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ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΘ ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΣΥΜΡΛΘΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΘΣ ΕΜΡΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΘΣ ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ
ΒΟΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΘΣ ΑΕΝ/ΡΛΟΙΑΧΩΝ/ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ
ΚΑΙ
«ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΘΝ Α.Ε.Ν. ΙΟΝΙΩΝ ΝΘΣΩΝ» ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΘΣ ΑΕΝ/ΡΛΟΙΑΧΩΝ/ΙΟΝΙΩΝ ΝΘΣΩΝ
ΚΑΙ
ΕΡΑΝΑΛΘΡΤΙΚΘ ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΘ ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΚΑΔΘΜΙΩΝ ΚΑΙ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΜΡΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΤΘΣ ΑΕΝ/ΡΛΟΙΑΧΩΝ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΘΣ ΔΣΕΝ/ΣΡΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ”
ΚΑΙ
ΕΡΑΝΑΛΘΡΤΙΚΘ ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΘ ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«ΣΥΜΡΛΘΩΣΘ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΘ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΩΝ ΕΜΡΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΘΤΘΣ (ΑΕΝ
ΚΘΤΘΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΘΣ ΑΕΝ/ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ/ΚΘΤΘΣ»
ΚΑΙ
ΕΡΑΝΑΛΘΡΤΙΚΘ ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΘ ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΘ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΩΝ ΕΜΡΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΑΤΤΙΚΘΣ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΑΕΝ/ΡΛΟΙΑΧΩΝ/ΑΣΡΟΡΥΓΟΥ –
ΚΕΣΕΝ/ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ –ΔΣΕΝ/ΣΡΜ/ ΑΣΡΟΡΥΓΟΥ
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ΚΑΤΑΧΩΙΣΤΕA ΣΤΟ ΜΘΤΩΟ
ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ
ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΘΣΙΩΤΙΚΘΣ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ

ΕΥΩΡΑΪΚΘ ΕΝΩΣΘ

ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ & ΕΡΟΡΤΕΙΑΣ ΑΡΟΘΘΚΩΝ
Τμιμα 2ο Υλοποίθςθσ Ρρομθκειϊν Τακτικϊν Διαγωνιςμϊν
Ταχ. Δ/νςθ
: Ακτι Βαςιλειάδθ (Ρφλθ Ε1-Ε2)
Ταχ. Κϊδικασ : 185 10 ΡΕΙΑΙΑΣ
Ρλθροφορίεσ :Αντιπλοίαρχοσ ΛΣ ΓΙΑΝΝΟΥΑΚΟΣ Ραναγιϊτθσ
Σθμαιοφόροσ ΛΣ ΡΑΡΟΥΛΙΑ Ιφιγζνεια
Τθλζφωνο
: 213-137 4653/1081
Θ/Τ
: dipea.b@yna.gov.gr

Ρειραιάσ, 15 Οκτωβρίου 2021
Αρικ. Ρρωτ.: 2832.9/75769/2021

Θλεκτρονικόσ Ανοικτόσ Διαγωνιςμόσ
Σε ΕΥΩ ελεφκερο

ΦΟΕΑΣ:
ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΘΣΙΩΤΙΚΘΣ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ

Διακιρυξθ υπ’ αρικ. 13/2021
Θλεκτρονικοφ, Ανοικτοφ, Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για τθν «Ρρομικεια ςυμπλθρωματικοφ εξοπλιςμοφ τθσ
Ακαδθμίασ Εμπορικοφ Ναυτικοφ (Α.Ε.Ν.) Οινουςςϊν τθσ Ρεριφζρειασ Βορείου Αιγαίου», και ςυγκεκριμζνα
των κάτωκι ειδϊν:
ΕΙΔΟΣ (Α): Ρροςομοιωτισ GMDSS για τισ ανάγκεσ τθσ ΑΕΝ/Ρλοιάρχων/Οινουςςϊν, προχπολογιςκείςασ αξίασ
230.000,00 ευρϊ (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ και λοιπϊν κρατιςεων) Συςτθμικόσ Αρικμόσ:
138649,
ΕΙΔΟΣ (Β): Ρροςομοιωτισ ECDIS-RADAR ARPA για τισ ανάγκεσ τθσ ΑΕΝ/Ρλοιάρχων/Οινουςςϊν,
προχπολογιςκείςασ αξίασ 290.000,00 ευρϊ (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ και λοιπϊν κρατιςεων)
Συςτθμικόσ Αρικμόσ: 138650,
ΕΙΔΟΣ (Γ): Ρροςομοιωτισ χειριςμοφ υγροφ φορτίου για τισ ανάγκεσ τθσ ΑΕΝ/Ρλοιάρχων/Οινουςςϊν,
προχπολογιςκείςασ αξίασ 220.000,00 ευρϊ (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ και λοιπϊν κρατιςεων)
Συςτθμικόσ Αρικμόσ: 138652,
ςυνολικισ εκτιμϊμενθσ αξίασ ςφμβαςθσ επτακοςίων ςαράντα χιλιάδων ευρϊ #740.000,00€#
(ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ και λοιπϊν κρατιςεων), με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από
οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ. (προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ:
#596.774,19€#, ΦΡΑ: #143.225,81€).
ΚΑΙ
Θλεκτρονικοφ, Ανοικτοφ, Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για τθν «Ρρομικεια τεχνικοφ και εκπαιδευτικοφ
εξοπλιςμοφ για τθν Α.Ε.Ν. Ιονίων Νιςων», και ςυγκεκριμζνα του κάτωκι είδουσ:
ΕΙΔΟΣ (Δ): Ρροςομοιωτισ χειριςμοφ υγροφ φορτίου για τισ ανάγκεσ τθσ ΑΕΝ/Ρλοιάρχων/ Ιονίων Νιςων,
προχπολογιςκείςασ αξίασ 220.000,00 ευρϊ (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ και λοιπϊν κρατιςεων)
Συςτθμικόσ Αρικμόσ: 138653,
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ςυνολικισ εκτιμϊμενθσ αξίασ ςφμβαςθσ διακοςίων είκοςι χιλιάδων ευρϊ #220.000,00€#
(ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ και λοιπϊν κρατιςεων), με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από
οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ. (προχπολογιςμόσ χωρίσ Φ.Ρ.Α. :
#177.419,35€#, Φ.Ρ.Α. #42.580,65€#)
ΚΑΙ
Επαναλθπτικοφ Θλεκτρονικοφ, Ανοικτοφ, Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για τθν «Ρρομικεια Εξοπλιςμοφ των
Ακαδθμιϊν και Δθμοςίων Σχολϊν Εμπορικοφ Ναυτικοφ», για τισ ανάγκεσ τθσ ΔΣΕΝ/ΣΡΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
και ςυγκεκριμζνα του κάτωκι είδουσ:
ΕΙΔΟΣ (Ε):

Σφςτθμα προςομοίωςθσ πυρκαγιάσ ςε κλειςτό χϊρο για τισ ανάγκεσ τθσ
ΔΣΕΝ/ΣΡΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ προχπολογιςκείςασ αξίασ #100.000,00€# (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ
και λοιπϊν κρατιςεων) Συςτθμικόσ Αρικμόσ : 138654,

ςυνολικισ εκτιμϊμενθσ αξίασ ςφμβαςθσ εκατό χιλιάδων ευρϊ #100.000,00€# (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ και
λοιπϊν κρατιςεων), με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά
βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ. (προχπολογιςμόσ χωρίσ Φ.Ρ.Α. : #80.645,16€#, Φ.Ρ.Α.
#19.354,84€#)
ΚΑΙ
Επαναλθπτικοφ Θλεκτρονικοφ, Ανοικτοφ, Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για τθν «Συμπλιρωςθ – αναβάκμιςθ
εξοπλιςμοφ Σχολϊν Εμπορικοφ Ναυτικοφ Κριτθσ (ΑΕΝ ΚΘΤΘΣ)», για τισ ανάγκεσ τθσ
ΑΕΝ/ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ/ΚΘΤΘΣ, και ςυγκεκριμζνα των κάτωκι ειδϊν:
ΕΙΔΟΣ (ΣΤ): Εργαςτιριο καυςίμων - λιπαντικϊν για τισ ανάγκεσ τθσ ΑΕΝ/Μθχανικϊν/Κριτθσ,
προχπολογιςκείςασ αξίασ 169.572,65 ευρϊ (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ και λοιπϊν κρατιςεων)
Συςτθμικόσ Αρικμόσ: 138655,
ΕΙΔΟΣ (Η):

Εργαςτιριο ψφξθσ - κλιματιςμοφ για τισ ανάγκεσ τθσ ΑΕΝ/Μθχανικϊν/Κριτθσ, προχπολογιςκείςασ
αξίασ 148.376,07 ευρϊ (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ και λοιπϊν κρατιςεων) Συςτθμικόσ Αρικμόσ:
138656,

ςυνολικισ εκτιμϊμενθσ αξίασ ςφμβαςθσ τριακοςίων δεκαεπτά χιλιάδων εννιακοςίων ςαράντα οκτϊ ευρϊ και
εβδομιντα δφο λεπτϊν του ευρϊ #317.948,72€# (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ και λοιπϊν κρατιςεων), με
κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τθσ βζλτιςτθσ
ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ. (προχπολογιςμόσ χωρίσ Φ.Ρ.Α. : #256.410,26€#, Φ.Ρ.Α. #61.538,46€#)

ΚΑΙ
Επαναλθπτικοφ Θλεκτρονικοφ, Ανοικτοφ, Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για τθν «Ρρομικεια και αναβάκμιςθ
εξοπλιςμοφ Σχολϊν Εμπορικοφ Ναυτικοφ τθσ Ρεριφζρειασ Αττικισ», για τισ ανάγκεσ των
ΑΕΝ/ΡΛΟΙΑΧΩΝ/ΑΣΡΟΡΥΓΟΥ, ΚΕΣΕΝ/ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ και ΔΣΕΝ/ΣΡΜ/Αςπροπφργου, και ςυγκεκριμζνα των
κάτωκι ειδϊν:
ΕΙΔΟΣ (Θ): Ρροςομοιωτισ ECDIS-RADAR ARPA για τισ ανάγκεσ τθσ ΑΕΝ/Ρλοιάρχων/Αςπροπφργου,
προχπολογιςκείςασ αξίασ 290.000,00 ευρϊ (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ και λοιπϊν κρατιςεων)
Συςτθμικόσ Αρικμόσ: 138657,
ΕΙΔΟΣ (Θ): Ρροςομοιωτισ μθχανοςταςίου για τισ ανάγκεσ του ΚΕΣΕΝ/ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ, προχπολογιςκείςασ αξίασ
520.000,00 ευρϊ (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ και λοιπϊν κρατιςεων) Συςτθμικόσ Αρικμόσ:
138658,
ΕΙΔΟΣ (Ι):

Σκάφοσ επιβίωςθσ – κωπιλατθ δεκαεξάκωπθ λζμβοσ για τισ ανάγκεσ τθσ
ΔΣΕΝ/ΣΡΜ/Αςπροπφργου, προχπολογιςκείςασ αξίασ 70.000,00 ευρϊ (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ
και λοιπϊν κρατιςεων) Συςτθμικόσ Αρικμόσ: 138659,
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ΕΙΔΟΣ (ΙΑ): Σφςτθμα προςομοίωςθσ πυρκαγιάσ ςε κλειςτό χϊρο για τισ ανάγκεσ τθσ ΔΣΕΝ/ΣΡΜ/Αςπροπφργου,
προχπολογιςκείςασ αξίασ 100.000,00 ευρϊ (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ και λοιπϊν κρατιςεων)
Συςτθμικόσ Αρικμόσ: 138660,
ςυνολικισ εκτιμϊμενθσ αξίασ ςφμβαςθσ εννιακοςίων ογδόντα χιλιάδων ευρϊ #980.000,00€#
(ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ και λοιπϊν κρατιςεων), με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από
οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ. (προχπολογιςμόσ χωρίσ Φ.Ρ.Α. :
#790.322,58€#, Φ.Ρ.Α. #189.677,42€#)
ςυνολικισ προχπολογιςκείςασ αξίασ ςφμβαςθσ δφο εκατομμυρίων τριακοςίων πενιντα επτά χιλιάδων
εννιακοςίων ςαράντα οκτϊ ευρϊ και εβδομιντα δφο λεπτϊν του ευρϊ #2.357.948,72€#
(ςυμπεριλαμβανομζνων ΦΡΑ και λοιπϊν κρατιςεων) με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από
οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ(προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ:
#1.901.571,54€#, ΦΡΑ: #456.377,18€).

Ο Υπουργόσ Ναυτιλίασ και
Νθςιωτικισ Ρολιτικισ
Ζχοντασ υπ’ όψιν:
1. Τισ διατάξεισ όπωσ αυτζσ ιςχφουν:
α) Του ν. 4169 τθσ 15/18 Μαΐου 1961 «Ρερί Γεωργικϊν Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων» (Α' 81), όπωσ τροποποιικθκε και
ιςχφει.
β) Του ν. 2121/1993 «Ρνευματικι Ιδιοκτθςία, Συγγενικά Δικαιϊματα και Ρολιτιςτικά Θζματα» (Α' 25), όπωσ
τροποποιικθκε και ιςχφει.
γ) Του ν. 2513/1997 περί «Κυρϊςεωσ τθσ ςυμφωνίασ περί Δθμοςίων ςυμβάςεων προμθκειϊν» (Aϋ 139).
δ) Του ν. 2690/1999 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ» (Α’ 45), όπωσ τροποποιικθκε
και ιςχφει.
ε) Του ν. 2859/2000 «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ» (Αϋ 248), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
ςτ) Του ν. 3310/2005 (Α' 30) «Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι καταςτρατθγιςεων κατά τθ
διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων» για τθ διαςταφρωςθ των ςτοιχείων του αναδόχου με τα ςτοιχεία του Ε.Σ..,
του π.δ. 82/1996 (Α' 66) «Ονομαςτικοποίθςθ μετοχϊν Ελλθνικϊν Ανωνφμων Εταιρειϊν που μετζχουν ςτισ διαδικαςίεσ
1
ανάλθψθσ ζργων ι προμθκειϊν του Δθμοςίου ι των νομικϊν προςϊπων του ευρφτερου δθμόςιου τομζα» , τθσ κοινισ
απόφαςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) ςχετικά με τα «Δικαιολογθτικά για
τθν τιρθςθ των μθτρϊων του Ν.3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε με το Ν.3414/2005», κακϊσ και τθσ απόφαςθσ του
Υφυπουργοφ Οικονομίασ και Οικονομικϊν με αρικμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Βϋ 1590) «Κακοριςμόσ χωρϊν ςτισ
οποίεσ λειτουργοφν εξωχϊριεσ εταιρίεσ».
η) Του ν. 4013/2011 «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου
Δθμοςίων Συμβάςεων…» (Α’ 204).
θ) Του άρκρου 26 του ν. 4024/2011 «Συγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και οριςμόσ των μελϊν τουσ με
κλιρωςθ» (Α’ 226).
κ) Του ν. 4150/2013 «Αναςυγκρότθςθ του Υπουργείου Ναυτιλίασ και Αιγαίου και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ 102), όπωσ
τροποποιικθκε και ιςχφει.
ι) Του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μζτρα εφαρμογισ των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» και ειδικότερα τθσ
Ραραγράφου Η’: Ρροςαρμογι τθσ Ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/07 τθσ 16 Φεβρουαρίου 2011 για τθν
καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ (Α’ 107).
ια) Του ν. 4172/2013 «Φορολογία ειςοδιματοσ, επείγοντα μζτρα εφαρμογισ του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και
του Ν. 4127/2013 και άλλεσ διατάξεισ» (Α’ 167), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
1

Θ υποχρζωςθ ονομαςτικοποίθςθσ μετοχϊν εταιρειϊν που ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, απαιτείται ςφμφωνα με το άρκρο 8 του Ν. 3310/2005,
ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων εκτιμϊμενθσ αξίασ ανϊτερθσ του ενόσ εκατομμυρίου ευρϊ (1.000.000,00 €).
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ιβ) Του ν. 4250/2014 «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του
Δθμοςίου Τομζα - Τροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» (Α’ 74), όπωσ
τροποποιικθκε και ιςχφει.
ιγ) Του ν. 4270/2014 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ» (Α’ 143), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
ιδ) Του ν. 4314/2014 «Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν
προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του Ν. 3419/2005 (Α' 297)
και άλλεσ διατάξεισ» (Α' 265), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, και του ν. 3614/2007 «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι
αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2007 -2013» (Α' 267).
ιε) Του ν. 4412/2016 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ
και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
ιςτ) Του ν. 4504/2017 «Δια βίου εκπαίδευςθ προςωπικοφ Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ, (…)
ςυμπλιρωςθ διατάξεων για τα λιμενικά ζργα και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ 184) και ειδικότερα των διατάξεων των άρκρων
52-57 του Μζρουσ Δϋ «Στρατθγικόσ Επιχειρθςιακόσ Σχεδιαςμόσ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.» και δεδομζνου ότι δεν ζχει κακοριςκεί
μζχρι ςιμερα, κατϋ άρκρο 52 του νόμου αυτοφ, θ Δομι Δυνάμεων του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
ιη) Του Ν.4605/2019 «Εναρμόνιςθ τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ με τθν Οδθγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκοφ
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 8θσ Ιουνίου 2016 ςχετικά με τθν προςταςία τθσ τεχνογνωςίασ και των
επιχειρθματικϊν πλθροφοριϊν που δεν ζχουν αποκαλυφκεί (εμπορικό απόρρθτο) από τθν παράνομθ απόκτθςθ, χριςθ
και αποκάλυψι τουσ (EEL 157 τθσ 15.6.2016) - Μζτρα για τθν επιτάχυνςθ του ζργου του Υπουργείου Οικονομίασ και
Ανάπτυξθσ και άλλεσ διατάξεισ» (Α’ 52).
ιθ) Του ν. 4624/2019 «Αρχι Ρροςταςίασ Δεδομζνων Ρροςωπικοφ Χαρακτιρα, μζτρα εφαρμογισ του Κανονιςμοφ (ΕΕ)
2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 για τθν προςταςία των φυςικϊν
προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και ενςωμάτωςθ ςτθν εκνικι νομοκεςία τθσ
Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 και άλλεσ διατάξεισ»
(Α’ 137).
ικ) Του ν. 4700/2020 «Ενιαίο κείμενο Δικονομίασ για το Ελεγκτικό Συνζδριο, ολοκλθρωμζνο νομοκετικό πλαίςιο για τον
προςυμβατικό ζλεγχο, τροποποιιςεισ ςτον Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο, διατάξεισ για τθν αποτελεςματικι
απονομι τθσ δικαιοςφνθσ και άλλεσ διατάξεισ» (Α’ 127).
κ) Του ν. 4727/2020 «Ψθφιακι Διακυβζρνθςθ (Ενςωμάτωςθ ςτθν Ελλθνικι Νομοκεςία τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/2102 και
τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2019/1024) - Θλεκτρονικζσ Επικοινωνίεσ (Ενςωμάτωςθ ςτο Ελλθνικό Δίκαιο τθσ Οδθγίασ (ΕΕ)
2018/1972) και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ184).
κα) Του π.δ. 28/28 Ιουλίου 1931 «Ρερί Κϊδικοσ των νόμων περί τελϊν χαρτοςιμου» (Α’ 239), όπωσ τροποποιικθκε και
ιςχφει.
κβ) Του άρκρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίθςθ τθσ νομοκεςίασ για τθν Κυβζρνθςθ και τα κυβερνθτικά όργανα»
(Αϋ 98), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
κγ) Του π.δ. 28/2015 «Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και ςτοιχεία» (Α' 34), όπωσ
ιςχφει.
κδ) Του π.δ. 70/2015 «(...) Αναςφςταςθ του Υπουργείου Ναυτιλίασ και Αιγαίου και μετονομαςία του ςε Υπουργείο
Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ (...)» (Α’ 114).
κε) Του π.δ. 80/2016 «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ» (Α’ 145), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
κςτ) Του π.δ. 39/2017 «Κανονιςμόσ εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν ενϊπιον τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν
Ρροςφυγϊν» (Α’ 64).
κη) Του π.δ. 13/2018 «Οργανιςμόσ Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ» (Α’ 26).
κθ) Του π.δ. 83/2019 «Διοριςμόσ Αντιπροζδρου τθσ Κυβζρνθςθσ, Υπουργϊν, Αναπλθρωτϊν Υπουργϊν και Υφυπουργϊν»
(Α’ 121) και
κκ) Του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 514/2014 (OJ L 150/2014) του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, του κατ’
εξουςιοδότθςθ Κανονιςμοφ (ΕΕ) 1042/2014 (OJ L 289/2014) τθσ Επιτροπισ, του κατ’ εξουςιοδότθςθ Κανονιςμοφ (ΕΕ)
1048/2014 (OJ L 291/2014) τθσ Επιτροπισ και του Εκτελεςτικοφ Κανονιςμοφ 1049/2014 (OJ L 291/2014).
λ)Τουσ Κανονιςμοφσ 1303/2013 και 1304/2013 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπωσ ιςχφουν.
2. Τισ Αποφάςεισ:
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α) Τθν υπ’ αρικ. Ρ1/2489/1995 Απόφαςθ του Υπουργοφ Εμπορίου «υγκρότθςθ και λειτουργία των Επιτροπϊν
Παραλαβισ υλικϊν. Διαδικαςία Παραλαβισ» (Β’ 764),
β) Τθν υπ’ αρικ. 2/51557/0026/2001 Απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν «Περί κακοριςμοφ επιτοκίου των
προκαταβολϊν για προμικεια προϊόντων, παροχι υπθρεςιϊν ι εκτζλεςθ ζργων» (Β’ 1209),
γ) Τθν υπ’ αρικ. 20977/2007 Κ.Υ.Α. των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ «Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των
μθτρϊων του Ν. 3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε με το Ν. 3414/2005» (Β’ 1673),
δ) Τθν υπ’ αρικ. 134453/2015 απόφαςθ Υπουργϊν Οικονομικϊν και Ανάπτυξθσ & Ανταγωνιςτικότθτασ «Ρυκμίςεισ για τισ
πλθρωμζσ των δαπανϊν του ςυγχρθματοδοτοφμενου ςκζλουσ του Προγράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων» (Β’ 2857),
ε) Τθν υπ’ αρικ. 1191/14-3-2017 ΚΥΑ περί «Κακοριςμοφ του χρόνου, τρόπου υπολογιςμοφ τθσ διαδικαςίασ
*παρακράτθςθσ και απόδοςθσ τθσ κράτθςθσ 0,06% υπζρ τθσ ΑΕΠΠ (…)» (Β’ 969),
ςτ)Τθν υπ’ αρικ. 57654/22-05-2017 Υπουργικισ Απόφαςθσ «Ρφκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ
του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ» (Β’
1781),
η) Τθν υπ’ αρικ. 3/2018 (ΑΔΑ:ΩΥ0ΝΟΕ-5Ν4) Γνωμοδότθςθ του Δ’ Τμιματοσ του Νομικοφ Συμβουλίου του Κράτουσ,
θ) Τθν υπ’ αρικ. 137675/ΕΥΘΥ1016/19-12-2018 «Αντικατάςταςθ τθσ υπ’ αρικ. 110427/EΥΘΥ1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Βϋ
3521) Υπουργικισ απόφαςθσ με τίτλο «Τροποποίθςθ και αντικατάςταςθ τθσ υπ’ αρικμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ
Β’ 1822) Υπουργικισ Απόφαςθσ «Εκνικοί Κανόνεσ Επιλεξιμότθτασ δαπανϊν για τα προγράμματα του ΕΣΡΑ 2014-2020 –
Ζλεγχοι νομιμότθτασ δθμοςίων ςυμβάςεων ςυγχρθματοδοτοφμενων πράξεων ΕΣΡΑ 2014-2020 από Αρχζσ Διαχείριςθσ
και Ενδιάμεςουσ Φορείσ – Διαδικαςία ενςτάςεων επί των αποτελεςμάτων αξιολόγθςθσ πράξεων» (Βϋ5968) ,
ου
κ) Τθν αρικ. πρωτ.: 2831.8-1/63573/2020/29-9-2020 Απόφαςθ Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Ρ.Ε.Α. 1 (ΑΔΑ: 6ΞΦ04653ΡΩ-1Ι)
με κζμα «Συγκρότθςθ Ετιςιων Επιτροπϊν: (i) Διενζργειασ των διαδικαςιϊν ςφναψθσ Δθμοςίων Συμβάςεων, (ii)
Αξιολόγθςθσ Ενςτάςεων και Ρροςφυγϊν ςε κζματα προμθκειϊν, (iii)Ραρακολοφκθςθσ-Ραραλαβισ Συμβάςεων
Ρρομθκειϊν και Ραραλαβισ Συμβάςεων Ραροχισ Υπθρεςιϊν, ζτουσ 2020-2021 του Υπουργείου Ναυτιλίασ και
Νθςιωτικισ Ρολιτικισ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει,
ι) Τθν υπ’ αρικ. 64233/8-6-2021 Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων και Επικρατείασ
«Ρυκμίςεισ τεχνικϊν ηθτθμάτων που αφοροφν ςτθν ανάκεςθ Δθμοςίων υμβάςεων Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν με
χριςθ των επιμζρουσ εργαλείων και διαδικαςιϊν του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων
(Ε..Η.ΔΗ..)» (Β’ 2453) και
τισ ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, τισ λοιπζσ διατάξεισ που αναφζρονται ρθτά ι
απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ, κακϊσ και το ςφνολο των διατάξεων του
αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ
τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω.
3. Το υπ’ αρικ. πρωτ.: Α1000.0/15200/2017/22-12-2017 ζγγραφο ΥΝΑΝΡ/Γραφείο κ. Υπουργοφ κακϊσ και το υπ’ αρικμ.
32/13-11-2017 απόςπαςμα πρακτικοφ ςυνεδρίαςθσ του Συμβουλίου Επιτελικοφ Σχεδιαςμοφ και Διαχείριςθσ Κρίςεων
Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με το οποίο αποφαςίςτθκε/εγκρίκθκε θ ςκοπιμότθτα υλοποίθςθσ μζρουσ τθσ υπόψθ προμικειασ.
4. Το υπ’ αρικ. πρωτ.: Α1000.0/4574/2019/15-02-2019 ζγγραφο ΥΝΑΝΡ/Γραφείο κ. Υπουργοφ κακϊσ και το υπ’ αρικμ.
38/02-10-2018 απόςπαςμα πρακτικοφ ςυνεδρίαςθσ του Συμβουλίου Επιτελικοφ Σχεδιαςμοφ και Διαχείριςθσ Κρίςεων
Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με το οποίο αποφαςίςτθκε/εγκρίκθκε θ ςκοπιμότθτα υλοποίθςθσ μζρουσ τθσ υπόψθ προμικειασ.
5. Το υπ’ αρικ. πρωτ.: Α1000.0/8799/2019/28-05-2019 ζγγραφο ΥΝΑΝΡ/Γραφείο κ. Υπουργοφ κακϊσ και τα υπ’ αρικμ. 40
και 41 Αποςπάςματα πρακτικϊν ςυνεδρίαςθσ του Συμβουλίου Επιτελικοφ Σχεδιαςμοφ και Διαχείριςθσ Κρίςεων Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. με το οποίο αποφαςίςτθκε/εγκρίκθκε θ ςκοπιμότθτα υλοποίθςθσ μζρουσ τθσ υπόψθ προμικειασ.
6. Το υπ’ αρικ. πρωτ.: Α1000.0/15671/2020/10-11-2020 ζγγραφο ΥΝΑΝΡ/Γραφείο κ. Υπουργοφ κακϊσ και τo υπ’ αρικμ.
44/8-9-2020 Απόςπαςμα πρακτικοφ ςυνεδρίαςθσ του Συμβουλίου Επιτελικοφ Σχεδιαςμοφ και Διαχείριςθσ Κρίςεων Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. με το οποίο αποφαςίςτθκε/εγκρίκθκε θ ςκοπιμότθτα υλοποίθςθσ μζρουσ τθσ υπόψθ προμικειασ.
7. Τθν με ΑΡ.: 4060/03-08-2017 Ρρόςκλθςθ (ΑΔΑ:ΨΓΧΧ7ΛΛ-ΔΨ3) με κωδικό 069.10a, Α/Α ΟΡΣ:2243 (ζκδοςθ 1/0) τθσ
Ειδικισ Υπθρεςίασ Διαχείριςθσ Ε.Ρ. Ρεριφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ με τίτλο: «Εξοπλιςμόσ Ακαδθμιϊν και
Δθμοςίων Σχολϊν Εμπορικοφ Ναυτικοφ».
8. Τθν αρ. πρωτ.: 2232.16-2/74471/2017/19-10-2017(ΑΔΑΜ:21REQ008513157) Αίτθςθ Χρθματοδότθςθσ Ρράξθσ τθσ
Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ Ναυτικϊν προσ τθν Ειδικι Υπθρεςία Διαχείριςθσ για τθν ζνταξθ τθσ πράξθσ ςτο Επιχειρθςιακό
Ρρόγραμμα «Κεντρικι Μακεδονία 2014-2020», θ οποία αποτελεί πρωτογενζσ αίτθμα τθσ προμικειασ.
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9. Τθν υπ’ αρικ. πρωτ.: 5505/09-11-2017 (ΑΔΑ:69ΥΘ7ΛΛ-ΤΩ4) Απόφαςθ ζνταξθσ Ρεριφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ /
Ειδικισ Υπθρεςίασ Διαχείριςθσ Ε.Ρ. Ρεριφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ τθσ πράξθσ με τίτλο: «Εξοπλιςμόσ Ακαδθμιϊν
και Δθμοςίων Σχολϊν Εμπορικοφ Ναυτικοφ» με κωδικό ΟΡΣ 5010358 ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Κεντρικι
Μακεδονία 2014-2020», όπωσ τροποποιικθκε με τθν αρικ.πρωτ.:6339/1-11-2019 Απόφαςθ τροποποίθςθσ ζνταξθσ
Ρεριφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ / Ειδικισ Υπθρεςίασ Διαχείριςθσ Ε.Ρ. Ρεριφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ.
(ΑΔΑ:ΩΙΩΦ7ΛΛ-6ΦΩ, ΑΔΑΜ: 21REQ008513244)
10. Τθν υπ’ αρικ. πρωτ.: 139465/18-12-2017 (ΑΔΑ:Ψ7ΒΣ465ΧΙ8-Γ0Σ) Απόφαςθ ΥΡ.ΟΙ.ΑΝ./ΓΓΔΕ-ΕΣΡΑ/ΓΔΔΕ/ΔΔΕ/Τμ.
Κατάρτιςθσ Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων, περί ζνταξθσ ςτο Ρρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων (ΡΔΕ) 2017,
ςτθ ΣΑΕΡ 008/1 του ζργου με α/α 14 “Εξοπλιςμόσ Ακαδθμιϊν και Δθμοςίων Σχολϊν Εμπορικοφ Ναυτικοφ” με κωδικό
2017ΕΡ00810070/MIS 5010358, με τα αντίςτοιχα οικονομικά του ςτοιχεία #700.000,00€# του οποίου οι πιςτϊςεισ
μεταφζρκθκαν ςτο ζτοσ 2018 ςφμφωνα με τθν αρικ.πρωτ.: 62761/12-6-2018 (ΑΔΑ: 61Γ465ΧΙ8-ΜΛΡ) Απόφαςθ
ΥΡ.ΟΙ.ΑΝ./ΓΓΔΕ-ΕΣΡΑ/ΓΔΔΕ/ΔΔΕ/Τμ. Κατάρτιςθσ Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων, ςτο ζτοσ 2019 ςφμφωνα με τθν
αρικ.πρωτ.:43125/17-4-2019 (ΑΔΑ:Ω8Ε465ΧΙ8-8ΞΕ) Απόφαςθ ΥΡ.ΟΙ.ΑΝ./ΓΓΔΕ-ΕΣΡΑ/ΓΔΔΕ/ΔΔΕ/Τμ. Κατάρτιςθσ
Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων, ςτο ζτοσ 2020 ςφμφωνα με τθν αρικ.πρωτ.:34374/1-4-2020
(ΑΔΑ:ΨΡ9Χ46ΜΤΛ-69) Απόφαςθ ΥΡ.ΟΙ.ΑΝ./ΓΓΔΕ-ΕΣΡΑ/ΓΔΔΕ/ΔΔΕ/Τμ. Κατάρτιςθσ Ρρογράμματοσ Δθμοςίων
Επενδφςεων, ςτο ζτοσ 2021 ςφμφωνα με τθν αρικ.πρωτ.:39963/5-4-2021 (ΑΔΑ:6ΒΓΔ46ΜΤΛ-238) Απόφαςθ
ΥΡ.ΟΙ.ΑΝ./ΓΓΔΕ-ΕΣΡΑ/ΓΔΔΕ/ΔΔΕ/Τμ. Κατάρτιςθσ Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων.
ου

11. Τθν αρικ.πρωτ.:2832.7/28469/2020/15-5-2020 Απόφαςθ Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Ρ.Ε.Α. 2 με κζμα: Κατακφρωςθ μζρουσ
των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ που προκθρφχκθκε με τθν αρικ. 07/2019 Διακιρυξθ Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Ρ.Ε.Α.
ο
2 για τουσ ςυςτθμικοφσ αρικμοφσ 73702, 73703, 73705, 73706, 73929, 73930, 73931, 73932, 73933 και 73934 για τθν
προμικεια τεχνικοφ και εκπαιδευτικοφ εξοπλιςμοφ για τθν ΑΕΝ/Καλφμνου, εξοπλιςμοφ Ακαδθμιϊν Εμπορικοφ
Ναυτικοφ (ΑΕΝ) ΣΥΟΥ – ΧΙΟΥ – ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ και εξοπλιςμοφ των Ακαδθμιϊν Εμπορικοφ Ναυτικοφ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, και
ματαίωςθ και επανάλθψθ του διαγωνιςμοφ για τουσ ςυςτθμικοφσ αρικμοφσ 73704 και 73935, με τροποποίθςθ όρων
ι/και τεχνικϊν προδιαγραφϊν. (ΑΔΑΜ: 20AWRD006715520, ΑΔΑ:4704653ΡΩ-ΟΔ)
12. Τθν με ΑΡ.: 5972/20-12-2017 (ΑΔΑ: ΩΓ8Χ7ΛΚ-3ΔΒ) Ρρόςκλθςθ με κωδικό ΕΤΡΑ_34, Α/Α ΟΡΣ:2544 (ζκδοςθ 1/0) τθσ
Ειδικισ Υπθρεςίασ Διαχείριςθσ Ε.Ρ. Ρεριφζρειασ Κριτθσ με τίτλο: «υμπλιρωςθ – αναβάκμιςθ εξοπλιςμοφ χολϊν
Εμπορικοφ Ναυτικοφ Κριτθσ (ΑΕΝ ΚΡΗΣΗ)».
13. Τθν αρ. πρωτ.: 2232.16-2/38841/2018/24-05-2018 (ΑΔΑΜ:21REQ008512822) Αίτθςθ Χρθματοδότθςθσ Ρράξθσ τθσ
Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ Ναυτικϊν προσ τθν Ειδικι Υπθρεςία Διαχείριςθσ για τθν ζνταξθ τθσ πράξθσ ςτο Επιχειρθςιακό
Ρρόγραμμα «Κριτθ 2014-2020», θ οποία αποτελεί πρωτογενζσ αίτθμα τθσ προμικειασ.
14. Τθν υπ’ αρικ. πρωτ.: 2510/27-06-2018 (ΑΔΑ:7Ν8Θ7ΛΚ-Α07) Απόφαςθ ζνταξθσ Ρεριφζρειασ Κριτθσ / Ειδικισ Υπθρεςίασ
Διαχείριςθσ Ε.Ρ. Ρεριφζρειασ Κριτθσ τθσ πράξθσ με τίτλο: «υμπλιρωςθ – αναβάκμιςθ εξοπλιςμοφ χολϊν Εμπορικοφ
Ναυτικοφ Κριτθσ (ΑΕΝ ΚΡΗΣΗ)» με κωδικό ΟΠ 5028178 ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Κριτθ 2014-2020», όπωσ
αυτι τροποποιικθκε με τθν αρικ. Ρρωτ.:4606/1-10-2019 (ΑΔΑ:6Ω8Ε7ΛΚ-ΡΙ4, ΑΔΑΜ:21REQ008512923) Απόφαςθ
ζνταξθσ Ρεριφζρειασ Κριτθσ / Ειδικισ Υπθρεςίασ Διαχείριςθσ Ε.Ρ. Ρεριφζρειασ Κριτθσ.
15. Τθν υπ’ αρικ. πρωτ.: 71624/02-07-2018 (ΑΔΑ: 6ΟΗ2465ΧΙ8-ΜΤΚ) Απόφαςθ ΥΡ.ΟΙ.ΑΝ./ΓΓΔΕ-ΕΣΡΑ/ΓΔΔΕ/ΔΔΕ/Τμ.
Κατάρτιςθσ Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων, περί ζνταξθσ ςτο Ρρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων (ΡΔΕ) 2018,
ςτθ ΣΑΕΡ 002/1 του ζργου με α/α 5 “υμπλιρωςθ – αναβάκμιςθ εξοπλιςμοφ χολϊν Εμπορικοφ Ναυτικοφ Κριτθσ (ΑΕΝ
ΚΡΗΣΗ)” με κωδικό 2018ΕΡ00210016/MIS 5028178, με τα αντίςτοιχα οικονομικά του ςτοιχεία #2.500.000,00€#, του
οποίου οι πιςτϊςεισ μεταφζρκθκαν ςτο ζτοσ 2019 τροποποιθμζνεσ ςφμφωνα με τθν αρικ.πρωτ.: 100215/7-10-2019
(ΑΔΑ: 67Λ5465ΧΙ8-ΩΜΘ) Απόφαςθ ΥΡ.ΟΙ.ΑΝ./ΓΓΔΕ-ΕΣΡΑ/ΓΔΔΕ/ΔΔΕ/Τμ. Κατάρτιςθσ Ρρογράμματοσ Δθμοςίων
Επενδφςεων και ειδικότερα τθσ ζνταξθσ ςτο Ρρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων (ΡΔΕ) 2019, ςτθ ΣΑΕΡ 002/1 του ζργου
με α/α 2 “υμπλιρωςθ – αναβάκμιςθ εξοπλιςμοφ χολϊν Εμπορικοφ Ναυτικοφ Κριτθσ (ΑΕΝ ΚΡΗΣΗ)” με κωδικό
2018ΕΡ00210016/MIS 5028178, με τα αντίςτοιχα οικονομικά του ςτοιχεία #2.403.983,50€#, ςτο ζτοσ 2020 ςφμφωνα με
τθν αρικ.πρωτ.:16657/12-2-2020 (ΑΔΑ:6ΨΚΙ46ΜΤΛ-ΣΚΘ) Απόφαςθ ΥΡ.ΟΙ.ΑΝ./ΓΓΔΕ-ΕΣΡΑ/ΓΔΔΕ/ΔΔΕ/Τμ. Κατάρτιςθσ
Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων και ςτο ζτοσ 2021 ςφμφωνα με τθν αρικ.πρωτ.:41510/7-4-2021
ΑΔΑ:9ΕΦΦ46ΜΤΛ-6ΛΒ) Απόφαςθ ΥΡ.ΟΙ.ΑΝ./ΓΓΔΕ-ΕΣΡΑ/ΓΔΔΕ/ΔΔΕ/Τμ. Κατάρτιςθσ Ρρογράμματοσ Δθμοςίων
Επενδφςεων.
ου

16. Τθν αρικ.πρωτ.: 2832.7/56110/2019/24-7-2019 Απόφαςθ Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Ρ.Ε.Α. 2 με κζμα: Κατακφρωςθ
μζρουσ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ που προκθρφχκθκε με τθν αρικ. 14/2018 Διακιρυξθ ΥΝΑΝΡ/ΓΔΟΥ/ΔΙΡΕΑ
ο
2 για τουσ ςυςτθμικοφσ αρικμοφσ: 63026, 63027, 63028 και 63029, για τθν «Συμπλιρωςθ – αναβάκμιςθ εξοπλιςμοφ
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Σχολϊν Εμπορικοφ Ναυτικοφ Κριτθσ (ΑΕΝ ΚΘΤΘΣ)», για τισ ανάγκεσ των ΑΕΝ/ΡΛΟΙΑΧΩΝ – ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ/ΚΘΤΘΣ, και
ματαίωςθ και επανάλθψθ του διαγωνιςμοφ για τουσ ςυςτθμικοφσ αρικμοφσ 63025, 63030, 63031 και 63035, με
τροποποίθςθ ι μθ των όρων ι/και των τεχνικϊν προδιαγραφϊν». (ΑΔΑΜ: 19AWRD00533 ΑΔΑ ΩΜΙ14653ΡΩ-10Ψ)
17. Τθν με Α.Ρ.:983/27-03-2018 (ΑΔΑ:6Λ1Υ7Λ7-ΝΔ8) Ρρόςκλθςθ με κωδικό ΑΤΤ070, Α/Α ΟΡΣ:2704, Ζκδοςθ: 1/0 τθσ Ειδικισ
Υπθρεςίασ Διαχείριςθσ Ε.Ρ. Ρεριφζρειασ Αττικισ με τίτλο: «Προμικεια και αναβάκμιςθ εξοπλιςμοφ ςε εκπαιδευτικζσ
μονάδεσ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και χολϊν Εμπορικοφ Ναυτικοφ τθσ Περιφζρειασ Αττικισ».
18. Τθν αρ. πρωτ.: 2232.14.4/70378/2018/25-09-2018 (ΑΔΑ:ΩΘΤΔ4653ΡΩ-Θ3Φ) Απόφαςθ κ. ΥΝΑΝΡ με κζμα: «Ζγκριςθ
Σχεδίου Τεφχουσ Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν του ζργου “Προμικεια και Αναβάκμιςθ εξοπλιςμοφ χολϊν Εμπορικοφ
Ναυτικοφ τθσ Περιφζρειασ Αττικισ” με MIS 5030811».
19. Τθν αρ. πρωτ.: 2232.16-2/70372/18/25-09-2018 (ΑΔΑΜ: 21REQ008510460) Αίτθςθ Χρθματοδότθςθσ Ρράξθσ προσ τθν
Ειδικι Υπθρεςία Διαχείριςθσ για τθν ζνταξθ τθσ πράξθσ «Προμικεια και αναβάκμιςθ εξοπλιςμοφ χολϊν Εμπορικοφ
Ναυτικοφ τθσ Περιφζρειασ Αττικισ» με κωδικό MIS 5030811 ςτο Ρ.Ε.Ρ. «ΑΤΤΙΚΘ» 2014-2020 ςτον Άξονα
προτεραιότθτασ 11 «Ανάπτυξθ-Αναβάκμιςθ ςτοχευμζνων υποδομϊν εκπαίδευςθσ», θ οποία αποτελεί πρωτογενζσ
αίτθμα τθσ προμικειασ.
20. Τθν υπ’ αρικ. πρωτ.: 4202/24-12-2018 (ΑΔΑ:ΨΒΕΜ7Λ7-ΝΣΝ, ΑΔΑΜ: 21REQ008510624) Απόφαςθ ζνταξθσ Ρεριφζρειασ
Αττικισ / Ειδικισ Υπθρεςίασ Διαχείριςθσ Ε.Ρ. Ρεριφζρειασ Αττικισ τθσ πράξθσ με τίτλο: «Προμικεια και αναβάκμιςθ
εξοπλιςμοφ ςχολϊν Εμπορικοφ Ναυτικοφ τθσ Περιφζρειασ Αττικισ» με κωδικό MIS (ΟΡΣ) 5030811 ςτο επιχειρθςιακό
πρόγραμμα «Αττικι 2014-2020».
21. Τθν υπ’ αρικ. πρωτ.: 141521/28-12-2018 (ΑΔΑ:9Β67465ΧΙ8-9ΘΘ) Απόφαςθ ΥΡ.ΟΙ.ΑΝ./ΓΓΔΕ-ΕΣΡΑ/ΓΔΔΕ/ΔΔΕ/Τμ.
Κατάρτιςθσ Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων, περί ζνταξθσ ςτο Ρρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων 2018 ςτθ ΣΑΕΡ
085/1 του ζργου με α/α 7 «Ρρομικεια και αναβάκμιςθ εξοπλιςμοφ Σχολϊν Εμπορικοφ Ναυτικοφ τθσ Ρεριφζρειασ
Αττικισ» με κωδικό 2018ΕΡ08510071/ΟΡΣ 5030811, με τα αντίςτοιχα οικονομικά του ςτοιχεία #4.840.000,00€# του
οποίου οι πιςτϊςεισ μεταφζρκθκαν ςτο ζτοσ 2019 ςφμφωνα με τθν αρικ.πρωτ.: 56227/28-05-2019 (ΑΔΑ:Ω8ΣΜ465ΧΙ8Ξ9Σ) Απόφαςθ ΥΡ.ΟΙ.ΑΝ./ΓΓΔΕ-ΕΣΡΑ/ΓΔΔΕ/ΔΔΕ/Τμ. Κατάρτιςθσ Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων ςτο ζτοσ 2020
ςφμφωνα με τθν αρικ.πρωτ.: 44195/6-5-2020 (ΑΔΑ:Ω5Μ46ΜΤΛ-ΟΣ) Απόφαςθ ΥΡ.ΟΙ.ΑΝ./ΓΓΔΕ-ΕΣΡΑ/ΓΔΔΕ/ΔΔΕ/Τμ.
Κατάρτιςθσ Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων και ςτο ζτοσ 2021 με τθν αρικ.πρωτ.: 49818/28-4-2021 (ΑΔΑ:
6ΙΨΩ46ΜΤΛ-ΨΩΛ) Απόφαςθ ΥΡ.ΟΙ.ΑΝ./ΓΓΔΕ-ΕΣΡΑ/ΓΔΔΕ/ΔΔΕ/Τμ. Κατάρτιςθσ Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων.
ου

22. Τθν αρικ.πρωτ.: 2832.7/14668/2021/26-2-2021 Απόφαςθ Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Ρ.Ε.Α. 2 με κζμα: Κατακφρωςθ
μζρουσ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ που προκθρφχκθκε με τθν αρικ. 11/2019 Διακιρυξθ
ου
Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Ρ.Ε.Α. 2
για τθν «Ρρομικεια και αναβάκμιςθ εξοπλιςμοφ Σχολϊν Εμπορικοφ Ναυτικοφ τθσ
Ρεριφζρειασ Αττικισ», ςυνολικισ εκτιμϊμενθσ αξίασ ςφμβαςθσ τεςςάρων εκατομμυρίων οκτακοςίων ςαράντα
χιλιάδων ευρϊ #4.840.000,00€# (ςυμπεριλαμβανομζνων Φ.Ρ.Α. και λοιπϊν κρατιςεων), με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ-τιμισ και ςυγκεκριμζνα για
τα Είδθ (Α), (Β), (Γ), (ΙΔ), (ΙΕ) και (ΙΘ) (α/α ςυςτιματοσ 77401, 77402, 77403, 77414, 77415 και 77419)- Ματαίωςθ και
επανάλθψθ του διαγωνιςμοφ για τα είδθ (Δ), (ΙΑ), (ΙΒ), (ΙΓ), (ΙΣΤ), (ΙΗ), (Κ), (ΚΑ), (ΚΒ), (ΚΓ) και (ΚΔ) (α/α ςυςτιματοσ
77404,77411,77412,77413,77416,77417,77420,77421,77422,77423 και 77424) με τροποποίθςθ ι μθ των τεχνικϊν
προδιαγραφϊν. (ΑΔΑΜ: 21AWRD008221320, ΑΔΑ:ΨΟΦΨ4653ΡΩ-7ΩΥ).
23. Τθν με Α.Ρ.:οικ.611/15-7-2019 (ΑΔΑ:6ΘΩΗ7ΛΕ-8Ε5) Ρρόςκλθςθ με κωδικό ΙΟΝ82, Α/Α ΟΡΣ:3820, Ζκδοςθ: 1/1 τθσ
Ειδικισ Υπθρεςίασ Διαχείριςθσ Ε.Ρ. Ρεριφζρειασ Ιονίων Νιςων με τίτλο: «Συμπλιρωςθ και βελτίωςθ υποδομϊν
τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ». (Ορκι Επανάλθψθ)
24. Τθν αρ. πρωτ.: 2232.16-2/78368/19/30-10-2019 Αίτθςθ Χρθματοδότθςθσ Ρράξθσ προσ τθν Ειδικι Υπθρεςία Διαχείριςθσ
για τθν ζνταξθ τθσ πράξθσ «Προμικεια τεχνικοφ και εκπαιδευτικοφ εξοπλιςμοφ για τθν Α.Ε.Ν. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ» με
κωδικό MIS 5049386 ςτο Ρ.Ε.Ρ. «Ιόνια Νθςιά 2014-2020» ςτον Άξονα προτεραιότθτασ «Ενίςχυςθ υποδομϊν
εκπαίδευςθσ υγείασ και πρόνοιασ».
25. Το αρικ.πρωτ.:2232.16-2/74328/20/5-11-20 (ΑΔΑΜ:21REQ008513615) ζγγραφο Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.ΕΚ.Ν. Β’ με
κζμα: «Υποβολι τροποποιθμζνου Τεχνικοφ Δελτίου Ρράξθσ (Τ.Δ.Ρ.) για τθν Ρράξθ «Εξοπλιςμόσ Ακαδθμιϊν και
Δθμοςίων Σχολϊν Εμπορικοφ Ναυτικοφ» ςτο πλαίςιο του Ρεριφερειακοφ Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ «Ιόνια Νθςιά
2014-2020» το οποίο αποτελεί πρωτογενζσ αίτθμα τθσ προμικειασ.
26. Τθν υπ’ αρικ. πρωτ.: οικ. 1100/4-6-2020 (ΑΔΑ:Ψ32Θ7ΛΕ-ΩΟΘ) Απόφαςθ ζνταξθσ Ρεριφζρειασ Ιονίων Νιςων/ Ειδικισ
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Υπθρεςίασ Διαχείριςθσ Ε.Ρ. Ρεριφζρειασ Ιονίων Νιςων τθσ πράξθσ με τίτλο: «Προμικεια τεχνικοφ και εκπαιδευτικοφ
εξοπλιςμοφ γα τθν Α.Ε.Ν. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ» με κωδικό ΟΠ 5049386 ςτο επιχειρθςιακό πρόγραμμα «Ιόνια Νθςιά 20142020», όπωσ αυτι τροποποιικθκε με τθν υπ’ αρικ. πρωτ.: οικ. 2770/26-11-2020 (ΑΔΑ:945Θ7ΛΕ-15, ΑΔΑΜ:
21REQ008513792) Απόφαςθ Ρεριφζρειασ Ιονίων Νιςων / Ειδικισ Υπθρεςίασ Διαχείριςθσ Ε.Ρ. Ρεριφζρειασ Ιονίων
Νιςων.
27. Τθν υπ’ αρικ. πρωτ.: 59543/11-6-2020 (ΑΔΑ:ΩΑΩΨ46ΜΤΛ-Κ4Ο) Απόφαςθ ΥΡ.ΟΙ.ΑΝ./ΓΓΔΕ-ΕΣΡΑ/ΓΔΔΕ/ΔΔΕ/Τμ.
Κατάρτιςθσ Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων, περί ζνταξθσ ςτο Ρρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων 2020 ςτθ
ΣΑΕΡ 022/1 του ζργου με α/α 5 «Ρρομικεια τεχνικοφ και εκπαιδευτικοφ εξοπλιςμοφ για τθν Α.Ε.Ν. ΙΟΝΙΩΝ ΝΘΣΩΝ» με
κωδικό 2020ΕΡ02210017, με τα αντίςτοιχα οικονομικά του ςτοιχεία #1.076.000,00€# του οποίου οι πιςτϊςεισ
μεταφζρκθκαν ςτο ζτοσ 2021 ςφμφωνα με τθν αρικ.πρωτ.: 45845/2021/19-4-2021 (ΑΔΑ:ΩΘ7Ι46ΜΤΛ-ΘΧΜ) Απόφαςθ
ΥΡ.ΟΙ.ΑΝ./ΓΓΔΕ-ΕΣΡΑ/ΓΔΔΕ/ΔΔΕ/Τμ. Κατάρτιςθσ Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων.
28. Τθν με Α.Ρ.:οικ.520/9-3-2020 (ΑΔΑ:6ΤΨ87ΛΩ-1Α9) Ρρόςκλθςθ με κωδικό ΒΑ_ΕΤΡΑ_10α_113, Α/Α ΟΡΣ ΕΣΡΑ:4193,
Ζκδοςθ: 1/0 τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ Διαχείριςθσ Ε.Ρ. Ρεριφζρειασ Βορείου Αιγαίου ςτον Άξονα προτεραιότθτασ 2β
«Υποδομζσ υποςτιριξθσ ανκρϊπινου δυναμικοφ» με τίτλο: «Αναβάκμιςθ των υποδομϊν αρχικισ επαγγελματικισ
κατάρτιςθσ».
29. Τθν αρ. πρωτ.: 2232.16-2/32038/2020/29-5-2020 (ΑΔΑΜ:20REQ007264514) Αίτθςθ Χρθματοδότθςθσ Ρράξθσ προσ τθν
Ειδικι Υπθρεςία Διαχείριςθσ για τθν ζνταξθ τθσ πράξθσ «ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΣΥΜΡΛΘΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΑΚΑΔΘΜΙΑΣ
ΕΜΡΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Α.Ε.Ν.) ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ» με κωδικό MIS 5063561 ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο
2014-2020» θ οποία αποτελεί πρωτογενζσ αίτθμα τθσ προμικειασ.
30. Τθν υπ’ αρικ. πρωτ.: οικ.2001/24-8-2020 (ΑΔΑ:6ΗΟΩ7ΛΩ-Λ7Α, ΑΔΑΜ:20REQ007272793) Απόφαςθ ζνταξθσ Ρεριφζρειασ
Βορείου Αιγαίου / Ειδικισ Υπθρεςίασ Διαχείριςθσ Ε.Ρ. Ρεριφζρειασ Βορείου Αιγαίου τθσ πράξθσ με τίτλο: «ΡΟΜΘΘΕΙΑ
ΣΥΜΡΛΘΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΑΚΑΔΘΜΙΑΣ ΕΜΡΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Α.Ε.Ν.) ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ» με κωδικό ΟΠ 5063561
ςτο επιχειρθςιακό πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020».
31. Τθν υπ’ αρικ. πρωτ.: 91431/2-9-2020 (ΑΔΑ:Ω3Ε746ΜΤΛ-Θ9Θ) Απόφαςθ ΥΡ.ΟΙ.ΑΝ./ΓΓΔΕ-ΕΣΡΑ/ΓΔΔΕ/ΔΔΕ/Τμ.
Κατάρτιςθσ Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων, περί ζνταξθσ ςτο Ρρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων 2020 ςτθ
ΣΑΕΡ 088/1. του ζργου με α/α 5 «ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΣΥΜΡΛΘΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΑΚΑΔΘΜΙΑΣ ΕΜΡΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
(Α.Ε.Ν.) ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ» με κωδικό 2020ΕΡ08810019/ΟΡΣ 5063561, με τα αντίςτοιχα οικονομικά του ςτοιχεία
#808.888,89€# του οποίου οι πιςτϊςεισ μεταφζρκθκαν ςτο ζτοσ 2021 ςφμφωνα με τθν αρικ.πρωτ.: 42962/12-4-2021
(ΑΔΑ:68Ω146ΜΤΛ-ΤΤΜ) Απόφαςθ ΥΡ.ΟΙ.ΑΝ./ΓΓΔΕ-ΕΣΡΑ/ΓΔΔΕ/ΔΔΕ/Τμ. Κατάρτιςθσ Ρρογράμματοσ Δθμοςίων
Επενδφςεων.
ο

32. Το αρικ. Ρρωτ.: 2834.5/42486/2021/15-6-2021 Υπθρεςιακό Σθμείωμα ΔΙΡΕΑ 4 με το οποίο διαβιβάςτθκαν τα τεφχθ
Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν ςυνοδευόμενα από αντίςτοιχεσ Εκκζςεισ Ελζγχου Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν για τθν
«Ρρομικεια και αναβάκμιςθ εξοπλιςμοφ Σχολϊν Εμπορικοφ Ναυτικοφ τθσ Ρεριφζρειασ Αττικισ», για τθν «Συμπλιρωςθ
–αναβάκμιςθ εξοπλιςμοφ Σχολϊν Εμπορικοφ Ναυτικοφ Κριτθσ (ΑΕΝ ΚΘΤΘΣ)», για τθν «Ρρομικεια εξοπλιςμοφ
Ακαδθμιϊν και Δθμοςίων Σχολϊν Εμπορικοφ Ναυτικοφ Μακεδονίασ», για τθν «Ρρομικεια ςυμπλθρωματικοφ
εξοπλιςμοφ τθσ Ακαδθμίασ Εμπορικοφ Ναυτικοφ (Α.Ε.Ν.) Οινουςςϊν τθσ Ρεριφζρειασ Βορείου Αιγαίου» και για τθν
«Ρρομικεια τεχνικοφ και εκπαιδευτικοφ εξοπλιςμοφ για τθν Α.Ε.Ν. Ιονίων Νιςων».
33. Το αρικ. πρωτ.: 4727/22-9-2021 ζγγραφο τθσ Ρεριφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ / Ειδικισ Υπθρεςίασ Διαχείριςθσ Ε.Ρ.
Ρεριφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ με το οποίο διατυπϊνεται κετικι γνϊμθ για τα ςχζδια του τεφχουσ διακιρυξθσ
(επικαιροποιθμζνου ωσ προσ το άρκρο 3.4 «Ρροδικαςτικζσ προςφυγζσ-προςωρινι και οριςτικι δικαςτικι προςταςία»,
όπωσ περιγράφεται παραπάνω) και τθ διαδικαςία ςφμφωνα με τθν οποία κα προκθρυχκεί το υποζργο «Σφςτθμα
Ρροςομοίωςθσ Ρυρκαγιάσ ςε κλειςτό χϊρο» ΑΑ-3 τθσ Ρράξθσ «Εξοπλιςμόσ Ακαδθμιϊν και Δθμοςίων Σχολϊν Εμπορικοφ
Ναυτικοφ» με κωδικό ΟΡΣ «5010358», ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 100.000,00€(ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ).
34. Το αρικ. πρωτ.: 2796_2021/23-9-2021 ζγγραφο τθσ Ρεριφζρειασ Αττικισ / Ειδικι Υπθρεςία Διαχείριςθσ Ε.Ρ.
Ρεριφζρειασ Αττικισ με το οποίο διατυπϊνεται κετικι γνϊμθ για το ςχζδιο του τεφχουσ διακιρυξθσ και τθ διαδικαςία
ςφμφωνα με τθν οποία κα προκθρυχκοφν τα Υποζργα τθσ Ρράξθσ «ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΘ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ
ΣΧΟΛΩΝ ΕΜΡΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΘΕ ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΘΣ» με κωδικό ΟΡΣ 5030811 ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα
«Αττικι 2014-2020, Α/Α 4 Ρροςομοιωτισ ECDIS-RADAR-ARPA, Α/Α 16 Ρροςομοιωτισ Μθχανοςταςίου, Α/Α 21 Σφςτθμα
Ρροςομοίωςθσ πυρκαγιάσ ςε κλειςτό χϊρο και Α/Α 24 Σκάφοσ επιβίωςθσ-κωπιλατθ δεκαεξάκωπθ λζμβοσ, ςυνολικοφ
προχπολογιςμοφ «980.000€» (με ΦΡΑ), ςφμφωνα με τθ Λ.ΙΙ.2_7 – Λίςτα Ελζγχου Σχεδίου Διακιρυξθσ που είναι
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καταχωρθμζνθ ςτο ΟΡΣ (id 25825).
35. Το αρικ. πρωτ.: 4096/23-9-2021 ζγγραφο τθσ Ρεριφζρειασ Κριτθσ/ Ειδικι Υπθρεςία Διαχείριςθσ Ε.Ρ. Ρεριφζρειασ
Κριτθσ με το οποίο διατυπϊνεται κετικι γνϊμθ για τα ςχζδια του τεφχουσ διακιρυξθσ επικαιροποιθμζνου ωσ προσ το
άρκρο 3.4 «Ρροδικαςτικζσ προςφυγζσ-προςωρινι και οριςτικι δικαςτικι προςταςία», όπωσ περιγράφεται παραπάνω,
και τθ διαδικαςία ςφμφωνα με τθν οποία κα προκθρυχκοφν τα Υποζργα 9, 10 τθσ Ρράξθσ «Συμπλιρωςθ-αναβάκμιςθ
εξοπλιςμοφ Σχολϊν Εμπορικοφ Ναυτικοφ Κριτθσ (ΑΕΝ ΚΘΤΘΣ)», με κωδικό ΟΡΣ 5028178, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ
317.948,72€ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ).
36. Το αρικ. πρωτ.: οικ.2390/1-10-2021 ζγγραφο τθσ Ρεριφζρειασ Β. Αιγαίου / Ειδικι Υπθρεςία Διαχείριςθσ Ε.Ρ.
Ρεριφζρειασ Βορείου Αιγαίου με το οποίο διατυπϊνεται κετικι γνϊμθ για τα ςχζδια των τευχϊν διακιρυξθσ και τθ
διαδικαςία ςφμφωνα με τθν οποία κα προκθρυχκεί το Υποζργο «ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΣΥΜΡΛΘΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ
ΑΚΑΔΘΜΙΑΣ ΕΜΡΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Α.Ε.Ν.) ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ» ΑΑ 2 τθσ Ρράξθσ «ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΣΥΜΡΛΘΩΜΑΤΙΚΟΥ
ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΑΚΑΔΘΜΙΑΣ ΕΜΡΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Α.Ε.Ν.) ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ» με κωδικό ΟΡΣ «5063561», ςυνολικοφ
προχπολογιςμοφ «740.000€»
37. Το αρικ. πρωτ.: οικ.2459/6-10-2021 ζγγραφο τθσ Ρεριφζρειασ Ιονίων Νιςων/ Ειδικι Υπθρεςία Διαχείριςθσ Ε.Ρ.
Ρεριφζρειασ Ιονίων Νιςων με το οποίο διατυπϊνεται κετικι γνϊμθ για τα ςχζδια των τευχϊν διακιρυξθσ και τθ
διαδικαςία ςφμφωνα με τθν οποία κα προκθρυχκεί το Υποζργο «Ρροςομοιωτισ χειριςμοφ υγροφ φορτίου» ΑΑ 2 τθσ
Ρράξθσ «Ρρομικεια τεχνικοφ και εκπαιδευτικοφ εξοπλιςμοφ γα τθν Α.Ε.Ν. ΙΟΝΙΩΝ ΝΘΣΩΝ» με κωδικό ΟΡΣ 5049386 ςτο
επιχειρθςιακό πρόγραμμα «Ιόνια Νθςιά 2014-2020», ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ «220.000€».

Ρροκθρφςςει
1. Θλεκτρονικό, Ανοικτό, Διεκνι Διαγωνιςμό για τθν «Ρρομικεια ςυμπλθρωματικοφ εξοπλιςμοφ τθσ
Ακαδθμίασ Εμπορικοφ Ναυτικοφ (Α.Ε.Ν.) Οινουςςϊν τθσ Ρεριφζρειασ Βορείου Αιγαίου», και
ςυγκεκριμζνα των κάτωκι ειδϊν:
ΕΙΔΟΣ (Α): Ρροςομοιωτισ GMDSS για τισ ανάγκεσ τθσ ΑΕΝ/Ρλοιάρχων/Οινουςςϊν, προχπολογιςκείςασ αξίασ
230.000,00 ευρϊ (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ και λοιπϊν κρατιςεων) Συςτθμικόσ Αρικμόσ:
138649,
ΕΙΔΟΣ (Β): Ρροςομοιωτισ ECDIS-RADAR ARPA για τισ ανάγκεσ τθσ ΑΕΝ/Ρλοιάρχων/Οινουςςϊν,
προχπολογιςκείςασ αξίασ 290.000,00 ευρϊ (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ και λοιπϊν κρατιςεων)
Συςτθμικόσ Αρικμόσ: 138650,
ΕΙΔΟΣ (Γ): Ρροςομοιωτισ χειριςμοφ υγροφ φορτίου για τισ ανάγκεσ τθσ ΑΕΝ/Ρλοιάρχων/Οινουςςϊν,
προχπολογιςκείςασ αξίασ 220.000,00 ευρϊ (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ και λοιπϊν κρατιςεων)
Συςτθμικόσ Αρικμόσ: 138652,
ςυνολικισ εκτιμϊμενθσ αξίασ ςφμβαςθσ επτακοςίων ςαράντα χιλιάδων ευρϊ #740.000,00€#
(ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ και λοιπϊν κρατιςεων), με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από
οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ. (προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ:
#596.774,19€#, ΦΡΑ: #143.225,81€).
ΚΑΙ
Θλεκτρονικό, Ανοικτό, Διεκνι Διαγωνιςμό για τθν «Ρρομικεια τεχνικοφ και εκπαιδευτικοφ εξοπλιςμοφ
για τθν Α.Ε.Ν. Ιονίων Νιςων», και ςυγκεκριμζνα του κάτωκι είδουσ:
ΕΙΔΟΣ (Δ): Ρροςομοιωτισ χειριςμοφ υγροφ φορτίου για τισ ανάγκεσ τθσ ΑΕΝ/Ρλοιάρχων/ Ιονίων Νιςων,
προχπολογιςκείςασ αξίασ 220.000,00 ευρϊ (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ και λοιπϊν κρατιςεων)
Συςτθμικόσ Αρικμόσ: 138653,
ςυνολικισ εκτιμϊμενθσ αξίασ ςφμβαςθσ διακοςίων είκοςι χιλιάδων ευρϊ #220.000,00€#
(ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ και λοιπϊν κρατιςεων), με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από
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οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ. (προχπολογιςμόσ χωρίσ Φ.Ρ.Α. :
#177.419,35€#, Φ.Ρ.Α. #42.580,65€#)
ΚΑΙ
Επαναλθπτικό Θλεκτρονικό, Ανοικτό, Διεκνι Διαγωνιςμό για τθν «Ρρομικεια Εξοπλιςμοφ των
Ακαδθμιϊν και Δθμοςίων Σχολϊν Εμπορικοφ Ναυτικοφ», για τισ ανάγκεσ τθσ ΔΣΕΝ/ΣΡΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και
ςυγκεκριμζνα του κάτωκι είδουσ:
ΕΙΔΟΣ (Ε):

Σφςτθμα προςομοίωςθσ πυρκαγιάσ ςε κλειςτό χϊρο για τισ ανάγκεσ τθσ
ΔΣΕΝ/ΣΡΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ προχπολογιςκείςασ αξίασ #100.000,00€# (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ
και λοιπϊν κρατιςεων) Συςτθμικόσ Αρικμόσ : 138654,

ςυνολικισ εκτιμϊμενθσ αξίασ ςφμβαςθσ εκατό χιλιάδων ευρϊ #100.000,00€# (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ και
λοιπϊν κρατιςεων), με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά
βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ. (προχπολογιςμόσ χωρίσ Φ.Ρ.Α. : #80.645,16€#, Φ.Ρ.Α.
#19.354,84€#)
ΚΑΙ
Επαναλθπτικό Θλεκτρονικό, Ανοικτό, Διεκνι Διαγωνιςμό για τθν «Συμπλιρωςθ – αναβάκμιςθ
εξοπλιςμοφ Σχολϊν Εμπορικοφ Ναυτικοφ Κριτθσ (ΑΕΝ ΚΘΤΘΣ)», για τισ ανάγκεσ τθσ
ΑΕΝ/ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ/ΚΘΤΘΣ, και ςυγκεκριμζνα των κάτωκι ειδϊν:
ΕΙΔΟΣ (ΣΤ): Εργαςτιριο καυςίμων - λιπαντικϊν για τισ ανάγκεσ τθσ ΑΕΝ/Μθχανικϊν/Κριτθσ,
προχπολογιςκείςασ αξίασ 169.572,65 ευρϊ (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ και λοιπϊν κρατιςεων)
Συςτθμικόσ Αρικμόσ: 138655,
ΕΙΔΟΣ (Η):

Εργαςτιριο ψφξθσ - κλιματιςμοφ για τισ ανάγκεσ τθσ ΑΕΝ/Μθχανικϊν/Κριτθσ, προχπολογιςκείςασ
αξίασ 148.376,07 ευρϊ (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ και λοιπϊν κρατιςεων) Συςτθμικόσ Αρικμόσ:
138656,

ςυνολικισ εκτιμϊμενθσ αξίασ ςφμβαςθσ τριακοςίων δεκαεπτά χιλιάδων εννιακοςίων ςαράντα οκτϊ ευρϊ και
εβδομιντα δφο λεπτϊν του ευρϊ #317.948,72€# (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ και λοιπϊν κρατιςεων), με
κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τθσ βζλτιςτθσ
ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ. (προχπολογιςμόσ χωρίσ Φ.Ρ.Α. : #256.410,26€#, Φ.Ρ.Α. #61.538,46€#)
ΚΑΙ
Επαναλθπτικό Θλεκτρονικό, Ανοικτό, Διεκνι Διαγωνιςμό για τθν «Ρρομικεια και αναβάκμιςθ
εξοπλιςμοφ Σχολϊν Εμπορικοφ Ναυτικοφ τθσ Ρεριφζρειασ Αττικισ», για τισ ανάγκεσ των
ΑΕΝ/ΡΛΟΙΑΧΩΝ/ΑΣΡΟΡΥΓΟΥ, ΚΕΣΕΝ/ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ και ΔΣΕΝ/ΣΡΜ/Αςπροπφργου, και ςυγκεκριμζνα των
κάτωκι ειδϊν:
ΕΙΔΟΣ (Θ): Ρροςομοιωτισ ECDIS-RADAR ARPA για τισ ανάγκεσ τθσ ΑΕΝ/Ρλοιάρχων/Αςπροπφργου,
προχπολογιςκείςασ αξίασ 290.000,00 ευρϊ (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ και λοιπϊν κρατιςεων)
Συςτθμικόσ Αρικμόσ: 138657,
ΕΙΔΟΣ (Θ): Ρροςομοιωτισ μθχανοςταςίου για τισ ανάγκεσ του ΚΕΣΕΝ/ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ, προχπολογιςκείςασ αξίασ
520.000,00 ευρϊ (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ και λοιπϊν κρατιςεων) Συςτθμικόσ Αρικμόσ:
138658,
ΕΙΔΟΣ (Ι):

Σκάφοσ επιβίωςθσ – κωπιλατθ δεκαεξάκωπθ λζμβοσ για τισ ανάγκεσ τθσ
ΔΣΕΝ/ΣΡΜ/Αςπροπφργου, προχπολογιςκείςασ αξίασ 70.000,00 ευρϊ (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ
και λοιπϊν κρατιςεων) Συςτθμικόσ Αρικμόσ: 138659,

ΕΙΔΟΣ (ΙΑ): Σφςτθμα προςομοίωςθσ πυρκαγιάσ ςε κλειςτό χϊρο για τισ ανάγκεσ τθσ ΔΣΕΝ/ΣΡΜ/Αςπροπφργου,
προχπολογιςκείςασ αξίασ 100.000,00 ευρϊ (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ και λοιπϊν κρατιςεων)
Συςτθμικόσ Αρικμόσ: 138660,
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ςυνολικισ εκτιμϊμενθσ αξίασ ςφμβαςθσ εννιακοςίων ογδόντα χιλιάδων ευρϊ #980.000,00€#
(ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ και λοιπϊν κρατιςεων), με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από
οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ. (προχπολογιςμόσ χωρίσ Φ.Ρ.Α. :
#790.322,58€#, Φ.Ρ.Α. #189.677,42€#)
ςυνολικισ προχπολογιςκείςασ αξίασ ςφμβαςθσ δφο εκατομμυρίων τριακοςίων πενιντα επτά χιλιάδων
εννιακοςίων ςαράντα οκτϊ ευρϊ και εβδομιντα δφο λεπτϊν του ευρϊ #2.357.948,72€#
(ςυμπεριλαμβανομζνων ΦΡΑ και λοιπϊν κρατιςεων) με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από
οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ (προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ:
#1.901.571,54€#, ΦΡΑ: #456.377,18€).
2. Οι ενδιαφερόμενοι δφνανται να υποβάλλουν θλεκτρονικά προςφορά είτε για το ςφνολο των υπό προμικεια
ειδϊν είτε τμθματικά για οποιοδιποτε είδοσ εξ’ αυτϊν που περιγράφονται ανωτζρω και αναλυτικότερα ςτουσ
Ρίνακεσ υπό προμικεια ειδϊν ςτισ Γενικζσ Ρλθροφορίεσ τθσ Διακιρυξθσ.
3. Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ
Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από Ριςτϊςεισ του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων (ΡΔΕ) ΣΑΕΡ
008/1, ΣΑΕΡ 002/1, ΣΑΕΡ 085/1, ΣΑΕΡ 022/1, ΣΑΕΡ 088/1 ϊσ ακολοφκωσ:


ΣΑΕΡ 008/1 (αρικ. εναρικ. Ζργου 2017ΕΡ00810070/MIS 5010358) ςφμφωνα με τθν αρικ. πρωτ.:
139465/18-12-2017 (ΑΔΑ: Ψ7ΒΣ465ΧΙ8-Γ0Σ) Απόφαςθ ΥΡ.ΟΙ.ΑΝ./ΓΓΔΕ-ΕΣΡΑ/ΓΔΔΕ/ΔΔΕ/Τμ. Κατάρτιςθσ
Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων, περί ζνταξθσ ςτο Ρρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων (ΡΔΕ)
2017, ςτθ ΣΑΕΡ 008/1 του ζργου με α/α 14 “Εξοπλιςμόσ Ακαδθμιϊν και Δθμοςίων Σχολϊν Εμπορικοφ
Ναυτικοφ” με κωδικό 2017ΕΡ00810070/MIS 5010358, με τα αντίςτοιχα οικονομικά του ςτοιχεία
#700.000,00€# του οποίου οι πιςτϊςεισ μεταφζρκθκαν ςτο ζτοσ 2018 ςφμφωνα με τθν αρικ.πρωτ.:
62761/12-6-2018 (ΑΔΑ: 61Γ465ΧΙ8-ΜΛΡ) Απόφαςθ ΥΡ.ΟΙ.ΑΝ./ΓΓΔΕ-ΕΣΡΑ/ΓΔΔΕ/ΔΔΕ/Τμ. Κατάρτιςθσ
Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων, ςτο ζτοσ 2019 ςφμφωνα με τθν αρικ.πρωτ.:43125/17-4-2019
(ΑΔΑ:Ω8Ε465ΧΙ8-8ΞΕ) Απόφαςθ ΥΡ.ΟΙ.ΑΝ./ΓΓΔΕ-ΕΣΡΑ/ΓΔΔΕ/ΔΔΕ/Τμ. Κατάρτιςθσ Ρρογράμματοσ
Δθμοςίων Επενδφςεων, ςτο ζτοσ 2020 ςφμφωνα με τθν αρικ.πρωτ.:34374/1-4-2020
(ΑΔΑ:ΨΡ9Χ46ΜΤΛ-69) Απόφαςθ ΥΡ.ΟΙ.ΑΝ./ΓΓΔΕ-ΕΣΡΑ/ΓΔΔΕ/ΔΔΕ/Τμ. Κατάρτιςθσ Ρρογράμματοσ
Δθμοςίων Επενδφςεων, ςτο ζτοσ 2021 ςφμφωνα με τθν αρικ.πρωτ.:39963/5-4-2021 (ΑΔΑ:6ΒΓΔ46ΜΤΛ238) Απόφαςθ ΥΡ.ΟΙ.ΑΝ./ΓΓΔΕ-ΕΣΡΑ/ΓΔΔΕ/ΔΔΕ/Τμ. Κατάρτιςθσ Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων.
Θ ςφμβαςθ περιλαμβάνεται ςτθν πράξθ «Εξοπλιςμόσ Ακαδθμιϊν και Δθμοςίων Σχολϊν Εμπορικοφ
Ναυτικοφ» (ΟΡΣ: 5010358) θ οποία ζχει ενταχκεί ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Κεντρικι Μακεδονία
2014-2020», με βάςθ τθν αρικ. πρωτ.: 5505/09-11-2017 (ΑΔΑ:69ΥΘ7ΛΛ-ΤΩ4) Απόφαςθ ζνταξθσ
Ρεριφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ / Ειδικισ Υπθρεςίασ Διαχείριςθσ Ε.Ρ. Ρεριφζρειασ Κεντρικισ
Μακεδονίασ, όπωσ τροποποιικθκε με τθν αρικ.πρωτ.:6339/1-11-2019 Απόφαςθ τροποποίθςθσ ζνταξθσ
Ρεριφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ / Ειδικισ Υπθρεςίασ Διαχείριςθσ Ε.Ρ. Ρεριφζρειασ Κεντρικισ
Μακεδονίασ. (ΑΔΑ:ΩΙΩΦ7ΛΛ-6ΦΩ, ΑΔΑΜ: 21REQ008513244).



ΣΑΕΡ 002/1 (αρικ.εναρικ. Ζργου: 2018ΕΡ00210016/MIS 5028178) ςφμφωνα με τθν αρικ. πρωτ.:
71624/02-07-2018 (ΑΔΑ: 6ΟΗ2465ΧΙ8-ΜΤΚ) Απόφαςθ ΥΡ.ΟΙ.ΑΝ./ΓΓΔΕ-ΕΣΡΑ/ΓΔΔΕ/ΔΔΕ/Τμ. Κατάρτιςθσ
Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων, περί ζνταξθσ ςτο Ρρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων (ΡΔΕ)
2018, ςτθ ΣΑΕΡ 002/1 του ζργου με α/α 5 “Συμπλιρωςθ – αναβάκμιςθ εξοπλιςμοφ Σχολϊν Εμπορικοφ
Ναυτικοφ Κριτθσ (ΑΕΝ ΚΘΤΘΣ)” με κωδικό 2018ΕΡ00210016/MIS 5028178, με τα αντίςτοιχα
οικονομικά του ςτοιχεία #2.500.000,00€#, του οποίου οι πιςτϊςεισ μεταφζρκθκαν ςτο ζτοσ 2019
τροποποιθμζνεσ ςφμφωνα με τθν αρικ.πρωτ.: 100215/7-10-2019 (ΑΔΑ: 67Λ5465ΧΙ8-ΩΜΘ) Απόφαςθ
ΥΡ.ΟΙ.ΑΝ./ΓΓΔΕ-ΕΣΡΑ/ΓΔΔΕ/ΔΔΕ/Τμ. Κατάρτιςθσ Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων και ειδικότερα
τθσ ζνταξθσ ςτο Ρρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων (ΡΔΕ) 2019, ςτθ ΣΑΕΡ 002/1 του ζργου με α/α 2
“Συμπλιρωςθ – αναβάκμιςθ εξοπλιςμοφ Σχολϊν Εμπορικοφ Ναυτικοφ Κριτθσ (ΑΕΝ ΚΘΤΘΣ)” με κωδικό
2018ΕΡ00210016/MIS 5028178, με τα αντίςτοιχα οικονομικά του ςτοιχεία #2.403.983,50€#, ςτο ζτοσ
2020 ςφμφωνα με τθν αρικ.πρωτ.:16657/12-2-2020 (ΑΔΑ:6ΨΚΙ46ΜΤΛ-ΣΚΘ) Απόφαςθ ΥΡ.ΟΙ.ΑΝ./ΓΓΔΕ-

Μ ε τ θ ς υ γ χ ρθ μ ατ ο δ ό τ θ ς θ τ θ σ Ε λ λ άδ ασ κ αι τ θ σ
Ε υ ρ ω π αϊ κ ι σ Ζ ν ως θ σ
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ
Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ

12

ΑΔΑ: 6ΟΓ34653ΠΩ-ΤΧΗ

21PROC009394113 2021-10-20

Ανικει ςτθν υπ’ αρικµ. 13/2021 Διακιρυξθ Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ/ ΓΔΟΥ/ ΔΙΡΕΑ 2ο

ΕΣΡΑ/ΓΔΔΕ/ΔΔΕ/Τμ. Κατάρτιςθσ Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων και ςτο ζτοσ 2021 ςφμφωνα με
τθν αρικ.πρωτ.:41510/7-4-2021 ΑΔΑ:9ΕΦΦ46ΜΤΛ-6ΛΒ) Απόφαςθ ΥΡ.ΟΙ.ΑΝ./ΓΓΔΕ-ΕΣΡΑ/ΓΔΔΕ/ΔΔΕ/Τμ.
Κατάρτιςθσ Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων. Θ ςφμβαςθ περιλαμβάνεται ςτθν πράξθ
«Συμπλιρωςθ – αναβάκμιςθ εξοπλιςμοφ Σχολϊν Εμπορικοφ Ναυτικοφ Κριτθσ (ΑΕΝ ΚΘΤΘΣ)» με
κωδικό ΟΡΣ 5028178 θ οποία ζχει ενταχκεί ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Κριτθ 2014-2020», με βάςθ
τθν αρικ. πρωτ.: 2510/27-06-2018 (ΑΔΑ:7Ν8Θ7ΛΚ-Α07) Απόφαςθ ζνταξθσ Ρεριφζρειασ Κριτθσ / Ειδικισ
Υπθρεςίασ Διαχείριςθσ Ε.Ρ. Ρεριφζρειασ Κριτθσ και τροποποιικθκε με τθν αρικ. Ρρωτ.:4606/1-10-2019
(ΑΔΑ:6Ω8Ε7ΛΚ-ΡΙ4, ΑΔΑΜ:21REQ008512923) Απόφαςθ ζνταξθσ Ρεριφζρειασ Κριτθσ / Ειδικισ
Υπθρεςίασ Διαχείριςθσ Ε.Ρ. Ρεριφζρειασ Κριτθσ.


ΣΑΕΡ 085/1 (αρικ.εναρικ. Ζργου: 2018ΕΡ08510071/MIS 5030811) ςφμφωνα με τθν αρικ. πρωτ.:
141521/28-12-2018 (ΑΔΑ:9Β67465ΧΙ8-9ΘΘ) Απόφαςθ ΥΡ.ΟΙ.ΑΝ./ΓΓΔΕ-ΕΣΡΑ/ΓΔΔΕ/ΔΔΕ/Τμ. Κατάρτιςθσ
Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων, περί ζνταξθσ ςτο Ρρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων 2018 ςτθ
ΣΑΕΡ 085/1 του ζργου με α/α 7 «Ρρομικεια και αναβάκμιςθ εξοπλιςμοφ Σχολϊν Εμπορικοφ Ναυτικοφ
τθσ Ρεριφζρειασ Αττικισ» με κωδικό 2018ΕΡ08510071/MIS 5030811, με τα αντίςτοιχα οικονομικά του
ςτοιχεία #4.840.000,00€# του οποίου οι πιςτϊςεισ μεταφζρκθκαν ςτο ζτοσ 2019 ςφμφωνα με τθν
αρικ.πρωτ.: 56227/28-05-2019 (ΑΔΑ:Ω8ΣΜ465ΧΙ8-Ξ9Σ) Απόφαςθ ΥΡ.ΟΙ.ΑΝ./ΓΓΔΕ-ΕΣΡΑ/ΓΔΔΕ/ΔΔΕ/Τμ.
Κατάρτιςθσ Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων ςτο ζτοσ 2020 ςφμφωνα με τθν αρικ.πρωτ.: 44195/65-2020
(ΑΔΑ:Ω5Μ46ΜΤΛ-ΟΣ)
Απόφαςθ
ΥΡ.ΟΙ.ΑΝ./ΓΓΔΕ-ΕΣΡΑ/ΓΔΔΕ/ΔΔΕ/Τμ.
Κατάρτιςθσ
Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων και ςτο ζτοσ 2021 με τθν αρικ.πρωτ.: 49818/28-4-2021 (ΑΔΑ:
6ΙΨΩ46ΜΤΛ-ΨΩΛ) Απόφαςθ ΥΡ.ΟΙ.ΑΝ./ΓΓΔΕ-ΕΣΡΑ/ΓΔΔΕ/ΔΔΕ/Τμ. Κατάρτιςθσ Ρρογράμματοσ
Δθμοςίων Επενδφςεων. Θ ςφμβαςθ περιλαμβάνεται ςτθν πράξθ «Ρρομικεια και αναβάκμιςθ
εξοπλιςμοφ ςχολϊν Εμπορικοφ Ναυτικοφ τθσ Ρεριφζρειασ Αττικισ» με κωδικό MIS (ΟΡΣ) 5030811 θ
οποία ζχει ενταχκεί ςτο επιχειρθςιακό πρόγραμμα «Αττικι 2014-2020» ςφμφωνα με τθν αρικ. πρωτ.:
4202/24-12-2018 (ΑΔΑ:ΨΒΕΜ7Λ7-ΝΣΝ, ΑΔΑΜ:21REQ008510624) Απόφαςθ ζνταξθσ Ρεριφζρειασ
Αττικισ / Ειδικισ Υπθρεςίασ Διαχείριςθσ Ε.Ρ. Ρεριφζρειασ Αττικισ .



ΣΑΕΡ 022/1 (αρικ.εναρικ. ζργου: 2020ΕΡ02210017/MIS: 5049386) ςφμφωνα με τθν αρικ. πρωτ.:
59543/11-6-2020 (ΑΔΑ:ΩΑΩΨ46ΜΤΛ-Κ4Ο) Απόφαςθ ΥΡ.ΟΙ.ΑΝ./ΓΓΔΕ-ΕΣΡΑ/ΓΔΔΕ/ΔΔΕ/Τμ. Κατάρτιςθσ
Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων, περί ζνταξθσ ςτο Ρρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων 2020 ςτθ
ΣΑΕΡ 022/1 του ζργου με α/α 5 «Ρρομικεια τεχνικοφ και εκπαιδευτικοφ εξοπλιςμοφ για τθν Α.Ε.Ν.
ΙΟΝΙΩΝ ΝΘΣΩΝ» με κωδικό 2020ΕΡ02210017, με τα αντίςτοιχα οικονομικά του ςτοιχεία
#1.076.000,00€# του οποίου οι πιςτϊςεισ μεταφζρκθκαν ςτο ζτοσ 2021 ςφμφωνα με τθν αρικ.πρωτ.:
45845/2021/19-4-2021 (ΑΔΑ:ΩΘ7Ι46ΜΤΛ-ΘΧΜ) Απόφαςθ ΥΡ.ΟΙ.ΑΝ./ΓΓΔΕ-ΕΣΡΑ/ΓΔΔΕ/ΔΔΕ/Τμ.
Κατάρτιςθσ Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων. Θ ςφμβαςθ περιλαμβάνεται ςτθν πράξθ «Ρρομικεια
τεχνικοφ και εκπαιδευτικοφ εξοπλιςμοφ γα τθν Α.Ε.Ν. ΙΟΝΙΩΝ ΝΘΣΩΝ» με κωδικό ΟΡΣ 5049386 θ οποία
ζχει ενταχκεί ςτο επιχειρθςιακό πρόγραμμα «Ιόνια Νθςιά 2014-2020», ςφμφωνα με τθν αρικ.πρωτ.: οικ.
1100/4-6-2020 (ΑΔΑ:Ψ32Θ7ΛΕ-ΩΟΘ) Απόφαςθ ζνταξθσ Ρεριφζρειασ Ιονίων Νιςων/ Ειδικισ Υπθρεςίασ
Διαχείριςθσ Ε.Ρ. Ρεριφζρειασ Ιονίων Νιςων και τροποποιικθκε με τθν υπ’ αρικ. πρωτ.: οικ. 2770/26-112020 (ΑΔΑ:945Θ7ΛΕ-15, ΑΔΑΜ:21REQ008513792) Απόφαςθ Ρεριφζρειασ Ιονίων Νιςων / Ειδικισ
Υπθρεςίασ Διαχείριςθσ Ε.Ρ. Ρεριφζρειασ Ιονίων Νιςων .



