσμα του παραπάνω αναφερομένου διαγωνισμού ήταν η κατακύρωση της εν θέματι προμήθειας
για το Είδος……………..με την υπ’ αριθμ. ………………………….. Απόφαση του .................................. στην εταιρεία με
την επωνυμία: «………………………............……………» και το διακριτικό τίτλο .................................., σύμφωνα με την
προσφορά της, αντί του συνολικού ποσού των ……………………….€ (…………………………………………………),
συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων, ως αναλυτικά αναφέρεται στα επόμενα άρθρα.
Σύμφωνα με την 20977/23-8-2007 (ΦΕΚ 1673/Β/23-8-2007) κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης
και Επικρατείας «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.
3414/2005», η εταιρεία «……………………………………………», υπέβαλε τις από …..-…..-202……. υπεύθυνες δηλώσεις
του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 των νόμιμων εκπροσώπων της ότι δεν έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση
κατά την έννοια του άρθρου 3 του Ν. 3310/2005 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 3414/2005.
Για την υπογραφή της παρούσας σύμβασης προηγήθηκε προσυμβατικός έλεγχος νομιμότητας και
εγκρίθηκε η υπογραφή αυτής, σύμφωνα με την υπ’ αριθ.___________ Πράξη της από _________ συνεδριάσεως
του ________ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς εντός του έτους 2020 δημοσιεύθηκε από το Φορέα
μας και βρίσκεται σε εξέλιξη η διαγωνιστική διαδικασία της υπ’ αριθ. 02/2020 Διακήρυξης ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ2ο (ΑΔΑΜ: 20PROC006618068, ΑΔΑ:ΩΘ484653ΠΩ-Ψ76) για την «Προμήθεια υλικών και ανταλλακτικών για τη
συντήρηση των Πλωτών Μέσων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.» συνολικής εκτιμώμενης αξίας #7.000.000,00€#, στην οποία
περιλαμβάνονται όμοια Είδη με αυτά της παρούσας Διακήρυξης [βλ. Είδη (Α) και (Β) της παρούσας – Είδη (Α) και
(Β) της υπ’ αριθ. 02/2020 Διακήρυξης]. Η εν λόγω κατάτμηση δεν πραγματοποιήθηκε με σκοπό την αποφυγή
εφαρμογής οποιασδήποτε διάταξης του ν.4412/2016, ως εκ τούτου ο παρόν διαγωνισμός υπέκειτο σε
προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας από αρμόδιο Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με τις οικείες
διατάξεις.
Ύστερα από αυτά, ο …………………........................, με την παραπάνω ιδιότητά του, αναθέτει στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ
και αυτή αναλαμβάνει την εκτέλεση της προμήθειας με τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες τις οποίες
αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
ΑΡΘΡΟ 1ο
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται να προβεί στην προμήθεια και παράδοση του/των κάτωθι Είδους/Ειδών, όπως
αναλυτικά αυτό περιγράφεται/ονται στην Απόφαση Κατακύρωσης, σε συνδυασμό µε την προσφορά της
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (Τεχνική - Οικονομική), καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές (Παράρτημα Α’) της υπ’
αριθ._____/2020 Διακήρυξης, οι όροι της οποίας αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 2o
ΠΟΣΟΤΗΤΑ - ΕΙΔΟΣ - ΑΞΙΑ - ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Οι ποσότητες, τα είδη, οι τιμές και η Υπηρεσία για την οποία προορίζονται, ορίζονται ως κατωτέρω:
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Εργοδότης ή Κύριος του
Έργου:

Είδος

Μονάδα
Μέτρησης

Ποσότητα

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

Υπουργείο Ναυτιλίας και
Νησιωτικής
Πολιτικής/
Γενική
Γραμματεία
Λιμένων,
Λιμενικής
Πολιτικής
και
Ναυτιλιακών
Επενδύσεων/Διεύθυνση
Πλοηγικής
Υπηρεσίας
(ΥΝΑΝΠ/ΓΓΛΛΠΝΕ/ΔΠΥ)

