ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΝΣΗΡΗΗ ΔΟΡΤΦΟΡΙΚΩΝ ΡΑΔΙΟΦΑΡΩΝ ΕΝΔΕΙΞΗ ΘΕΗ
ΚΙΝΔΤΝΟΤ (EPIRBs) ΣΑ 406 ΜΗz COSPAS - SARSAT (SATELLITE EPIRB 406/121.5MHz)

1.

κοπόσ

Σο Α.Λ. – ΕΛ.ΑΚΣ. πρόκειται να προβεί ςτθ ςυντιρθςθ εξιντα (60) δορυφορικϊν ραδιοφάρων ζνδειξθσ
κζςθσ κινδφνου (EPIRBs) McMurdo SMARTFIND E5 που κατζχει το Λ..- ΕΛ. ΑΚΣ. για τισ ανάγκεσ των
πλωτϊν μζςων Λ – ΕΛ. ΑΚΣ. Προχπολογιςμόσ : 6.000,00 Ευρϊ (απαλλάςςεται Φ.Π.Α.).
Πθγι Χρθματοδότθςθσ : Γαλάηιο Σαμείο ζτουσ 2021. Κριτιριο Κατακφρωςθσ : θ πλζον ςυμφζρουςα από
οικονομικι άποψθ προςφορά με μοναδικό κριτιριο προςδιοριςμοφ τθν τιμι (χαμθλότερθ τιμι)

2.