ΣΑΕΡ 088/1 (αρικ.εναρικ. ζργου: 2020ΕΡ08810019/ MIS:5063561) ςφμφωνα με τθν αρικ.πρωτ.:
91431/2-9-2020 (ΑΔΑ:Ω3Ε746ΜΤΛ-Θ9Θ) Απόφαςθ ΥΡ.ΟΙ.ΑΝ./ΓΓΔΕ-ΕΣΡΑ/ΓΔΔΕ/ΔΔΕ/Τμ. Κατάρτιςθσ
Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων, περί ζνταξθσ ςτο Ρρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων 2020 ςτθ
ΣΑΕΡ 088/1 του ζργου με α/α 5 «ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΣΥΜΡΛΘΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΑΚΑΔΘΜΙΑΣ
ΕΜΡΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Α.Ε.Ν.) ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ» με κωδικό 2020ΕΡ08810019, με τα αντίςτοιχα οικονομικά
του ςτοιχεία #808.888,89€# του οποίου οι πιςτϊςεισ μεταφζρκθκαν ςτο ζτοσ 2021 ςφμφωνα με τθν
αρικ.πρωτ.: 42962/12-4-2021 (ΑΔΑ:68Ω146ΜΤΛ-ΤΤΜ) Απόφαςθ ΥΡ.ΟΙ.ΑΝ./ΓΓΔΕ-ΕΣΡΑ/ΓΔΔΕ/ΔΔΕ/Τμ.
Κατάρτιςθσ Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων. Θ ςφμβαςθ περιλαμβάνεται ςτθν πράξθ
«ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΣΥΜΡΛΘΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΑΚΑΔΘΜΙΑΣ ΕΜΡΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Α.Ε.Ν.)
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ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ» με κωδικό ΟΡΣ 5063561 θ οποία ζχει ενταχκεί ςτο επιχειρθςιακό πρόγραμμα «Βόρειο
Αιγαίο
2014-2020»
με
τθν
αρικ.πρωτ.:
οικ.
2001/24-8-2020
(ΑΔΑ:6ΗΟΩ7ΛΩ-Λ7Α,
ΑΔΑΜ:20REQ007272793) Απόφαςθ ζνταξθσ Ρεριφζρειασ Βορείου Αιγαίου / Ειδικισ Υπθρεςίασ
Διαχείριςθσ Ε.Ρ. Ρεριφζρειασ Βορείου Αιγαίου.
Θ παροφςα ςφμβαςθ ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ
Ανάπτυξθσ) και από εκνικοφσ πόρουσ ςτο πλαίςιο των Επιχειρθςιακϊν Ρρογραμμάτων «Κεντρικι Μακεδονία
2014-2020» (ΕΣΡΑ 2014-2020), «Κριτθ 2014-2020» (ΕΣΡΑ 2014-2020), «Αττικι 2014-2020» (ΕΣΡΑ 2014-2020),
«Ιόνια Νθςιά 2014-2020» (ΕΣΡΑ 2014-2020) και «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020» (ΕΣΡΑ 2014-2020).
4. Ο Διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν
Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ), μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ςυςτιματοσ,
φςτερα από προκεςμία τουλάχιςτον εξιντα (60) θμερϊν 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.
5. Τ Ο Ρ Ο Σ - Χ  Ο Ν Ο Σ Υ Ρ Ο Β Ο Λ Θ Σ Ρ  Ο Σ Φ Ο  Ω Ν
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΡΟΣ
ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΑΝΑΤΘΣΘΣ ΤΘΣ
ΔΙΑΚΘΥΞΘΣ ΣΤΘ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΘ

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ
ΚΑΤΑΛΘΚΤΙΚΘ
ΕΝΑΞΘΣ
ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ
ΥΡΟΒΟΛΘΣ
ΥΡΟΒΟΛΘΣ
ΡΥΛΘ ΤΟΥ Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.
ΡΟΣΦΟΩΝ
ΡΟΣΦΟΩΝ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Διαδικτυακι πφλθ
21-10-2021
16-12-2021
www.promitheus.gov.gr του
20-10-2021
και ϊρα 09:00
και ϊρα 15:00
Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν :22-12-2021 ϊρα 11:00.

Μετά τθ παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ
προςφοράσ ςτο Σφςτθμα. Ρροςφορζσ που υποβάλλονται ι περιζρχονται κακ’ οιονδιποτε άλλο τρόπο πζραν
του περιγραφόμενου ςτθν παροφςα κα κεωροφνται απαράδεκτεσ και δεν κα εξετάηονται.
Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του ςυςτιματοσ
βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 37
του Ν. 4412/2016 όπωσ αυτό ιςχφει και ςτο άρκρο 10 τθσ ΥΑ 61233/08-6-2021 (Β’ 2453) «υκμίςεισ τεχνικϊν
ηθτθμάτων που αφοροφν τθν ανάκεςθ των Δθμοςίων Συμβάςεων Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν με χριςθ των
επιμζρουσ εργαλείων και διαδικαςιϊν του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων
(ΕΣΘΔΘΣ).».
Θ διαδικαςία τθσ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν περιγράφεται ςτο Κεφάλαιο 3 τθσ Διακιρυξθσ.
6. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα
και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε:
α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ,
β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.),
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γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ2, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ
καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4, 5, 6 και 73 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ
Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων4.
Στο βακμό που καλφπτονται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ
με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ΣΔΣ, κακϊσ και τισ λοιπζσ διεκνείσ ςυμφωνίεσ από τισ οποίεσ δεςμεφεται θ
Ζνωςθ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ οικονομικοφσ φορείσ
των χωρϊν που ζχουν υπογράψει τισ εν λόγω ςυμφωνίεσ μεταχείριςθ εξίςου ευνοϊκι με αυτιν που
επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ οικονομικοφσ φορείσ τθσ Ζνωςθσ5
Οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα είτε ωσ μζλοσ ζνωςθσ.
Στο διαγωνιςμό μποροφν να ςυμμετζχουν ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων των
προςωρινϊν ςυμπράξεων. Οι εν λόγω ενϊςεισ δεν υποχρεοφνται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι
για τθν υποβολι προςφοράσ. Θ επιλεγείςα ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποχρεοφται να πράξει τοφτο εάν
κατακυρωκεί ςε αυτι το αποτζλεςμα του διαγωνιςμοφ, εφ’ όςον θ λιψθ οριςμζνθσ νομικισ μορφισ είναι
αναγκαία για τθν ικανοποιθτικι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.
7. Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν προθγμζνθ
θλεκτρονικι υπογραφι που υποςτθρίηεται τουλάχιςτον από αναγνωριςμζνο (εγκεκριμζνο) πιςτοποιθτικό το
οποίο χορθγικθκε από πάροχο υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ
που προβλζπεται ςτθν απόφαςθ 2009/767/ΕΚ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και
να εγγραφοφν ςτο ΕΣΘΔΘΣ, ςφμφωνα με τθν περ. β τθσ παρ. 2 του άρκρου 37 του ν. 4412/2016 και τισ διατάξεισ
του άρκρου 6 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα ΟΡΣ
ΕΣΘΔΘΣ (Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr) ακολουκϊντασ τθν διαδικαςία εγγραφισ του άρκρου 6 τθσ
ανωτζρω Κ.Υ.Α.
8. Ο οικονομικόσ φορζασ, ο οποίοσ ενδιαφζρεται να ςυμμετάςχει ςε πρόγραμμα εκπαίδευςθσ για τθ χριςθ τθσ
θλεκτρονικισ πλατφόρμασ του ΕΣΘΔΘΣ, υποβάλλει ςχετικό αίτθμα μζςω αυτισ ςυμπλθρϊνοντασ τθν αναρτθμζνθ ςτο
ΕΣΘΔΘΣ φόρμα – ζντυπο ςυλλογισ ςτοιχείων εκπαιδευομζνων (ςε μορφι word ι.pdf). Τονίηεται ότι, επιπλζον τθσ
φόρμασ – εντφπου που κα αποςτζλλει, κα αναγράφει ςτο αίτθμα του εάν θ ζδρα τθσ εταιρείασ βρίςκεται εντόσ ι
εκτόσ Ακθνϊν, διότι για τισ εταιρείεσ εκτόσ Ακθνϊν θ εκπαίδευςθ πραγματοποιείται μζςω skype, γεγονόσ που απαιτεί
ιδιαίτερο χειριςμό. Τονίηεται ότι ο μζγιςτοσ αρικμόσ εκπαιδευομζνων ανά εταιρεία είναι τα δφο (02) άτομα.
Δεδομζνου ότι θ εκπαίδευςθ κα πρζπει να διεξαχκεί το νωρίτερο δζκα (10) θμζρεσ και το αργότερο ζξι (06) θμζρεσ
πριν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν, παρακαλοφμε όπωσ ςχετικά αιτιματα
περιζλκουν ςτθν Υπθρεςία μασ το αργότερο ζωσ 29-11-2021.Επιςθμαίνεται ότι τυχόν κακυςτζρθςθ υποβολισ
αιτιματοσ εκπαίδευςθσ πρόκειται επιφζρει περαιτζρω κακυςτζρθςθ ςτθν διεξαγωγι τθσ εκπαίδευςθσ των
ενδιαφερομζνων με ςυνεπαγόμενθ ενδεχομζνωσ τθν μθ ορκι τιρθςθ των διαδικαςιϊν υποβολισ προςφορϊν για
τον ςυγκεκριμζνο διαγωνιςμό.
9.

Αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ αποτελοφν τα κατωτζρω Ραραρτιματα Αϋ μζχρι Eϋ:

2

Βλ. ςχετικά με ΣΔΣ https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm
Σφμφωνα με το ιςχφον κείμενο τθσ ΣΔΣ, τα ςχετικά παραρτιματα που αναφζρονται ςτο άρκρο 25 αντιςτοιχοφν πλζον ςτα 1, 2, 4, 5,
6 και 7.
Επιςθμαίνεται ότι απαγορεφεται θ ςυμμετοχι εξωχϊριασ εταιρείασ από «μθ ςυνεργάςιμα κράτθ ςτον φορολογικό τομζα» κατά τθν
ζννοια των παρ. 3 και 4 του άρκρου 65 του ν. 4172/2013, κακϊσ και από κράτθ που ζχουν προνομιακό φορολογικό κακεςτϊσ, όπωσ
αυτά ορίηονται ςτον κατάλογο τθσ απόφαςθσ τθσ παρ. 7 του άρκρου 65 του ωσ άνω Κϊδικα, κατά τα αναφερόμενα ςτθν περίπτωςθ
α` και βϋτθσ παραγράφου 4 του άρκρου 4 του ν. 3310/2005.
Ρρβλ. ςχετικά, ςελ. 8 τθσ Ανακοίνωςθσ τθσ Επιτροπισ C (2019) 5494 final «Κατευκυντιριεσ γραμμζσ για τθ ςυμμετοχι
προςφερόντων και αγακϊν από τρίτεσ χϊρεσ ςτθν αγορά δθμοςίων ςυμβάςεων τθσ ΕΕ».

3

4

5
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ΡΑΑΤΘΜΑ Α’

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΟΛΩΝ

ΡΑΑΤΘΜΑ Β’

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΘΣ

ΡΑΑΤΘΜΑ Γ’

ΘΤΑ ΑΚΕΑΙΟΤΘΤΑΣ

ΡΑΑΤΘΜΑ Δ’

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ

ΡΑΑΤΘΜΑ Ε’

ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ

10. Ρλθροφορίεσ ςτουσ ενδιαφερόμενουσ κα παρζχονται από τθ Διεφκυνςθ Ρρομθκειϊν και Εποπτείασ
Αποκθκϊν του Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ (Ακτι Βαςιλειάδθ, Ρφλθ Ε1-Ε2, Ρειραιάσ, 4οσ
όροφοσ, τθλ. 213137-4653/1081) κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ.
Σε περίπτωςθ που ηθτθκοφν εγκαίρωσ (26-11-2021), ιτοι είκοςι (20) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία
υποβολισ προςφορϊν από τουσ ενδιαφερόμενουσ προμθκευτζσ πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, ςχετικζσ µε τον
προκθρυςςόμενο διαγωνιςμό, κα εφαρμόηονται τα οριηόμενα ςτα άρκρα 60 και 67 του Ν. 4412/2016.
Αιτιματα παροχισ πρόςκετων πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων υποβάλλονται μόνο θλεκτρονικά ςτο δικτυακό
τόπο του διαγωνιςμοφ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ από εγγεγραμμζνουσ
ςτο ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ (Ρρομθκευτζσ). Το θλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτθμάτων κα
πρζπει απαραιτιτωσ να είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ πλθροφοριϊν τα οποία
υποβάλλονται είτε εκτόσ των ανωτζρω προκεςμιϊν είτε με διαφορετικό τρόπο από τον προαναφερόμενο δεν
εξετάηονται. Σθμειϊνεται ότι τόςο ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ, όςο και οποιαδιποτε θλεκτρονικι
επικοινωνία μζςω του ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 37 του Ν.4412/2016 (Α’ 147), όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει.
11. Ο διαγωνιςμόσ δφναται να ματαιωκεί ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ςτο ςφνολό του μετά από
ειδικά αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αποφαςίηοντοσ οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, μετά από γνϊμθ του
αρμόδιου οργάνου ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο Ν. 4412/2016 και ιδίωσ ςτο άρκρο 106.
12. Επειδι θ ςυνολικι εκτιμϊμενθ αξία τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ υπερβαίνει το ποςό του ενόσ εκατομμυρίου
ευρϊ #1.000.000,00€#, εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 8 του Ν.3310/2005 (Α’ 30).
13. Θ προκιρυξθ του διαγωνιςμοφ κα αποςταλεί με θλεκτρονικά μζςα ςτθν Υπθρεςία Επιςιμων Εκδόςεων τθσ
Ε.Ε., κα καταχωρθκεί ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ.) κακϊσ και ςτον
ιςτότοπο https://diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ), και κα αναρτθκεί ςτο διαδικτυακό τόπο του Α.ΛΣΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr) κακϊσ και ςτο διαδικτυακό τόπο του Υ.ΝΑ.Ν.Ρ. (www.ynanp.gr). Τα ζγγραφα τθσ
ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτθ διαδικτυακι πφλθ
www.promitheus.gov.gr του Ε.ΣΘ.ΔΘ.Σ. κακϊσ και ςτο Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ.
Ο ΥΡΟΥΓΟΣ
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από IFIGENEIA
SPYRIDOULA PAPOULIA
Ημερομηνία: 2021.10.20 10:39:35 EEST
Αιτία: Ακριβές αντίγραφο

ΙΩΑΝΝΘΣ ΡΛΑΚΙΩΤΑΚΘΣ

ΕΡΙΣΥΝΑΡΤΕΤΑΙ:
Θ αρικ.13/2021 Διακιρυξθ με τα αναφερόμενα ςτθν Απόφαςθ Ραραρτιματα Αϋ - Eϋ.
ΑΡΟΔΕΚΤΕΣ ΡΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΘΣ:
Ι. ΑΡΟ∆ΕΚΤΕΣ ΡΟΣ ΕΝΕΓΕΙΑ
ΡΟΕΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΘ ΕΡΙΤΟΡΘΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΘΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ
ΝΘΣΙΩΤΙΚΘΣ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ (ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΓΑΜΜΑΤΕΑ ΑΥΤΘΣ)
ΙΙ. ΑΡΟ∆ΕΚΤΕΣ ΡΟΣ ΚΟΙΝΟΡΟΙΘΣΘ
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1. ΕΙΔΙΚΘ ΥΡΘΕΣΙΑ «ΕΡΙΤΕΛΙΚΘ ΔΟΜΘ ΕΣΡΑ»/ΥΝΑΝΡ
2. ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΑΤΤΙΚΘΣ/ΕΙΔΙΚΘ ΥΡΘΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ Ε.Ρ. ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΘΣ (ΜΕΣΩ ΕΡΙΤΕΛΙΚΘΣ ΔΟΜΘΣ
ΕΣΡΑ/ΥΝΑΝΡ)
3. ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΚΕΝΤΙΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ/ΕΙΔΙΚΘ ΥΡΘΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ Ε.Ρ. ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ ΚΕΝΤΙΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
(ΜΕΣΩ ΕΡΙΤΕΛΙΚΘΣ ΔΟΜΘΣ ΕΣΡΑ/ΥΝΑΝΡ)
4. ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΒΟΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ/ΕΙΔΙΚΘ ΥΡΘΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ Ε.Ρ. ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ ΒΟΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΕΣΩ ΕΡΙΤΕΛΙΚΘΣ
ΔΟΜΘΣ ΕΣΡΑ/ΥΝΑΝΡ)
5. ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΚΘΤΘΣ/ΕΙΔΙΚΘ ΥΡΘΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ Ε.Ρ. ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ ΚΘΤΘΣ (ΜΕΣΩ ΕΡΙΤΕΛΙΚΘΣ ΔΟΜΘΣ
ΕΣΡΑ/ΥΝΑΝΡ)
6. ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΘΣΩΝ/ΕΙΔΙΚΘ ΥΡΘΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ Ε.Ρ. ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΘΣΩΝ (ΜΕΣΩ ΕΡΙΤΕΛΙΚΘΣ
ΔΟΜΘΣ ΕΣΡΑ/ΥΝΑΝΡ)
ΙΙΙ. EΣΩΤΕΙΚΘ ∆ΙΑΝΟΜΘ
1. Γρ. κ. ΥΝΑΝΡ (υ.τ.α.)
2. Γρ. κ. Α/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. (υ.τ.α.)
3. Γρ. κ. Α’ Υ/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. (υ.τ.α.)
4. Γρ. κ. ΓΔΟΥ (υ.τ.α.)
5. Γρ. κ. Δ.Κ.Β’ (υ.τ.α.)

6.
7.
8.
9.

ΔΕΚΝ Β’
ΔΙΡΟΡ Β’
ΔΟΔ
ο
ο
ΔΙΡΕΑ 1 - 4
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ΔΙΑΚΘΥΞΘ 13/2021
ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΜΕ ΚΙΤΘΙΟ ΑΝΑΘΕΣΘΣ ΤΘΝ ΡΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΟΥΣΑ ΑΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΑΡΟΨΘ ΡΟΣΦΟΑ
ΒΑΣΕΙ ΤΘΣ ΒΕΛΤΙΣΤΘΣ ΣΧΕΣΘΣ ΡΟΙΟΤΘΤΑΣ - ΤΙΜΘΣ
Για τθν «Ρρομικεια ςυμπλθρωματικοφ εξοπλιςμοφ τθσ Ακαδθμίασ Εμπορικοφ Ναυτικοφ (Α.Ε.Ν.)
Οινουςςϊν τθσ Ρεριφζρειασ Βορείου Αιγαίου», για τισ ανάγκεσ τθσ
Α.Ε.Ν./ΡΛΟΙΑΧΩΝ/ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ
Ειδικότερα θ διαδικαςία αφορά τθν προμικεια των κάτωκι ειδϊν:
ΕΙΔΟΣ (Α): Ρροςομοιωτισ GMDSS για τισ ανάγκεσ τθσ ΑΕΝ/Ρλοιάρχων/Οινουςςϊν, προχπολογιςκείςασ αξίασ
230.000,00 ευρϊ (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ και λοιπϊν κρατιςεων) Συςτθμικόσ Αρικμόσ:
138649,
ΕΙΔΟΣ (Β): Ρροςομοιωτισ ECDIS-RADAR ARPA για τισ ανάγκεσ τθσ ΑΕΝ/Ρλοιάρχων/Οινουςςϊν,
προχπολογιςκείςασ αξίασ 290.000,00 ευρϊ (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ και λοιπϊν κρατιςεων)
Συςτθμικόσ Αρικμόσ: 138650,
ΕΙΔΟΣ (Γ): Ρροςομοιωτισ χειριςμοφ υγροφ φορτίου για τισ ανάγκεσ τθσ ΑΕΝ/Ρλοιάρχων/Οινουςςϊν,
προχπολογιςκείςασ αξίασ 220.000,00 ευρϊ (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ και λοιπϊν κρατιςεων)
Συςτθμικόσ Αρικμόσ: 138652,
ΚΑΙ
Για τθν «Ρρομικεια τεχνικοφ και εκπαιδευτικοφ εξοπλιςμοφ για τθν Α.Ε.Ν. Ιονίων Νιςων», για τισ
ανάγκεσ τθσ
Α.Ε.Ν./ΡΛΟΙΑΧΩΝ/ΙΟΝΙΩΝ ΝΘΣΩΝ
Ειδικότερα θ διαδικαςία αφορά τθν προμικεια του κάτωκι είδουσ:
ΕΙΔΟΣ (Δ): Ρροςομοιωτισ χειριςμοφ υγροφ φορτίου για τισ ανάγκεσ τθσ ΑΕΝ/Ρλοιάρχων/ Ιονίων Νιςων,
προχπολογιςκείςασ αξίασ 220.000,00 ευρϊ (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ και λοιπϊν κρατιςεων)
Συςτθμικόσ Αρικμόσ: 138653,
ΚΑΙ
ΕΡΑΝΑΛΘΡΤΙΚΟΥ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΜΕ ΚΙΤΘΙΟ ΑΝΑΘΕΣΘΣ ΤΘΝ ΡΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΟΥΣΑ ΑΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΑΡΟΨΘ ΡΟΣΦΟΑ
ΒΑΣΕΙ ΤΘΣ ΒΕΛΤΙΣΤΘΣ ΣΧΕΣΘΣ ΡΟΙΟΤΘΤΑΣ - ΤΙΜΘΣ
Για τθν «Ρρομικεια Εξοπλιςμοφ των Ακαδθμιϊν και Δθμοςίων Σχολϊν Εμπορικοφ Ναυτικοφ», για τισ
ανάγκεσ τθσ
ΔΣΕΝ/ΣΡΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Ειδικότερα θ διαδικαςία αφορά τθν προμικεια του κάτωκι είδουσ:
ΕΙΔΟΣ (Ε):

Σφςτθμα προςομοίωςθσ πυρκαγιάσ ςε κλειςτό χϊρο για τισ ανάγκεσ τθσ
ΔΣΕΝ/ΣΡΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ προχπολογιςκείςασ αξίασ #100.000,00€# (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ
και λοιπϊν κρατιςεων) Συςτθμικόσ Αρικμόσ : 138654,

ΚΑΙ
Για τθν «Συμπλιρωςθ – αναβάκμιςθ εξοπλιςμοφ Σχολϊν Εμπορικοφ Ναυτικοφ Κριτθσ (ΑΕΝ ΚΘΤΘΣ)»,
για τισ ανάγκεσ
τθσ ΑΕΝ/ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ/ΚΘΤΘΣ
Ειδικότερα θ διαδικαςία αφορά τθν προμικεια των κάτωκι ειδϊν:
ΕΙΔΟΣ (ΣΤ): Εργαςτιριο

καυςίμων

-

λιπαντικϊν

για

τισ

ανάγκεσ

τθσ

ΑΕΝ/Μθχανικϊν/Κριτθσ,
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προχπολογιςκείςασ αξίασ 169.572,65 ευρϊ (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ και λοιπϊν κρατιςεων)
Συςτθμικόσ Αρικμόσ: 138655,
ΕΙΔΟΣ (Η):

Εργαςτιριο ψφξθσ - κλιματιςμοφ για τισ ανάγκεσ τθσ ΑΕΝ/Μθχανικϊν/Κριτθσ, προχπολογιςκείςασ
αξίασ 148.376,07 ευρϊ (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ και λοιπϊν κρατιςεων) Συςτθμικόσ Αρικμόσ:
138656,

ΚΑΙ
Για τθν «Ρρομικεια και αναβάκμιςθ εξοπλιςμοφ Σχολϊν Εμπορικοφ Ναυτικοφ τθσ Ρεριφζρειασ
Αττικισ», για τισ ανάγκεσ των
ΑΕΝ/ΡΛΟΙΑΧΩΝ/ΑΣΡΟΡΥΓΟΥ, ΚΕΣΕΝ/ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΣΕΝ/ΣΡΜ/ΑΣΡΟΡΥΓΟΥ
Ειδικότερα θ διαδικαςία αφορά τθν προμικεια των κάτωκι ειδϊν:
ΕΙΔΟΣ (Θ): Ρροςομοιωτισ ECDIS-RADAR ARPA για τισ ανάγκεσ τθσ ΑΕΝ/Ρλοιάρχων/Αςπροπφργου,
προχπολογιςκείςασ αξίασ 290.000,00 ευρϊ (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ και λοιπϊν κρατιςεων)
Συςτθμικόσ Αρικμόσ: 138657,
ΕΙΔΟΣ (Θ): Ρροςομοιωτισ μθχανοςταςίου για τισ ανάγκεσ του ΚΕΣΕΝ/ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ, προχπολογιςκείςασ αξίασ
520.000,00 ευρϊ (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ και λοιπϊν κρατιςεων) Συςτθμικόσ Αρικμόσ:
138658,
ΕΙΔΟΣ (Ι):

Σκάφοσ επιβίωςθσ – κωπιλατθ δεκαεξάκωπθ λζμβοσ για τισ ανάγκεσ τθσ
ΔΣΕΝ/ΣΡΜ/Αςπροπφργου, προχπολογιςκείςασ αξίασ 70.000,00 ευρϊ (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ
και λοιπϊν κρατιςεων) Συςτθμικόσ Αρικμόσ: 138659,

ΕΙΔΟΣ (ΙΑ): Σφςτθμα προςομοίωςθσ πυρκαγιάσ ςε κλειςτό χϊρο για τισ ανάγκεσ τθσ ΔΣΕΝ/ΣΡΜ/Αςπροπφργου,
προχπολογιςκείςασ αξίασ 100.000,00 ευρϊ (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ και λοιπϊν κρατιςεων)
Συςτθμικόσ Αρικμόσ: 138660,
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ
Τίτλοσ Ρρομικειασ:
«Ρρομικεια ςυμπλθρωματικοφ εξοπλιςμοφ τθσ Ακαδθμίασ
Εμπορικοφ Ναυτικοφ (Α.Ε.Ν.) Οινουςςϊν τθσ Ρεριφζρειασ
Βορείου Αιγαίου»,
«Ρρομικεια τεχνικοφ και εκπαιδευτικοφ εξοπλιςμοφ για τθν
Ακαδθμία Εμπορικοφ Ναυτικοφ (Α.Ε.Ν.)Ιονίων Νιςων»,
«Ρρομικεια Εξοπλιςμοφ των Ακαδθμιϊν και Δθμοςίων Σχολϊν
Εμπορικοφ
Ναυτικοφ»,
για
τισ
ανάγκεσ
τθσ
ΔΣΕΝ/ΣΡΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ,
«Συμπλιρωςθ – αναβάκμιςθ εξοπλιςμοφ Σχολϊν Εμπορικοφ
Ναυτικοφ Κριτθσ (ΑΕΝ ΚΘΤΘΣ)»,
«Ρρομικεια και αναβάκμιςθ εξοπλιςμοφ Σχολϊν Εμπορικοφ
Ναυτικοφ τθσ Ρεριφζρειασ Αττικισ»
(εφεξισ ‘‘Ρρομικεια’’)
Ανακζτουςα Αρχι:
Υπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ / Γενικι Διεφκυνςθ
Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν / Διεφκυνςθ Ρρομθκειϊν και Εποπτείασ
Αποκθκϊν / Τμιμα 2ο Υλοποίθςθσ Ρρομθκειϊν Τακτικϊν
Διαγωνιςμϊν
Υπό προμικεια είδθ:
ΕΙΔΟΣ (Α):
Ρροςομοιωτισ GMDSS για τισ ανάγκεσ τθσ
ΑΕΝ/Ρλοιάρχων/Οινουςςϊν
ΕΙΔΟΣ (Β):
Ρροςομοιωτισ ECDIS-RADAR ARPA για τισ ανάγκεσ
τθσ ΑΕΝ/Ρλοιάρχων/Οινουςςϊν
ΕΙΔΟΣ (Γ):
Ρροςομοιωτισ χειριςμοφ υγροφ φορτίου για τισ
ανάγκεσ τθσ ΑΕΝ/Ρλοιάρχων/Οινουςςϊν
ΕΙΔΟΣ (Δ):
Ρροςομοιωτισ χειριςμοφ υγροφ φορτίου για τισ
ανάγκεσ τθσ ΑΕΝ/Ρλοιάρχων/ Ιονίων Νιςων
ΕΙΔΟΣ (Ε):
Σφςτθμα προςομοίωςθσ πυρκαγιάσ ςε κλειςτό χϊρο
για τισ ανάγκεσ τθσ ΔΣΕΝ/ΣΡΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΙΔΟΣ (ΣΤ): Εργαςτιριο καυςίμων - λιπαντικϊν για τισ ανάγκεσ
τθσ ΑΕΝ/Μθχανικϊν/Κριτθσ
ΕΙΔΟΣ (Z):
Εργαςτιριο ψφξθσ - κλιματιςμοφ για τισ ανάγκεσ τθσ
ΑΕΝ/Μθχανικϊν/Κριτθσ
ΕΙΔΟΣ (H):
Ρροςομοιωτισ ECDIS-RADAR ARPA για τισ ανάγκεσ
τθσ ΑΕΝ/Ρλοιάρχων/Αςπροπφργου
ΕΙΔΟΣ (Θ):
Ρροςομοιωτισ μθχανοςταςίου για τισ ανάγκεσ του
ΚΕΣΕΝ/ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΙΔΟΣ (Ι):
Σκάφοσ επιβίωςθσ – κωπιλατθ δεκαεξάκωπθ
λζμβοσ για τισ ανάγκεσ τθσ ΔΣΕΝ/ΣΡΜ/Αςπροπφργου
ΕΙΔΟΣ (ΙΑ): Σφςτθμα προςομοίωςθσ πυρκαγιάσ ςε κλειςτό χϊρο
για τισ ανάγκεσ τθσ ΔΣΕΝ/ΣΡΜ/Αςπροπφργου
Επιςπεφδουςα Υπθρεςία – Κφριοσ του Ζργου
Υπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ / Αρχθγείο
Λιμενικοφ Σϊματοσ – Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ / Διεφκυνςθ
Εκπαίδευςθσ Ναυτικϊν (ΥΝΑΝΡ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΕΚΝ)
Είδοσ Διαδικαςίασ:
Θλεκτρονικόσ Ανοικτόσ Διαγωνιςμόσ Διεκνοφσ Συμμετοχισ και
Επαναλθπτικόσ Θλεκτρονικόσ Ανοικτόσ Διαγωνιςμόσ Διεκνοφσ
Συμμετοχισ
Κριτιριο Ανάκεςθσ:
Θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά με βάςθ
τθ βζλτιςτθ ςχζςθ ποιότθτασ – τιμισ.
Μ ε τ θ ς υ γ χ ρθ μ ατ ο δ ό τ θ ς θ τ θ σ Ε λ λ άδ ασ κ αι τ θ σ
Ε υ ρ ω π αϊ κ ι σ Ζ ν ως θ σ
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ
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Ρροχπολογιςμόσ:

Χρθματοδότθςθ:

Κρατιςεισ :
(επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ ΦΡΑ)

Ραρακράτθςθ Φόρου :
(επί τθσ κακαρισ ςυμβατικισ αξίασ)
ΦΡΑ:

Δφο εκατομμφρια τριακόςιεσ πενιντα επτά χιλιάδεσ εννιακόςια
ςαράντα οκτϊ ευρϊ και εβδομιντα δφο λεπτά του ευρϊ
#2.357.948,72€# (ςυμπεριλαμβανομζνων ΦΡΑ και λοιπϊν
κρατιςεων), (ςυνολικόσ π/υ χωρίσ ΦΡΑ 3.903.225,81€, ΦΡΑ:
936.774,19€).
 ΑΕΝ/ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ: ΣΑΕΡ 088/1 Κωδ. Ζργου: 2020ΕΡ08810019,
Κωδ. Ρράξθσ /MIS (ΟΡΣ) 5063561
 ΑΕΝ/ΙΟΝΙΩΝ
ΝΘΣΩΝ:
ΣΑΕΡ
022/1
Κωδ.
Ζργου:
2020ΕΡ02210017, Κωδ. Ρράξθσ /MIS (ΟΡΣ) 5049386.
 ΕΡΑΝΑΛΘΡΤΙΚΟΣ ΔΣΕΝ/ΣΡΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: ΣΑΕΡ 008/1, Κωδ.
Ζργου: 2017ΕΡ00810070, Κωδ. Ρράξθσ /MIS (ΟΡΣ) 5010358.
 ΕΡΑΝΑΛΘΡΤΙΚΟΣ ΑΕΝ/ΚΘΤΘΣ: ΣΑΕΡ 002/1 , Κωδ. Ζργου:
2018ΕΡ00210016, Κωδ. Ρράξθσ /MIS (ΟΡΣ) 5028178.
 ΕΡΑΝΑΛΘΡΤΙΚΟΣ
ΑΕΝ/ΡΛΟΙΑΧΩΝ/ΑΣΡΟΡΥΓΟΥΚΕΣΕΝ/ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ - ΔΣΕΝ/ΣΡΜ/ΑΣΡΟΡΥΓΟΥ: ΣΑΕΡ 085/1 ,
Κωδ. Ζργου: 2018ΕΡ08510071, Κωδ. Ρράξθσ /MIS (ΟΡΣ) 5030811,
με ςυγχρθματοδότθςθ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ
Ανάπτυξθσ και από Εκνικοφσ Ρόρουσ ςτο πλαίςιο των
Επιχειρθςιακϊν Ρρογραμμάτων «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020»
(ΕΣΡΑ 2014-2020), «Ιόνια Νθςιά 2014-2020» (ΕΣΡΑ 2014-2020),
«Κεντρικι Μακεδονία 2014-2020» (ΕΣΡΑ 2014-2020), «Κριτθ
2014-2020» (ΕΣΡΑ 2014-2020) και «Αττικι 2014-2020» (ΕΣΡΑ
2014-2020).
α)*0,07% υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων
Συμβάςεων, ςφμφωνα με το άρκρο 375 του Ν. 4412/2016
β)*0,06% υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν,
ςφμφωνα με το άρκρο 350 παρ. 3 του Ν. 4412/2016.
γ)*0,02% υπζρ τθσ ανάπτυξθσ και ςυντιρθςθσ του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ
(ειδικότερα δε υπζρ Υπουργείου Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ )
ςφμφωνα με το άρκρο 36 παρ. 6 του Ν. 4412/2016, όπωσ ιςχφει,
υπό τθν προχπόκεςθ ζκδοςθσ τθσ προβλεπόμενθσ ςτθν
προαναφερόμενθ διάταξθ ΚΥΑ.
*Οι ωσ άνω κρατιςεισ υπόκεινται περαιτζρω ςε παρακράτθςθ
χαρτοςιμου 3% (ποςό Α’) ςφμφωνα με τα άρκρα 12 και 13 του
Κϊδικα Τελϊν Χαρτοςιμου και ειςφορά υπζρ ΟΓΑ που αντιςτοιχεί
ςε ποςοςτό 20% επί του Α’ ποςοφ ςφμφωνα με το Ν. 4169/1961.
ποςοςτό τζςςερα τοισ εκατό (4%) επί τθσ κακαρισ ςυμβατικισ
αξίασ
Κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Αϋ 248) και
ιδίωσ ςτα άρκρα 21 και 27 αυτοφ, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
*Σε περίπτωςθ αναπροςαρμογισ του ΦΡΑ κα γίνεται ανάλογθ
αναπροςαρμογι τθσ αμοιβισ του αναδόχου.
15-10-2021

Θμερομθνία Διακιρυξθσ:

Θμερομθνία αποςτολισ τθσ διακιρυξθσ ςτθν
15-10-2021
Υπθρεςία Επιςιμων Εκδόςεων τθσ Ε.Ε.:
Θμερομθνία ανάρτθςθσ τθσ διακιρυξθσ ςτθ
20-10-2021
διαδικτυακι πφλθ του ΕΣΘΔΘΣ:

Μ ε τ θ ς υ γ χ ρθ μ ατ ο δ ό τ θ ς θ τ θ σ Ε λ λ άδ ασ κ αι τ θ σ
Ε υ ρ ω π αϊ κ ι σ Ζ ν ως θ σ
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Ρροκεςμία για υποβολι αιτθμάτων παροχισ
διευκρινίςεων / πρόςκετων πλθροφοριϊν επί 26-11-2021
των όρων τθσ διακιρυξθσ:
Θμερομθνία και ϊρα ζναρξθσ υποβολισ
21-10-2021 και ϊρα 09:00
προςφορϊν:
Καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα υποβολισ
16-12-2021 και ϊρα 15:00
προςφορϊν:
Τόποσ κατάκεςθσ προςφορϊν:

Διαδικτυακι πφλθ Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. www.promitheus.gov.gr

Θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ των
προςφορϊν (διενζργεια διαγωνιςμοφ):

22-12-2021 και ϊρα 11:00
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«Ρρομικεια ςυμπλθρωματικοφ εξοπλιςμοφ τθσ Ακαδθμίασ Εμπορικοφ Ναυτικοφ (Α.Ε.Ν.) Οινουςςϊν τθσ
Ρεριφζρειασ Βορείου Αιγαίου»
ΡΙΝΑΚΑΣ ΥΡΟ ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ (Α)
Ρροςομοιωτισ GMDSS

Υπό προμικεια είδθ:
Α/Α Συςτιματοσ ΕΣΘΔΘΣ:
Κωδικοί CPV:

138649
31710000-6 (Θλεκτρονικόσ Εξοπλιςμόσ)
48000000-8 (Ρακζτα λογιςμικοφ και ςυςτιματα πλθροφορικισ)
FA 01-6 ΓΙΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΘ ΧΘΣΘ

Υπθρεςία για τθν οποία προορίηονται τα
υπό προμικεια είδθ:
Τόποσ Ραράδοςθσ:

Ακαδθμία Εμπορικοφ Ναυτικοφ/ Ρλοιάρχων / Οινουςςϊν
Στισ εγκαταςτάςεισ τθσ ΑΕΝ/Ρλοιάρχων / Οινουςςϊν και ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτο Ραράρτθμα Δ’ τθσ παροφςασ.
*κωδικόσ NUTS: EL41 (Βόρειο Αιγαίο)].
Εντόσ ζξι (06) μθνϊν από τθν επομζνθ τθσ θμερομθνίασ υπογραφισ τθσ
ςφμβαςθσ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Ραράρτθμα Δ’ τθσ παροφςασ
Θ προχπολογιςκείςα αξία ανζρχεται ςτο ποςό των διακοςίων τριάντα
χιλιάδων ευρϊ #230.000,00€# (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ και λοιπϊν
κρατιςεων) (π/υ χωρίσ ΦΡΑ 185.483,87€, ΦΡΑ:44.516,13€).
ΡΔΕ 2020 ςτθ ΣΑΕΡ 088/1 (αρικ. ενάρικ. Ζργου 2020ΕΡ08810019, Κωδ.
Ρράξθσ /MIS (ΟΡΣ) 5063561) με ςυγχρθματοδότθςθ από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ και από Εκνικοφσ Ρόρουσ ςτο πλαίςιο του
Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020» (ΕΣΡΑ 20142020).

Χρόνοσ παράδοςθσ:
Ρροχπολογιςμόσ:

Χρθματοδότθςθ:

ΡΙΝΑΚΑΣ ΥΡΟ ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ (Β)
Ρροςομοιωτισ ECDIS-RADAR ARPA

Υπό προμικεια είδθ:
Α/Α Συςτιματοσ ΕΣΘΔΘΣ:
Κωδικοί CPV:

138650
31710000-6 (Θλεκτρονικόσ Εξοπλιςμόσ)
48000000-8 (Ρακζτα λογιςμικοφ και ςυςτιματα πλθροφορικισ)
FA 01-6 ΓΙΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΘ ΧΘΣΘ

Υπθρεςία για τθν οποία προορίηονται τα
υπό προμικεια είδθ:
Τόποσ Ραράδοςθσ:

Ακαδθμία Εμπορικοφ Ναυτικοφ/ Ρλοιάρχων / Οινουςςϊν
Στισ εγκαταςτάςεισ τθσ ΑΕΝ/Ρλοιάρχων / Οινουςςϊν και ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτο Ραράρτθμα Δ’ τθσ παροφςασ.
*κωδικόσ NUTS: EL41 (Βόρειο Αιγαίο)].
Εντόσ ζξι (06) μθνϊν από τθν επομζνθ τθσ θμερομθνίασ υπογραφισ τθσ
ςφμβαςθσ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Ραράρτθμα Δ’ τθσ παροφςασ.
Θ προχπολογιςκείςα αξία ανζρχεται ςτο ποςό των διακοςίων είκοςι
χιλιάδων ευρϊ #290.000,00€# (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ και λοιπϊν
κρατιςεων) (π/υ χωρίσ ΦΡΑ: 233.870,97, ΦΡΑ: 56.129,03€)
ΡΔΕ 2020 ςτθ ΣΑΕΡ 088/1 (αρικ. ενάρικ. Ζργου 2020ΕΡ08810019, Κωδ.
Ρράξθσ /MIS (ΟΡΣ) 5063561) με ςυγχρθματοδότθςθ από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ και από Εκνικοφσ Ρόρουσ ςτο πλαίςιο του
Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020» (ΕΣΡΑ 20142020).

Χρόνοσ παράδοςθσ:
Ρροχπολογιςμόσ:

Χρθματοδότθςθ:

Υπό προμικεια είδθ:
Α/Α Συςτιματοσ ΕΣΘΔΘΣ:
Κωδικοί CPV:

ΡΙΝΑΚΑΣ ΥΡΟ ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ (Γ)
Ρροςομοιωτισ χειριςμοφ υγροφ φορτίου
138652
31710000-06 (Θλεκτρονικόσ Εξοπλιςμόσ)
48000000-8 (Ρακζτα Λογιςμικοφ & Συςτιματα Ρλθροφορικισ)
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FA 01-6 ΓΙΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΘ ΧΘΣΘ
Υπθρεςία για τθν οποία προορίηονται τα
υπό προμικεια είδθ:
Τόποσ Ραράδοςθσ:

Ακαδθμία Εμπορικοφ Ναυτικοφ/ Ρλοιάρχων / Οινουςςϊν
Στισ εγκαταςτάςεισ τθσ ΑΕΝ/Ρλοιάρχων / Οινουςςϊν και ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτο Ραράρτθμα Δ’ τθσ παροφςασ.
*κωδικόσ NUTS: EL41 (Βόρειο Αιγαίο)].
Εντόσ ζξι (06) μθνϊν από τθν επομζνθ τθσ θμερομθνίασ υπογραφισ τθσ
ςφμβαςθσ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Ραράρτθμα Δ’ τθσ παροφςασ.
Θ προχπολογιςκείςα αξία ανζρχεται ςτο ποςό των διακοςίων είκοςι
χιλιάδων ευρϊ #220.000,00€# (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ και λοιπϊν
κρατιςεων) (π/υ χωρίσ ΦΡΑ 177.419,35€, ΦΡΑ:42.580,65€).
ΡΔΕ 2020 ςτθ ΣΑΕΡ 088/1 (αρικ. ενάρικ. Ζργου 2020ΕΡ08810019, Κωδ.
Ρράξθσ /MIS (ΟΡΣ) 5063561) με ςυγχρθματοδότθςθ από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ και από Εκνικοφσ Ρόρουσ ςτο πλαίςιο του
Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020» (ΕΣΡΑ 20142020).

Χρόνοσ παράδοςθσ:
Ρροχπολογιςμόσ:

Χρθματοδότθςθ:

«Ρρομικεια τεχνικοφ και εκπαιδευτικοφ εξοπλιςμοφ για τθν Α.Ε.Ν. Ιονίων Νιςων»
ΡΙΝΑΚΑΣ ΥΡΟ ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ (Δ)
Ρροςομοιωτισ χειριςμοφ υγροφ φορτίου

Υπό προμικεια είδθ:
Α/Α Συςτιματοσ ΕΣΘΔΘΣ:
Κωδικοί CPV:

138653
31710000-6 (Θλεκτρονικόσ Εξοπλιςμόσ)
48000000-8 (Ρακζτα λογιςμικοφ και ςυςτιματα πλθροφορικισ)
FA 01-6 ΓΙΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΘ ΧΘΣΘ

Υπθρεςία για τθν οποία προορίηονται τα
υπό προμικεια είδθ:
Τόποσ Ραράδοςθσ:

Ακαδθμία Εμπορικοφ Ναυτικοφ/ Ρλοιάρχων / Ιονίων Νιςων
Στισ εγκαταςτάςεισ τθσ ΑΕΝ/Ρλοιάρχων / Ιονίων Νιςων και ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτο Ραράρτθμα Δ’ τθσ παροφςασ.
*κωδικόσ NUTS: EL62 (Ιόνια Νθςιά) EL623 (Ικάκθ, Κεφαλλθνία)+.
Εντόσ ζξι (06) μθνϊν από τθν επομζνθ τθσ θμερομθνίασ υπογραφισ τθσ
ςφμβαςθσ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Ραράρτθμα Δ’ τθσ παροφςασ.
Θ προχπολογιςκείςα αξία ανζρχεται ςτο ποςό των διακοςίων είκοςι
χιλιάδων ευρϊ #220.000,00€# (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ και λοιπϊν
κρατιςεων) (π/υ χωρίσ ΦΡΑ: 177.419,35, ΦΡΑ: 42.580,65€)
ΡΔΕ 2020 ςτθ ΣΑΕΡ 022/1 (αρικ. ενάρικ. Ζργου 2020ΕΡ02210017/MIS
5049386) με ςυγχρθματοδότθςθ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ
Ανάπτυξθσ και από Εκνικοφσ Ρόρουσ ςτο πλαίςιο του Επιχειρθςιακοφ
Ρρογράμματοσ «Ιόνια Νθςιά 2014-2020» (ΕΣΡΑ 2014-2020).

Χρόνοσ παράδοςθσ:
Ρροχπολογιςμόσ:

Χρθματοδότθςθ:

«Ρρομικεια Εξοπλιςμοφ των Ακαδθμιϊν και Δθμοςίων Σχολϊν Εμπορικοφ Ναυτικοφ», για τισ ανάγκεσ
τθσ ΔΣΕΝ/ΣΡΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΡΙΝΑΚΑΣ ΥΡΟ ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ (Ε)
Σφςτθμα προςομοίωςθσ πυρκαγιάσ ςε κλειςτό χϊρο

Υπό προμικεια είδθ:
Α/Α Συςτιματοσ ΕΣΘΔΘΣ:
Κωδικοί CPV:

138654
31710000-6 (Θλεκτρονικόσ Εξοπλιςμόσ)
48000000-8 (Ρακζτα λογιςμικοφ και ςυςτιματα πλθροφορικισ)
FA 01-6 ΓΙΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΘ ΧΘΣΘ

Υπθρεςία για τθν οποία προορίηονται τα
υπό προμικεια είδθ:

ΔΣΕΝ/ΣΡΜ / Μακεδονίασ
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Τόποσ Ραράδοςθσ:

Στισ εγκαταςτάςεισ τθσ ΔΣΕΝ/ΣΡΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτο Ραράρτθμα Δ’ τθσ παροφςασ.
*κωδικόσ NUTS: EL52 (Κεντρικι Μακεδονία) EL522 (Θεςςαλονίκθ)+
Εντόσ δφο (02) μθνϊν από τθν επομζνθ τθσ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ και
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Ραράρτθμα Δ’ τθσ παροφςασ.
Θ προχπολογιςκείςα αξία ανζρχεται ςτο ποςό των #100.000,00€#
(ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ και λοιπϊν κρατιςεων), (προχπολογιςμόσ
χωρίσ ΦΡΑ: 80.645,16€, ΦΡΑ : 19.354,84€).
ΡΔΕ 2017 ςτθ ΣΑΕΡ 008/1 (αρικ. ενάρικ. Ζργου 2017ΕΡ00810070/MIS
5010358) με ςυγχρθματοδότθςθ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ
Ανάπτυξθσ και από Εκνικοφσ Ρόρουσ ςτο πλαίςιο του Επιχειρθςιακοφ
Ρρογράμματοσ «Κεντρικι Μακεδονία 2014-2020» (ΕΣΡΑ 2014-2020).

Χρόνοσ παράδοςθσ:
Ρροχπολογιςμόσ:

Χρθματοδότθςθ:

«Συμπλιρωςθ – αναβάκμιςθ εξοπλιςμοφ Σχολϊν Εμπορικοφ Ναυτικοφ Κριτθσ (ΑΕΝ ΚΘΤΘΣ)», για τισ
ανάγκεσ των ΑΕΝ/ΡΛΟΙΑΧΩΝ – ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ/ΚΘΤΘΣ
ΡΙΝΑΚΑΣ ΥΡΟ ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ (ΣΤ)
Εργαςτιριο καυςίμων - λιπαντικϊν

Υπό προμικεια είδθ:
Α/Α Συςτιματοσ ΕΣΘΔΘΣ:
Κωδικοί CPV:

138655
31710000-6 (Θλεκτρονικόσ Εξοπλιςμόσ)
48000000-8 (Ρακζτα λογιςμικοφ και ςυςτιματα πλθροφορικισ )
FA 01-6 ΓΙΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΘ ΧΘΣΘ

Υπθρεςία για τθν οποία προορίηονται τα
υπό προμικεια είδθ:
Τόποσ Ραράδοςθσ:

Ακαδθμία Εμπορικοφ Ναυτικοφ/ Μθχανικϊν / Κριτθσ
Στισ εγκαταςτάςεισ τθσ ΑΕΝ/Μθχανικϊν/Κριτθσ και ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτο Ραράρτθμα Δ’ τθσ παροφςασ
*κωδικόσ NUTS: EL43 (Κριτθ)+
Εντόσ ζξι (06) μθνϊν από τθν επομζνθ τθσ θμερομθνίασ υπογραφισ τθσ
ςφμβαςθσ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Ραράρτθμα Δ’ τθσ παροφςασ
Θ προχπολογιςκείςα αξία ανζρχεται ςτο ποςό των εκατόν εξιντα εννζα
χιλιάδων πεντακοςίων εβδομιντα δφο ευρϊ και εξιντα πζντε λεπτϊν
#169.572,65€# (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ και λοιπϊν κρατιςεων) (π/υ
χωρίσ ΦΡΑ: 136.752,14€, ΦΡΑ: 32.820,51€)
ΡΔΕ 2018 ςτθ ΣΑΕΡ 002/1 (αρικ. ενάρικ. Ζργου 2018ΕΡ00210016/MIS
5028178) με ςυγχρθματοδότθςθ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ
Ανάπτυξθσ και από Εκνικοφσ Ρόρουσ ςτο πλαίςιο του Επιχειρθςιακοφ
Ρρογράμματοσ «Κριτθ 2014-2020» (ΕΣΡΑ 2014-2020).

Χρόνοσ παράδοςθσ:
Ρροχπολογιςμόσ:

Χρθματοδότθςθ:

ΡΙΝΑΚΑΣ ΥΡΟ ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ (Η)
Εργαςτιριο ψφξθσ - κλιματιςμοφ

Υπό προμικεια είδθ:
Α/Α Συςτιματοσ ΕΣΘΔΘΣ:
Κωδικοί CPV:

138656
31710000-6 (Θλεκτρονικόσ Εξοπλιςμόσ)
48000000-8 (Ρακζτα λογιςμικοφ και ςυςτιματα πλθροφορικισ )
FA 01-6 ΓΙΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΘ ΧΘΣΘ

Υπθρεςία για τθν οποία προορίηονται τα
υπό προμικεια είδθ:
Τόποσ Ραράδοςθσ:

Χρόνοσ παράδοςθσ:

Ακαδθμία Εμπορικοφ Ναυτικοφ/ Μθχανικϊν / Κριτθσ
Στισ εγκαταςτάςεισ τθσ ΑΕΝ/Μθχανικϊν/Κριτθσ και ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτο Ραράρτθμα Δ’ τθσ παροφςασ
*κωδικόσ NUTS: EL43 (Κριτθ)+
Εντόσ ζξι (06) μθνϊν από τθν επομζνθ τθσ θμερομθνίασ υπογραφισ τθσ
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ςφμβαςθσ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Ραράρτθμα Δ’ τθσ παροφςασ
Θ προχπολογιςκείςα αξία ανζρχεται ςτο ποςό των εκατόν ςαράντα οκτϊ
χιλιάδων τριακοςίων εβδομιντα ζξι ευρϊ και επτά λεπτϊν #148.376,07€#
(ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ και λοιπϊν κρατιςεων) (π/υ χωρίσ ΦΡΑ:
119.658,12€, ΦΡΑ: 28.717,95€)
ΡΔΕ 2018 ςτθ ΣΑΕΡ 002/1 (αρικ. ενάρικ. Ζργου 2018ΕΡ00210016/MIS
5028178) με ςυγχρθματοδότθςθ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ
Ανάπτυξθσ και από Εκνικοφσ Ρόρουσ ςτο πλαίςιο του Επιχειρθςιακοφ
Ρρογράμματοσ «Κριτθ 2014-2020» (ΕΣΡΑ 2014-2020).

Ρροχπολογιςμόσ:

Χρθματοδότθςθ:

«Ρρομικεια και αναβάκμιςθ εξοπλιςμοφ Σχολϊν Εμπορικοφ Ναυτικοφ τθσ Ρεριφζρειασ Αττικισ», για τισ
ανάγκεσ των ΑΕΝ/ΡΛΟΙΑΧΩΝ/ΑΣΡΟΡΥΓΟΥ, ΚΕΣΕΝ/ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ και ΔΣΕΝ/ΣΡΜ/Αςπροπφργου
ΡΙΝΑΚΑΣ ΥΡΟ ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ (Θ)
Ρροςομοιωτισ ECDIS – RADAR ARPA

Υπό προμικεια είδθ:
Α/Α Συςτιματοσ ΕΣΘΔΘΣ:
Κωδικοί CPV:

138657
31710000-06 (Θλεκτρονικόσ Εξοπλιςμόσ)
48000000-8 (Ρακζτα Λογιςμικοφ & Συςτιματα Ρλθροφορικισ)
FA 01-6 ΓΙΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΘ ΧΘΣΘ

Υπθρεςία για τθν οποία προορίηονται τα
υπό προμικεια είδθ:
Τόποσ Ραράδοςθσ:

Ακαδθμία Εμπορικοφ Ναυτικοφ/ Ρλοιάρχων / Αςπροπφργου
Στισ εγκαταςτάςεισ τθσ ΑΕΝ/Ρλοιάρχων / Αςπροπφργου και ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτο Ραράρτθμα Δ’ τθσ παροφςασ.
*κωδικόσ NUTS: EL306 (Δυτικι Αττικι)+.
Εντόσ ζξι (06) μθνϊν από τθν επομζνθ τθσ θμερομθνίασ υπογραφισ τθσ
ςφμβαςθσ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Ραράρτθμα Δ’ τθσ παροφςασ.
Θ προχπολογιςκείςα αξία ανζρχεται ςτο ποςό των διακοςίων ενενιντα
χιλιάδων ευρϊ #290.000,00€# (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ και λοιπϊν
κρατιςεων) (π/υ χωρίσ ΦΡΑ: 233.870,97€, ΦΡΑ: 56.129,03 €)
ΡΔΕ 2018 ςτθ ΣΑΕΡ 085/1 (αρικ. ενάρικ. Ζργου 2018ΕΡ08510071/MIS
5030811) με ςυγχρθματοδότθςθ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ
Ανάπτυξθσ και από Εκνικοφσ Ρόρουσ ςτο πλαίςιο του Επιχειρθςιακοφ
Ρρογράμματοσ «Αττικι 2014-2020» (ΕΣΡΑ 2014-2020).

Χρόνοσ παράδοςθσ:
Ρροχπολογιςμόσ:

Χρθματοδότθςθ:

ΡΙΝΑΚΑΣ ΥΡΟ ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ (Θ)
Ρροςομοιωτισ Μθχανοςταςίου

Υπό προμικεια είδθ:
Α/Α Συςτιματοσ ΕΣΘΔΘΣ:
Κωδικοί CPV:

138658
31710000-6 (Θλεκτρονικόσ Εξοπλιςμόσ)
48000000-8 (Ρακζτα λογιςμικοφ και ςυςτιματα πλθροφορικισ)
FA 01-6 ΓΙΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΘ ΧΘΣΘ

Υπθρεςία για τθν οποία προορίηονται τα
υπό προμικεια είδθ:
Τόποσ Ραράδοςθσ:

Χρόνοσ παράδοςθσ:
Ρροχπολογιςμόσ:

Χρθματοδότθςθ:

ΚΕΣΕΝ/Μθχανικϊν
Στισ εγκαταςτάςεισ τθσ ΚΕΣΕΝ/Μθχανικϊν και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο
Ραράρτθμα Δ’ τθσ παροφςασ.
*κωδικόσ NUTS: EL 307 (Ρειραιάσ, Νιςοι)+.
Εντόσ ζξι (06) μθνϊν από τθν επομζνθ τθσ θμερομθνίασ υπογραφισ τθσ
ςφμβαςθσ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Ραράρτθμα Δ’ τθσ παροφςασ
Θ προχπολογιςκείςα αξία ανζρχεται ςτο ποςό των πεντακοςίων είκοςι
χιλιάδων ευρϊ #520.000,00€# (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ και λοιπϊν
κρατιςεων) (π/υ χωρίσ ΦΡΑ: 419.354,84€, ΦΡΑ: 100.645,16€)
ΡΔΕ 2018 ςτθ ΣΑΕΡ 085/1 (αρικ. ενάρικ. Ζργου 2018ΕΡ08510071/MIS
5030811) με ςυγχρθματοδότθςθ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ
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Ανάπτυξθσ και από Εκνικοφσ Ρόρουσ ςτο πλαίςιο του Επιχειρθςιακοφ
Ρρογράμματοσ «Αττικι 2014-2020» (ΕΣΡΑ 2014-2020).

ΡΙΝΑΚΑΣ ΥΡΟ ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ (Ι)
Σκάφοσ Επιβίωςθσ – Κωπιλατθ Δεκαεξάκωπθ Λζμβοσ

Υπό προμικεια είδθ:
Α/Α Συςτιματοσ ΕΣΘΔΘΣ:
Κωδικοί CPV:

138659
34522200-4 (Σωςίβιεσ Λζμβοι)
FA 01-6 ΓΙΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΘ ΧΘΣΘ

Υπθρεςία για τθν οποία προορίηονται τα
υπό προμικεια είδθ:
Τόποσ Ραράδοςθσ:

ΔΣΕΝ/ΣΡΜ/Αςπροπφργου
Στισ εγκαταςτάςεισ τθσ ΔΣΕΝ/ΣΡΜ/Αςπροπφργου και ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτο Ραράρτθμα Δ’ τθσ παροφςασ.
*κωδικόσ NUTS: EL306 (Δυτικι Αττικι)+.
Εντόσ ζξι (06) μθνϊν από τθν επομζνθ τθσ θμερομθνίασ υπογραφισ τθσ
ςφμβαςθσ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Ραράρτθμα Δ’ τθσ παροφςασ
Θ προχπολογιςκείςα αξία ανζρχεται ςτο ποςό των εβδομιντα χιλιάδων
ευρϊ #70.000,00€# (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ και λοιπϊν κρατιςεων)
(π/υ χωρίσ ΦΡΑ: 56.451,61€, ΦΡΑ: 13.548,39€)
ΡΔΕ 2018 ςτθ ΣΑΕΡ 085/1 (αρικ. ενάρικ. Ζργου 2018ΕΡ08510071/MIS
5030811) με ςυγχρθματοδότθςθ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ
Ανάπτυξθσ και από Εκνικοφσ Ρόρουσ ςτο πλαίςιο του Επιχειρθςιακοφ
Ρρογράμματοσ «Αττικι 2014-2020» (ΕΣΡΑ 2014-2020).

Χρόνοσ παράδοςθσ:
Ρροχπολογιςμόσ:

Χρθματοδότθςθ:

ΡΙΝΑΚΑΣ ΥΡΟ ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ (ΙΑ)
Σφςτθμα προςομοίωςθσ πυρκαγιάσ ςε κλειςτό χϊρο

Υπό προμικεια είδθ:
Α/Α Συςτιματοσ ΕΣΘΔΘΣ:
Κωδικοί CPV:

138660
31710000-6 (Θλεκτρονικόσ Εξοπλιςμόσ)
48000000-8 (Ρακζτα λογιςμικοφ και ςυςτιματα πλθροφορικισ)
FA 01-6 ΓΙΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΘ ΧΘΣΘ

Υπθρεςία για τθν οποία προορίηονται τα
υπό προμικεια είδθ:
Τόποσ Ραράδοςθσ:

Χρόνοσ παράδοςθσ:
Ρροχπολογιςμόσ:

Χρθματοδότθςθ:

ΔΣΕΝ/ΣΡΜ/Αςπροπφργου
Στισ εγκαταςτάςεισ τθσ ΔΣΕΝ/ΣΡΜ/Αςπροπφργου και ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτο Ραράρτθμα Δ’ τθσ παροφςασ.
*κωδικόσ NUTS: EL306 (Δυτικι Αττικι)+.
Εντόσ δφο (02) μθνϊν από τθν επομζνθ τθσ θμερομθνίασ υπογραφισ τθσ
ςφμβαςθσ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Ραράρτθμα Δ’ τθσ παροφςασ
Θ προχπολογιςκείςα αξία ανζρχεται ςτο ποςό των εκατό χιλιάδων ευρϊ
#100.000,00€# (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ και λοιπϊν κρατιςεων) (π/υ
χωρίσ ΦΡΑ: 80.645,16€, ΦΡΑ: 19.354,84€)
ΡΔΕ 2018 ςτθ ΣΑΕΡ 085/1 (αρικ. ενάρικ. Ζργου 2018ΕΡ08510071/MIS
5030811) με ςυγχρθματοδότθςθ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ
Ανάπτυξθσ και από Εκνικοφσ Ρόρουσ ςτο πλαίςιο του Επιχειρθςιακοφ
Ρρογράμματοσ «Αττικι 2014-2020» (ΕΣΡΑ 2014-2020).
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ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
1.1

Στοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ

Επωνυμία

Υπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ/Γενικι
Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν/Διεφκυνςθ Ρρομθκειϊν
και Εποπτείασ Αποκθκϊν/Τμιμα 2ο Υλοποίθςθσ Ρρομθκειϊν
Τακτικϊν Διαγωνιςμϊν

Α.Φ.Μ.

997881842

Κωδικόσ θλεκτρονικισ τιμολόγθςθσ

1041.000000.00001
20006100

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ

Ακτι Βαςιλειάδθ Ρφλθ Ε1-Ε2 (Εντόσ Λιμζνα Ρειραιά)

Ρόλθ

Ρειραιάσ

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ

185 10

Χϊρα

Ελλάδα

Κωδικόσ ΝUTS

EL307 (Ρειραιάσ, Νιςοι)

Τθλζφωνο

213 137 4653/1081

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο

dipea.b@yna.gov.gr

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ

Αντιπλοίαρχοσ Λ.Σ. ΓΙΑΝΝΟΥΑΚΟΣ Ραναγιϊτθσ
Σθμαιοφόροσ ΛΣ ΡΑΡΟΥΛΙΑ Ιφιγζνεια

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο (URL)

www.hcg.gr , www.ynanp.gr

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ
Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι Υπουργείο αποτελεί «κεντρικι κυβερνθτικι αρχι (ΚΚΑ)» και ανικει ςτθν Γενικι
Κυβζρνθςθ Υποτομζασ Κεντρικισ Κυβζρνθςθσ.
Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α.
Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι θ Δθμόςια τάξθ και αςφάλεια κακϊσ και θ Ναυτιλία.
Στοιχεία Επικοινωνίασ
α) Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ
ςτθν διεφκυνςθ (URL) : μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ.
β) Κάκε είδουσ επικοινωνία και ανταλλαγι πλθροφοριϊν πραγματοποιείται μζςω του ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και
Υπθρεςίεσ (εφεξισ ΕΣΘΔΘΣ), το οποίο είναι προςβάςιμο από τθ Διαδικτυακι Ρφλθ (www.promitheus.gov.gr )
του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ.
γ) Οι προςφορζσ πρζπει να υποβάλλονται θλεκτρονικά ςτθν διεφκυνςθ : www.promitheus.gov.gr
δ) Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από τθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ: www.promitheus.gov.gr
1.2

Στοιχεία Διαδικαςίασ-Χρθματοδότθςθ

Είδοσ διαδικαςίασ
Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του Ν. 4412/16, όπωσ τροποποιικθκε και
ιςχφει.
Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ
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Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από Ριςτϊςεισ του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων (ΡΔΕ) ΣΑΕΡ
008/1, ΣΑΕΡ 002/1, ΣΑΕΡ 085/1, ΣΑΕΡ 022/1, ΣΑΕΡ 088/1 ϊσ ακολοφκωσ:


ΣΑΕΡ 008/1 (αρικ. εναρικ. Ζργου 2017ΕΡ00810070/MIS 5010358) ςφμφωνα με τθν αρικ. πρωτ.:
139465/18-12-2017 (ΑΔΑ: Ψ7ΒΣ465ΧΙ8-Γ0Σ) Απόφαςθ ΥΡ.ΟΙ.ΑΝ./ΓΓΔΕ-ΕΣΡΑ/ΓΔΔΕ/ΔΔΕ/Τμ. Κατάρτιςθσ
Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων, περί ζνταξθσ ςτο Ρρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων (ΡΔΕ)
2017, ςτθ ΣΑΕΡ 008/1 του ζργου με α/α 14 “Εξοπλιςμόσ Ακαδθμιϊν και Δθμοςίων Σχολϊν Εμπορικοφ
Ναυτικοφ” με κωδικό 2017ΕΡ00810070/MIS 5010358, με τα αντίςτοιχα οικονομικά του ςτοιχεία
#700.000,00€# του οποίου οι πιςτϊςεισ μεταφζρκθκαν ςτο ζτοσ 2018 ςφμφωνα με τθν αρικ.πρωτ.:
62761/12-6-2018 (ΑΔΑ: 61Γ465ΧΙ8-ΜΛΡ) Απόφαςθ ΥΡ.ΟΙ.ΑΝ./ΓΓΔΕ-ΕΣΡΑ/ΓΔΔΕ/ΔΔΕ/Τμ. Κατάρτιςθσ
Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων, ςτο ζτοσ 2019 ςφμφωνα με τθν αρικ.πρωτ.:43125/17-4-2019
(ΑΔΑ:Ω8Ε465ΧΙ8-8ΞΕ) Απόφαςθ ΥΡ.ΟΙ.ΑΝ./ΓΓΔΕ-ΕΣΡΑ/ΓΔΔΕ/ΔΔΕ/Τμ. Κατάρτιςθσ Ρρογράμματοσ
Δθμοςίων Επενδφςεων, ςτο ζτοσ 2020 ςφμφωνα με τθν αρικ.πρωτ.:34374/1-4-2020
(ΑΔΑ:ΨΡ9Χ46ΜΤΛ-69) Απόφαςθ ΥΡ.ΟΙ.ΑΝ./ΓΓΔΕ-ΕΣΡΑ/ΓΔΔΕ/ΔΔΕ/Τμ. Κατάρτιςθσ Ρρογράμματοσ
Δθμοςίων Επενδφςεων, ςτο ζτοσ 2021 ςφμφωνα με τθν αρικ.πρωτ.:39963/5-4-2021 (ΑΔΑ:6ΒΓΔ46ΜΤΛ238) Απόφαςθ ΥΡ.ΟΙ.ΑΝ./ΓΓΔΕ-ΕΣΡΑ/ΓΔΔΕ/ΔΔΕ/Τμ. Κατάρτιςθσ Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων.
Θ ςφμβαςθ περιλαμβάνεται ςτθν πράξθ «Εξοπλιςμόσ Ακαδθμιϊν και Δθμοςίων Σχολϊν Εμπορικοφ
Ναυτικοφ» (ΟΡΣ: 5010358) θ οποία ζχει ενταχκεί ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Κεντρικι Μακεδονία
2014-2020», με βάςθ τθν αρικ. πρωτ.: 5505/09-11-2017 (ΑΔΑ:69ΥΘ7ΛΛ-ΤΩ4) Απόφαςθ ζνταξθσ
Ρεριφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ / Ειδικισ Υπθρεςίασ Διαχείριςθσ Ε.Ρ. Ρεριφζρειασ Κεντρικισ
Μακεδονίασ, όπωσ τροποποιικθκε με τθν αρικ.πρωτ.:6339/1-11-2019 Απόφαςθ τροποποίθςθσ ζνταξθσ
Ρεριφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ / Ειδικισ Υπθρεςίασ Διαχείριςθσ Ε.Ρ. Ρεριφζρειασ Κεντρικισ
Μακεδονίασ. (ΑΔΑ:ΩΙΩΦ7ΛΛ-6ΦΩ, ΑΔΑΜ: 21REQ008513244).



ΣΑΕΡ 002/1 (αρικ.εναρικ. Ζργου: 2018ΕΡ00210016/MIS 5028178) ςφμφωνα με τθν αρικ. πρωτ.:
71624/02-07-2018 (ΑΔΑ: 6ΟΗ2465ΧΙ8-ΜΤΚ) Απόφαςθ ΥΡ.ΟΙ.ΑΝ./ΓΓΔΕ-ΕΣΡΑ/ΓΔΔΕ/ΔΔΕ/Τμ. Κατάρτιςθσ
Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων, περί ζνταξθσ ςτο Ρρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων (ΡΔΕ)
2018, ςτθ ΣΑΕΡ 002/1 του ζργου με α/α 5 “Συμπλιρωςθ – αναβάκμιςθ εξοπλιςμοφ Σχολϊν Εμπορικοφ
Ναυτικοφ Κριτθσ (ΑΕΝ ΚΘΤΘΣ)” με κωδικό 2018ΕΡ00210016/MIS 5028178, με τα αντίςτοιχα
οικονομικά του ςτοιχεία #2.500.000,00€#, του οποίου οι πιςτϊςεισ μεταφζρκθκαν ςτο ζτοσ 2019
τροποποιθμζνεσ ςφμφωνα με τθν αρικ.πρωτ.: 100215/7-10-2019 (ΑΔΑ: 67Λ5465ΧΙ8-ΩΜΘ) Απόφαςθ
ΥΡ.ΟΙ.ΑΝ./ΓΓΔΕ-ΕΣΡΑ/ΓΔΔΕ/ΔΔΕ/Τμ. Κατάρτιςθσ Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων και ειδικότερα
τθσ ζνταξθσ ςτο Ρρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων (ΡΔΕ) 2019, ςτθ ΣΑΕΡ 002/1 του ζργου με α/α 2
“Συμπλιρωςθ – αναβάκμιςθ εξοπλιςμοφ Σχολϊν Εμπορικοφ Ναυτικοφ Κριτθσ (ΑΕΝ ΚΘΤΘΣ)” με κωδικό
2018ΕΡ00210016/MIS 5028178, με τα αντίςτοιχα οικονομικά του ςτοιχεία #2.403.983,50€#, ςτο ζτοσ
2020 ςφμφωνα με τθν αρικ.πρωτ.:16657/12-2-2020 (ΑΔΑ:6ΨΚΙ46ΜΤΛ-ΣΚΘ) Απόφαςθ ΥΡ.ΟΙ.ΑΝ./ΓΓΔΕΕΣΡΑ/ΓΔΔΕ/ΔΔΕ/Τμ. Κατάρτιςθσ Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων και ςτο ζτοσ 2021 ςφμφωνα με
τθν αρικ.πρωτ.:41510/7-4-2021 ΑΔΑ:9ΕΦΦ46ΜΤΛ-6ΛΒ) Απόφαςθ ΥΡ.ΟΙ.ΑΝ./ΓΓΔΕ-ΕΣΡΑ/ΓΔΔΕ/ΔΔΕ/Τμ.
Κατάρτιςθσ Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων. Θ ςφμβαςθ περιλαμβάνεται ςτθν πράξθ
«Συμπλιρωςθ – αναβάκμιςθ εξοπλιςμοφ Σχολϊν Εμπορικοφ Ναυτικοφ Κριτθσ (ΑΕΝ ΚΘΤΘΣ)» με
κωδικό ΟΡΣ 5028178 θ οποία ζχει ενταχκεί ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Κριτθ 2014-2020», με βάςθ
τθν αρικ. πρωτ.: 2510/27-06-2018 (ΑΔΑ:7Ν8Θ7ΛΚ-Α07) Απόφαςθ ζνταξθσ Ρεριφζρειασ Κριτθσ / Ειδικισ
Υπθρεςίασ Διαχείριςθσ Ε.Ρ. Ρεριφζρειασ Κριτθσ και τροποποιικθκε με τθν αρικ. Ρρωτ.:4606/1-10-2019
(ΑΔΑ:6Ω8Ε7ΛΚ-ΡΙ4, ΑΔΑΜ:21REQ008512923) Απόφαςθ ζνταξθσ Ρεριφζρειασ Κριτθσ / Ειδικισ
Υπθρεςίασ Διαχείριςθσ Ε.Ρ. Ρεριφζρειασ Κριτθσ.



ΣΑΕΡ 085/1 (αρικ.εναρικ. Ζργου: 2018ΕΡ08510071/MIS 5030811) ςφμφωνα με τθν αρικ. πρωτ.:
141521/28-12-2018 (ΑΔΑ:9Β67465ΧΙ8-9ΘΘ) Απόφαςθ ΥΡ.ΟΙ.ΑΝ./ΓΓΔΕ-ΕΣΡΑ/ΓΔΔΕ/ΔΔΕ/Τμ. Κατάρτιςθσ
Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων, περί ζνταξθσ ςτο Ρρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων 2018 ςτθ
ΣΑΕΡ 085/1 του ζργου με α/α 7 «Ρρομικεια και αναβάκμιςθ εξοπλιςμοφ Σχολϊν Εμπορικοφ Ναυτικοφ
τθσ Ρεριφζρειασ Αττικισ» με κωδικό 2018ΕΡ08510071/MIS 5030811, με τα αντίςτοιχα οικονομικά του
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ςτοιχεία #4.840.000,00€# του οποίου οι πιςτϊςεισ μεταφζρκθκαν ςτο ζτοσ 2019 ςφμφωνα με τθν
αρικ.πρωτ.: 56227/28-05-2019 (ΑΔΑ:Ω8ΣΜ465ΧΙ8-Ξ9Σ) Απόφαςθ ΥΡ.ΟΙ.ΑΝ./ΓΓΔΕ-ΕΣΡΑ/ΓΔΔΕ/ΔΔΕ/Τμ.
Κατάρτιςθσ Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων ςτο ζτοσ 2020 ςφμφωνα με τθν αρικ.πρωτ.: 44195/65-2020
(ΑΔΑ:Ω5Μ46ΜΤΛ-ΟΣ)
Απόφαςθ
ΥΡ.ΟΙ.ΑΝ./ΓΓΔΕ-ΕΣΡΑ/ΓΔΔΕ/ΔΔΕ/Τμ.
Κατάρτιςθσ
Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων και ςτο ζτοσ 2021 με τθν αρικ.πρωτ.: 49818/28-4-2021 (ΑΔΑ:
6ΙΨΩ46ΜΤΛ-ΨΩΛ) Απόφαςθ ΥΡ.ΟΙ.ΑΝ./ΓΓΔΕ-ΕΣΡΑ/ΓΔΔΕ/ΔΔΕ/Τμ. Κατάρτιςθσ Ρρογράμματοσ
Δθμοςίων Επενδφςεων. Θ ςφμβαςθ περιλαμβάνεται ςτθν πράξθ «Ρρομικεια και αναβάκμιςθ
εξοπλιςμοφ ςχολϊν Εμπορικοφ Ναυτικοφ τθσ Ρεριφζρειασ Αττικισ» με κωδικό MIS (ΟΡΣ) 5030811 θ
οποία ζχει ενταχκεί ςτο επιχειρθςιακό πρόγραμμα «Αττικι 2014-2020» ςφμφωνα με τθν αρικ. πρωτ.:
4202/24-12-2018 (ΑΔΑ:ΨΒΕΜ7Λ7-ΝΣΝ, ΑΔΑΜ:21REQ008510624) Απόφαςθ ζνταξθσ Ρεριφζρειασ
Αττικισ / Ειδικισ Υπθρεςίασ Διαχείριςθσ Ε.Ρ. Ρεριφζρειασ Αττικισ .


ΣΑΕΡ 022/1 (αρικ.εναρικ. ζργου: 2020ΕΡ02210017/MIS: 5049386) ςφμφωνα με τθν αρικ. πρωτ.:
59543/11-6-2020 (ΑΔΑ:ΩΑΩΨ46ΜΤΛ-Κ4Ο) Απόφαςθ ΥΡ.ΟΙ.ΑΝ./ΓΓΔΕ-ΕΣΡΑ/ΓΔΔΕ/ΔΔΕ/Τμ. Κατάρτιςθσ
Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων, περί ζνταξθσ ςτο Ρρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων 2020 ςτθ
ΣΑΕΡ 022/1 του ζργου με α/α 5 «Ρρομικεια τεχνικοφ και εκπαιδευτικοφ εξοπλιςμοφ για τθν Α.Ε.Ν.
ΙΟΝΙΩΝ ΝΘΣΩΝ» με κωδικό 2020ΕΡ02210017/MIS 5049386, με τα αντίςτοιχα οικονομικά του ςτοιχεία
#1.076.000,00€# του οποίου οι πιςτϊςεισ μεταφζρκθκαν ςτο ζτοσ 2021 ςφμφωνα με τθν αρικ.πρωτ.: .:
45845/2021/19-4-2021 (ΑΔΑ:ΩΘ7Ι46ΜΤΛ-ΘΧΜ) Απόφαςθ ΥΡ.ΟΙ.ΑΝ./ΓΓΔΕ-ΕΣΡΑ/ΓΔΔΕ/ΔΔΕ/Τμ.
Κατάρτιςθσ Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων. Θ ςφμβαςθ περιλαμβάνεται ςτθν πράξθ «Ρρομικεια
τεχνικοφ και εκπαιδευτικοφ εξοπλιςμοφ γα τθν Α.Ε.Ν. ΙΟΝΙΩΝ ΝΘΣΩΝ» με κωδικό ΟΡΣ 5049386 θ οποία
ζχει ενταχκεί ςτο επιχειρθςιακό πρόγραμμα «Ιόνια Νθςιά 2014-2020», ςφμφωνα με τθν αρικ.πρωτ.: οικ.
1100/4-6-2020 (ΑΔΑ:Ψ32Θ7ΛΕ-ΩΟΘ) Απόφαςθ ζνταξθσ Ρεριφζρειασ Ιονίων Νιςων/ Ειδικισ Υπθρεςίασ
Διαχείριςθσ Ε.Ρ. Ρεριφζρειασ Ιονίων Νιςων και τροποποιικθκε με τθν υπ’ αρικ. πρωτ.: οικ. 2770/26-112020 (ΑΔΑ:945Θ7ΛΕ-15, ΑΔΑΜ:21REQ008513792) Απόφαςθ Ρεριφζρειασ Ιονίων Νιςων / Ειδικισ
Υπθρεςίασ Διαχείριςθσ Ε.Ρ. Ρεριφζρειασ Ιονίων Νιςων .



ΣΑΕΡ 088/1 (αρικ.εναρικ. ζργου: 2020ΕΡ08810019/ MIS:5063561) ςφμφωνα με τθν αρικ.πρωτ.:
91431/2-9-2020 (ΑΔΑ:Ω3Ε746ΜΤΛ-Θ9Θ) Απόφαςθ ΥΡ.ΟΙ.ΑΝ./ΓΓΔΕ-ΕΣΡΑ/ΓΔΔΕ/ΔΔΕ/Τμ. Κατάρτιςθσ
Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων, περί ζνταξθσ ςτο Ρρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων 2020 ςτθ
ΣΑΕΡ 088/1 του ζργου με α/α 5 «ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΣΥΜΡΛΘΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΑΚΑΔΘΜΙΑΣ
ΕΜΡΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Α.Ε.Ν.) ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ» με κωδικό 2020ΕΡ08810019, με τα αντίςτοιχα οικονομικά
του ςτοιχεία #808.888,89€# του οποίου οι πιςτϊςεισ μεταφζρκθκαν ςτο ζτοσ 2021 ςφμφωνα με τθν
αρικ.πρωτ.: 42962/12-4-2021 (ΑΔΑ:68Ω146ΜΤΛ-ΤΤΜ) Απόφαςθ ΥΡ.ΟΙ.ΑΝ./ΓΓΔΕ-ΕΣΡΑ/ΓΔΔΕ/ΔΔΕ/Τμ.
Κατάρτιςθσ Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων. Θ ςφμβαςθ περιλαμβάνεται ςτθν πράξθ
«ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΣΥΜΡΛΘΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΑΚΑΔΘΜΙΑΣ ΕΜΡΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Α.Ε.Ν.)
ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ» με κωδικό ΟΡΣ 5063561 θ οποία ζχει ενταχκεί ςτο επιχειρθςιακό πρόγραμμα «Βόρειο
Αιγαίο
2014-2020»
με
τθν
αρικ.πρωτ.:
οικ.
2001/24-8-2020
(ΑΔΑ:6ΗΟΩ7ΛΩ-Λ7Α,
ΑΔΑΜ:20REQ007272793) Απόφαςθ ζνταξθσ Ρεριφζρειασ Βορείου Αιγαίου / Ειδικισ Υπθρεςίασ
Διαχείριςθσ Ε.Ρ. Ρεριφζρειασ Βορείου Αιγαίου.