Αξία ….. :
Κρατήσεις υπέρ τρίτων

€
€

Γενικό Σύνολο & ολογράφως:

€

Η ανωτέρω τιμή νοείται για παράδοση των ανωτέρω Ειδών, με όλες τις συνομολογηθείσες ιδιότητες και
άνευ πραγματικών ελαττωμάτων, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή και ελεύθερων παντός νομικού
ελαττώματος, με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ στους τόπους που ορίζεται στη διακήρυξη
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄) και συμπεριλαμβάνει κρατήσεις και κάθε είδους δαπάνη και τα έξοδα μεταφοράς.
Η παραπάνω τιμή θα παραμείνει σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης και δεν
υπόκειται σε καμία μεταβολή από οποιαδήποτε αιτία.
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ βαρύνεται, κατά περίπτωση, µε κρατήσεις, μεταφορικά, έξοδα εκτελωνισμού, ασφάλιση
είδους, ζυγιστικά, εκφορτωτικά, κλπ έξοδα - επιβαρύνσεις μέχρι την προσήκουσα, κατά τους όρους του
παρόντος άρθρου, παράδοση του υπό προμήθεια είδους.
ΑΡΘΡΟ 3ο
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Τα υπό προμήθεια Είδη που αναφέρονται στα Άρθρα 1 και 2 θα ανταποκρίνονται στα τεχνικά
χαρακτηριστικά που προβλέπονται στην προσφορά της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (τεχνική – οικονομική) και θα καλύπτουν τους
όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες αναλύονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της υπ’ αριθμ. ____/2020
Διακήρυξης και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.
Επίσης, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ πέρα από την υποχρέωσή της για συμμόρφωση µε τους όρους, τις τεχνικές
προδιαγραφές της Διακήρυξης και την Προσφορά της (τεχνική – οικονομική), οφείλει να κατασκευάσει τα υπό
προμήθεια Είδη σύμφωνα µε τους καλώς εννοούμενους κανόνες ορθής τεχνικής και πρακτικής, θα υπόκειται δε
στον έλεγχο και θα συμμορφώνεται µε τις οδηγίες των αρμόδιων Υπηρεσιών και Επιτροπών του Υπουργείου.

ΑΡΘΡΟ 4ο
ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ
ΠΑΡΑΔΟΣΗ: Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το/τα υπό προμήθεια Είδος/Είδη σε πλήρη
λειτουργία και έτοιμα προς χρήση (με ευθύνη και δαπάνη του ιδίου) όπως ειδικότερα ορίζεται στο Άρθρο 6.1 και
στο Παράρτημα Α’ Τεχνικές Προδιαγραφές της Διακήρυξης και την Προσφορά της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (τεχνική –
οικονομική), ως ακολούθως:
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ΕΙΔΟΣ (Α):

Το Είδος θα παραδοθεί εντός εξήντα (60) ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας
υπογραφής της Σύμβασης.
Η αναγκαία εκπαίδευση σε δύο (02) άτομα που ανήκουν στο τεχνικό προσωπικό του
Πλοηγικού Σταθμού Θεσσαλονίκης, διάρκειας τουλάχιστον τριών (03) εργασίμων ημερών, θα
παρασχεθεί μέσα στο ίδιο ως άνω χρονικό διάστημα των εξήντα (60) ημερών.
Ο τόπος εγκατάστασης/παράδοσής του, ο οποίος θα βρίσκεται εντός του νομού
Θεσσαλονίκης, θα υποδειχθεί εγγράφως στον ανάδοχο από τον Πλοηγικό Σταθμό
Θεσσαλονίκης, κατόπιν σχετικής έγγραφης συνεννόησής του με τον ανάδοχο του έργου και
τη Διεύθυνση Πλοηγικής Υπηρεσίας, το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την υπογραφή
της σύμβασης.

