ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ
1.Χρόνοσ Κατάθεςησ Προςφορών: 45 ημζρεσ από τθν θμερομθνία θλεκτρονικισ αποςτολισ τθσ προκιρυξθσ ςτθν
Υπθρεςία Επιςιμων Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ κατά τα διαλαμβανόμενα ςτο άρκρο 27 παρ. 1 του Ν.
4412/2016.
2.Εγγυητική Επιςτολή Καλήσ Λειτουργίασ: Σο φψοσ εγγυητικήσ επιςτολήσ καλήσ λειτουργίασ θα ανζρχεται ςε
ποςοςτό 10% επί τησ ςυμβατικήσ αξίασ τησ προμήθειασ (άνευ Φ.Π.Α.). Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εν λόγω εγγυθτικισ
επιςτολισ κα άρχεται από τθν επομζνθ τθσ οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ των ειδϊν και κα είναι κατά
τρεισ (03) μινεσ μεγαλφτεροσ από τον οριηόμενο ςτισ Τεχνικζσ Προδιαγραφζσ χρόνο εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ
ζκαςτου είδουσ.
3.Καταλληλότητα άςκηςησ επαγγελματικήσ δραςτηριότητασ
Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να αςκοφν
εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο του ζργου. Οι οικονομικοί φορείσ που
είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα
επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε
άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Παράρτθμα XI του Προςαρτιματοσ Αϋ του Ν. 4412/2016. Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν
φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν
προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται
να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα. Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα
οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο
Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Υλικοφ.
4.Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Όςον αφορά ςτθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, οι
οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν/παρζχουν μζςο γενικό ετιςιο κφκλο εργαςιϊν ςυναρτιςει τθσ
θμερομθνίασ ςφςταςθσ του οικονομικοφ φορζα ωσ ακολοφκωσ:
είτε γενικό μζςο ετιςιο κφκλο εργαςιϊν για τα ακόλουκα ζτθ:
- ζτοσ: (2018) κφκλο εργαςιϊν (#1.100.000,00€) νόμιςμα (Ευρϊ),
- ζτοσ: (2019) κφκλο εργαςιϊν (#1.100.000,00€) νόμιςμα (Ευρϊ),
- ζτοσ: (2020) κφκλο εργαςιϊν (#1.100.000,00€) νόμιςμα (Ευρϊ),
είτε μζςο γενικό κφκλο εργαςιϊν για τα τρία (03) τελευταία ζτθ #1.100.000,00€# νόμιςμα ευρώ.
5.Σεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Oι οικονομικοί φορείσ απαιτείται:
i) να διακζτουν εγκαταςτάςεισ και εξοπλιςμό κατάλλθλα για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν που απαιτοφνται.
ii) να διακζτουν κατάλλθλεσ εγκαταςτάςεισ με επαρκι χϊρο για τθν ανζλκυςθ πλοίου ομοίου με τα εν κζματι
περιπολικά πλοία.