Θ παροφςα ςφμβαςθ ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ
Ανάπτυξθσ) και από εκνικοφσ πόρουσ ςτο πλαίςιο των Επιχειρθςιακϊν Ρρογραμμάτων «Κεντρικι Μακεδονία
2014-2020» (ΕΣΡΑ 2014-2020), «Κριτθ 2014-2020» (ΕΣΡΑ 2014-2020), «Αττικι 2014-2020» (ΕΣΡΑ 2014-2020),
«Ιόνια Νθςιά 2014-2020» (ΕΣΡΑ 2014-2020) και «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020» (ΕΣΡΑ 2014-2020).
1.3

Συνοπτικι Ρεριγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ αποτελεί θ Ρρομικεια ςυμπλθρωματικοφ εξοπλιςμοφ τθσ Ακαδθμίασ Εμπορικοφ
Ναυτικοφ (Α.Ε.Ν.) Οινουςςϊν τθσ Ρεριφζρειασ Βορείου Αιγαίου, θ Ρρομικεια τεχνικοφ και εκπαιδευτικοφ
εξοπλιςμοφ για τθν Ακαδθμία Εμπορικοφ Ναυτικοφ (Α.Ε.Ν.) Ιονίων Νιςων, θ Ρρομικεια και αναβάκμιςθ
Μ ε τ θ ς υ γ χ ρθ μ ατ ο δ ό τ θ ς θ τ θ σ Ε λ λ άδ ασ κ αι τ θ σ
Ε υ ρ ω π αϊ κ ι σ Ζ ν ως θ σ
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ
Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ

32

ΑΔΑ: 6ΟΓ34653ΠΩ-ΤΧΗ

21PROC009394113 2021-10-20

Ανικει ςτθν υπ’ αρικµ. 13/2021 Διακιρυξθ Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ/ ΓΔΟΥ/ ΔΙΡΕΑ 2ο

εξοπλιςμοφ Σχολϊν Εμπορικοφ Ναυτικοφ τθσ Ρεριφζρειασ Αττικισ, θ Συμπλιρωςθ – αναβάκμιςθ εξοπλιςμοφ
Σχολϊν Εμπορικοφ Ναυτικοφ Κριτθσ (ΑΕΝ ΚΘΤΘΣ), κακϊσ και θ Ρρομικεια εξοπλιςμοφ τθσ Δθμόςιασ Σχολισ
Εμπορικοφ Ναυτικοφ , για τισ ανάγκεσ τθσ ΔΣΕΝ/ΣΡΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.
Θ εξαςφάλιςθ υψθλισ ποιότθτασ εκπαιδευτικοφ και υλικοτεχνικοφ εξοπλιςμοφ για τισ Δθμόςιεσ Σχολζσ
Εμπορικοφ Ναυτικοφ, ο οποίοσ κα ανταποκρίνεται τόςο ςτισ απαιτιςεισ τθσ εκνικισ και ενωςιακισ νομοκεςίασ
όςο και ςτο ςφγχρονο τεχνολογικό περιβάλλον τθσ ναυτιλίασ, αποτελεί υψθλι προτεραιότθτα για το Υπουργείο
Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ. Στο πλαίςιο αυτό απαιτείται εκςυγχρονιςμόσ και αναβάκμιςθ του
εξοπλιςμοφ των Σχολϊν μζςω τθσ προμικειασ ςφγχρονου εκπαιδευτικοφ εξοπλιςμοφ για αυτζσ.
Ειδικότερα, πρόκειται για τθν προμικεια απαιτοφμενου εκπαιδευτικοφ εξοπλιςμοφ βάςει των υφιςτάμενων
Κανονιςμϊν Σπουδϊν Δ.Σ.Ε.Ν., μετά τθν εφαρμογι των νζων τροποποιιςεων τθσ ΔΣ STCW 78, όπωσ ιςχφει
(Manila 2010), με τον οποίο κα πρζπει να είναι εφοδιαςμζνεσ οι Σχολζσ, προκειμζνου να διακζτουν ςτον μζγιςτο
δυνατό βακμό, τα ίδια μζςα εκπαίδευςθσ και κατ’ επζκταςθ το ίδιο υψθλό επίπεδο παρεχόμενθσ εκπαίδευςθσ,
ϊςτε να πραγματοποιείται με τον τρόπο αυτό θ απρόςκοπτθ διδαςκαλία των εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων
Δ.Σ.Ε.Ν.
Ειδικότερα, θ διαδικαςία αφορά τθν προμικεια των κάτωκι ειδϊν:
ΕΙΔΟΣ (Α): Ρροςομοιωτισ GMDSS για τισ ανάγκεσ τθσ ΑΕΝ/Ρλοιάρχων/Οινουςςϊν, προχπολογιςκείςασ αξίασ
230.000,00 ευρϊ (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ και λοιπϊν κρατιςεων) Συςτθμικόσ
Αρικμόσ:138649,
ΕΙΔΟΣ (Β): Ρροςομοιωτισ ECDIS-RADAR ARPA για τισ ανάγκεσ τθσ ΑΕΝ/Ρλοιάρχων/Οινουςςϊν,
προχπολογιςκείςασ αξίασ 290.000,00 ευρϊ (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ και λοιπϊν κρατιςεων)
Συςτθμικόσ Αρικμόσ: 138650,
ΕΙΔΟΣ (Γ): Ρροςομοιωτισ χειριςμοφ υγροφ φορτίου για τισ ανάγκεσ τθσ ΑΕΝ/Ρλοιάρχων/Οινουςςϊν,
προχπολογιςκείςασ αξίασ 220.000,00 ευρϊ (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ και λοιπϊν κρατιςεων)
Συςτθμικόσ Αρικμόσ:138652,
ΕΙΔΟΣ (Δ): Ρροςομοιωτισ χειριςμοφ υγροφ φορτίου για τισ ανάγκεσ τθσ ΑΕΝ/Ρλοιάρχων/ Ιονίων Νιςων,
προχπολογιςκείςασ αξίασ 220.000,00 ευρϊ (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ και λοιπϊν κρατιςεων)
Συςτθμικόσ Αρικμόσ: 138653,
ΕΙΔΟΣ (Ε):

Σφςτθμα προςομοίωςθσ πυρκαγιάσ ςε κλειςτό χϊρο για τισ ανάγκεσ τθσ
ΔΣΕΝ/ΣΡΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ προχπολογιςκείςασ αξίασ #100.000,00€# (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ
και λοιπϊν κρατιςεων) Συςτθμικόσ Αρικμόσ : 138654,

ΕΙΔΟΣ (ΣΤ): Εργαςτιριο καυςίμων - λιπαντικϊν για τισ ανάγκεσ τθσ ΑΕΝ/Μθχανικϊν/Κριτθσ,
προχπολογιςκείςασ αξίασ 169.572,65 ευρϊ (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ και λοιπϊν κρατιςεων)
Συςτθμικόσ Αρικμόσ: 138655,
ΕΙΔΟΣ (Η): Εργαςτιριο ψφξθσ - κλιματιςμοφ για τισ ανάγκεσ τθσ ΑΕΝ/Μθχανικϊν/Κριτθσ, προχπολογιςκείςασ
αξίασ 148.376,07 ευρϊ (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ και λοιπϊν κρατιςεων) Συςτθμικόσ Αρικμόσ:
138656,
ΕΙΔΟΣ (Θ): Ρροςομοιωτισ ECDIS-RADAR ARPA για τισ ανάγκεσ τθσ ΑΕΝ/Ρλοιάρχων/Αςπροπφργου,
προχπολογιςκείςασ αξίασ 290.000,00 ευρϊ (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ και λοιπϊν κρατιςεων)
Συςτθμικόσ Αρικμόσ: 138657,
ΕΙΔΟΣ (Θ): Ρροςομοιωτισ μθχανοςταςίου για τισ ανάγκεσ του ΚΕΣΕΝ/ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ, προχπολογιςκείςασ αξίασ
520.000,00 ευρϊ (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ και λοιπϊν κρατιςεων) Συςτθμικόσ Αρικμόσ:
138658,
ΕΙΔΟΣ (Ι):

Σκάφοσ επιβίωςθσ – κωπιλατθ δεκαεξάκωπθ λζμβοσ για τισ ανάγκεσ τθσ
ΔΣΕΝ/ΣΡΜ/Αςπροπφργου, προχπολογιςκείςασ αξίασ 70.000,00 ευρϊ (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ
και λοιπϊν κρατιςεων) Συςτθμικόσ Αρικμόσ: 138659,
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ΕΙΔΟΣ (ΙΑ): Σφςτθμα προςομοίωςθσ πυρκαγιάσ ςε κλειςτό χϊρο για τισ ανάγκεσ τθσ
ΔΣΕΝ/ΣΡΜ/Αςπροπφργου, προχπολογιςκείςασ αξίασ 100.000,00 ευρϊ (ςυμπεριλαμβανομζνου
ΦΡΑ και λοιπϊν κρατιςεων) Συςτθμικόσ Αρικμόσ: 138660,
Κατά τα λοιπά ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτο Ραράρτθμα Δ’ – Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ.
Τα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων
ςυμβάςεων (CPV):
31710000-06 (Θλεκτρονικόσ Εξοπλιςμόσ), 48000000-8 (Ρακζτα Λογιςμικοφ & Συςτιματα Ρλθροφορικισ), FA 01-6
ΓΙΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΘ ΧΘΣΘ και 34522200-4 (Σωςίβιεσ Λζμβοι).
Ρροςφορζσ υποβάλλονται είτε για το ςφνολο των ειδϊν είτε τμθματικά για οποιοδιποτε είδοσ, όπωσ αυτά
περιγράφονται αναλυτικά ςτουσ Ρίνακεσ υπό προμικεια ειδϊν τθσ διακιρυξθσ.
Θ ςυνολικι εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των δφο εκατομμυρίων τριακοςίων πενιντα
επτά χιλιάδων εννιακοςίων ςαράντα οκτϊ ευρϊ και εβδομιντα δφο λεπτϊν του ευρϊ #2.357.948,72€#
(ςυμπεριλαμβανομζνων ΦΡΑ και λοιπϊν κρατιςεων). Θ κακαρι αξία τθσ προμικειασ ανζρχεται ςε
#1.901.571,54€#, ενϊ το ποςοςτό Φ.Ρ.Α. 24% που αντιςτοιχεί ςτθν εν λόγω προμικεια ανζρχεται ςε
#456.377,18€.
Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, ιτοι θ παράδοςθ του φυςικοφ αντικειμζνου, ορίηεται ςε:
- ζξι (06) μινεσ, από τθν επομζνθ τθσ θμερομθνίασ υπογραφισ τθσ, για τα είδθ (Α) ζωσ και (Δ) και για τα είδθ
(ΣΤ) ζωσ και (Ι) και
- δφο (02) μινεσ, από τθν επομζνθ τθσ θμερομθνίασ υπογραφισ τθσ, για τα είδθ (Ε) και (ΙΑ),
όπωσ ειδικότερα ορίηεται ςτο Ραράρτθμα Δ’ - Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ τθσ παροφςασ.
Στο χρόνο αυτό ςυμπεριλαμβάνεται και o χρόνοσ εκπαίδευςθσ ςτθ χριςθ του εξοπλιςμοφ. Μικρότεροσ χρόνοσ
παράδοςθσ κα κεωρθκεί πλεονζκτθμα ςφμφωνα με τον Ρίνακα Κριτθρίων Αξιολόγθςθσ του Ραραρτιματοσ Αϋ
για τα είδθ ςτα οποία αυτό προβλζπεται.
Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο Ραράρτθμα Δ’ τθσ παροφςασ
διακιρυξθσ.
Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, βάςει
βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ - τιμισ.
1.4

Θεςμικό πλαίςιο

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπονται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατ’ εξουςιοδότθςθ αυτισ
εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και αναφζρονται αναλυτικά παραπάνω ςτθν απόφαςθ
Υπουργοφ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ περί διακιρυξθσ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ, και ςτθν οποία
επιςυνάπτονται οι παρόντεσ όροι τθσ διακιρυξθσ.
1.5

Ρροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν και διενζργεια διαγωνιςμοφ

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν (υποβολισ μζςω ΕΣΘΔΘΣ), φςτερα από προκεςμία
τουλάχιςτον εξιντα (60) θμερϊν από τθν επομζνθ τθσ θμερομθνίασ αποςτολισ τθσ προκιρυξθσ ςφμβαςθσ ςτθν
Υπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ζνωςθσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 1 του άρκρου 27 του Ν. 4412/2016, είναι θ
16-12-2021 και ϊρα 15:00.
Θ διαδικαςία (αποςφράγιςθ προςφορϊν) κα διενεργθκεί με χριςθ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν
Δθμόςιων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ) Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ του
ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ (Διαδικτυακι Ρφλθ
www.promitheus.gov.gr) του ωσ άνω ςυςτιματοσ, τθν 22-12-2021, θμζρα Τετάρτθ και ϊρα 11:00, ςτθν αίκουςα
318 (3οσ όροφοσ) του κεντρικοφ κτιρίου του Αρχθγείου Λιμενικοφ Σϊματοσ - Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ, Ακτι
Βαςιλειάδθ Ρφλθ Ε1- Ε2 εντόσ Λιμζνα Ρειραιά.
Μ ε τ θ ς υ γ χ ρθ μ ατ ο δ ό τ θ ς θ τ θ σ Ε λ λ άδ ασ κ αι τ θ σ
Ε υ ρ ω π αϊ κ ι σ Ζ ν ως θ σ
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ
Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ
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1.6

Δθμοςιότθτα

Α.
Δθμοςίευςθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ
Ρροκιρυξθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ κα αποςταλεί με θλεκτρονικά μζςα για δθμοςίευςθ ςτισ 15-10-2021 ςτθν
Υπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ *Αρικ. προκιρυξθσ ςτθν ΕΕ: 2021/S 204-532515]
Β.
Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο
Θ προκιρυξθ και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ κα καταχωρθκοφν ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό
Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ). Επιπλζον, θ Διακιρυξθ κα καταχωρθκεί ςτο διαδίκτυο ςτον ιςτότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).
Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ κα καταχωρθκοφν ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ
(www.promitheus.gov.gr) του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ:http://www.promitheus.gov.gr, όπου θ ςχετικι θλεκτρονικι
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
ςτθν πλατφόρμα ΕΣΘΔΘΣ
ζλαβε
Συςτθμικοφσ Αρικμοφσ:
138649,138650,138652,138653,138654,138655,138656,138657,138658,138659,138660.
Θ Διακιρυξθ κα καταχωρθκεί ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ (URL) :
www.hcg.gr ςτουσ ςυνδζςμουσ: «Ανακοινϊςεισ», «Διαγωνιςμοί_Ρρομικειεσ» και «Τακτικοί Διαγωνιςμοί»,
κακϊσ και ςτο διαδικτυακό τόπο του Υ.ΝΑ.Ν.Ρ. ςτθ διεφκυνςθ (URL): www.ynanp.gr και ςυγκεκριμζνα ςτο
ςφνδεςμο «Διαγωνιςμοί – Διαβουλεφςεισ».
1.7

Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι:
α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν, τισ
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ
νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ
διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του
Ρροςαρτιματοσ Α του Ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα
όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ
που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ,
β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, αλλά
και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν,
γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που ζχουν
χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ.
δ) δεν ςυντρζχει ςτο πρόςωπό τουσ και ςτα πρόςωπα που αναφζρονται ςτο άρκρο 24 του Ν. 4412/2016,
κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων.
H Ανακζτουςα Αρχι, λαμβάνει όλα τα κατάλλθλα μζτρα για τθν αποτελεςματικι πρόλθψθ, τον εντοπιςμό και
τθν επανόρκωςθ ςυγκροφςεων ςυμφερόντων που προκφπτουν κατά τθν διεξαγωγι των διαδικαςιϊν ςφναψθσ
ςφμβαςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχεδιαςμοφ και τθσ προετοιμαςίασ τθσ διαδικαςίασ, κακϊσ και τθσ
κατάρτιςθσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ, οφτωσ ϊςτε να αποφεφγονται τυχόν ςτρεβλϊςεισ του ανταγωνιςμοφ
και να διαςφαλίηεται θ ίςθ μεταχείριςθ όλων των οικονομικϊν φορζων, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 24
του Ν.4412/2016. H Ανακζτουςα Αρχι ςε περίπτωςθ φπαρξθσ πικανισ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κα εκδϊςει
αιτιολογθμζνθ απόφαςθ επί τθσ ςυνδρομισ ι μθ αυτισ ςφμφωνα τα οριηόμενα ςτο προαναφερκζν άρκρο.

Μ ε τ θ ς υ γ χ ρθ μ ατ ο δ ό τ θ ς θ τ θ σ Ε λ λ άδ ασ κ αι τ θ σ
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2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ

2.1

Γενικζσ Ρλθροφορίεσ

2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ
Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ είναι τα ακόλουκα:



θ με αρ. 2021/S 204-532515 Ρροκιρυξθ τθσ Σφμβαςθσ, όπωσ αυτι ζχει δθμοςιευτεί ςτθν Επίςθμθ
Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ
θ παροφςα Διακιρυξθ με τα κάτωκι Ραραρτιματα6 Α’ ζωσ Ε’ που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ
 Υποδείγματα Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν (ΡΑΑΤΘΜΑ Α’)
 Υπόδειγμα τθσ Σφμβαςθσ (ΡΑΑΤΘΜΑ Β’)
 ιτρα Ακεραιτότθτασ (ΡΑΑΤΘΜΑ Γ’)
 Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ (ΡΑΑΤΘΜΑ Δ’)
 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ *ΕΕΕΣ+ (ΡΑΑΤΘΜΑ Ε’)



οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ ςχετικά με τισ
προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά (ςχετικζσ αναρτιςεισ κα πραγματοποιοφνται μζςω ΕΣΘΔΘΣ).

2.1.2

Επικοινωνία - Ρρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ

Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και όλεσ οι
ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ
Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ), μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ
www.promitheus.gov.gr του ωσ άνω ςυςτιματοσ.
Ο οικονομικόσ φορζασ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να τθριςει εμπιςτευτικά και να μθ γνωςτοποιιςει ςε
τρίτουσ (ςυμπεριλαμβανομζνων των εκπροςϊπων του ελλθνικοφ και διεκνοφσ Τφπου), χωρίσ τθν προθγοφμενθ
ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, τα ανωτζρω ζγγραφα ι πλθροφορίεσ που προκφπτουν από
αυτά. Οι οικονομικοί φορείσ διαςφαλίηουν τθν τιρθςθ των απαιτιςεων αυτϊν από το προςωπικό τουσ, τουσ
υπεργολάβουσ τουσ και κάκε άλλο τρίτο πρόςωπο που χρθςιμοποιοφν κατά τθν ανάκεςθ ι εκτζλεςθ τθσ
ςφμβαςθσ.
2.1.3

Ραροχι Διευκρινίςεων

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά, το αργότερο είκοςι (20) θμζρεσ πριν
τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, ιτοι τθν 26-11-2021, και απαντϊνται αντίςτοιχα ςτο
δικτυακό τόπο του διαγωνιςμοφ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΘΔΘΣ, κατά τα
οριηόμενα ςτα άρκρα 60 και 67 του Ν.4412/2016. Αιτιματα παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν –
διευκρινίςεων υποβάλλονται μόνο θλεκτρονικά ςτο δικτυακό τόπο του διαγωνιςμοφ μζςω τθσ Διαδικτυακισ
πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ από εγγεγραμμζνουσ ςτο ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι
από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό
πρόςβαςθσ), εντόσ τθσ ωσ άνω ταχκείςασ θμερομθνίασ, και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των
ερωτθμάτων είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που υποβάλλονται είτε με
άλλο τρόπο, είτε εκπρόκεςμα, είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι θλεκτρονικά
υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται.

6

Θ Α.Α. περιγράφει ρθτά τα παραρτιματα τθσ ςφμβαςθσ (λχ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, ειδικι ςυγγραφι υποχρεϊςεων, υποδείγματα προςφορϊν,
εγγυθτικϊν επιςτολϊν, εφόςον υπάρχουν)
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Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι οι
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν για τθν
κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:
α) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα ζγκαιρα,
δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο ζξι (06) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για τθν παραλαβι των
προςφορϊν,
β) όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ.
Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν ι των αλλαγϊν.
Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία
κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν7.
Τροποποίθςθ των όρων τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ (πχ αλλαγι/μετάκεςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ
υποβολισ προςφορϊν κακϊσ και ςθμαντικζσ αλλαγζσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τθν
προθγοφμενθ παράγραφο) δθμοςιεφεται ςτθν ΕΕΕΕ (με το τυποποιθμζνο ζντυπο «Διορκωτικό»8) και ςτο
ΚΘΜΔΘΣ 9.
2.1.4

Γλϊςςα

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Σε περίπτωςθ αςυμφωνίασ μεταξφ των
τμθμάτων των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ που ζχουν ςυνταχκεί ςε περιςςότερεσ γλϊςςεσ, επικρατεί θ ελλθνικι
ζκδοςθ.
Τυχόν προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία κακϊσ και τα αποδεικτικά ζγγραφα ςχετικά με τθ
μθ φπαρξθ λόγου αποκλειςμοφ και τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ10 ςυντάςςονται ςτθν
ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Στισ περιπτϊςεισ που με τθν αίτθςθ ςυμμετοχισ ι τθν προςφορά υποβάλλονται ιδιωτικά ζγγραφα, αυτά
γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του Ν.4250/2014 (Αϋ 94) είτε και ςε απλι
φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ οποία
φζρει υπογραφι μετά τθν ζναρξθ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ.
Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ
ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ
τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το Ν. 1497/1984 (Αϋ188). Ειδικά, τα αλλοδαπά δθμόςια και ιδιωτικά ζγγραφα
ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ
κείμενεσ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει
ςυνταχκεί το ζγγραφο.
Ειδικότερα, όλα τα δθμόςια ζγγραφα που αφοροφν αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ και που κα κατατεκοφν
από τουσ προςφζροντεσ ςτθν παροφςα διαδικαςία, κα είναι νόμιμα επικυρωμζνα, και θ μετάφραςθ των εν λόγω
εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τθ μεταφραςτικι υπθρεςία του ΥΡ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε
από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρολ.Δ. και 53 του Κϊδικα περί Δικθγόρων, είτε από
ορκωτό μεταφραςτι τθσ χϊρασ προζλευςθσ, αν υφίςταται ςτθ χϊρα αυτι τζτοια υπθρεςία.

7
8

9

10

Άρκρο 60 παρ. 3 & 67 παρ. 2 του ν. 4412/2016
Ρρβλ
οδθγίεσ
για
τθ
χριςθ
του
τυποποιθμζνου
εντφπου
14
«Διορκωτικό»
ςτθν
ιςτοςελίδα
του
simap
https://simap.ted.europa.eu/documents/10184/166101/Instructions+for+the+use+of+F14_EL.pdf/0bdd2252-323d-44d1-97d5-0babe74629f4
Ρρβλ ζγγραφο ΕΑΑΔΘΣΥ με α.π. 4121/30-07-2020 « Διευκρινίςεισ ωσ προσ τθν τιρθςθ των διατυπϊςεων δθμοςιότθτασ ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία
ςε περίπτωςθ τροποποίθςθσ όρων τθσ διακιρυξθσ» (ΑΔΑ: ΩΘ9ΟΞΤΒ-2ΧΗ)
Άρκρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016
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Επιτρζπεται αντίςτοιχα θ κατάκεςθ οιουδιποτε δθμόςιου εγγράφου και δικαιολογθτικοφ που αφορά αλλοδαπι
Επιχείρθςθ με τθ μορφι επικυρωμζνθσ φωτοτυπίασ προερχόμενθσ είτε από το νόμιμο επικυρωμζνο ζγγραφο
από το αρμόδιο Ρροξενείο τθσ χϊρασ του προςφζροντοσ, είτε από το πρωτότυπο ζγγραφο με τθν ςφραγίδα
‘’Apostile” ςφμφωνα με τθν ςυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 05-10-61. Θ επικφρωςθ αυτι πρζπει να ζχει γίνει από
δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρ.Δ. και 53 του Κϊδικα περί Δικθγόρων.
Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο δθλαδι
ζντυπα με αμιγϊσ τεχνικά χαρακτθριςτικά, όπωσ αρικμοφσ, αποδόςεισ ςε διεκνείσ μονάδεσ, μακθματικοφσ
τφπουσ και ςχζδια, που είναι δυνατόν να διαβαςτοφν ςε κάκε γλϊςςα και δεν είναι απαραίτθτθ θ μετάφραςι
τουσ, μποροφν να υποβάλλονται ςε άλλθ γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι. Θ
αρμόδια Επιτροπι Διενζργειασ των Διαδικαςιϊν Σφναψθσ Δθμοςίων Συμβάςεων διατθρεί το δικαίωμα να
ηθτιςει τθν μετάφραςθ των ωσ άνω εντφπων, με ζξοδα του ςυμμετζχοντα μζχρι τθν θμερομθνία που κα οριςκεί
προσ τοφτο.
Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα γίνεται
υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
2.1.5

Εγγυιςεισ

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των άρκρων 2.2.2, 4.1 και 6.4 εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα ι χρθματοδοτικά
ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων βϋ και γϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 14 του
ν. 4364/ 2016 (Αϋ13)11, που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ
Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα
αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου
Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί
παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα
τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον
υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα.
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ εκδότεσ
τθσ παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β) τον
εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το ποςό που
καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ του
οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάκε μζλοσ τθσ
ζνωςθσ), η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται του
δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ
κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν του διαγωνιςμοφ, κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ
τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ
ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο
απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον
τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.
Θ περ. αα’ του προθγοφμενου εδαφίου (η) δεν εφαρμόηεται για τισ εγγυιςεισ που παρζχονται με γραμμάτιο του
Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων.
Σχετικά υποδείγματα εγγυθτικϊν επιςτολϊν παρατίκενται ςτο Ραράρτθμα Α’ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ φορείσ που φζρονται να ζχουν εκδϊςει τισ εγγυθτικζσ επιςτολζσ
προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ.
11

Ρρβλ. άρκρο 120 Ν.4512/2018 (ΦΕΚ Αϋ 5/17.1.2017), κακϊσ και άρκρο 15 παρ.1 Ν.4541/2018 (ΦΕΚ Αϋ 93/31.5.2018),
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2.1.6

Ρροςταςία Ρροςωπικϊν Δεδομζνων

Θ Ανακζτουςα Αρχι ενθμερϊνει υπό τθν ιδιότθτά τθσ ωσ υπεφκυνθσ επεξεργαςίασ το φυςικό πρόςωπο που
υπογράφει τθν προςφορά ωσ Ρροςφζρων ι ωσ Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ Ρροςφζροντοσ, ότι θ ίδια ι και τρίτοι, κατ’
εντολι και για λογαριαςμό τθσ, κα επεξεργάηονται τα ακόλουκα δεδομζνα ωσ εξισ:
Ι. Αντικείμενο επεξεργαςίασ είναι τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα που περιζχονται ςτουσ φακζλουσ τθσ
προςφοράσ και τα αποδεικτικά μζςα τα οποία υποβάλλονται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, ςτο πλαίςιο του παρόντοσ
Διαγωνιςμοφ, από το φυςικό πρόςωπο το οποίο είναι το ίδιο Ρροςφζρων ι Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ
Ρροςφζροντοσ.
ΙΙ. Σκοπόσ τθσ επεξεργαςίασ είναι θ αξιολόγθςθ του Φακζλου Ρροςφοράσ, θ ανάκεςθ τθσ Σφμβαςθσ, θ
προάςπιςθ των δικαιωμάτων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, θ εκπλιρωςθ των εκ του νόμου υποχρεϊςεων τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ και θ εν γζνει αςφάλεια και προςταςία των ςυναλλαγϊν. Τα δεδομζνα ταυτοπροςωπίασ και
επικοινωνίασ κα χρθςιμοποιθκοφν από τθν Ανακζτουςα Αρχι και για τθν ενθμζρωςθ των Ρροςφερόντων
ςχετικά με τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν.
ΙΙΙ. Αποδζκτεσ των ανωτζρω (υπό Ι) δεδομζνων ςτουσ οποίουσ κοινοποιοφνται είναι:
(α) Φορείσ ςτουσ οποίουσ θ Ανακζτουςα Αρχι ανακζτει τθν εκτζλεςθ ςυγκεκριμζνων ενεργειϊν για λογαριαςμό
τθσ, δθλαδι οι Σφμβουλοι, τα υπθρεςιακά ςτελζχθ, μζλθ Επιτροπϊν Αξιολόγθςθσ, Χειριςτζσ του Θλεκτρονικοφ
Διαγωνιςμοφ και λοιποί εν γζνει προςτθκζντεσ τθσ, υπό τον όρο τθσ τιρθςθσ ςε κάκε περίπτωςθ του
απορριτου.
(β) Το Δθμόςιο, άλλοι δθμόςιοι φορείσ ι δικαςτικζσ αρχζσ ι άλλεσ αρχζσ ι δικαιοδοτικά όργανα, ςτο πλαίςιο
των αρμοδιοτιτων τουσ.
(γ) Ζτεροι ςυμμετζχοντεσ ςτο Διαγωνιςμό, ςτο πλαίςιο τθσ αρχισ τθσ διαφάνειασ και του δικαιϊματοσ
προδικαςτικισ και δικαςτικισ προςταςίασ των ςυμμετεχόντων ςτο Διαγωνιςμό, ςφμφωνα με το νόμο.
IV. Τα δεδομζνα κα τθροφνται για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, και μετά τθ
λιξθ αυτισ για χρονικό διάςτθμα πζντε ετϊν, για μελλοντικοφσ φορολογικοφσ-δθμοςιονομικοφσ ι ελζγχουσ
χρθματοδοτϊν ι άλλουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ από τθν κείμενθ νομοκεςία, εκτόσ εάν θ νομοκεςία
προβλζπει διαφορετικι περίοδο διατιρθςθσ. Σε περίπτωςθ εκκρεμοδικίασ αναφορικά με δθμόςια ςφμβαςθ τα
δεδομζνα τθροφνται μζχρι το πζρασ τθσ εκκρεμοδικίασ. Μετά τθ λιξθ των ανωτζρω περιόδων, τα προςωπικά
δεδομζνα κα καταςτρζφονται.
V. Το φυςικό πρόςωπο που είναι είτε Ρροςφζρων είτε Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ του Ρροςφζροντοσ, μπορεί να
αςκεί κάκε νόμιμο δικαίωμά του ςχετικά με τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα που το αφοροφν,
απευκυνόμενο ςτον υπεφκυνο προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
VI. H Ανακζτουςα Αρχι ζχει υποχρζωςθ να λαμβάνει κάκε εφλογο μζτρο για τθ διαςφάλιςθ του απόρρθτου και
τθσ αςφάλειασ τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων και τθσ προςταςίασ τουσ από τυχαία ι ακζμιτθ καταςτροφι,
τυχαία απϊλεια, αλλοίωςθ, απαγορευμζνθ διάδοςθ ι πρόςβαςθ από οποιονδιποτε και κάκε άλλθσ μορφι
ακζμιτθ επεξεργαςία.
2.2

Δικαίωμα Συμμετοχισ - Κριτιρια Ροιοτικισ Επιλογισ

2.2.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ
2.2.1.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά
πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε:
α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ,
β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.),
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γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ12, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ
καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4, 5, 6 και 713 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ
Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων14.
Στο βακμό που καλφπτονται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με
τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ΣΔΣ, κακϊσ και τισ λοιπζσ διεκνείσ ςυμφωνίεσ από τισ οποίεσ δεςμεφεται θ
Ζνωςθ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ οικονομικοφσ φορείσ
των χωρϊν που ζχουν υπογράψει τισ εν λόγω ςυμφωνίεσ μεταχείριςθ εξίςου ευνοϊκι με αυτιν που
επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ οικονομικοφσ φορείσ τθσ Ζνωςθσ15
2.2.1.2 Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα είτε ωσ μζλοσ ζνωςθσ. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν
φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβλθκοφν
ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ. Θ επιλεγείςα ζνωςθ οικονομικϊν φορζων
υποχρεοφται να πράξει τοφτο εάν κατακυρωκεί ςε αυτι το αποτζλεςμα του διαγωνιςμοφ, εφ’ όςον θ λιψθ
οριςμζνθσ νομικισ μορφισ είναι αναγκαία για τθν ικανοποιθτικι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.
2.2.1.3 Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται
ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.
2.2.2 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ
2.2.2.1 Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από τουσ
ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ), εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, ςε ποςοςτό 2% επί τθσ
ςυνολικισ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ μθ ςυνυπολογιηόμενων των δικαιωμάτων προαίρεςθσ και
παράταςθσ τθσ ςφμβαςθσ εκτόσ ΦΡΑ, με ανάλογθ ςτρογγυλοποίθςθ ςτο δεφτερο δεκαδικό ψθφίο. Σε
περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ για ζνα ι περιςςότερα τμιματα τθσ ςφμβαςθσ, το φψοσ τθσ εγγφθςθσ
ςυμμετοχισ υπολογίηεται επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, του/των προςφερομζνου/ων
τμιματοσ/τμθμάτων.
Συγκεκριμζνα, το ποςό τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ/γραμματίου κακορίηεται ςτα ακόλουκα ποςά:
 Στισ τριάντα οκτϊ χιλιάδεσ τριάντα ζνα ευρϊ και ςαράντα τρία λεπτά του ευρϊ #38.031,43€#, ςε περίπτωςθ
που ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτο διαγωνιςμό για το ςφνολο των υπό προμικεια ειδϊν.
 Στισ τρείσ χιλιάδεσ επτακόςια εννζα ευρϊ και εξιντα οκτϊ λεπτά του ευρϊ #3.709,68€#, ςε περίπτωςθ που ο
οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτο διαγωνιςμό για το είδοσ Α’ *Ρροςομοιωτισ GMDSS].
 Στισ τζςςερισ χιλιάδεσ εξακόςια εβδομιντα επτά ευρϊ και ςαράντα δφο λεπτά του ευρϊ #4.677,42€#, ςε
περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτο διαγωνιςμό για το είδοσ Β’ *Ρροςομοιωτισ ECDIS –
RADAR ARPA].
 Στισ τρεισ χιλιάδεσ πεντακόςια ςαράντα οκτϊ ευρϊ και τριάντα εννζα λεπτά του ευρϊ #3.548,39€#, ςε
περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτο διαγωνιςμό για το είδοσ Γ’ [Ρροςομοιωτισ χειριςμοφ
υγροφ φορτίου για τθν ΑΕΝ Οινουςςϊν].
 Στισ τρεισ χιλιάδεσ πεντακόςια ςαράντα οκτϊ ευρϊ και τριάντα εννζα λεπτά του ευρϊ #3.548,39€#, ςε
περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτο διαγωνιςμό για το είδοσ Δ’ [Ρροςομοιωτισ χειριςμοφ
υγροφ φορτίου για τθν ΑΕΝ Ιονίων Νιςων].
12
13
14

15

Βλ. ςχετικά με ΣΔΣ https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm
Σφμφωνα με το ιςχφον κείμενο τθσ ΣΔΣ, τα ςχετικά παραρτιματα που αναφζρονται ςτο άρκρο 25 αντιςτοιχοφν πλζον ςτα 1, 2, 4, 5, 6 και 7.
Επιςθμαίνεται ότι απαγορεφεται θ ςυμμετοχι εξωχϊριασ εταιρείασ από «μθ ςυνεργάςιμα κράτθ ςτον φορολογικό τομζα» κατά τθν ζννοια των παρ.
3 και 4 του άρκρου 65 του ν. 4172/2013, κακϊσ και από κράτθ που ζχουν προνομιακό φορολογικό κακεςτϊσ, όπωσ αυτά ορίηονται ςτον κατάλογο
τθσ απόφαςθσ τθσ παρ. 7 του άρκρου 65 του ωσ άνω Κϊδικα, κατά τα αναφερόμενα ςτθν περίπτωςθ α` και βϋτθσ παραγράφου 4 του άρκρου 4 του
ν. 3310/2005.
Ρρβλ. ςχετικά, ςελ. 8 τθσ Ανακοίνωςθσ τθσ Επιτροπισ C (2019) 5494 final «Κατευκυντιριεσ γραμμζσ για τθ ςυμμετοχι προςφερόντων και αγακϊν
από τρίτεσ χϊρεσ ςτθν αγορά δθμοςίων ςυμβάςεων τθσ ΕΕ».
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 Στα χίλια εξακόςια δϊδεκα ευρϊ και ενενιντα λεπτά του ευρϊ #1.612,90€#, ςε περίπτωςθ που ο οικονομικόσ
φορζασ ςυμμετζχει ςτο διαγωνιςμό για το είδοσ Ε’ *Σφςτθμα προςομοίωςθσ πυρκαγιάσ ςε κλειςτό χϊρο για
τθν ΔΣΕΝ/ΣΡΜ/Μακεδονίασ].
 Στισ δφο χιλιάδεσ επτακόςια τριάντα πζντε ευρϊ και τζςςερα λεπτά του ευρϊ #2.735,04€#, ςε περίπτωςθ που
ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτο διαγωνιςμό για το είδοσ ΣΤ’ *Εργαςτιριο καυςίμων – λιπαντικϊν].
 Στισ δφο χιλιάδεσ τριακόςια ενενιντα τρία ευρϊ και δεκαζξι λεπτά του ευρϊ #2.393,16€#, ςε περίπτωςθ που ο
οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτο διαγωνιςμό για το είδοσ Η’ *Εργαςτιριο ψφξθσ-κλιματιςμοφ].
 Στισ τζςςερισ χιλιάδεσ εξακόςια εβδομιντα επτά ευρϊ και ςαράντα δφο λεπτά του ευρϊ #4.677,42€#, ςε
περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτο διαγωνιςμό για το είδοσ Θ’ *Ρροςομοιωτισ ECDIS –
RADAR ARPA για τθν ΑΕΝ/Αςπροπφργου].
 Στισ οκτϊ χιλιάδεσ τριακόςια ογδόντα επτά ευρϊ και δζκα λεπτά του ευρϊ #8.387,10€#, ςε περίπτωςθ που ο
οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτο διαγωνιςμό για το είδοσ Θ’ [Ρροςομοιωτισ μθχανοςταςίου+.
 Στα χίλια εκατόν είκοςι εννζα ευρϊ και τρία λεπτά του ευρϊ #1.129,03€#, ςε περίπτωςθ που ο οικονομικόσ
φορζασ ςυμμετζχει ςτο διαγωνιςμό για το είδοσ Ι’ [Σκάφοσ επιβίωςθσ-Κωπιλατθ δεκαεξάκωπθ λζμβοσ].
 Στα χίλια εξακόςια δϊδεκα ευρϊ και ενενιντα λεπτά του ευρϊ #1.612,90€#, ςε περίπτωςθ που ο οικονομικόσ
φορζασ ςυμμετζχει ςτο διαγωνιςμό για το είδοσ ΙΑ’ *Σφςτθμα προςομοίωςθσ πυρκαγιάσ ςε κλειςτό χϊρο για
τθν ΔΣΕΝ/ΣΡΜ/Αςπροπφργου].
Σχετικό υπόδειγμα εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ παρατίκεται ςτο Ραράρτθμα Α’ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ
(ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ Α’).
Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ εγγφθςθ
καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ.
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου ιςχφοσ
τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, ιτοι μζχρι 17-01-2023, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται. Θ
ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να παρατείνει, πριν τθ
λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ.
Οι πρωτότυπεσ εγγυιςεισ ςυμμετοχισ, πλθν των εγγυιςεων που εκδίδονται θλεκτρονικά, προςκομίηονται, ςε
κλειςτό φάκελο με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, το αργότερο πριν τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ
των προςφορϊν που ορίηεται ςτθν παρ. 3.1 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ,
μετά από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ.
2.2.2.2 Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ.
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ με τθν επιφφλαξθ του όρου 2.2.2.3 τθσ παροφςασ, επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ
προςφζροντεσ μετά:
α) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ ενδικοφανοφσ προςφυγισ ι τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επί
αςκθκείςασ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και
β) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ ενδίκων βοθκθμάτων προςωρινισ δικαςτικισ προςταςίασ ι
τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επ’ αυτϊν.
Για τα προθγοφμενα ςτάδια τθσ κατακφρωςθσ, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ ςυμμετζχοντεσ ςτισ
κάτωκι περιπτϊςεισ: α) λιξθσ του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και μθ ανανζωςθσ αυτισ και β) απόρριψθσ τθσ
προςφοράσ τουσ και εφόςον δεν ζχει αςκθκεί ενδικοφανισ προςφυγι ι ζνδικο βοικθμα ι ζχει εκπνεφςει
άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ ενδικοφανοφσ προςφυγισ ι ζνδικων βοθκθμάτων ι ζχει λάβει χϊρα παραίτθςθ
από το δικαίωμα άςκθςθσ αυτϊν ι αυτά ζχουν απορριφκεί αμετακλιτωσ.
2.2.2.3 Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων:
α) αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, ι
β) παρζχει εν γνϊςει του ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ 2.2.7 τθσ
παροφςασ, ι
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γ) δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ δικαιολογθτικά, ι
δ) δεν προςζλκει εγκαίρωσ για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, ι
ε) υπζβαλε μθ κατάλλθλθ προςφορά με τθν ζννοια τθσ περ. 46 τθσ παρ. 1 του άρκρου 2 του ν. 4412/2016 όπωσ
ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει, ι
ςτ) ςτισ περιπτϊςεισ των παρ. 3, 4 και 5 του άρκρου 103 του ν. 4412/2016, περί πρόςκλθςθσ για υποβολι
δικαιολογθτικϊν ι
η) ςτθν περίπτωςθ που κρικεί θ προςφορά του οικονομικοφ φορζα ωσ μθ κανονικι ςφμφωνα με το άρκρο 88 του
Ν.4412/2016, όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει.
θ) δεν ανταποκρικεί ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ να εξθγιςει τθν τιμι ι το κόςτοσ τθσ
προςφοράσ του εντόσ τθσ τεκείςασ προκεςμίασ και θ προςφορά του απορριφκεί16,
κ) ςτισ περιπτϊςεισ των παρ. 3, 4 και 5 του άρκρου 103 του ν. 4412/2016, περί πρόςκλθςθσ για υποβολι
δικαιολογθτικϊν από τον προςωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν, ςφμφωνα
με τισ παραγράφουσ 3.2 και 3.4 τθσ παροφςασ, διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν ςτο ΕΕΕΣ είναι εκ
προκζςεωσ απατθλά, ι ότι ζχουν υποβλθκεί πλαςτά αποδεικτικά ςτοιχεία, ι αν, από τα παραπάνω
δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφεται θ μθ ςυνδρομι των λόγων
αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 ι θ πλιρωςθ μιασ ι περιςςότερων από τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων
ποιοτικισ επιλογισ.
2.2.3

Λόγοι αποκλειςμοφ

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) οικονομικόσ
φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό πρόςωπο) ι ςε
ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι περιςςότεροι από τουσ ακόλουκουσ
λόγουσ:
2.2.3.1 Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ17 καταδικαςτικι απόφαςθ για ζνα από τα ακόλουκα
εγκλιματα:
α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ
(ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42), και τα εγκλιματα του άρκρου 187 του Ροινικοφ Κϊδικα (εγκλθματικι οργάνωςθ),
β) ενεργθτικι δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ
ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ
25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ
22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54),
κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα, και τα εγκλιματα των άρκρων 159Α
(δωροδοκία πολιτικϊν προςϊπων), 236 (δωροδοκία υπαλλιλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαςτικϊν
λειτουργϊν), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροισ - μεςάηοντεσ), 396 παρ. 2 (δωροδοκία ςτον ιδιωτικό τομζα) του
Ροινικοφ Κϊδικα,
γ) απάτθ εισ βάροσ των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ζνωςθσ, κατά τθν ζννοια των άρκρων 3 και 4 τθσ Οδθγίασ
(ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Ιουλίου 2017 ςχετικά με τθν
καταπολζμθςθ, μζςω του ποινικοφ δικαίου, τθσ απάτθσ εισ βάροσ των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ζνωςθσ (L
198/28.07.2017) και τα εγκλιματα των άρκρων 159Α (δωροδοκία πολιτικϊν προςϊπων), 216 (πλαςτογραφία),
16
17

Άρκρο 88 ςε ςυνδυαςμό με άρκρο 72 ν. 4412/2016
Ρρβλ. άρκρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 6 του ν. 4497/2017. Ειδικότερα, επιςθμαίνεται ότι για τισ
ςυμβάςεισ άνω των ορίων, θ αναφορά ςτο ΕΕΕΣ ςε “τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ” νοείται, δεδομζνθσ τθσ ωσ άνω νομοκετικισ μεταβολισ,
ωσ “αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ”, θ δε ςχετικι διλωςθ του οικονομικοφ φορζα ςτο Μζροσ ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο ςε αμετάκλθτεσ
καταδικαςτικζσ αποφάςεισ.
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236 (δωροδοκία υπαλλιλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαςτικϊν λειτουργϊν), 242 (ψευδισ βεβαίωςθ,
νόκευςθ κ.λπ.), 374 (διακεκριμζνθ κλοπι), 375 (υπεξαίρεςθ), 386 (απάτθ), 386Α (απάτθ με υπολογιςτι), 386Β
(απάτθ ςχετικι με τισ επιχορθγιςεισ), 390 (απιςτία) του Ροινικοφ Κϊδικα και των άρκρων 155 επ. του Εκνικοφ
Τελωνειακοφ Κϊδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά ςτρζφονται κατά των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι ςυνδζονται με τθν προςβολι αυτϊν των ςυμφερόντων, κακϊσ και τα εγκλιματα των
άρκρων 23 (διαςυνοριακι απάτθ ςχετικά με τον ΦΡΑ) και 24 (επικουρικζσ διατάξεισ για τθν ποινικι προςταςία
των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ) του ν. 4689/2020 (Α’ 103),
δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται,
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 3-4 και 5-12 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου τθσ 15θσ Μαρτίου 2017 για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ και τθν αντικατάςταςθ τθσ
απόφαςθσ - πλαιςίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για τθν τροποποίθςθ τθσ απόφαςθσ 2005/671/ΔΕΥ του
Συμβουλίου (EE L 88/31.03.2017) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ
ορίηονται ςτο άρκρο 14 αυτισ, και τα εγκλιματα των άρκρων 187Α και 187Β του Ροινικοφ Κϊδικα, κακϊσ και τα
εγκλιματα των άρκρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’ 103),
ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ αυτζσ
ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 20θσ
Μαΐου 2015, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ
νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι για τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, τθν
τροποποίθςθ του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και τθν
κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τθσ οδθγίασ
2006/70/ΕΚ τθσ Επιτροπισ (EE L 141/05.06.2015) και τα εγκλιματα των άρκρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’
139),
ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν
καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν
αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), και τα
εγκλιματα του άρκρου 323Α του Ροινικοφ κϊδικα (εμπορία ανκρϊπων).
Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε αμετάκλθτθ
καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει εξουςία
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.
Θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά:18
α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.), ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (Ι.Κ.Ε.) και
προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τουσ διαχειριςτζσ, ι
β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον διευκφνοντα ςφμβουλο, τα μζλθ του Διοικθτικοφ
Συμβουλίου, κακϊσ και τα πρόςωπα ςτα οποία με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ζχει ανατεκεί το
ςφνολο τθσ διαχείριςθσ και εκπροςϊπθςθσ τθσ εταιρείασ, ι
γ) ςτισ περιπτϊςεισ των ςυνεταιριςμϊν, τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, ι
δ) ςτισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, τον κατά περίπτωςθ νόμιμο εκπρόςωπο.
Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ
απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ.19
2.2.3.2. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οποιοςδιποτε οικονομικόσ
φορζασ, εάν θ ανακζτουςα αρχι:
18
19

Ρρβλ. άρκρο 73 παρ. 1 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 22 του ν. 4782/2021
Ρρβλ. παρ. 10 άρκρου 73 ν.4412/2016, όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει.
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α) γνωρίηει ότι ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι
διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι
εγκατεςτθμζνοσ ι τθν εκνικι νομοκεςία, ι/και
β) μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του
όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ.
Αν ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του
που αφοροφν ςτισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι
αςφάλιςθ.
Οι υποχρεϊςεισ των περ. α’ και β’ κεωρείται ότι δεν ζχουν ακετθκεί εφόςον δεν ζχουν καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ
ι εφόςον αυτζσ ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό που τθρείται. Στθν περίπτωςθ αυτι, ο οικονομικόσ
φορζασ δεν υποχρεοφται να απαντιςει καταφατικά ςτο ςχετικό ερϊτθμα του Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) του άρκρου 79, ι άλλου αντίςτοιχου εντφπου ι διλωςθσ, με το οποίο ερωτάται εάν ο
οικονομικόσ φορζασ ζχει ανεκπλιρωτεσ υποχρεϊςεισ όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν
κοινωνικισ αςφάλιςθσ ι, κατά περίπτωςθ, εάν ζχει ακετιςει τισ παραπάνω υποχρεϊςεισ του.
Δεν αποκλείεται ο οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ
φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των
δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ
ςτο μζτρο που τθρεί τουσ όρουσ του δεςμευτικοφ κανονιςμοφ.20
2.2.3.3 Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, οικονομικόσ
φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:21
α) εάν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με κατάλλθλα μζςα ακζτθςθ των ιςχυουςϊν υποχρεϊςεων
που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016,22 περί αρχϊν που εφαρμόηονται ςτισ
διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, ιτοι των υποχρεϊςεϊν του που απορρζουν από τισ διατάξεισ
τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο
τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και
εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του Ρροςαρτιματοσ Α’ του Ν. 4412/2016
(ΦΕΚ Α’ 147),
β) εάν ο οικονομικόσ φορζασ τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί
υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία
πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι ζχει υπαχκεί ςε
διαδικαςία εξυγίανςθσ και δεν τθρεί τουσ όρουσ αυτισ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ
κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω

20
21

22

Ρρβ. άρκρο 73 παρ. 2A του ν. 4412/2016, όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει
Ειδικά για τουσ δυνθτικοφσ λόγουσ αποκλειςμοφ πρβλ. τθν Κατευκυντιρια Οδθγία 20/22-06-2017 τθσ Αρχισ (ΑΔΑ: ΩΞ3ΟΞΤΒ-95). Ειδικότερα, όταν θ
ανακζτουςα αρχι εξετάηει τθ ςυνδρομι των προχποκζςεων εφαρμογισ των δυνθτικϊν λόγων αποκλειςμοφ που ζχει ςυμπεριλάβει ςτα ζγγραφα τθσ
ςφμβαςθσ, πρζπει να δίδει ιδιαίτερθ προςοχι ςτθν τιρθςθ τθσ αρχισ τθσ αναλογικότθτασ (πρβλ και αιτιολογικι ςκζψθ 101 τθσ Οδθγίασ 2014/24/ΕΕ).
Θ ακζτθςθ τθσ υποχρζωςθσ αυτισ ςυνιςτά ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικοφ φορζα κατά τθν ζννοια τθσ περίπτωςθσ κϋ τθσ
παραγράφου 4 του άρκρου 73. Ρρβλ άρκρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2016.
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φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα
για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ, ςτθν περίπτωςθ των καταςτάςεων τθσ περ. (β).23
γ) εάν, με τθν επιφφλαξθ τθσ παραγράφου 3β του άρκρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικϊν κυρϊςεων και
άλλων διοικθτικϊν ςυνεπειϊν, θ ανακζτουςα αρχι διακζτει επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο
ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ
ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,
δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν
μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,
ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα
κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 48 του
ν. 4412/2016, περί προθγοφμενθσ εμπλοκισ υποψθφίων ι προςφερόντων, δεν μπορεί να κεραπευκεί με
άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,
ςτ) εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ
ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με
ανακζτοντα φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ
καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,
η) εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει κρικεί ζνοχοσ εκ προκζςεωσ ςοβαρϊν απατθλϊν δθλϊςεων κατά τθν
παροχι των πλθροφοριϊν που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι
τθν πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να
προςκομίςει τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 79 του Ν. 4412/2016 περί
Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου Σφμβαςθσ,
θ) εάν ο οικονομικόσ φορζασ επιχειρεί να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων
τθσ ανακζτουςασ αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν
ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει με απατθλό τρόπο
παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον
αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ,
κ) εάν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει, με κατάλλθλα μζςα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει
διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά του .
Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (κ) θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ
απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία ζκδοςθσ πράξθσ που βεβαιϊνει το ςχετικό
γεγονόσ.24
2.2.3.4 Αποκλείεται, επίςθσ, προςφζρων οικονομικόσ φορζασ από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ
παροφςασ ςφμβαςθσ εάν ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του Ν. 3310/2005,
όπωσ ιςχφει (αμιγϊσ εκνικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ)25.

23

24

25

Σχετικι διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα περιλαμβάνεται ςτο ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων), κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ
του άρκρου 2.2.7.2.
Ρρβλ. παράγραφο 10 του άρκρου 73 ν.4412/2016. Επίςθσ, υπ’ αρικμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 ζγγραφο τθσ Αρχισ (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-09Β), ςχετικά με τθν
απόφαςθ ΔΕΕ τθσ 24 Οκτωβρίου 2018 ςτθν υπόκεςθ C-124/2017.
Ο λόγοσ αποκλειςμοφ τθσ παρ. 2.2.3.4 τίκεται ςτθν παροφςα διακιρυξθ μόνο εφόςον θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ υπερβαίνει το
1.000.000,00 € χωρίσ ΦΡΑ. Κατά το ςτάδιο τθσ υποβολισ τθσ προςφοράσ θ μθ ςυνδρομι του ανωτζρω εκνικοφ λόγου αποκλειςμοφ δθλϊνεται ςτο
αντίςτοιχο πεδίο του ΕΕΕΣ *αμιγϊσ εκνικοί λόγοι αποκλειςμοφ+
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Οι υποχρεϊςεισ τθσ παροφςθσ αφοροφν τισ ανϊνυμεσ εταιρείεσ που υποβάλλουν προςφορά αυτοτελϊσ ι ωσ
μζλθ ζνωςθσ ι που ςυμμετζχουν ςτο μετοχικό κεφάλαιο άλλου νομικοφ προςϊπου που υποβάλλει προςφορά ι
νομικά πρόςωπα τθσ αλλοδαπισ που αντιςτοιχοφν ςε ανϊνυμθ εταιρεία.
Εξαιροφνται τθσ υποχρζωςθσ αυτισ: α) οι ειςθγμζνεσ ςτα χρθματιςτιρια κρατϊν-μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ
ι του Οργανιςμοφ Οικονομικισ Συνεργαςίασ και Ανάπτυξθσ (Ο.Ο.Σ.Α.) εταιρείεσ, β) οι εταιρείεσ, τα δικαιϊματα
ψιφου των οποίων ελζγχονται από μία ι περιςςότερεσ επιχειριςεισ επενδφςεων (investment firms), εταιρείεσ
διαχείριςθσ κεφαλαίων/ενεργθτικοφ (asset/fund managers) ι εταιρείεσ διαχείριςθσ κεφαλαίων επιχειρθματικϊν
ςυμμετοχϊν (private equity firms), υπό τθν προχπόκεςθ ότι οι τελευταίεσ αυτζσ εταιρείεσ ελζγχουν, ςυνολικά
ποςοςτό που υπερβαίνει το εβδομιντα πζντε τοισ εκατό (75%) των δικαιωμάτων ψιφων και είναι
εποπτευόμενεσ από Επιτροπζσ Κεφαλαιαγοράσ ι άλλεσ αρμόδιεσ χρθματοοικονομικζσ αρχζσ κρατϊν μελϊν τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι του Ο.Ο.Σ.Α..26
2.2.3.5 Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ
ςφναψθσ τθσ παροφςασ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι παραλείψεϊν του, είτε πριν είτε
κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ περιπτϊςεισ των παρ. 2.2.3.1 και 2.2.3.2. και 2.2.3.3.
2.2.3.6 Οποιοςδιποτε οικονομικόσ φορζασ εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτθν παρ.
2.2.3.1 και ςτθν παρ. 2.2.3.3, εκτόσ από τθν περ. β’ αυτισ, μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία27, προκειμζνου να
αποδείξει ότι τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ
λόγοσ αποκλειςμοφ. Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται από τθ
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ.
Για τον ςκοπό αυτόν, ο οικονομικόσ φορζασ αποδεικνφει ότι ζχει καταβάλει ι ζχει δεςμευκεί να καταβάλει
αποηθμίωςθ για ηθμίεσ που προκλικθκαν από το ποινικό αδίκθμα ι το παράπτωμα, ότι ζχει διευκρινίςει τα
γεγονότα και τισ περιςτάςεισ με ολοκλθρωμζνο τρόπο, μζςω ενεργοφ ςυνεργαςίασ με τισ ερευνθτικζσ αρχζσ, και
ζχει λάβει ςυγκεκριμζνα τεχνικά και οργανωτικά μζτρα, κακϊσ και μζτρα ςε επίπεδο προςωπικοφ κατάλλθλα για
τθν αποφυγι περαιτζρω ποινικϊν αδικθμάτων ι παραπτωμάτων.
Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και
τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι,
γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ.
Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε
εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να
κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω
απόφαςθ28..
2.2.3.7 Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν προθγοφμενθ
παράγραφο εκδίδεται μετά από ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ επιτροπισ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ. 9 του
άρκρου 73 του Ν. 4412/2016 (Α’ 147), θ οποία εκδίδεται εντόσ προκεςμίασ ςαράντα (40) θμερϊν από τθν
περιζλευςθ του ςχεδίου απόφαςθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ςτθν εν λόγω επιτροπι ςυνοδευόμενου από όλα τα
ςχετικά ςτοιχεία. Με τθν άπρακτθ παρζλευςθ τθσ ωσ άνω προκεςμίασ θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να εκδϊςει
απόφαςθ για τθ διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν παρ. 7 και χωρίσ τθ
ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ επιτροπισ τθσ παρ. 929 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016.30

26

Ραρ. 3 άρκρου 8 του ν. 3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 239 του ν. 4782/21
Σχετικά με τθν προςκόμιςθ αποδείξεων για τα επανορκωτικά μζτρα βλ. τθν απόφαςθ τθσ 14θσ Ιανουαρίου 2021 του ΔΕΕ ςτθν υπόκεςθ C387/19
28
Ραρ. 7 άρκρου 73 ν. 4412/2016.
29
Μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ παρ. 9 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιείται με το άρκρο 22 του ν. 4782/2021 (Α’ 36), εξακολουκεί
να ιςχφει θ απόφαςθ που εκδόκθκε δυνάμει τθσ παρ. 9 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016
30
Μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ παρ. 9 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιείται με το άρκρο 22 του ν. 4782/2021 (Α’ 36), εξακολουκεί
να ιςχφει θ απόφαςθ που εκδόκθκε δυνάμει τθσ παρ. 9 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016
27
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2.2.3.8 Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί θ κφρωςθ του οριηόντιου αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με τισ
κείμενεσ διατάξεισ και για το χρονικό διάςτθμα που αυτι ορίηει, αποκλείεται, από τθν παροφςα διαδικαςία
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ.

2.2.4

Καταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να
αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ προμικειασ.
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 Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ 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.
2.2.5 Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια31
Πςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ,
οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν μζςο γενικό ετιςιο κφκλο εργαςιϊν τουλάχιςτον ίςο με το 50%
τθσ προχπολογιςκείςασ αξίασ των ειδϊν *(Α) ζωσ (Ε), (Θ), (Θ) και (ΙΑ)], και μζςο γενικό ετιςιο κφκλο εργαςιϊν
τουλάχιςτον ίςο με το 25% τθσ προχπολογιςκείςασ αξίασ των ειδϊν *(ΣΤ) και (Η) και (Ι)+ ςυναρτιςει τθσ
θμερομθνίασ ςφςταςθσ του οικονομικοφ φορζα, ωσ ακολοφκωσ:
α)Σε περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτο διαγωνιςμό για το ςφνολο των υπό προμικεια ειδϊν για
τθν «Ρρομικεια ςυμπλθρωματικοφ εξοπλιςμοφ τθσ Ακαδθμίασ Εμπορικοφ Ναυτικοφ (Α.Ε.Ν.) Οινουςςϊν τθσ
Ρεριφζρειασ Βορείου Αιγαίου», τθν «Ρρομικεια τεχνικοφ και εκπαιδευτικοφ εξοπλιςμοφ για τθν Ακαδθμία
Εμπορικοφ Ναυτικοφ (Α.Ε.Ν.)Ιονίων Νιςων», τθν «Ρρομικεια Εξοπλιςμοφ των Ακαδθμιϊν και Δθμοςίων
Σχολϊν Εμπορικοφ Ναυτικοφ» για τισ ανάγκεσ τθσ ΔΣΕΝ/ΣΡΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, τθν «Συμπλιρωςθ – αναβάκμιςθ
εξοπλιςμοφ Σχολϊν Εμπορικοφ Ναυτικοφ Κριτθσ (ΑΕΝ ΚΘΤΘΣ)» και τθν «Ρρομικεια και αναβάκμιςθ
εξοπλιςμοφ Σχολϊν Εμπορικοφ Ναυτικοφ τθσ Ρεριφζρειασ Αττικισ» για τα είδθ (Α) ζωσ και (ΙΑ): κατά τθν
τελευταία τριετία ιτοι 2018,2019 και 2020 μζςοσ γενικόσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν #1.081.987,18€# νόμιςμα (ευρϊ),
β) Σε περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτο διαγωνιςμό για το EΙΔΟΣ (Α): Ρροςομοιωτισ GMDSS για
τισ ανάγκεσ τθσ ΑΕΝ/Ρλοιάρχων/Οινουςςϊν: κατά τθν τελευταία τριετία ιτοι 2018,2019 και 2020 μζςοσ γενικόσ
ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν #115.000,00€# νόμιςμα (ευρϊ),
γ) Σε περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτο διαγωνιςμό για το ΕΙΔΟΣ (Β): Ρροςομοιωτισ ECDISRADAR ARPA για τισ ανάγκεσ τθσ ΑΕΝ/Ρλοιάρχων/Οινουςςϊν: κατά τθν τελευταία τριετία ιτοι 2018,2019 και
2020 μζςοσ γενικόσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν #145.000,00€# νόμιςμα (ευρϊ),
δ) Σε περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτο διαγωνιςμό για το EΙΔΟΣ (Γ): Ρροςομοιωτισ χειριςμοφ
υγροφ φορτίου για τισ ανάγκεσ τθσ ΑΕΝ/Ρλοιάρχων/Οινουςςϊν: κατά τθν τελευταία τριετία ιτοι 2018,2019 και
2020 μζςοσ γενικόσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν #110.000,00€# νόμιςμα (ευρϊ),
31

Ρρβλ άρκρο 75 παρ. 3 ν. 4412/2016.
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ε) Σε περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτο διαγωνιςμό για το EΙΔΟΣ (Δ): Ρροςομοιωτισ χειριςμοφ
υγροφ φορτίου για τισ ανάγκεσ τθσ ΑΕΝ/Ρλοιάρχων/ Ιονίων Νιςων: κατά τθν τελευταία τριετία ιτοι 2018,2019
και 2020 μζςοσ γενικόσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν τουλάχιςτον #110.000,00€# νόμιςμα (ευρϊ),
ςτ) Σε περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτο διαγωνιςμό για το ΕΙΔΟΣ (Ε): Σφςτθμα προςομοίωςθσ
πυρκαγιάσ ςε κλειςτό χϊρο για τισ ανάγκεσ τθσ ΔΣΕΝ/ΣΡΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: κατά τθν τελευταία τριετία ιτοι
2018,2019 και 2020 μζςοσ γενικόσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν #50.000,00€# νόμιςμα (ευρϊ),
η) Σε περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτο διαγωνιςμό για το EΙΔΟΣ (ΣΤ): Εργαςτιριο καυςίμων λιπαντικϊν για τισ ανάγκεσ τθσ ΑΕΝ/Μθχανικϊν/ Κριτθσ: κατά τθν τελευταία τριετία ιτοι 2018,2019 και 2020
μζςοσ γενικόσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν #42.393,16€# νόμιςμα (ευρϊ).
θ) Σε περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτο διαγωνιςμό για το EΙΔΟΣ (Η): Εργαςτιριο ψφξθσ κλιματιςμοφ για τισ ανάγκεσ τθσ ΑΕΝ/Μθχανικϊν/Κριτθσ: κατά τθν τελευταία τριετία ιτοι 2018,2019 και 2020
μζςοσ γενικόσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν #37.094,02€# νόμιςμα (ευρϊ)
κ) Σε περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτο διαγωνιςμό για το EΙΔΟΣ (Θ): Ρροςομοιωτισ ECDISRADAR ARPA για τισ ανάγκεσ τθσ ΑΕΝ/Ρλοιάρχων/Αςπροπφργου: κατά τθν τελευταία τριετία ιτοι 2018,2019
και 2020 μζςοσ γενικόσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν # 145.000,00€# νόμιςμα (ευρϊ),
ι) Σε περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτο διαγωνιςμό για το EΙΔΟΣ (Θ): Ρροςομοιωτισ
μθχανοςταςίου για τισ ανάγκεσ του ΚΕΣΕΝ/ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ: κατά τθν τελευταία τριετία 2018,2019 και 2020 μζςοσ
γενικόσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν #260.000,00€# νόμιςμα (ευρϊ),
ια) Σε περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτο διαγωνιςμό για το EΙΔΟΣ (Ι): Σκάφοσ επιβίωςθσ –
κωπιλατθ δεκαεξάκωπθ λζμβοσ για τισ ανάγκεσ τθσ ΔΣΕΝ/ΣΡΜ/Αςπροπφργου: κατά τθν τελευταία τριετία
ιτοι 2018,2019 και 2020 μζςοσ γενικόσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν #17.500,00€# νόμιςμα (ευρϊ),
ιβ) Σε περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτο διαγωνιςμό για το EΙΔΟΣ (ΙΑ): Σφςτθμα προςομοίωςθσ
πυρκαγιάσ ςε κλειςτό χϊρο για τισ ανάγκεσ τθσ ΔΣΕΝ/ΣΡΜ/Αςπροπφργου: κατά τθν τελευταία τριετία ιτοι
2018,2019 και 2020 μζςοσ γενικόσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν #50.000,00€# νόμιςμα (ευρϊ),
* Σε περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει για οριςμζνα είδθ κα λαμβάνεται υπόψθ το άκροιςμα
των αναφερόμενων ανωτζρω ποςϊν.
2.2.6 Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα32
Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, οι
οικονομικοί φορείσ απαιτείται για το:
ΕΙΔΟΣ (Α): Ρροςομοιωτισ GMDSS για τισ ανάγκεσ τθσ ΑΕΝ/Ρλοιάρχων/Οινουςςϊν, κατά τθ διάρκεια των τριϊν
τελευταίων ετϊν, να ζχουν εκτελζςει τουλάχιςτον μία ςφμβαςθ προμικειασ ςχετικι με το υπό
προμικεια είδοσ, με αναφορά του αντίςτοιχου προχπολογιςμοφ του είδουσ. Ρροσ διαςφάλιςθ
ικανοποιθτικοφ επιπζδου ανταγωνιςμοφ, κα λαμβάνονται υπόψθ ςτοιχεία ςχετικϊν αγακϊν που
παραδόκθκαν ι εκτελζςκθκαν πριν από τθν τελευταία τριετία, αλλά ςε κάκε περίπτωςθ εντόσ των
τελευταίων επτά (07) ετϊν. Επιςθμαίνεται ότι ωσ πζρασ τθσ τριετίασ, ορίηεται θ καταλθκτικι
θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν ςτο ΕΣΘΔΘΣ.
ΕΙΔΟΣ (Β): Ρροςομοιωτισ ECDIS-RADAR ARPA για τισ ανάγκεσ τθσ ΑΕΝ/Ρλοιάρχων/Οινουςςϊν, κατά τθ
διάρκεια των τριϊν τελευταίων ετϊν, να ζχουν εκτελζςει τουλάχιςτον μία ςφμβαςθ προμικειασ
ςχετικι με το υπο προμικεια είδοσ, με αναφορά του αντίςτοιχου προχπολογιςμοφ του είδουσ.
Ρροσ διαςφάλιςθ ικανοποιθτικοφ επιπζδου ανταγωνιςμοφ, κα λαμβάνονται υπόψθ ςτοιχεία
ςχετικϊν αγακϊν που παραδόκθκαν ι εκτελζςκθκαν πριν από τθν τελευταία τριετία, αλλά ςε κάκε
περίπτωςθ εντόσ των τελευταίων επτά (07) ετϊν. Επιςθμαίνεται ότι ωσ πζρασ τθσ τριετίασ, ορίηεται

32

Ρρβλ άρκρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016.
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θ καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν ςτο ΕΣΘΔΘΣ.
ΕΙΔΟΣ (Γ):

Ρροςομοιωτισ χειριςμοφ υγροφ φορτίου για τισ ανάγκεσ τθσ ΑΕΝ/Ρλοιάρχων/Οινουςςϊν, κατά τθ
διάρκεια των τριϊν τελευταίων ετϊν, να ζχουν εκτελζςει τουλάχιςτον μία ςφμβαςθ προμικειασ
ςχετικι με το υπο προμικεια είδοσ, με αναφορά του αντίςτοιχου προχπολογιςμοφ του είδουσ.
Ρροσ διαςφάλιςθ ικανοποιθτικοφ επιπζδου ανταγωνιςμοφ, κα λαμβάνονται υπόψθ ςτοιχεία
ςχετικϊν αγακϊν που παραδόκθκαν ι εκτελζςκθκαν πριν από τθν τελευταία τριετία, αλλά ςε κάκε
περίπτωςθ εντόσ των τελευταίων επτά (07) ετϊν. Επιςθμαίνεται ότι ωσ πζρασ τθσ τριετίασ, ορίηεται
θ καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν ςτο ΕΣΘΔΘΣ.

ΕΙΔΟΣ (Δ):

Ρροςομοιωτισ χειριςμοφ υγροφ φορτίου για τισ ανάγκεσ τθσ ΑΕΝ/Ρλοιάρχων/ Ιονίων Νιςων, κατά
τθ διάρκεια των τριϊν τελευταίων ετϊν, να ζχουν εκτελζςει τουλάχιςτον μία ςφμβαςθ προμικειασ
ςχετικι με το υπο προμικεια είδοσ, με αναφορά του αντίςτοιχου προχπολογιςμοφ του είδουσ.
Ρροσ διαςφάλιςθ ικανοποιθτικοφ επιπζδου ανταγωνιςμοφ, κα λαμβάνονται υπόψθ ςτοιχεία
ςχετικϊν αγακϊν που παραδόκθκαν ι εκτελζςκθκαν πριν από τθν τελευταία τριετία, αλλά ςε κάκε
περίπτωςθ εντόσ των τελευταίων επτά (07) ετϊν. Επιςθμαίνεται ότι ωσ πζρασ τθσ τριετίασ, ορίηεται
θ καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν ςτο ΕΣΘΔΘΣ.

ΕΙΔΟΣ (Ε):

Σφςτθμα προςομοίωςθσ πυρκαγιάσ ςε κλειςτό χϊρο για τισ ανάγκεσ τθσ ΔΣΕΝ/ΣΡΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
κατά τθ διάρκεια των τριϊν τελευταίων ετϊν, να ζχουν εκτελζςει τουλάχιςτον μία ςφμβαςθ
προμικειασ ςχετικι με το υπο προμικεια είδοσ, με αναφορά του αντίςτοιχου προχπολογιςμοφ του
είδουσ. Ρροσ διαςφάλιςθ ικανοποιθτικοφ επιπζδου ανταγωνιςμοφ, κα λαμβάνονται υπόψθ ςτοιχεία
ςχετικϊν αγακϊν που παραδόκθκαν ι εκτελζςκθκαν πριν από τθν τελευταία τριετία, αλλά ςε κάκε
περίπτωςθ εντόσ των τελευταίων επτά (07) ετϊν. Επιςθμαίνεται ότι ωσ πζρασ τθσ τριετίασ, ορίηεται θ
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν ςτο ΕΣΘΔΘΣ.
ΕΙΔΟΣ (Θ): Ρροςομοιωτισ ECDIS-RADAR ARPA για τισ ανάγκεσ τθσ ΑΕΝ/Ρλοιάρχων/Αςπροπφργου, κατά τθ
διάρκεια των τριϊν τελευταίων ετϊν, να ζχουν εκτελζςει τουλάχιςτον μία ςφμβαςθ προμικειασ
ςχετικι με το υπό προμικεια είδοσ, με αναφορά του αντίςτοιχου προχπολογιςμοφ του είδουσ. Ρροσ
διαςφάλιςθ ικανοποιθτικοφ επιπζδου ανταγωνιςμοφ, κα λαμβάνονται υπόψθ ςτοιχεία ςχετικϊν
αγακϊν που παραδόκθκαν ι εκτελζςκθκαν πριν από τθν τελευταία τριετία, αλλά ςε κάκε
περίπτωςθ εντόσ των τελευταίων επτά (07) ετϊν. Επιςθμαίνεται ότι ωσ πζρασ τθσ τριετίασ, ορίηεται θ
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν ςτο ΕΣΘΔΘΣ.
ΕΙΔΟΣ (Θ): Ρροςομοιωτισ μθχανοςταςίου για τισ ανάγκεσ του ΚΕΣΕΝ/ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ, κατά τθ διάρκεια των
τριϊν τελευταίων ετϊν, να ζχουν εκτελζςει τουλάχιςτον μία ςφμβαςθ προμικειασ ςχετικι με το υπο
προμικεια είδοσ, με αναφορά του αντίςτοιχου προχπολογιςμοφ του είδουσ. Ρροσ διαςφάλιςθ
ικανοποιθτικοφ επιπζδου ανταγωνιςμοφ, κα λαμβάνονται υπόψθ ςτοιχεία ςχετικϊν αγακϊν που
παραδόκθκαν ι εκτελζςκθκαν πριν από τθν τελευταία τριετία, αλλά ςε κάκε περίπτωςθ εντόσ των
τελευταίων επτά (07) ετϊν. Επιςθμαίνεται ότι ωσ πζρασ τθσ τριετίασ, ορίηεται θ καταλθκτικι
θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν ςτο ΕΣΘΔΘΣ.
ΕΙΔΟΣ (ΙΑ): Σφςτθμα προςομοίωςθσ πυρκαγιάσ ςε κλειςτό χϊρο για τισ ανάγκεσ τθσ ΔΣΕΝ/ΣΡΜ/Αςπροπφργου
κατά τθ διάρκεια των τριϊν τελευταίων ετϊν, να ζχουν εκτελζςει τουλάχιςτον μία ςφμβαςθ
προμικειασ ςχετικι με το υπο προμικεια είδοσ, με αναφορά του αντίςτοιχου προχπολογιςμοφ του
είδουσ. Ρροσ διαςφάλιςθ ικανοποιθτικοφ επιπζδου ανταγωνιςμοφ, κα λαμβάνονται υπόψθ ςτοιχεία
ςχετικϊν αγακϊν που παραδόκθκαν ι εκτελζςκθκαν πριν από τθν τελευταία τριετία, αλλά ςε κάκε
περίπτωςθ εντόσ των τελευταίων επτά (07) ετϊν. Επιςθμαίνεται ότι ωσ πζρασ τθσ τριετίασ, ορίηεται θ
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν ςτο ΕΣΘΔΘΣ.
2.2.7 Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων- Υπεργολαβία
2.2.7.1 Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων
Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά ςτα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ
(του άρκρου 2.2.5) και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα (του άρκρου 2.2.6), να
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ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των δεςμϊν τουσ με αυτοφσ 33. Στθν
περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ
ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηονται.
Θ ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τον οικονομικό φορζα να αντικαταςτιςει ζναν φορζα (ςτον οποίο ςτθρίηεται)
που δεν πλθροί ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ των παρ. 2.2.3.1 και
2.2.3.2. και 2.2.3.3.
Πταν οι οικονομικοί φορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά τα κριτιρια που ςχετίηονται
με τθν απαιτοφμενθ με τθ διακιρυξθ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια, οι εν λόγω οικονομικοί
φορείσ και αυτοί ςτουσ οποίουσ ςτθρίηονται είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.
Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των
ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων.
Θ αντικατάςταςθ του φορζα, ςτισ ικανότθτεσ του οποίου ςτθρίηεται ο ςυμμετζχων οικονομικόσ φορζασ που δεν
πλθροί ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίον ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ των παρ. 2.2.3.1 και 2.2.3.2.
και 2.2.3.3 και των άρκρων 73 και 74 του ν. 4412/2016 όπωσ ιςχφει και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παροφςα
διακιρυξθ, γίνεται κατόπιν πρόςκλθςθσ από τθν ανακζτουςα αρχι θ οποία απευκφνεται ςτον οικονομικό φορζα
μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του ΕΣΘΔΘΣ, εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία
κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ ςε αυτόν, για κάκε τρίτο ςτισ ικανότθτεσ του οποίου ςτθρίηεται, ςτο πλαίςιο τθσ
ίδιασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ςφμβαςθσ. Θ εν λόγω αντικατάςταςθ λαμβάνει χϊρα μόνο μία φορά.
2.2.7.2 Υπεργολαβία
Ο οικονομικόσ φορζασ αναφζρει ςτθν προςφορά του το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκεται να ανακζςει υπό
μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνει. Στθν περίπτωςθ που o
προςφζρων αναφζρει ςτθν προςφορά του ότι προτίκεται να ανακζςει τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ υπό μορφι
υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ ςε ποςοςτό που υπερβαίνει το τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ
ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι ελζγχει ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ
παροφςασ34. Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν υπεργολάβο, εφόςον ςυντρζχουν ςτο
πρόςωπό του λόγοι αποκλειςμοφ τθσ ωσ άνω παραγράφου 2.2.3..
2.2.8 Κανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ
Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, όπωσ
ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.7, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ δια του ΕΕΕΣ, κατά τα
οριηόμενα ςτθν παράγραφο 2.2.8.1, κατά τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παραγράφου 2.2.8.2 και κατά τθ
ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ δια τθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ, τθσ περ. δϋ τθσ παρ. 3 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016.
Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, ςφμφωνα με τθν
παράγραφό 2.2.7. τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηεται υποχρεοφνται να
αποδεικνφουν, κατά τα οριηόμενα ςτισ παραγράφουσ 2.2.8.1 και 2.2.8.2, ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι
αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ κατά
περίπτωςθ35.
Στθν περίπτωςθ που o οικονομικόσ φορζασ αναφζρει ςτθν προςφορά του ότι προτίκεται να ανακζςει τμιμα(τα)
τθσ ςφμβαςθσ υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ ςε ποςοςτό που υπερβαίνει το τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ
ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, οι υπεργολάβοι υποχρεοφνται να αποδεικνφουν, κατά τα οριηόμενα ςτισ
33

Ρρβλ άρκρο 78 παρ.1 του ν. 4412/2016, όπωσ ζχει τροποποιθκεί με το άρκρο 26 του ν. 4782/2021. Δφνανται, επίςθσ, να ςτθρίηονται και ςτισ
ικανότθτεσ του/ των υπεργολάβων, ςτουσ οποίουσ προτίκενται να ανακζςουν τθν εκτζλεςθ τμιματοσ/ τμθμάτων τθσ υπό ανάκεςθσ ςφμβαςθσ
34
Ο όροσ αυτόσ μπορεί να τεκεί, κατά τθν κρίςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, και ςτθν περίπτωςθ ποςοςτοφ μικρότερου του 30% τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ
ςφμβαςθσ (πρβλ. παρ. 5 άρκρου 131 του ν. 4412/2016).
35
Άρκρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016.
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παραγράφουσ 2.2.8.1 και 2.2.8.2, ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ
παροφςασ36.
Αν επζλκουν μεταβολζσ ςτισ προχποκζςεισ τισ οποίεσ οι προςφζροντεσ δθλϊςουν ότι πλθροφν, ςφμφωνα με το
παρόν άρκρο, οι οποίεσ επζλκουν ι για τισ οποίεσ λάβουν γνϊςθ μετά τθν ςυμπλιρωςθ του ΕΕΕΣ και μζχρι τθν
θμζρα τθσ ζγγραφθσ πρόςκλθςθσ για τθν ςφναψθ του ςυμφωνθτικοφ οι προςφζροντεσ οφείλουν να
ενθμερϊςουν αμελλθτί τθν ανακζτουςα αρχι37.
2.2.8.1 Ρροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν
Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ λόγων αποκλειςμοφ κατ’ άρκρο 2.2.3 και τθσ πλιρωςθσ των κριτθρίων
ποιοτικισ επιλογισ κατά τισ παραγράφουσ 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6 τθσ παροφςθσ, οι οικονομικοί φορείσ
προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το
άρκρο 79 του Ν. 4412/2016, όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει, Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ),
ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα Ραράρτθμα Ε’, το οποίο ιςοδυναμεί με ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ
διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του Ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ38 καταρτίηεται βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του
Ραραρτιματοσ 2 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/7 και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ
ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του Ραραρτιματοσ 139, λαμβάνοντασ υπόψθ και τα διαλαμβανόμενα ςτθν παρ. 2.4.3.1
τθσ παροφςασ.
2.2.8.2 Αποδεικτικά μζςα 40
Α. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ λόγων αποκλειςμοφ κατ’ άρκρο 2.2.3 και τθσ πλιρωςθσ των κριτθρίων
ποιοτικισ επιλογισ κατά τισ παραγράφουσ 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6, οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα
δικαιολογθτικά του παρόντοσ. Θ προςκόμιςθ των εν λόγω δικαιολογθτικϊν γίνεται κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο
3.2 από τον προςωρινό ανάδοχο. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί από προςφζροντεσ, ςε οποιοδιποτε
χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν όλα ι οριςμζνα δικαιολογθτικά, όταν αυτό
απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ.
Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, ςτο μζτρο
που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ πλθροφορίεσ
απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, θ οποία
διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, θλεκτρονικό ςφςτθμα
αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Πταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να λάβει τα ςχετικά
δικαιολογθτικά απευκείασ με πρόςβαςθ ςε βάςθ δεδομζνων, το ΕΕΕΣ περιζχει επίςθσ τισ πλθροφορίεσ που
απαιτοφνται για τον ςυγκεκριμζνο ςκοπό, όπωσ τθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ τθσ βάςθσ δεδομζνων, δεδομζνα
αναγνϊριςθσ και, κατά περίπτωςθ, τθν απαραίτθτθ διλωςθ ςυναίνεςθσ.
Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που ζχει
ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν.
Τα αποδεικτικά μζςα γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουκο τρόπο:

36

Άρκρο 131 παρ. 6 ν. 4412/2016
Άρκρο 104 ςε ςυνδυαςμό με τισ παρ. 4 και 5 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016
38
Το ΕΕΕΣ περιλαμβάνει τα ακόλουκα Μζρθ: Μζροσ Ι Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ και τθν ανακζτουςα αρχι, Μζροσ ΙΙ
Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα, Μζροσ ΙΙΙ Κριτιρια αποκλειςμοφ, Μζροσ IV Κριτιρια Επιλογισ, Μζροσ V Ρεριοριςμόσ των πλθροφντων τα
κριτιρια επιλογισ υποψθφίων, Μζροσ VI Τελικζσ δθλϊςεισ.
39
Από τισ 2-5-2019, παρζχεται θ νζα θλεκτρονικι υπθρεςία Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που προςφζρει τθ δυνατότθτα
θλεκτρονικισ ςφνταξθσ και διαχείριςθσ του Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ). Μπορείτε να δείτε τθ ςχετικι ανακοίνωςθ ςτθ Διαδικτυακι
Ρφλθ του ΕΣΘΔΘΣ www.promitheus.gov.gr Ρρβλ και το Διορκωτικό (Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ L 17/65 τθσ 23θσ Ιανουαρίου 2018) ςτον
Εκτελεςτικό Κανονιςμό (ΕΕ) 2016/7 για τθν κακιζρωςθ του τυποποιθμζνου εντφπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Ρρομικειασ, με το οποίο
επιλφκθκαν τα ςχετικά ηθτιματα ορολογίασ που υπιρχαν ςτο αρχικό επίςθμο ελλθνικό κείμενο του Εκτελεςτικοφ Κανονιςμοφ, Μπορείτε να δείτε το
ςχετικό Διορκωτικό ςτθν ακόλουκθ διαδρομι https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
40
Για τον χρόνο ζκδοςθσ και ιςχφοσ των αποδεικτικϊν μζςων, πρβλ και το με αρ πρωτ 2210/19-04-2019 (ΑΔΑ : 66ΓΡΟΞΤΒ-Η9Κ) ζγγραφο τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ.
37
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α) τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν παρ. 2.2.3.1 και ςτθν περ. β’ τθσ παρ. 2.2.3.3. τθσ παροφςασ, εφόςον
ζχουν εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,
β) τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν παρ. 2.2.3.2 τθσ παροφςασ, εφόςον είναι εν ιςχφ κατά τον χρόνο
υποβολισ τουσ, άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται χρόνοσ ιςχφοσ, να ζχουν εκδοκεί ςφμφωνα με
όςα ορίηονται ςτθν παραπάνω περ. (α),
γ) τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτισ παρ. 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6 τθσ παροφςασ περί κριτθρίων επιλογισ, τα
αποδεικτικά ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ ςε περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων, και τα πιςτοποιθτικά αρμόδιασ
αρχισ ςχετικά με τθν ονομαςτικοποίθςθ των μετοχϊν ςε περίπτωςθ ανωνφμων εταιρειϊν, εφόςον ζχουν
εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ, εκτόσ εάν ςτισ ειδικζσ διατάξεισ
ζκδοςθσ αυτϊν προβλζπεται ςυγκεκριμζνοσ χρόνοσ ιςχφοσ και είναι ςε ιςχφ κατά τθν υποβολι τουσ,
δ) οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ και
ε) οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι
των δικαιολογθτικϊν.
Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ παραγράφου υποβάλλονται ςφμφωνα με τον ν. 2690/1999 (Α’ 45) και τα άρκρα 13
και 15 του ν. 4727/2020 (Α’ 184). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελοφν ιδιωτικά ζγγραφα, μπορεί να
γίνονται αποδεκτά και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία βεβαιϊνεται
θ ακρίβειά τουσ.
Β.1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 2.2.3 οι προςφζροντεσ οικονομικοί
φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα δικαιολογθτικά που αναφζρονται παρακάτω41.
Επιςθμαίνεται ότι αν το αρμόδιογια τθν ζκδοςθ των ανωτζρω κράτοσ μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει
τζτοιου είδουσ ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά ι όπου τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ
περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παρ. 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.3 περ. β’ τθσ Διακιρυξθσ, τα ζγγραφα ι τα
πιςτοποιθτικά μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν
προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι
διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ
μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. Οι αρμόδιεσ
δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται ότι δεν εκδίδονται
τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που
αναφζρονται ςτισ παρ. 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.3 περ. β’ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Οι επίςθμεσ δθλϊςεισ

41

Σχετικά με τθν κατάργθςθ τθσ υποχρζωςθσ υποβολισ πρωτοτφπων ι επικυρωμζνων αντιγράφων εγγράφων ςε διαγωνιςμοφσ δθμοςίων ςυμβάςεων
διευκρινίηονται τα εξισ:
1. Απλά αντίγραφα δθμοςίων εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα των πρωτοτφπων ι των ακριβϊν αντιγράφων των δθμοςίων εγγράφων, που ζχουν εκδοκεί
από τισ υπθρεςίεσ και τουσ φορείσ τθσ περίπτωςθσ α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου 4250/2014. Σθμειωτζον ότι θ παραπάνω ρφκμιςθ δεν
καταλαμβάνει τα ςυμβολαιογραφικά ζγγραφα (λ.χ. πλθρεξοφςια, ζνορκεσ βεβαιϊςεισ κ.ο.κ.), για τα οποία ςυνεχίηει να υφίςταται θ υποχρζωςθ
υποβολισ κεκυρωμζνων αντιγράφων.
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπϊν δθμοςίων εγγράφων:
Επίςθσ, γίνονται αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων .που ζχουν εκδοκεί από αλλοδαπζσ αρχζσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι
αυτά είναι νομίμωσ επικυρωμζνα από τθν αρμόδια αρχι τθσ χϊρασ αυτισ, και ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο
άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κϊδικα Δικθγόρων (Ν4194/2013). Σθμειϊνεται ότι δεν κίγονται και εξακολουκοφν να ιςχφουν, οι απαιτιςεισ υποβολισ
δθμοςίων εγγράφων με ςυγκεκριμζνθ επιςθμείωςθ (APOSTILLE), οι οποίεσ απορρζουν από διεκνείσ ςυμβάςεισ τθσ χϊρασ (Σφμβαςθ τθσ Χάγθσ) ι
άλλεσ διακρατικζσ ςυμφωνίεσ (βλ. και ςθμείο 6.2.)
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων τα οποία ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμφωνα
με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κϊδικα Δικθγόρων (Ν 4194/2013), κακϊσ και ευκρινι φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όςων
ιδιωτικϊν εγγράφων φζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ και φορείσ τθσ περίπτωςθσ α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου 4250/2014.
4. Ρρωτότυπα ζγγραφα και επικυρωμζνα αντίγραφα
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ι νομίμωσ επικυρωμζνα αντίγραφα των δικαιολογθτικϊν εγγράφων, εφόςον υποβλθκοφν από τουσ
διαγωνιηόμενουσ.
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κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-Certis) του άρκρου 81 του ν.
4412/16.
Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν:
α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει
αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ
χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι
πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του.
Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι
εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα τόςο ςτθν παροφςα διακιρυξθ όςο και ςτθν
κείμενθ νομοκεςία,
β) για τθν παράγραφο 2.2.3.2 πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ
ι χϊρασ, που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του, άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται ςε αυτό
χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του.42
Ιδίωσ οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα προςκομίηουν:
i) Για τθν απόδειξθ τθσ εκπλιρωςθσ των φορολογικϊν υποχρεϊςεων τθσ παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωςθ
α’ αποδεικτικό ενθμερότθτασ εκδιδόμενο από τθν Α.Α.Δ.Ε.
ii) Για τθν απόδειξθ τθσ εκπλιρωςθσ των υποχρεϊςεων προσ τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ τθσ
παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωςθ α’ πιςτοποιθτικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ. Ραράλλθλα, απαιτείται
επιπλζον θ υποβολι υπεφκυνθσ διλωςθσ του οικονομικοφ φορζα αναφορικά με τουσ οργανιςμοφσ
κοινωνικισ αςφάλιςθσ (ςτθν περίπτωςθ που ο προςωρινόσ ανάδοχοσ ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν
Ελλάδα αφορά Οργανιςμοφσ κφριασ και επικουρικισ αςφάλιςθσ) ςτουσ οποίουσ οφείλει να καταβάλει
ειςφορζσ. Θ υπεφκυνθ διλωςθ υπογράφεται θλεκτρονικά και δεν χρειάηεται κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ
υπογραφισ. Το ωσ άνω δικαιολογθτικό υποβάλλεται θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ ςε μορφι
αρχείου .pdf.
iii) Για τθν παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωςθ α’, πλζον των ωσ άνω πιςτοποιθτικϊν, υπεφκυνθ διλωςθ ότι
δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των
υποχρεϊςεϊν τουσ όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ.

γ) για τθν παράγραφο 2.2.3.3 περίπτωςθ β’ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου
κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του.
Ιδίωσ οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα προςκομίηουν:
i) Ενιαίο Ριςτοποιθτικό Δικαςτικισ Φερεγγυότθτασ από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο, από το οποίο προκφπτει
ότι δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι δικαςτικι
εκκακάριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ. Για τισ ΙΚΕ προςκομίηεται επιπλζον και
πιςτοποιθτικό του Γ.Ε.Μ.Θ. περί μθ ζκδοςθσ απόφαςθσ λφςθσ ι κατάκεςθσ αίτθςθσ λφςθσ του νομικοφ
προςϊπου, ενϊ για τισ ΕΡΕ προςκομίηεται επιπλζον πιςτοποιθτικό μεταβολϊν.
ii) Ριςτοποιθτικό του Γ.Ε.Μ.Θ. από το οποίο προκφπτει ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει λυκεί και τεκεί υπό
εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων.
iii) Εκτφπωςθ τθσ καρτζλασ “Στοιχεία Μθτρϊου/ Επιχείρθςθσ” από τθν θλεκτρονικι πλατφόρμα τθσ
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων, όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτο taxisnet, από τθν οποία να προκφπτει
θ μθ αναςτολι τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτάσ τουσ.
42

Ρρβλ. παρ. 2 περ. β’ και παρ. 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016
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Ρροκειμζνου για τα ςωματεία και τουσ ςυνεταιριςμοφσ, το Ενιαίο Ριςτοποιθτικό Δικαςτικισ
Φερεγγυότθτασ εκδίδεται για τα ςωματεία από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο, και για τουσ ςυνεταιριςμοφσ για
το χρονικό διάςτθμα ζωσ τισ 31.12.2019 από το Ειρθνοδικείο και μετά τθν παραπάνω θμερομθνία από το
Γ.Ε.Μ.Θ.