ΕΙΔΟΣ (Β):

Το Είδος θα παραδοθεί εντός εξήντα (60) ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας
υπογραφής της Σύμβασης.
Η αναγκαία εκπαίδευση σε δύο (02) άτομα που ανήκουν στο τεχνικό προσωπικό του
Πλοηγικού Σταθμού Πάτρας, διάρκειας τουλάχιστον τριών (03) εργασίμων ημερών, θα
παρασχεθεί μέσα στο ίδιο ως άνω χρονικό διάστημα των εξήντα (60) ημερών.
Ο τόπος εγκατάστασης/παράδοσής του, ο οποίος θα βρίσκεται εντός του νομού Αχαΐας, θα
υποδειχθεί εγγράφως στον ανάδοχο από τον Πλοηγικό Σταθμό Πάτρας κατόπιν σχετικής
έγγραφης συνεννόησής του με τον ανάδοχο του έργου και τη Διεύθυνση Πλοηγικής
Υπηρεσίας, το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

Για τυχόν καθυστερήσεις από τον ανωτέρω απώτατο χρόνο παράδοσης θα επιβάλλονται στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ οι
προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία κυρώσεις. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου
παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς
αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση του συμβατικού είδους, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη
περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο
άρθρο 207 του Ν. 4412/2016.
Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει το είδος μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η
σύμβαση, το Παράρτημα Α’ Τεχνικές Προδιαγραφές της Διακήρυξης και της Προσφοράς της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (τεχνική –
οικονομική). Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης του είδους μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες
σωρευτικές προϋποθέσεις:
α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 ,
β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου μετά από γνωμοδότηση
αρμοδίου συλλογικού οργάνου (Επιτροπή Διενέργειας), είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και
εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής, είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο
υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,
γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.
Αν τα Είδη φορτωθούν ή παραδοθούν/εγκατασταθούν ή αντικατασταθούν μετά τη λήξη του συμβατικού
χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 209 του Ν.
4412/2016, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Το
παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της εκπρόθεσμα παραδοθείσας ποσότητας του
είδους, χωρίς ΦΠΑ. Εάν η ποσότητα του είδους που παραδόθηκε εκπρόθεσμα επηρεάζει τη χρησιμοποίηση
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αυτής που παραδόθηκε εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής
ποσότητας αυτών. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση ή
παράδοση/εγκατάσταση ή αντικατάσταση του είδους, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου (Επιτροπή Διενέργειας), δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε
πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και
παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δε φόρτωσε, παρέδωσε/εγκατέστησε ή αντικατέστησε τα συμβατικά είδη ή
δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε,
σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του Ν. 4412/2016, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την
ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου (Επιτροπή Διενέργειας). Στον
οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, με απόφαση του αποφαινόμενου
οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου (Επιτροπή Διενέργειας), το οποίο υποχρεωτικά
καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της
σύμβασης.
Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων
προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 4412/2016 κατά τα
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του Ν. 4412/2016.
ΠΑΡΑΛΑΒΗ: H παραλαβή των Ειδών (Α) και (Β) γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που
συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/1668 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 208 του ως άνω νόμου και το Παράρτημα Α’ (Τεχνικές Προδιαγραφές) της παρούσας. Κατά τη διαδικασία
παραλαβής των Ειδών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί
και ο ανάδοχος.
Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.
Ο διαθέσιμος χρόνος για δοκιμές στην Ελληνική επικράτεια, προκειμένου η Ε.Π.Π. να ολοκληρώσει την οριστική
ποιοτική και ποσοτική παραλαβή κάθε Είδους είναι έως τριάντα (30) ημέρες από την παράδοσή του από τον
Ανάδοχο, κατά τα αναλυτικά οριζόμενα στο Κεφάλαιο 11 του Παραρτήματος Α΄- Τεχνικές Προδιαγραφές κάθε
Είδους.
Άρθρο 5ο
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ: (Συμπληρώνεται κατά περίπτωση) [Κεφάλαιο 7 των τεχνικών προδιαγραφών (Παράρτημα Α΄)]
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: (Συμπληρώνεται κατά περίπτωση) [Κεφάλαιο 10 των τεχνικών προδιαγραφών (Παράρτημα Α΄)]
Κατά τα λοιπά για την εγγυημένη λειτουργία ισχύουν τα όσα ορίζονται στην υπ’ αριθ. 13/2020 Διακήρυξη σε
συνδυασμό με την τεχνική και οικονομική προσφορά της προμηθεύτριας εταιρείας.