Τπθρεςίεσ υντιρθςθσ

2.1. Ο Ανάδοχοσ κα παρζχει αδαπάνωσ υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ ξθράσ / Ετιςιου Ελζγχου ςε εξιντα (60)
δορυφορικοφσ ραδιοφάρουσ ζνδειξθσ κζςθσ κινδφνου (EPIRBs 406 ΜΗz) McMurdo SMARTFIND E5
που κατζχει το Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ., ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ ΤΑ 4113.192/01/22-09-2004 (ΦΕΚ Βϋ
1458), όπωσ ιςχφει, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ αντικατάςταςθσ υδροςτατικοφ μθχανιςμοφ, όπωσ
περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω. Σα απαιτοφμενα αναλϊςιμα / ανταλλακτικά /εργαςία κατά τθ
ςυντιρθςθ βαρφνουν τον Ανάδοχο.
2.2. υγκεκριμζνα, μετά τθν υπογραφι τθσ φμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει τισ
υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ ξθράσ, ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ ΤΑ 4113.192/01/22-09-2004 (ΦΕΚ Βϋ
1458), όπωσ ιςχφει, ςε ζκαςτο δορυφορικό ραδιοφάρο ζνδειξθσ κζςθσ κινδφνου (EPIRBs) McMurdo
SMARTFIND E5 εκ των εξιντα που κα παραδίδεται ςε αυτόν ςε χρονικό διάςτθμα εντόσ 60 θμερϊν
από τθν υπογραφι τθσ φμβαςθσ με μζριμνα τθσ Τπθρεςίασ. ε περίπτωςθ υπογραφισ τθσ
φμβαςθσ ςε θμερομθνία προγενζςτερθ τθσ 15/09/2021 οι εξιντα δορυφορικοί ραδιοφάροι
ζνδειξθσ κζςθσ κινδφνου (EPIRBs) McMurdo SMARTFIND E5 κα παραδίδονται ςτον Ανάδοχο με
μζριμνα τθσ Τπθρεςίασ εντόσ 60 θμερϊν από τθν θμερομθνία αυτι (15/09/2021), κακϊσ ζωσ τότε
βρίςκονται εν ιςχφ οι υπθρεςίεσ ετιςιου ελζγχου που ζχουν παραςχεκεί ςτο πλαίςιο τθσ
Π11/2019/12-08-2019 φμβαςθσ ΤΝΑΝΠ/ΓΔΟΤ/ΔΙΠΕΑ που αφορά ςτθ ςυντιρθςθ εξιντα
υφιςτάμενων Δορυφορικϊν Ραδιοφάρων ζνδειξθσ κζςθσ κινδφνου (EPIRB). Ο Ανάδοχοσ
υποχρεοφται να αντικαταςτιςει τον υδροςτατικό μθχανιςμό ςε ζκαςτο EPIRB που παραδίδεται ςε
αυτόν και να παραδίδει εντόσ 10 θμερϊν από τθν θμερομθνία παράδoςθσ ςε αυτόν τον εξοπλιςμό
ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ Τπθρεςίασ, ςυνοδευόμενο από πιςτοποιθτικό καλισ λειτουργίασ. Η εργαςία,
οι υδροςτατικοί μθχανιςμοί και τυχόν αναλϊςιμα/λοιπά ανταλλακτικά κα βαρφνουν τον Ανάδοχο
χωρίσ επιπρόςκετο κόςτοσ για τθν Τπθρεςία.
2.3. Επιπρόςκετα, ζνα ζτοσ μετά τθν οριςτικι ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι, ςτο πλαίςιο τθσ
εγγφθςθσ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει τισ υπθρεςίεσ ετιςιου ελζγχου, ςφμφωνα με τισ
απαιτιςεισ τθσ ΤΑ 4113.192/01/22-09-2004 (ΦΕΚ Βϋ 1458), όπωσ ιςχφει, ςε ζκαςτο εκ των εξιντα
(60) δορυφορικϊν ραδιοφάρων ζνδειξθσ κζςθσ κινδφνου (EPIRBs) McMurdo SMARTFIND E5 που κα
παραδοκεί ςε αυτόν με μζριμνα τθσ Τπθρεςίασ και να παραδϊςει τον εξοπλιςμό ςτισ εγκαταςτάςεισ
τθσ Τπθρεςίασ εντόσ 72 ωρϊν, ςυνοδευόμενο από πιςτοποιθτικό καλισ λειτουργίασ.
2.4. Ο εξοπλιςμόσ κα παραδίδεται κάκε φορά ςτισ εγκαταςτάςεισ του Αναδόχου για τθ ςυντιρθςθ με
μζριμνα τθσ Τπθρεςίασ. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει τισ υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ, όπωσ
περιγράφεται αναλυτικά παραπάνω και να παραδίδει τον εξοπλιςμό ςυνοδευόμενο από
πιςτοποιθτικό καλισ λειτουργίασ ςτισ αποκικεσ τθλεπικοινωνιακοφ υλικοφ τθσ Τπθρεςίασ (ΔΗΔΕΠ
Γϋ- κτίριο Α.Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. Ακτι Βαςιλειάδθ Ε1-Ε2, Πειραιάσ), χωρίσ καμία άλλθ υποχρζωςθ τθσ
Τπθρεςίασ πλθν τθσ προςκόμιςθσ των ςυςκευϊν ςτα εργαςτιρια του Αναδόχου.

2.5. Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να κατακζςει με τθν προςφορά του Πιςτοποιθτικό
Αναγνϊριςθσ ςε ιςχφ από τθ Διεφκυνςθ Επικεϊρθςθσ Πλοίων του Κλάδου Ελζγχου Πλοίων για τθν
παροχι υπθρεςιϊν ςυντιρθςθσ ξθράσ ςε δορυφορικζσ ςυςκευζσ EPIRB 406 ΜΗz του τφπου
McMurdo που κατζχει το Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. για τισ ανάγκεσ των πλωτϊν μζςων Λ – ΕΛ. ΑΚΣ. Με τθν
τεχνικι προςφορά κα πρζπει να προςκομιςτεί υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου του
υποψθφίου Αναδόχου ότι με μζριμνα, ευκφνθ και δαπάνθ του κα προβαίνει ςε όλεσ τισ
απαραίτθτεσ ενζργειεσ για τθ διατιρθςθ του εν λόγω πιςτοποιθτικοφ ςε ιςχφ, κεωρθμζνθ για το
γνιςιο τθσ υπογραφισ. Eν λόγω υπεφκυνθ διλωςθ δφναται να ζχει εκδοκεί θλεκτρονικά μζςω τθσ
Eνιαίασ Ψθφιακισ Πφλθσ (gov.gr).

3.

