ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
ΤΝΣΗΡΗΗ ΜΗΥΑΝΧΝ ΚΑΣΑΣΡΟΦΗ ΕΓΓΡΑΦΧΝ
ΠΡΟ ΚΑΛΤΦΗ ΑΝΑΓΚΧΝ Τ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ
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Ι. ΓΕΝΙΚΑ
το παρόν τεφχοσ περιγράφονται οι τεχνικζσ απαιτιςεισ για τθν παροχι υπθρεςιϊν προλθπτικισ και
επανορκωτικισ ςυντιρθςθσ μθχανϊν καταςτροφισ εγγράφων του Τ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. (CPV:
50310000-1)

II. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΑΠΑΝΗ
Η προχπολογιςκείςα δαπάνθ ανζρχεται ςτο ποςό των χιλίων ογδόντα ευρώ #6.076,00€#,
ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. 24% και κρατιςεων υπζρ Δθμοςίου.

III. ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ
Ωσ κριτιριο ανάκεςθσ τθσ παροφςασ προμικειασ ορίηεται θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι
άποψθ προςφορά με μοναδικό κριτιριο προςδιοριςμοφ τθν τιμι (χαμθλότερθ τιμι).
IV. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΤ

Η παροχι υπθρεςιϊν προλθπτικισ και επανορκωτικισ ςυντιρθςθσ μθχανϊν καταςτροφισ εγγράφων
του Τ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. αφορά τρεισ (03) μθχανζσ καταςτροφισ εγγράφων του καταςκευαςτικοφ
οίκoυ HSM και πιο ςυγκεκριμζνα δφο (02) καταςτροφείσ τφπου SECURIO AF500 και ζνασ (01)
καταςτροφζασ τφπου SECURIO AF150.
Ο ανάδοχοσ αναλαμβάνει το κόςτοσ τυχόν ανταλλακτικϊν και αναλωςίμων (όπωσ π.χ. γρανάηια,
ροδάκια τροφοδοςίασ χαρτιοφ, υλικό λίπανςθσ κ.λ.π), που κα απαιτοφνται για τθν προλθπτικι και
επανορκωτικι ςυντιρθςθ.

V. ΑΝΑΓΓΕΛΙΕ ΒΛΑΒΩΝ – ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΗ

Ωσ βλάβθ νοείται θ δυςλειτουργία μθχανιματοσ που οφείλεται είτε ςε μθχανικι δυςλειτουργία
είτε ςε απαίτθςθ για αλλαγι ανταλλακτικοφ-αναλωςίμου.
Η αναγγελία βλάβθσ κα γίνεται μζςω τθλεφωνικισ επικοινωνίασ. Σα ςτοιχεία επικοινωνίασ του
αναδόχου (διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, τθλεφωνικόσ αρικμόσ επικοινωνίασ) κα αναφζρονται
ςτθν τεχνικι προςφορά ενϊ για οποιαδιποτε τροποποίθςθ κατά τθν διάρκεια τθσ φμβαςθσ κα γίνει με
ζγγραφθ ενθμζρωςθ από τον ανάδοχο προσ τον φορζα.
Η αναγγελία βλαβϊν δφναται να γίνεται Δευτζρα με Παραςκευι μεταξφ των ωρϊν 9:00 και 16:00,
πλθν αργιϊν.
Ο ανάδοχοσ κα ανταποκρίνεται ςε κλιςεισ / αιτιματα του φορζα με επίςκεψθ ςτον χϊρο όπου
προκφπτει θ βλάβθ εντόσ τθσ ίδιασ ι το αργότερο τθσ επόμενθσ εργάςιμθσ. Ακολοφκωσ, ςε χρονικό
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διάςτθμα ζωσ και πζντε (05) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμζρα απόκριςισ του ςτθν κλιςθ / αίτθμα του
φορζα, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να επιδιορκϊςει τθν βλάβθ ι να αντικαταςτιςει τον καταςτροφζα με
ζτερο προςωρινό, τουλάχιςτον, ίδιασ κατθγορίασ, με δικά του ζξοδα. τθν περίπτωςθ αυτι, υποχρεοφται
να επιδιορκϊςει τθν βλάβθ, ςε χρονικό διάςτθμα τριάντα (30) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμζρα
ειδοποίθςισ του.
ε περίπτωςθ που θ βλάβθ οφείλεται αποδεδειγμζνα ςε κακι χριςθ του μθχανιματοσ ι ςε
φυςικά φαινόμενα (πχ πλθμμφρεσ, πυρκαγιά, αυξομείωςθ τάςθσ ρεφματοσ) ο ανάδοχοσ δεν
υποχρεοφται ςτθν επιδιόρκωςθ βλάβθσ