δ) Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.3 υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ
φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ.
ε) για τθν παράγραφο 2.2.3.4, δικαιολογθτικά ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν43, που κακορίηονται
κατωτζρω, εφόςον ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είναι ανϊνυμθ εταιρία ι νομικό πρόςωπο ςτθ μετοχικι ςφνκεςθ
του οποίου ςυμμετζχει ανϊνυμθ εταιρεία ι νομικό πρόςωπο τθσ αλλοδαπισ που αντιςτοιχεί ςε ανϊνυμθ
εταιρεία4445 (πλθν των περιπτϊςεων που αναφζρκθκαν ςτθν παρ. 2.2.3.4 τθσ παροφςασ ανωτζρω).
Συγκεκριμζνα, προςκομίηονται:
i) Για τθν απόδειξθ τθσ εξαίρεςθσ από τθν υποχρζωςθ ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν τουσ κατά τθν
περ. α) τθσ παραγράφου 2.2.3.4 βεβαίωςθ του αρμοδίου Χρθματιςτθρίου.
ii) Πςον αφορά τθν εξαίρεςθ τθσ περ. β) τθσ παραγράφου 2.2.3.4, για τθν απόδειξθ του ελζγχου
δικαιωμάτων ψιφου υπεφκυνθ διλωςθ τθσ ελεγχόμενθσ εταιρείασ και, εάν αυτι είναι διαφορετικι του
προςωρινοφ αναδόχου, πρόςκετθ υπεφκυνθ διλωςθ του τελευταίου, ςτισ οποίεσ αναφζρονται οι
επιχειριςεισ επενδφςεων, οι εταιρείεσ διαχείριςθσ κεφαλαίων/ενεργθτικοφ ι κεφαλαίων επιχειρθματικϊν
ςυμμετοχϊν, ανά περίπτωςθ και το ςυνολικό ποςοςτό των δικαιωμάτων ψιφου που ελζγχουν ςτθν
ελεγχόμενθ από αυτζσ εταιρεία. Οι υπεφκυνεσ αυτζσ δθλϊςεισ ςυνοδεφονται υποχρεωτικά από βεβαίωςθ
ι άλλο ζγγραφο από το οποίο προκφπτει ότι οι ελζγχουςεσ τα δικαιϊματα ψιφου εταιρείεσ είναι
εποπτευόμενεσ κατά τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 2.2.3.4.
iii) Δικαιολογθτικά ονομαςτικοποίθςθσ μετοχϊν του προςωρινοφ αναδόχου:
- Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, από το οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ είναι
ονομαςτικζσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του.
- Αναλυτικι κατάςταςθ με τα ςτοιχεία των μετόχων τθσ εταιρείασ και τον αρικμό των μετοχϊν κάκε
μετόχου (μετοχολόγιο), όπωσ τα ςτοιχεία αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ, το
πολφ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ.
Ειδικότερα:
- Πςον αφορά ςτισ εγκατεςτθμζνεσ ςτθν Ελλάδα ανϊνυμεσ εταιρείεσ υποβάλλεται πιςτοποιθτικό του
Γ.Ε.Μ.Θ. από το οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ τουσ είναι ονομαςτικζσ και αναλυτικι κατάςταςθ με τα
ςτοιχεία των μετόχων τθσ εταιρείασ και τον αρικμό των μετοχϊν κάκε μετόχου (μετοχολόγιο), όπωσ τα
ςτοιχεία αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ, το πολφ τριάντα (30) εργάςιμεσ
θμζρεσ πριν από τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ.
- Πςον αφορά ςτισ αλλοδαπζσ ανϊνυμεσ εταιρίεσ ι αλλοδαπά νομικά πρόςωπα που αντιςτοιχοφν ςε
ανϊνυμεσ εταιρείεσ:
Α) εφόςον ζχουν κατά το δίκαιο τθσ ζδρασ τουσ ονομαςτικζσ μετοχζσ, προςκομίηουν :
i) Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, από το οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ τουσ
είναι ονομαςτικζσ.
43
44

45

Ρρβλ. άρκρο 8 ν. 3310/2005 και π.δ. 82/1996.
Για τισ αλλοδαπζσ ανϊνυμεσ εταιρείεσ ιδρυκείςεσ ςε κράτοσ μζλοσ τθσ ΕΕ ςχετικό είναι το Ραράρτθμα Ι τθσ οδθγίασ 2012/30/ΕΕ (L315/91) με τθν
οποία αναδιατυπϊκθκε θ Οδθγία 77/91/ΕΟΚ (Επίςθμθ Εφθμερίδα των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων αρ Ν26/1)
Ρρβλ ΣτΕ 303/2020 (Επταμελισ)
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ii) Αναλυτικι κατάςταςθ μετόχων, με τον αρικμό των μετοχϊν του κάκε μετόχου, όπωσ τα ςτοιχεία αυτά
είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ με θμερομθνία το πολφ 30 εργάςιμεσ θμζρεσ πριν
τθν υποβολι τθσ προςφοράσ.
iii) Κάκε άλλο ςτοιχείο από το οποίο να προκφπτει θ ονομαςτικοποίθςθ μζχρι φυςικοφ προςϊπου των
μετοχϊν, που ζχει ςυντελεςτεί τισ τελευταίεσ 30 (τριάντα) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ
προςφοράσ.
Β) εφόςον δεν ζχουν υποχρζωςθ ονομαςτικοποίθςθσ μετοχϊν ι δεν προβλζπεται θ ονομαςτικοποίθςθ
των μετοχϊν, προςκομίηουν:
i) βεβαίωςθ περί μθ υποχρζωςθσ ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν από αρμόδια αρχι, εφόςον υπάρχει
ςχετικι πρόβλεψθ, διαφορετικά προςκομίηεται υπεφκυνθ διλωςθ του διαγωνιηόμενου. Για τθν
περίπτωςθ μθ πρόβλεψθσ ονομαςτικοποίθςθσ προςκομίηεται υπεφκυνθ διλωςθ του διαγωνιηόμενου.
ii) ζγκυρθ και ενθμερωμζνθ κατάςταςθ προςϊπων που κατζχουν τουλάχιςτον 1% των μετοχϊν ι
δικαιωμάτων ψιφου,
iii) εάν δεν τθρείται τζτοια κατάςταςθ, προςκομίηεται ςχετικι κατάςταςθ προςϊπων, που κατζχουν
τουλάχιςτον ζνα τοισ εκατό (1%) των μετοχϊν ι δικαιωμάτων ψιφου, ςφμφωνα με τθν τελευταία Γενικι
Συνζλευςθ, αν τα πρόςωπα αυτά είναι γνωςτά ςτθν εταιρεία. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, θ εταιρεία
αιτιολογεί τουσ λόγουσ που δεν είναι γνωςτά τα ωσ άνω πρόςωπα, θ δε ανακζτουςα αρχι δεν διακζτει
διακριτικι ευχζρεια κατά τθν κρίςθ τθσ αιτιολογίασ αυτισ. Εναπόκειται ςτθν ανακζτουςα αρχι να
αποδείξει τθ δυνατότθτα τθσ εταιρείασ να υποβάλλει τθν προαναφερόμενθ κατάςταςθ, διαφορετικά θ
μθ υποβολι τθσ ςχετικισ κατάςταςθσ δεν επιφζρει ζννομεσ ςυνζπειεσ ςε βάροσ τθσ εταιρείασ.
Πλα τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να είναι επικυρωμζνα από τθν κατά νόμον αρμόδια αρχι του κράτουσ τθσ
ζδρασ του υποψθφίου και να ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι.
Ελλείψεισ ςτα δικαιολογθτικά ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν ςυμπλθρϊνονται κατά τθν παράγραφο 3.1.2
τθσ παροφςασ.
Θ ανακζτουςα αρχι ελζγχει επίςθσ, επί ποινι απαραδζκτου τθσ προςφοράσ, εάν ςτθ διαδικαςία ςυμμετζχει
εξωχϊρια εταιρεία από «μθ ςυνεργάςιμα κράτθ ςτον φορολογικό τομζα» κατά τθν ζννοια των παρ. 3 και 4
του άρκρου 65 του ν. 4172/2013, κακϊσ και από κράτθ που ζχουν προνομιακό φορολογικό κακεςτϊσ, όπωσ
αυτά ορίηονται ςτον κατάλογο τθσ απόφαςθσ τθσ παρ. 7 του άρκρου 65 του ωσ άνω Κϊδικα, κατά τα
αναφερόμενα ςτθν περίπτωςθ α τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 4 του ν. 3310/2005. Ρροσ το ςκοπό αυτό ο
προςωρινόσ ανάδοχοσ, πζραν των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν ονομαςτικοποίθςθσ, προςκομίηει κατά το ςτάδιο
κατακφρωςθσ υπεφκυνθ διλωςθ ότι δεν είναι εξωχϊρια εταιρεία, κατά τθν ανωτζρω ζννοια και δεν εμπίπτει
ςτισ διατάξεισ τθσ παρ.4 εδαφ. α & β του άρκρου 4 του Ν. 3310/2005, όπωσ ιςχφει.
Ρεραιτζρω, πριν τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ υποβάλλεται θ υπεφκυνθ διλωςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ των
Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των
μθτρϊων του Ν. 3310/2005 όπωσ τροποποιικθκε με το Ν. 3414/2005».
ςτ) για τθν παράγραφο 2.2.3.8. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα περί μθ επιβολισ ςε
βάροσ του τθσ κφρωςθσ του οριηόντιου αποκλειςμοφ, ςφμφωνα τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ.46
B.2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4 (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/ βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι
εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ
μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου επαγγελματικοφ ι
εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του Ν. 4412/2016, με το οποίο πιςτοποιείται
αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί
46

Δεφτερο εδάφιο παρ. 4 του άρκρου 74 του ν. 4412/2016

Μ ε τ θ ς υ γ χ ρθ μ ατ ο δ ό τ θ ς θ τ θ σ Ε λ λ άδ ασ κ αι τ θ σ
Ε υ ρ ω π αϊ κ ι σ Ζ ν ως θ σ
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ
Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ

55

ΑΔΑ: 6ΟΓ34653ΠΩ-ΤΧΗ

21PROC009394113 2021-10-20

Ανικει ςτθν υπ’ αρικµ. 13/2021 Διακιρυξθ Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ/ ΓΔΟΥ/ ΔΙΡΕΑ 2ο

τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου
ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ
οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν
τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ
υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ.
Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Υλικοφ ι πιςτοποιθτικό που
εκδίδεται από τθν οικεία υπθρεςία του Γ.Ε.Μ.Θ. των ωσ άνω Επιμελθτθρίων.
Επιςθμαίνεται ότι, τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4 (απόδειξθ
καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) γίνονται αποδεκτά, εφόςον ζχουν εκδοκεί
ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ, εκτόσ εάν, ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ διατάξεισ
αυτϊν, φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ.
Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ του άρκρου 2.2.5 οι οικονομικοί
φορείσ προςκομίηουν οικονομικζσ καταςτάςεισ ι αποςπάςματα οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ τελευταίασ
τριετίασ, ςτθν περίπτωςθ που θ δθμοςίευςθ των οικονομικϊν καταςτάςεων απαιτείται από τθ νομοκεςία τθσ
χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. Εάν ο οικονομικόσ φορζασ, για βάςιμο λόγο, δεν είναι
ςε κζςθ να προςκομίςει τα ανωτζρω δικαιολογθτικά, μπορεί να αποδεικνφει τθν οικονομικι και
χρθματοοικονομικι του επάρκεια με οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο ζγγραφο.47
Εάν θ επιχείρθςθ λειτουργεί για χρόνο μικρότερο τθσ τριετίασ κα υποβάλει οικονομικζσ καταςτάςεισ για όςο
χρόνο λειτουργεί.
Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ του άρκρου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν κατάλογο
των κυριότερων παραδόςεων που πραγματοποιικθκαν τθν τελευταία τριετία (από τθν ζκδοςθ τθσ διακιρυξθσ)
κατά μζγιςτο όριο, ςτον οποίο κα περιλαμβάνεται τουλάχιςτον μία (01) ςφμβαςθ προμικειασ ςυναφοφσ ζργου,
με αναφορά του αντίςτοιχου ποςοφ, τθσ θμερομθνίασ και του δθμόςιου ι ιδιωτικοφ παραλιπτθ,
ςυνοδευόμενοσ από πιςτοποιθτικό-βεβαίωςθ ορκισ εκτζλεςθσ αυτοφ/αυτϊν. Σε περίπτωςθ που οικονομικόσ
φορζασ δθλϊςει ςυμβάςεισ πζραν τθσ τελευταίασ τριετίασ, κα προςκομίηει κατάλογο των κυριότερων
παραδόςεων που πραγματοποιικθκαν πριν από τθν τελευταία τριετία, αλλά ςε κάκε περίπτωςθ εντόσ των
τελευταίων επτά (07) ετϊν.
Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι νομικό
πρόςωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ι προαιρετικά, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, και δθλϊνει τθν
εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ τθσ ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΜΘ), προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ
εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι
του,48 εκτόσ αν αυτό φζρει ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ.
Ειδικότερα για τουσ θμεδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ προςκομίηονται:
i) Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι νομικό
πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ τθσ
ςτο ΓΕΜΘ,49 προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ,50 το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί
ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του.
47

Θ καταλλθλότθτα του προςκομιηόμενου από τον οικονομικό φορζα εγγράφου για τθν απόδειξθ τθσ χρθματοοικονομικισ του επάρκειασ εναπόκειται ςτθν
κρίςθ τθσ Α.Α. (πρβλ. άρκρο 80 παρ. 4 εδ. β ν. 4412/2016)
48
Ρρβλ. παράγραφο 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016
49
Σφμφωνα με το άρκρο 86 ν. 4635/2019 ςτο ΓΕΜΘ εγγράφονται υποχρεωτικά :
α. θ Ανϊνυμθ Εταιρεία που προβλζπεται ςτον ν. 4548/2018 (Α` 104),
β. θ Εταιρεία Ρεριοριςμζνθσ Ευκφνθσ που προβλζπεται ςτον ν. 3190/1955 (Α` 91),
γ. θ Ιδιωτικι Κεφαλαιουχικι Εταιρεία που προβλζπεται ςτον ν. 4072/2012 (Α` 86),
δ. θ Ομόρρυκμθ και Ετερόρρυκμθ (απλι ι κατά μετοχζσ) Εταιρεία που προβλζπονται ςτον ν. 4072/2012 (Α` 86), κακϊσ και οι ομόρρυκμοι εταίροι αυτϊν,
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ii) Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου γενικό πιςτοποιθτικό
μεταβολϊν του ΓΕΜΘ, εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του.
Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ
(όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, αποφάςεισ ςυγκρότθςθσ οργάνων διοίκθςθσ ςε
ςϊμα, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του
νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ.
Σε περίπτωςθ που για τθ διενζργεια τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ζχουν χορθγθκεί εξουςίεσ ςε
πρόςωπο πλζον αυτϊν που αναφζρονται ςτα παραπάνω ζγγραφα, προςκομίηεται επιπλζον απόφαςθ- πρακτικό
του αρμοδίου καταςτατικοφ οργάνου διοίκθςθσ του νομικοφ προςϊπου με τθν οποία χορθγικθκαν οι ςχετικζσ
εξουςίεσ. Πςον αφορά τα φυςικά πρόςωπα, εφόςον ζχουν χορθγθκεί εξουςίεσ ςε τρίτα πρόςωπα,
προςκομίηεται εξουςιοδότθςθ του οικονομικοφ φορζα.
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ,
αποδεικτικά ζγγραφα, και εφόςον δεν προβλζπονται, υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου, από τθν
οποία αποδεικνφονται τα ανωτζρω ωσ προσ τθ νόμιμθ ςφςταςθ, μεταβολζσ και εκπροςϊπθςθ του οικονομικοφ
φορζα.
Οι ωσ άνω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ
πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν.
Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ του οικονομικοφ φορζα, όλεσ οι ςχετικζσ
τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν θμερομθνία
διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ
ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/
νόμιμου εκπροςϊπου.
Β.6. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που προβλζπονται από τισ
εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που
ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του Ν.4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό
εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανιςμό
πιςτοποίθςθσ.
Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω
οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.

ε. ο Αςτικόσ Συνεταιριςμόσ του ν. 1667/1986 (Α` 196) (ςτον οποίο περιλαμβάνονται ο αλλθλαςφαλιςτικόσ, ο πιςτωτικόσ και ο οικοδομικόσ ςυνεταιριςμόσ),
ςτ. θ Κοιν.Σ.ΕΡ. που ςυςτινεται κατά τον ν. 4430/2016 (Α` 205) και
η. θ Κοι.Σ.Ρ.Ε. που ςυςτινεται κατά τον ν. 2716/1999 (Α` 96),
θ. θ Αςτικι Εταιρεία με οικονομικό ςκοπό (άρκρο 784 ΑΚ και 270 του ν. 4072/2012),
κ. ο Ευρωπαϊκόσ Πμιλοσ Οικονομικοφ Σκοποφ που προβλζπεται από τον Κανονιςμό 2137/1985/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ L. 199, διορκωτικό L. 247) και ζχει τθν ζδρα του
ςτθν θμεδαπι,
ι. θ Ευρωπαϊκι Εταιρεία που προβλζπεται ςτον Κανονιςμό 2157/2001/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 294) και ζχει τθν ζδρα τθσ ςτθν θμεδαπι,
ια. θ Ευρωπαϊκι Συνεταιριςτικι Εταιρεία που προβλζπεται ςτον Κανονιςμό 1435/2003/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 207) και ζχει τθν ζδρα τθσ ςτθν θμεδαπι,
ιβ. τα υποκαταςτιματα ι πρακτορεία που διατθροφν ςτθν θμεδαπι οι αλλοδαπζσ εταιρείεσ που αναφζρονται ςτο άρκρο 29 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/1132
(ΕΕ L 169/30.6.2017) και ζχουν ζδρα ςε κράτοσ - μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ε.Ε.),
ιγ. τα υποκαταςτιματα ι πρακτορεία που διατθροφν ςτθν θμεδαπι οι αλλοδαπζσ εταιρείεσ που ζχουν ζδρα ςε τρίτθ χϊρα και νομικι μορφι ανάλογθ με
εκείνθ των αλλοδαπϊν εταιριϊν που αναφζρεται ςτθν περίπτωςθ ιβ`,
ιδ. τα υποκαταςτιματα ι πρακτορεία, μζςω των οποίων ενεργοφν εμπορικζσ πράξεισ ςτθν θμεδαπι τα φυςικά ι νομικά πρόςωπα ι ενϊςεισ προςϊπων
που ζχουν τθν κφρια εγκατάςταςθ ι τθν ζδρα τουσ ςτθν αλλοδαπι και δεν εμπίπτουν ςτισ περιπτϊςεισ ιβ` και ιγ`,
ιε. θ Κοινοπραξία που καταχωρίηεται ςφμφωνα με το άρκρο 293 παράγραφοσ 3 του ν. 4072/2012
50
Το πιςτοποιθτικό Ιςχφουςασ Εκπροςϊπθςθσ (καταχωρίςεισ μεταβολϊν εκπροςϊπθςθσ) παρουςιάηει τισ ςχετικζσ με τθ διοίκθςθ και εκπροςϊπθςθ τθσ
εταιρείασ καταχωρίςεισ/μεταβολζσ ςτο Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο.
Το Αναλυτικό Ριςτοποιθτικό Εκπροςϊπθςθσ παρουςιάηει τα ςτοιχεία των προςϊπων που διοικοφν και εκπροςωποφν τθν εταιρεία αυτι τθ ςτιγμι,
κακϊσ και το εφροσ των αρμοδιοτιτων τουσ
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Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το πιςτοποιθτικό,
που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον αφορά τισ απαιτιςεισ
ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.
Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν υποχρζωςθ
υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ. Ειδικϊσ όςον αφορά τθν
καταβολι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και των φόρων και τελϊν, προςκομίηονται επιπροςκζτωσ τθσ
βεβαίωςθσ εγγραφισ ςτον επίςθμο κατάλογο και πιςτοποιθτικά, κατά τα οριηόμενα ανωτζρω ςτθν περίπτωςθ
Β.1 περ. β. τθσ παροφςθσ.
Β.7. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα
προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του Ν.4412/2016 και ςτο άρκρο 93 του ν. 4412/2016 όπωσ ιςχφει.
Β.8. Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, ςφμφωνα
με το άρκρο 2.2.7 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, κακϊσ και ςτθν
περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ τμιμα(τα) τθσ
ςφμβαςθσ, προςκομίηει είτε ιδιωτικό ςυμφωνθτικό μεταξφ των μερϊν είτε ςχετικι υπεφκυνθ διλωςθ
θλεκτρονικά υπογεγραμμζνθ από τον τρίτο, θ οποία κα φζρει θμερομθνία εντόσ των τελευταίων τριάντα
θμερολογιακϊν θμερϊν προ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ των προςφορϊν, όπου κα δθλϊνεται
κατά περίπτωςθ ότι κα παράςχουν ςτον ςυμμετζχοντα οικονομικό φορζα τουσ αναγκαίουσ πόρουσ για τθ
ςυμμετοχι ςτο ςυγκεκριμζνο διαγωνιςμό ι/και το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ
προτίκεται να ανακζςει υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ. Το ωσ άνω δικαιολογθτικό υποβάλλεται
θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ ςε μορφι αρχείου .pdf.
2.3

Κριτιρια Ανάκεςθσ

2.3.1 Κριτιριο ανάκεςθσ
Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει
βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ, θ οποία εκτιμάται βάςει των κριτθρίων που αναλφονται ςτουσ Ρίνακεσ
Κριτθρίων Αξιολόγθςθσ κάκε είδουσ ςτο Ραράρτθμα Δ’ (Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ) *Είδοσ (Α): παρ. 4 «ΚΙΤΘΙΑ
ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ», παρ.5 «ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ», «ΡΙΝΑΚΑΣ ΚΙΤΘΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ», Είδοσ
(Β) : παρ. 4 «ΚΙΤΘΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ», παρ.5 «ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ», «ΡΙΝΑΚΑΣ ΚΙΤΘΙΩΝ
ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ»,Είδοσ (Γ) : παρ. 4 «ΟΜΑΔΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ», παρ. 5. «ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ»,
«ΡΙΝΑΚΑΣ ΚΙΤΘΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ» ,Είδοσ (Δ):παρ. 4 «ΟΜΑΔΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ», παρ. 5. «ΜΕΘΟΔΟΣ
ΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ», «ΡΙΝΑΚΑΣ ΚΙΤΘΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ» ,Είδοσ (Ε): παρ. 4 «ΚΙΤΘΙΑ
ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ», παρ.5 «ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ», «ΡΙΝΑΚΑΣ ΚΙΤΘΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ», Είδοσ
(ΣΤ): παρ. 5 «ΟΜΑΔΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ», παρ. 6.«ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ»,«ΡΙΝΑΚΑΣ ΚΙΤΘΙΩΝ
ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ», Είδοσ (Η) : παρ. 5 «ΟΜΑΔΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ», παρ. 6.«ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ»,
«ΡΙΝΑΚΑΣ ΚΙΤΘΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ»,Είδοσ (Θ) : παρ. 4 «ΚΙΤΘΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ», παρ.5 «ΜΕΘΟΔΟΣ
ΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ», «ΡΙΝΑΚΑΣ ΚΙΤΘΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ» ,Είδοσ (Θ) : παρ. 4 «ΟΜΑΔΕΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ», παρ. 5. «ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ», «ΡΙΝΑΚΑΣ ΚΙΤΘΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ» ,
Είδοσ (Ι) παρ. 4 «ΚΙΤΘΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ», παρ.5 «ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ», «ΡΙΝΑΚΑΣ
ΚΙΤΘΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ», Είδοσ (ΙΑ) : παρ. 4 «ΚΙΤΘΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ», παρ.5 «ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ», «ΡΙΝΑΚΑΣ ΚΙΤΘΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ»] τθσ παροφςασ.
2.3.2

Βακμολόγθςθ και κατάταξθ προςφορϊν

Θ βακμολόγθςθ κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από 100 βακμοφσ ςτθν περίπτωςθ που ικανοποιοφνται
ακριβϊσ όλοι οι όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, αυξάνεται δε μζχρι τουσ 120 βακμοφσ όταν υπερκαλφπτονται
οι απαιτιςεισ του ςυγκεκριμζνου κριτθρίου.
Κάκε κριτιριο αξιολόγθςθσ βακμολογείται αυτόνομα με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ προςφοράσ.
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Θ ςτακμιςμζνθ βακμολογία του κάκε κριτθρίου κα προκφπτει από το γινόμενο του επιμζρουσ ςυντελεςτι
βαρφτθτασ επί τθ βακμολογία του, θ δε ςυνολικι βακμολογία τθσ προςφοράσ κα προκφπτει από το άκροιςμα
των ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν όλων των κριτθρίων.
Θ ςυνολικι βακμολογία τθσ τεχνικισ προςφοράσ υπολογίηεται με βάςθ τον παρακάτω τφπο :
Τ = ς1*Κ1 + ς2*Κ2 +……+ςν*Κν
όπου «ςν» είναι ο ςυντελεςτισ βαρφτθτασ, «Κν» θ βακμολογία του κριτθρίου αξιολόγθςθσ και Τ θ ςυνολικι
βακμολογία τθσ τεχνικισ προςφοράσ και ιςχφει ς1+ς2+..ςν = 1.
Κριτιρια με βακμολογία μικρότερθ από 100 βακμοφσ (ιτοι που δεν καλφπτουν/παρουςιάηουν αποκλίςεισ από
τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ) επιφζρουν τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ.
Ρλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά είναι εκείνθ που παρουςιάηει τον μικρότερο λόγο τθσ
προςφερκείςασ τιμισ προσ τθν ςυνολικι βακμολογία τθσ τεχνικισ προςφοράσ (ιτοι αυτι ςτθν οποία το Λ είναι ο
μικρότεροσ αρικμόσ), ςφμφωνα με τον τφπο που ακολουκεί.
Λ
2.4

=

Ρροςφερκείςα τιμι
Συνολικι βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ

Κατάρτιςθ - Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν
Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Ραράρτθμα Δ’ τθσ Διακιρυξθσ, είτε
για το ςφνολο των ειδϊν, είτε τμθματικά για οποιοδιποτε είδοσ , όπωσ αυτά περιγράφονται αναλυτικά ςτουσ
Ρίνακεσ υπό προμικεια ειδϊν και ςτο Ραράρτθμα Δ’ (Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ) τθσ Διακιρυξθσ.
Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ.
Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά θλεκτρονικά είτε
από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ
εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ
ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ
και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ.
Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν να αποςφρουν τθν προςφορά τουσ, πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ
προςφοράσ, χωρίσ να απαιτείται ζγκριςθ εκ μζρουσ του αποφαινομζνου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ,
υποβάλλοντασ ζγγραφθ ειδοποίθςθ προσ τθν ανακζτουςα αρχι μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του
ΕΣΘΔΘΣ.51
2.4.2 Χρόνοσ και Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν
2.4.2.1 Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ., μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ παροφςα
διακιρυξθ (άρκρο 1.5), ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα52, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο
Ν.4412/2016, ιδίωσ άρκρα 22, 36 και 37, όπωσ ιςχφουν και ςτθν κατ’ εξουςιοδότθςθ τθσ παρ. 5 του άρκρου 36
του ν.4412/2016 εκδοκείςα υπϋαρικμ. 64233/08.06.2021 (Βϋ2453/ 09.06.2021) Κοινι Απόφαςθ των Υπουργϊν
Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων και Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ με κζμα «υκμίςεισ τεχνικϊν ηθτθμάτων που
αφοροφν τθν ανάκεςθ των Δθμοςίων Συμβάςεων Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν με χριςθ των επιμζρουσ
51

52

Άρκρο 15 ΚΥΑ ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ
Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μποροφν να υποβάλλονται είτε ςτθν ελλθνικι είτε ςτθν αγγλικι γλϊςςα, χωρίσ να
ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι.
Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
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εργαλείων και διαδικαςιϊν του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ)» (εφεξισ
Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ).
Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν προθγμζνθ
θλεκτρονικι υπογραφι που υποςτθρίηεται τουλάχιςτον από αναγνωριςμζνο (εγκεκριμζνο) πιςτοποιθτικό, το
οποίο χορθγικθκε από πάροχο υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ
που προβλζπεται ςτθν απόφαςθ 2009/767/ΕΚ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και
να εγγραφοφν ςτο ΕΣΘΔΘΣ, ςφμφωνα με τθν περ. β τθσ παρ. 2 του άρκρου 37 του ν. 4412/2016 και τισ διατάξεισ
του άρκρου 6 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ..
2.4.2.2 Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ μζςω του ΕΣΘΔΘΣ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω
του ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του Ν. 4412/2016, όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει και τισ διατάξεισ του άρκρου 10
τθσ ωσ άνω κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ.
Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ
προςφοράσ ςτο Σφςτθμα. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ., θ οποία οφείλεται ςε
γεγονότα ανωτζρασ βίασ, θ ανακζτουςα αρχι λαμβάνει άμεςα όλα τα απαιτοφμενα μζτρα κυρίωσ για τθν
τιρθςθ του ελάχιςτου διαςτιματοσ για τθν υποβολι των προςφορϊν και των αιτιςεων ςυμμετοχισ, όπωσ ιδίωσ
θ μετάκεςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και θ δθμοςίευςι τθσ, κακορίηοντασ με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ
τον τρόπο ςυνζχιςθσ και διεξαγωγισ τθσ διαδικαςίασ .
2.4.2.3 Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του
άρκρου 13 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ:
(α) ζναν θλεκτρονικό (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ – Τεχνικι Ρροςφορά» ςτον
οποίο περιλαμβάνεται το ςφνολο των κατά περίπτωςθ απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν και θ τεχνικι
προςφορά ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα
και
(β) ζναν θλεκτρονικό (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ
οικονομικι προςφορά του οικονομικοφ φορζα και το ςφνολο των τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενων
δικαιολογθτικϊν.
Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται με χριςθ τθσ ςχετικισ λειτουργικότθτασ του ΕΣΘΔΘΣ τα ςτοιχεία εκείνα
τθσ προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα53, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του Ν.
4412/16. Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ τεχνικοφ
ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ νόμου ι διοικθτικζσ
πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ. Σε περίπτωςθ που θ
αιτιολόγθςθ του οικονομικοφ φορζα κρικεί ωσ ανεπαρκισ από το αποφαινόμενο όργανο κατόπιν γνωμοδότθςθσ
του αρμόδιου οργάνου, κα ηθτείται θ ςυγκατάκεςθ του οικονομικοφ φορζα περί αποχαρακτθριςμοφ τθσ
εμπιςτευτικότθτασ για όςα δικαιολογθτικά/λοιπά ςτοιχεία προςφοράσ δεν τεκμθριϊνεται αυτι, ειδάλλωσ θ
προςφορά κα απορρίπτεται.
Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδασ, τισ προςφερόμενεσ
ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν
αξιολόγθςι τθσ.
2.4.2.4 Εφόςον οι Οικονομικοί Φορείσ καταχωρίςουν τα ςτοιχεία, μεταδεδομζνα και ςυνθμμζνα θλεκτρονικά
αρχεία, που αφοροφν δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ-τεχνικισ προςφοράσ και οικονομικισ προςφοράσ τουσ ςτισ
αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ΕΣΘΔΘΣ, ςτθν ςυνζχεια, μζςω ςχετικισ λειτουργικότθτασ, εξάγουν
αναφορζσ (εκτυπϊςεισ) ςε μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο PDF, τα οποία αποτελοφν ςυνοπτικι
53

Ρρβλ άρκρο 15, παρ. 1.2 τθσ προαναφερκείςασ υπουργικισ απόφαςθσ με αρικμ. 56902/215/2017.
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αποτφπωςθ των καταχωριςμζνων ςτοιχείων. Τα θλεκτρονικά αρχεία των εν λόγω αναφορϊν (εκτυπϊςεων)
υπογράφονται ψθφιακά, ςφμφωνα με τισ προβλεπόμενεσ διατάξεισ (περ. β τθσ παρ. 2 του άρκρου 37) και
επιςυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορζα ςτουσ αντίςτοιχουσ υποφακζλουσ. Επιςθμαίνεται ότι θ εξαγωγι και
θ επιςφναψθ των προαναφερκζντων αναφορϊν (εκτυπϊςεων) δφναται να πραγματοποιείται για κάκε
υποφακζλο ξεχωριςτά, από τθ ςτιγμι που ζχει ολοκλθρωκεί θ καταχϊριςθ των ςτοιχείων ςε αυτόν54.
2.4.2.5 Ειδικότερα, όςον αφορά τα ςυνθμμζνα θλεκτρονικά αρχεία τθσ προςφοράσ, οι Οικονομικοί Φορείσ τα
καταχωρίηουν ςτουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του Υποςυςτιματοσ, ωσ εξισ :
Τα ζγγραφα που καταχωρίηονται ςτθν θλεκτρονικι προςφορά, και δεν απαιτείται να προςκομιςκοφν και ςε
ζντυπθ μορφι, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωςθ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ:
α) είτε των άρκρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Αϋ 184) περί θλεκτρονικϊν δθμοςίων εγγράφων που φζρουν
θλεκτρονικι υπογραφι ι ςφραγίδα και, εφόςον πρόκειται για αλλοδαπά δθμόςια θλεκτρονικά ζγγραφα, εάν
φζρουν επιςθμείωςθ e-Apostille
β) είτε των άρκρων 15 και 2755 του ν. 4727/2020 (Αϋ 184) περί θλεκτρονικϊν ιδιωτικϊν εγγράφων που φζρουν
θλεκτρονικι υπογραφι ι ςφραγίδα
γ) είτε του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 (Αϋ 45),
δ) είτε τθσ παρ. 2 του άρκρου 37 του ν. 4412/2016, περί χριςθσ θλεκτρονικϊν υπογραφϊν ςε θλεκτρονικζσ
διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων,
ε) είτε τθσ παρ. 8 του άρκρου 92 του ν. 4412/2016, περί ςυνυποβολισ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν περίπτωςθ
απλισ φωτοτυπίασ ιδιωτικϊν εγγράφων. 56
Επιπλζον, δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι τα ΦΕΚ57 και ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα
ζντυπα, εταιρικά ι μθ, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δθλαδι ζντυπα με αμιγϊσ τεχνικά χαρακτθριςτικά, όπωσ
αρικμοφσ, αποδόςεισ ςε διεκνείσ μονάδεσ, μακθματικοφσ τφπουσ και ςχζδια.
Ειδικότερα, τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του Οικονομικοφ Φορζα ςτθ διαδικαςία
καταχωρίηονται από αυτόν ςε μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο PDF.
Ζωσ τθν θμζρα και ϊρα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν προςκομίηονται με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα ςτθν
ανακζτουςα αρχι, ςε ζντυπθ μορφι και ςε κλειςτό-οφσ φάκελο-ουσ, ςτον οποίο αναγράφεται ο αποςτολζασ και
ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ, τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ προςφοράσ
του, τα οποία απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι. Τζτοια ςτοιχεία και δικαιολογθτικά
ενδεικτικά είναι :
α) θ πρωτότυπθ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, πλθν των περιπτϊςεων που αυτι εκδίδεται θλεκτρονικά,
άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ,
β) αυτά που δεν υπάγονται ςτισ διατάξεισ του άρκρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/199958,
54
55

56

57

Άρκρο 13 παρ. 1.4 και 1.5 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ
Βλ. ςχετικά με τθν θλεκτρονικι υπεφκυνθ διλωςθ το άρκρο εικοςτό ζβδομο τθσ από 20.3.2020 Ρ.Ν.Ρ., (Α 68) - που κυρϊκθκε με το άρκρο 1 του ν.
4683/2020 (Αϋ83)-κατά τισ παραγράφουσ 1 και 2 του οποίου:" Θ υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Α` 75) μπορεί να ςυντάςςεται
ςτθν Ενιαία Ψθφιακι Ρφλθ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ του άρκρου 52 του ν. 4635/2019, μζςω τθσ θλεκτρονικισ εφαρμογισ «e-Dilosi». Θ θλεκτρονικι
υπεφκυνθ διλωςθ υποβάλλεται και γίνεται αποδεκτι ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο εικοςτό τζταρτο άρκρο τθσ παροφςασ. 2. Θ αυκεντικοποίθςθ
που πραγματοποιείται για τθ χριςθ τθσ θλεκτρονικισ εφαρμογισ τθσ παρ. 1 του παρόντοσ ζχει τθν ίδια ιςχφ με τθ βεβαίωςθ γνιςιου υπογραφισ
του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 (Α` 45). Θ θμερομθνία που αναγράφεται ςτθν προθγμζνθ ι εγκεκριμζνθ θλεκτρονικι ςφραγίδα του Υπουργείου
Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ αντιςτοιχεί ςτθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ θλεκτρονικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ. Εφόςον τθροφνται οι όροι του
προθγοφμενου εδαφίου, θ θλεκτρονικι υπεφκυνθ διλωςθ, τόςο ωσ θλεκτρονικό όςο και ωσ ζντυπο ζγγραφο, ςυνιςτά ζγγραφο βζβαιθσ
χρονολογίασ".
Ομοίωσ προβλζπεται και ςτθν περίπτωςθ υποβολισ αποδεικτικϊν ςτοιχείων ςφμφωνα με το άρκρο 80 παρ. 13 του ν.4412/2016 . Ρρβλ και άρκρο 13
παρ. 1.3.1 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ
Σφμφωνα με τθν περ. ε τθσ παρ. 2 του ν. 2690/1999 (ΚΔΔ), «ε. Για τα αντίγραφα των Φφλλων Εφθμερίδασ τθσ Κυβερνιςεωσ (ΦΕΚ) που ζχουν
προζλκει από πρωτότυπο ΦΕΚ ςε ζντυπθ μορφι ι από ΦΕΚ ςε θλεκτρονικι μορφι που ζχει καταχωριςτεί ςτθν ιςτοςελίδα του Εκνικοφ
Τυπογραφείου, ιςχφουν ανάλογα οι ρυκμίςεισ του άρκρου αυτοφ..».
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γ) ιδιωτικά ζγγραφα τα οποία δεν ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο ι δεν φζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ και
φορείσ τθσ περίπτωςθσ α τθσ παρ. 2 του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 ι δεν ςυνοδεφονται από υπεφκυνθ
διλωςθ για τθν ακρίβειά τουσ, κακϊσ και
δ) τα αλλοδαπά δθμόςια ζντυπα ζγγραφα που φζρουν τθν επιςθμείωςθ τθσ Χάγθσ (Apostille), ι προξενικι
κεϊρθςθ και δεν ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο59.
Οι ωσ άνω φάκελοι κατατίκενται το αργότερο ζωσ τθν προθγοφμενθ εργάςιμθ θμζρα του διαγωνιςμοφ (με
απόδειξθ), ι εναλλακτικά, τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ του διαγωνιςμοφ ιδιοχείρωσ ςτθν Επιτροπι
Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ από εξουςιοδοτθμζνο νόμιμο εκπρόςωπο τθσ εταιρείασ. Ειδικότερα μπορεί να
κατατίκενται:
α) Στο Υπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ / Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν/ Δ/νςθ
Ρρομθκειϊν και Εποπτείασ Αποκθκϊν/Τμιμα 2ο (Υλοποίθςθσ Ρρομθκειϊν Τακτικϊν διαγωνιςμϊν), ςτθν Ακτι
Βαςιλειάδθ, Ρφλθ Ε1-Ε2 Ρειραιάσ, 4οσ όροφοσ, γρ. 422, τθλ. 213- 1371081/4606, όλεσ τισ εργάςιμεσ θμζρεσ από
ϊρα 10.00 ζωσ 14.30 μ.μ, με τθν απαραίτθτθ προχπόκεςθ ότι αυτζσ κα ζχουν περιζλκει ςτθν Υπθρεςία μζχρι τθν
τελευταία εργάςιμθ θμζρα πριν τθν θμερομθνία αποςφράγιςθσ του διαγωνιςμοφ.
β) Στθν Επιτροπι διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, κατά τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ αυτοφ, Ακτι
Βαςιλειάδθ, Ρφλθ Ε1-Ε2, Ρειραιάσ, 3οσ όροφοσ, γρ. 318, τθλ. 213- 1374219 (γραμματζασ Επιτροπισ).
Σε περίπτωςθ μθ υποβολισ ενόσ ι περιςςότερων από τα ωσ άνω ςτοιχεία και δικαιολογθτικά που υποβάλλονται
ςε ζντυπθ μορφι, πλθν τθσ πρωτότυπθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να ηθτιςει τθ
ςυμπλιρωςθ και υποβολι τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016.
Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που
κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188) , εφόςον ςυντάςςονται ςε κράτθ που ζχουν προςχωριςει ςτθν ωσ άνω
Συνκικθ, άλλωσ φζρουν προξενικι κεϊρθςθ. Απαλλάςςονται από τθν απαίτθςθ επικφρωςθσ (με Apostille ι
Ρροξενικι Θεϊρθςθ) αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα όταν καλφπτονται από διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ που
ζχει ςυνάψει θ Ελλάδα (ενδεικτικά «Σφμβαςθ νομικισ ςυνεργαςίασ μεταξφ Ελλάδασ και Κφπρου – 05.03.1984»
(κυρωτικόσ ν.1548/1985, «Σφμβαςθ περί απαλλαγισ από τθν επικφρωςθ οριςμζνων πράξεων και εγγράφων –
15.09.1977» (κυρωτικόσ ν.4231/2014)). Επίςθσ απαλλάςςονται από τθν απαίτθςθ επικφρωςθσ ι παρόμοιασ
διατφπωςθσ δθμόςια ζγγραφα που εκδίδονται από τισ αρχζσ κράτουσ μζλουσ που υπάγονται ςτον Καν ΕΕ
2016/1191 για τθν απλοφςτευςθ των απαιτιςεων για τθν υποβολι οριςμζνων δθμοςίων εγγράφων ςτθν ΕΕ,
όπωσ, ενδεικτικά, το λευκό ποινικό μθτρϊο, υπό τον όρο ότι τα ςχετικά με το γεγονόσ αυτό δθμόςια ζγγραφα
εκδίδονται για πολίτθ τθσ Ζνωςθσ από τισ αρχζσ του κράτουσ μζλουσ τθσ ικαγζνειάσ του.
Επίςθσ, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από αλλοδαπζσ
αρχζσ και ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν παρ. 2 περ. β του άρκρου 11 του
ν. 2690/1999 “Κϊδικασ Διοικθτικισ Διαδικαςίασ”, όπωσ αντικαταςτάκθκε ωσ άνω με το άρκρο 1 παρ.2 του
ν.4250/2014.
Οι πρωτότυπεσ εγγυιςεισ ςυμμετοχισ, πλθν των εγγυιςεων που εκδίδονται θλεκτρονικά, προςκομίηονται, με
ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, ςε κλειςτό φάκελο, ςτον οποίο αναγράφεται ο αποςτολζασ, τα ςτοιχεία του
παρόντοσ διαγωνιςμοφ και ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, το αργότερο πριν τθν θμερομθνία και ϊρα
αποςφράγιςθσ των προςφορϊν που ορίηεται ςτθν παρ. 3.1 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται ωσ
απαράδεκτθ, μετά από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ.
Ο ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ που υποβάλλεται από τον οικονομικό φορζα είτε ςτο κατάςτθμα τθσ ανακζτουςασ
αρχισ, είτε ςτθν Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ, πρζπει απαραίτθτα να φζρει τθν επωνυμία, τθ διεφκυνςθ, τον
αρικμό τθλεφϊνου, φαξ και τθν διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου του διαγωνιηομζνου *ςε περίπτωςθ
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Ενδεικτικά ςυμβολαιογραφικζσ ζνορκεσ βεβαιϊςεισ ι λοιπά ςυμβολαιογραφικά ζγγραφα
Άρκρο 13 παρ. 1.6 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ
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Ζνωςθσ/Κοινοπραξίασ πρζπει να αναγράφονται τα ςτοιχεία αυτά για όλα τα μζλθ τθσ+, κακϊσ επίςθσ και τισ
ενδείξεισ :
Διακιρυξθ 13/2021
ΦΑΚΕΛΟΣ ΡΟΣΦΟΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ του ζργου με τίτλο «Ρρομικεια ςυμπλθρωματικοφ εξοπλιςμοφ τθσ
Ακαδθμίασ Εμπορικοφ Ναυτικοφ (Α.Ε.Ν.) Οινουςςϊν τθσ Ρεριφζρειασ Βορείου Αιγαίου», και «Ρρομικεια
τεχνικοφ και εκπαιδευτικοφ εξοπλιςμοφ για τθν Ακαδθμία Εμπορικοφ Ναυτικοφ (Α.Ε.Ν.)Ιονίων Νιςων» και
«Ρρομικεια και αναβάκμιςθ εξοπλιςμοφ Σχολϊν Εμπορικοφ Ναυτικοφ τθσ Ρεριφζρειασ Αττικισ» και
«Συμπλιρωςθ – αναβάκμιςθ εξοπλιςμοφ Σχολϊν Εμπορικοφ Ναυτικοφ Κριτθσ (ΑΕΝ ΚΘΤΘΣ)» και «Ρρομικεια
εξοπλιςμοφ τθσ Δθμόςιασ Σχολισ Εμπορικοφ Ναυτικοφ» , για τισ ανάγκεσ τθσ ΔΣΕΝ/ΣΡΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.
(Συμπλθρϊνεται από τον προςφζροντα/υποψιφιο ανάλογα με το είδοσ/θ για το οποίο ςυμμετζχει)

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ:
Υπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ/Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν/
Διεφκυνςθ Ρρομθκειϊν και Εποπτείασ Αποκθκϊν/Τμιμα 2ο Υλοποίθςθσ προμθκειϊν Τακτικϊν Διαγωνιςμϊν
ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ : ____/_____/2021
Αρικμόσ ςυςτθμικοφ διαγωνιςμοφ………………….:
(Συμπλθρϊνεται από τον προςφζροντα/υποψιφιο ανάλογα με το είδοσ για το οποίο ςυμμετζχει)

ΚΑΤΑΛΘΚΤΙΚΘ ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ: ……./……../2021
«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεςία ή τη γραμματεία»
Δεν πρζπει, να χρθςιμοποιθκοφν αυτοκόλλθτοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να αποςφραγιςκοφν και να
επαναςφραγιςκοφν χωρίσ να αφιςουν ίχνθ.
Τυχόν ςφραγιςμζνοι φάκελοι να αναγράφουν επί αυτϊν αν τυχόν αφοροφν δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ι
ςτοιχεία τεχνικισ προςφοράσ ι ςτοιχεία οικονομικισ προςφοράσ ι δικαιολογθτικά προςωρινοφ αναδόχου.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί από προςφζροντεσ και υποψιφιουσ, ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά
τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλουν όλα ι οριςμζνα δικαιολογθτικά, όταν αυτό απαιτείται για τθν ορκι
διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ.
2.4.3 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ - Τεχνικι Ρροςφορά»
2.4.3.1 Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ
Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία
περιλαμβάνουν με ποινι αποκλειςμοφ60: Α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), όπωσ προβλζπεται
ςτο άρκρο 79 του Ν. 4412/2016, όπωσ αυτό ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει και τθ ςυνοδευτικι υπεφκυνθ διλωςθ
με τθν οποία ο οικονομικόσ φορζασ δφναται να διευκρινίηει τισ πλθροφορίεσ που παρζχει με το ΕΕΕΣ ςφμφωνα
με τθν παρ. 9 του ίδιου άρκρου, Β) τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 72 του Ν.4412/2016,
όπωσ αυτό ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει και τα άρκρα 2.1.5 και 2.2.2 αντίςτοιχα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ,
επιπλζον δε και προσ διευκόλυνςθ τθσ διαδικαςίασ υποβάλλεται Γ) Αίτθςθ Συμμετοχισ, ςε μορφι επιςτολισ,
θλεκτρονικά υπογεγραμμζνθ από τον προςφζροντα.
Ειδικότερα αναφζρονται τα κάτωκι:

60

Βλ. άρκρο 93 του ν. 4412/2016
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Α) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ): Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ, το
οποίο ζχει αναρτθκεί ςε μορφι αρχείων τφπου XML και PDF ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του
ΕΣΘΔΘΣ και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ (Ραράρτθμα Ε’)61.
Θ ςυμπλιρωςι του δφναται να πραγματοποιθκεί με χριςθ του υποςυςτιματοσ Promitheus ESPDint,
προςβάςιμου μζςω τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ (www.promitheus.gov.gr) του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ, ι άλλθσ ςχετικισ
ςυμβατισ πλατφόρμασ υπθρεςιϊν διαχείριςθσ θλεκτρονικϊν ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείσ δφνανται για αυτό το
ςκοπό να αξιοποιιςουν το αντίςτοιχο θλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML που αποτελεί επικουρικό ςτοιχείο
των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ.
Το ςυμπλθρωμζνο από τον Οικονομικό Φορζα ΕΕΕΣ κακϊσ και θ τυχόν ςυνοδευτικι αυτοφ υπεφκυνθ διλωςθ
υποβάλλονται, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παροφςα διακιρυξθ, ςε ψθφιακά υπογεγραμμζνο θλεκτρονικό
αρχείο με μορφότυπο PDF.
Στθν περίπτωςθ που ο προςφζρων είναι νομικό πρόςωπο το ωσ άνω Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ
(ΕΕΕΣ) πρζπει να υπογράφεται από πρόςωπο που ζχει τθν εξουςία να εκπροςωπεί και να δεςμεφει τθν
εταιρεία. Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από
το ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το
αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ ςφναψθσ
ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ.
Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ
ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου
ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), το οποίο είναι δυνατό να φζρει μόνο
τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα62 ωσ προκαταρκτικι απόδειξθ των
λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 2.2.3.1 τθσ παροφςασ για το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ
του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι
ελζγχου ςε αυτόν.63
Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. Στο ΕΕΕΣ απαραιτιτωσ πρζπει να
προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ
μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ64. Επιπλζον, όταν ο
οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, ςφμφωνα με το άρκρο 2.2.7 τθσ παροφςασ, το
ΕΕΕΣ περιζχει επίςθσ τισ ίδιεσ πλθροφορίεσ για τουσ φορείσ αυτοφσ.
61

62

63

64

Ο υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ προκειμζνου να διαμορφϊςει το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) κα πρζπει να ακολουκιςει τα
ακόλουκα βιματα:
α) Λιψθ και αποκικευςθ ςτον Θ/Υ του αρχείου «Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ)», το οποίο υπάρχει αναρτθμζνο ςε μορφι .xml ςτο
ΕΣΘΔΘΣ μαηί με τα άλλα ςυνθμμζνα αρχεία τθσ παροφςασ προκιρυξθσ.
β) Μετάβαςθ ςτθν ιςτοςελίδα https://espdint.eprocurement.gov.gr/.
γ) Επιλογι «Οικονομικόσ Φορζασ» και ςτθ ςυνζχεια «Ειςαγωγι ΕΕΕΣ».
δ) Τθλεφόρτωςθ του ςυγκεκριμζνου ΕΕΕΣ του διαγωνιςμοφ που «κατζβαςε» από το ΕΣΘΔΘΣ (ςφμφωνα με το βιμα α)
ε) Συμπλιρωςθ και επιλογι θλεκτρονικά των πεδίων που ζχουν κακοριςτεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι, κακϊσ και των πεδίων με τθν θμερομθνία και
τον τόπο ςφνταξθσ. Αν είναι εφικτό, θλεκτρονικι υπογραφι του εγγράφου ςτο κατάλλθλο ςθμείο.
ςτ) Επιλογι «Εκτφπωςθ». Το αρχείο εμφανίηεται ςε εκτυπϊςιμθ μορφι και είναι πλζον δυνατι θ εκτφπωςι του με χριςθ κάποιου προγράμματοσ
εκτυπωτι ςε μορφι .pdf. Σε περιβάλλον Microsoft Windows, το EΕΕΣ μπορεί να εκτυπωκεί ωσ αρχείο PDF μζςω του φυλλομετρθτι Chrome (ζχει ιδθ
ενςωματωμζνθ λειτουργία εκτφπωςθσ PDF). Διαφορετικά, μπορεί να χρθςιμοποιθκεί οποιοδιποτε πρόγραμμα δθμιουργίασ αρχείων PDF που
διατίκεται δωρεάν ςτο διαδίκτυο. Σε περιβάλλον Mac OSX ι Linux, το EΕΕΣ μπορεί να εκτυπωκεί από κάκε φυλλομετρθτι.
η) Θλεκτρονικι υπογραφι του αρχείου .pdf που εκτυπϊκθκε (ακόμθ και εάν ζχει υπογραφεί θλεκτρονικά ςτθν ιςτοςελίδα).
θ) Υποβολι του αρχείου ΕΕΕΣ ςε μορφι .pdf (θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο) ςτο φάκελο τθσ προςφοράσ του μαηί με τα υπόλοιπα δικαιολογθτικά
ςυμμετοχισ.
Ρρβλ. άρκρο 79Α ν. 4412/2016, το οποίο προςτζκθκε με το άρκρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017 και τροποποιικθκε με το άρκρο 28 του ν.
4782/2021.
Επιςθμαίνεται ότι θ ανωτζρω δυνατότθτα εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια του οικονομικοφ φορζα. Εξακολουκεί να υφίςταται θ δυνατότθτα να
υπογράφεται το ΕΕΕΣ από το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που αναφζρονται ςτα τελευταία δφο εδάφια του άρκρου 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016,
όπωσ τροποποιικθκαν με το άρκρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017.
Άρκρο 96 παρ. 7 του ν. 4412/2016
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Σε αυτι τθν περίπτωςθ, κακϊσ και ςε περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ κα ανακζςει τμιμα τθσ
ςφμβαςθσ υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, επιςυνάπτει χωριςτό/α ζντυπο/α ΕΕΕΣ, ςφμφωνα με τα
ανωτζρω, θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο/α από τον/τουσ οικονομικό/οφσ φορζα/εισ που κα παράςχει/ουν
ςτιριξθ ι/και τον/ουσ υπεργολάβο/ουσ (βλ. και άρκρο 131 παρ. 7 Ν.4412/2016).
Το ΕΕΕΣ φζρει υπογραφι με θμερομθνία εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ κατά το οποίο μποροφν να
υποβάλλονται προςφορζσ. Αν ςτο διάςτθμα που μεςολαβεί μεταξφ τθσ θμερομθνίασ υπογραφισ του ΕΕΕΣ και
τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν ζχουν επζλκει μεταβολζσ ςτα δθλωκζντα ςτοιχεία, εκ
μζρουσ του, ςτο ΕΕΕΣ, ο οικονομικόσ φορζασ αποςφρει τθν προςφορά του, χωρίσ να απαιτείται απόφαςθ τθσ
ανακζτουςασ αρχισ. Στθ ςυνζχεια μπορεί να τθν υποβάλει εκ νζου με επίκαιρο ΕΕΕΣ.65 Ο οικονομικόσ φορζασ
δφναται να διευκρινίηει τισ δθλϊςεισ και πλθροφορίεσ που παρζχει ςτο ΕΕΕΣ με ςυνοδευτικι υπεφκυνθ διλωςθ,
τθν οποία υποβάλλει μαηί με αυτό.66
Ο οικονομικόσ φορζασ φζρει τθν ειδικι υποχρζωςθ, να δθλϊςει, μζςω του ΕΕΕΣ,67 τθν κατάςταςι του ςε ςχζςθ
με τουσ λόγουσ που προβλζπονται ςτο άρκρο 73 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.3 τθσ παροφςθσ68 και
ταυτόχρονα να επικαλεςκεί και τυχόν λθφκζντα μζτρα προσ αποκατάςταςθ τθσ αξιοπιςτίασ του.
Ιδίωσ επιςθμαίνεται ότι κατά τθν απάντθςθ οικονομικοφ φορζα ςτο ςχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν ςφναψθ
ςυμφωνιϊν με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ, θ ςυνδρομι
περιςτάςεων, όπωσ θ πάροδοσ τθσ τριετοφσ περιόδου τθσ ιςχφοσ του λόγου αποκλειςμοφ (παραγράφου 10 του
άρκρου 73) ι θ εφαρμογι τθσ διάταξθσ τθσ παραγράφου 3β του άρκρου 44 του ν. 3959/2011, ςφμφωνα με τθν
περ. γ τθσ παραγράφου 2.2.3.3 τθσ παροφςθσ, αναλφεται ςτο ςχετικό πεδίο που προβάλλει κατόπιν κετικισ
απάντθςθσ69.
Πςον αφορά ςτισ υποχρεϊςεισ του ωσ προσ τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ (περ. α’ και
β’ τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016) αυτζσ κεωρείται ότι δεν ζχουν ακετθκεί εφόςον δεν ζχουν
καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ ι εφόςον ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό που τθρείται. Στθν περίπτωςθ
αυτι, ο οικονομικόσ φορζασ δεν υποχρεοφται να απαντιςει καταφατικά ςτο ςχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ με το οποίο
ερωτάται εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ανεκπλιρωτεσ υποχρεϊςεισ όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ι, κατά περίπτωςθ, εάν ζχει ακετιςει τισ παραπάνω υποχρεϊςεισ του70.
Β) Εγγφθςθ Συμμετοχισ: Θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ ςυντάςςεται ςφμφωνα με τα διαλαμβανόμενα ςτο
άρκρο 2.2.2 κακϊσ και το Υπόδειγμα Α’ του Ραραρτιματοσ Α’ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, επιςθμαίνεται δε ότι οι
πρωτότυπεσ εγγυιςεισ ςυμμετοχισ, πλθν των εγγυιςεων που εκδίδονται θλεκτρονικά, προςκομίηονται, με
ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 2.4.2.5 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ προςφορά
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.
Γ) Αίτθςθ Συμμετοχισ: Ρροσ διευκόλυνςθ τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ των Διαδικαςιϊν Σφναψθσ Δθμοςίων
Συμβάςεων οι ςυμμετζχοντεσ, μαηί με τα λοιπά δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό κα πρζπει να
υποβάλλουν θλεκτρονικά, μζςω ΕΣΘΔΘΣ, και Αίτθςθ Συμμετοχισ ςτο Διαγωνιςμό, με μορφι επιςτολισ,
θλεκτρονικά υπογεγραμμζνθ από τον προςφζροντα, ςτθν οποία κα αναγράφουν τα ακόλουκα ςτοιχεία:
α) τθν ανακζτουςα αρχι ςτθν οποία απευκφνεται (ιτοι Υπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ
Ρολιτικισ/Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν/Διεφκυνςθ Ρρομθκειϊν και Εποπτείασ
Αποκθκϊν/Τμιμα 2ο Υλοποίθςθσ προμθκειϊν Τακτικϊν Διαγωνιςμϊν),
β) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ., τθ διεφκυνςθ κακϊσ και τον αρικμό τθλεφϊνου, φαξ και τθν
διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου του οικονομικοφ φορζα που ςυμμετζχει ςτο διαγωνιςμό (ςε

65 Ρρβλ. άρκρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 28 του ν. 4782/2021 (36 Α’).
66
Άρκρο 79 παρ. 9 του ν. 4412/2016
67
βλ. Δ.Ε.Ε. απόφαςθ τθσ 19.6.2019, Meca, C-41/18, EU:C:2019:507, ςκ. 28
68
Βλ. ενδεικτικά ΣτΕ 754/2020, 753/2020 (Δϋ Τμιμα)
69
Ραρ. 1 του άρκρου 79 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με τθν παρ. 5 του άρκρου 235 του ν. 4635/2019.
70
Ραρ. 2Α άρκρου 73 ςε ςυνδυαςμό με τθν παρ. 8 του άρκρου 79 του ν. 4412/2016
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περίπτωςθ αντιπροςϊπευςθσ αναφζρονται τα ςτοιχεία του αντιπροςωπευόμενου). Σε περίπτωςθ
Ζνωςθσ/Κοινοπραξίασ πρζπει να αναγράφονται τα ανωτζρω ςτοιχεία για όλα τα μζλθ τθσ.
γ) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ (Αρικμόσ Διακιρυξθσ, Τίτλοσ αυτισ όπωσ αναγράφεται ςτο
εξϊφυλλό τθσ και Αρικμόσ του ςυςτθμικοφ διαγωνιςμοφ για τον οποίο υποβάλλεται προςφορά),
δ) ότι θ προςφορά ιςχφει και δεςμεφει τον προςφζροντα για δϊδεκα (12) μινεσ από τθν επόμενθ τθσ
διενζργειασ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ,
ε) ότι ζλαβαν γνϊςθ και αποδζχονται ανεπιφφλακτα όλουσ τουσ όρουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ
(ςυμπεριλαμβανομζνθσ τυχόν άςκθςθσ του δικαιϊματοσ προαίρεςθσ) και πλθροφν όλα τα κριτιρια
ςυμμετοχισ,
ςτ) ότι δεν αποκλείςτθκαν τελεςίδικα από διαγωνιςμοφσ για προμικειεσ του Δθμοςίου, με απόφαςθ τθσ
Γενικισ Γραμματείασ Εμπορίου του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ οφτε κθρφχκθκαν ζκπτωτοι με
τελεςίδικθ απόφαςθ από ςυμβάςεισ άλλθσ Δθμόςιασ Υπθρεςίασ ι Ν.Ρ.Δ.Δ., Ν.Ρ.Ι.Δ. ι Α.Ε. του Δθμοςίου
Τομζα γιατί δεν εκπλιρωςαν τισ ςυμβατικζσ τουσ υποχρεϊςεισ,
η) το/τα είδοσ/είδθ για το/τα οποίο/α υποβάλλεται θ προςφορά,
θ) εάν για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό ο ςυμμετζχων ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ τρίτων φορζων και
αναφορά τθσ επωνυμίασ αυτϊν,
κ) εάν προτίκεται να ανακζςει οποιοδιποτε τμιμα τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ και
αναφορά τθσ επωνυμίασ αυτϊν και το αντίςτοιχο ποςοςτό επί του ςυνόλου τθσ ςφμβαςθσ και
ι) το χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ.
2.4.3.2 Τεχνικι προςφορά
H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί από τθν
ανακζτουςα αρχι με το Ραράρτθμα Δ’ (Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ) τθσ Διακιρυξθσ, περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι
ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται. Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά,
βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλότθτα των προςφερόμενων ειδϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ,
ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο ωσ άνω Ραράρτθμα71 72.
Οι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό μορφι
υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν73.
Επίςθσ, ςτον ςυγκεκριμζνο φάκελο υποβάλλονται θλεκτρονικά τα δικαιολογθτικά ι/και οι ςχετικζσ δθλϊςεισ
που απαιτοφνται από το Ραράρτθμα Δ’ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ «Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ».
Στθν Τεχνικι Ρροςφορά, µε ποινι απόρριψθσ, δεν κα γίνεται καμία αναφορά ςε οικονομικά μεγζκθ ςτοιχεία τα οποία αναφζρονται µόνο ςτθν οικονομικι προςφορά.
Σθμειϊνεται για τισ απαιτοφμενεσ επιςκζψεισ/αυτοψίεσ όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο Ραράρτθμα Δ’ «Τεχνικζσ
Ρροδιαγραφζσ» τθσ παροφςασ, ςασ γνωρίηονται κάτωκι ςτοιχεία επικοινωνίασ των αντίςτοιχων ςχολϊν Α.Ε.Ν.Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. και Δ.Σ.Ε.Ν./Σ.Ρ.Μ. :

71
72

73

Άρκρο 94 του ν. 4412/2016
Αυτά περιλαμβάνουν τα αποδεικτικά ςτοιχεία που τεκμθριϊνουν τθν τεχνικι καταλλθλότθτα των προςφερομζνων ειδϊν βάςει των οποίων κα
αξιολογθκεί θ τεχνικι προςφορά. Αναφζρονται υποχρεωτικά τα αποδεικτικά ςτοιχεία που τυχόν προβλζπονται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του προσ
προμικεια αγακοφ, ςφμφωνα με Ραράρτθμα τθσ Διακιρυξθσ και τυχόν υπόδειγμα τεχνικισ προςφοράσ.
Άρκρο 58 του ν. 4412/2016.
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Διεφκυνςθ
aenkritis@hcg.gr

Στοιχεία Επικοινωνίασ ΑΕΝ/ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ:
Τθλζφωνα επικοινωνίασ: 22710-55209 και 22710-55710
Διεφκυνςθ
θλεκτρονικοφ
aenoinousson@hcg.gr

ταχυδρομείου:

Διεφκυνςθ: Οινοφςςεσ Χίου ΤΚ 82101
Στοιχεία Επικοινωνίασ ΑΕΝ/ΙΟΝΙΩΝ ΝΘΣΩΝ:
Τθλζφωνα επικοινωνίασ: 26710-28608

θλεκτρονικοφ

ταχυδρομείου:

Διεφκυνςθ: Βλθτζ Σοφδασ Τ.Κ. 73200
Στοιχεία Επικοινωνίασ ΑΕΝ/Αςπροπφργου:
Τθλζφωνα επικοινωνίασ: 210-5574171 , 210-5574172,
210-5574173
Διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου: aenasp@hcg.gr
Διεφκυνςθ: Ραραλία Αςπροπφργου – Τ.Κ. 19 300

Διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου: aenionia@hcg.gr

Στοιχεία Επικοινωνίασ ΚΕΣΕΝ/ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ:
Διεφκυνςθ: Ρλατεία Μεΐτλαντ Αργοςτόλι Κεφαλονιάσ ΤΚ
Τθλζφωνα επικοινωνίασ: 210-4821281, 210-4813963,
28100
210-4823853-854
Στοιχεία Επικοινωνίασ ΔΣΕΝ/ΣΡΜ/Μακεδονίασ:
Διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου: kesenm@hcg.gr
Τθλζφωνα επικοινωνίασ: 23920 34200
Διεφκυνςθ: Φλζμινγκ 43, Αγ. Ιωάννθσ ζντθσ Τ.Κ. 18233
Διεφκυνςθ
θλεκτρονικοφ
ταχυδρομείου:
Στοιχεία Επικοινωνίασ ΔΣΕΝ/ΣΡΜ/Αςπροπφργου:
sspm.mak@hcg.gr
Τθλζφωνα επικοινωνίασ: 210-5577820, 210-5574204,
Διεφκυνςθ: Νζα Μθχανιϊνα Θεςςαλονίκθσ – Τ.Κ. 57 004
210-5570629
Στοιχεία Επικοινωνίασ ΑΕΝ/ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ/ΚΘΤΘΣ:
Διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου: sspmasp@hcg.gr
Τθλζφωνα επικοινωνίασ: 28210-89356, 28210-81651,
Διεφκυνςθ: Ραραλία Αςπροπφργου – Τ.Κ. 19 300
28210-80345
Στθν Τεχνικι Ρροςφορά, µε ποινι απόρριψθσ, δεν κα γίνεται καμία αναφορά ςε οικονομικά μεγζκθ ςτοιχεία τα οποία αναφζρονται µόνο ςτθν οικονομικι προςφορά.
2.4.4 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά»/Τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν
προςφορϊν
Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ όπωσ
ορίηεται κατωτζρω:
Θ τιμι των προσ προμικεια ειδϊν δίνεται ςε ευρϊ ανά μονάδα (τεμάχιο), ςυμπεριλαμβανομζνων των όποιων
κρατιςεων υπζρ τρίτων και κάκε είδουσ δαπανϊν για παράδοςθ του εξοπλιςμοφ ΕΛΕΥΘΕΟΥ, κα αναγράφονται
δε ολογράφωσ και αρικμθτικϊσ.
Θ Οικονομικι Ρροςφορά υποβάλλεται θλεκτρονικά επί ποινι απορρίψεωσ ςτον (υπό) φάκελο «Οικονομικι
Ρροςφορά». Θ οικονομικι προςφορά ςυντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ειδικι θλεκτρονικι φόρμα
του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια το ςφςτθμα παράγει ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο, ςε μορφι pdf, το οποίο
υπογράφεται θλεκτρονικά και υποβάλλεται από τον προςφζροντα. Τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν
ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου θλεκτρονικά υπογεγραμμζνου θλεκτρονικοφ
αρχείου πρζπει να ταυτίηονται. Σε αντίκετθ περίπτωςθ το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων
καλείται να παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο pdf.
Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ *όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτισ Γενικζσ Ρλθροφορίεσ (ςελ.
15) τθσ παροφςθσ+, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ
ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του είδουσ ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου
3% και ςτθν επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%.
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Επιςθμαίνεται ότι το εκάςτοτε ποςοςτό Φ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό, τθσ ανωτζρω τιμισ κα υπολογίηεται αυτόματα
από το ςφςτθμα.
Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται.
Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται όςεσ προςφορζσ υποβάλλονται από προςφζροντεσ, οι οποίοι δεν
διακζτουν τα απαιτοφμενα προςόντα και όςων θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ανακζτουςασ
αρχισ, όπωσ κακορίςκθκε και τεκμθριϊκθκε πριν τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ
ςφμβαςθσ. Επιπλζον δε, κα απορρίπτονται οι προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι που
κακορίηεται ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν
επιφφλαξθ του άρκρου 102 του Ν.4412/2016, γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ που
κακορίηεται ςτθν παροφςα διακιρυξθ και δ) κζτουν όρο αναπροςαρμογισ, ανακεϊρθςθσ ι προςαφξθςθσ τθσ
τιμισ.
Στθν οικονομικι προςφορά κα πρζπει να επιλζγεται με ςαφινεια ζνασ από τουσ τρόπουσ πλθρωμισ που
περιγράφονται ςτο άρκρο 5.1 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Ο τρόποσ πλθρωμισ κα προςδιοριςτεί με επιςτολι ςε
θλεκτρονικό αρχείο .pdf θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο, από τον προςφζροντα, μόνο εντόσ του Φακζλου
«Οικονομικι Ρροςφορά».
Οικονομικά ςτοιχεία που τυχόν απαιτοφνται από τα οριηόμενα ςτο Ραράρτθμα Δ’ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ κα
κατατεκοφν μόνο εντόσ του Φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά» ςε θλεκτρονικό αρχείο .pdf θλεκτρονικά
υπογεγραμμζνο.
2.4.5 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν
Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα δϊδεκα (12)
μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν ςτθ παροφςα διαδικαςία
ςφναψθσ ςφμβαςθσ , ιτοι μζχρι 17-12-2022.
Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται ωσ μθ
κανονικι.
Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι,
πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα οριηόμενα
ςτο άρκρο 72 παρ. 1 του Ν.4412/2016, όπωσ αυτό ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει και το άρκρο 2.2.2 τθσ
παροφςασ, κατ' ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια. Σε
περίπτωςθ αιτιματοσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για παράταςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, για τουσ οικονομικοφσ
φορείσ, που αποδζχτθκαν τθν παράταςθ, πριν τθ λιξθ ιςχφοσ των προςφορϊν τουσ, οι προςφορζσ ιςχφουν και
τουσ δεςμεφουν για το επιπλζον αυτό χρονικό διάςτθμα.
Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα αποτελζςματα
τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα,
ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν
ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ,
εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι.
Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία ςυνεχίηεται με όςουσ παρατείνουν τισ προςφορζσ τουσ και
αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ.
Σε περίπτωςθ που λιξει ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν και δεν ηθτθκεί παράταςθ τθσ προςφοράσ, θ
ανακζτουςα αρχι δφναται με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ, εφόςον θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εξυπθρετεί το
δθμόςιο ςυμφζρον, να ηθτιςει εκ των υςτζρων από τουσ οικονομικοφσ φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθν
διαδικαςία είτε να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ.

Μ ε τ θ ς υ γ χ ρθ μ ατ ο δ ό τ θ ς θ τ θ σ Ε λ λ άδ ασ κ αι τ θ σ
Ε υ ρ ω π αϊ κ ι σ Ζ ν ως θ σ
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ
Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ

68

ΑΔΑ: 6ΟΓ34653ΠΩ-ΤΧΗ

21PROC009394113 2021-10-20

Ανικει ςτθν υπ’ αρικµ. 13/2021 Διακιρυξθ Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ/ ΓΔΟΥ/ ΔΙΡΕΑ 2ο

2.4.6 Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν
H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν,
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά:
α) θ οποία αποκλίνει από απαράβατουσ όρουσ περί ςφνταξθσ και υποβολισ τθσ προςφοράσ, ι δεν
υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται ςτθν παροφςα και ςυγκεκριμζνα
ςτα άρκρα 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2 (Χρόνοσ και τρόποσ υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3
(Ρεριεχόμενο φακζλου δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ), 2.4.4 (Ρεριεχόμενο φακζλου
οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν προςφορϊν), 2.4.5 (Χρόνοσ ιςχφοσ
προςφορϊν), 3.1 (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2 (Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν
προςωρινοφ αναδόχου) τθσ παροφςασ,
β) θ οποία περιζχει ατελείσ, ελλιπείσ, αςαφείσ ι λανκαςμζνεσ πλθροφορίεσ ι τεκμθρίωςθ,
ςυμπεριλαμβανομζνων των πλθροφοριϊν που περιζχονται ςτο ΕΕΕΣ, εφόςον αυτζσ δεν επιδζχονται
ςυμπλιρωςθσ, διόρκωςθσ, αποςαφινιςθσ ι διευκρίνιςθσ ι, εφόςον επιδζχονται, δεν ζχουν αποκαταςτακεί
από τον προςφζροντα, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ, ςφμφωνα το άρκρο 102 του ν. 4412/2016
και τθν παρ. 3.1.1 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με το άρκρο 3.1.1 τθσ
παροφςασ και τα άρκρα 102 και 103 του Ν. 4412/2016,
δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά,
ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο (02) ι περιςςότερεσ προςφορζσ. Ο
περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.3 περ.γ τθσ παροφςασ (περ. γϋ τθσ παρ. 4
του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, κακϊσ
και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων.
ςτ) θ οποία είναι υπό αίρεςθ,
η) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,
θ) θ οποία παρουςιάηει αποκλίςεισ από τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ.
κ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν παράςχει, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθν
κοινοποίθςθ ςε αυτόν ςχετικισ πρόςκλθςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εξθγιςεισ αναφορικά με τθν τιμι ι το
κόςτοσ που προτείνει ςε αυτιν, ςτθν περίπτωςθ που θ προςφορά του φαίνεται αςυνικιςτα χαμθλι ςε ςχζςθ
με τα αγακά, ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 88 του ν.4412/2016,
ι) εφόςον διαπιςτωκεί ότι είναι αςυνικιςτα χαμθλι διότι δε ςυμμορφϊνεται με τισ ιςχφουςεσ υποχρεϊςεισ
τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν.4412/2016,
ια) εάν από τα δικαιολογθτικά του άρκρου 103 του ν. 4412/2016, που προςκομίηονται από τον προςωρινό
ανάδοχο, δεν αποδεικνφεται θ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ ι
θ πλιρωςθ μιασ ι περιςςότερων από τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ, ςφμφωνα με τισ
παραγράφουσ 2.2.4 ζωσ 2.2.7 περί κριτθρίων επιλογισ,
ιβ) ςτθν περίπτωςθ που κρικεί θ προςφορά του οικονομικοφ φορζα ωσ μθ κανονικι ςφμφωνα με τθν παρ. 1
του άρκρου 88 του Ν.4412/2016, όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει.
ιγ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ παροφςθσ
διακιρυξθσ εφόςον αυτζσ δεν κεραπευτοφν από τον προςφζροντα με τθν υποβολι ι τθ ςυμπλιρωςι τουσ,
εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ, ςφμφωνα με τα άρκρα 102 και 103 του ν.4412/2016.
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3.

ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΡΟΣΦΟΩΝ

3.1

Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν

3.1.1 Θλεκτρονικι αποςφράγιςθ προςφορϊν
Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ για τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ
(Επιτροπι Διαγωνιςμοφ), προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των φακζλων των
προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 του Ν.4412/2016, όπωσ αυτό ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει, ακολουκϊντασ τα
εξισ ςτάδια:
 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι Ρροςφορά» τθν 22-122021 και ϊρα 11:00 ςτθν αίκουςα 318 του Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ / ΓΔΟΥ / ΔΙΡΕΑ
(Ρφλθ Ε1-Ε2, Ακτι Βαςιλειάδθ, Ρειραιάσ, 3οσ όροφοσ),
 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά», κατά τθν θμερομθνία και ϊρα που
κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι,
Με τθν αποςφράγιςθ των ωσ άνω φακζλων, τα ςτοιχεία των προςφορϊν που αποςφραγίηονται είναι
προςβάςιμα αποκλειςτικά ςτα μζλθ του αρμόδιου γνωμοδοτικοφ οργάνου και ςτθν ανακζτουςα αρχι. Οι
προςφζροντεσ λαμβάνουν γνϊςθ των λοιπϊν ςυμμετεχόντων ςτθ διαδικαςία και των ςτοιχείων που
υποβλικθκαν από αυτοφσ μετά τθν ζκδοςθ απόφαςθσ κατά τα οριηόμενα ςτθν παρ. 3.1.2 τθσ παροφςασ, με τθν
επιφφλαξθ των πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε προςφοράσ που ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ εμπιςτευτικζσ.
Κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι, τθρϊντασ τισ αρχζσ τθσ ίςθσ
μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ, ηθτά από τουσ υποψιφιουσ οικονομικοφσ φορείσ, όταν οι πλθροφορίεσ ι θ
τεκμθρίωςθ που πρζπει να υποβάλλονται είναι ι εμφανίηονται ελλιπείσ ι λανκαςμζνεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων
εκείνων ςτο ΕΕΕΣ, ι όταν λείπουν ςυγκεκριμζνα ζγγραφα, να υποβάλλουν, να ςυμπλθρϊνουν, να
αποςαφθνίηουν ι να ολοκλθρϊνουν τισ ςχετικζσ πλθροφορίεσ ι τεκμθρίωςθ, εντόσ προκεςμίασ όχι μικρότερθσ
των δζκα (10) θμερϊν και όχι μεγαλφτερθσ των είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ ςε αυτοφσ
τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του Ν. 4412/2016, όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει. Θ
ςυμπλιρωςθ ι θ αποςαφινιςθ ηθτείται και γίνεται αποδεκτι υπό τθν προχπόκεςθ ότι δεν τροποποιείται θ
προςφορά του οικονομικοφ φορζα και ότι αφορά ςε ςτοιχεία ι δεδομζνα, των οποίων είναι αντικειμενικά
εξακριβϊςιμοσ ο προγενζςτεροσ χαρακτιρασ ςε ςχζςθ με το πζρασ τθσ καταλθκτικισ προκεςμίασ παραλαβισ
προςφορϊν. Τα ανωτζρω ιςχφουν κατϋ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουςεσ δθλϊςεισ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι
βεβαιϊνουν γεγονότα αντικειμενικϊσ εξακριβϊςιμα74.

3.1.2

Αξιολόγθςθ προςφορϊν

Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν, θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει ςτθν
αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο Σφςτθμα οργάνων τθσ, εφαρμοηόμενων κατά τα
λοιπά των κειμζνων διατάξεων.
Ειδικότερα:
α) Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ εξετάηει αρχικά τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με τθν παρ. 1
του άρκρου 72. Σε περίπτωςθ παράλειψθσ προςκόμιςθσ, είτε τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ θλεκτρονικισ ζκδοςθσ,
μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, είτε του πρωτοτφπου τθσ ζντυπθσ εγγφθςθσ
ςυμμετοχισ, μζχρι τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ςυντάςςει πρακτικό ςτο
οποίο ειςθγείται τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ ωσ απαράδεκτθσ.

74

Άρκρο 102 του ν. 4412/2016. Ρρβλ και ζκκεςθ ςυνεπειϊν ρυκμίςεων επί του άρκρου 42 ν. 4781/2021
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Στθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνεται το ανωτζρω πρακτικό. Θ
απόφαςθ απόρριψθσ τθσ προςφοράσ του παρόντοσ εδαφίου εκδίδεται πριν από τθν ζκδοςθ οποιαςδιποτε
άλλθσ απόφαςθσ ςχετικά με τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν τθσ οικείασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ςφμβαςθσ και
κοινοποιείται ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ με επιμζλεια αυτισ μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ»
του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ.
Κατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 3.4 τθσ
παροφςασ.
Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί παράλλθλα με τουσ φορείσ που φζρονται να ζχουν εκδϊςει τισ εγγυθτικζσ
επιςτολζσ, προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ.
β) Στθ ςυνζχεια θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει αρχικά ςτον ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και εν
ςυνεχεία ςτθν αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν των προςφερόντων, των οποίων τα
δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ γίνονται ςφμφωνα με τα ςχετικϊσ
προβλεπόμενα ςτον ν.4412/2016 και τουσ όρουσ τθσ παροφςασ. Θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ ολοκλθρϊνεται με
τθν καταχϊριςθ ςε πρακτικό των προςφερόντων, των αποτελεςμάτων του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των
δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, των αποτελεςμάτων τθσ αξιολόγθςθσ των τεχνικϊν προςφορϊν, τθσ
βακμολόγθςθσ των αποδεκτϊν τεχνικϊν προςφορϊν με βάςθ τα κριτιρια αξιολόγθςθσ των παραγράφων 2.3.1
και 2.3.2 τθσ παροφςασ.
Τα αποτελζςματα των εν λόγω ςταδίων («Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» & «Τεχνικι Ρροςφορά» επικυρϊνονται
με απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία κοινοποιείται ςτουσ προςφζροντεσ,
εκτόσ από όςουσ αποκλείςτθκαν οριςτικά δυνάμει τθσ παρ. 1 του άρκρου 72 του ν. 4412/2016, μζςω τθσ
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ΕΣΘΔΘΣ. Μετά από τθν ζκδοςθ και κοινοποίθςθ τθσ ανωτζρω
απόφαςθσ, οι προςφζροντεσ λαμβάνουν γνϊςθ των λοιπϊν ςυμμετεχόντων ςτθ διαδικαςία και των ςτοιχείων
που υποβλικθκαν από αυτοφσ.
Κατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 3.4 τθσ
παροφςασ.
* Οι τεχνικζσ προςφορζσ, εφόςον κρικεί απαραίτθτο από τθν Επιτροπι Διενζργειασ, διαβιβάηονται ςε
αρμόδια ζκτακτθ επιτροπι ι ομάδα εργαςίασ για τθν αντιμετϊπιςθ ειδικϊν κεμάτων που αφοροφν ςτισ
διαδικαςίεσ ςφναψθσ θ οποία δφναται να ςυγκροτθκεί ςφμφωνα με το άρκρο 221 παρ. 3 του ν.4412/2016. Θ
ζκτακτθ αυτι επιτροπι ι ομάδα εργαςίασ για τισ εργαςίεσ τθσ και τθν αξιολόγθςθ/βακμολόγθςθ των
τεχνικϊν προςφορϊν υποβάλλει ςχετικι ζκκεςθ – πρακτικό ςτθν Επιτροπι Διενζργειασ, ϊςτε θ τελευταία να
γνωμοδοτιςει για τθν απόρριψθ των τεχνικϊν προςφορϊν που δεν γίνονται αποδεκτζσ και τθν αποδοχι
ι/και βακμολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, με ςχετικό
πρακτικό.
γ) Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, αποςφραγίηονται, κατά τθν οριςκείςα
θμερομθνία και ϊρα οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν εκείνων των προςφερόντων που δεν ζχουν
απορριφκεί ςφμφωνα με τα ανωτζρω.
δ) Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν που αποςφραγίςτθκαν και
ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο καταχωροφνται οι προςφορζσ κατά ςειρά κατάταξθσ, με βάςθ τθ ςυνολικι
βακμολογία τουσ, κακϊσ και θ αιτιολογθμζνθ ειςιγθςι τθσ για τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ και τθν ανάδειξθ
του προςωρινοφ αναδόχου.
Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα
αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ
διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ
αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ
πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα ςτοιχεία

Μ ε τ θ ς υ γ χ ρθ μ ατ ο δ ό τ θ ς θ τ θ σ Ε λ λ άδ ασ κ αι τ θ σ
Ε υ ρ ω π αϊ κ ι σ Ζ ν ως θ σ
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ
Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ

71

ΑΔΑ: 6ΟΓ34653ΠΩ-ΤΧΗ

21PROC009394113 2021-10-20

Ανικει ςτθν υπ’ αρικµ. 13/2021 Διακιρυξθ Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ/ ΓΔΟΥ/ ΔΙΡΕΑ 2ο

δεν εξθγοφν κατά τρόπο ικανοποιθτικό το χαμθλό επίπεδο τθσ τιμισ ι του κόςτουσ που προτείνεται, θ προςφορά
απορρίπτεται ωσ μθ κανονικι.
Στθν περίπτωςθ ιςοδφναμων προφορϊν, δθλαδι προςφορϊν με τθν ίδια ςυνολικι τελικι βακμολογία μεταξφ
δφο ι περιςςοτζρων προςφερόντων, θ ανάκεςθ γίνεται ςτθν προςφορά με τθ μεγαλφτερθ βακμολογία τεχνικισ
προςφοράσ.
Αν οι ιςοδφναμεσ προςφορζσ ζχουν τθν ίδια βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ75 θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον
ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςοδφναμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ
γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ και παρουςία αυτϊν των οικονομικϊν φορζων.
Στθ ςυνζχεια, εφόςον το αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ εγκρίνει το ανωτζρω πρακτικό
κατάταξθσ των προςφορϊν, εκδίδεται απόφαςθ για τα αποτελζςματα του εν λόγω ςταδίου και θ ανακζτουςα
αρχι προςκαλεί εγγράφωσ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο
ΕΣΘΔΘΣ, τον πρϊτο ςε κατάταξθ προςφζροντα, ςτον οποίον πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινόσ
ανάδοχοσ»), να υποβάλει τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 103 και τθν
παρ. 3.2 τθσ παροφςασ, περί πρόςκλθςθσ για υποβολι δικαιολογθτικϊν. Θ απόφαςθ ζγκριςθσ του πρακτικοφ
κατάταξθσ προςφορϊν δεν κοινοποιείται ςτουσ προςφζροντεσ και ενςωματϊνεται ςτθν απόφαςθ
κατακφρωςθσ76.
Στθν περίπτωςθ που εξ αρχισ ζχει υποβλθκεί μία προςφορά, τα αποτελζςματα όλων των ςταδίων τθσ
διαδικαςίασ ανάκεςθσ του παρόντοσ άρκρου 3.1.2 επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ του άρκρου
105 τθσ ανακζτουςασ αρχισ που εκδίδεται μετά το πζρασ και του τελευταίου ςταδίου τθσ διαδικαςίασ του
άρκρου 3.2 τθσ παροφςασ. Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ
ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτο Βιβλίο IV του ν. 4412/16. Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ δεν επιτρζπεται θ
άςκθςθ άλλθσ διοικθτικισ προςφυγισ.
3.2 Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου - Δικαιολογθτικά προςωρινοφ
αναδόχου
Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν κατά τα οριηόμενα ςτθν παρ. 3.1.2 τθσ παροφςθσ, θ ανακζτουςα αρχι
αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι πρόςκλθςθ μζςω του ςυςτιματοσ ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να
γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ, δζκα (10) θμερϊν
από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ και τα
πρωτότυπα ι αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα με το άρκρο 11 του ν. 2690/1999 (Α’ 74), όπωσ ζχει
τροποποιθκεί και ιςχφει, όλων των δικαιολογθτικϊν που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.8.2 τθσ παροφςασ
διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 2.2.3 τθσ
διακιρυξθσ, κακϊσ και για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των άρκρων 2.2.4 -2.2.7 αυτισ.
Εντόσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ και το αργότερο ζωσ τθν τρίτθ εργάςιμθ
θμζρα από τθν καταλθκτικι θμερομθνία θλεκτρονικισ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ,
προςκομίηονται με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, ςτθν ανακζτουςα αρχι (Υπουργείο Ναυτιλίασ και
Νθςιωτικισ Ρολιτικισ/ Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν/ Διεφκυνςθ Ρρομθκειϊν και Εποπτείασ
Αποκθκϊν/ Τμιμα 2ο Υλοποίθςθσ Ρρομθκειϊν Τακτικϊν Διαγωνιςμϊν, Ακτι Βαςιλειάδθ, Ρφλθ Ε1-Ε2, Λιμζνασ
Ρειραιά, Τ.Κ. 185 10, γρ. 422, 4οσ όροφοσ), ςε ζντυπθ μορφι και ςε κλειςτό φάκελο, ςτον οποίο αναγράφεται ο
αποςτολζασ, τα ςτοιχεία του Διαγωνιςμοφ και ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, τα ςτοιχεία και
δικαιολογθτικά, τα οποία απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε ζντυπθ μορφι (ωσ πρωτότυπα ι ακριβι αντίγραφα),
ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν παροφςα.