68

Άρθρο 221 παρ. 11 β) του Ν. 4412/2016: “ Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας συγκροτείται τριμελής ή πενταμελής Επιτροπή παρακολούθησης και
παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου. Το όργανο αυτό εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, προβαίνοντας, σε
μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά
πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων
μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρωΝ. Με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου μπορεί να συγκροτείται δευτεροβάθμια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με τις
παραπάνω αρμοδιότητες”
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Άρθρο 6ο
ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
1. Η πληρωμή της αξίας του είδους στον ανάδοχο θα γίνει με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά
την οριστική παραλαβή του είδους.
2. Ο παραπάνω τρόπος πληρωμής εφαρμόζεται και στις τμηματικές παραδόσεις.
Η πληρωμή της συμβατικής αξίας του υπό προμήθεια είδους θα πραγματοποιηθεί, ύστερα από έγγραφη εντολή
της αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας του πρώτου συμβαλλομένου και μετά από τη διαβίβαση των απαραίτητων
δικαιολογητικών πληρωμής, μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking) στο όνομα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«……………………………………………» μέχρι του ποσού των ……..…………….€.
Για τη διενέργεια της πληρωμής τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι κατ’ ελάχιστον τα εξής:
α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής,
αποδεικτικό προσκόμισης του είδους στην αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 208 του Ν. 4412/2016.
β) Αποδεικτικό παράδοσης του είδους στον φορέα.
γ) Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν.
δ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.
* Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή,
μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία ή
στα έγγραφα της σύμβασης.
Η δαπάνη για την πληρωμή της προμήθειας υπόκειται σε υπέρ τρίτων κρατήσεις, όπως αυτές αναγράφονται στις
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ της υπ’ αριθμ. 01/2020 Διακήρυξης, οι οποίες ανέρχονται σε:
α)* 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν.4013/2011,
όπως ισχύει.
β)* 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του Ν.
4412/2016.
γ)* 0,02% υπέρ Δημοσίου σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 6 του Ν. 4412/2016 υπό την προϋπόθεση έκδοσης
της προβλεπόμενης στην ως άνω παράγραφο ΚΥΑ.
*Οι ως άνω κρατήσεις [(α)-(γ)] υπόκεινται περαιτέρω σε παρακράτηση χαρτοσήμου 3% (ποσό Α’) σύμφωνα με
τα άρθρα 12 και 13 του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου και εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. που αντιστοιχεί σε ποσοστό 20%
επί του Α’ ποσού, σύμφωνα με το Ν. 4169/1961.
δ) 4% υπέρ ΜΤΝ, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Α.Ν. 2141/1939.
ε) 2% υπέρ ΕΛΟΑΝ, σύμφωνα με το ν.δ.398/74 (ΦΕΚ΄116/74).
* Οι ως άνω κρατήσεις [(δ) και (ε)] υπόκεινται περαιτέρω σε παρακράτηση χαρτοσήμου 2% (ποσό Β’) και
εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. που αντιστοιχεί σε ποσοστό 20% επί του Β’ ποσού.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση εισοδήματος αξίας 4%
ή 8% επί του καθαρού ποσού, αναλόγως αν πρόκειται για προμήθεια αγαθού ή παροχή υπηρεσίας.
Οι υπέρ του δημοσίου ή τρίτων κρατήσεις για φόρους, τέλη ή δικαιώματα κλπ αφαιρούνται από την πληρωμή
του δικαιούχου.
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Κεφάλαιο Πλοηγικής Υπηρεσίας. Η δαπάνη για την εν
λόγω σύμβαση βαρύνει: (επιλέγεται αναλόγως με το Είδος)
•