VΙ . ΡΗΣΡΕ
ε περίπτωςθ που υπάρξει υπζρβαςθ τθσ μζγιςτθσ χρονικισ διάρκειασ από τθν θμζρα απόκριςθσ
ςτθν κλιςθ/αίτθμα του φορζα πζντε (05) εργάςιμεσ θμζρεσ ςτθν περίπτωςθ άμεςθσ επιδιόρκωςθσ ι
αντικατάςταςθσ και τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ ςτθν περίπτωςθ επιδιόρκωςθσ εφόςον ζχει υπάρξει
αντικατάςταςθ, όπωσ αναφζρονται ςτθν παράγραφο V του παρόντοσ τεφχουσ, κα ενεργοποιείται ριτρα.
Σο ποςό τθσ ριτρασ για κάκε θμζρα κακυςτζρθςθσ αποκατάςταςθσ κάκε βλάβθσ ιςοφται με το 3%
του ςυμβατικοφ τιμιματοσ χωρίσ ΦΠΑ και κα παρακρατείται από το τμθματικό ςυμβατικό τίμθμα. Κάκε
φορά που κα ενεργοποιείται θ ριτρα κα πολλαπλαςιάηεται επί τον αρικμό των φορϊν που
ενεργοποιικθκε μζχρι εκείνθ τθν φορά.

VII. ΣΟΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
Ωσ τόποσ παροχισ των υπθρεςιϊν ορίηεται το κεντρικό κτίριο του ΤΝΑΝΠ,ςτα γραφεία α) κου Α'
Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ β) ΤΟΘΕ και γ) OFFSET, Πφλεσ Ε1 – Ε2 Κεντρικόσ Λιμζνασ Πειραιά.

VIII. ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
Ο χρόνοσ παροχισ των υπθρεςιϊν ορίηεται το χρονικό διάςτθμα των τριάντα ζξι (36) μθνϊν ο οποίοσ
άρχεται από τθν επόμενθ θμζρα τθσ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ.
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν πραγματοποίθςθ δφο (02) επιςκζψεων προλθπτικισ ςυντιρθςθσ κατ’ ζτοσ
κακϊσ και ςτθν πραγματοποίθςθ των επιςκζψεων που κα απαιτοφνται ςτα πλαίςια επανορκωτικισ
ςυντιρθςθσ (ζκτακτεσ περιπτϊςεισ).

ΙX. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ
1. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ
Η παρακολοφκθςθ τθσ καλισ εκτζλεςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ κα διενεργείται από τθν
επιςπεφδουςα Τπθρεςία, ΤΝΑΝΠ/ΑΛ – ΕΛ. ΑΚΣ./ΔΠ Σϋ θ οποία κα παρακολουκεί τθν προςικουςα
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εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ φμβαςθσ .

2. ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η παρακολοφκθςθ τθσ προςικουςασ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ και τθσ εκπλιρωςθσ των
υποχρεϊςεων του μειοδότθ κακϊσ και θ παραλαβι τθσ κα πραγματοποιείται από τθν Επιςπεφδουςα
Τπθρεςία (ΤΝΑΝΠ/ΑΛ – ΕΛ. ΑΚΣ./ΔΠ Σϋ), τμθματικά, κάκε δϊδεκα (12) μινεσ με τθν ζκδοςθ ςχετικισ
Τπθρεςιακισ Βεβαίωςθσ από τθν οποία κα προκφπτει θ τιρθςθ ι μθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ από
πλευράσ αναδόχου.

X. ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Οι προςφζροντεσ δφνανται να υποβάλλουν προςφορά ςε ςφραγιςμζνο φάκελο ςτον οποίο κα
αναγράφονται ευκρινϊσ (άρκρο 92 του Ν. 4412/2016, Αϋ 147) τα κάτωκι :
α) Η λζξθ «ΠΡΟΦΟΡΑ»,
β) Η επωνυμία τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ (Τ.ΝΑ.Ν.Π./ Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ./ΔΠ Σϋ),
γ) Ο τίτλοσ τθσ προμικειασ («υντιρθςθ μθχανϊν καταςτροφισ εγγράφων προσ κάλυψθ αναγκϊν
ΤΝΑΝΠ/ΑΛ – ΕΛ.Α ΚΣ.»).
δ) Η καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν (30/08/2021) και ϊρα 12:00.
ε) Σα ςτοιχεία του οικονομικοφ φορζα.
Ο κυρίωσ φάκελοσ κα περιλαμβάνει δφο (02) υποφακζλουσ με τθν ζνδειξθ «ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» και
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ». Οι υποβλθκείςεσ προςφορζσ κα είναι ςφμφωνεσ με τα διαλαμβανόμενα ςτο
παρόν Σεφχοσ Σεχνικϊν Απαιτιςεων και κα περιζχουν τα κάτωκι :