75
76

Άρκρο 90 παρ. 2 και 4 του ν. 4412/2016.
Άρκρο 100, παρ. 5 του ν. 4412/2016
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Θ προςκόμιςθ όλων των ανωτζρω δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου ςε ζντυπθ μορφι, κα γίνεται ςτθν
υπθρεςία πρωτοκόλλου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ μζςα ςε καλά ςφραγιςμζνο φάκελο, ςτον οποίο κα
αναγράφονται (εξωτερικά) ευκρινϊσ με κεφαλαία γράμματα:
α) Θ Ρεριγραφι «Δικαιολογθτικά Ρροςωρινοφ Αναδόχου».
β) Ο πλιρθσ τίτλοσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ που διενεργεί τον διαγωνιςμό δθλ. Υπουργείο Ναυτιλίασ και
Νθςιωτικισ Ρολιτικισ/ Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν/ Διεφκυνςθ Ρρομθκειϊν και Εποπτείασ
Αποκθκϊν/ Τμιμα 2ο Υλοποίθςθσ Ρρομθκειϊν Τακτικϊν Διαγωνιςμϊν.
γ) Ο αρικμόσ τθσ διακιρυξθσ, ο ςυςτθμικόσ αρικμόσ και ο τίτλοσ τθσ διακιρυξθσ,
δ) Θ καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν του διαγωνιςμοφ,
ε) Τα πλιρθ ςτοιχεία του αποςτολζα – μειοδότθ,
ςτ) Θ ζνδειξθ «Να μθν ανοιχκεί από τθν ταχυδρομικι υπθρεςία ι τθ γραμματεία».
Δεν πρζπει, να χρθςιμοποιθκοφν αυτοκόλλθτοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να αποςφραγιςκοφν και να
επαναςφραγιςκοφν χωρίσ να αφιςουν ίχνθ.
Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υπoβλικθκαν, θ
ανακζτουςα αρχι καλεί τον προςωρινό ανάδοχο να προςκομίςει τα ελλείποντα δικαιολογθτικά ι να
ςυμπλθρϊςει τα ιδθ υποβλθκζντα, ι να παράςχει διευκρινιςεισ με τθν ζννοια του άρκρου 102, εντόσ δζκα (10)
θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ ςε αυτόν.
Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ δφναται να υποβάλει αίτθμα, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του
θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, προσ τθν ανακζτουςα αρχι, για παράταςθ τθσ ωσ άνω προκεςμίασ,
ςυνοδευόμενο από αποδεικτικά ζγγραφα περί αίτθςθσ χοριγθςθσ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου. Στθν
περίπτωςθ αυτι θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ αυτϊν, για όςο χρόνο απαιτθκεί για
τθ χοριγθςι τουσ από τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ. Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ μπορεί να αξιοποιεί τθ δυνατότθτα
αυτι τόςο εντόσ τθσ αρχικισ προκεςμίασ για τθν υποβολι δικαιολογθτικϊν όςο και εντόσ τθσ προκεςμίασ για
τθν προςκόμιςθ ελλειπόντων ι τθ ςυμπλιρωςθ ιδθ υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν, κατά τθν ζννοια του
άρκρου 102 του ν. 4412/2016, ωσ ανωτζρω προβλζπεται. Θ παροφςα ρφκμιςθ εφαρμόηεται αναλόγωσ και όταν
θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των
προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ και πριν από το ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατϋ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του
πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 5 του άρκρου 79 του ν. 4412/2016, τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και
τθσ διαφάνειασ.
Θ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ του φακζλου «Δικαιολογθτικά Ρροςωρινοφ Αναδόχου» του προςφζροντοσ ςτον
οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ γίνεται εντόσ πζντε (05) εργάςιμων θμερϊν μετά και τθν προςκόμιςθ
των δικαιολογθτικϊν ςε ζντυπθ μορφι, φςτερα από ςχετικι ειδοποίθςθ των ςυμμετεχόντων που υπζβαλαν
παραδεκτζσ προςφορζσ. Θ αποςφράγιςθ γίνεται μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο ςφςτθμα οργάνων
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ (Επιτροπι Διενζργειασ), εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για τθν
ανάκεςθ δθμοςίων ςυμβάςεων και διαδικαςιϊν.
Θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου απορρίπτεται και, με τθν επιφφλαξθ του άρκρου 104 του Ν.4412/2016,
καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον
προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά,
τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, ςτισ κάτωκι περιπτϊςεισ:
i) Αν κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν, διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με το
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), ςφμφωνα με το άρκρο 79 του ν. 4412/16 είναι εκ προκζςεωσ
απατθλά, ι ότι ζχουν υποβλθκεί πλαςτά αποδεικτικά ςτοιχεία. Ακολοφκωσ, αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ
δεν υπζβαλε αλθκι ι ακριβι διλωςθ, θ διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται.
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ii) Αν ο προςωρινόσ ανάδοχοσ δεν υποβάλλει ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα
πρωτότυπα ι αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογθτικϊν. Ακολοφκωσ, αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν
προςκομίηει ζνα ι περιςςότερα από τα απαιτοφμενα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.
iii) Αν από τα παραπάνω δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ δεν αποδεικνφονται οι
όροι και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4 ζωσ 2.2.7
(κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ. Ακολοφκωσ, αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν αποδείξει ότι:
α) δεν βρίςκεται ςε μία από τισ καταςτάςεισ του άρκρου 2.2.3 και β) πλθροί τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ τα
οποία ζχουν κακοριςτεί, ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.4 ζωσ 2.2.7, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.
Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ προχποκζςεισ
τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ ότι πλθροί, οι
οποίεσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ
για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου (οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ
τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του.
Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από τθν
αρμόδια Επιτροπι, ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν κατά τα οριηόμενα ανωτζρω
και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε
για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ.
Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ επικυρϊνονται
με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ.
Μετά από τθν ζκδοςθ και κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 105 του
ν.4412/2016, όςοι δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά λαμβάνουν γνϊςθ των υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν
κατακφρωςθσ, κακϊσ και των οικονομικϊν προςφορϊν ι/και των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και τεχνικϊν
προςφορϊν, κατά περίπτωςθ, ςφμφωνα με τα διαλαμβανόμενα ςτο άρκρο 3.1.2 τθσ παροφςασ.
3.3

Κατακφρωςθ - ςφναψθ ςφμβαςθσ

Θ διαδικαςία ελζγχου των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από το
αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο. Τα αποτελζςματα του ελζγχου των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ,
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ςτθν οποία ενςωματϊνεται θ απόφαςθ
ζγκριςθσ του πρακτικοφ κατάταξθσ προςφορϊν τθσ περ. γ’ του άρκρου 3.1.2 τθσ παροφςασ. Θ ανακζτουςα αρχι
κοινοποιεί μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», ςε όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που ζλαβαν
μζροσ ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ, εκτόσ από όςουσ αποκλείςτθκαν οριςτικά, ιδίωσ δυνάμει τθσ παρ. 1 του
άρκρου 72 του ν. 4412/2016, τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, ςτθν οποία αναφζρονται υποχρεωτικά οι προκεςμίεσ
για τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τα άρκρα 360 ζωσ 372 του ν. 4412/2016, μαηί με
αντίγραφο των πρακτικϊν κατάταξθσ των προςφερόντων και ανάδειξθσ προςωρινοφ αναδόχου, και, επιπλζον,
αναρτά τα δικαιολογθτικά του προςωρινοφ αναδόχου ςτα «Συνθμμζνα Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ.
Μετά τθν ζκδοςθ και κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ οι προςφζροντεσ λαμβάνουν γνϊςθ των
οικονομικϊν προςφορϊν που αποςφραγίςτθκαν, τθσ κατάταξθσ των προςφορϊν και των υποβλθκζντων
δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ, με ενζργειεσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ77. Κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ χωρεί
προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.4 τθσ παροφςασ. Δεν επιτρζπεται θ
άςκθςθ άλλθσ διοικθτικισ προςφυγισ κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ.78

Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ κακίςταται οριςτικι δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ, εφόςον θ ανακζτουςα
αρχι δεν τθν κοινοποίθςε ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά. Τα ζννομα
77
78

Ρρβλ άρκρο 16 παρ. 3 ΚΥΑ ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ
Άρκρο 100 παρ. 5 του ν. 4412/2016
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αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται εφόςον ςυντρζξουν
ςωρευτικά οι ακόλουκεσ προχποκζςεισ:
α) Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ζχει κοινοποιθκεί ςε όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που δεν ζχουν
αποκλειςτεί οριςτικά, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παροφςα και τα προβλεπόμενα ςτθν παρ. 2 του
άρκρου 105 του ν. 4412/2016, όπωσ ιςχφει.
β) Ζχει παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ι ςε περίπτωςθ άςκθςθσ,
παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ. και ςε
περίπτωςθ άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ., εκδοκεί απόφαςθ επί τθσ αίτθςθσ,
με τθν επιφφλαξθ τθσ χοριγθςθσ προςωρινισ διαταγισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο τελευταίο εδάφιο
τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 372 του ν.4412/2016 περί δικαςτικισ προςταςίασ ςτο πεδίο που προθγείται
τθσ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ.
γ) ο προςωρινόσ ανάδοχοσ ζχει υποβάλλει ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ, που
υπογράφεται ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 79Α του ν. 4412/2016, περί υπογραφισ Ευρωπαϊκοφ
Ενιαίου Εγγράφου Σφμβαςθσ, ςτθν οποία δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπό του οψιγενείσ
μεταβολζσ κατά τθν ζννοια του άρκρου 104 και μόνον ςτθν περίπτωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου ι τθσ
άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ. Θ υπεφκυνθ διλωςθ ελζγχεται από
τθν ανακζτουςα αρχι και μνθμονεφεται ςτο ςυμφωνθτικό. Εφόςον δθλωκοφν οψιγενείσ μεταβολζσ, θ
διλωςθ ελζγχεται από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, θ οποία ειςθγείται προσ το αρμόδιο αποφαινόμενο
όργανο.
Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ
διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ κζτοντάσ του προκεςμία δεκαπζντε
(15) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Θ ςφμβαςθ κεωρείται ςυναφκείςα με τθν
κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ, του παραπάνω εδαφίου, ςτον ανάδοχο.
Ρριν τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ υποβάλλεται θ υπεφκυνθ διλωςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ των Υπουργϊν
Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του ν.
3310/2005 όπωσ τροποποιικθκε με το ν. 3414/2005» 79.
Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα
προκεςμία, με τθν επιφφλαξθ αντικειμενικϊν λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ
ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ του και ακολουκείται θ ίδια, ωσ άνω διαδικαςία, για τον
προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά. Αν
κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, θ διαδικαςία ανάκεςθσ
ματαιϊνεται, ςφμφωνα με τθν περ. β’ τθσ παρ. 1 του άρκρου 106 του ν. 4412/16. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί,
ςτθν περίπτωςθ αυτιν, να αναηθτιςει αποηθμίωςθ, πζρα από τθν καταπίπτουςα εγγυθτικι επιςτολι, ιδίωσ
δυνάμει των άρκρων 197 και 198 ΑΚ.
Εάν θ ανακζτουςα αρχι δεν απευκφνει τθν ειδικι πρόςκλθςθ για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ εντόσ
χρονικοφ διαςτιματοσ εξιντα (60) θμερϊν από τθν οριςτικοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, με τθν
επιφφλαξθ τθσ φπαρξθσ επιτακτικοφ λόγου δθμόςιου ςυμφζροντοσ ι αντικειμενικϊν λόγων ανωτζρασ βίασ, ο
ανάδοχοσ δικαιοφται να απζχει από τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, χωρίσ να εκπζςει θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ
του, κακϊσ και να αναηθτιςει αποηθμίωςθ ιδίωσ δυνάμει των άρκρων 197 και 198 ΑΚ.
3.4

Ρροδικαςτικζσ Ρροςφυγζσ - Ρροςωρινι και οριςτικι Δικαςτικι Ρροςταςία

Α. Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ δθμόςια ςφμβαςθ και
ζχει υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ κατά
παράβαςθ τθσ ευρωπαϊκισ ενωςιακισ ι εςωτερικισ νομοκεςίασ ςτον τομζα των δθμοςίων ςυμβάςεων, ζχει
79

Θ ΚΥΑ εκδόκθκε κατ’ εξουςιοδότθςθ του άρκρου 5 παρ. 5 ν. 3310/2005.
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δικαίωμα να προςφφγει ςτθν ανεξάρτθτθ Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ), ςφμφωνα με τα
ειδικότερα οριηόμενα ςτα άρκρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, ςτρεφόμενοσ με προδικαςτικι
προςφυγι, κατά πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και
πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το αίτθμά του80 .
Σε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ
προςφυγισ είναι:
(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα
αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι
(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν χρθςιμοποιικθκαν
άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ
(γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα ςυμφζροντα
του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα. Ειδικά για τθν άςκθςθ προςφυγισ κατά προκιρυξθσ, θ πλιρθσ γνϊςθ
αυτισ τεκμαίρεται μετά τθν πάροδο δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ δθμοςίευςθ ςτο ΚΘΜΔΘΣ.
Σε περίπτωςθ παράλειψθσ που αποδίδεται ςτθν ανακζτουςα αρχι, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ
προδικαςτικισ προςφυγισ είναι δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ
παράλειψθσ81 .
Οι προκεςμίεσ ωσ προσ τθν υποβολι των προδικαςτικϊν προςφυγϊν και των παρεμβάςεων αρχίηουν τθν
επομζνθ τθσ θμζρασ τθσ προαναφερκείςασ κατά περίπτωςθ κοινοποίθςθσ ι γνϊςθσ και λιγουν όταν περάςει
ολόκλθρθ θ τελευταία θμζρα και ϊρα 23:59:59 και, αν αυτι είναι εξαιρετζα ι Σάββατο, όταν περάςει ολόκλθρθ
θ επομζνθ εργάςιμθ θμζρα και ϊρα 23:59:5982.
Θ προδικαςτικι προςφυγι ςυντάςςεται υποχρεωτικά με τθ χριςθ του τυποποιθμζνου εντφπου του
Ραραρτιματοσ Ι του π.δ/τοσ 39/2017 και κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία»
ςτθν θλεκτρονικι περιοχι του ςυγκεκριμζνου διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ τθν ζνδειξθ «Ρροδικαςτικι Ρροςφυγι»
ςφμφωνα με το άρκρο 18 τθσ Κ.Υ.Α. Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ.
Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον προςφεφγοντα
υπζρ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 363 Ν. 4412/2016 . Θ επιςτροφι του
παραβόλου ςτον προςφεφγοντα γίνεται: α) ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ προςφυγισ του, β)
όταν θ ανακζτουςα αρχι ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν οφειλόμενθ ενζργεια πριν από
τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ επί τθσ προςφυγισ, γ) ςε περίπτωςθ παραίτθςθσ του προςφεφγοντα από
τθν προςφυγι του ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ από τθν κατάκεςθ τθσ προςφυγισ.
Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ
ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, θ οποία διαπιςτϊνεται με απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ μετά από άςκθςθ
προδικαςτικισ προςφυγισ, ςφμφωνα με το άρκρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. Πμωσ, μόνθ θ
άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, υπό τθν
επιφφλαξθ χοριγθςθσ από το Κλιμάκιο προςωρινισ προςταςίασ ςφμφωνα με το άρκρο 366 παρ. 1-2 ν.
4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.
Θ προθγοφμενθ παράγραφοσ δεν εφαρμόηεται ςτθν περίπτωςθ που, κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ
ςφμβαςθσ, υποβλθκεί μόνο μία (1) προςφορά.
Μετά τθν, κατά τα ωσ άνω, θλεκτρονικι κατάκεςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ θ ανακζτουςα αρχι, μζςω τθσ
λειτουργίασ «Επικοινωνία» :

80
81
82

Άρκρο 360 παρ. 1 ν. 4412/2016 και 3 παρ. 1 π.δ. 39/2017.
Άρκρο 361 του ν. 4412/2016 και 4 π.δ. 39/2017
Ραρ. 2 του άρκρου 9 και άρκρο 18 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ
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α) Κοινοποιεί τθν προςφυγι το αργότερο ζωσ τθν επομζνθ εργάςιμθ θμζρα από τθν κατάκεςι τθσ ςε κάκε
ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίοσ μπορεί να κίγεται από τθν αποδοχι τθσ προςφυγισ, προκειμζνου να αςκιςει το,
προβλεπόμενο από τα άρκρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρζμβαςισ του ςτθ διαδικαςία εξζταςθσ
τθσ προςφυγισ, για τθ διατιρθςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, προςκομίηοντασ όλα τα κρίςιμα
ζγγραφα που ζχει ςτθ διάκεςι του.
β) Διαβιβάηει ςτθν ΑΕΡΡ, το αργότερο εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν θμζρα κατάκεςθσ, τον πλιρθ
φάκελο τθσ υπόκεςθσ, τα αποδεικτικά κοινοποίθςθσ ςτουσ ενδιαφερόμενουσ τρίτουσ αλλά και τθν Ζκκεςθ
Απόψεϊν τθσ επί τθσ προςφυγισ. Στθν Ζκκεςθ Απόψεων θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρακζςει αρχικι ι
ςυμπλθρωματικι αιτιολογία για τθν υποςτιριξθ τθσ προςβαλλόμενθσ με τθν προδικαςτικι προςφυγι πράξθσ.
γ) Κοινοποιεί ςε όλα τα μζρθ τθν Ζκκεςθ Απόψεων, τισ Ραρεμβάςεισ και τα ςχετικά ζγγραφα που τυχόν τθ
ςυνοδεφουν, μζςω του θλεκτρονικοφ τόπου του διαγωνιςμοφ το αργότερο ζωσ τθν επομζνθ εργάςιμθ θμζρα
από τθν κατάκεςι τουσ.
δ)Συμπλθρωματικά υπομνιματα κατατίκενται από οποιοδιποτε από τα μζρθ μζςω τθσ πλατφόρμασ του ΕΣΘΔΘΣ
το αργότερο εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ των απόψεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ .
Θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων βοθκθμάτων τθσ
αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 ν. 4412/2016 κατά των εκτελεςτϊν πράξεων ι
παραλείψεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ .
Β. Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον μπορεί να ηθτιςει, με το ίδιο δικόγραφο εφαρμοηόμενων αναλογικά των
διατάξεων του π.δ. 18/1989, τθν αναςτολι εκτζλεςθσ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ και τθν ακφρωςι τθσ ενϊπιον του
αρμοδίου Διοικθτικοφ Εφετείου Ρειραιά. Το αυτό ιςχφει και ςε περίπτωςθ ςιωπθρισ απόρριψθσ τθσ
προδικαςτικισ προςφυγισ από τθν Α.Ε.Ρ.Ρ. Δικαίωμα άςκθςθσ του ωσ άνω ζνδικου βοθκιματοσ ζχει και θ
ανακζτουςα αρχι, αν θ Α.Ε.Ρ.Ρ. κάνει δεκτι τθν προδικαςτικι προςφυγι, αλλά και αυτόσ του οποίου ζχει γίνει
εν μζρει δεκτι θ προδικαςτικι προςφυγι.
Με τθν απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ λογίηονται ωσ ςυμπροςβαλλόμενεσ και όλεσ οι ςυναφείσ προσ τθν ανωτζρω
απόφαςθ πράξεισ ι παραλείψεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον ζχουν εκδοκεί ι ςυντελεςτεί αντιςτοίχωσ ζωσ
τθ ςυηιτθςθ τθσ ωσ άνω αίτθςθσ ςτο Δικαςτιριο.
Θ αίτθςθ αναςτολισ και ακφρωςθσ περιλαμβάνει μόνο αιτιάςεισ που είχαν προτακεί με τθν προδικαςτικι
προςφυγι ι αφοροφν ςτθ διαδικαςία ενϊπιον τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ. ι το περιεχόμενο των αποφάςεϊν τθσ. Θ
ανακζτουςα αρχι, εφόςον αςκιςει τθν αίτθςθ τθσ παρ. 1 του άρκρου 372 του ν. 4412/2016, μπορεί να
προβάλει και οψιγενείσ ιςχυριςμοφσ αναφορικά με τουσ επιτακτικοφσ λόγουσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ, οι οποίοι
κακιςτοφν αναγκαία τθν άμεςθ ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ.83
Θ ωσ άνω αίτθςθ κατατίκεται ςτο ωσ αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από
κοινοποίθςθ ι τθν πλιρθ γνϊςθ τθσ απόφαςθσ ι από τθν παρζλευςθ τθσ προκεςμίασ για τθν ζκδοςθ τθσ
απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ, ενϊ θ δικάςιμοσ για τθν εκδίκαςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ δεν
πρζπει να απζχει πζραν των εξιντα (60) θμερϊν από τθν κατάκεςθ του δικογράφου.84
Αντίγραφο τθσ αίτθςθσ με κλιςθ κοινοποιείται με τθ φροντίδα του αιτοφντοσ προσ τθν Α.Ε.Ρ.Ρ., τθν ανακζτουςα
αρχι, αν δεν ζχει αςκιςει αυτι τθν αίτθςθ, και προσ κάκε τρίτο ενδιαφερόμενο, τθν κλιτευςθ του οποίου
διατάςςει με πράξθ του ο Ρρόεδροσ ι ο προεδρεφων του αρμόδιου Δικαςτθρίου ι Τμιματοσ ζωσ τθν επόμενθ
θμζρα από τθν κατάκεςθ τθσ αίτθςθσ. Ο αιτϊν υποχρεοφται επί ποινι απαραδζκτου του ενδίκου βοθκιματοσ να
προβεί ςτισ παραπάνω κοινοποιιςεισ εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ δφο (2) θμερϊν από τθν ζκδοςθ και τθν
παραλαβι τθσ ωσ άνω πράξθσ του Δικαςτθρίου. Εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν ωσ
άνω κοινοποίθςθ τθσ αίτθςθσ κατατίκεται θ παρζμβαςθ και διαβιβάηονται ο φάκελοσ και οι απόψεισ των
πακθτικϊσ νομιμοποιοφμενων. Εντόσ τθσ ίδιασ προκεςμίασ κατατίκενται ςτο Δικαςτιριο και τα ςτοιχεία που
83
84

Ρρβλ. άρκρο 372 παρ. 1 και 2 Ν. 4412/2016.
Ρρβλ. άρκρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.
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υποςτθρίηουν τουσ ιςχυριςμοφσ των διαδίκων.
Επιπρόςκετα, θ παρζμβαςθ κοινοποιείται με επιμζλεια του παρεμβαίνοντοσ ςτα λοιπά μζρθ τθσ δίκθσ εντόσ δφο
(2) θμερϊν από τθν κατάκεςι τθσ, αλλιϊσ λογίηεται ωσ απαράδεκτθ. Το διατακτικό τθσ δικαςτικισ απόφαςθσ
εκδίδεται εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ ι από τθν προκεςμία για τθν υποβολι
υπομνθμάτων.
Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ και θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ενϊπιον του αρμοδίου δικαςτθρίου κωλφουν τθ ςφναψθ
τθσ ςφμβαςθσ μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ οριςτικισ δικαςτικισ απόφαςθσ, εκτόσ εάν με προςωρινι διαταγι ο
αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά. Επίςθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ και θ άςκθςι τθσ αίτθςθσ
κωλφουν τθν πρόοδο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ για χρονικό διάςτθμα δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν άςκθςθ
τθσ αίτθςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά.85 Για τθν
άςκθςθ τθσ αιτιςεωσ κατατίκεται παράβολο, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 5 του Ν.
4412/2016.
Αν ο ενδιαφερόμενοσ δεν αιτικθκε ι αιτικθκε ανεπιτυχϊσ τθν αναςτολι και θ ςφμβαςθ υπογράφθκε και θ
εκτζλεςι τθσ ολοκλθρϊκθκε πριν από τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ, εφαρμόηεται αναλόγωσ θ παρ. 2 του άρκρου 32
του π.δ. 18/1989.
Αν το δικαςτιριο ακυρϊςει πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ μετά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, το
κφροσ τθσ τελευταίασ δεν κίγεται, εκτόσ αν πριν από τθ ςφναψθ αυτισ είχε αναςταλεί θ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ
ςφμβαςθσ. Στθν περίπτωςθ που θ ςφμβαςθ δεν είναι άκυρθ, ο ενδιαφερόμενοσ δικαιοφται να αξιϊςει
αποηθμίωςθ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 373 του ν. 4412/2016.
Με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων του ν. 4412/2016, για τθν εκδίκαςθ των διαφορϊν του παρόντοσ άρκρου
εφαρμόηονται οι διατάξεισ του π.δ. 18/1989.
3.5

Ματαίωςθ Διαδικαςίασ

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ διαδικαςία
ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του Ν.4412/2016, όπωσ ζχει τροποποιθκεί και
ιςχφει μετά από γνϊμθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ Διενζργειασ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ
ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να
ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν
επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.
Ειδικότερα, θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει τθ διαδικαςία ςφναψθσ όταν αυτι αποβεί άγονθ είτε λόγω μθ
υποβολισ προςφοράσ είτε λόγω απόρριψθσ όλων των προςφορϊν, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ του δευτζρου
εδαφίου τθσ παρ. 7 του άρκρου 105, περί κατακφρωςθσ και ςφναψθσ ςφμβαςθσ.
Επίςθσ μπορεί να ματαιϊςει τθ διαδικαςία: α) λόγω παράτυπθσ διεξαγωγισ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, εκτόσ
εάν μπορεί να κεραπεφςει το ςφάλμα ι τθν παράλειψθ ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 106 , β) αν οι
οικονομικζσ και τεχνικζσ παράμετροι που ςχετίηονται με τθ διαδικαςία ανάκεςθσ άλλαξαν ουςιωδϊσ και θ
εκτζλεςθ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου δεν ενδιαφζρει πλζον τθν ανακζτουςα αρχι ι τον φορζα για τον οποίο
προορίηεται το υπό ανάκεςθ αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτζρασ βίασ, δεν είναι δυνατι θ κανονικι εκτζλεςθ τθσ
ςφμβαςθσ, δ) αν θ επιλεγείςα προςφορά κρικεί ωσ μθ ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ, ε) ςτθν περίπτωςθ
των παρ. 3 και 4 του άρκρου 97, περί χρόνου ιςχφοσ προςφορϊν, ςτ) για άλλουσ επιτακτικοφσ λόγουσ δθμοςίου
ςυμφζροντοσ, όπωσ ιδίωσ, δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.

85

Ρρβλ άρκρο 372 παρ. 6 του ν. 4412/2016.
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4.
4.1

ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
Εγγυιςεισ (καλισ εκτζλεςθσ, προκαταβολισ)

Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ και εγγφθςθ προκαταβολισ
Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 72 παρ.
4 του Ν.4412/2016, όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 4% επί τθσ
αξίασ τθσ ςφμβαςθσ (χωρίσ ΦΡΑ και χωρίσ να ςυμπεριλαμβάνονται τυχόν δικαιϊματα προαίρεςθσ), και
κατατίκεται μζχρι τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ.
Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ πρζπει να είναι κατά τρείσ (03) μινεσ μεγαλφτεροσ από τθν
θμερομθνία λιξθσ τθσ ςφμβαςθσ, με δικαίωμα παράταςθσ αυτισ κατόπιν αιτιματοσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι, πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα
αναφερόμενα ςτο άρκρο 2.1.5 τθσ παροφςασ ςτοιχεία και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ
ςφμβαςθσ. Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με το Υπόδειγμα Β’ που περιλαμβάνεται ςτο Ραράρτθμα Α’ τθσ
Διακιρυξθσ και τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του Ν.4412/2016.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων των
όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου.
Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά το άρκρο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ ςυμβατικισ
αξίασ, ο ανάδοχοσ οφείλει να κατακζςει μζχρι και τθν υπογραφι τθσ τροποποιθτικισ ςφμβαςθσ,
ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 4% επί του ποςοφ τθσ
αφξθςθσ εκτόσ ΦΡΑ.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ςτθν περίπτωςθ παραβίαςθσ, από τον
ανάδοχο των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι ειδικότερα ορίηει.
Στθν περίπτωςθ χοριγθςθσ προκαταβολισ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ απαιτοφν από τον ανάδοχο «εγγφθςθ
προκαταβολισ», για ποςό ίςο με αυτό τθσ προκαταβολισ, ςφμφωνα με το υπόδειγμα Γ’ που περιλαμβάνεται ςτο
Ραράρτθμα Α’ τθσ Διακιρυξθσ. Θ χορθγοφμενθ προκαταβολι είναι ζντοκθ από τθν θμερομθνία καταβολισ τθσ
ςτον ανάδοχο και επιβαρφνεται με επιτόκιο, το φψοσ του οποίου κακορίηεται με απόφαςθ του Υπουργοφ
Οικονομικϊν. Θ προκαταβολι και θ εγγφθςθ προκαταβολισ μποροφν να χορθγοφνται τμθματικά, ςφμφωνα με
τθν παράγραφο 5.1. τθσ παροφςασ (τρόποσ πλθρωμισ).
Θ απόςβεςθ τθσ προκαταβολισ και θ επιςτροφι τθσ εγγφθςθσ προκαταβολισ πραγματοποιοφνται, ςφμφωνα με
τισ διατάξεισ του ν.4412/2016, όπωσ ιςχφει και τουσ όρουσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ. Θ προκαταβολι
απαγορεφεται να χρθςιμοποιθκεί για δαπάνεσ που δεν ςχετίηονται, άμεςα ι ζμμεςα, με το αντικείμενο τθσ
ςφμβαςθσ.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ και θ εγγφθςθ προκαταβολισ επιςτρζφονται ςτο ςφνολό τουσ μετά τθν οριςτικι
ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του ςυνόλου του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ ι ςτθν περίπτωςθ που τα αγακά
ι οι υπθρεςίεσ είναι διαιρετά και θ παράδοςθ γίνεται τμθματικά αποδεςμεφονται ςταδιακά, κατά το ποςό που
αναλογεί ςτθν αξία του μζρουσ τθσ ποςότθτασ των αγακϊν ι του τμιματοσ τθσ υπθρεςίασ που παραλιφκθκε
οριςτικά μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Για τθ ςταδιακι
αποδζςμευςι τουσ απαιτείται προθγοφμενθ γνωμοδότθςθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου.
Εάν ςτο πρωτόκολλο παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι
των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ (ςτθν περίπτωςθ οριςτικισ παραλαβισ) κακϊσ και θ
παραπάνω ςταδιακι αποδζςμευςθ (ςτθν περίπτωςθ τμθματικισ παραλαβισ) γίνεται μετά από τθν
αντιμετϊπιςθ, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται, των παρατθριςεων και του εκπρόκεςμου.
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4.2

Συμβατικό Ρλαίςιο - Εφαρμοςτζα Νομοκεςία

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του Ν.4412/2016 όπωσ ζχει τροποποιθκεί και
ιςχφει, οι όροι τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.
Θ Σφμβαςθ διζπεται από το Ελλθνικό Δίκαιο.
Σε περίπτωςθ διαφορϊν που ενδεχομζνωσ προκφψουν ςχετικά με τθν ερμθνεία ι τθν εκτζλεςθ ι τθν εφαρμογι
τθσ Σφμβαςθσ ι εξ αφορμισ τθσ, θ Ανακζτουςα Αρχι και ο Ανάδοχοσ καταβάλλουν κάκε προςπάκεια για τθ
φιλικι επίλυςι τουσ, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ καλισ πίςτθσ και των χρθςτϊν ςυναλλακτικϊν θκϊν.

Κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται ςτο
πλαίςιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι αγωγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο
Ρειραιά, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ παρ. 1 ζωσ και 6 του άρκρου 205Α του ν. 4412/2016. 86 Ρριν από τθν
άςκθςθ τθσ προςφυγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο προθγείται υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ προβλεπόμενθσ ςτο
άρκρο 205 του ν. 4412/2016 ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ, διαφορετικά θ προςφυγι απορρίπτεται ωσ
απαράδεκτθ.
4.3 Προι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ
4.3.1 Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ,
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο,
ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δίκαιου, οι
οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του Ν. 4412/2016.
Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και βεβαιϊνεται
από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που
ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ.
4.3.2 Ο ανάδοχοσ αναλαμβάνει να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από το Ν.4624/2019 ςχετικά με τθν
εφαρμογι του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 27θσ Απριλίου
2016, για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ
χαρακτιρα και για τθν ελεφκερθ κυκλοφορία των δεδομζνων αυτϊν και τθν κατάργθςθ τθσ Οδθγίασ 95/46/ΕΚ
(Γενικόσ Κανονιςμόσ Ρροςταςίασ Δεδομζνων / General Data Protection Regulation – GDPR).
4.3.3. Ο ανάδοχοσ δεςμεφεται ότι :
α) ςε όλα τα ςτάδια που προθγικθκαν τθσ ςφμβαςθσ δεν ενιργθςε ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά και ότι
κα εξακολουκιςει να μθν ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ,
β) ότι κα δθλϊςει αμελλθτί ςτθν ανακζτουςα αρχι, από τθ ςτιγμι που λάβει γνϊςθ, οποιαδιποτε κατάςταςθ
(ακόμθ και ενδεχόμενθ) ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων (προςωπικϊν, οικογενειακϊν, οικονομικϊν, πολιτικϊν ι
άλλων κοινϊν ςυμφερόντων, ςυμπεριλαμβανομζνων και αντικρουόμενων επαγγελματικϊν ςυμφερόντων)
μεταξφ των νομίμων ι εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων του κακϊσ και υπαλλιλων ι ςυνεργατϊν τουσ οποίουσ
απαςχολεί ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ (π.χ. με ςφμβαςθ υπεργολαβίασ) και μελϊν του προςωπικοφ τθσ
ανακζτουςασ αρχισ που εμπλζκονται κακ’ οιονδιποτε τρόπο ςτθ διαδικαςία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ι/και
μποροφν να επθρεάςουν τθν ζκβαςθ και τισ αποφάςεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ περί τθν εκτζλεςι τθσ,
οποτεδιποτε και εάν θ κατάςταςθ αυτι προκφψει κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ87.
Οι υποχρεϊςεισ και οι απαγορεφςεισ τθσ ριτρασ αυτισ ιςχφουν, αν ο ανάδοχοσ είναι ζνωςθ, για όλα τα μζλθ τθσ
ζνωςθσ, κακϊσ και για τουσ υπεργολάβουσ που χρθςιμοποιεί. Στο ςυμφωνθτικό περιλαμβάνεται ςχετικι
δεςμευτικι διλωςθ τόςο του αναδόχου όςο και των υπεργολάβων του.
86
87

Ρρβ. άρκρο 205Α του ν. 4412/2016, όπωσ προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 24 περ. α’ του ν. 4605/2019.
Ρρβλ άρκρο 24 του ν. 4412/2016
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4.4

Υπεργολαβία

4.4.1 Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ τθσ
εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 2 του
άρκρου 18 του Ν.4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.
4.4.2 Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν ανακζτουςα αρχι το
όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι οποίοι ςυμμετζχουν
ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι. Επιπλζον, υποχρεοφται να
γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ,
κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ
χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ
ςυνεργαςίασ. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ
ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε
να διαςφαλίςει τθν ομαλι εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο
υπεργολάβο τον οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία. Στθν περίπτωςθ
αυτι ο Ανάδοχοσ οφείλει να υποβάλλει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τα αντίςτοιχα δικαιολογθτικά που είχε
προςκομίςει και αναφορικά με τον αρχικό υπεργολάβο ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία τα οποία κα αξιολογθκοφν
αρμοδίωσ ϊςτε να γίνει αποδεκτι ι μθ θ ανωτζρω αντικατάςταςθ.
4.4.3 Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ, όπωσ
αυτοί περιγράφονται ςτο άρκρο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 2.2.8.2 τθσ παροφςασ,
εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει υπό μορφι
υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ
τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του
Ν.4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα τθσ ςφμβαςθσ που
υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.
Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι δφναται να
απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 131 του
Ν.4412/2016.
4.4.4 Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει τμιμα(τα) τθσ Σφμβαςθσ υπό μορφι
υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, τότε αυτό κα αποδεικνφεται με τθν κατάκεςθ του αναφερόμενου ςτθν ενότθτα Β.8
του άρκρου 2.2.8.2 τθσ παροφςθσ δικαιολογθτικό (είτε ιδιωτικό ςυμφωνθτικό είτε υπεφκυνθ διλωςθ).
4.5

Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του Ν.4412/2016 και κατόπιν
γνωμοδότθςθσ τθσ Επιτροπισ τθσ περ. β τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του Ν.4412/2016 και προεγκρίςεωσ τθσ
Υπεφκυνθσ Αρχισ, όπου αυτό απαιτείται.
Μετά τθ λφςθ τθσ ςφμβαςθσ λόγω τθσ ζκπτωςθσ του αναδόχου, ςφμφωνα με το άρκρο 203 του ν. 4412/2016 και
τθν παράγραφο 5.2. τθσ παροφςασ88, όπωσ και ςε περίπτωςθ καταγγελίασ για όλουσ λόγουσ τθσ παραγράφου
4.6, πλθν αυτοφ τθσ περ. (α), θ ανακζτουςα αρχι δφναται να προςκαλζςει τον επόμενο, κατά ςειρά κατάταξθσ
οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν παροφςα διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ και να του
προτείνει να αναλάβει το ανεκτζλεςτο αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, με τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ και ςε

88

Βλ. ιδίωσ τθν περ. γ τθσ παρ.4 του άρκρου 203 του ν. 4412/2016
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τίμθμα που δεν κα υπερβαίνει τθν προςφορά που αυτόσ είχε υποβάλει (ριτρα υποκατάςταςθσ)89. Θ ςφμβαςθ
ςυνάπτεται εφόςον εντόσ τθσ τεκείςασ προκεςμίασ περιζλκει ςτθν ανακζτουςα αρχι ζγγραφθ και
ανεπιφφλακτθ αποδοχι τθσ. Θ άπρακτθ πάροδοσ τθσ προκεςμίασ κεωρείται ωσ απόρριψθ τθσ πρόταςθσ.
4.6

Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει τθ ςφμβαςθ
κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον:
α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του
Ν.4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ,
β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ,
γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που
υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ.
δ) ο ανάδοχοσ καταδικαςτεί αμετάκλθτα, κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, για ζνα από τα
αδικιματα που αναφζρονται ςτθν παρ. 2.2.3.1 τθσ παροφςασ,
ε) ο ανάδοχοσ πτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία ειδικισ εκκακάριςθσ ι τεκεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ
από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι αναςτείλει τισ
επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ και δεν τθρεί τουσ όρουσ αυτισ ι
εάν βρεκεί ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ, προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε
εκνικζσ διατάξεισ νόμου.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν καταγγείλει τθ ςφμβαςθ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο ανάδοχοσ ο οποίοσ
κα βρεκεί ςε μία εκ των καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι αποδεικνφει ότι είναι ςε κζςθ
να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ
επιχειρθματικισ του λειτουργίασ.
ςτ) ο ανάδοχοσ παραβεί αποδεδειγμζνα τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθν δζςμευςθ
ακεραιότθτασ τθσ παρ. 4.3.3. τθσ παροφςασ, ωσ αναλυτικά περιγράφονται ςτο ςυνθμμζνο ςτθν παροφςα
ςχζδιο ςφμβαςθσ.
4.7

Εμπιςτευτικότθτα

Κακ’ όλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ, αλλά και µετά τθ λιξθ αυτισ, ο Ανάδοχοσ αναλαµβάνει τθν
υποχρζωςθ να τθριςει εµπιςτευτικά και να µθ γνωςτοποιιςει ςε τρίτουσ (ςυµπεριλαµβανοµζνων των
εκπροςϊπων του ελλθνικοφ και διεκνοφσ Τφπου), χωρίσ τθν προθγοφµενθ ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ, οποιαδιποτε ζγγραφα ι πλθροφορίεσ που κα περιζλκουν ςε γνϊςθ του κατά τθν εκτζλεςθ
τθσ ςφμβαςθσ και τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεϊν του. Αντίςτοιχθ υποχρζωςθ υφίςταται και κακ’ όλθ τθ
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 παρ. 2 του Ν. 4412/2016.
Ο Ανάδοχοσ δεν δφναται να προβαίνει ςε δθµόςιεσ δθλϊςεισ ςχετικά µε τθ ςφμβαςθ χωρίσ τθν προθγοφµενθ
ζγγραφθ ςυναίνεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ οφτε να ςυµµετζχει ςε δραςτθριότθτεσ αςυμβίβαςτεσ µε τισ
υποχρεϊςεισ του απζναντι ςτθν Ανακζτουςα Αρχι. Ο Ανάδοχοσ δεν δεςμεφει τθν Ανακζτουςα Αρχι µε κανζνα
τρόπο χωρίσ τθν προθγοφμενθ γραπτι τθσ ςυναίνεςθ.

89

Άρκρο 132, παρ. 1δ), περ. αα του ν. 4412/2016. Ρρβλ., επίςθσ, Κατευκυντιρια Οδθγία 22 τθσ Αρχισ με τίτλο «Τροποποίθςθ ςυμβάςεων κατά τθ
διάρκειά τουσ», Κεφάλαιο ΙΙΙ.Δ. ςθμείο Ι, ςελ. 17 (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΗΓΗ).
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Θ ανωτζρω υποχρζωςθ εχεμφκειασ και λοιπζσ υποχρεϊςεισ καλφπτουν τον ίδιο τον Ανάδοχο, όπωσ και όλο το
προςωπικό του, τουσ υπεργολάβουσ του, όλουσ τουσ ςυνεργάτεσ του και, εν γζνει, πάςθσ φφςεωσ προςτθκζντεσ
ι βοθκοφσ εκπλθρϊςεϊσ του κατά τθν υλοποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ.
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5.
5.1

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
Τρόποσ πλθρωμισ

5.1.1 Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με ζναν από τουσ πιο κάτω τρόπουσ:
α) Με τθν εξόφλθςθ του 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι των ειδϊν,
ι
β)Με τθ χοριγθςθ ζντοκθσ προκαταβολισ μζχρι ποςοςτοφ 50% τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ ΦΡΑ, με τθν
κατάκεςθ ιςόποςθσ εγγφθςθσ και τθν καταβολι του υπολοίπου μετά τθν οριςτικι παραλαβι των ειδϊν.
Θ παραπάνω προκαταβολι κα είναι ζντοκθ. Κατά τθν εξόφλθςθ κα παρακρατείται τόκοσ επί τθσ ειςπραχκείςασ
προκαταβολισ και για το χρονικό διάςτθμα υπολογιηόμενου από τθν θμερομθνία καταβολισ τθσ ςτον ανάδοχο
μζχρι τθν θμερομθνία οριςτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ. Για τον υπολογιςμό του τόκου κα λαμβάνεται υπόψθ
το φψοσ του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δθμοςίου 12μθνθσ διάρκειασ που κα ιςχφει κατά τθν
θμερομθνία λιψθσ τθσ προκαταβολισ προςαυξθμζνο κατά 0,25 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ90 το οποίο κα παραμζνει
ςτακερό μζχρι τθν εξάντλθςθ του ποςοφ τθσ χορθγθκείςασ προκαταβολισ91.
Οι παραπάνω τρόποι πλθρωμισ εφαρμόηονται και ςτισ τμθματικζσ παραδόςεισ, εφόςον αυτζσ
πραγματοποιθκοφν.
Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του Ν.4412/2016, όπωσ ιςχφει
κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν
τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι.
Οι προςφζροντεσ δφνανται να επιλζξουν με ςχετικι διλωςι τουσ ςτον υποφάκελο τθσ οικονομικισ προςφοράσ
τουσ ζναν εκ των δφο (02) ανωτζρω τρόπων, ςε αντίκετθ περίπτωςθ κα λαμβάνεται υπόψθ ωσ τρόποσ πλθρωμισ
θ περίπτωςθ α), ιτοι θ εξόφλθςθ του 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι των ειδϊν.
5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ
νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ, για τθν παράδοςθ των ειδϊν ςτον τόπο και με τον τρόπο που
προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:
α) Κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων
Συμβάςεων επιβάλλεται ( άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει),
β) Κράτθςθ 0,06% υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ
αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ
(άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)92..
γ) Κράτθςθ 0,02% υπζρ τθσ ανάπτυξθσ και ςυντιρθςθσ του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ θ οποία υπολογίηεται επί τθσ
αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε
κάκε πλθρωμι από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό του Υπουργείου Ψθφιακισ
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Βλ. Απόφαςθ 2/51557/0026/10-09-01 ΦΕΚ 1209/Β/01 Υπ. Οικονομικϊν, ςτο βακμό που θ Α.Α. υπάγεται ςτο πεδίο εφαρμογισ τθσ
Θ απόςβεςθ τθσ προκαταβολισ και θ επιςτροφι τθσ εγγφθςθσ προκαταβολισ πραγματοποιοφνται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του
άρκρου 72 του Ν. 4412/2016 και τον τρόπο που ορίηει θ Α.Α.
Ρρβλ Υπουργικι Απόφαςθ 1191/14-3-2017 (Β' 969) “Κακοριςμόσ του χρόνου, τρόπου υπολογιςμοφ τθσ διαδικαςίασ
παρακράτθςθσ και απόδοςθσ τθσ κράτθςθσ 0,06% υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (Α.Ε.Ρ.Ρ.), κακϊσ και των
λοιπϊν λεπτομερειϊν εφαρμογισ τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 350 του ν. 4412/2016 (Αϋ 147)”.
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Διακυβζρνθςθσ ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του Ν.4412/201693, όπωσ αυτό ζχει τροποποιθκεί και
ιςχφει υπό τθν προχπόκεςθ ζκδοςθσ τθσ προβλεπόμενθσ ςτθν προαναφερόμενθ διάταξθ ΚΥΑ.
Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ αυτοφ
ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%.
Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ
αξίασ 4% επί του κακαροφ ποςοφ κακϊσ πρόκειται για προμικεια αγακοφ.
Οι υπζρ του δθμοςίου ι τρίτων κρατιςεισ για φόρουσ, τζλθ ι δικαιϊματα κλπ αφαιροφνται από τθν πλθρωμι
του δικαιοφχου.
5.1.3 Διευκρινίηεται ότι:
1. Δεν κα γίνεται πλθρωμι από το Δθμόςιο χωρίσ προθγοφμενθ προςκόμιςθ από τθν ΕΤΑΙΕΙΑ ςτθν αρμόδια
Υπθρεςία πιςτοποιθτικοφ/ϊν αςφαλιςτικοφ/ϊν φορζα/ων από το/τα οποίο/α να προκφπτει ανυπαρξία οφειλισ
τθσ επιχειριςεωσ προσ αυτό/ά, κακϊσ και πιςτοποιθτικοφ φορολογικισ ενθμερότθτασ διαφορετικά κα
αποδίδεται από το Δθμόςιο κατευκείαν ςτον αςφαλιςτικό φορζα ι ςτο Δθμόςιο αντίςτοιχα ςφμφωνα με τισ
ιςχφουςεσ διατάξεισ. Ριςτοποιθτικά απαιτοφνται από όλουσ τουσ οργανιςμοφσ κφριασ και επικουρικισ
κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςτουσ οποίουσ οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ για το απαςχολοφμενο από αυτόν
προςωπικό ο ανάδοχοσ ςφμφωνα με τα υποβλθκζντα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ και προςωρινοφ αναδόχου.
2. Θ υποβολι του τιμολογίου από τον προμθκευτι δεν μπορεί να γίνει προ τθσ θμερομθνίασ εκδόςεωσ του
πρωτοκόλλου οριςτικισ παραλαβισ και θ εξόφλθςι του κα γίνει εντόσ των προβλεπόμενων ςτθ νομοκεςία
προκεςμιϊν.
5.2

Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ - ιτρεσ

5.2.1 Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν ανάκεςθ που ζγινε ςτο όνομά του και από κάκε
δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από
γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου:
α) ςτθν περίπτωςθ τθσ παρ. 7 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016, περί κατακφρωςθσ και ςφναψθσ ςφμβαςθσ,
ιτοι εφόςον ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ςυμφωνθτικό, μζςα ςτθν προκεςμία που ορίηεται ςτθν
ειδικι πρόκλθςθ, με τθν επιφφλαξθ αντικειμενικϊν λόγων ανωτζρασ βίασ,
β) ςτθν περίπτωςθ που δεν εκπλιρωςε τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ ι/και δεν
ςυμμορφϊκθκε με τισ ςχετικζσ γραπτζσ εντολζσ τθσ υπθρεςίασ, που είναι ςφμφωνεσ με τθ ςφμβαςθ ι τισ
κείμενεσ διατάξεισ, εντόσ του ςυμφωνθμζνου χρόνου εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ,
γ) εφόςον δεν φόρτωςε, δεν παρζδωςε ι δεν αντικατζςτθςε τα ςυμβατικά, είδθ ι δεν επιςκεφαςε ι δεν
ςυντιρθςε αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δόκθκε, ςφμφωνα με όςα
προβλζπονται ςτο άρκρο 206 περί χρόνου παράδοςθσ υλικϊν, με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 2 του άρκρου 203 του
ν. 4412/2016. Στθν περίπτωςθ αυτι, θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί ςτον ανάδοχο ειδικι όχλθςθ, κζτοντασ
προκεςμία για τθ ςυμμόρφωςι του. Αν θ προκεςμία, που τζκθκε με τθν ειδικι όχλθςθ, παριλκε, χωρίσ ο
ανάδοχοσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται ζκπτωτοσ μζςα ςε προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν άπρακτθ
πάροδο τθσ προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ.
Ο ανάδοχοσ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ για λόγουσ που αφοροφν ςε υπαιτιότθτα του φορζα εκτζλεςθσ τθσ
ςφμβαςθσ ι αν ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ.
93

Ο χρόνοσ, τρόποσ και θ διαδικαςία κράτθςθσ των ωσ άνω χρθματικϊν ποςϊν, κακϊσ και κάκε άλλο αναγκαίο κζμα για τθν
εφαρμογι τθσ ωσ άνω κράτθςθσ εξαρτάται από τθν ζκδοςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ των Υπουργϊν Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ και
Οικονομικϊν τθσ παρ. 6 του άρκρου 36 του Ν. 4412/2016, όπωσ αυτό ιςχφει.
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Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ, ανάκεςθ ι ςφμβαςθ επιβάλλονται, με
απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο
υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ:
α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ ι καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, κατά περίπτωςθ
β) είςπραξθ εντόκωσ τθσ προκαταβολισ που χορθγικθκε ςτον ζκπτωτο από τθ ςφμβαςθ ανάδοχο είτε από
ποςόν που δικαιοφται να λάβει είτε με κατάκεςθ του ποςοφ από τον ίδιο είτε με κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ
προκαταβολισ. Ο υπολογιςμόσ των τόκων γίνεται από τθν θμερομθνία λιψθσ τθσ προκαταβολισ από τον
ανάδοχο μζχρι τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ απόφαςθσ κιρυξισ του ωσ εκπτϊτου, με το ιςχφον κάκε φορά
ανϊτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από τθν θμερομθνία δε αυτι και μζχρι τθσ επιςτροφισ τθσ,
με το ιςχφον κάκε φορά επιτόκιο για τόκο υπερθμερίασ.
γ) Ππωσ ορίηεται από τθν περ. γ) τθσ παρ. 4 του άρκρου 103 του ν. 4412/2016, καταλογιςμόσ του διαφζροντοσ,
που προκφπτει εισ βάροσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον αυτι προμθκευτεί τα αγακά, που δεν
προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα, ανακζτοντασ το ανεκτζλεςτο αντικείμενο
τθσ ςφμβαςθσ ςτον επόμενο κατά ςειρά κατάταξθσ οικονομικό φορζα που είχε λάβει μζροσ ςτθ διαδικαςία
ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. Αν ο οικονομικόσ φορζασ του προθγοφμενου εδαφίου δεν αποδεχκεί τθν ανάκεςθ τθσ
ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να προμθκευτεί τα αγακά, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από
τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα, από τρίτο οικονομικό φορζα είτε με διενζργεια νζασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ
ςφμβαςθσ είτε με προςφυγι ςτθ διαδικαςία διαπραγμάτευςθσ, χωρίσ προθγοφμενθ δθμοςίευςθ, εφόςον
ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ του άρκρου 32 του ν. 4412/2016.
Το διαφζρον υπολογίηεται με τον ακόλουκο τφπο:
Δ = (ΤΚΤ-ΤΚΕ) x Ρ Ππου: Δ = Διαφζρον που κα προκφψει εισ βάροσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον αυτι
προμθκευτεί τα αγακά που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα, ςφμφωνα με
τα ανωτζρω αναφερόμενα. Το διαφζρον λαμβάνει κετικζσ τιμζσ, αλλιϊσ κεωρείται ίςο με μθδζν.
ΤΚΤ = Τιμι κατακφρωςθσ τθσ προμικειασ των αγακϊν, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο
οικονομικό φορζα ςτον νζο ανάδοχο.
ΤΚΕ = Τιμι κατακφρωςθσ τθσ προμικειασ των αγακϊν, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο
οικονομικό φορζα, ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ από τθν οποία κθρφχκθκε ζκπτωτοσ ο οικονομικόσ φορζασ.
Ρ = Συντελεςτισ προςαφξθςθσ προςδιοριςμοφ τθσ ζμμεςθσ ηθμίασ που προκαλείται ςτθν ανακζτουςα αρχι από
τθν ζκπτωςθ του αναδόχου ο οποίοσ λαμβάνει τθν τιμι 1,01.
Ο καταλογιςμόσ του διαφζροντοσ επιβάλλεται ςτον ζκπτωτο οικονομικό φορζα με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ
αρχισ, που εκδίδεται ςε αποκλειςτικι προκεςμία δεκαοκτϊ (18) μθνϊν μετά τθν ζκδοςθ και τθν κοινοποίθςθ
τθσ απόφαςθσ κιρυξθσ εκπτϊτου, και εφόςον κατακυρωκεί θ προμικεια των αγακϊν που δεν προςκομίςτθκαν
προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα ςε τρίτο οικονομικό φορζα. Για τθν είςπραξθ του διαφζροντοσ
από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα μπορεί να εφαρμόηεται θ διαδικαςία του Κϊδικα Είςπραξθσ Δθμόςιων
Εςόδων. Το διαφζρον ειςπράττεται υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ.
δ) Επιπλζον μπορεί να επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 74 του Ν.4412/2016 αποκλειςμόσ του
αναδόχου από τθ ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων.
5.2.2 Αν τα είδθ παραδοκοφν/εγκαταςτακοφν ι αντικαταςτακοφν μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και
μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται
πρόςτιμο πζντε τοισ εκατό (5%) επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα.
Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων ειδϊν, χωρίσ
Φ.Ρ.Α.. Εάν τα είδθ που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των ειδϊν που παραδόκθκαν
εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ αυτϊν.
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Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για παράδοςθ/εγκατάςταςθ ι
αντικατάςταςθ των ειδϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου
οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα ςτάδια των
διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ παράδοςθσ.
Εφόςον ο ανάδοχοσ ζχει λάβει προκαταβολι, εκτόσ από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτζρω πρόςτιμο,
καταλογίηεται ςε βάροσ του και τόκοσ επί του ποςοφ τθσ προκαταβολισ, που υπολογίηεται από τθν επόμενθ τθσ
λιξθσ του ςυμβατικοφ χρόνου, μζχρι τθν προςκόμιςθ του ςυμβατικοφ είδουσ, με το ιςχφον κάκε φορά ανϊτατο
όριο του ποςοςτοφ του τόκου υπερθμερίασ.
Θ είςπραξθ του προςτίμου και των τόκων επί τθσ προκαταβολισ γίνεται με παρακράτθςθ από το ποςό
πλθρωμισ του αναδόχου ι, ςε περίπτωςθ ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ
καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ αντίςτοιχα, εφόςον ο ανάδοχοσ δεν κατακζςει το απαιτοφμενο ποςό.
Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγωσ ςε όλα τα μζλθ τθσ
ζνωςθσ.
5.2.3 Στον Ανάδοχο πζραν των προβλεπόμενων από τθν κείμενθ νομοκεςία κυρϊςεων επιβάλλονται ριτρεσ
όπωσ αυτζσ κακορίηονται αναλυτικά ςτουσ όρουσ του τεφχουσ Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν (Ραράρτθμα Δϋ) τθσ
παροφςασ.
5.3

Διοικθτικζσ προςφυγζσ κατά τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ των ςυμβάςεων

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των
άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου – Κυρϊςεισ - ιτρεσ), 6.1 (Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 6.3
(Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), κακϊσ και κατ’ εφαρμογι των ςυμβατικϊν όρων να αςκιςει
προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ (ΥΝΑΝΡ) μζςα ςε
ανατρεπτικι προκεςμία (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ κοινοποίθςθσ ι τθσ πλιρουσ γνϊςθσ τθσ ςχετικισ
απόφαςθσ. Θ εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ προςφυγισ αναςτζλλει τισ επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ.
Επί τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του
προβλεπόμενου ςτο τελευταίο εδάφιο τθσ περίπτωςθσ β’ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 του
Ν.4412/201694 οργάνου, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ κεωρείται ωσ
ςιωπθρϊσ απορριφκείςα. Κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ δεν χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε φφςθσ
διοικθτικισ προςφυγισ. Αν κατά τθσ απόφαςθσ που επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ προςφυγι ι
αν απορριφκεί αυτι από το αποφαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ απόφαςθ κακίςταται οριςτικι. Αν αςκθκεί
εμπρόκεςμα προςφυγι, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ απόφαςθσ μζχρι αυτι να οριςτικοποιθκεί.
5.4

Ειδικοί όροι χρθματοδοτικοφ προγράμματοσ- Κανόνεσ Δθμοςιότθτασ

5.4.1 Ο Δικαιοφχοσ τθσ πράξθσ υποχρεοφται να υποβάλει ςτθν ΕΥΔ όλα τα απαραίτθτα ζγγραφα ( πιςτοποιιςεισ,
επιμετριςεισ, πρωτόκολλα, τιμολόγια κ.λ.π.) πριν τθν πλθρωμι των αναδόχων, προκειμζνου να προεγκρικεί θ
επιλεξιμότθτα των δαπανϊν.
5.4.2 Ο Δικαιοφχοσ τθσ Ρράξθσ υποχρεοφται να λαμβάνει ζγκριςθ από τθν Ειδικι Υπθρεςία Διαχείριςθσ του Ε.Ρ.
(ι εναλλακτικά τον ΕΦ) για τισ διαδικαςίεσ διακιρυξθσ, ανάκεςθσ και τροποποίθςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων.
5.4.3 Ο Ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ να λαμβάνει με δικι του δαπάνθ όλα τα μζτρα πλθροφόρθςθσ που
προβλζπονται ςτο Ραράρτθμα XII του Κανονιςμοφ 1303/2013 και ειδικότερα:
α) Να τοποκετεί μόνιμθ αναμνθςτικι πλάκα ι πινακίδα ςθμαντικοφ μεγζκουσ, ςε ςθμείο εφκολα ορατό από το
κοινό, εντόσ τριϊν μθνϊν από τθν ολοκλιρωςθ του ζργου υποδομισ ι καταςκευϊν ι αγοράσ φυςικοφ
(ενςϊματου) αντικειμζνου, με ςυνολικι δθμόςια δαπάνθ άνω των 500.000 ευρϊ.
94

Ρρβλ. άρκρο 205 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 37 του ν. 4497/2017
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Οι αναμνθςτικζσ πλάκεσ ι πινακίδεσ, οι οποίεσ ςχεδιάηονται ςφμφωνα με τα τεχνικά χαρακτθριςτικά που
κακορίηονται ςτον Κανονιςμό 821/2014, αναγράφουν τθν ονομαςία και τον κφριο ςτόχο του, το ζμβλθμα τθσ
ζνωςθσ μαηί με τθν αναφορά ςτθν Ζνωςθ, και το Ταμείο ι τα Ταμεία που ςτθρίηουν το ζργο.
β) Να τοποκετεί αφίςεσ με πλθροφόρθςθ ςχετικά με τθν πράξθ ςε κατάλλθλο χϊρο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ςε
πράξεισ που δεν εμπίπτουν ςτθν υποχρζωςθ πινακίδων ι πλακϊν.
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6.
6.1

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ
Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν

6.1.1 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα υπό προμικεια είδθ ςε πλιρθ λειτουργία και ζτοιμα προσ
χριςθ (με ευκφνθ και δαπάνθ του ιδίου), μζςα ςτα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίηεται ςτο Ραράρτθμα
Δ’ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ τθσ παροφςασ, ωσ ακολοφκωσ:
 τα είδθ (Α) ζωσ (Δ) και (ΣΤ) ζωσ (Ι) εντόσ ζξι (06) μθνϊν από τθν επομζνθ τθσ θμερομθνίασ υπογραφισ τθσ
Σφμβαςθσ,
 τα είδθ (Ε) και (ΙΑ) εντόσ δφο (02) μθνϊν από τθν επομζνθ τθσ θμερομθνίασ υπογραφισ τθσ Σφμβαςθσ.
Για τυχόν κακυςτεριςεισ από τον ανωτζρω χρόνο παράδοςθσ κα επιβάλλονται ςτθν ΕΤΑΙΕΙΑ οι προβλεπόµενεσ
από τθν κείμενθ νομοκεςία κυρϊςεισ. Κακυςτεριςεισ που οφείλονται ςτθν Υπθρεςία δεν υπολογίηονται ςτο
χρόνο παράδοςθσ.
Θ πραγματοποίθςθ τθσ εκπαίδευςθσ κα γίνει ςτισ κατά τόπουσ Α.Ε.Ν. και Σ.Δ.Ε.Ν. και Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. μετά τθν
εγκατάςταςθ των μθχανθμάτων των ςυςκευϊν και των ςυςτθμάτων και κα ζχει ολοκλθρωκεί εντόσ του χρόνου
παράδοςθσ ςφμφωνα με τα αναλυτικά οριηόμενα ςε ζκαςτο υπό προμικεια είδοσ ςτο Ραράρτθμα Δ’ (Τεχνικζσ
Ρροδιαγραφζσ) τθσ παροφςασ.
Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ ςυμβατικοφ
χρόνου παράδοςθσ με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρου 206 του Ν.4412/2016,
όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει, υπό τισ ακόλουκεσ ςωρευτικζσ προχποκζςεισ:
α) τθροφνται οι όροι του άρκρου 132 περί τροποποίθςθσ ςυμβάςεων κατά τθ διάρκειά τουσ,
β) ζχει εκδοκεί αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ
μετά από γνωμοδότθςθ αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου είτε με πρωτοβουλία τθσ ανακζτουςασ αρχισ και
εφόςον ςυμφωνεί ο προμθκευτισ είτε φςτερα από ςχετικό αίτθμα του προμθκευτι, το οποίο υποβάλλεται
υποχρεωτικά πριν από τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου,
γ) το χρονικό διάςτθμα τθσ παράταςθσ είναι ίςο ι μικρότερο από τον αρχικό ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ.
Στθν περίπτωςθ που το αίτθμα υποβάλλεται από τον ανάδοχο επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του άρκρου 207 του
Ν.4412/2016 για εκπρόκεςμθ παράδοςθ προμικειασ. Στθν περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου
παράδοςθσ, ο χρόνοσ παράταςθσ δεν ςυνυπολογίηεται ςτον ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ
Με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, θ οποία εκδίδεται φςτερα από
γνωμοδότθςθ του οργάνου τθσ περ. β’ τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016 όπωσ ιςχφει, ο ςυμβατικόσ
χρόνοσ φόρτωςθσ - παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να μετατίκεται. Μετάκεςθ επιτρζπεται μόνο όταν ςυντρζχουν
λόγοι ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι, που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ
παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν. Στισ περιπτϊςεισ μετάκεςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου φόρτωςθσ - παράδοςθσ
δεν επιβάλλονται κυρϊςεισ ςτον ανάδοχο.
Ωσ τόποσ παράδοςθσ των προαναφερόμενων ειδϊν ορίηεται θ εκάςτοτε Ακαδθμία Εμπορικοφ Ναυτικοφ
(ΑΕΝ/Ρλοιάρχων/Οινουςςϊν, ΑΕΝ/Ρλοιάρχων/Ιονίων Νιςων, ΑΕΝ/Μθχανικϊν/Κριτθσ, ΑΕΝ/Ρλοιάρχων/
Αςπροπφργου) , ι το εκάςτοτε Κζντρο Επιμόρφωςθσ Στελεχϊν Εμπορικοφ Ναυτικοφ (ΚΕΣΕΝ/Μθχανικϊν) ι θ
ΔΣΕΝ/ΣΡΜ/Αςπροπφργου, ΔΣΕΝ/ΣΡΜ/Μακεδονίασ για τα οποία αυτά προορίηονται, ςφμφωνα και με τα
αναφερόμενα ςτο Ραράρτθμα Δ’ (Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ) τθσ παροφςασ.
6.1.2 Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, εάν λιξει ο
παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το είδοσ, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ.
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6.1.3 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια (Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.ΕΚ.Ν. και
Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Ρ.Ε.Α.), τθν αποκικθ υποδοχισ των ειδϊν και τθν επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ, για τθν
θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει το είδοσ, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα.
Μετά από κάκε προςκόμιςθ υλικοφ ςτθν αποκικθ υποδοχισ αυτϊν, ο προμθκευτισ υποχρεοφται να
υποβάλει ςτθν υπθρεςία (Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Ρ.Ε.Α.) αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο τθσ
αποκικθσ, ςτο οποίο αναφζρεται θ θμερομθνία προςκόμιςθσ, το υλικό, θ ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ
ςφμβαςθσ ςε εκτζλεςθ τθσ οποίασ προςκομίςτθκε.
6.2

Ραραλαβι υλικϊν - Χρόνοσ και τρόποσ παραλαβισ υλικϊν

6.2.1 H παραλαβι των ειδϊν γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και δευτεροβάκμιεσ, που ςυγκροτοφνται
κατά τισ διατάξεισ του άρκρου 221 του Ν.4412/2016 ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 208 του ωσ άνω
νόμου και τα αναφερόμενα ςτο Ραράρτθμα Δ’ τθσ παροφςασ – Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ. Κατά τθν διαδικαςία
παραλαβισ των ειδϊν διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εφόςον το επικυμεί μπορεί να παραςτεί
και ο ανάδοχοσ. Ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ των ειδϊν γίνεται με τθν διαδικαςία που ορίηεται ςτο Ραράρτθμα Δ’
(Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ) τθσ παροφςασ.
Το κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον ανάδοχο. Επιπρόςκετα τον ανάδοχο βαρφνει και θ δαπάνθ
εκπαίδευςθσ του προςωπικοφ τθσ Ανακζτουςασ, κατά τα αναλυτικϊσ οριηόμενα ςτο παράρτθμα Δ’ (Τεχνικζσ
Ρροδιαγραφζσ) τθσ παροφςασ.
Για τθν παρακολοφκθςθ και παραλαβι των υπό προμικεια ειδϊν κα ςυγκροτθκεί τριμελισ Επιτροπι
Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ με απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου. Θ εν λόγω Επιτροπι
ειςθγείται για όλα τα κζματα παραλαβισ του φυςικοφ αντικειμζνου τθσ εκάςτοτε ςφμβαςθσ, προβαίνοντασ,
ςτουσ προβλεπόμενουσ από τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ ελζγχουσ του προσ παραλαβι
αντικειμζνου τθσ κάκε ςφμβαςθσ, ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα, παρακολουκεί και ελζγχει τθν
προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ κάκε ςφμβαςθσ και τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του αναδόχου
και ειςθγείται/γνωμοδοτεί για τθ λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ άνω όρων, κακϊσ
και για κάκε άλλο ηιτθμα που κα προκφψει κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ λόγου χάρθ παράταςθ
χρόνου παράδοςθσ. Με απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινομζνου οργάνου μπορεί να ςυγκροτείται
δευτεροβάκμια επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ με τισ παραπάνω αρμοδιότθτεσ.
Θ Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ – Ραραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ ςυντάςςει πρωτόκολλα
(μακροςκοπικό – οριςτικό- παραλαβισ του είδουσ με παρατθριςεισ –απόρριψθσ των ειδϊν) ςφμφωνα με τθν
παρ.3 του άρκρου 208 του Ν.4412/16.
Τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ (πρωτοβάκμιεσ – δευτεροβάκμιεσ) κοινοποιοφνται
υποχρεωτικά και ςτουσ αναδόχουσ.
Είδθ που απορρίφκθκαν ι κρίκθκαν παραλθπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, με βάςθ τουσ ελζγχουσ
που πραγματοποίθςε θ πρωτοβάκμια επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ, μποροφν να παραπζμπονται
για επανεξζταςθ ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ φςτερα από εμπρόκεςμο αίτθμα του αναδόχου ι
αυτεπάγγελτα ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 208 του Ν.4412/2016. Τα ζξοδα βαρφνουν τον ανάδοχο
εφόςον τα είδθ απορριφκοφν οριςτικά ι παραλθφκοφν με ζκπτωςθ, ανεξάρτθτα εάν θ ανάκεςθ για
επανεξζταςθ γίνεται μετά από αίτθμα του προμθκευτι ι αυτεπάγγελτα. Τα ζξοδα αυτά καταλογίηονται
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ. 5 του άρκρου 208 του ν. 4412/2016.
Επίςθσ, εάν ο τελευταίοσ διαφωνεί με τα αποτελζςματα των εργαςτθριακϊν εξετάςεων που διενεργικθκαν από
πρωτοβάκμιεσ ι δευτεροβάκμιεσ επιτροπζσ παραλαβισ μπορεί να ηθτιςει εγγράφωσ εξζταςθ κατ’ ζφεςθ των
οικείων αντιδειγμάτων, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν γνωςτοποίθςθ ςε αυτόν
των αποτελεςμάτων τθσ αρχικισ εξζταςθσ, με τον τρόπο που περιγράφεται ςτθν παρ. 8 του άρκρου 208 του
Ν.4412/2016, όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει.
Το αποτζλεςμα τθσ κατ’ ζφεςθ εξζταςθσ είναι υποχρεωτικό και τελεςίδικο και για τα δφο μζρθ.
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Ο ανάδοχοσ δεν μπορεί να ηθτιςει παραπομπι ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ μετά τα
αποτελζςματα τθσ κατ’ ζφεςθ εξζταςθσ.
6.2.2 Θ παρακολοφκθςθ τθσ ορκισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ και θ παραλαβι και ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ των υπό
προμικεια ειδϊν, κα γίνει ςτουσ χϊρουσ εγκατάςταςθσ τθσ εκάςτοτε Ακαδθμίασ Εμπορικοφ Ναυτικοφ
(ΑΕΝ/Ρλοιάρχων/Οινουςςϊν,
ΑΕΝ/Ρλοιάρχων/Ιονίων
Νιςων,
ΑΕΝ/Μθχανικϊν/Κριτθσ,
ΑΕΝ/Ρλοιάρχων/Αςπροπφργου), ι του εκάςτοτε Κζντρου Επιμόρφωςθσ Στελεχϊν Εμπορικοφ Ναυτικοφ
(ΚΕΣΕΝ/Μθχανικϊν) ι των ΔΣΕΝ/ΣΡΜ/Αςπροπφργου και ΔΣΕΝ/ΣΡΜ/Μακεδονίασ κατά περίπτωςθ και κα
πραγματοποιθκεί ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν κείμενθ νομοκεςία και ιδίωσ ςτα άρκρα 208 και 209 του
Ν.4412/2016 (Α’ 147) κακϊσ και με τθν διαδικαςία που ορίηεται ςτο Ραράρτθμα Δ’ τθσ παροφςασ – Τεχνικζσ
Ρροδιαγραφζσ. Τα υπό προμικεια είδθ κα παραλθφκοφν μόνο κατόπιν επιτυχϊν δοκιμϊν αποδοχισ, αναλόγων
με το χαρακτιρα του υλικοφ, το πολφ εντόσ ενόσ (01) μθνόσ από τθν παράδοςθ των ειδϊν. Το κόςτοσ των
δοκιμϊν βαρφνει τον Ανάδοχο.
Διευκρινίηεται ότι ο Ρρόεδροσ τθσ Ρρωτοβάκμιασ Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ – Ραραλαβισ, ςτθν περίπτωςθ
κατά τθν οποία ο προμθκευτισ δεν ειδοποιιςει ι δεν ειδοποιιςει εγκαίρωσ κατά τα ανωτζρω (βλ. ςχετικά
άρκρο 6.1.3 τθσ παροφςθσ), τθν Επιτροπι, αυτι ςυνζρχεται εντόσ (10) εργαςίμων θμερϊν από τθσ ειδοποιιςεϊσ
τθσ είτε από τον προμθκευτι είτε από τθν Επιςπεφδουςα Υπθρεςία (Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ Ναυτικϊν) , ότι
προςκομίςκθκαν ι πρόκειται να προςκομιςκοφν τα είδθ. Στθν περίπτωςθ αυτι ο χρόνοσ παραλαβισ, τον οποίο
ορίηει θ ςφμβαςθ, αρχίηει από τθν θμερομθνία τθσ πρϊτθσ ςυγκλιςεωσ τθσ Επιτροπισ.
Εάν ο προμθκευτισ, καίτοι ειδοποίθςε, δεν προςκόμιςε εγκαίρωσ τα είδθ ι εάν κακυςτερεί θ απάντθςθ ελζγχων
που διενεργοφνται ςε εργαςτιρια του φορζα, θ Επιτροπι ςυνζρχεται ςε ςυνεδρίαςθ και ςυντάςςει ζκκεςθ,
αναφζροντασ τουσ λόγουσ τθσ κακυςτζρθςθσ και τισ δικζσ τθσ ςχετικζσ ενζργειεσ. Τθν ζκκεςθ αυτι τθν
υποβάλλει ο Ρρόεδροσ ςτθν ανακζτουςα αρχι.
Στισ αυτζσ ωσ άνω ενζργειεσ προβαίνει θ Επιτροπι και ςτθν περίπτωςθ που μζχρι τθν θμερομθνία λιξεωσ του
ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ των ειδϊν, ουδεμία παράδοςθ ζγινε.
Αν θ παραλαβι των ειδϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από τθν επιτροπι
παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται ότι θ παραλαβι
ςυντελζςκθκε αυτοδίκαια, με κάκε επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου και εκδίδεται προσ τοφτο ςχετικι
απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, με βάςθ μόνο το κεωρθμζνο από τθν υπθρεςία που
παραλαμβάνει τα είδθ αποδεικτικό προςκόμιςθσ τοφτων, ςφμφωνα δε με τθν απόφαςθ αυτι θ αποκικθ του
φορζα εκδίδει δελτίο ειςαγωγισ του είδουσ και εγγραφισ του ςτα βιβλία τθσ, προκειμζνου να πραγματοποιθκεί
θ πλθρωμι του αναδόχου.
Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου,
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με απόφαςθ
του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και τα μζλθ τθσ
επιτροπισ που δεν πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από τθν ςφμβαςθ χρόνο. Θ παραπάνω
Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ – Ραραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που προβλζπονται από
τθν ωσ άνω παράγραφο 1 και το άρκρο 208 του Ν.4412/2016 και ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα. Οι
εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν από τθν ολοκλιρωςθ όλων
των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων.
Για ηθτιματα που δεν ορίηονται ειδικότερα/ διαφορετικά ςτθν παροφςα κακϊσ και ςτο Ν.4412/2016
εφαρμοςτζα τυγχάνει θ υπ’ αρικμ. ΥΑ Ρ1/2489/6.09.1995 (Β’ 764).
6.3

Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – Αντικατάςταςθ

6.3.1 Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των ειδϊν, με
απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται

Μ ε τ θ ς υ γ χ ρθ μ ατ ο δ ό τ θ ς θ τ θ σ Ε λ λ άδ ασ κ αι τ θ σ
Ε υ ρ ω π αϊ κ ι σ Ζ ν ως θ σ
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ
Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ

91

ΑΔΑ: 6ΟΓ34653ΠΩ-ΤΧΗ

21PROC009394113 2021-10-20

Ανικει ςτθν υπ’ αρικµ. 13/2021 Διακιρυξθ Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ/ ΓΔΟΥ/ ΔΙΡΕΑ 2ο

αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που
ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι.
6.3.2 Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν
αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε ανάδοχοσ
κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ.
Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα είδθ που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε και
εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ.
6.3.3 Θ επιςτροφι των ειδϊν που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2 και 3 του
άρκρου 213 του Ν. 4412/2016. Επιςθμαίνεται ότι θ επιςτροφι των ειδϊν που απορρίφκθκαν γίνεται μετά τθν
προςκόμιςθ ίςθσ ποςότθτασ με τθν απορριφκείςα και αφοφ αυτι παραλθφκεί οριςτικά.
6.4

Εγγυθμζνθ λειτουργία προμικειασ – Εγγυθτικζσ επιςτολζσ καλισ λειτουργίασ

6.4.1 Ο Ανάδοχοσ µε τθν υπογραφι του πρωτοκόλλου οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ
υποχρεοφται να κατακζςει ζγγραφθ διλωςθ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ (ΕΓΓΥΘΣΘ ΚΑΛΘΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ) για κάκε
υπό προμικεια είδοσ *είδθ (Α) ζωσ και (ΙΑ)], για περίοδο τουλάχιςτον ζξι (06) ετϊν από τθν θμερομθνία
οριςτικισ Ροιοτικισ και Ροςοτικισ Ραραλαβισ, ςφμφωνα µε τα οριηόμενα ςτο Ραράρτθμα Δϋ- Τεχνικζσ
Ρροδιαγραφζσ, ςε ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ των άρκρων 215 και 72 του Ν.4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε
και ιςχφει.
Θ εν λόγω εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ κα παραμείνει ςε ιςχφ για περίοδο τουλάχιςτον ζξι (06) ετϊν για τα είδθ:
*είδθ (Α) ζωσ και (ΙΑ)], μετά τθν θμερομθνία οριςτικισ Ροιοτικισ και Ροςοτικισ Ραραλαβισ του ζκαςτου είδουσ.
Το χρονικό διάςτθμα μεταξφ τθσ εγκατάςταςθσ και τθσ οριςτικισ Ροιοτικισ και Ροςοτικισ Ραραλαβισ δεν
ςυμπεριλαμβάνεται ςτθν περίοδο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ.
Κατά τθν περίοδο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ο ανάδοχοσ ευκφνεται για τθν καλι λειτουργία του ςυνόλου του
εξοπλιςμοφ. Επίςθσ, οφείλει κατά το χρόνο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ να προβαίνει ςτθν προβλεπόμενθ
ςυντιρθςθ και να αποκαταςτιςει οποιαδιποτε βλάβθ με τρόπο και ςε χρόνο που περιγράφεται ςτισ τεχνικζσ
προδιαγραφζσ και ςτα λοιπά τεφχθ τθσ ςφμβαςθσ.
Οι χρόνοι αποκατάςταςθσ βλαβϊν – δυςλειτουργιϊν – αντικατάςταςθ εξοπλιςμοφ – ριτρεσ κακυςτζρθςθσ
επιςκευισ, κακϊσ και οι ςχετικζσ διαδικαςίεσ κακορίηονται από το Ραράρτθμα Δ’ τθσ παροφςασ.
6.4.2 Θ ανωτζρω ζγγραφθ εγγφθςθ κα ςυνοδεφεται από ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΚΑΛΘΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ για κάκε
υπό προμικεια είδοσ ξεχωριςτά, θ οποία κα ιςχφει για χρονικό διάςτθμα κατά τρεισ (03) μινεσ μεγαλφτερο από
τον οριηόμενο ςτθ Σφμβαςθ χρόνο εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ και κα πρζπει να είναι ςφμφωνθ µε το
Υπόδειγμα Δϋ του Ραραρτιματοσ Α’ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Ο χρόνοσ ζναρξθσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ
καλισ λειτουργίασ κα είναι θ θμερομθνία οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ του εξοπλιςμοφ και το
φψοσ τθσ κα ανζρχεται ςε ποςοςτό 3% επί τθσ ςυνολικισ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ εκτόσ ΦΡΑ, με
ανάλογθ ςτρογγυλοποίθςθ. Σε περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ για ζνα ι περιςςότερα τμιματα τθσ
ςφμβαςθσ, το φψοσ τθσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ/εγγυθμζνθσ λειτουργίασ υπολογίηεται επί τθσ κακαρισ
ςυμβατικισ αξίασ τθσ προμικειασ (άνευ ΦΡΑ).
Θ ωσ άνω ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΚΑΛΘΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ αποςκοπεί ςτθν εξαςφάλιςθ τθσ αποκατάςταςθσ των
ελαττωμάτων που ανακφπτουν ι των βλαβϊν που προκαλοφνται κατά τθν περίοδο εγγυθμζνθσ λειτουργίασ.
Για τθν παρακολοφκθςθ τθσ εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του αναδόχου θ επιτροπι
παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ, ι ειδικι επιτροπι που ορίηεται για το ςκοπό αυτόν από τθν ανακζτουςα
αρχι, προβαίνει ςτον απαιτοφμενο ζλεγχο τθσ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου ςτα προβλεπόμενα ςτθν ςφμβαςθ
για τθν εγγυθμζνθ λειτουργία κακ’ όλον τον χρόνο ιςχφοσ τθσ τθρϊντασ ςχετικά πρακτικά. Σε περίπτωςθ μθ
ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου προσ τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ, θ επιτροπι ειςθγείται ςτο αποφαινόμενο
όργανο τθσ ςφμβαςθσ τθν ζκπτωςθ του αναδόχου.
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Θ επιςτροφι τθσ ανωτζρω εγγφθςθσ λαμβάνει χϊρα μετά από τθν ολοκλιρωςθ τθσ περιόδου εγγφθςθσ καλισ
λειτουργίασ.
Μζςα ςε ζνα (01) μινα από τθν λιξθ του προβλεπόμενου χρόνου τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, θ επιτροπι
παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ, ι θ ειδικι επιτροπι, ςυντάςςει ςχετικό πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ
εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ςτο οποίο αποφαίνεται για τθν ςυμμόρφωςθ του αναδόχου ςτισ απαιτιςεισ τθσ
ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ, ολικισ ι μερικισ, του αναδόχου, το ςυλλογικό όργανο μπορεί να
προτείνει τθν κατάπτωςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ λειτουργίασ του παρόντοσ άρκρου. Το πρωτόκολλο
εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ωσ άνω διαδικαςίασ θ εγγυθτικι
επιςτολι καλισ λειτουργίασ αποδεςμεφεται και επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο.