Εγγφθςθ

3.1. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να δϊςει εγγφθςθ είκοςι τεςςάρων (24) μθνϊν για τθν καλι λειτουργία
ζκαςτου υδροςτατικοφ μθχανιςμοφ. Η εγγφθςθ κα είναι ανεξάρτθτθ από τα προβλεπόμενα ςε
οποιαδιποτε εργοςταςιακι εγγφθςθ και κα καλφπτει οποιαδιποτε βλάβθ ςυμβεί ςτον
προαναφερόμενο εξοπλιςμό (υδροςτατικό μθχανιςμό).
3.2. Ωσ χρόνοσ ζναρξθσ τθσ εγγφθςθσ ορίηεται θ θμερομθνία αντικατάςταςθσ ζκαςτου υδροςτατικοφ
μθχανιςμοφ.
3.3. Η διαςφάλιςθ καλισ λειτουργίασ του εξοπλιςμοφ καλφπτει τθν πλιρθ αποκατάςταςθ κάκε βλάβθσ ι
/και ανωμαλίασ που δεν οφείλεται ςε κακι χριςθ του από το προςωπικό του Λ.-ΕΛ.ΑΚΣ ι ςε
εξωτερικοφσ αςτάκμθτουσ παράγοντεσ (ςειςμοφσ, πλθμμφρεσ κ.τ.λ). Κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ,
ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να επιςκευάςει και να παραδϊςει τον προαναφερόμενο εξοπλιςμό
(υδροςτατικό μθχανιςμό) ςε λειτουργία εντόσ δζκα (10) εργάςιμων θμερϊν ςτισ αποκικεσ
τθλεπικοινωνιακοφ υλικοφ τθσ Τπθρεςίασ (κτίριο Α.Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. Ακτι Βαςιλειάδθ Ε1-Ε2, Πειραιάσ),
χωρίσ καμία άλλθ υποχρζωςθ τθσ Τπθρεςίασ, πλθν τθσ προςκόμιςθσ των ςυςκευϊν ςτα εργαςτιρια
του Αναδόχου.
3.4. ε περίπτωςθ που εμφανιςτεί βλάβθ ι ελάττωμα ςτο ίδιο ανταλλακτικό (υδροςτατικόσ μθχανιςμόσ)
του εξοπλιςμοφ δφο (02) ι παραπάνω φορζσ κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ, ο χρόνοσ εγγφθςθσ τθσ
καλισ λειτουργίασ του ςυγκεκριμζνου ανταλλακτικοφ κα προςαυξάνεται κατά ζξι (06) επιπλζον
μινεσ.
3.5. Η αποκατάςταςθ (εργαςία-ανταλλακτικό) κάκε βλάβθσ ι ανωμαλίασ του ανταλλακτικοφ
(υδροςτατικόσ μθχανιςμόσ) κα γίνεται χωρίσ καμία επιβάρυνςθ του Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. αφοφ
προςκομιςκεί θ ςυςκευι με μζριμνα τθσ Τπθρεςίασ ςτο εργαςτιριο του Αναδόχου.
3.6. ε περίπτωςθ που θ βλάβθ του υπό προμικεια ανταλλακτικοφ δεν είναι επιςκευάςιμθ τότε το
ανταλλακτικό αντικακίςταται από νζο και αμεταχείριςτο ιδίου ι αναβακμιςμζνου τφπου, ο δε
χρόνοσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ του κα είναι για τον υδροςτατικό μθχανιςμό εικοςιτζςςερισ (24)
μινεσ. τθν περίπτωςθ αντικατάςταςθσ του ανταλλακτικοφ (υδροςτατικόσ μθχανιςμόσ) από νζο, ο
Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν επανζκδοςθ πιςτοποιθτικοφ καλισ λειτουργίασ, όπωσ περιγράφεται
ςτθν παράγραφο 2.2.
3.7. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται, κατά τθν οριςτικι, ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι, να κατακζςει
εγγυθτικι επιςτολι καλισ λειτουργίασ για το ςφνολο τθσ προμικειασ, ποςοςτοφ 10% επί τθσ
κακαρισ ςυμβατικισ τιμισ με χρόνο ιςχφοσ είκοςι ζξι (26) επιπλζον μινεσ από τθν θμερομθνία
οριςτικισ παραλαβισ (παρ/φοσ 4 των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν).