1. ΦΑΚΕΛΛΟ ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
το ςφραγιςμζνο φάκελο «ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» τοποκετείται κάκε ζγγραφο και δικαιολογθτικό
που τεκμθριϊνει τθν τεχνικι επάρκεια του οικονομικοφ φορζα (του προςφζροντοσ) ςφμφωνα με το Σεφχοσ
Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν, το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςθσ.
ε κάκε περίπτωςθ πρζπει να υποβλθκεί Τπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/1986 (Φ.Ε.Κ. Αϋ 75)
υπογεγραμμζνθ από τον νόμιμο εκπρόςωπο του οικονομικοφ φορζα που επικυμεί να υποβάλει
προςφορά, με τθν οποία ο προςφζρων κα δθλϊνει ότι ζχει λάβει γνϊςθ και αποδζχεται ανεξαιρζτωσ
όλουσ τουσ όρουσ και προδιαγραφζσ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ.
Επιςθμαίνεται ότι θ Τ.Δ. του Ν. 1599/1986 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 75) κα πρζπει να είναι κεωρθμζνθ για το
γνιςιο τθσ υπογραφισ.
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2. ΦΑΚΕΛΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Οι προςφζροντεσ ςτον ςφραγιςμζνο φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» κα πρζπει να
ςυμπεριλάβουν τα κάτωκι :
1. Πλιρθ και ςαφι περιγραφι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν.
2. Σθν προςφερόμενθ τιμι ςε Ευρϊ θ οποία κα αναγράφεται αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ. ε
περίπτωςθ διαφοροποίθςθσ μεταξφ τθσ αναγραφόμενθσ τιμισ αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ, λαμβάνεται
υπόψθ θ τιμι ολογράφωσ. τθν τιμι ςυμπεριλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ και κάκε άλλθ
επιβάρυνςθ κατά τθν κείμενθ νομοκεςία - μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. - για τθν παροχι υπθρεςιϊν
ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
3. Σο ποςοςτό Φ.Π.Α. επί τοισ εκατό, ςτο οποίο υπάγονται οι προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ.
4. Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ (τουλάχιςτον επτά μινεσ).
Οι προςφζροντεσ υποχρεοφνται να αναλφουν το τίμθμα τθσ προςφοράσ τουσ ςφμφωνα με τον
πίνακα που ακολουκεί:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΙΜΗ ΚΑΘ’
ΕΣΟ (ΑΝΕΤ ΦΠΑ,
ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ
ΚΡΑΣΗΕΩΝ ΤΠΕΡ
ΔΗΜΟΙΟΤ)

ΤΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΣΙΜΗ (ΑΝΕΤ ΦΠΑ,
ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ
ΚΡΑΣΗΕΩΝ ΤΠΕΡ
ΔΗΜΟΙΟΤ)

ΦΠΑ
24%

ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ
(ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩ
Ν ΦΠΑ 24% & ΚΡΑΣΗΕΩΝ
ΤΠΕΡ ΔΗΜΟΙΟΤ)

ΤΝΟΛΟ

3.ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ
Ο Προςωρινόσ Ανάδοχοσ, ενθμερϊνεται εγγράφωσ από τθν Επιτροπι αξιολόγθςθσ μζςω τθσ
επιςπεφδουςασ Τπθρεςίασ (Τ.ΝΑ.Ν.Π./Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ./ΔΠ Σϋ) για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν
ανάκεςθσ, όπωσ αυτά προβλζπονται ςτα άρκρα 73 και 74 του Ν. 4412/2016 (Αϋ 147), 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, τα κάτωκι :
Α. Απόςπαςμα ςχετικοφ μθτρώου, 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 (Αϋ 147).
Η υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και τα πρόςωπα με τθν ιδιότθτα
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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., Ι.Κ.Ε. και
προςωπικϊν εταιριϊν Ο.Ε. και Ε.Ε. κακϊσ και τον Διευκφνοντα φμβουλο και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ
υμβουλίου Ανϊνυμων Εταιριϊν και τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου ςυνεταιριςμϊν.
Εφόςον με τθν προςκόμιςθ του ανωτζρω αποςπάςματοσ προκφπτει εισ βάροσ του οικονομικοφ
φορζα αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ ζςτω για ζναν από τουσ λόγουσ που προβλζπονται ςτθν
παράγραφο 1 του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016 (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 Α΄147),αντί του προαναφερκζντοσ
αποςπάςματοσ, δφναται να υποβάλει Τπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75), κεωρθμζνθ για το
γνιςιο τθσ υπογραφισ.
B. Πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι, από το οποίο να
προκφπτει ότι κατά τθν θμερομθνία τθσ ωσ άνω ειδοποίθςθσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ του
που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) και ωσ προσ τισ φορολογικζσ
του υποχρεϊςεισ (ιτοι φορολογικι και αςφαλιςτικι ενθμερότθτα).
Σα ανωτζρω δικαιολογθτικά υποβάλλονται ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 103 του ν.
4412/2016 (Αϋ 147), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
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