6.5

Καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ- Υποκατάςταςθ αναδόχου

6.5.1 Στθν περίπτωςθ που, κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ καταδικαςτεί αμετάκλθτα για ζνα από
τα αδικιματα που αναφζρονται ςτθν παρ. 2.2.3.1 τθσ παροφςασ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να καταγγείλει
μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του
ΑΚ, περί αμφοτεροβαρϊν ςυμβάςεων.
6.5.2 Εάν ο ανάδοχοσ πτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τεκεί υπό
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ
ςυμβιβαςμοφ ι αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ
κατάςταςθ, προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου, θ ανακζτουςα
αρχι δφναται, ομοίωσ, να καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ,
ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ.
6.5.3 Σε αμφότερεσ τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να
προςκαλζςει τον/τουσ επόμενο/ουσ, κατά ςειρά, μειοδότθ/εσ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ
ςφμβαςθσ και να του/τουσ προτείνει να αναλάβει/ουν τθν παροχι των υπθρεςιϊν του εκπτϊτου αναδόχου, με
τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ και βάςει τθσ προςφοράσ που είχε υποβάλει ο ζκπτωτοσ (ρθτι ριτρα
υποκατάςταςθσ).95

95

Ρρβλ. άρ. 132, παρ. 1δ), περ. αα του ν. 4412/2016.
Ρρβλ., επίςθσ, Κατευκυντιρια Οδθγία 22 τθσ Αρχισ με τίτλο «Σροποποίθςθ ςυμβάςεων κατά τθ διάρκειά τουσ», Κεφάλαιο ΙΙΙ.Δ. ςθμείο Ι, ςελ. 17
(ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΗΓΗ).
Επιςθμαίνεται ότι εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια τθσ Α.Α. να ςυμπεριλάβει ι όχι, ςτο παρόν ςθμείο τθσ Διακιρυξθσ, τθ ριτρα υποκατάςταςθσ
του αναδόχου (άρκρο 6.8.3) ι να διαμορφϊςει τθ ςχετικι ριτρα με διαφορετικοφσ όρουσ. Σε κάκε περίπτωςθ, οι εν λόγω όροι κα πρζπει να είναι
ρθτοί και ςαφείσ και να κείνται εντόσ του υφιςτάμενου νομοκετικοφ πλαιςίου και ιδίωσ των ςχετικϊν επιλογϊν που παρζχει το άρκρο 132 του ν.
4412/2016
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διαγωνιςμό τθσ ............................... (καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν) ςφμφωνα με τθν
(αρικμό/θμερομθνία) ..................... Διακιρυξθ.....................................................99 του Υπουργείου Ναυτιλίασ
και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ / Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν / Διεφκυνςθ Ρρομθκειϊν και
Εποπτείασ Αποκθκϊν/ Τμιμα 2ο Υλοποίθςθσ προμθκειϊν Τακτικϊν Διαγωνιςμϊν, για τθν ανάδειξθ αναδόχου
για τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ: “................................................(τίτλοσ ςφμβαςθσ)”/ για το/α τμιμα/τα

96

Το φψοσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ κακορίηεται ςτθ διακιρυξθ ςε ςυγκεκριμζνο χρθματικό ποςό. Αναγράφεται ολογράφωσ και ςε
παρζνκεςθ αρικμθτικϊσ (άρκρο 72 Ν. 4412/2016).
97
98

99

Ππωσ ορίηεται ςτθ διακιρυξθ.
Συμπλθρϊνεται με όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ.
Συνοπτικι περιγραφι των προσ προμικεια αγακϊν / υπθρεςιϊν, κλπ.
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...............100
Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ από τθ ςυμμετοχι ςτθν ανωτζρω διαδικαςία απορρζουςεσ
υποχρεϊςεισ του/τθσ (................................................- υπζρ ου θ εγγφθςθ) κακ’ όλο τον χρόνο ιςχφοσ τθσ.
Το παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ
αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ μζςα ςε πζντε
(05) θμζρεσ από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.
Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν …………………………………………………..101.
ι
Θ παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι
μποροφμε να κεωριςουμε τθν Τράπεηα μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ εγγυοδοςίασ μασ.
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο τζλοσ
χαρτοςιμου.
Αποδεχόμαςτε να παρατείνομε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ ςασ, ςτο οποίο
επιςυνάπτεται θ ςυναίνεςθ του υπζρ ου για τθν παράταςθ τθσ προςφοράσ, ςφμφωνα με το άρκρο ... τθσ
Διακιρυξθσ, με τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμά ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ
τθσ102.
Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί, ςυνυπολογίηοντασ και το
ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε103.
(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι)

100

Εφόςον θ εγγυθτικι επιςτολι αφορά ςε προςφορά τμιματοσ/τμθμάτων τθσ Διακιρυξθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτα ζγγραφα τθσ
ςφμβαςθσ, ςυμπλθρϊνεται ο αφξων αρικμόσ του/ων τμιματοσ/τμθμάτων για το/α οποίο/α υποβάλλεται προςφορά.
101
ΣΘΜΕΙΩΣΘΓΙΑΤΘΝΤΑΡΕΗΑ: Επιλζγουμε ςυγκεκριμζνο χρόνο λιξθσ ι μζχρι τθν επιςτροφι. Ο χρόνοσ ιςχφοσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ
τουλάχιςτον κατά τριάντα (30) θμζρεσ του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, όπωσ αυτόσ ορίηεται ςτθ διακιρυξθ (άρκρο 72 του Ν. 4412/2016).
102
Άρκρο 72 του Ν. 4412/2016.
103
Ο κακοριςμόσ ανωτάτου ορίου ζκδοςθσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν από τισ τράπεηεσ που λειτουργοφν ςτθν Ελλάδα κεςμοκετικθκε με τθν υπ'
αρικ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν, με τθν οποία και κατζςτθ υποχρεωτικι και θ αναγραφι
τθσ ςχετικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν εγγυθτικι επιςτολι.
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ΥΡΟ∆ΕΙΓΜΑ Βϋ
ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ
Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΤΘΤΑ
ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΘΣ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΟΛΘΡΤΩΝ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΓΩΝ (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.)
Θμερομθνία ζκδοςθσ ……………………………..
Ρροσ: Υπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ / Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν / Διεφκυνςθ
Ρρομθκειϊν και Εποπτείασ Αποκθκϊν/ Τμιμα 2ο Υλοποίθςθσ προμθκειϊν Τακτικϊν Διαγωνιςμϊν, Ακτι
Βαςιλειάδθ Ρφλθ Ε1-Ε2, 185 10
Εγγφθςθ μασ υπ’ αρικμ. ……………….. ποςοφ ………………….……. ευρϊ104.
Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα
παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των
ευρϊ………………………………………………………………………..105
υπζρ του:
(i) *ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου+: (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο) .............................., ΑΦΜ: ................
(διεφκυνςθ) .......................………………………………….., ι
(ii) *ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+: (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ)
.......................………………………………….. ι
(iii) *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των φυςικϊν / νομικϊν προςϊπων
α) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ...................
β) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ...................
γ) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) .................. (ςυμπλθρϊνεται με όλα τα
μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ)
ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ ιδιότθτάσ
τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ,
για τθν καλι εκτζλεςθ του/ων τμιματοσ/των ...................106 τθσ υπ’ αρικ ..... ςφμβαςθσ “................................(τίτλοσ
ςφμβαςθσ)”, ςφμφωνα με τθν (αρικμό/ θμερομθνία) ........................ Διακιρυξθ 107 ........................... του Υπουργείου
Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ / Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν / Διεφκυνςθ Ρρομθκειϊν και
Εποπτείασ Αποκθκϊν/ Τμιμα 2ο Υλοποίθςθσ προμθκειϊν Τακτικϊν Διαγωνιςμϊν και το διαγωνιςμό που
διενεργικθκε τθν ................ ................. (καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν).
Το παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ
αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ μζςα ςε πζντε
(05) θμζρεσ από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.
Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ............... (αν προβλζπεται οριςμζνοσ χρόνοσ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ)
ι μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι μποροφμε να κεωριςουμε
τθν Τράπεηα μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ εγγυοδοςίασ μασ.
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο τζλοσ
χαρτοςιμου.
Αποδεχόμαςτε να παρατείνομε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ ςασ, με τθν
προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμά ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ.
Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί, ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό
τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε108.
(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι)
104
105
106

Ολογράφωσ και ςε παρζνκεςθ αρικμθτικϊσ. Στο ποςό δεν υπολογίηεται ο ΦΡΑ.
Ππωσ υποςθμείωςθ 31.
Εφόςον αφορά ανάκεςθ ςε τμιματα ςυμπλθρϊνεται ο α/α του/ων τμιματοσ/των για τα οποία υπογράφεται θ ςχετικι ςφμβαςθ.

107

Συνοπτικι περιγραφι των προσ προμικεια αγακϊν / υπθρεςιϊν.
Ο κακοριςμόσ ανωτάτου ορίου ζκδοςθσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν από τισ τράπεηεσ που λειτουργοφν ςτθν Ελλάδα κεςμοκετικθκε με τθν
υπ'αρικ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν, με τθν οποία και κατζςτθ υποχρεωτικι και θ
αναγραφι τθσ ςχετικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν εγγυθτικι επιςτολι.
108
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ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ Γϋ
ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΡΟΚΑΤΑΒΟΛΘΣ
Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΤΘΤΑ
ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΘΣ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΟΛΘΡΤΩΝ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΓΩΝ (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.)
Θμερομθνία ζκδοςθσ ……………………………..
Ρροσ: Υπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ / Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν / Διεφκυνςθ
Ρρομθκειϊν και Εποπτείασ Αποκθκϊν/ Τμιμα 2ο Υλοποίθςθσ προμθκειϊν Τακτικϊν Διαγωνιςμϊν, Ακτι
Βαςιλειάδθ Ρφλθ Ε1-Ε2, 185 10
Εγγφθςθ μασ υπ’ αρικμ. ……………….. ποςοφ ………………….……. ευρϊ109.
Ρλθροφορθκικαμε από ………............. (Επωνυμία Αναδόχου, Διεφκυνςθ), ότι θ Σφμβαςθ Νο .......,
“................................(τίτλοσ ςφμβαςθσ)”, ςφμφωνα με τθν (αρικμό/θμερομθνία) ..................... Διακιρυξθ 110
........................... του Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ / Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικϊν
Υπθρεςιϊν / Διεφκυνςθ Ρρομθκειϊν και Εποπτείασ Αποκθκϊν/ Τμιμα 2ο Υλοποίθςθσ προμθκειϊν Τακτικϊν
Διαγωνιςμϊν και το διαγωνιςμό που διενεργικθκε τθν ................................ (καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ
προςφορϊν), ζχει υπογραφεί μεταξφ ςασ ωσ αγοραςτζσ και του:
(i) *ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου+: (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο) .............................., ΑΦΜ: ................
(διεφκυνςθ) .......................………………………………….., ι
(ii) *ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+: (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ)
.......................………………………………….. ι
(iii) *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των φυςικϊν / νομικϊν προςϊπων
α) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ...................
β) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ...................
γ) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) .................. (ςυμπλθρϊνεται με όλα τα
μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ)
ωσ προμθκευτι και αφορά τθν προμικεια ................ (Είδοσ και ποςότθτα προμικειασ), ςυνολικισ αξίασ
................... και ότι ςφμφωνα µε τουσ όρουσ τθσ παραπάνω ςφμβαςθσ δικαιοφται να λάβει από εςάσ
προκαταβολι ίςθ µε ........% τθσ ςυνολικισ αξίασ των υλικϊν ζναντι εγγυθτικισ επιςτολισ προκαταβολισ
ιςόποςθσ αξίασ.
Λαμβάνοντασ υπόψθ τα παραπάνω ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα
επιςτολι υπζρ του:
(i) *ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου+: (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο) .............................., ΑΦΜ: ................
(διεφκυνςθ) .......................………………………………….., ι
(ii) *ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+: (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ)
.......................………………………………….. ι
(iii) *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των φυςικϊν / νομικϊν προςϊπων
α) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ...................
β) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ...................
γ) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) .................. (ςυμπλθρϊνεται με όλα τα
μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ)
ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ ιδιότθτάσ
τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ, και δια τθσ παροφςθσ υποχρεοφμαςτε ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα
παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ να ςασ πλθρϊςουμε ολικϊσ ι μερικϊσ, ςε
περίπτωςθ ολικοφ ι μερικοφ καταλογιςμοφ, το ποςό τθσ εγγυιςεωσ αυτισ κατόπιν ειδοποιιςεϊσ ςασ
καταβάλλοντασ επίςθσ και τόκουσ που αναλογοφν ςε περίπτωςθ εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ ι µθ παράδοςθσ του
προµθκευτζου υλικοφ.
Το παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ
109
110

Ολογράφωσ και ςε παρζνκεςθ αρικμθτικϊσ.
Συνοπτικι περιγραφι των προσ προμικεια αγακϊν / υπθρεςιϊν.
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αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ μζςα ςε πζντε
(05) θμζρεσ από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.
Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ............... (αν προβλζπεται οριςμζνοσ χρόνοσ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ)
ι
μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι μποροφμε να κεωριςουμε
τθν Τράπεηα μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ εγγυοδοςίασ μασ.
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου.
Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από απλό ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ ςασ µε
τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμά ςασ κα µασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ.
Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί, ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό
τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε111.
(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι)

111

Ο κακοριςμόσ ανωτάτου ορίου ζκδοςθσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν από τισ τράπεηεσ που λειτουργοφν ςτθν Ελλάδα κεςμοκετικθκε με τθν
υπ'αρικ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν, με τθν οποία και κατζςτθ υποχρεωτικι και θ
αναγραφι τθσ ςχετικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν εγγυθτικι επιςτολι.
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ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ Δϋ
ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΚΑΛΘΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ
Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΤΘΤΑ
ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΘΣ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΟΛΘΡΤΩΝ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΓΩΝ (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.)
Θμερομθνία ζκδοςθσ ……………………………..
Ρροσ: Υπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ / Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν / Διεφκυνςθ
Ρρομθκειϊν και Εποπτείασ Αποκθκϊν/ Τμιμα 2ο Υλοποίθςθσ προμθκειϊν Τακτικϊν Διαγωνιςμϊν, Ακτι
Βαςιλειάδθ Ρφλθ Ε1-Ε2, 185 10
Εγγφθςθ μασ υπ’ αρικμ. ……………….. ποςοφ ………………….……. ευρϊ112.
Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα
παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των
ευρϊ………………………………………………………………………..113
υπζρ του:
(i) *ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου+: (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο) .............................., ΑΦΜ: ................
(διεφκυνςθ) .......................………………………………….., ι
(ii) *ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+: (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ)
.......................………………………………….. ι
(iii) *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των φυςικϊν / νομικϊν προςϊπων
α) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ...................
β) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ...................
γ) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) .................. (ςυμπλθρϊνεται με όλα τα
μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ)
ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ ιδιότθτάσ
τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ, για τθν εγγυθμζνθ λειτουργία τθσ υπ’ αρικ ..... ςφμβαςθσ
“................................(τίτλοσ ςφμβαςθσ)”, ςφμφωνα με τθν (αρικμό/θμερομθνία) ........................ Διακιρυξθ του
Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ / Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν / Διεφκυνςθ
Ρρομθκειϊν και Εποπτείασ Αποκθκϊν/ Τμιμα 2ο Υλοποίθςθσ προμθκειϊν Τακτικϊν Διαγωνιςμϊν και το
διαγωνιςμό που διενεργικθκε τθν ................ ................. (καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν).
Το παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ
αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ μζςα ςε πζντε
(05) θμζρεσ από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.
Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ............... (αν προβλζπεται οριςμζνοσ χρόνοσ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ)
ι μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι μποροφμε να κεωριςουμε
τθν Τράπεηα μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ εγγυοδοςίασ μασ.
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο τζλοσ
χαρτοςιμου.
Αποδεχόμαςτε να παρατείνομε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ ςασ, με τθν
προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμά ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ.
Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί, ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό
τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε114.
(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι)

112

Ολογράφωσ και ςε παρζνκεςθ αρικμθτικϊσ. Στο ποςό δεν υπολογίηεται ο ΦΡΑ.
Ππωσ υποςθμείωςθ 55.
114
Ο κακοριςμόσ ανωτάτου ορίου ζκδοςθσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν από τισ τράπεηεσ που λειτουργοφν ςτθν Ελλάδα
κεςμοκετικθκε με τθν υπ'αρικ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν, με τθν οποία
και κατζςτθ υποχρεωτικι και θ αναγραφι τθσ ςχετικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν εγγυθτικι επιςτολι.
113
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ΡΑΑΤΘΜΑ Β’
ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΘΣ

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ
ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΘΣΙΩΤΙΚΘΣ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ
ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ & ΕΡΟΡΤΕΙΑΣ ΑΡΟΘΘΚΩΝ
ΤΜΘΜΑ 2ο ΥΛΟΡΟΙΘΣΘΣ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
Αρικμ. Σφμβαςθσ: Τ...../201…..
ΣΥΜΒΑΣΘ ΑΞΙΑΣ ΕΥΩ # …………………………………..……€ #
«Ρρομικεια ςυμπλθρωματικοφ εξοπλιςμοφ τθσ Ακαδθμίασ Εμπορικοφ Ναυτικοφ (Α.Ε.Ν.) Οινουςςϊν τθσ
Ρεριφζρειασ Βορείου Αιγαίου»
και
«Ρρομικεια τεχνικοφ και εκπαιδευτικοφ εξοπλιςμοφ για τθν Ακαδθμία Εμπορικοφ Ναυτικοφ (Α.Ε.Ν.)Ιονίων
Νιςων»
και
«Ρρομικεια και αναβάκμιςθ εξοπλιςμοφ Σχολϊν Εμπορικοφ Ναυτικοφ τθσ Ρεριφζρειασ Αττικισ»
και
«Συμπλιρωςθ – αναβάκμιςθ εξοπλιςμοφ Σχολϊν Εμπορικοφ Ναυτικοφ Κριτθσ (ΑΕΝ ΚΘΤΘΣ)»
και
«Ρρομικεια εξοπλιςμοφ τθσ Δθμόςιασ Σχολισ Εμπορικοφ Ναυτικοφ» , για τισ ανάγκεσ τθσ
ΔΣΕΝ/ΣΡΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Στον Ρειραιά, ςιμερα τθν …… του μθνόσ …........……………., του ζτουσ 202…, θμζρα …............…………. ςτο
Γρ. .............. τ............................................................ του Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ (Ακτι
Βαςιλειάδθ, Ρφλθ Ε1-Ε2, Λιμζνασ Ρειραιϊσ), οι υπογεγραμμζνοι αφενόσ ο …………………………του Υπουργείου
Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ, που εκπροςωπεί µε τθν ιδιότθτά του αυτι και ςφμφωνα µε τισ κείμενεσ
διατάξεισ το Ελλθνικό Δθμόςιο, και αφετζρου θ εταιρεία µε τθν επωνυμία ………….…………………………. και το
διακριτικό τίτλο ……................, ΑΦΜ ……………………………, ΔΟΥ …………………….., που εδρεφει ςτ …………………, Δ/νςθ
………………………., Τ.Κ.…………….., Τθλ. ………………., Φαξ……………………, που κα καλείται ςτο εξισ «ΕΤΑΙΕΙΑ», θ
οποία ςυςτάκθκε µε το υπ’ αρικμ.
……………………….. καταςτατικό, όπωσ αυτό δθμοςιεφκθκε ςτο
......................................... και τθν οποία εκπροςωπεί για τθν υπογραφι τθσ παροφςασ δυνάμει του ανωτζρω
κωδικοποιθμζνου καταςτατικοφ και του υπ’ αρικμ. ……… Ρρακτικοφ του Δ.Σ. (ΦΕΚ ςυγκρότθςθσ Δ.Σ. ςε ςϊμα
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........................................), ο/θ ……………………….., νόμιμοσ εκπρόςωποσ και διαχειριςτισ τθσ .......................... ,
κάτοχοσ του υπ’ αρικμ. ………………………. δελτίου αςτυνομικισ ταυτότθτασ που εκδόκθκε από το
............................................, ςυμφϊνθςαν και ςυναποδζχκθκαν τα εξισ:
Με βάςθ τθν υπ’ αρικμ. …./2021 Διακιρυξθ διενεργικθκε τθν …………………… θλεκτρονικόσ, ανοικτόσ
διαγωνιςμόσ, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει
βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ, για τθν «Ρρομικεια ςυμπλθρωματικοφ εξοπλιςμοφ τθσ Ακαδθμίασ
Εμπορικοφ Ναυτικοφ (Α.Ε.Ν.) Οινουςςϊν τθσ Ρεριφζρειασ Βορείου Αιγαίου», τθν «Ρρομικεια τεχνικοφ και
εκπαιδευτικοφ εξοπλιςμοφ για τθν Ακαδθμία Εμπορικοφ Ναυτικοφ (Α.Ε.Ν.)Ιονίων Νιςων», τθν «Ρρομικεια
και αναβάκμιςθ εξοπλιςμοφ Σχολϊν Εμπορικοφ Ναυτικοφ τθσ Ρεριφζρειασ Αττικισ», τθν «Συμπλιρωςθ –
αναβάκμιςθ εξοπλιςμοφ Σχολϊν Εμπορικοφ Ναυτικοφ Κριτθσ (ΑΕΝ ΚΘΤΘΣ)» και τθν «Ρρομικεια
εξοπλιςμοφ τθσ Δθμόςιασ Σχολισ Εμπορικοφ Ναυτικοφ» , για τισ ανάγκεσ τθσ ΔΣΕΝ/ΣΡΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, για τισ
ανάγκεσ των ΑΕΝ/ΡΛΟΙΑΧΩΝ/ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ, ΑΕΝ/ΡΛΟΙΑΧΩΝ/ΙΟΝΙΩΝ ΝΘΣΩΝ, ΔΣΕΝ/ΣΡΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ,
ΔΣΕΝ/ΣΡΜ/ΑΣΡΟΡΥΓΟΥ, ΑΕΝ/ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ/ΚΘΤΘΣ, ΑΕΝ/ΡΛΟΙΑΧΩΝ/ΑΣΡΟΡΥΓΟΥ – ΚΕΣΕΝ/ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ
και ςυγκεκριμζνα των κάτωκι ειδϊν:
ΕΙΔΟΣ (Α): Ρροςομοιωτισ GMDSS για τισ ανάγκεσ τθσ ΑΕΝ/Ρλοιάρχων/Οινουςςϊν, προχπολογιςκείςασ αξίασ
230.000,00 ευρϊ (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ και λοιπϊν κρατιςεων) Συςτθμικόσ Αρικμόσ:
138649,
ΕΙΔΟΣ (Β): Ρροςομοιωτισ ECDIS-RADAR ARPA για τισ ανάγκεσ τθσ ΑΕΝ/Ρλοιάρχων/Οινουςςϊν,
προχπολογιςκείςασ αξίασ 290.000,00 ευρϊ (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ και λοιπϊν κρατιςεων)
Συςτθμικόσ Αρικμόσ: 138650,
ΕΙΔΟΣ (Γ): Ρροςομοιωτισ χειριςμοφ υγροφ φορτίου για τισ ανάγκεσ τθσ ΑΕΝ/Ρλοιάρχων/Οινουςςϊν,
προχπολογιςκείςασ αξίασ 220.000,00 ευρϊ (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ και λοιπϊν κρατιςεων)
Συςτθμικόσ Αρικμόσ:138652,
ΕΙΔΟΣ (Δ): Ρροςομοιωτισ χειριςμοφ υγροφ φορτίου για τισ ανάγκεσ τθσ ΑΕΝ/Ρλοιάρχων/ Ιονίων Νιςων,
προχπολογιςκείςασ αξίασ 220.000,00 ευρϊ (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ και λοιπϊν κρατιςεων)
Συςτθμικόσ Αρικμόσ: 138653,
ΕΙΔΟΣ (Ε):

Σφςτθμα προςομοίωςθσ πυρκαγιάσ ςε κλειςτό χϊρο για τισ ανάγκεσ τθσ
ΔΣΕΝ/ΣΡΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ προχπολογιςκείςασ αξίασ #100.000,00€# (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ
και λοιπϊν κρατιςεων) Συςτθμικόσ Αρικμόσ :138654,

ΕΙΔΟΣ (ΣΤ): Εργαςτιριο καυςίμων - λιπαντικϊν για τισ ανάγκεσ τθσ ΑΕΝ/Μθχανικϊν/Κριτθσ,
προχπολογιςκείςασ αξίασ 169.572,65 ευρϊ (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ και λοιπϊν κρατιςεων)
Συςτθμικόσ Αρικμόσ: 138655,
ΕΙΔΟΣ (Η):

Εργαςτιριο ψφξθσ - κλιματιςμοφ για τισ ανάγκεσ τθσ ΑΕΝ/Μθχανικϊν/Κριτθσ, προχπολογιςκείςασ
αξίασ 148.376,07 ευρϊ (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ και λοιπϊν κρατιςεων) Συςτθμικόσ
Αρικμόσ:138656,

ΕΙΔΟΣ (Θ): Ρροςομοιωτισ ECDIS-RADAR ARPA για τισ ανάγκεσ τθσ ΑΕΝ/Ρλοιάρχων/Αςπροπφργου,
προχπολογιςκείςασ αξίασ 290.000,00 ευρϊ (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ και λοιπϊν κρατιςεων)
Συςτθμικόσ Αρικμόσ: 138657,
ΕΙΔΟΣ (Θ): Ρροςομοιωτισ μθχανοςταςίου για τισ ανάγκεσ του ΚΕΣΕΝ/ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ, προχπολογιςκείςασ αξίασ
520.000,00 ευρϊ (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ και λοιπϊν κρατιςεων) Συςτθμικόσ
Αρικμόσ:138658,
ΕΙΔΟΣ (Ι):

Σκάφοσ επιβίωςθσ – κωπιλατθ δεκαεξάκωπθ λζμβοσ για τισ ανάγκεσ τθσ
ΔΣΕΝ/ΣΡΜ/Αςπροπφργου, προχπολογιςκείςασ αξίασ 70.000,00 ευρϊ (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ
και λοιπϊν κρατιςεων) Συςτθμικόσ Αρικμόσ: 138659,

ΕΙΔΟΣ (ΙΑ): Σφςτθμα προςομοίωςθσ πυρκαγιάσ ςε κλειςτό χϊρο για τισ ανάγκεσ τθσ
ΔΣΕΝ/ΣΡΜ/Αςπροπφργου, προχπολογιςκείςασ αξίασ 100.000,00 ευρϊ (ςυμπεριλαμβανομζνου
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ΦΡΑ και λοιπϊν κρατιςεων) Συςτθμικόσ Αρικμόσ: 138660,

ςυνολικισ προχπολογιςκείςασ αξίασ ςφμβαςθσ δφο εκατομμυρίων τριακοςίων πενιντα επτά χιλιάδων
εννιακοςίων ςαράντα οκτϊ ευρϊ και εβδομιντα δφο λεπτϊν του ευρϊ #2.357.948,72€#
(ςυμπεριλαμβανομζνων ΦΡΑ και λοιπϊν κρατιςεων) με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από
οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ(προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ:
#1.901.571,54€#, ΦΡΑ: #456.377,18€).
Αποτζλεςμα του παραπάνω αναφερομζνου διαγωνιςμοφ ιταν θ κατακφρωςθ τθσ εν κζματι προμικειασ
με τθν υπ’ αρικμ. ………………………….. Απόφαςθ του .................................. ςτθν εταιρεία με τθν επωνυμία:
«………………………............……………» και το διακριτικό τίτλο .................................., ςφμφωνα με τθν προςφορά τθσ,
αντί του ςυνολικοφ ποςοφ των ……………………….€ (…………………………………………………), ςυμπεριλαμβανομζνων των
νομίμων κρατιςεων, ωσ αναλυτικά αναφζρεται ςτα επόμενα άρκρα.
Για τθν υπογραφι τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ διατυπϊκθκαν οι α) με αρικ. πρωτ.: …………../….-….-202…
«Ζγκριςθ ςχεδίου ςφμβαςθσ για το Υποζργο «………………………………………………………………. (ςυμπλθρϊνεται κατά
περίπτωςθ)» τθσ Ρεριφζρειασ Αττικισ/Ειδικισ Υπθρεςίασ Διαχείριςθσ Ε.Ρ. Ρεριφζρειασ Αττικισ, β) με αρικ.
πρωτ.:
…………../….-….-202…
«Ζγκριςθ
ςχεδίου
ςφμβαςθσ
για
το
Υποζργο
«………………………………………………………………. (ςυμπλθρϊνεται κατά περίπτωςθ)» τθσ Ρεριφζρειασ Βορείου
Αιγαίου/Ειδικισ Υπθρεςίασ Διαχείριςθσ Ε.Ρ. Βορείου Αιγαίου), γ) με αρικ. πρωτ.: …………../….-….-202…
«Ζγκριςθ ςχεδίου ςφμβαςθσ για το Υποζργο «………………………………………………………………. (ςυμπλθρϊνεται κατά
περίπτωςθ)» τθσ Ρεριφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ /Ειδικισ Υπθρεςίασ Διαχείριςθσ Ε.Ρ. Κεντρικισ
Μακεδονίασ, δ) με αρικ. πρωτ.: …………../….-….-202… «Ζγκριςθ ςχεδίου ςφμβαςθσ για το Υποζργο
«………………………………………………………………. (ςυμπλθρϊνεται κατά περίπτωςθ)» τθσ Ρεριφζρειασ Κριτθσ/Ειδικισ
Υπθρεςίασ Διαχείριςθσ Ε.Ρ. Κριτθσ και ε) με αρικ. πρωτ.: …………../….-….-202… «Ζγκριςθ ςχεδίου ςφμβαςθσ για
το Υποζργο «………………………………………………………………. (ςυμπλθρϊνεται κατά περίπτωςθ)» τθσ Ρεριφζρειασ
Ιονίων Νιςων/Ειδικισ Υπθρεςίασ Διαχείριςθσ Ε.Ρ. Ιονίων Νιςων.
Σφμφωνα με τθν αρικ. 20977/23-8-2007 (ΦΕΚ 1673/Β/23-8-2007) κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν
Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ «Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του Ν. 3310/2005, όπωσ
τροποποιικθκε με το Ν. 3414/2005», θ εταιρεία «……………………………………………», υπζβαλε τθν από …..-…..201……. υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 του Ν.1599/1986 του νομίμου εκπροςϊπου τθσ ότι δεν ζχει εκδοκεί
καταδικαςτικι απόφαςθ κατά τθν ζννοια του άρκρου 3 του Ν. 3310/2005 όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο
3 του Ν. 3414/2005.
Θ από ….-…..-…. ιτρα ακεραιότθτασ του αναδόχου με τθν επωνυμία ………… θ οποία τίκεται ςτθν
παροφςα ωσ Ραράρτθμα αυτισ.
Φςτερα από αυτά, ο …………………........................, με τθν παραπάνω ιδιότθτά του, ανακζτει ςτθν ΕΤΑΙΕΙΑ
και αυτι αναλαμβάνει τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ με τουσ κατωτζρω όρουσ και ςυμφωνίεσ τισ οποίεσ
αποδζχεται ανεπιφφλακτα.
ΑΘΟ 1ο
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
Θ ΕΤΑΙΕΙΑ υποχρεοφται να προβεί ςτθν προμικεια-παράδοςθ και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ Σχολϊν
εκάςτοτε Ακαδθμίασ Εμπορικοφ Ναυτικοφ (ΑΕΝ/Ρλοιάρχων/Οινουςςϊν, ΑΕΝ/Ρλοιάρχων/Ιονίων Νιςων,
ΑΕΝ/Μθχανικϊν/Κριτθσ, ΑΕΝ/Ρλοιάρχων/Αςπροπφργου), ι του εκάςτοτε Κζντρου Επιμόρφωςθσ Στελεχϊν
Εμπορικοφ Ναυτικοφ (ΚΕΣΕΝ/Μθχανικϊν) ι των ΔΣΕΝ/ΣΡΜ/Αςπροπφργου και ΔΣΕΝ/ΣΡΜ/Μακεδονίασ και
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ειδικότερα του/των κάτωκι είδουσ/ειδϊν: (ςυμπλθρϊνεται κατά περίπτωςθ), όπωσ αναλυτικά αυτά
περιγράφεται ςτθν Απόφαςθ Κατακφρωςθσ, ςε ςυνδυαςμό µε τθν προςφορά τθσ ΕΤΑΙΕΙΑΣ (Τεχνικι Οικονομικι) κακϊσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ (Ραράρτθμα Δ’) τθσ υπ’ αρικμ. 13/2021 Διακιρυξθσ, οι όροι
τθσ οποίασ αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ.
ΑΘΟ 2o
ΡΟΣΟΤΘΤΑ - ΕΙΔΟΣ - ΑΞΙΑ - ΕΝΔΙΑΦΕΟΜΕΝΘ ΥΡΘΕΣΙΑ
Οι ποςότθτεσ, τα είδθ, οι τιμζσ και θ Υπθρεςία για τθν οποία προορίηονται, ορίηονται ωσ κατωτζρω:
Εργοδότθσ ι Κφριοσ του
Ζργου:

Είδοσ

Μονάδα
Μζτρθςθσ

Ροςότθτα

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

Ελλθνικό
Δθμόςιο
/
Υπουργείο Ναυτιλίασ &
Νθςιωτικισ Ρολιτικισ /
Αρχθγείο
Λιμενικοφ
Σϊματοσ / Διεφκυνςθ
Εκπαίδευςθσ Ναυτικϊν

Αξία ….. :
Κρατιςεισ υπζρ τρίτων
ΦΡΑ :

€
€

Γενικό Σφνολο:

€

Θ ανωτζρω τιμι νοείται για παράδοςθ των ανωτζρω ειδϊν, με όλεσ τισ ςυνομολογθκείςεσ ιδιότθτεσ και
άνευ πραγματικϊν ελαττωμάτων, κατά πλιρθ κυριότθτα, νομι και κατοχι και ελεφκερων παντόσ νομικοφ
ελαττϊματοσ, με μζριμνα, ευκφνθ και δαπάνθ τθσ ΕΤΑΙΕΙΑΣ ςτον τόπο που ορίηεται ςτθ διακιρυξθ
(ΡΑΑΤΘΜΑ Δϋ) και ςυμπεριλαμβάνει κρατιςεισ και κάκε είδουσ δαπάνθ και τα ζξοδα μεταφοράσ.
Θ παραπάνω τιμι κα παραμείνει ςτακερι κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ και δεν
υπόκειται ςε καμία μεταβολι από οποιαδιποτε αιτία.
Θ ΕΤΑΙΕΙΑ βαρφνεται, κατά περίπτωςθ, µε κρατιςεισ, μεταφορικά, ζξοδα εκτελωνιςμοφ, αςφάλιςθ
ειδϊν, ηυγιςτικά, εκφορτωτικά, κλπ ζξοδα - επιβαρφνςεισ μζχρι τθν προςικουςα, κατά τουσ όρουσ του παρόντοσ
άρκρου, παράδοςθ των υπό προμικεια ειδϊν.
ΑΘΟ 3ο
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ
Τα υπό προμικεια είδθ, που αναφζρονται ςτα Άρκρα 1 και 2, κα ανταποκρίνονται ςτα τεχνικά
χαρακτθριςτικά που προβλζπονται ςτθν προςφορά τθσ ΕΤΑΙΕΙΑΣ (τεχνικι – οικονομικι) και κα καλφπτει τουσ
όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, οι οποίεσ αναλφονται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Δϋ τθσ αρικ. 13/2021 Διακιρυξθσ
και αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςθσ.
Επίςθσ, θ ΕΤΑΙΕΙΑ πζρα από τθν υποχρζωςι τθσ για ςυμμόρφωςθ µε τουσ όρουσ, τισ τεχνικζσ
προδιαγραφζσ τθσ Διακιρυξθσ και τθν Ρροςφορά τθσ (τεχνικι – οικονομικι), οφείλει να καταςκευάςει και να
εγκαταςτιςει τα υπό προμικεια είδθ ςφμφωνα µε τουσ καλϊσ εννοοφμενουσ κανόνεσ ορκισ τεχνικισ και
πρακτικισ, κα υπόκειται δε ςτον ζλεγχο και κα ςυμμορφϊνεται µε τισ οδθγίεσ των αρμόδιων Υπθρεςιϊν και
Επιτροπϊν του Υπουργείου.
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ΑΘΟ 4ο
ΡΑΑ∆ΟΣΘ – ΡΑΑΛΑΒΘ
ΡΑΑΔΟΣΘ:Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα υπό προμικεια είδθ ςε πλιρθ λειτουργία και ζτοιμα
προσ χριςθ (με ευκφνθ και δαπάνθ του ιδίου) όπωσ ειδικότερα ορίηεται ςτο Ραράρτθμα Δ’ Τεχνικζσ
Ρροδιαγραφζσ τθσ Διακιρυξθσ και τθν Ρροςφορά τθσ ΕΤΑΙΕΙΑΣ (τεχνικι – οικονομικι), ωσ ακολοφκωσ :
 τα είδθ (Α) ζωσ (Δ) και (ΣΤ) ζωσ (Ι) εντόσ ζξι (06) μθνϊν από τθν επομζνθ τθσ θμερομθνίασ υπογραφισ τθσ
Σφμβαςθσ,
 τα είδθ (Ε) και (ΙΑ) εντόσ δφο (02) μθνϊν από τθν επομζνθ τθσ θμερομθνίασ υπογραφισ τθσ Σφμβαςθσ.
Ωσ τόποσ παράδοςθσ των προαναφερόμενων ειδϊν ορίηεται θ εκάςτοτε Ακαδθμία Εμπορικοφ Ναυτικοφ
(ΑΕΝ/Ρλοιάρχων/Οινουςςϊν,
ΑΕΝ/Ρλοιάρχων/Ιονίων
Νιςων,
ΑΕΝ/Μθχανικϊν/Κριτθσ,
ΑΕΝ/Ρλοιάρχων/Αςπροπφργου), ι το εκάςτοτε Κζντρο Επιμόρφωςθσ Στελεχϊν Εμπορικοφ Ναυτικοφ
(ΚΕΣΕΝ/Μθχανικϊν) ι θ ΔΣΕΝ/ΣΡΜ/Αςπροπφργου και ΔΣΕΝ/ΣΡΜ/Μακεδονίασ για τα οποία αυτά προορίηονται,
ςφμφωνα και με τα αναφερόμενα ςτο Ραράρτθμα Δ’ (Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ) τθσ παροφςασ.
Στουσ ανωτζρω χρόνουσ ςυμπεριλαμβάνεται και θ παροχι υπθρεςιϊν εκπαίδευςθσ. Στουσ παραπάνω
χρόνουσ δεν περιλαμβάνεται ο χρόνοσ οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ.
Για τυχόν κακυςτεριςεισ από τον ανωτζρω χρόνο παράδοςθσ κα επιβάλλονται ςτθν ΕΤΑΙΕΙΑ οι
προβλεπόµενεσ από τθν κείμενθ νομοκεςία κυρϊςεισ. Κακυςτεριςεισ που οφείλονται ςτθν Υπθρεςία δεν
υπολογίηονται ςτο χρόνο παράδοςθσ.
Θ πραγματοποίθςθ τθσ εκπαίδευςθσ κα γίνει ςτισ κατά τόπουσ Α.Ε.Ν. και Σ.Δ.Ε.Ν. και Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. μετά τθν
εγκατάςταςθ των μθχανθμάτων των ςυςκευϊν και των ςυςτθμάτων και κα ζχει ολοκλθρωκεί εντόσ του χρόνου
παράδοςθσ ςφμφωνα με τα αναλυτικά οριηόμενα ςε ζκαςτο υπό προμικεια είδοσ ςτο Ραράρτθμα Δ’ (Τεχνικζσ
Ρροδιαγραφζσ) τθσ παροφςασ.
Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ του είδουσ μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ
ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ , με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρου 206 του
Ν.4412/2016, όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει, υπό τισ ακόλουκεσ ςωρευτικζσ προχποκζςεισ:
α) τθροφνται οι όροι του άρκρου 132 του Ν.4412/2016 περί τροποποίθςθσ ςυμβάςεων κατά τθ διάρκειά
τουσ,
β) ζχει εκδοκεί αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ
μετά από γνωμοδότθςθ αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου είτε με πρωτοβουλία τθσ ανακζτουςασ αρχισ και
εφόςον ςυμφωνεί ο προμθκευτισ είτε φςτερα από ςχετικό αίτθμα του προμθκευτι, το οποίο υποβάλλεται
υποχρεωτικά πριν από τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου,
γ) το χρονικό διάςτθμα τθσ παράταςθσ είναι ίςο ι μικρότερο από τον αρχικό ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ.
Στθν περίπτωςθ που το αίτθμα υποβάλλεται από τον ανάδοχο επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του άρκρου 207
του Ν. 4412/2016 για εκπρόκεςμθ παράδοςθ προμικειασ. Στθν περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου
παράδοςθσ, ο χρόνοσ παράταςθσ δεν ςυνυπολογίηεται ςτον ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ.
Με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, θ οποία εκδίδεται φςτερα από
γνωμοδότθςθ του οργάνου τθσ περ. β’ τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016 όπωσ ιςχφει, ο ςυμβατικόσ
χρόνοσ φόρτωςθσ - παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να μετατίκεται. Μετάκεςθ επιτρζπεται μόνο όταν
ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι, που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν
εμπρόκεςμθ παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν. Στισ περιπτϊςεισ μετάκεςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου φόρτωςθσ παράδοςθσ δεν επιβάλλονται κυρϊςεισ ςτον ανάδοχο.
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Αν τα είδθ φορτωκοφν ι παραδοκοφν/εγκαταςτακοφν ι αντικαταςτακοφν μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ
χρόνου και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του
Ν.4412/2016, επιβάλλεται πρόςτιμο 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα.
Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων ειδϊν, χωρίσ
ΦΡΑ. Εάν τα είδθ που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των ειδϊν που παραδόκθκαν
εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ αυτϊν. Κατά τον
υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ ι παράδοςθ/εγκατάςταςθ ι
αντικατάςταςθ των ειδϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου
οργάνου (Επιτροπι Διενζργειασ), δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα
διάφορα ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο προμθκευτισ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο
χρόνοσ φόρτωςθσ - παράδοςθσ.
Εφόςον ο προμθκευτισ ζχει λάβει προκαταβολι, εκτόσ από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτζρω πρόςτιμο,
καταλογίηεται ςε βάροσ του και τόκοσ επί του ποςοφ τθσ προκαταβολισ, που υπολογίηεται από τθν επόμενθ τθσ
λιξθσ του ςυμβατικοφ χρόνου, μζχρι τθν προςκόμιςθ του ςυμβατικοφ είδουσ, με το ιςχφον κάκε φορά ανϊτατο
όριο του ποςοςτοφ του τόκου υπερθμερίασ.
Θ είςπραξθ του προςτίμου και των τόκων επί τθσ προκαταβολισ γίνεται με παρακράτθςθ από το ποςό
πλθρωμισ του προμθκευτι ι, ςε περίπτωςθ ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ κατάπτωςθ τθσ
εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ αντίςτοιχα, εφόςον ο προμθκευτισ δεν κατακζςει το απαιτοφμενο
ποςό.
Σε περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δε φόρτωςε, παρζδωςε/εγκατζςτθςε ι αντικατζςτθςε τα ςυμβατικά είδθ ι
δεν επιςκεφαςε ι ςυντιρθςε αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δόκθκε,
ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του Ν. 4412/2016, κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν
ανάκεςθ που ζγινε ςτο όνομα του και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ του αρμοδίου
αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου.
Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ, ανάκεςθ ι ςφμβαςθ,
επιβάλλονται, με απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το
οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ:
α) Ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ ι καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, κατά περίπτωςθ.
β) Είςπραξθ εντόκωσ τθσ προκαταβολισ που χορθγικθκε ςτον ζκπτωτο από τθ ςφμβαςθ ανάδοχο είτε από
ποςόν που δικαιοφται να λάβει είτε με κατάκεςθ του ποςοφ από τον ίδιο είτε με κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ
προκαταβολισ. Ο υπολογιςμόσ των τόκων γίνεται από τθν θμερομθνία λιψθσ τθσ προκαταβολισ από τον
προμθκευτι μζχρι τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ απόφαςθσ κιρυξθσ του ωσ εκπτϊτου, με το ιςχφον κάκε
φορά ανϊτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από τθν θμερομθνία δε αυτι και μζχρι τθσ
επιςτροφισ τθσ, με το ιςχφον κάκε φορά επιτόκιο για τόκο υπερθμερίασ.
γ) Ππωσ ορίηεται από τθν περ. γ) τθσ παρ. 4 του άρκρου 103 του ν. 4412/2016, καταλογιςμόσ του
διαφζροντοσ, που προκφπτει εισ βάροσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον αυτι προμθκευτεί τα αγακά, που
δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα, ανακζτοντασ το ανεκτζλεςτο
αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ ςτον επόμενο κατά ςειρά κατάταξθσ οικονομικό φορζα που είχε λάβει μζροσ
ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. Αν ο οικονομικόσ φορζασ του προθγοφμενου εδαφίου δεν
αποδεχκεί τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να προμθκευτεί τα αγακά, που δεν
προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα, από τρίτο οικονομικό φορζα είτε με
διενζργεια νζασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ςφμβαςθσ είτε με προςφυγι ςτθ διαδικαςία διαπραγμάτευςθσ,
χωρίσ προθγοφμενθ δθμοςίευςθ, εφόςον ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ του άρκρου 32 του ν. 4412/2016.
Το διαφζρον υπολογίηεται με τον ακόλουκο τφπο:
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Δ = (ΤΚΤ-ΤΚΕ) x Ρ Ππου: Δ = Διαφζρον που κα προκφψει εισ βάροσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον αυτι
προμθκευτεί τα αγακά που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα, ςφμφωνα με
τα ανωτζρω αναφερόμενα. Το διαφζρον λαμβάνει κετικζσ τιμζσ, αλλιϊσ κεωρείται ίςο με μθδζν.
ΤΚΤ = Τιμι κατακφρωςθσ τθσ προμικειασ των αγακϊν, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο
οικονομικό φορζα ςτον νζο ανάδοχο.
ΤΚΕ = Τιμι κατακφρωςθσ τθσ προμικειασ των αγακϊν, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο
οικονομικό φορζα, ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ από τθν οποία κθρφχκθκε ζκπτωτοσ ο οικονομικόσ φορζασ.
Ρ = Συντελεςτισ προςαφξθςθσ προςδιοριςμοφ τθσ ζμμεςθσ ηθμίασ που προκαλείται ςτθν ανακζτουςα αρχι από
τθν ζκπτωςθ του αναδόχου ο οποίοσ λαμβάνει τθν τιμι 1,01.
Ο καταλογιςμόσ του διαφζροντοσ επιβάλλεται ςτον ζκπτωτο οικονομικό φορζα με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ
αρχισ, που εκδίδεται ςε αποκλειςτικι προκεςμία δεκαοκτϊ (18) μθνϊν μετά τθν ζκδοςθ και τθν κοινοποίθςθ
τθσ απόφαςθσ κιρυξθσ εκπτϊτου, και εφόςον κατακυρωκεί θ προμικεια των αγακϊν που δεν προςκομίςτθκαν
προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα ςε τρίτο οικονομικό φορζα. Για τθν είςπραξθ του διαφζροντοσ
από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα μπορεί να εφαρμόηεται θ διαδικαςία του Κϊδικα Είςπραξθσ Δθμόςιων
Εςόδων. Το διαφζρον ειςπράττεται υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ.
δ) Επιπλζον μπορεί να επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 74 του Ν.4412/2016 αποκλειςμόσ του
αναδόχου από τθ ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων.
ΡΑΑΛΑΒΘ: Θ παραλαβι των ςυμβατικϊν ειδϊν κα πραγματοποιθκεί από τθν αρμόδια Επιτροπι
Ραρακολοφκθςθσ – Ραραλαβισ του Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ, που κα οριςκεί, εντόσ ενόσ
(01) μθνόσ από τθν θμερομθνία παράδοςθσ ζκαςτου είδουσ κατά τα αναλυτικά οριηόμενα ςτο Ραράρτθμα Δϋ τθσ
Διακιρυξθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν κείμενθ νομοκεςία, ςτθν αρικ. Ρ1/2489/22-8-1995 Απόφαςθ ΥΡΕΜ
και ιδίωσ ςτα άρκρα 208 και 209 του Ν.4412/2016 (Α’ 147).
Το κόςτοσ διενζργειασ των ελζγχων και δοκιμϊν βαρφνει τον προμθκευτι.
Επιςθμαίνεται ότι μετά τθν παράδοςθ και εγκατάςταςθ των υπό προμικεια ειδϊν κα πρζπει θ ΕΤΑΙΕΙΑ
να μεριμνιςει για τθν τοποκζτθςθ πινακίδων ςε εμφανζσ ςθμείο, όπου κα αναγράφεται ότι θ εν λόγω
προμικεια ζγινε µε ςυγχρθματοδότθςθ του Ευρωπαϊκοφ Ταμείου Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ (λεπτομζρειεσ
ςχετικοφ κειμζνου κακϊσ και διαςτάςεισ επιγραφισ - γραμματοςειράσ κ.λπ. κα δοκοφν από τθν Υπθρεςία).
Θ παραλαβι κα γίνει τμθματικά ανά είδοσ ι για το ςφνολο των ειδϊν ςε περίπτωςθ που ολοκλθρωκεί
ταυτόχρονα θ παράδοςθ όλων των ειδϊν. Θ Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ-Ραραλαβισ κα εκδίδει Ρρωτόκολλο
οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ με τθν παραλαβι του κάκε είδουσ.
Άρκρο 5ο
ΕΓΓΥΘΜΕΝΘ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ – ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘ
ΕΓΓΥΘΣΕΙΣ: (Συμπλθρϊνεται κατά περίπτωςθ) [Ραράρτθμα Δ’ (Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ κάκε Είδουσ) τθσ
Διακιρυξθσ+
ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘ: (Συμπλθρϊνεται κατά περίπτωςθ) [Ραράρτθμα Δ’ (Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ κάκε Είδουσ) τθσ
Διακιρυξθσ+
Κατά τα λοιπά για τθν εγγυθμζνθ λειτουργία ιςχφουν τα όςα ορίηονται ςτθ Διακιρυξθ ςε ςυνδυαςμό με τθν
τεχνικι και οικονομικι προςφορά τθσ προμθκεφτριασ εταιρείασ.

Άρκρο 6ο
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ΡΛΘΩΜΘ – ΚΑΤΘΣΕΙΣ
1. Θ πλθρωμι τθσ αξίασ των ειδϊν ςτον ανάδοχο κα γίνει: (επιλζγεται το αϋι το βϋ)
α. Με τθν εξόφλθςθ του 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι των ειδϊν,
β. Με τθν χοριγθςθ ζντοκθσ προκαταβολισ μζχρι ποςοςτοφ 50% τθσ ςυμβατικισ αξίασ (απαλλάςςεται
ΦΡΑ), με τθν κατάκεςθ ιςόποςθσ εγγφθςθσ και τθν καταβολι του υπολοίπου μετά τθν οριςτικι παραλαβι
των ειδϊν.
Θ χοριγθςθ τθσ ανωτζρω προκαταβολισ κα γίνεται ςφμφωνα µε τα προβλεπόμενα ςτο Ν. 4412/2016 και ιδίωσ
ςτο άρκρο 72 αυτοφ.
Επιςθμαίνεται ότι θ χορθγοφμενθ προκαταβολι είναι ζντοκθ από τθν θμερομθνία καταβολισ τθσ,
επιβαρυνόμενθ με το φψοσ επιτοκίου που κακορίηεται με απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν.
Θ απόςβεςθ τθσ προκαταβολισ και θ επιςτροφι τθσ εγγφθςθσ προκαταβολισ πραγματοποιοφνται, ςφμφωνα με
τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016, όπωσ ιςχφει, και τουσ όρουσ τθσ Ρρόςκλθςθσ – Διακιρυξθσ.
Θ προκαταβολι απαγορεφεται να χρθςιμοποιθκεί για δαπάνεσ που δεν ςχετίηονται άμεςα ι ζμμεςα με το
αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ.
Σε περίπτωςθ επιλογισ πλθρωμισ µε προκαταβολι κατά τθν εξόφλθςθ κα παρακρατείται τόκοσ επί τθσ
ειςπραχκείςθσ προκαταβολισ και για χρονικό διάςτθμα υπολογιηόμενο από τθν θμερομθνία λιψεωσ αυτισ
μζχρι τθν θμερομθνία οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ. Για τον υπολογιςμό του τόκου κα
λαμβάνεται υπόψθ το φψοσ του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δθμοςίου 12μθνθσ διάρκειασ που κα
ιςχφει κατά τθν θμερομθνία λιψθσ τθσ προκαταβολισ προςαυξθμζνο κατά 0,25 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ το οποίο
κα παραμζνει ςτακερό μζχρι τθν εξάντλθςθ του ποςοφ τθσ χορθγθκείςασ προκαταβολισ.
Οι παραπάνω τρόποι πλθρωμισ εφαρμόηονται και ςτισ τμθματικζσ παραδόςεισ.
2. Θ πλθρωμι τθσ ςυμβατικισ αξίασ των υπό προμικεια ειδϊν κα γίνει τμθματικά ανά είδοσ ι ςυνολικά
μετά τθν οριςτικι παραλαβι των ειδϊν, φςτερα από ζγγραφθ εντολι των αρμόδιων Ρεριφερειακϊν Ταμείων
Ανάπτυξθσ τθσ Ρεριφζρειασ Βορείου Αιγαίου, τθσ Ρεριφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ, τθσ Ρεριφζρειασ Αττικισ,
τθσ Ρεριφζρειασ Ιονίων Νιςων και τθσ Ρεριφζρειασ Κριτθσ και μετά από τθ διαβίβαςθ των απαραίτθτων
δικαιολογθτικϊν πλθρωμισ, μζςω θλεκτρονικισ τραπεηικισ (e-banking) ςτο όνομα τθσ ΕΤΑΙΕΙΑΣ
«……………………………………………» μζχρι του ποςοφ των ……..…………….€.
Για τθ διενζργεια τθσ πλθρωμισ τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται είναι κατ’ ελάχιςτον τα εξισ:
α) Ρρωτόκολλο οριςτικισ ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ, ςφμφωνα με το άρκρο 208 του Ν. 4412/2016.
β) Αποδεικτικό ειςαγωγισ των ειδϊν ςτθν αποκικθ του φορζα.
γ) Τιμολόγιο του προμθκευτι.
δ) Ριςτοποιθτικά Φορολογικισ και Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ.
* Ρζραν των ανωτζρω δικαιολογθτικϊν οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι,
μποροφν να ηθτιςουν και οποιοδιποτε άλλο δικαιολογθτικό, εφόςον προβλζπεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
3. Θ δαπάνθ για τθν πλθρωμι τθσ προμικειασ υπόκειται ςε υπζρ τρίτων κρατιςεισ, όπωσ αυτζσ αναγράφονται
ςτισ ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ τθσ Διακιρυξθσ-Ρρόςκλθςθσ, οι οποίεσ ανζρχονται ςε:
α) Κράτθςθ 0,07% υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων θ οποία υπολογίηεται επί τθσ
αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ
(άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει),
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β) Κράτθςθ 0,02% υπζρ τθσ ανάπτυξθσ και ςυντιρθςθσ του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ , θ οποία υπολογίηεται επί τθσ
αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε
κάκε πλθρωμι από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό του Υπουργείου Ψθφιακισ
Διακυβζρνθςθσ ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του Ν. 4412/2016115 όπωσ αυτό ζχει τροποποιθκεί και
ιςχφει, υπό τθν προχπόκεςθ ζκδοςθσ τθσ προβλεπόμενθσ ςτθν προαναφερόμενθ διάταξθ ΚΥΑ.
γ) Κράτθςθ 0,06% υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ
κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ (άρκρο
350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).116
*Οι ωσ άνω κρατιςεισ *(α) - (γ)+ υπόκεινται περαιτζρω ςε παρακράτθςθ χαρτοςιμου 3% (ποςό Α’)
ςφμφωνα με τα άρκρα 12 και 13 του Κϊδικα Τελϊν Χαρτοςιμου και ειςφορά υπζρ ΟΓΑ που αντιςτοιχεί ςε
ποςοςτό 20% επί του Α’ ποςοφ ςφμφωνα με το Ν. 4169/1961.
Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ
αξίασ 4% ι/και 8% επί του κακαροφ ποςοφ, αναλόγωσ αν πρόκειται για προμικεια αγακοφ ι παροχι υπθρεςίασ.
Οι υπζρ του δθμοςίου ι τρίτων κρατιςεισ για φόρουσ, τζλθ ι δικαιϊματα κλπ αφαιροφνται από τθν πλθρωμι
του δικαιοφχου.
4. Οι πιςτϊςεισ κα βαρφνουν το Ρρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων (ΡΔΕ), ΣΑΕΡ 088/1 , ΣΑΕΡ 022/1, ΣΑΕΡ
008/1, ΣΑΕΡ 002/1 , ΣΑΕΡ 085/1. Οι δράςεισ χρθματοδοτοφνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ
Ανάπτυξθσ και από Εκνικοφσ Ρόρουσ ςτο πλαίςιο των Επιχειρθςιακϊν Ρρογραμμάτων «Βόρειο Αιγαίο 20142020» (ΕΣΡΑ 2014-2020), «Ιόνια Νθςιά 2014-2020» (ΕΣΡΑ 2014-2020), «Κεντρικι Μακεδονία 2014-2020» (ΕΣΡΑ
2014-2020), «Κριτθ 2014-2020» (ΕΣΡΑ 2014-2020) και «Αττικι 2014-2020» (ΕΣΡΑ 2014-2020). Θ πλθρωμι
πραγματοποιείται ανάλογα με τθ ροι χρθματοδότθςθσ του ζργου.
Διευκρινίηεται ότι:
1. Δεν κα γίνεται πλθρωμι από το Δθμόςιο χωρίσ προθγοφμενθ προςκόμιςθ από τθν ΕΤΑΙΕΙΑ ςτθν αρμόδια
Υπθρεςία πιςτοποιθτικοφ/ϊν αςφαλιςτικοφ/ϊν φορζα/ων από το/τα οποίο/α να προκφπτει ανυπαρξία οφειλισ
τθσ επιχειριςεωσ προσ αυτό/ά, κακϊσ και πιςτοποιθτικοφ φορολογικισ ενθμερότθτασ διαφορετικά κα
αποδίδεται από το Δθμόςιο κατευκείαν ςτον αςφαλιςτικό φορζα ι ςτο Δθμόςιο αντίςτοιχα ςφμφωνα με τισ
ιςχφουςεσ διατάξεισ. Ριςτοποιθτικά απαιτοφνται από όλουσ τουσ οργανιςμοφσ κφριασ και επικουρικισ
κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςτουσ οποίουσ οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ για το απαςχολοφμενο από αυτόν
προςωπικό ο ανάδοχοσ ςφμφωνα με τα υποβλθκζντα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ και προςωρινοφ αναδόχου.
2. Θ υποβολι του τιμολογίου από τον προμθκευτι δεν μπορεί να γίνει προ τθσ θμερομθνίασ εκδόςεωσ του
πρωτοκόλλου οριςτικισ παραλαβισ και θ εξόφλθςι του κα γίνει εντόσ των προβλεπόμενων ςτθ νομοκεςία
προκεςμιϊν.
ΑΘΟ 7ο
ΕΓΓΥΘΣΕΙΣ - ΕΚΧΩΘΣΘ
Α. ΕΓΓΥΘΣΕΙΣ
Για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ αυτισ θ ΕΤΑΙΕΙΑ κατζκεςε τθν υπ’ αρικμ. ….……………….
εγγυθτικι επιςτολι τθσ Τράπεηασ …………..……………………. ποςοφ …….……………………. ΕΥΩ ιςχφοσ ………….………, που
καλφπτει το 4% τθσ ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ (εκτόσ Φ.Ρ.Α.), ςφμφωνα µε το άρκρο 72 του Ν. 4412/2016,
115
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Ο χρόνοσ, τρόποσ και θ διαδικαςία κράτθςθσ των ωσ άνω χρθματικϊν ποςϊν, κακϊσ και κάκε άλλο αναγκαίο κζμα για τθν
εφαρμογι τθσ ωσ άνω κράτθςθσ εξαρτάται από τθν ζκδοςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και
Τουριςμοφ και Οικονομικϊν τθσ παρ. 6 του άρκρου 36 του Ν. 4412/2016
Ρρβλ Υπουργικι Απόφαςθ 1191/14-3-2017 (Β' 969) “Κακοριςμόσ του χρόνου, τρόπου υπολογιςμοφ τθσ διαδικαςίασ παρακράτθςθσ
και απόδοςθσ τθσ κράτθςθσ 0,06% υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (Α.Ε.Ρ.Ρ.), κακϊσ και των λοιπϊν
λεπτομερειϊν εφαρμογισ τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 350 του ν. 4412/2016 (Αϋ 147)”.
Μ ε τ θ ς υ γ χ ρθ μ ατ ο δ ό τ θ ς θ τ θ σ Ε λ λ άδ ασ κ αι τ θ σ
Ε υ ρ ω π αϊ κ ι σ Ζ ν ως θ σ

Ευρωπαϊκι Ζνωςθ
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όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει.
(ΡΟΣΘΘΚΘ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΡΟΚΑΤΑΒΟΛΘΣ, ΚΑΤΑ ΡΕΙΡΤΩΣΘ)
Επιςτροφι Εγγυθτικϊν
α) Οι εγγυιςεισ καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ επιςτρζφονται μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι
παραλαβι του ςυνόλου του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ ι ςτθν περίπτωςθ που τα αγακά είναι διαιρετά και θ
παράδοςθ γίνεται τμθματικά αποδεςμεφονται ςταδιακά, κατά το ποςό που αναλογεί ςτθν αξία του μζρουσ τθσ
ποςότθτασ των αγακϊν που παραλιφκθκε οριςτικά μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του
αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Για τθ ςταδιακι αποδζςμευςι τουσ απαιτείται προθγοφμενθ γνωμοδότθςθ του
αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου.
β) Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ
παράδοςθ, θ επιςτροφι των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ (ςτθν περίπτωςθ οριςτικισ
παραλαβισ) κακϊσ και θ παραπάνω ςταδιακι αποδζςμευςθ (ςτθν περίπτωςθ τμθματικισ παραλαβισ) γίνεται
μετά τθν αντιμετϊπιςθ, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατθριςεων και του εκπρόκεςμου.
Οι εγγυιςεισ προβλζπουν ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςισ τουσ το οφειλόμενο ποςό υπόκειται ςτο εκάςτοτε
ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου.
Σε πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου υπόκειται και το τυχόν οφειλόμενο ποςό λόγω επιβολισ προςτίμου.
Θ ΕΤΑΙΕΙΑ υποχρεοφται, πριν τθν αποδζςμευςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, να
κατακζςει ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΚΑΛΘΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ, ιςχφοσ ………………….. ετϊν, για τθν εγγυθμζνθ λειτουργία
(ςφμφωνα με το Ραράρτθμα Αϋ τθσ Διακιρυξθσ και το υπόδειγμα Δ’ αυτισ), εκ ποςοςτοφ ίςου με το 3% τθσ
ςυμβατικισ αξίασ αυτϊν, χωρίσ ΦΡΑ, ιτοι ……………….. €. Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ κα άρχεται από τθν θμερομθνία
οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου και κα είναι κατά τρεισ (03) μινεσ
μεγαλφτεροσ από τον οριηόμενο ςτθ ςφμβαςθ χρόνο εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ.
Β. ΕΚΧΩΘΣΘ
Απαγορεφεται θ εκχϊρθςθ ςε άλλο πρόςωπο των εκ τθσ ςυμβάςεωσ απορρεουςϊν υποχρεϊςεων του
αναδόχου, κακϊσ και θ εκχϊρθςθ των απαιτιςεϊν του ςε οποιοδιποτε τρίτο φυςικό ι νομικό πρόςωπο, χωρίσ
τθ προθγοφμενθ ρθτι και ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ.
ΑΘΟ 8ο
ΚΥΩΣΕΙΣ - ΘΤΕΣ
1. Για τυχόν κακυςτεριςεισ από τον προβλεπόμενο χρόνο παράδοςθσ, ακζτθςθ ι µθ εκτζλεςθ ι µθ κανονικι
εκτζλεςθ οποιουδιποτε όρου τθσ ςφμβαςθσ από τθν ΕΤΑΙΕΙΑ, κα επιβάλλονται ς’ αυτιν από τθν Υπθρεςία οι
προβλεπόμενεσ ςτο Ν.4412/2016 και ςτθν Διακιρυξθ κυρϊςεισ και ποινικζσ ριτρεσ.
2. Θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται ιδίωσ να προβεί ςε μονομερι λφςθ τθσ ςφμβαςθσ εφόςον ςυντρζχουν οι
προβλεπόμενεσ από το άρκρο 133 του Ν.4412/2016 προχποκζςεισ κακϊσ και ςε κιρυξθ του αναδόχου
εκπτϊτου ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 203 του Ν.4412/2016, όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει.
3. Κατά τθν περίοδο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ο Ανάδοχοσ κα υπόκειται ςε κυρϊςεισ ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτα αντίςτοιχα τεφχθ Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν (Ραράρτθμα Δ’ τθσ Διακιρυξθσ).

ΑΘΟ 9ο
ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΘΜΟΣΙΟΤΘΤΑΣ

Μ ε τ θ ς υ γ χ ρθ μ ατ ο δ ό τ θ ς θ τ θ σ Ε λ λ άδ ασ κ αι τ θ σ
Ε υ ρ ω π αϊ κ ι σ Ζ ν ως θ σ
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ
Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ
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Ο Ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ να λαμβάνει με δικι του δαπάνθ όλα τα μζτρα πλθροφόρθςθσ που
προβλζπονται ςτο Ραράρτθμα XII του Κανονιςμοφ 1303/2013 και ειδικότερα:
α) Να τοποκετεί μόνιμθ αναμνθςτικι πλάκα ι πινακίδα ςθμαντικοφ μεγζκουσ, ςε ςθμείο εφκολα ορατό από το
κοινό, εντόσ τριϊν μθνϊν από τθν ολοκλιρωςθ του ζργου υποδομισ ι καταςκευϊν ι αγοράσ φυςικοφ
(ενςϊματου) αντικειμζνου, με ςυνολικι δθμόςια δαπάνθ άνω των 500.000 ευρϊ.
Οι αναμνθςτικζσ πλάκεσ ι πινακίδεσ, οι οποίεσ ςχεδιάηονται ςφμφωνα με τα τεχνικά χαρακτθριςτικά που
κακορίηονται ςτον Κανονιςμό 821/2014, αναγράφουν τθν ονομαςία και τον κφριο ςτόχο του, το ζμβλθμα τθσ
ζνωςθσ μαηί με τθν αναφορά ςτθν Ζνωςθ, και το Ταμείο ι τα Ταμεία που ςτθρίηουν το ζργο.
β) Να τοποκετεί αφίςεσ με πλθροφόρθςθ ςχετικά με τθν πράξθ ςε κατάλλθλο χϊρο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ςε
πράξεισ που δεν εμπίπτουν ςτθν υποχρζωςθ πινακίδων ι πλακϊν.
ΑΘΟ 10ο
ΛΟΙΡΟΙ ΟΟΙ
Θεμελιϊδθ όρο τθσ ςφμβαςθσ αποτελεί θ τιρθςθ από τον ανάδοχο των υποχρεϊςεων που απορρζουν
από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςκεί
με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ,
κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του
Ν.4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν
τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των
ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ.
Θ ΕΤΑΙΕΙΑ αναλαμβάνει να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από το Ν.4624/2019 ςχετικά με τθν
εφαρμογι του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 27θσ Απριλίου
2016, για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ
χαρακτιρα και για τθν ελεφκερθ κυκλοφορία των δεδομζνων αυτϊν και τθν κατάργθςθ τθσ Οδθγίασ 95/46/ΕΚ
(Γενικόσ Κανονιςμόσ Ρροςταςίασ Δεδομζνων / General Data Protection Regulation – GDPR).
Για όλα τα λοιπά κζματα τθσ παροφςθσ ςφμβαςθσ, ιςχφουν οι διατάξεισ του Ν.4412/2016 «Δθμόςιεσ
Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α’
147) και του Ν.4270/2014 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ
2011/85/ΕΕ) - δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Α’ 143) όπωσ τροποποιικθκαν και ιςχφουν, κακϊσ
και τθσ κατ’ εξουςιοδότθςθ αυτϊν εκδοκείςασ νομοκεςίασ, των οποίων θ ΕΤΑΙΕΙΑ ζλαβε γνϊςθ και δζχκθκε
αυτοφσ ανεπιφφλακτα, ςε ςυνδυαςμό προσ τουσ όρουσ τθσ Δ/ξθσ και τθν τεχνικι και οικονομικι προςφορά τθσ.
Ππου δεν ορίηεται διαφορετικά ςτθ ςφμβαςθ ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτθν προςφορά (Οικονομικι Τεχνικι) τθσ ΕΤΑΙΕΙΑΣ και ςτθ Διακιρυξθ. Σε περίπτωςθ αντίκεςθσ ι αμφιβολίασ, οι όροι τθσ διακιρυξθσ και
τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ κεωροφνται ιςχυρότεροι τθσ προςφοράσ.
Σε περίπτωςθ διαφορϊν που ενδεχομζνωσ προκφψουν ςχετικά με τθν ερμθνεία ι τθν εκτζλεςθ ι τθν
εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ι εξ αφορμισ τθσ, θ Ανακζτουςα Αρχι και ο Ανάδοχοσ καταβάλλουν κάκε προςπάκεια
για τθ φιλικι επίλυςι τουσ, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ καλισ πίςτθσ και των χρθςτϊν ςυναλλακτικϊν θκϊν.
Για κάκε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυκεί ςφμφωνα με τα παραπάνω οριηόμενα, αρμόδια κα
είναι τα δικαςτιρια που εδρεφουν ςτον Ρειραιά.
Επιτρζπεται θ τροποποίθςθ όρων τθσ παροφςθσ όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο εφόςον πλθροφνται οι όροι
του άρκρου 132 του Ν.4412/2016. Για τθν τροποποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται γνωμοδότθςθ των αρμοδίων
επιτροπϊν του ΥΝΑΝΡ, απόφαςθ του αποφαςίηοντοσ οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ και υπογραφι
τροποποιθτικισ ςφμβαςθσ.
Αφοφ ςυντάχκθκε θ παροφςα ςφμβαςθ και αφοφ αναγνϊςκθκε και βεβαιϊκθκε παρουςία και των δφο
ςυμβαλλόμενων μερϊν, υπογράφεται νόμιμα και από τουσ δφο ςυμβαλλόμενουσ ςε τρία (03) όμοια πρωτότυπα.
Από τα ανωτζρω πρωτότυπα τθσ ςφμβαςθσ δφο (02) παραμζνουν ςτο Υπουργείο Ναυτιλίασ και
Νθςιωτικισ Ρολιτικισ/ ΓΔΟΥ/ ΔΙΡΕΑ 2ο το δε άλλο κα λάβει ο εκπρόςωποσ τθσ ΕΤΑΙΕΙΑΣ που ενεργεί για
Μ ε τ θ ς υ γ χ ρθ μ ατ ο δ ό τ θ ς θ τ θ σ Ε λ λ άδ ασ κ αι τ θ σ
Ε υ ρ ω π αϊ κ ι σ Ζ ν ως θ σ
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λογαριαςμό τθσ.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΘΝΙΚΟ ΔΘΜΟΣΙΟ
Ο ΥΡΟΥΓΟΣ

ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΟΜΘΘΕΥΤΙΑ ΕΤΑΙΕΙΑ
Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΡΟΣΩΡΟΣ
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ΡΑΑΤΘΜΑ Γϋ
ΘΤΑ ΑΚΕΑΙΟΤΘΤΑΣ

ΘΤΑ ΑΚΕΑΙΟΤΘΤΑΣ *επιςυνάπτεται ςτο ςυμφωνθτικό+

Δθλϊνω/οφμε ότι δεςμευόμαςτε ότι ςε όλα τα ςτάδια που προθγικθκαν τθσ κατακφρωςθσ τθσ ςφμβαςθσ δεν
ενιργθςα/ενεργιςαμε ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά και ότι κα εξακολουκιςω/ουμε να ενεργϊ/οφμε κατ’
αυτόν τον τρόπο κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ αλλά και μετά τθ λιξθ αυτισ.
Ειδικότερα ότι:
1) δεν διζκετα/διακζταμε εςωτερικι πλθροφόρθςθ, πζραν των ςτοιχείων που περιιλκαν ςτθ γνϊςθ και ςτθν
αντίλθψθ μου/μασ μζςω των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ και ςτο πλαίςιο τθσ ςυμμετοχισ μου/μασ ςτθ διαδικαςία
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ και των προκαταρκτικϊν διαβουλεφςεων ςτισ οποίεσ ςυμμετείχα/με και ζχουν
δθμοςιοποιθκεί.
2) δεν πραγματοποίθςα/ιςαμε ενζργειεσ νόκευςθσ του ανταγωνιςμοφ μζςω χειραγϊγθςθσ των προςφορϊν,
είτε ατομικϊσ είτε ςε ςυνεργαςία με τρίτουσ, κατά τα οριηόμενα ςτο δίκαιο του ανταγωνιςμοφ.
3) δεν διενιργθςα/διενεργιςαμε οφτε κα διενεργιςω/ιςουμε πριν, κατά τθ διάρκεια ι και μετά τθ λιξθ τθσ
ςφμβαςθσ παράνομεσ πλθρωμζσ για διευκολφνςεισ, εξυπθρετιςεισ ι υπθρεςίεσ που αφοροφν τθ ςφμβαςθ και
τθ διαδικαςία ανάκεςθσ.
4) δεν πρόςφερα/προςφζραμε οφτε κα προςφζρω/ουμε πριν, κατά τθ διάρκεια ι και μετά τθ λιξθ τθσ
ςφμβαςθσ, άμεςα ι ζμμεςα, οποιαδιποτε υλικι εφνοια, δϊρο ι αντάλλαγμα ςε υπαλλιλουσ ι μζλθ ςυλλογικϊν
οργάνων τθσ ανακζτουςασ αρχισ, κακϊσ και ςυηφγουσ και ςυγγενείσ εξ αίματοσ ι εξ αγχιςτείασ, κατ’ ευκεία μεν
γραμμι απεριορίςτωσ, εκ πλαγίου δε ζωσ και τζταρτου βακμοφ ι ςυνεργάτεσ αυτϊν οφτε
χρθςιμοποίθςα/χρθςιμοποιιςαμε ι κα χρθςιμοποιιςω/χρθςιμοποιιςουμε τρίτα πρόςωπα, για να
διοχετεφςουν χρθματικά ποςά ςτα προαναφερόμενα πρόςωπα.
5) δεν κα επιχειριςω/ουμε να επθρεάςω/ουμε με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ
ανακζτουςασ αρχισ, οφτε κα παράςχω-ουμε παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ οι οποίεσ ενδζχεται να επθρεάςουν
ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ αλλά και
μετά τθ λιξθ τθσ,
6) δεν ζχω/ουμε προβεί οφτε κα προβϊ/οφμε, άμεςα (ο ίδιοσ) ι ζμμεςα (μζςω τρίτων προςϊπων), ςε
οποιαδιποτε πράξθ ι παράλειψθ *εναλλακτικά: ότι δεν ζχω-ουμε εμπλακεί και δεν κα εμπλακϊ-ουμε ςε
οποιαδιποτε παράτυπθ, ανζντιμθ ι απατθλι ςυμπεριφορά (πράξθ ι παράλειψθ)+ που ζχει ωσ ςτόχο τθν
παραπλάνθςθ */εξαπάτθςθ+ οποιουδιποτε προςϊπου ι οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ εμπλεκομζνου ςε
οποιαδιποτε διαδικαςία ςχετικι με τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ (όπωσ ενδεικτικά ςτισ διαδικαςίεσ
παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ), τθν απόκρυψθ πλθροφοριϊν από αυτό, τον εξαναγκαςμό αυτοφ ςε ι/και τθν
ακζμιτθ απόςπαςθ από αυτό ρθτισ ι ςιωπθρισ ςυγκατάκεςθσ ςτθν παραβίαςθ ι παράκαμψθ νομίμων ι
ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων που ςχετίηονται με τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ι τυχόν ζγκριςθσ, κετικισ γνϊμθσ ι
απόφαςθσ παραλαβισ (μζρουσ ι όλου) του ςυμβατικοφ αντικείμενου ι/και καταβολισ (μζρουσ ι όλου) του
ςυμβατικοφ τιμιματοσ,

Μ ε τ θ ς υ γ χ ρθ μ ατ ο δ ό τ θ ς θ τ θ σ Ε λ λ άδ ασ κ αι τ θ σ
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7) ότι κα απζχω/ουμε από οποιαδιποτε εν γζνει ςυμπεριφορά που ςυνιςτά ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα
και κα μποροφςε να κζςει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά μου-μασ,
8) ότι κα δθλϊςω/ουμε ςτθν ανακζτουςα αρχι, αμελλθτί με τθν περιζλευςθ ςε γνϊςθ μου/μασ, οποιαδιποτε
κατάςταςθ (ακόμθ και ενδεχόμενθ) ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων (προςωπικϊν, οικογενειακϊν, οικονομικϊν,
πολιτικϊν ι άλλων κοινϊν ςυμφερόντων, ςυμπεριλαμβανομζνων και αντικρουόμενων επαγγελματικϊν
ςυμφερόντων) μεταξφ των νομίμων ι εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων μου-μασ, υπαλλιλων ι ςυνεργατϊν μουμασ που χρθςιμοποιοφνται για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνων και των υπεργολάβων μου)
με μζλθ του προςωπικοφ τθσ ανακζτουςασ αρχισ που εμπλζκονται κακ’ οιονδιποτε τρόπο ςτθ διαδικαςία
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ι/και μποροφν να επθρεάςουν τθν ζκβαςθ και τισ αποφάςεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ
περί τθν εκτζλεςι τθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των μελϊν των αποφαινόμενων ι/και γνωμοδοτικϊν οργάνων
αυτισ, ι/και των μελϊν των οργάνων διοίκθςισ τθσ ι/και των ςυηφγων και ςυγγενϊν εξ αίματοσ ι εξ αγχιςτείασ,
κατ’ ευκεία μεν γραμμι απεριορίςτωσ, εκ πλαγίου δε ζωσ και τετάρτου βακμοφ των παραπάνω προςϊπων,
οποτεδιποτε και εάν θ κατάςταςθ αυτι ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων προκφψει κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ
ςφμβαςθσ και μζχρι τθ λιξθ τθσ.
9) *Σε περίπτωςθ χρθςιμοποίθςθσ υπεργολάβου]

Ο υπεργολάβοσ …………….. ζλαβα γνϊςθ τθσ παροφςασ ριτρασ ακεραιότθτασ και ευκφνομαι/ευκυνόμαςτε για
τθν τιρθςθ και από αυτόν απαςϊν των υποχρεϊςεων που περιλαμβάνονται ςε αυτι.
Υπογραφι/Σφραγίδα

Ο/θ ……. (ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου/ ατομικισ επιχείρθςθσ) ι το νομικό πρόςωπο...........με τθν
επωνυμία ………….και με το διακριτικό τίτλο «..........................», που εδρεφει ...................................... (.
ΑΦΜ:....................., ΔΟΥ: ................., Τ.Κ. ...................., νομίμωσ εκπροςωποφμενο (μόνο για νομικά πρόςωπα)
από τον .........................................
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ΡΑΑΤΘΜΑ Δ’
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ
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ΕΙΔΟ (Α) : Προςομοιωτήσ GMDSS για τισ ανάγκεσ τησ ΑΕΝ/Πλοιάρχων/Οινουςςϊν

1

ΠΡΟΟΜΟΙΩΣΘ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ GMDSS

1.1

O προμθκευτισ ζλαβε γνϊςθ των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν (Σ.Π) και δεςμεφεται ότι κα
ςυμμορφϊνεται με όλουσ τουσ όρουσ τθσ Σεχνικισ Προδιαγραφισ του υπό προμικεια είδουσ,
όπωσ αυτοί περιγράφονται λεπτομερϊσ ςτισ ακόλουκεσ απαιτιςεισ και αποτελοφν
αναπόςπαςτο μζροσ τθσ Διακιρυξθσ.

2

ΝΑΙ

ΣΕΧΝΙΚΕ ΑΠΑΙΣΘΕΙ
Ακολουκοφν οι τεχνικζσ απαιτιςεισ για το ςφςτθμα προςομοίωςθσ ςυςτιματοσ GMDSS

2.1

ΚΟΠΟ-ΣΟΧΟ ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ

2.1.1

Ο υπό προμικεια προςομοιωτισ κα χρθςιμοποιθκεί για τθν κάλυψθ των εκπαιδευτικϊν
αναγκϊν των Δθμόςιων Ναυτικϊν χολϊν Εμπορικοφ Ναυτικοφ ΑΕΝ/ΟΙΝΟΤΩΝ όςον αφορά
ςτο Παγκόςμιο Ναυτιλιακό φςτθμα Κινδφνου και Αςφάλειασ (GMDSS) και κα επιτρζψει ςτον
υποψιφιο χειριςτι ραδιοεπικοινωνιϊν GMDSS να αποκτιςει:
1. τθν ικανότθτα για εκπομπι και λιψθ πλθροφοριϊν χρθςιμοποιϊντασ τα επίγεια και
δορυφορικά υποςυςτιματα και εξοπλιςμό του GMDSS,για τθν εκπλιρωςθ των
λειτουργικϊν απαιτιςεων του GMDSS (Πίνακασ Α-IV/2.1 STCW)
2. τθν ικανότθτα για διεξαγωγι ραδιοεπικοινωνιϊν ςε περιπτϊςεισ κινδφνου (Πίνακασ
Α-IV/2.2 STCW)και

NAI

3. τθν απαραίτθτθ εξοικείωςθ ςτα ςυςτιματα ραδιοεπικοινωνιϊν ενόσ ςφγχρονου
πλοίου, όπωσ αυτά ορίηονται από τθ Δ.. SOLAS (όπωσ αυτι ιςχφει ςιμερα) για τισ
περιοχζσ GMDSS (A1,A2,A3,A4).
Σημείωςη : Η ανταπόκριςη του προςομοιωτή ςτισ παραπάνω απαιτήςεισ (1) και (2) πρζπει να
βεβαιώνεται με ζγγραφη δήλωςη του καταςκευαςτή ή του προμηθευτή και πιςτοποίηςη από
διαπιςτευμζνο προσ τοφτο φορζα κατά το ςτάδιο υποβολήσ των τεχνικών προςφορών.
2.1.2

Ο υπό προμικεια προςομοιωτισ κα παρζχει ςτον εκπαιδευτι τθ δυνατότθτα ςωςτισ
εκπαίδευςθσ και αξιολόγθςθσ των εκπαιδευομζνων.
Σημείωςη : Η φπαρξη επιπλζον προγράμματοσ ςτον προςομοιωτή που να δίνει την δυνατότητα ςτουσ
εκπαιδευομζνουσ τησ αυτοεκπαίδευςησ (self-education) ςτισ ςυςκευζσ που προςομοιώνονται
βαθμολογείται καλφτερα.

2.1.3

Ο υπό προμικεια προςομοιωτισ κα πρζπει να εκπλθρϊνει τα αντικείμενο εκπαίδευςθσ ςφμφωνα
με τον πρότυπο κφκλο του ΙMO «Modelcourse 1.25 – GeneralOperatorsCertificateforGMDSS» κακϊσ
και τισ απαιτιςεισ τθσ Δ.. STCW(2010 Manila), όπωσ ιςχφει, όςον αφορά τουσ προςομοιωτζσ
επικοινωνιϊν (παράγραφοσ 72, SectionB-I/12)
Σημείωςη: Η ανταπόκριςη του προςομοιωτή ςτην παραπάνω απαίτηςη πρζπει να βεβαιώνεται με
ζγγραφη δήλωςη του καταςκευαςτή ή του προμηθευτή κατά το ςτάδιο υποβολήσ των τεχνικών
προςφορών.

2.2

ΓΕΝΙΚΑ

1

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Θ
ΠΡΟΜΘΘΕΤ
ΣΘ

AΠΑΝΣΘΘ
ΠΡΟΜΘΘΕΤ
ΣΘ
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2.2.1

I.

Ο προςομοιωτισ πρζπει να διακζτει μια (1) ςτακμό εκπαιδευτι και οκτϊ (8) ςτακμοφσ
εργαςίασ ςπουδαςτϊν

II.

Επιπρόςκετα, να υπάρχει θ δυνατότθτα μελλοντικισ περαιτζρω προςκικθσ και
ςφνδεςθσ περιςςότερων κζςεων εργαςίασ (ζωσ 10 τουλάχιςτον) ςτο ίδιο ςφςτθμα

2.2.2

Οι παραπάνω κζςεισ να μποροφν να λειτουργοφν ταυτόχρονα ςε ςυνκικεσ πραγματικοφ
χρόνου.

2.2.3

Θ προςομοίωςθ όλων των ςυςκευϊν (εξοπλιςμόσ κζςεων εργαςίασ και εκπαιδευτι) να
επιτυγχάνεται είτε:
I.

με προςομοίωςθ βαςιςμζνθσ ςε Θλεκτρονικοφσ Τπολογιςτζσ και Δίκτυα (PC-based),

II.

είτε με ςυνδυαςμό προςομοίωςθσ βαςιςμζνθσ ςε Θλεκτρονικοφσ Τπολογιςτζσ και
Δίκτυα (PC-based) και προςομοίωςθσ βαςιςμζνθσ ςε ξεχωριςτζσ, αυτόνομεσ ςυςκευζσ
(Realistic Simulation Equipments).

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Σημείωςη : Ο προμηθευτήσ ςτην τεχνική προςφορά να προςδιορίςει τον καταςκευαςτή ,μοντζλο καθώσ
και τα τεχνικά χαρακτηριςτικά των Η/Υ των ςταθμών εργαςίασ και εκπαιδευτή.

2.2.4

ε κάκε περίπτωςθ, θ προςομοίωςθ πρζπει να πλθροί τισ προδιαγραφζσ αντίςτοιχων
πραγματικϊν ςυςκευϊν και ςυςτθμάτων που εγκακίςτανται ςτα πλοία ςιμερα, όπωσ αυτζσ
περιγράφονται 1) ςτθν Κοιν. Οδθγία 2012/32/ΕΚ, 2) ςτο ΠΔ 156/2013 και τισ τελευταίεσ
διορκϊςεισ των παραπάνω όπωσ αυτζσ κα ιςχφουν κατά τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ
ςφμβαςθσ από τον ανάδοχο του διαγωνιςμοφ.

ΝΑΙ

Κάκε προςομοιωμζνθ ςυςκευι, εφόςον προςομοιϊνεται υπαρκτι πραγματικι ςυςκευι,
πρζπει να ςυμπεριφζρεται οπτικά και θχθτικά όπωσ ακριβϊσ και θ αντίςτοιχθ πραγματικι
ςυςκευι τθσ οποίασ ο τφποσ πρζπει να αναφζρεται ςτο εγχειρίδιο χριςθσ τθσ.

ΝΑΙ

Ο προςομοιωτισ κα παρζχει προςταςία ζναντι βλάβθσ ενόσ ι περιςςοτζρων ςτακμϊν
εργαςίασ εκπαιδευομζνων ϊςτε θ βλάβθ ενόσ ι περιςςοτζρων ςτακμϊν να μθν επθρεάηει
τθν λειτουργία των υπολοίπων.

ΝΑΙ

2.2.7

Αποκλείονται (με ποινι απόρριψθσ) ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ οι πραγματικζσ ςυςκευζσ
πλοίου (Ship borne equipments).

ΝΑΙ

2.2.8

Κάκε ςυςκευι να ανταποκρίνεται (όπου αυτό χρειάηεται) ςε ςυναγερμοφσ, κλιςεισ και
ανταπόκριςθ κινδφνου, επείγοντοσ, αςφαλείασ, ακριβϊσόπωσ απαιτοφνται και για τισ
πραγματικζσ ςυςκευζσ GMDSS αλλά και ςε κλιςεισ ρουτίνασ (εμπορικι ανταπόκριςθ)
ςφμφωνα με τθν εγκφκλιο COMSAR/Circ.17 του ΙΜΟ.

ΝΑΙ

2.2.5

2.2.6

2.2.9

Ο προςομοιωτισ να διακζτει Βάςθ Δεδομζνων ςε κάκε κζςθ (εκπαιδευομζνων και
εκπαιδευτι) ςτθν οποία, κατά τθν παράδοςθ του προςομοιωτι :
I.

II.

να βρίςκονται καταχωρθμζνοι οι υπάρχοντεσ ςε λειτουργία ςτακμοί ξθράσ και
οι ςυχνότθτζσ τουσ όπωσ βρίςκονται ςιμερα καταχωρθμζνοι ςτο ΙΜΟ MASTER
PLAN, ςτακμοί ξθράσ VHF/DSC, MF/DSC, HF/DSC (CRS - COASTRadiostations),
NAVTEX, InmarsatC, F77, SafetyNET (EGC) (LesLandEarthStations)
να υπάρχουν καταχωρθμζνα τα ςυνεργαηόμενα με τουσ παράκτιουσ ςτακμοφσ
ΚΕΔ (Associated RCCs),

2
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2.2.10

2.2.11

2.2.12

2.2.13

2.2.14

2.2.15

2.2.16

III.

να υπάρχει θ δυνατότθτα διαφοροποίθςθσ τθσ εμβζλειασ των ςτακμϊν ξθράσ.

IV.

Θ πρόςβαςθ ςτθ Βάςθ Δεδομζνων για οποιαδιποτε αλλαγι κα επιτυγχάνεται
μόνο από πλευράσ εκπαιδευτι.

V.