για το ΕΙΔΟΣ Α: τον προϋπολογισμό εξόδων του ΚΠΥ στους ΚΑΕ 0889δ-1439δ-9741δ του οικονομικού
έτους 2020 και

•

για το ΕΙΔΟΣ Β: τον προϋπολογισμό εξόδων του ΚΠΥ τους ΚΑΕ 0889θ-1439θ-9741θ του οικονομικού
έτους 2020
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Διευκρινίζεται ότι:
1. Δεν θα γίνεται πληρωμή από το Δημόσιο χωρίς προηγούμενη προσκόμιση από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ στην αρμόδια
Υπηρεσία πιστοποιητικού/ών ασφαλιστικού/ών φορέα/ων από το/τα οποίο/α να προκύπτει ανυπαρξία οφειλής
της επιχειρήσεως προς αυτό/ά, καθώς και πιστοποιητικού φορολογικής ενημερότητας διαφορετικά θα
αποδίδεται από το Δημόσιο κατευθείαν στον ασφαλιστικό φορέα ή στο Δημόσιο αντίστοιχα σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις. Πιστοποιητικά απαιτούνται από όλους τους οργανισμούς κύριας και επικουρικής
κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν
προσωπικό ο ανάδοχος σύμφωνα με τα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής και προσωρινού αναδόχου.
2. Η υποβολή του τιμολογίου εξόφλησης από τον προμηθευτή δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας
εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής και η εξόφλησή του θα γίνει εντός των προβλεπόμενων στη
νομοθεσία προθεσμιών.
ΑΡΘΡΟ 7ο
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ - ΕΚΧΩΡΗΣΗ
Α. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης αυτής η ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατέθεσε την υπ’ αριθμ. ….……………….
εγγυητική επιστολή της Τράπεζας …………..……………………. ποσού …….……………………. ΕΥΡΩ ισχύος ………….………, που
καλύπτει το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας (απαλλάσσεται Φ.Π.Α.), σύμφωνα µε το άρθρο 72 του Ν.
4412/2016.
(ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ, ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ)
Επιστροφή Εγγυητικών
α Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή κάθε Είδους.
β) Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη
παράδοση, η επιστροφή της εγγύησης καλής εκτέλεσης γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα,
των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.
Οι εγγυήσεις προβλέπουν ότι σε περίπτωση κατάπτωσής τους το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον τέλος χαρτοσήμου.
Σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου υπόκειται και το τυχόν οφειλόμενο ποσό λόγω επιβολής προστίμου.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της ή αποδεσμεύεται τμηματικά, κατά το ποσό που
αναλογεί στην αξία του μέρους του τμήματος του είδους που παραλήφθηκε οριστικά μετά την οριστική
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης, κατόπιν γνωμοδότησης του αρμόδιου
συλλογικού οργάνου όπου απαιτείται.
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται, πριν την αποδέσμευση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της σύμβασης, να
καταθέσει ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της
συμβατικής αξίας της προμήθειας (σύμφωνα με το Παράρτημα Γ΄ της υπ’ αριθ. 13/2020 Διακήρυξης και το
υπόδειγμα Γ’ αυτής) για κάθε Είδος ξεχωριστά, ο χρόνος ισχύος της οποίας θα άρχεται από την ημερομηνία
οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής κάθε είδους και θα είναι κατά τρεις (03) μήνες μεγαλύτερος από
τον οριζόμενο στη σύμβαση χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας.
Β. ΕΚΧΩΡΗΣΗ
Απαγορεύεται η εκχώρηση σε άλλο πρόσωπο των εκ της συμβάσεως απορρεουσών υποχρεώσεων του
αναδόχου, καθώς και η εκχώρηση των απαιτήσεών του σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, χωρίς
τη προηγούμενη ρητή και έγγραφη συγκατάθεση της αναθέτουσας αρχής.