4.

Παρακολοφκθςθ – Παραλαβι

Η παρακολοφκθςθ τθσ προςικουςασ εκτζλεςθσ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ κα πραγματοποιθκεί
από τθν Επιςπεφδουςα Τπθρεςία (Τ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ./Δ.Η.Δ.ΕΠ.).
Η παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν κα πραγματοποιθκεί από τθν αρμόδια Επιτροπι
παρακολοφκθςθσ - παραλαβισ ςυμβάςεων προμθκειϊν και παραλαβισ ςυμβάςεων παροχισ
υπθρεςιϊν, αξίασ από 2.500,00€ ζωσ 60.000,00€ χωρίσ Φ.Π.Α. του Τ.ΝΑ.Ν.Π., κατά τα οριηόμενα ςτθν
κείμενθ νομοκεςία και κατόπιν Τπθρεςιακισ Βεβαίωςθσ τθσ Επιςπεφδουςασ Τπθρεςίασ με τθν οποία κα
βεβαιϊνεται θ ολοκλιρωςθ ςυντιρθςθσ ξθράσ / ζκδοςθσ πιςτοποιθτικϊν καλισ λειτουργίασ /
αντικατάςταςθσ (μθχανιςμόσ-εργαςία) του υδροςτατικοφ μθχανιςμοφ ςτισ εξιντα ςυςκευζσ EPIRB από
τον Ανάδοχο (παρ/φοσ 2.2 των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν) και ο ζλεγχοσ των πιςτοποιθτικϊν καλισ
λειτουργίασ ζκαςτου EPIRB.

ΟΔΗΓΙΕ ΤΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΤ ΠΡΟΦΟΡΑ
Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ προςφζροντεσ ςε ςφραγιςμζνο φάκελο ο οποίοσ κα περιλαμβάνει
δφο (02) υποφακζλουσ, «ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ».
τον ςφραγιςμζνο φάκελο «ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» τοποκετοφνται κάκε ζγγραφο και δικαιολογθτικό και ςε
κάκε περίπτωςθ Τπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/1986 (Αϋ75) υπογεγραμμζνθ από τον νόμιμο εκπρόςωπο
του οικονομικοφ φορζα που επικυμεί να υποβάλει προςφορά με τθν οποία ο προςφζρων κα δθλϊνει ότι ζχει
λάβει γνϊςθ και αποδζχεται ανεξαιρζτωσ όλουσ τουσ όρουσ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, κεωρθμζνθ για το
γνιςιο τθσ υπογραφισ. Eν λόγω υπεφκυνθ διλωςθ δφναται να ζχει εκδοκεί θλεκτρονικά μζςω τθσ Eνιαίασ
Ψθφιακισ Πφλθσ (gov.gr).
τον ςφραγιςμζνο φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» κα πρζπει να ςυμπεριλθφκοφν τα κάτωκι:
- Πλιρθσ και ςαφισ περιγραφι των υπό παροχι υπθρεςιϊν
- Η προςφερόμενθ τιμι ςε Ευρϊ, θ οποία κα αναγράφεται αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ. ε
περίπτωςθ διαφοροποίθςθσ μεταξφ τθσ αναγραφόμενθσ τιμισ αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ,
λαμβάνεται υπόψθ θ τιμι ολογράφωσ. τθν τιμι ςυμπεριλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ και
κάκε άλλθ επιβάρυνςθ κατά τθν κείμενθ νομοκεςία - απαλλαςςομζνου ΦΠΑ .
- Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ (τουλάχιςτον επτά μινεσ).
Οι προςφζροντεσ υποχρεοφνται να αναλφουν το τίμθμα τθσ προςφοράσ τουσ ςφμφωνα με τον πίνακα που
ακολουκεί:

Περιγραφι παρεχόμενων υπθρεςιϊν

Ποςότθτα
(τμχ)