Θ πρόςβαςθ ςτθ Βάςθ Δεδομζνων για άντλθςθ πλθροφορίασ κα είναι
διακζςιμθ και ςτουσ εκπαιδευόμενουσ (όπωσ αντλοφν παρόμοιεσ πλθροφορίεσ
από αντίςτοιχα υπθρεςιακά δθμοςιεφματα ςτο πλοίο, ενδεικτικά: ALRS
VOLUME 1, 3, 5.

H Βάςθ Δεδομζνων να ζχει τθ δυνατότθτα ανανζωςθσ (προςκικθσ, τροποποίθςθσ,
κατάργθςθσ ςτακμϊν) από το εκπαιδευτικό προςωπικό και τθ δυνατότθτα κακοριςμοφ
εμβζλειασ παράκτιων ςτακμϊν ανάλογα με τισ εκάςτοτε εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ.

ΝΑΙ

Οι παραπάνω παράκτιοι ςτακμοί και τα ΚΕΔ να ανταποκρίνονται πλιρωσ ςε οποιαδιποτε
κλιςθ οποιαςδιποτε κζςθσ εργαςίασ αλλά και να ενεργοποιοφν κλιςεισ και μθνφματα προσ
αυτζσ τισ κζςεισ από τθ κζςθ του εκπαιδευτι, είτε με αυτοματοποιθμζνθ διαδικαςία (όπου
απαιτείται) είτε κατά τθν κρίςθ του εκπαιδευτι (όπωσ ακριβϊσ και οι παράκτιοι ςτακμοί
προσ και από τα πλοία), να προςομοιϊνεται δε θ απόςταςθ και θ εμβζλεια.

ΝΑΙ

Ο εκπαιδευόμενοσ να μπορεί να ενεργοποιεί οποιαδιποτε ςυςκευι επικυμεί (ON/OFF) από
αυτζσ που του εκχωροφνται από τον εκπαιδευτι κατά περίπτωςθ και να εξαςκείται ςε
οποιαδιποτε ςυςκευι κάκε κζςθσ εργαςίασ εφόςον αυτζσ ζχουν ιδθ προςδιοριςκεί από τον
εκπαιδευτι (αποκλειςμόσ ι ενεργοποίθςθ κζςεων και ςυςκευϊν από πλευράσ εκπαιδευτι,
ανάλογα με τισ περιοχζσ GMDSS).

ΝΑΙ

Οι κζςεισ εργαςίασ να ςυμπεριφζρονται ςαν ςτακμοί πλοίων GMDSS των οποίων τθ
γεωγραφικι κζςθ να μπορεί να μεταβάλλει ο εκπαιδευτισ οποιαδιποτε ςτιγμι, κατά τθν
κρίςθ του, με τθ βοικεια θλεκτρονικοφ χάρτθ ςε οποιοδιποτε ςθμείο ςτον κόςμο.

ΝΑΙ

Να παρζχεται θ δυνατότθτα ςτον εκπαιδευτι να ειςάγει «εμπόδια» ι «ςφάλματα» κατά τισ
επικοινωνίεσ των εκπαιδευομζνων (ενδεικτικά: μικρι ι μεγάλθ απόςταςθ μεταξφ πλοίων και
μεταξφ πλοίων-παρακτίων, προςομοίωςθ ςυνκθκϊν διάδοςθσ των ραδιοκυμάτων –
παρεμβολζσ, κλπ).

ΝΑΙ

Να παρζχεται θ δυνατότθτα τθσ αναβάκμιςθσ του προςομοιωτι, με κατάργθςθ ι προςκικθ
νζων ςυςκευϊν οι οποίεσ μελλοντικά κα αποτελζςουν μζροσ του ςυςτιματοσ GMDSS (πχ νζα
δορυφορικά ι επίγεια ςυςτιματα).

ΝΑΙ

Οι οκόνεσ εκπαιδευτι και εκπαιδευομζνων να είναι ζγχρωμεσ, τεχνολογίασ LED, ανάλυςθ
τουλάχιςτον 1920Χ1080 pixels, διαγϊνιου τουλάχιςτον 24’’, αντικαμβωτικζσ με γωνία κζαςθσ
τουλάχιςτον κατακόρυφθ /οριηόντια 176ᵒ/176ᵒ και χρόνο απόκριςθσ ≤ 8ms.

ΝΑΙ

Σημείωςη: Η φπαρξησ οθόνησ μεγαλφτερησ διαγωνίου βαθμολογείται καλφτερα.
2.2.17

2.2.18

Οι ςτακμοί εργαςίασ εκπαιδευομζνων και εκπαιδευτι να περιλαμβάνουν όλα τα
απαιτοφμενα εξαρτιματα για τθν λειτουργία του προςομοιωτι (π.χ. πλθκτρολόγιο, «ποντίκι»,
stereo θχεία με κουμπί αυξομείωςθ ζνταςθσ, PTThandset, κλπ)

ΝΑΙ

Θ εγκατάςταςθ προςομοίωςθσ (εκπαιδευτι και εκπαιδευομζνων) κα υποςτθρίηεται από
μονάδα ι μονάδεσ UPS, ικανι να υποςτθρίηει τθ πλιρθ λειτουργία του για τουλάχιςτον 10
λεπτά (δεν περιλαμβάνει τθν λειτουργία τθσ ςυςκευισ προβολζα, του πολυμθχανιματοσ ,
του κλιματιςτικοφ και τθσ οκόνθσ προβολισ).

ΝΑΙ
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Σημείωςη: Η υποςτήριξη πλήρουσ λειτουργίασ για χρονικό διάςτημα άνω των 10 λεπτών
βαθμολογείται καλφτερα.
2.2.19

Ο προςομοιωτισ κα μπορεί να λειτουργεί ςε κερμοκραςία περιβάλλοντοσ από 10ᵒ C ζωσ 35ᵒ
C και να τροφοδοτείται με τάςθ δικτφου πόλθσ AC 220-230V-50/60hz.

ΝΑΙ

2.2.20

Κάκε πάγκοσ εκπαιδευομζνων να είναι κατάλλθλοσ για ταυτόχρονθ χριςθ από τρεισ (3)
ςπουδαςτζσ.

ΝΑΙ

2.2.21

Οι κατάλλθλοι πάγκοι εργαςίασ και ςτιριξθσ του εξοπλιςμοφ εκπαιδευομζνων και
εκπαιδευτι, οι κζςεισ των εκπαιδευομζνων (8 ςτακμοί * 3 καρζκλεσ, ςφνολο 24 καρζκλεσ)
και του εκπαιδευτι (2 καρζκλεσ γραφείου τροχιλατεσ με χεροφλια) και θ τοποκζτθςι τουσ,
κακϊσ και τα μεταξφ τουσ διαχωριςτικά να βαρφνουν τον προμθκευτι. Ο ςτακμόσ εργαςίασ
εκπαιδευτι να περιλαμβάνει και ςυρταριζρα γραφείου.

ΝΑΙ

2.2.22

Θ καλωδίωςθ ςτον χϊρο του προςομοιωτι να είναι δομθμζνθ με τρόπο που να δθμιουργεί
καλαίςκθτο αποτζλεςμα.

ΝΑΙ

2.2.23

Ι. Σο κόςτοσ εγκατάςταςθσ κλιματιςμοφ (ψφξθ + κζρμανςθ) ςτον χϊρο εγκατάςταςθσ του
προςομοιωτι βαρφνει τον προμθκευτι.
ΙΙ. Ο κλιματιςμόσ να είναι κατάλλθλοσ για το ςυγκεκριμζνο ςφςτθμα προςομοίωςθσ, τον
αρικμό των ςπουδαςτϊν και για το μζγεκοσ τθσ αίκουςασ.

ΝΑΙ

ΙΙΙ. Σα κλιματιςτικά/-ό πρζπει : (1) να είναι τφπου Inverter, (2) να είναι υψθλισ ενεργειακισ
κλάςθσ τουλάχιςτον Α+ , (3) να διακζτουν λειτουργία χαμθλοφ κορφβου και (4) να διακζτουν
ςφςτθμα αφφγρανςθσ αζρα.
2.3

ΘΕΕΙ ΑΚΘΘ (ΕΚΠΑΙΔΕΤΟΜΕΝΟΤ)

2.3.1

Κάκε κζςθ άςκθςθσ να προςομοιϊνει τον εξοπλιςμό περιοχϊν Α1,Α2,Α3,Α4 όπωσ αυτόσ
περιγράφεται ςτθ Δ.. SOLAS (Kεφ. III, IV), με ρυκμίςεισ από τθ κζςθ του εκπαιδευτι και με
δυνατότθτα τροποποίθςθσ των περιοχϊν GMDSS ςτθν περίπτωςθ που υιοκετθκοφν νζεσ
περιοχζσ από τον ΙΜΟ.

NAI

Κατά τθν ζναρξθ λειτουργίασ κάκε κζςθσ να γίνεται εγγραφι ςτο δίκτυο (LOG IN), θ οποία,
για να πραγματοποιθκεί, ο εκπαιδευόμενοσ κα πρζπει να ειςάγει το όνομά του. Θ εγγραφι
του ςπουδαςτι να μπορεί να εμφανιςκεί ςτθν οκόνθ του εκπαιδευτι. Με τθν επανεκκίνθςθ
του ςυςτιματοσ ι με το LOG OUT κάκε κζςθσ, το ςφςτθμα να επανζρχεται ςτο αρχικό ςτάδιο
εκκίνθςθσ.

ΝΑΙ

Να υπάρχει θ δυνατότθτα αποκικευςθσ και επανενεργοποίθςθσ πζντε (5) τουλάχιςτον
ςεναρίων άςκθςθσ οι οποίεσ κακορίςκθκαν από τον εκπαιδευτι ςε προθγοφμενα ςτάδια
εκπαίδευςθσ.

ΝΑΙ

2.3.4

Ο προςομοιωτισ πρζπει να επιτρζπει τθν χριςθ διαφορετικϊν ςυςτθμάτων επικοινωνίασ τθν
ίδια χρονικι ςτιγμι.

ΝΑΙ

2.3.5

Ι. Σθν ζγχρωμθ απεικόνιςθ των 4 περιοχϊν GMDSS ςε θλεκτρονικό χάρτθ όπωσ αυτζσ ιςχφουν
ςφμφωνα με το MASTER PLAN του ΙΜΟ, με δυνατότθτα αναβάκμιςθσ εφόςον αυτζσ
διαφοροποιθκοφν (Σα χρϊματα των 4 περιοχϊν GMDSS να είναι αυτά που χρθςιμοποιοφν οι
εκδόςεισ ALRS Volume).

ΝΑΙ

2.3.2

2.3.3
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ΙΙ. Σθν απεικόνιςθ των περιοχϊν ευκφνθσ των ΚΕΔ.
2.3.6

Κάκε κζςθ εργαςίασ πρζπει να προςομοιϊνει :
Π/Δ VHF/DSC class A

2.3.7

I.

Με δυνατότθτα λειτουργίασ DSC ςφμφωνα με τθ ςφςταςθ Μ.493 τθσ ITU όπωσ
τροποποιικθκε και ιςχφει ςιμερα.

II.

Με δυνατότθτα Ραδιοτθλεφωνίασ ςε όλουσ τουσ ραδιοτθλεφωνικοφσ ναυτιλιακοφσ
δίαυλουσ (SIMPLEX-DUPLEX).

III.

Με δυνατότθτα τιρθςθσ φυλακισ ςτο δίαυλο 70.

IV.

Με δυνατότθτα προςομοίωςθσ του κορφβου διαφλου.

V.

Με δυνατότθτα επικοινωνίασ μζςω DSC και ραδιοτθλεφωνίασ μεταξφ των
εκπαιδευομζνων (πλοίων) κακϊσ και μεταξφ εκπαιδευομζνων (πλοίων) και
εκπαιδευτι (παρακτίων).

VI.

Με δυνατότθτα ενεργοποίθςθσ ςυναγερμοφ κινδφνου μζςω ειδικοφ, κόκκινου
πλικτρου

ΝΑΙ

Π/Δ MFHF/DSC class A
I.

Με δυνατότθτα λειτουργίασ DSC ςφμφωνα με τθ ςφςταςθ Μ.493 τθσ ITU όπωσ
τροποποιικθκε και ιςχφει ςιμερα .

II.

Με δυνατότθτα ραδιοτθλεφωνίασ ςε όλεσ τισ ναυτιλιακζσ ςυχνότθτεσ
ραδιοτθλεφωνίασ και με δυνατότθτα διαχείριςθσ / εμφάνιςθσ όλων των
ραδιοτθλεφωνικϊν διαφλων τθσ ITU (ITU CHANNELS).

III.

Με δυνατότθτα ραδιοτθλετυπίασ (RADIOTELEX NBDP) ςε όλεσ τισ ναυτιλιακζσ
ςυχνότθτεσ ραδιοτθλετυπιασ και με δυνατότθτα διαχείριςθσ / εμφάνιςθσ όλων των
ραδιοτθλετυπικϊν διαφλων τθσ ITU (ITU CHANNELS).

IV.

Με δυνατότθτα τιρθςθσ φυλακισ ςτισ ςυχνότθτεσ κίνδυνου και αςφάλειασ DSC
(δζκτθσ ςάρωςθσ ςυχνοτιτων κινδφνου και αςφάλειασ).

V.

Με δυνατότθτα τιρθςθσ φυλακισ ςτισ διεκνείσ και εκνικζσ ςυχνότθτεσ DSC για
επικοινωνίεσ χαμθλισ προτεραιότθτασ (δζκτθσ ςάρωςθσ διεκνϊν και εκνικϊν
διαφλων DSC).

VI.

Με δυνατότθτα προςομοίωςθσ κορφβου διαφλου.

VII.

Με δυνατότθτα επικοινωνίασ μζςω DSC, ραδιοτθλεφωνίασ και ραδιοτθλετυπίασ
μεταξφ των εκπαιδευομζνων (πλοίων) αλλά και μεταξφ εκπαιδευομζνων (πλοίων)
και εκπαιδευτι (παρακτίων / ςυνδρομθτι ξθράσ) με εξομοίωςθ απάντθςθσ από
ςτακμοφσ πλοίων, ςτακμϊν ξθράσ / ςυνδρομθτϊν ξθράσ, αυτόματα και χειροκίνθτα
(από τθ κζςθ του εκπαιδευτι).

VIII.

Με δυνατότθτα ενεργοποίθςθσ ςυναγερμοφ κινδφνου μζςω ειδικοφ, κόκκινου
πλικτρου.

IX.

Θ προςομοίωςθ να πλθροί όςα απαιτοφνται και για τισ πραγματικζσ ςυςκευζσ ςιμερα
όπωσ αυτζσ περιγράφονται ςτθν Κοιν. Οδθγία 2012/32/ΕΚ (ΠΔ 156/2013) και τισ
τελευταίεσ διορκϊςεισ τθσ όπωσ αυτζσ ιςχφουν κατά τθν θμερομθνία υπογραφισ
τθσ ςφμβαςθσ από τον ανάδοχο του διαγωνιςμοφ.
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2.3.8

ΕΠΙΓΕΙΟ ΣΑΘΜΟ ΠΛΟΙΟΤ INMARSAT C ΜΕ ΔΤΝΑΣΟΣΘΣΑ ΛΘΨΘ EGC
I.

Θ προςομοίωςθ να πλθροί όςα απαιτοφνται και για τισ πραγματικζσ ςυςκευζσ ςιμερα
όπωσ αυτζσ περιγράφονται ςτθν Κοιν. Οδθγία 2012/32/ΕΚ (ΠΔ 156/2013) και τισ
τελευταίεσ διορκϊςεισ των όπωσ αυτζσ ιςχφουν κατά τθν θμερομθνία υπογραφισ
τθσ ςφμβαςθσ από τον ανάδοχο του διαγωνιςμοφ. Θ προςομοίωςθ να πλθροί όςα
απαιτοφνται και για τισ πραγματικζσ ςυςκευζσ ςιμερα όςον αφορά ςτισ υπθρεςίεσ
χαμθλισ ταχφτθτασ (τθλετυπία, fax,e-mail) για τθν υλοποίθςθ επικοινωνιϊν όλων
των προτεραιοτιτων κακϊσ και για λιψθ μθνυμάτων EGC.

II.

Θ προςομοίωςθ πρζπει να ζχει τισ κάτωκι δυνατότθτεσ (ενδεικτικά):
1. Πρόςβαςθσ ςε Ειδικζσ Τπθρεςίεσ (Special Access CodesSACs) για υλοποίθςθ
προτεραιοτιτων επείγοντοσ, αςφαλείασ, ρουτίνασ, με εξομοίωςθ απάντθςθσ από
ςτακμό ξθράσ / ειδικι υπθρεςία , και αυτόματα και από τθ κζςθ του
εκπαιδευτι).

ΝΑΙ

2. Πρόςβαςθσ ςε τθλετυπικά δίκτυα, δίκτυα fax και δίκτυα δεδομζνων (e-mail)
τουλάχιςτον,
μεταξφ των εκπαιδευομζνων (πλοίων) αλλά και μεταξφ
εκπαιδευομζνων (πλοίων) και εκπαιδευτι (παρακτίων / ςυνδρομθτι ξθράσ) με
εξομοίωςθ απάντθςθσ από ςτακμοφσ πλοίων, ςτακμϊν ξθράσ / ςυνδρομθτϊν
ξθράσ, και αυτόματα και χειροκίνθτα (από τθ κζςθ του εκπαιδευτι)
3. Ενεργοποίθςθσ ςυναγερμοφ κινδφνου μζςω ειδικοφ, κόκκινου πλικτρου, με
εξομοίωςθ απάντθςθσ από LES/RCC και αυτόματα και χειροκίνθτα από τθ κζςθ
του εκπαιδευτι.
4. Λιψθσ μθνυμάτων EGC ςυγκεκριμζνων γεωγραφικϊν περιοχϊν ,NAVAREA
CIRCULAR AREAS RECTANGULAR AREAS GROUP (FLEETNET)}.
2.3.9

ΕΠΙΓΕΙΟ ΣΑΘΜΟ ΠΛΟΙΟΤ INMARSAT F77
1. Θ προςομοίωςθ να πλθροί όςα απαιτοφνται και για τισ πραγματικζσ ςυςκευζσ ςιμερα
όπωσ αυτζσ περιγράφονται ςτθν Κοιν. Οδθγία 2012/32/ΕΚ (ΠΔ 156/2013) και τισ
τελευταίεσ διορκϊςεισ των όπωσ αυτζσ ιςχφουν κατά τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ
ςφμβαςθσ από τον ανάδοχο του διαγωνιςμοφ.
2. Θ προςομοίωςθ να πλθροί όςα απαιτοφνται και για τισ πραγματικζσ ςυςκευζσ ςιμερα
όςον αφορά ςτισ υπθρεςίεσ χαμθλισ ταχφτθτασ (LSD), δθλ. Σθλεφωνία, fax, e-mail.
Ενδεικτικά αναφζρονται τα εξισ:
1. Διαδικαςία κινδφνου μζςω τθλεφωνίασ
2. Επικοινωνίεσ προτεραιοτιτων επείγοντοσ αςφαλείασ
3. Επικοινωνίεσ προτεραιότθτασ ρουτίνασ (τουλάχιςτον τθλεφωνία, e-mail)
4. Pre-emption (διακοπι επικοινωνίασ οποιαςδιποτε κζςθσ από ΚΕΔ Κζντρο
υντονιςμοφ Ζρευνασ Διάςωςθσ)
5. Πρόςβαςθσ ςε Ειδικζσ Τπθρεςίεσ (Special Access CodesSACs) για υλοποίθςθ
προτεραιοτιτων επείγοντοσ, αςφαλείασ, ρουτίνασ, με εξομοίωςθ απάντθςθσ από
Κζντρο υντονιςμοφ Ζρευνασ Διάςωςθσ (RCC) και Ειδικζσ Τπθρεςίεσ, και αυτόματα
και από τθ κζςθ του εκπαιδευτι
6. τισ τθλεφωνικζσ ςυνδζςεισ να υποςτθρίηεται ο κοινόσ αρικμόσ κλιςθσ 870 (SNAC)
για κλιςεισ προσ ωκεάνιεσ περιοχζσ Inmarsat.
7. Πρόςβαςθ ςε τθλεφωνικά δίκτυα, δίκτυα fax και δίκτυα δεδομζνων (e-mail)
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τουλάχιςτον,
μεταξφ των εκπαιδευομζνων (πλοίων) αλλά και μεταξφ
εκπαιδευομζνων (πλοίων) και εκπαιδευτι (παρακτίων / ςυνδρομθτι ξθράσ) με
εξομοίωςθ απάντθςθσ από ςτακμοφσ πλοίων, ςτακμϊν ξθράσ / ςυνδρομθτϊν
ξθράσ, και αυτόματα και χειροκίνθτα (από τθ κζςθ του εκπαιδευτι)
Σημείωςη 1 : Η προςομοίωςη δορυφορικών ςυςτημάτων ςταθμοφ πλοίου InmarsatFleet Βroad Βand
(FBB) βαθμολογείται καλφτερα.
Σημείωςη 2 : Η προςομοίωςη δορυφορικών ςυςτημάτων ςταθμοφ Iridium βαθμολογείται καλφτερα.

2.3.10

ΔΕΚΣΘ NAVTEX με δυνατότητα λήψησ ςτουσ 518 και 490 ΚΘΗ.

I.

Θ προςομοίωςθ να πλθροί όςα απαιτοφνται και για τισ πραγματικζσ ςυςκευζσ ςιμερα
όπωσ αυτζσ περιγράφονται ςτθν Κοιν. Οδθγία 2012/32/ΕΚ (ΠΔ 156/2013) και τισ
τελευταίεσ διορκϊςεισ τθσ όπωσ αυτζσ ιςχφουν κατά τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ
ςφμβαςθσ από τον ανάδοχο του διαγωνιςμοφ.

II.

2.3.11

2.3.12
2.3.12.1

ΝΑΙ

Προςομοίωςθ λιψθσ μθνυμάτων NAVTEX ςε οκόνθ PC (χωρίσ εκτυπωτι – Paper less
Navtex).

GPIRB (GPS-EPIRB 406) COSPAS-SARSAT
I.

Θ προςομοίωςθ να πλθροί όςα απαιτοφνται και για τισ πραγματικζσ ςυςκευζσ ςιμερα
όπωσ αυτζσ περιγράφονται ςτθν Κοιν. Οδθγία 2012/32/ΕΚ (ΠΔ 156/2013) και τισ
τελευταίεσ διορκϊςεισ τθσ όπωσ αυτζσ ιςχφουν κατά τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ
ςφμβαςθσ από τον ανάδοχο του διαγωνιςμοφ.

II.

Θ προςομοίωςθ να υλοποιείται είτε με προςομοίωςθ του GPIRB ςε PC (PC-based) είτε
ςε προςομοίωςθ ςε κζλυφοσ πραγματικισ ςυςκευισ, ςτερεωμζνο και ςυνδεδεμζνο
ςε κάκε κζςθ εκπαιδευομζνου, πάνω ςε πραγματικό μθχανιςμό αυτόματθσ
απελευκζρωςθσ. Αποκλείεται οποιαδιποτε άλλθ μορφι προςομοίωςθσ

III.

Nα προςομοιϊνεται ο μθχανιςμόσ αυτόματθσ απελευκζρωςθσ του epirb (quick release
mechanism) ςτθν περίπτωςθ του προςομοιωτι PC-based, διαφορετικά, το gpirb
(κζλυφοσ πραγματικισ ςυςκευισ) να βρίςκεται τοποκετθμζνο ςε πραγματικό
μθχανιςμό αυτόματθσ απελευκζρωςθσ

IV.

Nα εξαςφαλίηεται θ αςφάλιςθ και απαςφάλιςθ του EPIRB από τον παραπάνω
μθχανιςμό είτε με προςομοίωςθ είτε ςε πραγματικζσ ςυνκικεσ

V.

Θ ενεργοποίθςθ του epirb να παρζχει οπτικι και θχθτικι ζνδειξθ.

VI.

Θ δοκιμι (TEST) του epirb να παρζχει οπτικι και θχθτικι ζνδειξθ.

VII.

Να αναγράφονται πάνω ςτο epirb (είτε PC-based είτε ςε κζλυφοσ πραγματικισ
ςυςκευισ) : 1) οδθγίεσ για τθ δοκιμι, 2) θμερομθνία λιξθσ ςυςςωρευτι, 3) οδθγίεσ
χειροκίνθτθσ ενεργοποίθςθσ 4) θμερομθνία λιξθσ μθχανιςμοφ αυτόματθσ
απελευκζρωςθσ.

ΝΑΙ

ΤΚΕΤΕ SAR-D (SEARCH AND RESCUE LOCATING DEVICES)
RADAR TRANSPONDER (SART)
I.

Θ προςομοίωςθ να πλθροί όςα απαιτοφνται και για τισ πραγματικζσ ςυςκευζσ
ςιμερα όπωσ αυτζσ περιγράφονται ςτθν Κοιν. Οδθγία 2012/32/ΕΚ (ΠΔ
156/2013) και τισ τελευταίεσ διορκϊςεισ τθσ όπωσ αυτζσ ιςχφουν κατά τθν
θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ από τον ανάδοχο του διαγωνιςμοφ.
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2.3.12.2

II.

Θ προςομοίωςθ να υλοποιείται είτε με προςομοίωςθ του RADAR SART ςε PC (PCbased) είτε με προςομοίωςθ ςε κζλυφοσ πραγματικισ ςυςκευισ, ςτερεωμζνο και
ςυνδεδεμζνο ςτθ κζςθ εργαςίασ. Αποκλείεται οποιαδιποτε άλλθ μορφι
προςομοίωςθσ

III.

Απαιτείται οκόνθ ραντάρ και πάνελ πθδαλιουχίασ για τθν ενεργοποίθςθ του
RADAR SART και τθν παρουςίαςθ του ειδικοφ ςιματοσ εντοπιςμοφ ςτθν οκόνθ
του.

IV.

Σο ειδικό ςιμα εντοπιςμοφ να προςομοιϊνει πραγματικζσ ςυνκικεσ απόςταςθσ
μεταξφ radar-sart.

V.

Να παρζχεται προςομοίωςθ test με οπτικι και θχθτικι ζνδειξθ όπωσ και ςτισ
πραγματικζσ ςυςκευζσ.

AIS SART
I.

Θ προςομοίωςθ να πλθροί όςα απαιτοφνται και για τισ πραγματικζσ ςυςκευζσ
ςιμερα όπωσ αυτζσ περιγράφονται ςτθν Κοιν. Οδθγία 2012/32/ΕΚ (ΠΔ 156/2013)
και τισ τελευταίεσ διορκϊςεισ τθσ όπωσ αυτζσ ιςχφουν κατά τθν θμερομθνία
υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ από τον ανάδοχο του διαγωνιςμοφ.

II.

Θ προςομοίωςθ να υλοποιείται είτε με προςομοίωςθ του AIS-SART ςε PC (PCbased) είτε με προςομοίωςθ ςε κζλυφοσ πραγματικισ ςυςκευισ, ςτερεωμζνο και
ςυνδεδεμζνο ςε κάκε κζςθ εκπαιδευομζνου. Αποκλείεται οποιαδιποτε άλλθ
μορφι προςομοίωςθσ.

III.

Απαιτείται ι προςομοίωςθ Π/Δ AIS για τθν λιψθ και παρουςίαςθ του ειδικοφ
μθνφματοσ / ςυμβόλου του AIS-SART ι δυνατότθτα παρουςίαςθσ του ςυμβόλου
/πλθροφοριϊν AIS-SART ςε οκόνθ με θλεκτρονικό χάρτθ με δυνατότθτα
αναβάκμιςθσ ςε μελλοντικό VDES.

ΝΑΙ

Σημείωςη 1 : Εάν προςομοιώνεται επιπρόςθετα εξοπλιςμόσ ραδιογωνιόμετρου που επιτρζπει
την διόπτευςη ςτισ ςυχνότητεσ κινδφνου για χρήςεισ ζρευνασ και διάςωςησ ςτην θάλαςςα
βαθμολογείται καλφτερα.
Σημείωςη 2 : Εάν προςομοιώνεται επιπρόςθετα εξοπλιςμόσ LongRangeIdentificationSystem
(LRIT) βαθμολογείται καλφτερα.
2.3.13

ΦΟΡΘΣΟ Π/Δ VHF
Θ προςομοίωςθ να πλθροί όςα απαιτοφνται και για τισ πραγματικζσ ςυςκευζσ ςιμερα
όπωσ αυτζσ περιγράφονται ςτθν Κοιν. Οδθγία 2012/32/ΕΚ (ΠΔ 156/2013) και τισ
τελευταίεσ διορκϊςεισ τθσ όπωσ αυτζσ ιςχφουν κατά τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ
ςφμβαςθσ από τον ανάδοχο του διαγωνιςμοφ.

2.3.14

ΝΑΙ

ΔΕΚΣΘ GNSS (GPS)
I.

Θ προςομοίωςθ να πλθροί όςα απαιτοφνται και για τισ πραγματικζσ ςυςκευζσ ςιμερα
όπωσ αυτζσ περιγράφονται ςτθν Κοιν. Οδθγία 2012/32/ΕΚ (ΠΔ 156/2013) και τισ
τελευταίεσ διορκϊςεισ τθσ όπωσ αυτζσ ιςχφουν κατά τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ
ςφμβαςθσ από τον ανάδοχο του διαγωνιςμοφ.

II.

Θ ζνδειξθ πλάτουσ μικουσ να ταυτίηεται με το πλάτοσ μικοσ τθσ κζςθσ
εκπαιδευομζνου, όπωσ αυτό κακορίηεται από τον εκπαιδευτι.

III.

Θ πλθροφορία πορείασ / ταχφτθτασ πλοίου να κακορίηεται από τον εκπαιδευόμενο.

8

ΝΑΙ

Θ
ΠΡΟΜΘΘΕΤ
ΣΘ

AΠΑΝΣΘΘ
ΠΡΟΜΘΘΕΤ
ΣΘ
ΠΑΡΑΠΟΜΠ

ΧΑΡΑΚΣHΡΙΣΙΚΑ

ΑΠΑΙΣΘΘ

ENOTHTA

ΕΙΔΟ (Α) : Προςομοιωτήσ GMDSS για τισ ανάγκεσ τησ ΑΕΝ/Πλοιάρχων/Οινουςςϊν

ΑΔΑ: 6ΟΓ34653ΠΩ-ΤΧΗ

21PROC009394113 2021-10-20

IV.

2.3.15

Να ςυνδζεται με τισ ςυςκευζσ Π/Δ VHF/DSC, Π/Δ MF-HF/DSC INMARSAT-C / EGC ,
INMARSAT F77

Π/Δ VHF AIR-BAND
I. Θ προςομοίωςθ να πλθροί όςα απαιτοφνται και για τισ πραγματικζσ ςυςκευζσ ςιμερα
όπωσ αυτζσ περιγράφονται ςτθν Κοιν. Οδθγία 2012/32/ΕΚ (ΠΔ 156/2013) και τισ
τελευταίεσ διορκϊςεισ τθσ όπωσ αυτζσ ιςχφουν κατά τθν θμερομθνία υπογραφισ
τθσ ςφμβαςθσ από τον ανάδοχο του διαγωνιςμοφ.

ΝΑΙ

II. Να παρζχονται μόνο οι ςυχνότθτεσ 121,5 και 123,1 ΜΘΗ
2.3.16

DISTRESS ALARM PANEL(ενεργοποίηςη και λήψη ςυναγερμϊν κινδφνου).
I.

Θ προςομοίωςθ να πλθροί όςα απαιτοφνται και για τισ πραγματικζσ ςυςκευζσ ςιμερα
όπωσ αυτζσ περιγράφονται ςτθν Κοιν. Οδθγία 2012/32/ΕΚ (ΠΔ 156/2013) και τισ
τελευταίεσ διορκϊςεισ τθσ όπωσ αυτζσ ιςχφουν κατά τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ
ςφμβαςθσ από τον ανάδοχο του διαγωνιςμοφ.

II.

Από το Distress alarm Panel κα ενεργοποιείται (εκπομπι) και κα λαμβάνεται (λιψθ)
ςυναγερμόσ κινδφνου μζςω:

ΝΑΙ

1) Π/Δ VHF/DSC
2) Π/Δ MFHF/DSC
3) INMARSAT C
4) INMARSAT FLEET 77 με δυνατότθτα ςφνδεςθσ οποιουδιποτε μελλοντικοφ
ςυςτιματοσ.
2.3.17

ΦΟΡΣΙΣΘ ΤΩΡΕΤΣΩΝ, ΕΝΔΕΙΞΕΙ ΚΑΣΑΣΑΘ ΤΩΡΕΤΣΩΝ, ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΚΟΠΣΩΝ
ΣΡΟΦΟΔΟΙΑ ΤΚΕΤΩΝ (BATTERY CHARGER INDICATORS SWITCHBOARD)
I.

Θ προςομοίωςθ να πλθροί όςα απαιτοφνται και για τισ πραγματικζσ ςυςκευζσ ςιμερα
όπωσ αυτζσ περιγράφονται ςτθν Κοιν. Οδθγία 2012/32/ΕΚ (ΠΔ 156/2013) και τισ
τελευταίεσ διορκϊςεισ τθσ όπωσ αυτζσ ιςχφουν κατά τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ
ςφμβαςθσ από τον ανάδοχο του διαγωνιςμοφ.

II.

Δυνατότθτα :

ΝΑΙ

1. διακοπισ κφριασ τροφοδοςίασ με ενεργοποίθςθ ςυναγερμοφ,
2. αυτόματθ τροφοδότθςθ από εφεδρικι πθγι,
3. οπτικι ζνδειξθ παραπάνω αλλαγισ ζνδειξθ φόρτιςθσ / εκφόρτιςθσ
2.3.18

ΤΣΘΜΑ Ship Security Alert System (SSAS )
I.

II.
2.3.19

Θ προςομοίωςθ να πλθροί όςα απαιτοφνται και για τισ πραγματικζσ ςυςκευζσ ςιμερα
όπωσ αυτζσ περιγράφονται ςτθν Κοιν. Οδθγία 2012/32/ΕΚ (ΠΔ 156/2013) και τισ
τελευταίεσ διορκϊςεισ τθσ όπωσ αυτζσ ιςχφουν κατά τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ
ςφμβαςθσ από τον ανάδοχο του διαγωνιςμοφ.
Αποδεκτά όλα τα ςυςτιματα υποςτιριξθσ (ενδεικτικά: inmarsat-c, Iridium)

ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΧΑΡΣΘ ΠΕΡΙΟΧΩΝ GMDSS (Α1,Α2,Α3,Α4)
I.

ΝΑΙ

Με απεικόνιςθ:
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1. Γεωγραφικϊν κζςεων εκπαιδευομζνων («ΠΛΟΙΩΝ»),
2. Επιγείων (υμβατικϊν) και δορυφορικϊν ςτακμϊν ξθράσ ανά υπθρεςία.
3. 21 περιοχϊν ςτακμϊν ναυςιπλοίασ (NAVAREAS),
4. Περιοχϊν ευκφνθσ ευκφνθσ ΚΕΔ (SRR)
5. Ωκεάνιεσ περιοχζσ INMARSAT (3θσ γενιάσ)
6. Ωκεάνιεσ περιοχζσ INMARSAT (4θσ γενιάσ) με δυνατότθτα αναβάκμιςθσ χάρτθ.

II.

Κάκε κζςθ εργαςίασ να ζχει τθ δυνατότθτα εκπομπισ και λιψθσ ςυναγερμϊν,
κλιςεων και μθνυμάτων κινδφνου, επείγοντοσ και αςφαλείασ όπωσ ακριβϊσ
προβλζπεται από το GMDSS, κακϊσ και εμπορικι ανταπόκριςθ.

III.

Κάκε κζςθ εργαςίασ πρζπει να διακζτει τισ παρακάτω δυνατότθτεσ:
1. Οπτικι απεικόνιςθ οποιουδιποτε καλάςςιου τμιματοσ επί θλεκτρονικοφ χάρτθ
πάνω ςτον οποίον κα προβάλλονται οι κζςεισ των «πλοίων» (κζςεων εργαςίασ).
2. Άντλθςθ πλθροφοριϊν υποδομισ GMDSS για όλεσ τισ περιοχζσ τθσ γθσ.
3. υνδεδεμζνο εκτυπωτι ςε όλεσ τισ κζςεισ εκπαιδευομζνων για όλεσ τισ
απαιτοφμενεσ εκτυπϊςεισ για οποιαδιποτε ςυςκευι (ενδεικτικά, εκτυπϊςεισ
μθνυμάτων προσ / από πλοία, προσ / από ςυνδρομθτζσ ξθράσ μζςω τθλετυπίασ
(telex), θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (e-mail) ι άλλθσ μορφισ δεδομζνων.

2.4

ΘΕΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΘ (instructor )

2.4.1

Ο προςφερόμενοσ προςομοιωτισ πρζπει να παρζχει ςτον εκπαιδευτι τθν παρακολοφκθςθ
και τον ζλεγχο ςε πραγματικό χρόνο κάκε δραςτθριότθτασ του εκπαιδευομζνου.

NAI

2.4.2

Ο εκπαιδευτισ κα μπορεί να τοποκετιςει τον ςτακμό του εκπαιδευομζνων (ςτακμϊν
εργαςίασ) ςε «πραγματικι» κζςθ ςτον θλεκτρονικό χάρτθ ςε όλο τον κόςμο.

ΝΑΙ

2.4.3

Να παρζχει τισ δυνατότθτεσ όλων των λειτουργιϊν των παρακτίων ςτακμϊν (διζγερςθ
ςυςκευϊν κζςεων εργαςίασ (πλοία) με προτεραιότθτα κινδφνου, επείγοντοσ, αςφάλειασ,
ρουτίνασ αλλά και ανταπόκριςθ ςε ςυναγερμοφσ και κλιςεισ όλων των προτεραιοτιτων που
προζρχονται από τισ κζςεισ εργαςίασ (πλοία).

ΝΑΙ

2.4.4

Να παρζχει τθν καταγραφι και τθν αποκικευςθ όλων των δραςτθριοτιτων των
εκπαιδευομζνων για περαιτζρω μελζτθ και αξιολόγθςθ.

ΝΑΙ

2.4.5

Να παρζχει τθ διάκεςθ ι τον αποκλειςμό οποιαςδιποτε ςυςκευισ των κζςεων εργαςίασ.

ΝΑΙ

2.4.6

Να παρζχει τον κακοριςμό τθσ δυνατότθτασ επικοινωνίασ μεταξφ όλων ι μερικϊν κζςεων
εργαςίασ αλλά και του αποκλειςμοφ επικοινωνίασ μεταξφ όλων ι μερικϊν κζςεων άςκθςθσ
λόγω απόςταςθσ, μθ διάδοςθσ ςυγκεκριμζνων ραδιοκυμάτων (ηωνϊν) κλπ .

ΝΑΙ

Να παρζχει τθν ζγχρωμθ απεικόνιςθ των 4 περιοχϊν GMDSS ςε θλεκτρονικό χάρτθ όπωσ
αυτζσ ιςχφουν ςφμφωνα με το MASTER PLAN του ΙΜΟ, με δυνατότθτα αναβάκμιςθσ εφόςον
αυτζσ διαφοροποιθκοφν (Σα χρϊματα των 4 περιοχϊν GMDSS να είναι αυτά που

ΝΑΙ

2.4.7
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χρθςιμοποιοφν οι εκδόςεισ ALRS Volume 5).
2.4.8

Να παρζχει τθν απεικόνιςθ των περιοχϊν ευκφνθσ των ΚΕΔ.

ΝΑΙ

2.4.9

Να παρζχει τθν δυνατότθτα δθμιουργίασ και αποκικευςθσ ςεναρίων αςκιςεων για
εξάςκθςθ και αξιολόγθςθ εκπαιδευομζνων.

ΝΑΙ

2.4.10

Να παρζχει θλεκτρονικι ανάκεςθ των ςεναρίων αςκιςεων των εκπαιδευομζνων και
αποκικευςθ όλων των ενεργειϊν κάκε κζςθσ.

ΝΑΙ

2.4.11

Να παρζχει δυνατότθτα διαγραφισ αρχείων και αποκικευςθ αποτελεςμάτων. Θ διαγραφι
να επιτυγχάνεται:
I.
II.
III.

2.4.12

2.4.13

ΝΑΙ

χρονολογικά
ανά χριςτθ
ομαδικά

Να παρζχει δυνατότθτα προςκικθσ / αφαίρεςθσ / τροποποίθςθσ:
I.

ςυνδρομθτϊν ξθράσ και πλοίων,

II.

παρακτίων ςτακμϊν,

III.

ςυχνοτιτων που χρθςιμοποιοφνται από αυτοφσ,

IV.

παρεχομζνων υπθρεςιϊν

ΝΑΙ

Να παρζχει δυνατότθτα απεικόνιςθσ ςυςκευϊν και οκονϊν
οποιαςδιποτε κζςθσ
(εκπαιδευομζνου και εκπαιδευτι) ςτισ οκόνεσ των άλλων εκπαιδευομζνων (για επίδειξθ και
εκμάκθςθ χειριςμοφ ςυςκευϊν), κακϊσ και προβολισ οποιουδιποτε θλεκτρονικοφ αρχείου
από πλευράσ εκπαιδευτι.

ΝΑΙ

2.4.14

Να παρζχει δυνατότθτα αποςτολισ γραπτϊν και θχθτικϊν μθνυμάτων προσ κάκε κζςθ
εκπαιδευομζνων.

ΝΑΙ

2.4.15

Προχπάρχοντα ςενάρια αςκιςεων.

ΝΑΙ

2.4.16

Ο ςτακμόσ του εκπαιδευτι κα ςυνδζεται με εκτυπωτι και προβολικό.
I.

ΠΡΟΒΟΛΙΚΟ (Video Projector) με τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά :
1.

Σεχνολογία: ιςοδφναμθ με 3LCD.

2.

Ανάλυςθ (τουλάχιςτον) : 1920x1080 pixels

3.

Φωτεινότθτα (τουλάχιςτον): 3500 Lumens.

4.

Αντίκεςθ (τουλάχιςτον): 1000:1.

5.

Διάρκεια ηωισ λάμπασ (τουλάχιςτον): 4000 ϊρεσ.

6.

υνδζςεισ (τουλάχιςτον) : HDMI in (2x), ethernet, αςφρματθ

7.

Ενςωματωμζνα θχεία τουλάχιςτον 10W

8.

Εξαρτιματα για εγκατάςταςθ ςε οροφι

9.

Μία (1) τουλάχιςτον πρόςκετθ λάμπα εφεδρείασ (αμοιβι)
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Σημείωςη 1: Ο προμηθευτήσ ςτην τεχνική προςφορά του να προςδιορίςει τον
καταςκευαςτή,μοντζλο καθώσ και τα τεχνικά χαρακτηριςτικά του projector καθώσ και τησ
οθόνησ προβολήσ.
Σημείωςη 2: Μεγαλφτερη φωτεινότητα βαθμολογείται καλφτερα.
Σημείωςη 3: Περιςςότερεσ από μία (1) πρόςθετεσ λάμπεσ εφεδρείασ βαθμολογείται
καλφτερα.

II.

2.4.17

Οκόνθ Προβολισ τοίχου θλεκτρικι :
1.

Διαςτάςεισ εικόνασ (τουλάχιςτον): 2x1,3 m.

2.

Σθλεχειριςτιριο: εμβζλεια τουλάχιςτον 10 μζτρα.

3.

Βακμόσ αντανάκλαςθσ: ιςοδφναμοσ με GAIN 1.0 ι ανϊτεροσ.

4.

Γωνία κζαςθσ (τουλάχιςτον): 140 degrees.

Να παρζχεται πολυμθχάνθμα (ζγχρωμοσ εκτυπωτισ αυτόματθσ διπλισ όψθσ, ςαρωτισ,
αντιγραφικό) με τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά :
1.

Inkjet ζγχρωμοσ, αυτόματοσ εκτυπωτισ διπλισ όψθσ, ςαρωτισ, αντιγραφικό
και με αυτόματο τροφοδότθ εγγράφων (ADF).

2.

υνδζςεισ (τουλάχιςτον): USB, Θφρα Ethernet , Αςφρματθ

3.

Ανάλυςθ εκτφπωςθσ (τουλάχιςτον): 4800 x 1200 dpi.

4.

Σαχφτθτα αςπρόμαυρθσ εκτφπωςθσ (τουλάχιςτον): 20 ςελ/λεπτό.

5.

Σαχφτθτα ζγχρωμθσ εκτφπωςθσ (τουλάχιςτον): 20 ςελ/λεπτό.

6.

πρόςκετα ζνα (1) ςετ μελάνιαμε δυνατότθτα εκτφπωςθσ τουλάχιςτον 2000
ςελίδων το κακζνα μελάνι.

Σημείωςη 1: Ο προμηθευτήσ ςτην τεχνική προςφορά να προςδιορίςει
καταςκευαςτή,μοντζλο καθώσ και τα τεχνικά χαρακτηριςτικά του πολυμηχανήματοσ.
Σημείωςη 2: Μεγαλφτερη ταχφτητα εκτφπωςησ βαθμολογείται καλφτερα.
Σημείωςη 3: Μεγαλφτεροσ αριθμόσ πρόςθετων μελανιών βαθμολογείται καλφτερα.

ΝΑΙ

τον

2.4.18

Θ κζςθ του εκπαιδευτι κα υποςτθρίηεται από τουλάχιςτον δφο οκόνεσ.

ΝΑΙ

2.4.19

Ο ςχεδιαςμόσ με τθν κζςθ του εκπαιδευτι κα είναι εργονομικόσ και φιλικόσ προσ τον χριςτθ.

ΝΑΙ

2.5

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟ ΤΣΘΜΑ-ΛΟΓΙΜΙΚΟ ΠΡΟΟΜΟΙΩΘ

2.5.1

Να διατεκεί ςε θλεκτρονικι μορφι το λογιςμικό του προςομοιωτι (αρχεία εγκατάςταςθσ)
και το λειτουργικό ςφςτθμα.

ΝΑΙ

2.5.2

Σο λογιςμικό του προςομοιωτι και το λειτουργικό ςφςτθμα να ςυνοδεφεται από τθν/τισ
άδειεσ χριςθσ και ςιμανςθ (όπου απαιτείται).

ΝΑΙ

2.5.3

Όπου απαιτείται λογιςμικό προςομοίωςθσ, ο προμθκευτισ να δεςμευτεί: (α) Για τθν
προμικεια και εγκατάςταςθ μελλοντικισ ζκδοςθσ (λόγω αλλαγϊν απαιτιςεων ι λόγω
βελτίωςθσ / αναβάκμιςθ του λογιςμικοφ) δωρεάν εντόσ του χρόνου ιςχφοσ τθσ εγγυθμζνθσ

ΝΑΙ
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λειτουργίασ. (β) Για τθν προμικεια λογιςμικοφ και παροχι οδθγιϊν εγκατάςταςθσ
μελλοντικισ ζκδοςθσ δωρεάν για τα επόμενα τρία (3) χρόνια μετά τθν λιξθ τθσ εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ.
Σημείωςη: Προμήθεια λογιςμικοφ και παροχή οδηγιών εγκατάςταςησ μελλοντικήσ ζκδοςησ
δωρεάν για χρονικά διάςτημα άνω των τριών (3) χρόνων μετά την λήξη τησ εγγυημζνησ
λειτουργίασ βαθμολογείται καλφτερα.
2.6
2.6.1

2.6.2

ΑΝΑΒΑΘΜΙΘ
I. Δυνατότθτα αναβάκμιςθσ όλων των απαιτοφμενων δορυφορικϊν ςυςτθμάτων, δθλαδι:
1.

Δυνατότθτα αναβάκμιςθσ των απαιτοφμενων
INMARSAT (Inmarsat C, InmarsatFleet 77)

2.

Δυνατότθτα αντικατάςταςθσ των υπαρχόντων ςυςτθμάτων με νεοειςερχόμενα
ςυςτιματα ςτο GMDSS,

3.

Δυνατότθτα ταυτόχρονθσ αναβάκμιςθσ υπαρχόντων και προςκικθσ νζων είτε
αυτά ανικουν ςτο ςφςτθμα INMARSAT (πχ Fleet Broad Band 500) είτε πρόκειται
για νζο δορυφορικό ςφςτθμα (εκτόσ Inmarsat)

2.

Δυνατότθτα αντικατάςταςθσ των υπαρχόντων ςυςτθμάτων με νεοειςερχόμενα
ςυςτιματα ςτο GMDSS.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

3.1

ΠΑΡΑΔΟΘ-ΕΓΚΑΣΑΣΑΘ-ΠΑΡΑΛΑΒΘ

3.1.3

NAI

ΝΑΙ

Δυνατότθτα ταυτόχρονθσ αναβάκμιςθσ υπαρχόντων και προςκικθσ νζων (πχ
NAVDAT).

3

3.1.2

ςυςτθμάτων

ΙΙ. Δυνατότθτα αναβάκμιςθσ όλων των απαιτουμζνων επίγειων ςυςτθμάτων, δθλαδι:
1.

3.1.1

δορυφορικϊν

I.

Ο Ανάδοχοσ με μζριμνα, ευκφνθ και δαπάνθ του κα αναλάβει τθ μεταφορά,
εγκατάςταςθ, ςφνδεςθ, δοκιμζσ παράδοςθσ και παραλαβισ του εξοπλιςμοφ ςε πλιρθ
και ικανοποιθτικι λειτουργία ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ ΑΕΝ/ΟΙΝΟΤΩΝ.

II.

Θ μεταφορά των υπό προμικεια ειδϊν πραγματοποιείται ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα
νομοκεςία. Ο Ανάδοχοσ αμζςωσ μετά τθ φόρτωςθ των υπό προμικεια ειδϊν, είναι
υποχρεωμζνοσ να γνωςτοποιιςει ςτθν αρμόδια Τπθρεςία του ΤΝΑΝΠ (ΔΙΠΕΑ), κάκε
ςτοιχείο ςχετικό με τθ φόρτωςθ και τθ μεταφορά (άρκρο 211 του ν. 4412/2016).

ΝΑΙ

Θ παράδοςθ-εγκατάςταςθ κα πραγματοποιθκεί εντόσ ζξι (6) μηνϊν από τθν υπογραφι τθσ
ςφμβαςθσ.

ΝΑΙ

Θ παραλαβι του εξοπλιςμοφ (οριςτικι ποιοτικι και ποςοτικι) κα γίνει μετά τθν εγκατάςταςθ
του εξοπλιςμοφ, ςε κατάςταςθ πλιρουσ λειτουργίασ ςτο χϊρο εγκατάςταςθσ τθσ ΑΕΝ, ωσ
ειδικότερα ορίηεται από τθν ςχετικι κείμενθ νομοκεςία, από Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ και
Παραλαβισ θ οποία κα ςυγκροτθκεί ειδικά για τθν εν λόγω προμικεια.
Ο Ανάδοχοσ υποχρεϊνεται να δϊςει οποιαδιποτε ςτοιχεία προζλευςθσ των υλικϊν ικελε
ηθτιςει ο φορζασ για διαπίςτωςθ τισ ποιότθτασ και των χαρακτθριςτικϊν τουσ.
Ο φορζασ διατθρεί το δικαίωμα να ελζγχει κάκε προςκομιηόμενο είδοσ και ο Ανάδοχοσ
υποχρεοφται να ςυμμορφϊνεται με τισ οδθγίεσ των αρμοδίων υπθρεςιϊν του φορζα, για
είδοσ το οποίο δεν εκπλθρϊνει τισ ςυμβατικοφσ όρουσ, που αναφζρονται ςτθν ποιότθτα και
τα χαρακτθριςτικά του.

ΝΑΙ
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Θ παραλαβι του εξοπλιςμοφ κα γίνει ςτο χϊρο εγκατάςταςθσ τθσ ΑΕΝ/ΟΙΝΟΤΩΝ. Ωσ
χρόνοσ παραλαβισ ορίηεται διάςτθμα (01) μηνόσ από τθν θμερομθνία εγκατάςταςθσπαράδοςθσ από τον Ανάδοχο και εφόςον πραγματοποιθκεί ικανόσ αρικμόσ δοκιμαςτικϊν
λειτουργιϊν κατά τθν κρίςθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ Παρακολοφκθςθσ και Παραλαβισ, το
υπό προμικεια είδοσ, κα παραλθφκεί οριςτικά.
Συχόν βλάβεσ κατά τθ διάρκεια των δοκιμϊν βαρφνουν τον Ανάδοχο ο οποίοσ οφείλει με
μζριμνα, ευκφνθ και δαπάνθ του να τισ αποκαταςτιςει άμεςα. Μετά τθν αποκατάςταςθ
τυχόν βλαβϊν ακολουκεί εκ νζου δοκιμι του ςυςτιματοσ.
3.1.4

3.1.5

3.1.6

Οι διαγωνιηόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν ςτθν τεχνικι τουσ προςφορά και όλα τα
αναγκαία ςτοιχεία για τθ διαςφάλιςθ των ςυνκθκϊν για τθν τεχνικά άρτια εγκατάςταςθ και
κζςθ ςε πλιρθ λειτουργία του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ. τθν τεχνικι προςφορά, κα
αναφζρουν όλα τα αναγκαία τεχνικά ςτοιχεία (βάρθ, ενδεικτικι διάταξθ με διαςτάςεισ των
επί μζρουσ ςυςκευϊν, διαςτάςεισ και διαδρομζσ καναλιϊν κλπ.) που απαιτοφνται για τθν
προετοιμαςία από τθν ΑΕΝ του χϊρου όπου ο Ανάδοχοσ κα εγκαταςτιςει τον εξοπλιςμό.

ΝΑΙ

Ο Ανάδοχοσ υποχρεϊνεται να εκτελζςει πλιρωσ τθν εγκατάςταςθ του εξοπλιςμοφ και να τον
δοκιμάςει και παραδϊςει ςε πλιρθ λειτουργία τθσ διατικζμενουσ χϊρουσ τθσ οικείασ ΑΕΝ,
με δικό του ειδικευμζνο και αςφαλιςμζνο προςωπικό, με δικι του ολοκλθρωτικά ευκφνθ,
ςφμφωνα με τθσ κανόνεσ τθσ τζχνθσ και τθσ επιςτιμθσ και τθ λοιπι ςχετικι νομοκεςία του
ελλθνικοφ κράτουσ, τθσ οδθγίεσ και τα ςχζδια του καταςκευαςτικοφ οίκου και, τζλοσ, τθσ
οδθγίεσ τθσ οικείασ ΑΕΝ.

ΝΑΙ

Θ εγκατάςταςθ των μθχανθμάτων, των ςυςκευϊν και των ςυςτθμάτων κα γίνει ςτουσ
αντίςτοιχουσ χϊρουσ τθσ ΑΕΝ που κα υποδειχκοφν από αυτι για τθν εγκατάςταςθ του
εξοπλιςμοφ.
Με μζριμνα, ευκφνθ και δαπάνθ του Αναδόχου, θ εγκατάςταςθ των μθχανθμάτων, των
ςυςκευϊν και των ςυςτθμάτων κακϊσ και τα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν κα πρζπει να
καλφπτουν πλιρωσ τουσ ςχετικοφσ κανονιςμοφσ, τθν Ευρωπαϊκι και Εκνικι νομοκεςία,
αναφορικά με τισ θλεκτρολογικζσ και θλεκτρονικζσ εγκαταςτάςεισ και ςυςκευζσ, και τισ
θλεκτρομθχανολογικζσ εγκαταςτάςεισ/ςυςκευζσ/εξοπλιςμό, τθν αςφάλεια και υγιεινι και να
διαςφαλίηουν τθν ομαλι και πλιρθ λειτουργία των κτιριακϊν υποδομϊν τθσ οικείασ ΑΕΝ. Ο
Ανάδοχοσ με μζριμνα, ευκφνθ και δαπάνθ του, κα προβαίνει ςε όλεσ τισ απαραίτθτεσ
εργαςίεσ/προςφορά τυχόν επιπρόςκετου εξοπλιςμοφ για τθν επίτευξθ των ανωτζρω. Με τθν
τεχνικι προςφορά να κατατεκεί Τπεφκυνθ Διλωςθ του νομίμου/ων εκπροςϊπου/ων του
Τποψθφίου Αναδόχου αναφορικά με τθν πλιρωςθ τθσ απαίτθςθσ τθσ εν λόγω παραγράφου.

3.1.7

ΝΑΙ

I. Θ ΑΕΝ υποχρεοφται να παρζχει μόνο το χϊρο εγκατάςταςθσ. Για τθν προετοιμαςία του

χϊρου υπεφκυνοσ είναι ο Ανάδοχοσ.
II. ε περίπτωςθ που απαιτείται ιδιαίτερθ μζριμνα/εκτζλεςθ εργαςιϊν από πλευράσ

τροφοδοςίασ ςτουσ χϊρουσ εγκατάςταςθσ των μθχανθμάτων, των ςυςκευϊν και των
ςυςτθμάτων με τουσ απαραίτθτουσ πίνακεσ διανομισ και αςφάλιςθσ του θλεκτρικοφ
ρεφματοσ, νεροφ, αποχζτευςθσ, κλιματιςμοφ, τοπικισ δικτφωςθσ κα γίνεται με μζριμνα,
ευκφνθ και δαπάνθ του Αναδόχου. Οι εργαςίεσ ςφνδεςθσ από τον πίνακα διανομισ μζχρι
το μθχάνθμα με τα απαραίτθτα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν κα βαρφνουν τον Ανάδοχο
και κα πλθροφν τουσ κανονιςμοφσ αςφαλείασ των χϊρων εγκατάςταςθσ.
III. Θ διαμόρφωςθ του δαπζδου ςτιριξθσ και τα αναγκαία μζςα και υλικά ςτιριξθσ των

μθχανθμάτων και ςυςκευϊν κα γίνουν με μζριμνα, ευκφνθ και δαπάνθ του Αναδόχου ζτςι
ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ άρτια λειτουργία του και θ άνετθ χριςθ και εκπαίδευςθ του
προςωπικοφ. Οι απαιτήςεισ ςε ιςχφ των ηλεκτρικϊν λήψεων θα αναφζρονται ςτισ
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Σεχνικζσ Προςφορζσ.
IV. Πριν τθν υποβολι των τεχνικϊν προςφορϊν είναι απαραίτθτθ θ επίςκεψθ/επιτόπια

αυτοψία των Τποψθφίων Αναδόχων ςτο χϊρο εγκατάςταςθσ του υπό προμικεια
εξοπλιςμοφ τθσ οικείασ ΑΕΝ, κατόπιν αιτιματόσ τουσ ςτθν αρμόδια ΑΕΝ, ϊςτε να
εκτιμθκοφν λεπτομερϊσ οι απαιτοφμενεσ εργαςίεσ. Θ εν λόγω επίςκεψθ/αυτοψία κα
βεβαιϊνεται από τθν αρμόδια ΑΕΝ, και αντίςτοιχθ βεβαίωςθ κα προςκομίηεται με τθν
τεχνικι προςφορά από τουσ Τποψθφίουσ Αναδόχουσ.
3.1.8

3.2

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται για τθν ζγκαιρθ ενθμζρωςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ *Αρμόδια ΑΕΝ
και Διεφκυνςθ Προμθκειϊν και Εποπτείασ Αποκθκϊν (ΔΙΠΕΑ)+ - τουλάχιςτον πζντε (5)
εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα, πριν τθν ζναρξθ οποιονδιποτε εργαςιϊν, προκειμζνου να
ετοιμαςτοφν οι ςχετικοί χϊροι όπου απαιτείται.

ΝΑΙ

ΣΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ
I. Κατά τθν παράδοςθ των μθχανθμάτων, ςυςτθμάτων και ςυςκευϊν να δοκεί μια πλιρθσ
ςειρά τεχνικϊν εγχειριδίων με ςαφείσ οδθγίεσ χριςεωσ και λειτουργίασ του μθτρικοφ
καταςκευαςτικοφ οίκου (Operation Manuals) με αναλυτικι περιγραφι των αντίςτοιχων
πρωτοκόλλων και λειτουργιϊν για όλεσ τισ αντίςτοιχεσ εφαρμογζσ ςτθν αγγλικι γλϊςςα
και ςτθν ελλθνικι όπου αυτι είναι διακζςιμθ ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι, κακϊσ
και ςχεδίων, διαγραμμάτων και κάκε άλλθ πλθροφορία για τθν ορκι χριςθ, ζλεγχο,
ςυντιρθςθ και εντοπιςμό κάκε ανωμαλίασ ςτθ λειτουργία των μθχανθμάτων,
ςυςτθμάτων και ςυςκευϊν, ςτθν αγγλικι γλϊςςα ι ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ςε ζντυπθ και
θλεκτρονικι μορφι, ςτθν ΑΕΝ όπου κα πραγματοποιθκεί θ ςχετικι προμικεια.

NAI

II. Σα τεχνικά εγχειρίδια να δοκοφν ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι. (τουλάχιςτον ζνα
αντίτυπο ςε ζκαςτθ μορφι).

3.3

ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ

3.3.1

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εκπαιδεφςει με δαπάνθ του, πάνω ςτθ λειτουργία του
ςυςτιματοσ προςομοίωςθσ τρεισ (03) τουλάχιςτον εκπαιδευτζσ τθσ οικείασ ΑΕΝ για
τουλάχιςτον 5 μζρεσ (5 θμζρεσ Χ 6 ϊρεσ = 30 ϊρεσ ςυνολικά), πιςτοποιϊντασ τουσ αναλόγωσ.
Θ εκπαίδευςθ κα πραγματοποιθκεί εντόσ του ςυμβατικοφ χρόνου.

ΝΑΙ

Να υποβλθκεί κατά τθν τεχνικι προςφορά πλιρεσ αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευςθσ
(προςδιοριςμόσ περιεχομζνου εκπαίδευςθσ για τουσ εκπαιδευόμενουσ, προτεινόμενεσ ϊρεσ
εκπαίδευςθσ ανά κεματικι ενότθτα, κεματολογία, διάρκεια ςε ϊρεσ ανά ομάδα
εκπαιδευόμενων για κάκε κεματικό αντικείμενο, αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ τθσ
εκπαίδευςθσ ςε επίπεδο προτεινόμενων ωρϊν διδαςκαλίασ εκπαιδευτζσ και κατάλογο με το
ςχετικό εκπαιδευτικό υλικό,(εγχειρίδια χριςθσ και άλλο τεκμθριωτικό υλικό) που κα
χρθςιμοποιθκεί κατά τθ διάρκεια τθσ εκπαίδευςθσ. Θ εκπαίδευςθ κα περιλαμβάνει τόςο τα
κζματα χειριςμοφ και λειτουργίασ του υπό προμικεια είδουσ όςο και για τθν απρόςκοπτθ
και αποτελεςματικι λειτουργία/ςυντιρθςθ του εξοπλιςμοφ.
Θ εκπαίδευςθ και το εκπαιδευτικό υλικό κα είναι ςτθν ελλθνικι ι αγγλικι γλϊςςα.
Ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει με δαπάνθ του τθν πραγματοποίθςθ τθσ εκπαίδευςθσ, θ οποία κα
πραγματοποιθκεί με εκπαιδευτζσ του Αναδόχου.
Θ εκπαίδευςθ κα πραγματοποιθκεί κατόπιν ςυνεννόθςθσ του Αναδόχου με τθν οικεία ΑΕΝ.
Θ πραγματοποίθςθ τθσ εκπαίδευςθσ κα γίνεται ςτθν οικεία ΑΕΝ μετά τθν εγκατάςταςθ των
μθχανθμάτων, των ςυςκευϊν και των ςυςτθμάτων και κα ζχει ολοκλθρωκεί εντόσ του
χρόνου παράδοςθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.2.

ΝΑΙ

3.3.2
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Σο εκπαιδευτικό υλικό που απαιτείται να παρζχεται από τον Ανάδοχο για τθν υποςτιριξθ και
τθν ενίςχυςθ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ κα είναι ςε μορφι ζντυπθ, CD ανά
εκπαιδευόμενο ι/και ιςτοςελίδασ.
Ο Ανάδοχοσ κα χορθγιςει πιςτοποιθτικό παρακολοφκθςθσ εκπαίδευςθσ ςε ζκαςτο
εκπαιδευόμενο.
Ο Τποψιφιοσ Ανάδοχοσ υποχρεοφται επίςθσ να δθλϊςει ςτθν τεχνικι του προςφορά ότι κα
διακζςει ςτθν Ελλάδα κατάλλθλα εκπαιδευμζνο προςωπικό (πζραν και ανεξάρτθτα του
αντίςτοιχου τεχνικοφ προςωπικοφ για παροχι υπθρεςιϊν εγκατάςταςθσ, ςυντιρθςθσ), για
τθν επίδειξθ του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ ωσ και τθν εκπαίδευςθ του προςωπικοφ τθσ
αρμόδιασ Τπθρεςίασ τόςο επί του πλιρουσ φάςματοσ των δυνατοτιτων που παρζχουν όςο
επί τθσ απρόςκοπτθσ και αποτελεςματικισ λειτουργίασ του εξοπλιςμοφ.
ε περίπτωςθ που ο διαγωνιηόμενοσ δεν διακζτει το ωσ άνω προςωπικό, πρζπει ςτθν τεχνικι
προςφορά του να υποβλθκεί βεβαίωςθ του μθτρικοφ οίκου υπογεγραμμζνθ από νόμιμο/ουσ
εκπρόςωπο/ουσ ότι θ εκπαίδευςθ κα γίνει από δικό του εξειδικευμζνο προςωπικό ςτθν
Ελλθνικι ι Αγγλικι γλϊςςα με διερμθνεία ςτθν Ελλθνικι και με τουσ όρουσ που αναφζρονται
ςτο παρόν εδάφιο. Θ εν λόγω βεβαίωςθ να ςυνοδεφεται από επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν
ελλθνικι γλϊςςα, ςε περίπτωςθ που δεν είναι ςτα ελλθνικά.
3.4
3.4.1

ΕΓΓΤΘΜΕΝΘ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ
I.

Ολόκλθροσ ο προςομοιωτισ κα ςυνοδεφεται από εγγυθμζνθ λειτουργία για ζξι (6)
τουλάχιςτον χρόνια με υποχρζωςθ επιςκευισ και αντικατάςταςθσ εξαρτιματοσ όταν θ
βλάβθ οφείλεται ςε ελαττωματικό εξάρτθμα ι κακι εργαςία εκ μζρουσ του καταςκευαςτι
(ο χρόνοσ μετράται από τθν θμερομθνία οριςτικισ παραλαβισ του προςομοιωτι).

II.

III.

Θ επιςκευι κα πρζπει να ζχει ολοκλθρωκεί εντόσ εικοςιπζντε (25) θμερϊν από τθν
γνωςτοποίθςθ τθσ βλάβθσ ςτον προμθκευτι. Ο Ανάδοχοσ κα υπόκειται ςε πρόςτιμο
για κάκε θμζρα κακυςτζρθςθσ επιςκευισ τθσ διαπιςτωκείςασ βλάβθσ, πζραν των
εικοςιπζντε (25) θμερϊν, και ςε περίπτωςθ μθ αντικατάςταςθσ του εξοπλιςμοφ
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.4.4 τθσ παροφςθσ, ίςο με ποςοςτό 0,05% επί τθσ
ςυνολικισ αξίασ τθσ υμβατικισ τιμισ. Σο εν λόγω πρόςτιμο δεν κα υπερβαίνει το 25%
τθσ υμβατικισ τιμισ.

NAI

Ο Τποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεςμεφεται με τθν τεχνικι του προςφορά ότι ςτο πλαίςιο του
προςφερόμενου χρόνου εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, κα διακζτει με μζριμνα, ευκφνθ και
δαπάνεσ του το κατάλλθλο προςωπικό, για τθν παροχι υπθρεςιϊν ςυντιρθςθσ,
επιςκευϊν/τεχνικισ υποςτιριξθσ και τον απαιτοφμενο εξοπλιςμό για τθν εκτζλεςθ
των εν λόγω υπθρεςιϊν.

3.4.2

Σο ςυνολικό κόςτοσ αποκατάςταςθσ (ανταλλακτικά εργατικά μετάβαςθ κ.τ.λ.) κατά τθν
διάρκεια τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ βαραίνει τον προμθκευτι.

ΝΑΙ

3.4.3

Ο επιτρεπόμενοσ χρόνοσ ακινθτοποίθςθσ κατά τθν διάρκεια τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ δεν
πρζπει να ξεπερνά τισ ςαράντα πζντε (45) θμζρεσ ετθςίωσ ακροιςτικά.

ΝΑΙ

3.4.4

Εναλλακτικά ςε περίπτωςθ που για οποιοδιποτε λόγο άςχετο με τθν Τπθρεςία, εντόσ ι εκτόσ
εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, θ επιςκευι κακυςτεριςει πλζον του προβλεπομζνου χρονικοφ
διαςτιματοσ, ο Προμθκευτισ δεςμεφεται ότι υποχρεοφται να παραδϊςει ςτθν Τπθρεςία
άλλθ λειτουργοφςα ςυςκευι μζχρι τθν αποκατάςταςθ τθσ βλάβθσ τθσ πρϊτθσ (repair by
replacement).

ΝΑΙ

το πλαίςιο τθσ εξαετοφσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ να παρζχονται επιπλζον και όλεσ οι τυχόν
προβλεπόμενεσ από τα εγχειρίδια – οδθγίεσ του καταςκευαςτι προγραμματιςμζνεσ

ΝΑΙ

3.4.5
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ςυντθριςεισ και αναβακμίςεισ, αδαπάνωσ για το Φορζα (ανταλλακτικά, λογιςμικό, υλικά,
εργατικά, κόςτοσ μεταφοράσ-μετάβαςθσ-διαμονισ).
3.4.6

Με τθν παράδοςθ να υποβλθκεί ζγγραφθ διλωςθ για τθν προτεινόμενθ διάρκεια τθσ
περιόδου εγγυθμζνθσ λειτουργίασ από τθν θμερομθνία οριςτικισ παραλαβισ του
εξοπλιςμοφ.
Επιςθμαίνεται ότι είναι ςτθν ευχζρεια των υποψθφίων να προςφζρουν περίοδο εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ μεγαλφτερθ τθσ ελάχιςτθσ ηθτοφμενθσ των ζξι (6) ετϊν, από τθν οριςτικι
παραλαβι του ςυνόλου του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ και το ςτοιχείο αυτό κα λάβει
μεγαλφτερθ βακμολογία ςτθν τεχνικι αξιολόγθςθ όπωσ ο χρόνοσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ
περιλαμβάνεται
ςτθν Ομάδα Βϋ των
Κριτθρίων Αξιολόγθςθσ του ςυγκεκριμζνου
προςφερόμενου Είδουσ.

ΝΑΙ

3.5

ΕΞΑΦΑΛΙΘ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΘ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ

3.5.1

Με τθν τεχνικι προςφορά κα δοκεί γραπτι βεβαίωςθ του Τποψθφίου Αναδόχου ι του
καταςκευαςτι δυνατότθτασ προμικειασ ανταλλακτικϊν για δζκα (10) τουλάχιςτον χρόνια με
προκεςμία παράδοςθσ μζχρι ζνα μινα από τθν θμερομθνία παραγγελίασ.

NAI

3.5.2

Ο Τποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα υποβάλλει με τθν τεχνικι προςφορά ζναν πίνακα με τα κφρια
ανταλλακτικά κάκε εξοπλιςμοφ (partnumbers, κλπ).

ΝΑΙ

3.6

ΔΙΑΦΑΛΙΘ ΠΟΙΟΣΘΣΑ

3.6.1

3.6.2

Ο Τποψιφιοσ Ανάδοχοσ, ι/και ο καταςκευαςτισ, εφόςον τα υπό προμικεια είδθ
καταςκευάηονται από διαφορετικό από τον Τποψιφιο Ανάδοχο οικονομικό φορζα, κα πρζπει
να διακζτει Πιςτοποιθτικό υςτιματοσ Διαχείριςθσ Ποιότθτασ κατά ΕΝ ISO 9001:2008 ι
νεότερο ι άλλο ιςοδφναμο από διαπιςτευμζνο φορζα πιςτοποίθςθσ ςε ιςχφ κακ’όλθ τθ
διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ. Κατά τθν κατάκεςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, να κατατεκεί
αντίγραφο του ανωτζρω πιςτοποιθτικοφ, το οποίο κα πρζπει να είναι εν ιςχφ, νομίμωσ
επικυρωμζνο. ε περίπτωςθ που το πιςτοποιθτικό δεν είναι ςτα Ελλθνικά, να προςκομιςτεί
επίςθμθ μετάφραςθ αυτοφ ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα και νομίμωσ επικυρωμζνο.

ΝΑΙ

Σο ςφνολο των προςφερόμενων ειδϊν να διακζτει Πιςτοποίθςθ ωσ εξισ:
(Α) Πιςτοποιθτικά ιμανςθσ CE (CE Mark ι Wheel Mark ι άλλο αντίςτοιχο/ιςοδφναμο
Πιςτοποιθτικό ιμανςθσ), ϊςτε να ικανοποιοφνται οι αντίςτοιχεσ απαιτιςεισ τθσ Ε.Ε
(ςφμφωνα με τθν «Απόφαςθ αρικ. 768/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και
υμβουλίου τθσ 09/07/2008 όπωσ ιςχφουν για το κοινό πλαίςιο εμπορίασ προϊόντων και
κατάργθςθ τθσ απόφαςθσ 93/465/ΕΟΚ του υμβουλίου» και τον «Κανονιςμό (ΕΚ) αρικ.
765/2008 τθσ 09/07/2008 όπωσ ιςχφουν για τον κακοριςμό των απαιτιςεων διαπίςτευςθσ
και εποπτείασ τθσ αγοράσ όςον αφορά τθν εμπορία των προϊόντων και για τθν κατάργθςθ
του κανονιςμοφ (ΕΟΚ) αρικ. 339/93 του υμβουλίου» όπωσ ιςχφει ςιμερα) και τθσ Οδθγίασ
96/98/ΕΚ ςχετικισ με τον εξοπλιςμό των πλοίων όπωσ ιςχφει, όπου απαιτείται και όπου
βρίςκει αυτι εφαρμογι για τον προςφερόμενο εξοπλιςμό. ε περίπτωςθ που κάποιο εκ των
ειδϊν του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ εξαιρείται βάςει νομοκεςίασ από το να φζρει
ςιμανςθ CE, ο Τποψιφιοσ Ανάδοχοσ να το τεκμθριϊνει επαρκϊσ ςτθν τεχνικι του
προςφορά.
(Β) Όςον αφορά ςτουσ θλεκτρονικοφσ υπολογιςτζσ κα πρζπει να υποβάλλονται επίςθσ
πιςτοποιθτικά για τα κάτωκι ι ιςοδφναμα αυτϊν:
-Θλεκτρομαγνθτικισ ςυμβατότθτασ (EMC) και θλεκτρομαγνθτικϊν παρεμβολϊν (EMI)
- Εξοικονόμθςθσ ενζργειασ (energyStar 5.0) και
- Πιςτοποίθςθ EPEAT Gold
Σα ανωτζρω (Α) και (Β) πιςτοποιθτικά να κατατεκοφν κατά τθν παράδοςθ. Κατά τθν κατάκεςθ

ΝΑΙ
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τθσ τεχνικισ προςφοράσ, να κατατεκεί Τπεφκυνθ Διλωςθ του/των νομίμου/ων
εκπροςϊπου/ων του Τποψθφίου Αναδόχου ςχετικά με τθν πλιρωςθ τθσ εν λόγω απαίτθςθσ,
κακϊσ και ότι δεςμεφεται με μζριμνα, ευκφνθ και δαπάνεσ του να προςκομίςει αντίγραφα
των ανωτζρω πιςτοποιθτικϊν κατά τθν παράδοςθ των ειδϊν.
4
4.1

ΚΡΙΣΘΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ
Σα κριτιρια τεχνικισ αξιολόγθςθσ κατατάςςονται ςτισ ομάδεσ:
Α. Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν και Ποιότθτασ Απόδοςθσ.
Β. Σεχνικισ Τποςτιριξθσ και Κάλυψθσ.

4.2

Κάκε ομάδα χωρίηεται ςε μία ι περιςςότερεσ υποομάδεσ, οι ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ και οι
βακμοί των οποίων δίνονται ςτον παρακάτω Πίνακα. Για κάκε προςφορά βακμολογοφνται τα
επιμζρουσ ςτοιχεία των ομάδων (ι υποομάδων). Θ βακμολογία κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσ
κυμαίνεται από 100-120 βακμοφσ. Θ βακμολογία των επί μζρουσ ςτοιχείων των προςφορϊν
είναι 100 βακμοί για τισ περιπτϊςεισ που ικανοποιοφνται ακριβϊσ όλοι οι όροι των τεχνικϊν
προδιαγραφϊν. Θ βακμολογία αυτι αυξάνεται ζωσ 120 βακμοφσ όταν υπερκαλφπτονται οι
τεχνικζσ προδιαγραφζσ. Θ ςυνολικι βακμολογία κυμαίνεται από 100 ζωσ 120 βακμοφσ.

4.3

Για τισ παραπάνω ομάδεσ ορίηεται ςχετικόσ ςυντελεςτισ βαρφτθτασ που ανζρχεται ςε
ποςοςτό επί τοισ εκατό 80 και 20 για κάκε ομάδα αντίςτοιχα. Σο άκροιςμα των ςχετικϊν
ςυντελεςτϊν βαρφτθτασ των Ομάδων Κριτθρίων Αξιολόγθςθσ ανζρχεται ςε 100. Θ
βακμολόγθςθ και κατάταξθ των προςφορϊν γίνεται ςφμφωνα με τον τφπο:
U = ς1*Κ1 + ς2*Κ2+ ……..+ςν*Κν (1)
Όπου «ςν» είναι ο ςυντελεςτισ βαρφτθτασ του κριτθρίου ανάκεςθσ Κν και ιςχφει
ς1+ς2+….+ςν = 1.
Κάκε κριτιριο αξιολόγθςθσ βακμολογείται αυτόνομα με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ προςφοράσ.
Θ ςτακμιςμζνθ βακμολογία του κάκε ςτοιχείου των ομάδων είναι το γινόμενο του επί
μζρουσ ςυντελεςτι βαρφτθτασ του ςτοιχείου επί τθ βακμολογία του και θ ςυνολικι
βακμολογία τθσ κάκε προςφοράσ είναι το άκροιςμα των ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν όλων
των ςτοιχείων και των δφο ομάδων. Θ τελικι βακμολογία με βάςθ τα παραπάνω κυμαίνεται
από 100 ζωσ 120 βακμοφσ.

5
5.1

ΜΕΘΟΔΟ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Για τθν βακμολόγθςθ των ςτοιχείων του πίνακα αξιολόγθςθσ κα χρθςιμοποιθκεί ο παρακάτω
μακθματικόσ τφποσ:
Βακμόσ = 100+20 * (Μ προςφ. – Μ ελαχ.) / (Μ μζγ. – Μ ελαχ.),
Όπου:
«Μ προςφ. » είναι θ προςφερόμενθ τιμι/υπερκάλυψθ του όρου βάςει τθσ προςφοράσ του
Τποψθφίου Αναδόχου
«Μ ελαχ. » είναι θ ελάχιςτθ τιμι/ικανοποίθςθ του όρου βάςει τθσ παροφςασ τεχνικισ προδιαγραφισ
«Μ μζγ. » είναι θ μζγιςτθ τιμι βάςει τθσ παροφςασ τεχνικισ προδιαγραφισ ι ςε περίπτωςθ
που ορίηεται θ μζγιςτθ υπερκάλυψθ του όρου βάςει του ςυνόλου προςφορϊν των
Τποψθφίων Αναδόχων.
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ΠΙΝΑΚΑ ΚΡΙΣΘΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ
ΚΡΙΣΘΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ

ΤΝΣΕΛΕΣΘ ΒΑΡΤΣΘΣΑ
[%]

2.1

(8)
8

ΟΜΑΔΑ Α
ΚΟΠΟ-ΣΟΧΟ ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ
Θ φπαρξθ επιπλζον προγράμματοσ ςτον προςομοιωτι που να δίνει τθν
δυνατότθτα ςτουσ εκπαιδευομζνουσ τθσ αυτοεκπαίδευςθσ (self-education)
ςτισ ςυςκευζσ που προςομοιϊνονται κα κεωρθκεί πλεονζκτθμα.

2.1.2

2.2.16

2.2

(12)
6

2.2.18

6

ΘΕΕΙ ΑΚΘΘ (ΕΚΠΑΙΔΕΤΟΜΕΝΟΤ)

2.3

Inmarsat Fleet Βroad Βand (FBB)
Θ προςομοίωςθ δορυφορικϊν ςυςτθμάτων ςτακμοφ πλοίου
InmarsatFleetΒroadΒand (FBB) κα κεωρθκεί πλεονζκτθμα..
IRIDIUM
Θ προςομοίωςθ δορυφορικϊν ςυςτθμάτων ςτακμοφ πλοίου τφπου
IRIDIUMκα κεωρθκεί πλεονζκτθμα.
Εξοπλιςμόσ Ζρευνασ και Διάςωςησ (Ραδιογωνιόμετρο)
Θ προςομοίωςθ επιπρόςκετα εξοπλιςμοφ ραδιογωνιόμετρου που επιτρζπει
τθν διόπτευςθ ςτισ ςυχνότθτεσ κινδφνου για χριςεισ ζρευνασ και διάςωςθσ
ςτθν κάλαςςα κα κεωρθκεί πλεονζκτθμα.
Long Range Identification System (LRIT)
Θ προςομοίωςθ επιπρόςκετα εξοπλιςμοφLongRangeIdentificationSystem
(LRIT) κα κεωρθκεί πλεονζκτθμα.