ΑΡΘΡΟ 8ο
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Ανήκει στην αριθ. 13/2020 Διακήρυξη Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου

ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΡΗΤΡΕΣ
1. Για τυχόν καθυστερήσεις από τον προβλεπόμενο χρόνο παράδοσης, αθέτηση ή µη εκτέλεση ή µη κανονική
εκτέλεση οποιουδήποτε όρου της σύμβασης από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, θα επιβάλλονται σ’ αυτήν από την Υπηρεσία οι
προβλεπόμενες στο Ν. 4412/2016 και στην υπ’ αριθ. 13/2020 Διακήρυξη κυρώσεις και ποινικές ρήτρες.
2. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται ιδίως να προβεί σε μονομερή λύση της σύμβασης εφόσον συντρέχουν οι
προβλεπόμενες από το άρθρο 133 του Ν. 4412/2016 προϋποθέσεις καθώς και σε κήρυξη του αναδόχου
εκπτώτου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 203 του Ν. 4412/2016.
3. Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο Ανάδοχος θα υπόκειται σε κυρώσεις σύμφωνα με τις
Τεχνικές Προδιαγραφές κάθε Είδους (Παράρτημα Α’ της υπ’ αριθ. 13/2020 Διακήρυξης).
ΑΡΘΡΟ 9ο
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Θεμελιώδη όρο της σύμβασης αποτελεί η τήρηση από τον ανάδοχο των υποχρεώσεων που απορρέουν
από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί
με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του Ν.
4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την
εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των
ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
Για όλα τα λοιπά θέματα της παρούσης σύμβασης, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α’
147) και του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 143) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, καθώς
και της κατ’ εξουσιοδότηση αυτών εκδοθείσας νομοθεσίας, των οποίων η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έλαβε γνώση και δέχθηκε
αυτούς ανεπιφύλακτα, σε συνδυασμό προς τους όρους της Δ/ξης με αριθ. 01/2020 και την τεχνική και
οικονομική προσφορά της.
Όπου δεν ορίζεται διαφορετικά στη σύμβαση ισχύουν τα αναφερόμενα στην προσφορά (Οικονομική Τεχνική) της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και στην υπ’ αριθ. 13/2020 Διακήρυξη. Σε περίπτωση αντίθεσης ή αμφιβολίας, οι όροι της
διακήρυξης και της παρούσας σύμβασης θεωρούνται ισχυρότεροι της προσφοράς.
Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την
εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια
για τη φιλική επίλυσή τους σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών.
Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα
είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στον Πειραιά.
Επιτρέπεται η τροποποίηση όρων της παρούσης όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο, μόνο όταν συμφωνούν
προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, εφόσον πληρούνται οι όροι του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016. Για
την τροποποίηση της σύμβασης απαιτείται γνωμοδότηση των αρμοδίων επιτροπών του ΥΝΑΝΠ, απόφαση του
αποφασίζοντος οργάνου της αναθέτουσας αρχής και υπογραφή τροποποιητικής σύμβασης.
Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση και αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε παρουσία και των δύο
συμβαλλόμενων μερών, υπογράφεται νόμιμα και από τους δύο συμβαλλόμενους σε τρία (03) όμοια πρωτότυπα.
Από τα ανωτέρω πρωτότυπα της σύμβασης δύο (02) παραμένουν στο Υπουργείο Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2ο το δε άλλο θα λάβει ο εκπρόσωπος της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ που ενεργεί για
λογαριασμό της.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
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