υντιρθςθ εξιντα (60) υφιςτάμενων

δορυφορικϊν ραδιοφάρων ζνδειξθσ
κζςθσ κινδφνου (EPIRBs) McMurdo
SMARTFIND E5

60

Προςφερόμενθ τιμι
ςυντιρθςθσ ανά
τεμάχιο
(απαλλαςςομζνου
ΦΠΑ,
ςυμπεριλαμβανομζνω
ν κρατιςεων υπζρ
Δθμοςίου)

υνολικι προςφερόμενθ
τιμι ςυντιρθςθσ
(απαλλαςςομζνου ΦΠΑ,
ςυμπεριλαμβανομζνων
κρατιςεων υπζρ
Δθμοςίου)

Η τεχνικι προςφορά αποςφραγίηεται πρϊτθ και μόνο αν γίνει αυτι αποδεκτι, αποςφραγίηεται και θ
οικονομικι προςφορά.

ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ
Ο Προςωρινόσ Ανάδοχοσ, ενθμερϊνεται εγγράφωσ από τθν Επιτροπι αξιολόγθςθσ μζςω τθσ
επιςπεφδουςασ

Τπθρεςίασ

(Τ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ..-ΕΛ.

ΑΚΣ./Δ.Η.Δ.ΕΠ.)

για

τθν

υποβολι

των

δικαιολογθτικϊν ανάκεςθσ, όπωσ αυτά προβλζπονται ςτο άρκρο 73 και 74 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ
Αϋ147), ςε ςφραγιςμζνο φάκελο εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ
ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ του. Ο φάκελοσ αυτόσ, ο οποίοσ κα φζρει τθν ζνδειξθ ¨ ΦΑΚΕΛΟ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ¨ και τον τίτλο τθσ προμικειασ, κα περιλαμβάνει, επί ποινι
απόρριψθσ, τα κάτωκι:
Α. Απόςπαςμα ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι ελλείψει αυτοφ,
ιςοδφναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ
μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από
το οποίο προκφπτει ότι δεν υπάρχει εισ βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για τισ
περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. Αϋ 147).
Η υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα πρόςωπα με τθν
ιδιότθτα μζλουσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του οικονομικοφ φορζα ι
προςϊπου που ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, ιδίωσ τουσ
διαχειριςτζσ Ε.Π.Ε. και προςωπικϊν εταιριϊν Ο.Ε. και Ε.Ε. κακϊσ και τον Διευκφνοντα φμβουλο
και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου Ανϊνυμων Εταιριϊν. Εφόςον με τθν προςκόμιςθ του
ανωτζρω αποςπάςματοσ προκφπτει εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα αμετάκλθτθ καταδικαςτικι
απόφαςθ ζςτω για ζναν από τουσ λόγουσ που προβλζπονται ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 73
του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. Αϋ 147), θ ανακζτουςα Αρχι, αποκλείει τον οικονομικό φορζα από τθ
ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Ο οικονομικόσ φορζασ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα
ςτθν παρ. 9 του άρκρου 80 Ν 4412/16 (ΦΕΚ Αϋ147), αντί του προαναφερκζντοσ αποςπάςματοσ,
δφναται να υποβάλει Τπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/1986 (Αϋ 75), κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ
υπογραφισ. Eν λόγω υπεφκυνθ διλωςθ δφναται να ζχει εκδοκεί θλεκτρονικά μζςω τθσ Eνιαίασ
Ψθφιακισ Πφλθσ (gov.gr).

B. Πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι, από το οποίο να
προκφπτει ότι κατά τθν θμερομθνία τθσ ωσ άνω ειδοποίθςισ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ
υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) και ωσ
προσ τισ φορολογικζσ του υποχρεϊςεισ (ιτοι φορολογικι και αςφαλιςτικι ενθμερότθτα).
Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που
υποβλικθκαν, απορρίπτεται εξ ολοκλιρου θ προςφορά του υποψθφίου αναδόχου και θ ανάκεςθ
γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από
οικονομικι άποψθ προςφορά, εφόςον υπάρχει άλλθ αποδεκτι οικονομικι προςφορά και
εφόςον τα ¨Δικαιολογθτικά Ανάκεςθσ¨ πλθροφν τισ προχποκζςεισ.