2.3.9

(28)
7

2.3.9

7

2.3.12.2

7

2.3.12.2

7

2.4
2.4.16 (Ι.3)

(16)
4

2.4.16 (Ι.9)

4

2.4.17 (4,5)

4

2.4.17 (6)

4

2.5

(8)
8

ΓΕΝΙΚΑ
Οθόνεσ εκπαιδευτή και εκπαιδευομζνων
Διαγϊνιοσ οκονϊν άνω των 24 ιντηϊν κα κεωρθκεί πλεονζκτθμα
UPS
Χρόνοσ υποςτιριξθσ άνω των 10 λεπτϊν κα κεωρθκεί πλεονζκτθμα

ΘΕΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΘ (instructor )
Προβολικό
Μεγαλφτερθ φωτεινότθτα κα κεωρθκεί πλεονζκτθμα
Λάμπεσ εφεδρείασ
Επιπλζον λάμπεσ εφεδρείασ κα κεωρθκοφν πλεονζκτθμα
Σαχφτητα εκτφπωςησ πολυμηχανήματοσ
Μεγαλφτερθ ταχφτθτα εκτφπωςθσ κα κεωρθκεί πλεονζκτθμα
Πρόςθετα ςετ μελανιϊν πολυμηχανήματοσ
Μεγαλφτεροσ αρικμόσ πρόςκετων μελανιϊν κα κεωρθκεί πλεονζκτθμα

ΛΟΓΙΜΙΚΟ ΠΡΟΟΜΟΙΩΘ
Λογιςμικό Προςομοίωςησ

2.5.3 (β)

Προμικεια λογιςμικοφ και παροχι οδθγιϊν εγκατάςταςθσ μελλοντικισ
ζκδοςθσ δωρεάν άνω των τριϊν (3) ετϊν μετά τθν λιξθ τθσ εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ κα κεωρθκεί πλεονζκτθμα
72

φνολο ΟΜΑΔΑ Α

ΟΜΑΔΑ Β
ΕΓΓΤΘΜΕΝΘ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ

3.4

Εγγυθμζνθ λειτουργία άνω των ζξι (6) ετϊν κα κεωρθκεί πλεονζκτθμα

3.4.1

φνολο ΟΜΑΔΑ B
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ΠΡΟΟΜΟΙΩΣΗECDIS - RADAR / ARPA

1
1.1

2

2.1
2.1.1

2.2
2.2.1

2.2.2

2.2.3

ΠΡΟΟΜΟΙΩΣΗECDIS - RADAR / ARPA
O προμθκευτισ ζλαβε γνϊςθ των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν (Τ.Ρ)και δεςμεφεται ότι κα
ςυμμορφϊνεται με όλουσ τουσ όρουσ τθσ Τεχνικισ Ρροδιαγραφισ του υπό προμικεια
είδουσ, όπωσ αυτοί περιγράφονται λεπτομερϊσ ςτισ ακόλουκεσ απαιτιςεισ και αποτελοφν
αναπόςπαςτο μζροσ τθσ Διακιρυξθσ.
ΣΕΧΝΙΚΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ
Ακολουκοφν οι τεχνικζσ απαιτιςεισ του προςομοιωτι ECDIS - RADAR / ARPA

ΝΑΙ

ΚΟΠΟ – ΣΟΧΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
Η εξαςφάλιςθ υψθλισ ποιότθτασ εκπαιδευτικοφ και υλικοτεχνικοφ εξοπλιςμοφ για τισ
Δθμόςιεσ Σχολζσ Εμπορικοφ Ναυτικοφ, ο οποίοσ κα ανταποκρίνεται τόςο ςτισ απαιτιςεισ
τθσ εκνικισ και κοινοτικισ νομοκεςίασ όςο και ςτο ςφγχρονο τεχνολογικό περιβάλλον τθσ
ναυτιλίασ, αποτελεί υψθλι προτεραιότθτα για το Υπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ
Ρολιτικισ. Στο πλαίςιο αυτό απαιτείται εκςυγχρονιςμόσ και αναβάκμιςθ του εξοπλιςμοφ
των Σχολϊν μζςω τθσ προμικειασ ςφγχρονου εκπαιδευτικοφ εξοπλιςμοφ για αυτζσ.
Για το ςκοπό αυτό το Υπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ προτίκεται να προβεί
ςτθν απόκτθςθ ςυςτιματοσ προςομοιωτι ECDIS - RADAR / ARPA για τθν ΑΕΝ Οινουςςϊν
που κα ζχει οκτϊ (8) ςτακμοφσ εργαςίασζκαςτοσ των οποίων κα αντιπροςωπεφει ζνα «ίδιο
πλοίο» (ownship) κακϊσ και ζνα (1) ςτακμό εκπαιδευτι.
Ο ςκοπόσ τθσ απόκτθςθσ των ςυςκευϊν και ςυςτθμάτων είναι θ εκπαίδευςθ των
ςπουδαςτϊν των ςχολϊν ςε ςφγχρονα ςυςτιματα προςομοίωςθσ γεφφρασ όπωσ
προβλζπεται ςτθν ανακεωρθμζνθ Διεκνι Σφμβαςθ STCW (2010 Manila), όπωσ ιςχφει.
Στόχοσ είναι θ κάλυψθ των εργαςτθριακϊν αναγκϊν, για πρακτικι εκπαίδευςθ και
εφαρμογι κανόνων ςε πραγματικζσ ςυνκικεσ πλου ϊςτε να αποφοιτοφν ανταγωνιςτικοί
Αξιωματικοί από τισ ςχολζσ.
ΓΕΝΙΚΑ
Ι. Το ςφςτθμα προςομοίωςθσ ECDIS - RADAR / ARPAπου κα αποκτθκεί,κα πρζπει να
περιλαμβάνει λογιςμικό πλζον πρόςφατθσ ζκδοςθσ με τον απαραίτθτο εξοπλιςμό πλζον
πρόςφατθστεχνολογίασ ςε όργανα, υπολογιςτζσ, και οπτικό ςφςτθμα όπωσ περιγράφεται
παρακάτω.
ΙΙ. Να υποβλθκεί υπεφκυνθ διλωςθ του υποψιφιου Αναδόχου ότι ο εξοπλιςμόσ / τα
ςυςτιματα είναι καινοφργια και αμεταχείριςτα, πλζον πρόςφατθσ τεχνολογίασ και δεν ζχει
ςταματιςει θ παραγωγι τουσ.
Η εγκατάςταςθ ςυγκροτιματοσ ECDIS - RADAR / ARPA περιλαμβάνει οκτϊ (8) ςτακμοφσ
εργαςίασζκαςτοσ των οποίων κα αντιπροςωπεφει ζνα «ίδιο πλοίο» (ownship) κακϊσ και
ζνα (1) ςτακμό εκπαιδευτι.
I. Οι προμθκευτζσ οφείλουν πριν τθν υποβολι των προςφορϊν, ςε ςυνεννόθςθ με τισ

1

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ

ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ

ΑΠΑΝΣΗΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ

ΕΝΟΣΗ
ΣΑ

ΑΠΑΙΣΗΗ
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2.2.4

2.2.5

αρμόδιεσ υπθρεςίεσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ να επιςκεφτοφν το χϊρο εγκατάςταςθσ των
μθχανθμάτων, των ςυςκευϊν και των ςυςτθμάτων ςτθν ΑΕΝ / Οινουςςϊν.
II. Το ςφςτθμα, κα βαςίηεται ςε προςομοίωςθ μζςω Η/Υ (PC-Based) διακζτοντασ το
κατάλλθλο λογιςμικό που κα επιδζχεται μελλοντικι επζκταςθ και αναβάκμιςθ.
Η διαμόρφωςθ,χωροκζτθςθ και εξοπλιςμόσ των ςτακμϊν εργαςίασ κα πρζπει να γίνει με
τζτοιο τρόπο, ϊςτε να υπάρχει επαρκισ χϊροσ, για τθν εκπαίδευςθ τριϊν (3) τουλάχιςτον
ατόμων ςυγχρόνωσ 1: Επικεφαλισ ομάδασ – Ρλοίαρχοσ, 2: Χειριςτισ μονάδασ ECDIS, 3:
Χειριςτισ μονάδασ RADAR-ARPA.Θα προςφερκοφνοκτϊ (08) ςτακμοί/πάγκοι εργαςίασ
εκπαιδευομζνων. Κάκε ςτακμόσ/πάγκοσ εργαςίασ εκπαιδευομζνων κα είναι κατάλλθλοσ
για ταυτόχρονθ χριςθ από (03) τρεισ ςπουδαςτζσ. Επιπρόςκετα, κα προςφερκεί ζνασ (01)
ςτακμόσ εργαςίασ εκπαιδευτι (γραφείο, καρζκλα γραφείου τροχιλατθ με χεροφλια και
ςυρταριζρα γραφείου). Οι κατάλλθλοι πάγκοι εργαςίασ και ςτιριξθσ του εξοπλιςμοφ
εκπαιδευομζνων και εκπαιδευτι, οι κζςεισ των εκπαιδευομζνων (08 ςτακμοί/πάγκοι
εργαςίασ Χ 3 καρζκλεσ, ςφνολο 24 καρζκλεσ) και του εκπαιδευτι(1 καρζκλα γραφείου
τροχιλατθ με χεροφλια) και θ τοποκζτθςι τουσ κα γίνει με μζριμνα, ευκφνθ και δαπάνεσ
του Αναδόχου. Με τθν τεχνικι προςφορά να δοκεί αναλυτικι τεχνικι περιγραφι των
προςφερόμενων ειδϊν.
I.Το ςφςτθμα προςομοίωςθσECDIS - RADAR / ARPA πρζπει να εκπλθρϊνει τα ακόλουκα
αντικείμενα εκπαίδευςθσ ςφμφωνα με τθν ανακεωρθμζνθ Διεκνι Σφμβαςθ STCW (2010
Manila), όπωσ ιςχφει.
STCW
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ
Α-ΙΙ/1.1
Σχεδιαςμόσ και πραγματοποίθςθ πλου και προςδιοριςμόσ κζςθσ.
Α-ΙΙ/1.2
Τιρθςθ αςφαλοφσ φυλακισ ναυςιπλοΐασ.
Α-ΙΙ/1.3
Χριςθ του αντάρ και του ARPA για τιρθςθ αςφάλειασ ναυςιπλοΐασ.
Α-ΙΙ/1.4
Χριςθ του ECDIS για τθν τιρθςθ αςφαλοφσ ναυςιπλοΐασ .
Α-ΙΙ/1.5
Ανταπόκριςθ ςε επείγουςεσ καταςτάςεισ.
Α-ΙΙ/1.6
Ανταπόκριςθ ςε ςιματα κινδφνου ςτθν κάλαςςα.
Α-ΙΙ/1.8
Εκπομπι και λιψθ πλθροφοριϊν με οπτικά ςιματα.
Α-ΙΙ/1.9
Χειριςμόσ πλοίου
Α-ΙΙ/2.1
Ρρογραμματιςμόσ ταξιδίου και εκτζλεςθ εργαςιϊν ναυςιπλοΐασ
Α-ΙΙ/2.2
Ρροςδιοριςμόσ ςτίγματοσ και ακρίβεια του προςδιοριςκζντοσ ςτίγματοσ
με οιονδιποτε τρόπο.
Α-ΙΙ/2.3
Ρροςδιοριςμόσ & περικϊριο για τα ςφάλματα πυξίδασ
Α-ΙΙ/2.4
Συντονιςμόσ επιχειριςεων ζρευνασ και διάςωςθσ
Α-ΙΙ/2.5
Θζςπιςθ διαδικαςιϊν και ρυκμίςεων τιρθςθσ φυλακισ
Α-ΙΙ/2.6
Διατιρθςθ αςφαλοφσ ναυςιπλοΐασ με χριςθ πλθροφοριϊν εξοπλιςμοφ
ναυςιπλοΐασ και ςυςτθμάτων προσ υποβοικθςθ ςτθ λιψθ αποφάςεων
διακυβζρνθςθσ
Α-ΙΙ/2.7
Διατιρθςθ τθσ αςφάλειασ τθσ ναυςιπλοΐασ με τθν χρθςιμοποίθςθ του
ECDIS και των άλλων παρεμφερϊν ςυςτθμάτων ναυςιπλοΐασ προκειμζνου
να βοθκθκεί θ λιψθ αποφάςεων διακυβζρνθςθσ
Α-ΙΙ/2.10
Ελιγμοί & χειριςμόσ πλοίου ςε όλεσ τισ ςυνκικεσ
Α-ΙΙ/2.11
Χειριςμόσ απομακρυςμζνου ελζγχου του ςυςτιματοσ πρόωςθσ και
μθχανικϊν ςυςτθμάτων και υπθρεςιϊν
Α-ΙΙ/3.1
Σχεδιαςμόσ και διεξαγωγι παράκτιασ ναυςιπλοΐασ και προςδιοριςμόσ
κζςθσ
Α-ΙΙ/3.2
Διατιρθςθ αςφαλοφσ φυλακισ ναυςιπλοΐασ
Α-ΙΙ/3.3
Ανταπόκριςθ ςε καταςτάςεισκινδφνου
Α-ΙΙ/3.4
Ανταπόκριςθ ςε ςιμα κινδφνου ςτθν κάλαςςα
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II.Κανονιςμόσ Ι/12

2.2.6

2.3
2.3.1

2.3.2

IIΙ.Η ανταπόκριςθ του προςομοιωτι ςτισ παραπάνω απαιτιςεισ πρζπει να βεβαιϊνεται με
ζγγραφθ διλωςθ του καταςκευαςτι ι του προμθκευτικαι πιςτοποίθςθ από διαπιςτευμζνο
προσ τοφτο φορζα κατά το ςτάδιο υποβολισ των τεχνικϊν προςφορϊν.Τα ανωτζρω να
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα ςτθν περίπτωςθ που
δενείναι ςτα Ελλθνικά.
I.Το ςφςτθμα προςομοίωςθσ ECDIS - RADAR / ARPA επιπλζον κα πρζπει να εκπλθρϊνει τα
ακόλουκα αντικείμενα εκπαίδευςθσ ςφμφωνα με τουσ ακόλουκουσ πρότυπουσ κφκλουσ του
IMO :
I.
ΙMO Model course 1.07 - RADAR NAVIGATION, RADAR PLOTTING AND USE OF
ARPA Radar Navigation at Operational level
II.
IMO Model course 1.08 - RADAR, ARPA, BRIDGE TEAMWORK AND SEARCH AND
RESCUE Radar Navigation at Management level
III.
IMO Model Course 1.22 - SHIP SIMULATOR AND BRIDGE TEAMWORK
IV.
IMO Model Course 1.27 - OPERATIONAL USE OF ELECTRONIC CHART DISPLAY AND
INFORMATION SYSTEMS (ECDIS)
V.
IMO ModelCourse 1.34 – AIS
II. Η ανταπόκριςθ του προςομοιωτι ςτισ παραπάνω απαιτιςεισ πρζπει να βεβαιϊνεται με
ζγγραφθ διλωςθ του καταςκευαςτι ι του προμθκευτικατά το ςτάδιο υποβολισ των
τεχνικϊν προςφορϊν. Η βεβαίωςθ να ςυνοδεφεται από επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν Ελλθνικι
γλϊςςα ςτθν περίπτωςθ που δεν είναι ςτα Ελλθνικά.
ΛΟΓΙΜΙΚΟ – ΤΔΡΟΔΤΝΑΜΙΚΑ ΜΟΝΣΕΛΑ – ΠΕΡΙΟΧΕ ΑΚΗΕΩΝ
(Να αναφερκεί μοντζλο και καταςκευάςτρια εταιρεία)
Το ςφςτθμα προςομοίωςθσ για κάκε ςτακμό εργαςίασ πρζπει να προςομοιϊνει πλιρωσ και
ρεαλιςτικά διαφορετικοφσ τφπουσ πλοίων (Ε/Γ-Ο/Γ, Φ/Γ, Δ/Ξ, Containers, HIGHSPEEDCRAFTS
κ.λπ.). Ζκαςτοσ τφποσ πλοίου πρζπει να ςυνοδεφεται από το μοντζλο λογιςμικοφ που το
περιγράφει.
I. Το ςφςτθμα προςομοίωςθσ πρζπει να περιλαμβάνει τουλάχιςτον δζκα πζντε (15) ίδια
πλοία –Ownships διαφορετικϊν τφπων και καταςτάςεων φόρτωςθσ. Ρρζπει δε να ζχει τθ
δυνατότθτα επζκταςθσ ςε περιςςότερα ίδια πλοία ανά πάςα ςτιγμι κατά τθ διάρκεια τθσ
ηωισ του ςυςτιματοσ.
Σθμείωςθ : Η φπαρξθ επιπλζον ίδιων πλοίων βακμολογείται καλφτερα.
II. Ο προςομοιωτισ ενδεικτικά κα πρζπει να περιλαμβάνει τουλάχιςτον τουσ ακόλουκουσ
τφπουσ ίδιων πλοίων :
1. Αλιευτικό 40-65 μζτρα μικοσ με bow και/ιsternthruster
2. υμουλκό Conventional 30-45 μζτρα μικοσ με δφο προπζλεσ (το οποίο μπορεί να
χρθςιμοποιθκεί για να ρυμουλκιςει άλλα ίδια πλοία)
3. Ε/Γ-Ο/Γ τφπου «παντόφλα» conventionalμικουσ 40-60 μζτρα με δφο προπζλεσ ι
εναλλακτικά HighSpeedCraft
4. Coaster ferry 100-130 μζτραμικοσμε bowκαι/ι stern thrusters
5. Coaster bulk carrier ι tanker ship 85-120 μζτραμε bow και/ι stern thrusters
6. LNG Carrier μικουσ 270-330 μζτρα
7. Passenger ship 180-220 μζτραμικοσμε bow και/ι stern thrusters
8. Passenger ship 250-290 μζτραμικοσμε bow και/ι stern thrusters
9. Feeder container 170-220 μζτραμικοσμε bow και/ι stern thrusters
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2.3.3
2.3.4

2.3.5

2.3.6

2.3.7

2.3.8

2.3.9

2.3.10

10. BulkcarrierPanamaxιhandymax
11. Container vessel 280-360 μζτραμικοσ, full load/part load
12. ProductιChemical carrier περίπου 30-45,000 dwt
13. OilTanker 95-120,000 dwt
14. Capesizebulkcarrier 140-180,000 dwt
15. TankerVLCC 280-320,000 dwt
Η προςομοίωςθ ιδίου πλοίου κα βαςίηεται ςε μακθματικό μοντζλο με 6 βακμοφσ
ελευκερίασ.
Το μοντζλο κα προςομοιϊνει ρεαλιςτικά τθν υδροδυναμικι του πλοίου ςε ςυνκικεσ
ανοικτισ κάλαςςασ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ επίδραςθσ ανζμων, κυματιςμοφ,
παλίρροιασ και ρευμάτων.
Το μοντζλο κα προςομοιϊνει ρεαλιςτικά τθν υδροδυναμικι του πλοίου ςε περιοριςμζνουσ
διαφλουσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ επίδραςθσ αβακϊν και επίδραςθ πλευράσ πλοίου
(bankeffect), τθσ αλλθλεπίδραςθσ με άλλα πλοία και άμεςων, αντίκετων ρευμάτων και
εκτροπϊν.
I. Ο προςομοιωτισ κα περιλαμβάνει περιοχζσ αςκιςεων ςυμπεριλαμβανομζνων ορκϊν
δεδομζνων για τθ ςτεριά, το βάκοσ, τουσ ςθμαντιρεσ, τα παλιρροϊκά ρεφματα και
απεικονίςεισ (visuals) που να είναι κατάλλθλα με τουσ ναυτικοφσ χάρτεσ και τισ εκδόςεισ που
χρθςιμοποιοφνται για τουσ ςχετικοφσ εκπαιδευτικοφσ ςτόχουσ.
ΙΙ. Οι περιοχζσ αςκιςεων κα καλφπτουν τουλάχιςτον δεκαπζντε (15) διαφορετικζσ περιοχζσ
ανά τον κόςμο και κα επιλεγοφν από τθν υπθρεςία για διάφορουσ τφπουσ ναυςιπλοΐασ.
Σθμείωςθ : Η φπαρξθ επιπλζον περιοχϊν αςκιςεων βακμολογείται ςφμφωνα με τον
πίνακα κριτθρίων αξιολόγθςθσ .
Ο εξοπλιςμόσ προςομοίωςθσ του ραντάρ κα πρζπει να ζχει δυνατότθτα
απεικόνιςθσπροτφπων
μετεωρολογικϊν
ςυνκθκϊν,
παλιρροϊκϊν
ρευμάτων,
ρευμάτων,τυφλοφσ τομείσ,εςφαλμζνεσ ανακλάςεισ και άλλα φαινόμενα μετάδοςθσ, και να
απεικονίηουν ακτογραμμζσ, ςθμαντιρεσ ναυςιπλοΐασ και αναμεταδότεσ ζρευνασ και
διάςωςθσ (STCW ενότθτα Α-1/12.4.2).
Περιβάλλον εργαςίασ
Ο προςομοιωτισ κα μπορεί να παρουςιάηει διαφορετικοφσ τφπουσ πλοίων ςτόχων
(τουλάχιςτον εξιντα (60) διαφορετικϊν τφπων πλοίων και μεγεκϊν), κάκε ζνα εξοπλιςμζνο
με μακθματικό μοντζλο, το οποίο κα αιτιολογεί τθν κίνθςθ, τθν μετατόπιςθ και τισ γωνίεσ
πθδαλιουχίασ ςφμφωνα με τισ δυνάμεισ που κα προκαλοφνται από το ρεφμα, τον άνεμο ι
τον κυματιςμό.
Σθμείωςθ: Μεγαλφτεροσ αρικμόσ διαφορετικϊν τφπων πλοίων ςτόχων βακμολογείται
ςφμφωνα με το πίνακα κριτθρίων αξιολόγθςθσ.
Οι ςτόχοι κα είναι εξοπλιςμζνοι με φανοφσ ναυςιπλοΐασ, ςθμάτων, ςχιματα και θχθτικά
ςιματα, ςφμφωνα με τουσ Διεκνείσ Κανονιςμοφσ Αποφυγισ Συγκροφςεων. Τα ςιματα κα
είναι ξεχωριςτά ελεγχόμενα από τον εκπαιδευτι και τα θχθτικά ςιματα κα είναι
κατευκυνόμενα και κα ςβινουν με τθν απόςταςθ. Κάκε πλοίο κα ζχει όψθ (aspect)
αναγνωρίςιμθ ςε απόςταςθ 6 ναυτικϊν μιλίων με αίκριο καιρό. Ζνα πλοίο που βρίςκεται εν
πλω κα προκαλεί κυματιςμό ςτθν πλϊρθ και τθν πρφμνθ του.
Ο προςομοιωτισ κα είναι εξοπλιςμζνοσ με ςτόχουσ που κα διευκολφνουν τθν ζρευνα και
διάςωςθ ατόμων ςτθ κάλαςςα, κα βοθκοφν ζνα πλοίο που κινδυνεφει και κα
ανταποκρίνονται ςε ζκτακτεσ ανάγκεσ που κα προκφπτουν ςε λιμάνι. Τζτοιοι ςτόχοι κα
πρζπει τουλάχιςτον να είναι:
- φωτοβολίδεσ αλεξιπτϊτου
- βεγγαλικά
- πλευςτά καπνογόνα

4

ΝΑΙ

NAI

NAI

NAI

NAI

NAI

NAI

NAI

ΑΔΑ: 6ΟΓ34653ΠΩ-ΤΧΗ

21PROC009394113 2021-10-20

ΕΙΔΟ (Β):Προςομοιωτήσ ECDIS-RADAR ARPA για τισ ανάγκεσ τησ ΑΕΝ/Πλοιάρχων/Οινουςςϊν

2.3.11

2.3.12

2.3.13

2.3.14

2.3.15

2.3.16

2.3.17

- SART (αναμεταδότθσ ζρευνασ και διάςωςθσ)
- δορυφορικό EPIRB (ραδιοφάροσ ζνδειξθσ ςτίγματοσ ζκτακτθσ ανάγκθσ)
- ςωςίβια λζμβοσ
- ςωςίβια ςχεδία
- ελικόπτερο διάςωςθσ
- αεροςκάφοσ διάςωςθσ
- άτομα ςτο νερό.
Ι. Ο προςομοιωτισ κα είναι ικανόσ να παρουςιάηει τουλάχιςτον εκατό (100) πλοία-ςτόχουσ
ταυτόχρονα, όπου ο εκπαιδευτισ κα μπορεί να προγραμματίηει 20 διαδρομζσ ταξιδιοφ για
κάκε πλοίο-ςτόχο ξεχωριςτά.
ΙΙ. Ο προςομοιωτισ πρζπει να είναι εξοπλιςμζνοσ με Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ και SERVER
υψθλϊν επιδόςεων και υπολογιςτικισ ιςχφοσ οφτωσ ϊςτε να μποροφν να λειτουργοφν
ταυτόχρονα και οι οκτϊ ςτακμοί εργαςίασ χωρίσ προβλιματα , κολλιματα και υςτεριςεισ
(lagging) ςτο περιβάλλον εργαςίασ των ςεναρίων
Εξωτερική οπτικήεικόνα
Το οπτικό ςφςτθμα κα πρζπει να είναι τελευταίασ τεχνολογίασ, υψθλότατθσ ποιότθτασ και
ακρίβειασ ςτθν παρουςίαςθ του εξωτερικοφ περιβάλλοντοσ και να είναι ανεπτυγμζνο και
ςχεδιαςμζνο ειδικά για ναυτικοφσ προςομοιωτζσ και ναυτικι εκπαίδευςθ.
Σε κάκε ςτακμό εργαςίασ το οπτικό ςφςτθμα να προβάλλεται είτε μζςω ψθφιακοφ
προβολζα επί οκόνθσ (ι τμιματοσ τοίχου κατάλλθλα διαμορφωμζνου), είτε μζςω οκόνθσ
προβολισ διαγϊνιου ≥ 32´´και κα αποτελείται από τουλάχιςτον ζνα (1) οπτικό κανάλι.
Σθμείωςθ : Η φπαρξθ επιπλζον οπτικϊν καναλιϊν βακμολογείται ςφμφωνα με το πίνακα
κριτθρίων αξιολόγθςθσ.
H οκόνθ προβολισ κα είναι υψθλότατθσ ανάλυςθσ τουλάχιςτον 1920χ1080 pixels ι
ανϊτερθσ, τφποσ οκόνθσ LED, γωνία κζαςθσ οριηόντια/κατακόρυφθ ≥ 176ᵒ/176ᵒ ,χρόνο
απόκριςθσ ≤ 8ms
Το ςφςτθμα παραγωγισ εικόνασ (ComputerImageGenerator) κα πρζπει να διακζτει τθ
δυνατότθτα κατά βοφλθςθ μετάκεςθσ των εικόνων εκάςτου οπτικοφ καναλιοφ ςε άλλο
κανάλι (εφόςον υφίςτανται), προκειμζνου να υπάρχει πάντα οπτικι απεικόνιςθ.
I. Ικανότθτα ανάλυςθσ: Το οπτικό ςφςτθμα πρζπει να υποςτθρίηει οπτικά ςυςτιματα
υψθλισ ανάλυςθσ, τουλάχιςτον 1920 Χ1080 pixels ι ανϊτερθσ.
II. Το ςφςτθμα να είναι εξοπλιςμζνο με υψθλϊν προδιαγραφϊν και ςφγχρονου τφπου κάρτα
γραφικϊν ϊςτε να υποςτθρίηει γραφικά 3D τθσ οπτικισ ςκθνισ.
Σθμείωςθ : Ο προμθκευτισ ςτθν τεχνικι προςφορά να προςδιορίςει τον καταςκευαςτι,
μοντζλο κακϊσ και τα τεχνικά χαρακτθριςτικά τθσ κάρτασ γραφικϊν που κα χρθςιμοποιθκεί
για τθν οπτικοποίθςθ.
Ο προςομοιωτισ κα παρζχει ζνα ρεαλιςτικό οπτικό ςενάριο θμζρασ, λυκόφωτοσ ι νυκτόσ,
ςυμπεριλαμβανομζνθσ μεταβλθτισ ορατότθτασ, που μεταβάλλεται με το χρόνο. Θα μπορεί
να δθμιουργεί μία ποικιλία οπτικϊν ςυνκθκϊν, από πυκνι ομίχλθ μζχρι αίκριεσ καιρικζσ
ςυνκικεσ. Θα πρζπει να είναι δυνατόν να αλλάηουν αυτόματα οι ςυνκικεσ με βάςθ τθν ϊρα
τθσ θμζρασ και ανάλογα με τθν περιοχι που ζχει οριςτεί ότι βρίςκεται το ίδιο πλοίο
αυτόματα ι χειροκίνθτα από τον ςτακμό του εκπαιδευτι μόνον. Πλεσ οι εικόνεσ πρζπει να
εμφανίηονται με τα φυςικά τουσ χρϊματα και να περιλαμβάνουν χαρακτθριςτικά εδάφουσ,
φάρουσ, ςθμαντιρεσ, λοιπά πλοία περιοχισ. Επίςθσ, πρζπει οι εικόνεσ να περιλαμβάνουν
καταςκευζσ όπωσ κτίρια, γζφυρεσ, προβλιτεσ, πφργουσ, εικόνεσ τριϊν διαςτάςεων και
πλοία ςτόχουσ που μεταβάλλονται με τθν οπτικι γωνία.
Το οπτικό ςφςτθμα πρζπει να δίνει ιδιαίτερα τθν αίςκθςθ του τριςδιάςτατου εξωτερικοφ
περιβάλλοντοσ, με τθν ρεαλιςτικι παρουςίαςθ των κυμάτων, των κτιρίων, των ακτϊν, των
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2.3.18
2.3.19
2.3.20

2.3.21
2.3.22

2.3.23
2.3.24

2.3.25
2.3.26
2.3.27

2.3.28

2.3.29
2.3.30
2.3.31

2.3.32

λιμανιϊν κ.λπ.
Τα οπτικά κανάλια (όπου απαιτείται) κα πρζπει να ςυνδζονται κατά τζτοιον τρόπο, ϊςτε να
παρζχεται απολφτωσ θ ζννοια τθσ ςυνζχειασ τθσ απεικόνιςθσ εξωτερικοφ περιβάλλοντοσ.
Σκίαςθ: Για να γίνει αντιλθπτι θ προβολι του βάκουσ 3 διαςτάςεων (3D) ςτθν εικόνα, κα
υπάρχει κατάλλθλθ ςκίαςθ που κα δίνει ρεαλιςμό ςτθν οπτικι εικόνα ςε πραγματικό χρόνο.
Ουρανόσ: Ροικιλία διάφορων ρεαλιςτικϊν περιπτϊςεων ουρανοφ και νεφϊν
αντιπροςωπεφοντασ τισ διάφορεσ καιρικζσ ςυνκικεσ. Η γωνία θλιακισ ακτινοβολίασ κα
πρζπει να κακορίηεται αυτόματα, ανάλογα με τθν ϊρα τθσ άςκθςθσ, τθν περιοχι και
χειροκίνθτα από τον ςτακμό του εκπαιδευτι. Τθ νφχτα κα πρζπει να υπάρχουν αςτζρια για
να κάνουν πιο ρεαλιςτικό το ςενάριο.
Οπτική εικόνα ίδιου πλοίου: Θα πρζπει να είναι ρεαλιςτικι ανάλογα με τον τφπο του
πλοίου.
Τπόλοιπα πλοία και ςτόχοι: Πλα τα πλοία πρζπει να είναι τριςδιάςτατα (3D) και να
περιλαμβάνουν όλα τα ναυτιλιακά φϊτα και λεπτομερι παρουςίαςθ τθσ υπερκαταςκευισ.
Τα πλοία (ίδιο πλοίο και ςτόχοι) κα πρζπει να μποροφν να κινοφνται με ρεαλιςμό ςε όλθ τθν
περιοχι του ςεναρίου ανάλογα με τθν πορεία τουσ και τθν κατάςταςθ κάλαςςασ, π.χ., να
ζχουν διατοιχιςμό, προνευςταςμό, πλάγια κίνθςθ κ.λπ.
Γεωμετρία Γησ: Η οπτικι απεικόνιςθ κα πρζπει να είναι ςφαιρικισ γεωμετρίασ, ϊςτε να
δίνει ρεαλιςτικι παρουςίαςθ τθσ καμπυλότθτασ.
Επεξεργαςία άκρων εικόνων: Θα πρζπει να υπάρχει επεξεργαςία των άκρων τθσ εικόνασ
κάκε καναλιοφ, για ομαλι ςυνζχεια εικόνασ μεταξφ των διαφορετικϊν καναλιϊν( όπου
υφίςτανται).
Anti-aliasing: Το οπτικό ςφςτθμα κα πρζπει να ζχει δυνατότθτα anti-aliasing υψθλισ
ταχφτθτασ, ϊςτε να αποφεφγονται μθ ευκρινείσ αναπαραςτάςεισ ςτθν οκόνθ.
Το οπτικό ςφςτθμα κα αναπαράγει κινιςεισ του ίδιου πλοίου ςφμφωνα με 6 βακμοφσ
ελευκερίασ.
Η οπτικι εικόνα κα ανανεϊνεται με ςυχνότθτα τουλάχιςτον 30 Hz μετριςιμθ ςε μία τυπικι
οπτικι ςκθνι για τισ προτικζμενεσ αςκιςεισ και κα ζχει γωνιακι ανάλυςθ  2,5 πρϊτων
λεπτϊν.
Σθμείωςθ : Μεγαλφτερθ ςυχνότθτα ανανζωςθσ τθσ οπτικισ εικόνασ βακμολογείται
ςφμφωνα με το πινάκα κριτθρίων αξιολόγθςθσ.
I. Το οπτικό ςφςτθμα κα παρουςιάηει κάκετθ εικόνα (verticalview) από τουσ ςτακμοφσ
εργαςίασ για τθν ναυςιπλοΐα, τθν παρακολοφκθςθ τθσ κίνθςθσ και τουσ χειριςμοφσ
διευκολφνοντασ τον ναυτίλο να ανιχνεφει και να παρακολουκεί αντικείμενα οπτικά ςτθν
επιφάνεια τθσ κάλαςςασ μζχρι τον ορίηοντα μζςα ςτο απαιτοφμενο οριηόντιο οπτικό πεδίο
όταν το πλοίο προνευςτάηει και διατοιχίηεται.
II. Το οπτικό ςφςτθμα κα ζχει τθν δυνατότθτααλλαγισ κατακόρυφθσ κλίςθσ (tilting) δθλαδι
να μποροφμε να βλζπουμε προσ τον ουρανό και προσ τθν επιφάνεια τθσ κάλαςςασ.
Το οπτικό ςφςτθμα κα παρουςιάηει όλεσ τισ ναυτιλιακζσ ενδείξεισ ςφμφωνα με τουσ χάρτεσ
που χρθςιμοποιοφνται.
Το οπτικό ςφςτθμα κα προβάλει αντικείμενα αρκετά ρεαλιςτικά (αρκετά λεπτομερι ϊςτε
να μποροφν να αναγνωρίηονται όπωσ ςτθν πραγματικότθτα).
Το οπτικό ςφςτθμα κα παρουςιάηει ρεαλιςτικά τον κυματιςμό πλϊρθσ, τον ψεκαςμό τθσ
κάλαςςασ και τα απόνερα ςφμφωνα με τθν ιςχφ των πλοίων, τθν ταχφτθτα και τισ καιρικζσ
ςυνκικεσ.
Το οπτικό ςφςτθμα κα παρουςιάηει ρεαλιςτικά τισ εξαγωγζσ καυςαερίων και το «φαινόμενο
κυματιςμοφ τθσ ςθμαίασ» ςφμφωνα με τθν ιςχφ των πλοίων, τθν ταχφτθτα και τισ καιρικζσ
ςυνκικεσ.
Πλεφςιμα φδατα
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2.3.33

2.3.34

2.3.35
2.3.36

2.3.37
2.3.38

2.3.39
2.3.40
2.4
2.4.1

2.4.2

Τα πλεφςιμα φδατα κα περιλαμβάνουν ζνα μοτίβο ρεφματοσ, μεταβλθτό με το χρόνο,
ςφμφωνα με τουσ χάρτεσ που χρθςιμοποιοφνται. Τα παλιρροϊκά φδατα κα
προςομοιϊνονται.
Η προςομοίωςθ κα περιλαμβάνει το βάκοσ ςφμφωνα με τουσ χάρτεσ που
χρθςιμοποιοφνται, αντανακλϊντασ το επίπεδο του νεροφ ςφμφωνα με τθν κατάςταςθ τθσ
παλίρροιασ.
Ο προςομοιωτισ κα παρουςιάηει τουλάχιςτον δφο διαφορετικά φάςματα κυματιςμοφ,
μεταβλθτά ςε διεφκυνςθ, φψοσ και περίοδο.
Το οπτικό ςφςτθμα κα παρουςιάηει ρεαλιςτικά κφματα ανζμουςυμπεριλαμβανομζνθσ και
λευκισ επικάλυψθσ (whitecaps) ςφμφωνα με τθν κλίμακα Μποφόρ.
Επιπρόςκετεσ απαιτιςεισ για εκπαίδευςθ ςτθν ναυςιπλοΐα ςε πάγουσ (STCW Ενότθτα B-V/g
Οδθγίεσ που αφοροφν ςτθν εκπαίδευςθ πλοιάρχων και αξιωματικϊν πλοίων που κινοφνται
ςε πολικά φδατα)
Το οπτικό ςφςτθμα κα μπορεί να προβάλει ςυγκεντρϊςεισ ςυμπαγοφσ και κρυμματιςμζνου
πάγου διαφορετικοφ πάχουσ.
Το οπτικό ςφςτθμα κα μπορεί να προβάλει το αποτζλεςμα κραφςθσ του πάγου
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ διάνοιξθσ, τθσ διπλισ κραφςθσ (twinbreaking) και τθσ ςυμπίεςθσ
διαφλου (channel).
Το οπτικό ςφςτθμα κα μπορεί να προβάλει τα αποτελζςματα του προβολζα ζρευνασ.
Το οπτικό ςφςτθμα κα μπορεί να προβάλει τα αποτελζςματα ςυςςϊρευςθσ πάγου ςτο
μοντζλο του ίδιου πλοίου.
ΠΡΟΟΜΟΙΩΣΗECDIS - RADAR / ARPA ΣΑΘΜΟΕΚΠΑΙΔΕΤΣΗ
Ι. Ο ςχεδιαςμόσ με τθν κζςθ του εκπαιδευτι κα είναι εργονομικόσ και φιλικόσ προσ τον
χριςτθ.
ΙΙ.Η προμικεια κατάλλθλων πάγκων(γραφεία) ςτιριξθσ του εξοπλιςμοφ του εκπαιδευτι
κακϊσ και θ τοποκζτθςθ τουσ βαρφνουν τον προμθκευτι. Ο ςτακμόσ εργαςίασ εκπαιδευτι
να περιλαμβάνει επιπλζον δφο ςυρταριζρεσ γραφείου και μια τροχιλατθ καρζκλα με
χεροφλια.
ΙΙΙ. Η καλωδίωςθ να είναι δομθμζνθ με τρόπο που να δθμιουργεί καλαίςκθτο αποτζλεςμα.
I.
Ο ςτακμόσ εργαςίασ εκπαιδευτι κα διακζτει τουλάχιςτον:
δφο (2) οκόνεσ μόνιτορ τφπου LED που κα χρθςιμοποιοφνται για τισ λειτουργίεσ του
εκπαιδευτι (π.χ. δθμιουργία ςεναρίου, θλεκτρονικόσ χάρτθσ περιοχισ,
παρακολοφκθςθ ςεναρίου, κλπ.)
Σημείωςη : Η φπαρξη επιπλζον οθονών οπτικοποίηςησ (visualization) για τον οπτικό ζλεγχο τησ
ςκηνήσ του θζματοσ βαθμολογείται ςφμφωνα με το πίνακα κριτηρίων αξιολόγηςησ.

NAI

NAI

NAI
NAI

ΝΑΙ

NAI
NAI
NAI

NAI

NAI

ΙΙ. Οι παραπάνω οκόνεσ κα ζχουν ανάλυςθ τουλάχιςτον 1920Χ1080 διαγϊνιου
τουλάχιςτον 24’’ (εκτόσ του server), αντικαμβωτικζσ,γωνία κζαςθσ τουλάχιςτον
κατακόρυφθ /οριηόντια 176ᵒ/176ᵒ.
Σημείωςη : Η φπαρξη οθόνησ μεγαλφτερησ διαγωνίου βαθμολογείται ςφμφωνα με το πίνακα
κριτηρίων αξιολόγηςησ.

2.4.3

I. Ρριν από τθν ζναρξθ τθσ άςκθςθσενδεικτικά ο εκπαιδευτισ κα πρζπει να είναι ικανόσ να
εκτελεί τουλάχιςτον τισ κάτωκι ενζργειεσ:
1. Επιλογι καλάςςιασ περιοχισ για κάκε ςτακμό εργαςίασ
2. Να λειτουργεί τουσ ςτακμοφσ εργαςίασ ανεξάρτθτα και μεμονωμζνα
3. Να λειτουργεί τουσ ςτακμοφσ εργαςίασ είτε με κοινό ςενάριο αςκιςεωσ ςτθν
ίδια περιοχι είτεκάκεςτακμόσεργαςίασνα λειτουργεί ςε διαφορετικι περιοχι
αςκιςεωσ.
4. Να επιλζγει και να κατεβάηει αςκιςεισ από το αρχείο.
5. Να επιλζγει υδροδυναμικά μοντζλα ιδίων πλοίων για προςομοίωςθ ςτουσ
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ςτακμοφσ εργαςίασ
6. Να ορίηει ςτουσ ςτακμοφσ εργαςίασ αρχικά ςτίγματα, πορείεσ και ταχφτθτεσ
ωσ προσ τθν επιφάνεια ι τον βυκό
7. Να κακορίηει ςφάλματα ςτον εξοπλιςμό/όργανα των ςτακμϊν εργαςίασ, είτε
ςαν αρχικό δεδομζνο είτε να ενεργοποιείται ςε προςδιοριηόμενο χρόνο
8. Να κακορίηει τφπουσ παραπλεόντων πλοίων
9. Να κακορίηει τθν πορεία των παραπλεόντων πλοίων.
10. Να κακορίηει περιβαλλοντολογικζσ ςυνκικεσ (π.χ. ανζμου, ρεφματοσ, βροχισ,
κυμάτων, ομίχλθσ, χρϊμα κάλαςςασ κλπ.) τόςο ςε όλθ τθν περιοχι αςκιςεωσ
όςο και ςε οριςμζνθ περιοχι εντόσ τθσ περιοχισ αςκιςεωσ.
11. Να ταξιδεφει το ίδιο πλοίο μιασ γζφυρασ ςε μια προςχεδιαςμζνθ πορεία.
12. φκμιςθ και ζλεγχοσ ςθμάτων ιχου, φανϊν ναυςιπλοΐασ των πλοίων ςτόχων
και ιδίων πλοίων
ΙΙ. Κατά τθν διάρκεια μιασ άςκθςθσ ο εκπαιδευτισ κα πρζπει να ζχει τθ δυνατότθτα να
εκτελεί τουλάχιςτον τισ κάτωκι ενζργειεσ :
1. Να επιβλζπει τθν άςκθςθ (τρζξιμο, πάγωμα , διακοπι και επαναφορά)
2. Να παρακολουκεί τουσ ςτακμοφσ εργαςίασ.
3. Ζλεγχο παραπλεόντων πλοίων. Χειροκίνθτοσ ζλεγχοσ, τροποποίθςθ πορειϊν,
δθμιουργία νζων πορειϊν
4. Ρρόςκεςθ, αλλαγι, ςβιςιμο και αλλαγι πορείασ παραπλεόντων πλοίων
5. Ρρόςκεςθ, αλλαγι, ςβιςιμο διαφόρων αντικειμζνων όπωσ π.χ. Βοθκθμάτων
ναυςιπλοΐασ, αντικειμζνων Searchandrescue, επιπλεόντων αντικειμζνων,
bollards κλπ.
6. Ζλεγχο και ειςαγωγι βλαβϊν εξοπλιςμοφ και ςυναγερμϊν (alarms) ςτον
εξοπλιςμό και όργανα για κάκε «ίδιο πλοίο».
7. Ραρακολοφκθςθ και ζλεγχοσ επικοινωνιϊν και επικοινωνίεσ με άλλα «ίδια
πλοία».
8. Ζλεγχο περιβαλλοντικϊν ρυκμίςεων (π.χ. ανζμου, ρεφματοσ, βροχισ,
κυμάτων, ομίχλθσ , χρϊμα κάλαςςασ κλπ.) τόςο ςε όλθ τθν περιοχι αςκιςεωσ
όςο και ςε οριςμζνθ περιοχι εντόσ τθσ περιοχισ αςκιςεωσ
9. Καταγραφι αςκιςεωσ ιχου και εικόνασ
10. φκμιςθ και ζλεγχοσ ςθμάτων ιχου, φανϊν ναυςιπλοΐασ των πλοίων ςτόχων
2.4.4

2.4.5

Τουλάχιςτον οServer και ο Η/Υ του instructorκα υποςτθρίηονται από μονάδα ι μονάδεσ
UPS, ικανι/ζσ να υποςτθρίηει τθ λειτουργία τουσ για τουλάχιςτον 10 λεπτά ϊςτε να δοκεί
χρόνοσ για τθν αποκικευςθ δεδομζνων των αςκιςεων και τερματιςμοφ του ςυςτιματοσ ςε
περίπτωςθ διακοπισ του ρεφματοσ.
Σθμείωςθ : Επιπλζον χρόνοσ υποςτιριξθσ από μονάδα ι μονάδεσ UPS βακμολογείται
ςφμφωνα με το πίνακα κριτθρίων αξιολόγθςθσ.
I.Ρολυμθχάνθμα (ζγχρωμοσ εκτυπωτισ διπλισ όψθσ, ςαρωτισ, αντιγραφικό) με τα
ακόλουκα χαρακτθριςτικά :
1. Inkjet ζγχρωμοσ, αυτόματοσ εκτυπωτισ διπλισ όψθσ, ςαρωτισ, αντιγραφικό και
με αυτόματο τροφοδότθ εγγράφων (ADF).
2. Συνδζςεισ (τουλάχιςτον): USB, Θφρα Ethernet , Αςφρματθ
3. Ανάλυςθ εκτφπωςθσ (τουλάχιςτον): 4800 x 1200 dpi.
4. Ταχφτθτα αςπρόμαυρθσ εκτφπωςθσ (τουλάχιςτον): 20 ςελ/λεπτό.
5. Ταχφτθτα ζγχρωμθσ εκτφπωςθσ (τουλάχιςτον): 20 ςελ/λεπτό.
6. πρόςκετα ζνα (1) ςετ μελάνια με δυνατότθτα εκτφπωςθσ τουλάχιςτον 2000
ςελίδων το κακζνα μελάνι.
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2.5
2.5.1

Σθμείωςθ : Ο προμθκευτισ ςτθν τεχνικι προςφορά να προςδιορίςει τον
καταςκευαςτι,μοντζλο κακϊσ και τα τεχνικά χαρακτθριςτικά του πολυμθχανιματοσ.
II. Το πολυμθχάνθμα κα είναι ςυνδεδεμζνο με τον H/Yτου εκπαιδευτι ϊςτε να
χρθςιμεφειγια τθν εκτφπωςθ διαφόρων δεδομζνων, πινάκων, γραφθμάτων κλπ.
ΑΠΟΣΙΜΗΗ (DEBRIEFING)
I. Πλθ θ αποτίμθςθ κα πρζπει να ελζγχεται από τθν κζςθ του κακθγθτι. Απαιτοφνται τα
ακόλουκα:
1) Καταγραφισ όλθσ τθσ άςκθςθσ ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ φωνθτικισ
επικοινωνίασ (audioandvideologger) για τουλάχιςτον 24 ϊρεσ, μαηί με τισ ενζργειεσ
των ςπουδαςτϊν και τισ ενζργειεσ που ζγιναν από τον κακθγθτι.
2) Η λειτουργία να επιτρζπει τθν αποκικευςθ των ςτοιχείων τθσ άςκθςθσ που
υλοποιείται ςε μονάδα αποκικευςθσ (ςκλθρόσ δίςκοσ H/Y).
3) Ο προςομοιωτισ κα επιτρζψει τθν επανάλθψθ των ςτοιχείων τθσ άςκθςθσ και ςε
πραγματικό χρόνο και ςε γριγορθ και αργι κίνθςθ και μετάβαςθ προσ τα εμπρόσ
και πίςω ςε προκακοριςμζνο χρόνο.
II. Τα αποτελζςματα τθσ αποτίμθςθσ (debriefing) κα προβάλλονται ςε ςυςκευι προβολζα
υψθλισ ανάλυςθσ και οκόνθ προβολισ τοίχου.
III. Το ςφςτθμα αποτίμθςθσ κα περιλαμβάνει ΡΟΒΟΛΙΚΟ (VideoProjector) με τα
ακόλουκα χαρακτθριςτικά :
1. Τεχνολογία: ιςοδφναμθ με 3LCD.
2. Ανάλυςθ (τουλάχιςτον) : 1920x1080 pixels
3. Φωτεινότθτα (τουλάχιςτον): 3500 Lumens.
4. Αντίκεςθ (τουλάχιςτον): 1000:1.
5. Διάρκεια ηωισ λάμπασ (τουλάχιςτον): 4000 ϊρεσ.
6. Συνδζςεισ (τουλάχιςτον) : HDMIin (2x), ethernet, αςφρματθ
7. Ενςωματωμζνα θχεία τουλάχιςτον 10W
8. Εξαρτιματα για εγκατάςταςθ ςε οροφι
9. Μία (1) πρόςκετθ λάμπα εφεδρείασ (αμοιβι)

NAI

IV. Το ςφςτθμα αποτίμθςθσ κα περιλαμβάνει και Οκόνθ Ρροβολισ τοίχου θλεκτρικι.
1. Διαςτάςεισ εικόνασ (τουλάχιςτον): 2x1,3 m.
2. Τθλεχειριςτιριο: εμβζλεια τουλάχιςτον 10 μζτρα.
3. Βακμόσ αντανάκλαςθσ: ιςοδφναμοσ με GAIN 1.0 ι ανϊτεροσ.
4. Γωνία κζαςθσ (τουλάχιςτον): 140 degrees.
Σημείωςη: Ο προμηθευτήσ ςτην τεχνική προςφορά του να προςδιορίςει τον καταςκευαςτή,μοντζλο
καθώσ και τα τεχνικά χαρακτηριςτικά του projector καθώσ και τησ οθόνησ προβολήσ.

2.6
2.6.1

2.7
2.7.1

V. Η καλωδίωςθ ςτον χϊρο αποτίμθςθσ να είναι δομθμζνθ με τρόπο που να δθμιουργεί
καλαίςκθτο αποτζλεςμα.
Εκτίμηςη και Αξιολόγηςη
Ι. Ο προςομοιωτισ κα πρζπει να περιλαμβάνει ζνα ενςωματωμζνο ςφςτθμα εκτίμθςθσ και
αξιολόγθςθσ τθσ εκπαιδευτικισ προςπάκειασ.
ΙΙ.(α) Τα αποτελζςματα των αξιολογιςεων κα παρουςιάηονται ςεευκόλωσ κατανοθτι και
ευανάγνωςτθ μορφι.
(β) Το αποτζλεςμα πρζπει ναπαρουςιάηεται ςτθν οκόνθκαι ςε εκτφπωςθ.
ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΣΑΘΜΟΤ ΕΡΓΑΙΑ ΙΔΙΟΤ ΠΛΟΙΟΤ
Ι. Ο εξοπλιςμόσ και οι κονςόλεσ κα πρζπει να είναι εγκατεςτθμζνα, τοποκετθμζνα και
διαρρυκμιςμζνα εργονομικά. Ιδιαίτερθ ζμφαςθ να δοκεί ςτα όργανα και χειριςτιρια που
κα πρζπει να είναι όμοια τόςο ςτθν όψθ όςον και ςτθ λειτουργία και τισ δυνατότθτεσ με
αυτζσ πραγματικϊν πλοίων.
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2.7.2
2.7.3
2.7.4
2.7.5
2.7.6

2.7.7

2.7.8
2.7.9

ΙΙ. Η καλωδίωςθ να είναι δομθμζνθ με τρόπο που να δθμιουργεί καλαίςκθτο αποτζλεςμα.
Οι ενδείξεισ των οργάνων κα πρζπει να είναι ψθφιακζσ ι αναλογικζσ εκτόσ εάν διαφορετικά
ορίηεται.
I. Ο φωτιςμόσ των οργάνων να ελζγχεται με ροοςτάτθ.
Κάκε ςτακμόσ εργαςίασ κα πρζπει να λειτουργεί ανεξάρτθτα, ϊςτε οι λειτουργίεσ/βλάβεσ
ενόσ ίδιου πλοίου να μθν επθρεάηουν τα υπόλοιπα.
Ο προςομοιωτισ κα περιλαμβάνει ζνα ςφςτθμα ενδοεπικοινωνιϊν που κα επιτρζπει να
διεξάγονται εςωτερικζσ επικοινωνίεσ μεταξφ «ίδιων πλοίων» και του εκπαιδευτι.
Πλα τα ςυςτιματα που ςχετίηονται με κάκε «ίδιο πλοίο» κα πρζπει να περιλαμβάνουν
όργανα ελζγχου βλαβϊν και μζκοδο(ουσ) εκπαίδευςθσ και αξιολόγθςθσ του
εκπαιδευόμενου ςτθ χριςθ προθγμζνου εξοπλιςμοφ, τεχνολογίασ και να διευκολφνουν τθν
εξοικείωςθ και τθν εκπαίδευςθ για τθν κατανόθςθ των περιοριςμϊν αυτόματων
ςυςτθμάτων.
ΚΕΝΣΡΙΚΗΚΟΝΟΛΑΧΕΙΡΙΜΩΝ (MANEUVERINGCONTROLCONSOLE)
Ο ακόλουθοσ εξοπλιςμόσ θα πρζπει τουλάχιςτον να περιλαμβάνεται ςτον προςομοιωτή
(α/α 2.7.7ζωσ 2.7.22)
ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΠΗΔΑΛΙΟΤΧΙΑ
I.
Κονςόλα πθδαλιουχίασ ενςωματωμζνθ ι μθ ςτθν κονςόλα χειριςμϊν με επιλογζα
χειροκίνθτθσ και αυτόματθσ πθδαλιουχίασ κακϊσ και non-followup (ζκτακτθσ
ανάγκθσ). (Πραγματικό).
II.
Θα υπάρχουν ενδείκτεσ γωνίασ πθδαλίου (πραγματικισ και επικυμθτισ) και
ρυκμοφ ςτροφισ (ROT). (Λογιςμικό).
III.
Θα πρζπει να παρζχεται θ δυνατότθτα πρόκλθςθσ και ενδείξεων βλαβϊν τιμονιοφ
(όπωσ π.χ. αυτόματου πιλότου, μπλοκάριςμα πθδαλίου, απϊλεια ςιματοσ
γυροςκοπικισ πυξίδασ κ.λπ.). (Λογιςμικό).
IV.
Στακμόσ εργαςίασ για χειροκίνθτθ πθδαλιουχία (πθδαλιοφχου) αποτελοφμενοσ
από:
1. τιμόνι πθδαλιουχίασ(Πραγματικό).
2. Non follow up lever ι joystick(Πραγματικό).
3. διακόπτθ επιλογισ αντλίασ πθδαλίου. Να περιλαμβάνεται επιλογι για
τουλάχιςτον δφο αντλίεσ πθδαλίου(Λογιςμικό).
4. αναλογικόσ επαναλιπτθσ γυροπυξίδασ(Λογιςμικό).
5. ζνδειξθ κατεφκυνςθσ μαγνθτικισ πυξίδασ(Λογιςμικό).
V.
Το ςφςτθμα αυτόματου πθδαλίου κα περιλαμβάνει τουσ ςυνικεισ ρυκμιςτζσ που
ςυναντϊνται ςτα εμπορικά πλοία όπωσ π.χ. (α) ρυκμιςτισ counterrudder (β)
ρυκμιςτισ rudderlimit (γ) ρυκμιςτισ yawing (δ) ρυκμιςτισ ςτροφισ ROT/radius (ε)
offcourselimit (ςτ) ρυκμιςτισ rudder (η) ρυκμιςτισ πορείασ (θ)
Deviationlimit(Λογιςμικό).
VI. Επιπλζον το ςφςτθμα αυτόματου πθδαλίου κα ζχει τθν δυνατότθτα τιρθςθσ τθσ
πορείασ με τθν μαγνθτικι πυξίδα ι τθν δεφτερθ (spare) γυροςκοπικι πυξίδα ςε
περίπτωςθ βλάβθσ τθσ κφριασ γυροςκοπικισ πυξίδασ. (Λογιςμικό).
H Ρυξίδα πθδαλιουχίασ κα ζχει ακρίβεια τουλάχιςτον 1 μοίρασ. (Λογιςμικό).
I.
Πργανα ελζγχου λειτουργιϊν μθχανϊν πρόωςθσ (Θα υπάρχουν όργανα ελζγχου
για δφο κφριεσ μθχανζσ), ςυμπεριλαμβανομζνων τθλζγραφου δφο μθχανϊν (dual)
και πλιρεσ ςφςτθμα ελζγχου αυτοφ κακϊσ και ζλεγχου βιματοσ ελίκων και
ωςτιρων (thrusters).(Σηλζγραφοσ πραγματικό όργανο, τα υπόλοιπα ςε μορφή
λογιςμικοφ).
II.
Ο τθλζγραφοσ δφο μθχανϊν κα φζρει μθχανιςμό που κα ενϊνει τα δφο
χειριςτιρια ϊςτε να ςυμπεριφζρονται ωσ ζνα ςτθν περίπτωςθ πλοίου με μία
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2.7.10

2.7.11

2.7.12
2.7.13
2.7.14
2.7.15
2.7.16
2.7.17

μθχανι. Ο τθλζγραφοσ κα είναι ςε όψθ και μορφι όπωσ πραγματικοφ πλοίου.
(Πραγματικό).
III.
Τα όργανα ελζγχου κφριων μθχανϊν κα ςυμπεριλαμβάνουν χειριςμοφσ κράτθςθσ
ζκτακτθσ ανάγκθσ(Πραγματικό).
IV.
Ενδείκτεσ ςτροφϊν ελίκων (πραγματικζσ και επικυμθτζσ) (Λογιςμικό).
V.
Ενδείκτεσ περιςτροφϊν κφριων μθχανϊν ςτθν περίπτωςθ μθχανισ με μειωτιρα
ςτροφϊν(Λογιςμικό).
VI.
Τα όργανα ελζγχου κφριων μθχανϊν κα περιλαμβάνουν ενδείξεισ ςυναγερμοφ /
βλαβϊν όπωσ για παράδειγμα slowdown , overload , overspeed, κλπ. (Λογιςμικό).
VII.
Θα υπάρχουν ενδείκτεσ για περιςτροφζσ αξόνων και βιματοσ ελίκων. Θα
υπάρχουν όργανα ελζγχου για δφο ζλικεσ. (Λογιςμικό).
VIII.Ενδείκτθσ πιζςεωσ αζρα προ-εκκίνθςθσ κυρίων μθχανϊν. (Λογιςμικό).
Δρομόμετρο που να δείχνει τθν ταχφτθτα ςτο νερό (oneaxis) για πλοία κάτω των 50.000 GRT
και επιπρόςκετα ταχφτθτα και απόςταςθ ωσ προσ το βυκό ςε διαμικθ και εγκάρςια
διεφκυνςθ για πλοία άνω των 50.000 GRT. (Λογιςμικό).
Ρίνακασ ι χειριςτιρια ελζγχου πρωραίασ και πρυμναίασ πλευρικισ ζλικασ
(Bow&SternThruster) με επίςθσ δυνατότθτα παρεμβολισ λακϊν από τον εκπαιδευτι.
(Λογιςμικό).
Ρίνακασ θχθτικϊν ενδείξεων ςφμφωνα με τουσ κανονιςμοφσ πλεφςεωσ (rulesoftheroad).
(Λογιςμικό).
Σφςτθμα ελζγχου για ανίχνευςθ πυρκαγιάσ, ςυναγερμό πυρκαγιάσ και ςυναγερμό ςωςιβίων
λζμβων (εγκατάλειψθσ πλοίου). (Λογιςμικό).
Ρίνακασζνδειξθσ φανϊν ναυςιπλοΐασ. (Λογιςμικό).
Λειτουργία εκπομπισ οπτικϊν ςθμάτων (λάμπα ςθμάτων μορσ). (Λογιςμικό).
Ρίνακασ ελζγχου ςχθμάτων (Shapes) ςφμφωνα με τουσ Διεκνείσ κανονιςμοφσ αποφυγισ
Συγκροφςεων. (Λογιςμικό).

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
NAI
NAI
NAI

Οθόνη Conning
I.
Ο κάκε ςτακμόσ εργαςίασ κα είναι εξοπλιςμζνοσ με οκόνθ Conning υψθλισ
ανάλυςθσ, αντικαμβωτικι,με ανάλυςθ τουλάχιςτον 1920Χ1080 pixels τφπου LED, και
διαγϊνιου τουλάχιςτον 24 ιντςϊν.
II.
H Οκόνθ conning κα εμφανίηει ςυγκεντρωτικά διάφορεσ πλθροφορίεσ
ναυτιλιακϊν οργάνων και αιςκθτιρων (sensors) που είναι αναγκαίεσ για τον Αξιωματικό
φυλακισ γζφυρασ.
III. Επιπλζον κα εμφανίηει πλθροφορίεσ ιδιαίτερεσ για τον τφπο του ιδίου πλοίου όπωσ
π.χ.pilotcard, χαρακτθριςτικά χειριςμϊν (manoeuvringdata), magneticdeviation κλπ.
κακϊσ και πίνακα ζλεγχου ςθμαιϊν (Flags) ςφμφωνα με τον Διεκνι κϊδικα ςθμάτων.

ΝΑΙ

Πρόςθετεσ απαιτήςεισ για εκπαίδευςη ναυςιπλοΐασ ςε πάγουσ (STCW Ενότητα B-V/g
Οδηγίεσ που αφοροφν ςτην εκπαίδευςη πλοιάρχων και αξιωματικών πλοίων που κινοφνται
ςε πολικά φδατα)
2.7.18

2.7.19

2.7.20

Δφο ςυςκευζσ μζτρθςθσ ταχφτθτασ και απόςταςθσ. Κάκε ςυςκευι κα πρζπει να λειτουργεί
ςε μια διαφορετικι αρχι, και τουλάχιςτον μία ςυςκευι κα πρζπει να μπορεί να λειτουργεί
τόςο ςτθ κάλαςςα όςο και ςτθ ςτακεροποιθμζνθ μζκοδο εδάφουσ. (Λογιςμικό).
Πλα τα παραπάνω κα λειτουργοφν από κοινοφ και κα ζχουν τισ απαραίτθτεσ
αλλθλεπιδράςεισ όπωσ ςε ζνα πραγματικό πλοίο, κα είναι ευκρινι και εφκολα ςτον
χειριςμό.
Ο κακθγθτισ δε κα πρζπει να ζχει κανζναν περιοριςμό και κα δφναται να προκαλεί
ςφάλματα ςε οποιαδιποτε λειτουργία, οποιουδιποτε οργάνου, ςυςτιματοσ και
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2.7.21

υποςυςτιματοσ που περιγράφθκε παραπάνω. Στθν προςφορά πρζπει να περιλαμβάνεται
πλιρθσ κατάλογοσ των ςφαλμάτων που μποροφν να προκλθκοφν.
ΠΙΝΑΚΑ ΟΡΓΑΝΩΝ (INSTRUMENT PANEL)
I.
Nα υπάρχει πίνακασ οργάνων και ενδείξεων (InstrumentPanel) με
ενδεικτικάτουλάχιςτον τισ ακόλουκεσ ενδείξεισ ανάλογα με τον τφπο του ιδίου
πλοίου:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

II.

2.7.22

2.7.23
2.7.24

2.7.25

Πργανο ζνδειξθσ ςχετικισ/αλθκισ διεφκυνςθσ και ζνταςθσ του ανζμου.
Ζνδειξθ γωνίασ πθδαλίου (ων).
Ρορεία πλοίου (gyro/magnetic).
Ταχφτθτα πλοίου.
Στροφζσ ζλικασ/ων
Βιμα ζλικασ/ων
οπι ςτροφισ πλοίου (RateofTurn).
Ενδείξεισ μετεωρολογικϊν οργάνων όπωσ π.χ. κερμοκραςίασ αζρα,
βαρομετρικισ πίεςθσ, ςχετικισ υγραςίασ(εκτόσ ζνα υπάρχει ςτθν
κονςόλα χειριςμϊν).
9) Βάκοσ UKC (εκτόσ εάν υπάρχει ςτθν κονςόλα χειριςμϊν).
Οι παραπάνω ενδείξεισ των οργάνων και οι λειτουργίεσ κα πρζπει να είναι
ολοκλθρωμζνεσ (integrated) ςτο μοντζλο προςομοίωςθσ να λειτουργοφν μαηί και
πλιρωσ με τα υπόλοιπα ςυςτιματα του πλοίου, να αλλθλοεπιδροφν επί αυτϊν και
το πιο ςθμαντικό, οι ενδείξεισ να παρζχονται με ρεαλιςτικι ακρίβεια, όπωσ ςε
πραγματικό πλοίο.

I. Ζκαςτοσ ςτακμόσ εργαςίασ κα διακζτει ενςωματωμζνα όργανα ενδείξεων και λειτουργιϊν
για ζκαςτο « ίδιο πλοίο». Τα ςυςτιματα / όργανα αυτά κα είναι επίςθσ ςε μορφι πινάκων
ελζγχου / ενδείξεων (panels) και κα είναι τουλάχιςτον τα εξισ:
1) D-GPSNavigator
2) Βυκόμετρο
3) ολόι
4) ΑΙS
III. Οι ςυςκευζσ που περιγράφονται, όπου είναι φυςικό, κα υλοποιοφνται εικονικά. Πλα τα
παραπάνω ςυςτιματα και οι ενδείξεισ αυτϊν κα πρζπει να είναι πλιρωσ ολοκλθρωμζνα
(integrated) με τον προςομοιωτι, να λειτουργοφν μαηί και πλιρωσ με τα υπόλοιπα
ςυςτιματα τουπλοίου, να αλλθλεπιδροφν επί αυτϊν και το πιο ςθμαντικό, οι ενδείξεισ να
παρζχονται με ρεαλιςτικι ακρίβεια, όπωσ ςε πραγματικό πλοίο. Επίςθσ θ ζνδειξθ βάκουσ
από το EchoSounder να ταυτίηεται με τθν ζνδειξθ βάκουσ που δίνεται από τον χάρτθ ECDIS
για μία ςυγκεκριμζνθ περιοχι αςκιςεων και πάντα ςε ςυνάρτθςθ με τισ διαςτάςεισ, τα
χαρακτθριςτικά και το βφκιςμα του πλοίου, Swot κλπ. Η ςυνεργαςία των ςυγκεκριμζνων
οργάνων είναι ιδιαιτζρωσ χριςιμθ ςε περίπτωςθ προςάραξθσ (grounding), ςτθν περίπτωςθ
αυτι (βυκόσ αμμϊδθσ) θ άςκθςθ να μθν ςταματά, για να γίνει προςπάκεια αποκόλλθςθσ.
IV. Ο κακθγθτισ κα πρζπει να ζχει τθ δυνατότθτα πρόκλθςθσ λακϊν ςτα διάφορα ράδιοναυτιλιακά όργανα.
RADAR-ARPA&ECDIS
Να αναφερκεί μοντζλο και καταςκευάςτρια εταιρεία.
Κάκε ςτακμόσ εργαςίασ κα πρζπει να είναι εξοπλιςμζνοσ τουλάχιςτον με ζνα (1) RADARARPA ςφμφωνα με τισ τελευταίεσ λειτουργικζσ απαιτιςεισ του ΙΜΟ/IHO
(ΙΜΟperformancestandards κλπ.).
Θα υπάρχει δυνατότθτα προςομοίωςθσ τόςο ενόσ ραντάρ 10 εκ. όςο και ενόσ ραντάρ 3 εκ.
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2.7.26

2.7.27

2.7.28

2.7.29

2.7.30

2.7.31

Το ραντάρ κα μπορεί να λειτουργεί ςτθν προςομοιωμζνθ μζκοδο ςχετικισ κίνθςθσ και ςτισ
προςομοιωμζνεσ μεκόδουσ αλθκοφσ κίνθςθσ κάλαςςασ και πυκμζνα (δείτε STCW Ενότθτα
A-1/12.4. και 5 και παράγραφο 2 τθσ ενότθτασ Β-I/12).
Ο εξοπλιςμόσ προςομοίωςθσ ARPA κα ζχει ενςωματωμζνεσ δυνατότθτεσ για:
- χειροκίνθτθ και αυτόματθ απόκτθςθ ςτόχων
- πλθροφορίεσ πορειϊν που ζχουν διανυκεί (tracks)
- χριςθ εξαιροφμενων περιοχϊν
- διανυςματικι/διαγραμματικι χρονικι κλίμακα και απεικόνιςθ δεδομζνων
- δοκιμαςτικοφσ χειριςμοφσ.
(δείτε STCW Ενότθτα Α-1/12.5)
Οι
απαιτιςεισ
τθσ
ςυςκευισ
RADAR
κα
είναι
ςφμφωνθ
με
ΙΜΟPerformancestandardsforRadarequipment για κατθγορία πλοίου ≥ 10000 gt ωσ
ακολοφκωσ :
i.
Αυτόματθ απόκτθςθ ςτόχων = ΝΑΙ
ii.
Ελάχιςτθ ικανότθτα απόκτθςθσ ςτόχων RADAR = 40 ςτόχοι
iii.
Ελάχιςτθ ικανότθτα ενεργοποίθςθσ ςτόχων AIS = 40 ςτόχοι
iv.
Ελάχιςτθ ικανότθτα “sleeping” ςτόχων AIS = 200 ςτόχοι
v.
Δοκιμαςτικοί χειριςμοί = ΝΑΙ
Κάκε ςτακμόσ εργαςίασ κα πρζπει να είναι εξοπλιςμζνοσ με τουλάχιςτον ζνα (1) ςφςτθμα
ECDIS, ςφμφωνα με τισ τελευταίεσ λειτουργικζσ απαιτιςεισ του ΙΜΟ/IHO (πρότυπα και
αποφάςεισ) κακϊσ και τισ απαιτιςεισ τθσ ανακεωρθμζνθσ Διεκνοφσ Σφμβαςθσ STCW (2010
Manila), όπωσ ιςχφει, για εκπαίδευςθ (δείτε STCW Ενότθτα Β-1/12 παράγραφοι από 36 ζωσ
66).
I.
Ο προμθκευτισ κα πρζπει να προμθκεφςει τo ςφςτθμα ECDIS με όλουσ τουσ
θλεκτρονικοφσ χάρτεσ των περιοχϊν που κα περιλαμβάνει ο προςομοιωτισ
γεφφρασ (μικρισ και μεγάλθσ κλίμακα).
II.
Το ςφςτθμα ECDISνα χρθςιμοποιεί επίςθμουσ Ηλεκτρονικοφσ Ναυτικοφσ Χάρτεσ
(ENC)
III.
Οι θλεκτρονικοί χάρτεσ κα πρζπει να διακζτουν άδειεσ απεριορίςτου ι ετιςιασ
ιςχφοσ με υποχρζωςθ ετιςιασ ανανζωςθσ των αδειϊν και παράλλθλθ αποςτολι
των διορκϊςεων. Η υποχρζωςθ ετιςιασ ανανζωςθσ των αδειϊν και αποςτολισ
των διορκϊςεων υφίςταται τουλάχιςτον κατά τθ διάρκεια τθσ εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ.
Το ςφςτθμα ECDIS (ςφςτθμα θλεκτρονικϊν χαρτϊν) κα προβάλει επιλεγμζνεσ πλθροφορίεσ
από ζνα ςφςτθμα θλεκτρονικοφ χάρτθ (SENC) με πλθροφορίεσ ςτίγματοσ από αιςκθτιρεσ
πλεφςθσ όπωσ το AIS,το αντάρ, το βυκόμετρο,δρομόμετρο, ανεμόμετρο, Navtex, GPS, κλπ,
προκειμζνου να βοθκάει το ναυτικό ςτο ςχεδιαςμό και τθν παρακολοφκθςθ πορείασ και
προβάλλοντασ πρόςκετεσ πλθροφορίεσ ςχετικζσ με τθ ναυςιπλοΐα. (δείτε STCW παρ. 35 τθσ
ενότθτασ Β-I/12).
Ο εξοπλιςμόσ προςομοίωςθσ ECDIS κα ζχει ενςωματωμζνεσ δυνατότθτεσ για:
1) ενςωμάτωςθ με άλλα ςυςτιματα ναυςιπλοΐασ
2) ςτίγμα πλοίου
3) απεικόνιςθ καλάςςιασ περιοχισ
4) μζκοδο και προςανατολιςμό
5) απεικόνιςθ δεδομζνων χαρτϊν
6) παρακολοφκθςθ διαδρομισ
7) ειςαγωγι πλθροφοριϊν από το χριςτθ
8) επαφζσ (όταν διαςυνδεκεί με εντοπιςμό AIS και/ι ραντάρ)
9) λειτουργίεσ κάλυψθσ ραντάρ.
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2.7.32

2.7.33

2.7.34

2.7.35

2.7.36
2.7.37
2.7.38
2.8
2.8.1

Το ςφςτθμα ECDIS να ζχει προθγμζνεσ δυνατότθτεσ προγραμματιςμοφ πορείασ και
προθγμζνου ςχεδιαςμοφ ταξιδιοφ (route/advancedvoyageplanning) και κα πρζπει να
ςυνδζεται με το ςφςτθμα αυτόματου πθδαλίου για δυνατότθτα trackcontrol.
Το RADAR-ARPA και το ECDIS:
I.
κα ζχει ζγχρωμοενδείκτθδιαγωνίου ≥ 26’’, υψθλισ ευκρίνειασ ≥ 1920x1080
pixels και αντικαμβωτικζσ
II.
πρζπει να είναι πιςτοποιθμζνα από επίςθμθ Αρχι, ςφμφωνα με τισ
απαιτιςεισ του ΙΜΟ για εκπαίδευςθ.
III.
Θα ζχουν πλθκτρολόγιο/trackball (userinterface) το οποίο να είναι ςε όψθ και
λειτουργίααντίςτοιχο με των ςυςκευϊν RADAR-ARPAκαι ECDISπου
προςομοιϊνονται ϊςτε να δίνεται ρεαλιςτικι αίςκθςθ ςτον χριςτθ.
IV.
Το RADAR/ARPA και το ECDIS ςε κάκε ίδιο πλοίο/ γζφυρα κα πρζπει να
προςομοιάηουν λειτουργίεσ πραγματικοφ τφπου ςε οκόνεσ/monitors και Η/Υ.
Τα ςυςτιματα RADAR-ARPA και ECDIS κα πρζπει να είναι πλιρωσ ολοκλθρωμζνα και
ςυνεργαηόμενα (integrated) κακϊσ και με τα άλλα ναυτιλιακά όργανα (όπωσ GPS,
γυροςκοπικι/μαγνθτικι πυξίδα, NAVTEX, GPS, βυκόμετρο, δρομόμετρο,AIS).
ΗΧΗΣΙΚΟ ΤΣΗΜΑ
(Να αναφερκεί μοντζλο και καταςκευάςτρια εταιρεία)
Το θχθτικό ςφςτθμα κα πρζπει να είναι ζνα ςφγχρονο θχθτικό ςφςτθμα αναπαραγωγισ
όλων των ιχων που παράγονται ςτο πλοίο από το μθχανοςτάςιο, τθν άγκυρα, αζρα,
ςφυρίχτρεσ, κουδοφνια, ςφςτθμα ςυναγερμϊν, ιχοι από άλλα πλοία ςτθν περιοχι, κ.λπ..
Toθχθτικό ςφςτθμα κα είναι τουλάχιςτον δφο (2) δρόμων με subwoofer.
Ο προςομοιωτισ κα παρζχει ιχο κφριασ μθχανισ του πλοίου ανάλογα με τθν ιςχφ τθσ
μθχανισ.
Τα θχθτικά ςιματα πρζπει να ζχουν ρεαλιςτικζσ ςυχνότθτεσ βάςει των διεκνϊν κανονιςμϊν
αποφυγισ ςφγκρουςθσ, π.χ. εξαρτϊμενεσ από τον τφπο και το μικοσ του πλοίου.
ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟ ΤΣΗΜΑ – ΛΟΓΙΜΙΚΟ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ
(Να αναφερκεί μοντζλο και καταςκευάςτρια εταιρεία)
Ι. Το λειτουργικό ςφςτθμα και αντίςτοιχα το λογιςμικό προςομοίωςθσ κα πρζπει να ζχουνε
τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά:
Να είναι ςε παρακυρικό περιβάλλον.
Να είναι τελευταίασ τεχνολογίασ.
Να ςυνοδεφεται από όλεσ τισ απαιτοφμενεσ άδειεσ χωρίσ χρονικοφσ περιοριςμοφσ
(timelimitations).
Ειδικότερα, για το λογιςμικό προςομοίωςθσ:
1) Θα είναι πλιρωσ επεκτάςιμο για το μζλλον, για να προςτεκοφν νζεσ ςτακμοί
εργαςίασ.
2) Θα είναι πλιρωσ επεκτάςιμο όςον αφορά το οπτικό ςφςτθμα.
3) Θα είναι πλιρωσ επεκτάςιμο ϊςτε να είναι δυνατόν να προςτεκοφν επιπλζον
ςυςτιματα και υποςυςτιματα πλοίου.
4) Θα δζχεται μεγάλο αρικμό νζων υδροδυναμικϊν μοντζλων, κακϊσ και περιοχϊν
αςκιςεων.
ΙΙ. Να διατεκεί ςε θλεκτρονικι μορφι το λογιςμικό του προςομοιωτι (αρχεία
εγκατάςταςθσ) και το λειτουργικό ςφςτθμα μαηί με τισ απαραίτθτεσ άδειεσ.
ΙII. Ππου απαιτείται λογιςμικό προςομοίωςθσ, ο προμθκευτισ να δεςμευτεί για τθν
προμικεια και εγκατάςταςθ μελλοντικισ ζκδοςθσ (λόγω αλλαγϊν απαιτιςεων ι λόγω
βελτίωςθσ / αναβάκμιςθ του λογιςμικοφ ι λόγω ανάγκθσ να προςτεκοφν επιπλζον
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2.9.1
2.9.2
2.9.3

2.10
2.10.1
2.10.2

2.10.3

3
3.1
3.1.1

3.1.2
3.1.3

ςυςτιματα και υποςυςτιματα πλοίου) δωρεάν εντόσ του χρόνου ιςχφοσ τθσ εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ.
ΒΑΕΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Β)
Οι βάςεισ δεδομζνων του οπτικοφ ςυςτιματοσ και των ραντάρ πρζπει να καλφπτουν τθν
ίδια περιοχι αςκιςεων και να ςυνεργάηονται απολφτωσ.
Ρρζπει να υπάρχει θ δυνατότθτα ειςαγωγισ επιπλζον μοντζλων εμπορικϊν πλοίων που
διατίκενται ςτθν βάςθ δεδομζνων του προςομοιωτι.
Η γεωγραφικι βάςθ δεδομζνων κα πρζπει να προςομοιϊνει ζνα ςφνολο ςεναρίων άςκθςθσ
διαφόρων γεωγραφικϊν περιοχϊν και να είναι πλιρθσ, με ακτζσ, λιμενικζσ καταςκευζσ,
ςθμάδια ναυςιπλοΐασ, φϊτα ξθράσ, κ.λπ.
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΠΑΙΣΗΕΙ
Πρια λειτουργίασ ςυςτιματοσ: Το ςφςτθμα πρζπει να λειτουργεί ςε κερμοκραςία
περιβάλλοντασ από 10°C ζωσ 35°C, και υπό τροφοδοςία 220-230 VAC/50-60Hz.
I.Τα ζξοδα εγκατάςταςθσ και προμικειασ εξοπλιςμοφ κλιματιςμοφ(ψφξθ + κζρμανςθ) ςτον
χϊροεγκατάςταςθσ του προςομοιωτι (ςτακμοί εργαςίασ και ςτακμόσ εκπαιδευτι) βαρφνει
τον προμθκευτι.
II. Ο κλιματιςμόσ να είναι ο κατάλλθλοσ για το ςυγκεκριμζνο ςφςτθμα προςομοίωςθσ,τον
αρικμό των ςπουδαςτϊν και το μζγεκοσ τθσ αίκουςασ.
III. Τα κλιματιςτικά κα πρζπει : (α) να είναι τφπου Inverter, (β) να είναι υψθλισ ενεργειακισ
κλάςθσ τουλάχιςτον Α+, (γ) να διακζτουν λειτουργία χαμθλοφ κορφβου και (δ) να διακζτουν
ςφςτθμα αφφγρανςθσ αζρα.
Να υποβλθκεί οποιοδιποτε επιπλζον ςτοιχείο που τεκμθριϊνει πλθρζςτερα τθν Τεχνικι
Ρροςφορά του διαγωνιηόμενου και απαντά ςτισ επιμζρουσ απαιτιςεισ που τίκενται ςτθν
παροφςα τεχνικι προδιαγραφι.
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΠΑΡΑΔΟΗ – ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Ι. Ο Ανάδοχοσ με μζριμνα, ευκφνθ και δαπάνθ του κα αναλάβει τθ μεταφορά,
εγκατάςταςθ, ςφνδεςθ, δοκιμζσπαράδοςθσ και παραλαβισ του εξοπλιςμοφ ςε πλιρθ και
ικανοποιθτικι λειτουργία ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ ΑΕΝ/Οινουςςϊν.
ΙΙ. Η μεταφορά των υπό προμικεια ειδϊν πραγματοποιείται ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα
νομοκεςία. Ο Ανάδοχοσ αμζςωσ μετά τθ φόρτωςθ των υπό προμικεια ειδϊν, είναι
υποχρεωμζνοσ να γνωςτοποιιςει ςτθν αρμόδια Υπθρεςία του ΥΝΑΝΡ (ΔΙΡΕΑ), κάκε
ςτοιχείο ςχετικό με τθ φόρτωςθ και τθ μεταφορά (άρκρο 211 του ν. 4412/2016)
Η παράδοςθ-εγκατάςταςθ κα πραγματοποιθκεί εντόσζξι (6)μηνϊναπό τθν υπογραφι τθσ
ςφμβαςθσ.
Η παραλαβι του εξοπλιςμοφ (οριςτικι, ποιοτικι και ποςοτικι) κα γίνει μετά τθν
εγκατάςταςθ του εξοπλιςμοφ, ςε κατάςταςθ πλιρουσ λειτουργίασ ςτο χϊρο εγκατάςταςθσ
τθσ ΑΕΝ/Οινουςςϊνωσ ειδικότερα ορίηεται από τθν ςχετικι κείμενθ νομοκεςία, από
Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ θ οποία κα ςυγκροτθκεί ειδικά για τθν εν λόγω
προμικεια.
Ο Ανάδοχοσ υποχρεϊνεται να δϊςει οποιαδιποτε ςτοιχεία προζλευςθσ των υλικϊν ικελε
ηθτιςει ο φορζασ για διαπίςτωςθ τθσ ποιότθτασ και των χαρακτθριςτικϊν τουσ.
Ο φορζασ διατθρεί το δικαίωμα να ελζγχει κάκε προςκομιηόμενο είδοσ και ο Ανάδοχοσ
υποχρεοφται να ςυμμορφϊνεταιμε τισ οδθγίεσ των αρμοδίων υπθρεςιϊν του φορζα, για
είδοσ το οποίο δεν εκπλθρϊνει τουσ ςυμβατικοφσ όρουσ, που αναφζρονται ςτθν ποιότθτα
και τα χαρακτθριςτικά του.
Η παραλαβι του εξοπλιςμοφ κα γίνει ςτο χϊρο εγκατάςταςθσ τθσ ΑΕΝ/Οινουςςϊν.Ωσ
χρόνοσ παραλαβισορίηεταιδιάςτθμαενόσ (01) μθνόσ από τθν θμερομθνία εγκατάςταςθσ-

15

ΝΑΙ
ΝΑΙ

NAI

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

NAI

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΑΔΑ: 6ΟΓ34653ΠΩ-ΤΧΗ

21PROC009394113 2021-10-20

ΕΙΔΟ (Β):Προςομοιωτήσ ECDIS-RADAR ARPA για τισ ανάγκεσ τησ ΑΕΝ/Πλοιάρχων/Οινουςςϊν

3.1.4

3.1.5

3.1.6

3.1.7

παράδοςθσαπό τον Ανάδοχο και εφόςον πραγματοποιθκεί ικανόσ αρικμόσ δοκιμαςτικϊν
λειτουργιϊνκατά τθν κρίςθ τθσ αρμόδιασΕπιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ, το
υπό προμικεια είδοσκα παραλθφκεί οριςτικά.
Τυχόν βλάβεσ κατά τθ διάρκεια των δοκιμϊν βαρφνουν τον Ανάδοχο ο οποίοσ οφείλει με
μζριμνα, ευκφνθ και δαπάνθ του να τισ αποκαταςτιςει άμεςα. Μετά τθν αποκατάςταςθ
τυχόν βλαβϊν ακολουκεί εκ νζου δοκιμι του ςυςτιματοσ.
Οι Υποψιφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να υποβάλλουν ςτθν τεχνικι τουσ προςφορά και όλα τα
αναγκαία ςτοιχεία για τθ διαςφάλιςθ των ςυνκθκϊν για τθν τεχνικά άρτια εγκατάςταςθ και
κζςθ ςε πλιρθ λειτουργία του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ. Στθν τεχνικι προςφορά, κα
αναφζρουν όλα τα αναγκαία τεχνικά ςτοιχεία (βάρθ, ενδεικτικι διάταξθ με διαςτάςεισ των
επί μζρουσ ςυςκευϊν, διαςτάςεισ και διαδρομζσ καναλιϊν κλπ.) που απαιτοφνται για τθν
προετοιμαςία από τθν ΑΕΝ/Οινουςςϊντου χϊρου όπου ο Ανάδοχοσ κα εγκαταςτιςει τον
εξοπλιςμό.
Ο Ανάδοχοσ υποχρεϊνεται να εκτελζςει πλιρωσ τθν εγκατάςταςθ του εξοπλιςμοφ και να
τον δοκιμάςει και παραδϊςει ςε πλιρθ λειτουργία ςτουσ διατικζμενουσ χϊρουσ τθσ
ΑΕΝ/Οινουςςϊνμε δικό του ειδικευμζνο και αςφαλιςμζνο προςωπικό, με δικι του
ολοκλθρωτικά ευκφνθ, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ τζχνθσ και τθσ επιςτιμθσ και τθ λοιπι
ςχετικι νομοκεςία του ελλθνικοφ κράτουσ, τισ οδθγίεσ και τα ςχζδια του καταςκευαςτικοφ
οίκου και, τζλοσ, τισ οδθγίεσ τθσ ΑΕΝ/Οινουςςϊν.
Η εγκατάςταςθ των μθχανθμάτων, των ςυςκευϊν και των ςυςτθμάτων κα γίνει ςτουσ
αντίςτοιχουσ χϊρουσ τθσ ΑΕΝ/Οινουςςϊνπου κα υποδειχκοφν από αυτι για τθν
εγκατάςταςθ του εξοπλιςμοφ.
Με μζριμνα, ευκφνθ και δαπάνθ του Αναδόχου,θεγκατάςταςθ των μθχανθμάτων, των
ςυςκευϊν και των ςυςτθμάτων κακϊσ και τα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν κα πρζπει να
καλφπτουν πλιρωσ τουσ ςχετικοφσ κανονιςμοφσ, τθν Ευρωπαϊκι και Εκνικι
νομοκεςία,αναφορικά με τισ θλεκτρολογικζσ και θλεκτρονικζσ εγκαταςτάςεισ και ςυςκευζσ,
και τισ θλεκτρομθχανολογικζσ εγκαταςτάςεισ/ςυςκευζσ/εξοπλιςμό, τθν αςφάλεια και
υγιεινι και να διαςφαλίηουν τθν ομαλι και πλιρθ λειτουργία των κτιριακϊν υποδομϊν τθσ
οικείασ ΑΕΝ. Ο Ανάδοχοσ με μζριμνα, ευκφνθ και δαπάνθ του, κα προβαίνει ςε όλεσ τισ
απαραίτθτεσ εργαςίεσ/προςφορά τυχόν επιπρόςκετου εξοπλιςμοφ για τθν επίτευξθ των
ανωτζρω.Με τθν τεχνικι προςφορά να κατατεκεί Υπεφκυνθ Διλωςθ του νομίμου/ων
εκπροςϊπου/ων του Υποψθφίου Αναδόχου αναφορικά με τθν πλιρωςθ τθσ απαίτθςθσ τθσ
εν λόγω παραγράφου.
Ι. Η ΑΕΝ/Οινουςςϊνυποχρεοφται να παρζχει μόνο το χϊρο εγκατάςταςθσ. Για τθν
προετοιμαςία του χϊρου υπεφκυνοσ είναι ο Ανάδοχοσ.
ΙΙ. Σε περίπτωςθ που απαιτείται ιδιαίτερθ μζριμνα/εκτζλεςθ εργαςιϊν από πλευράσ
τροφοδοςίασ ςτουσ χϊρουσ εγκατάςταςθσ των μθχανθμάτων, των ςυςκευϊν και των
ςυςτθμάτων με τουσ απαραίτθτουσ πίνακεσ διανομισ και αςφάλιςθσ του θλεκτρικοφ
ρεφματοσ, κλιματιςμοφ, τοπικισ δικτφωςθσ κα γίνεται με μζριμνα, ευκφνθ και δαπάνθ του
Αναδόχου. Οι εργαςίεσ ςφνδεςθσ από τον πίνακα διανομισ μζχρι το μθχάνθμα με τα
απαραίτθτα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν κα βαρφνουν τον Ανάδοχο και κα πλθροφν
τουσ κανονιςμοφσ αςφαλείαστων χϊρων εγκατάςταςθσ.
ΙΙΙ. Η διαμόρφωςθ του δαπζδου ςτιριξθσ και τα αναγκαία μζςα και υλικά ςτιριξθσ των
μθχανθμάτων και ςυςκευϊν κα γίνουν με μζριμνα, ευκφνθ και δαπάνθ του Αναδόχου ζτςι
ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ άρτια λειτουργία του και θ άνετθ χριςθ και εκπαίδευςθ του
προςωπικοφ. Οι απαιτήςεισ ςε ιςχφ των ηλεκτρικϊν λήψεων θα αναφζρονται ςτισ
Σεχνικζσ Προςφορζσ.
IV. Ρριν τθν υποβολι των τεχνικϊν προςφορϊν είναι απαραίτθτθ θ επίςκεψθ/επιτόπια
αυτοψία των Υποψθφίων Αναδόχων ςτο χϊρο εγκατάςταςθσ του υπό προμικεια
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3.1.8

3.2
3.2.1

3.3
3.3.1

3.3.2

εξοπλιςμοφ τθσ οικείασ ΑΕΝ, κατόπιν αιτιματόσ τουσ ςτθν αρμόδια ΑΕΝ, ϊςτε να
εκτιμθκοφν λεπτομερϊσ οι απαιτοφμενεσ εργαςίεσ. Η εν λόγω επίςκεψθ/αυτοψία κα
βεβαιϊνεται από τθν αρμόδια ΑΕΝ, και αντίςτοιχθ βεβαίωςθ κα προςκομίηεται με τθν
τεχνικι προςφορά από τουσ Υποψθφίουσ Αναδόχουσ.
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται για τθν ζγκαιρθ ενθμζρωςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ *Αρμόδια
ΑΕΝ και Διεφκυνςθ Ρρομθκειϊν και Εποπτείασ Αποκθκϊν (ΔΙΡΕΑ)+- τουλάχιςτον πζντε (5)
εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα, πριν τθν ζναρξθ οποιονδιποτε εργαςιϊν, προκειμζνου να
ετοιμαςτοφν οι ςχετικοί χϊροι όπου απαιτείται.
ΣΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ
Ι. Κατά τθν παράδοςθ των μθχανθμάτων, ςυςτθμάτων και ςυςκευϊν να δοκεί μια πλιρθσ
ςειρά τεχνικϊν εγχειριδίων με ςαφείσ οδθγίεσ χριςεωσ και λειτουργίασ του μθτρικοφ
καταςκευαςτικοφ οίκου (OperationManuals) με αναλυτικι περιγραφι των αντίςτοιχων
πρωτοκόλλων και λειτουργιϊν για όλεσ τισ αντίςτοιχεσ εφαρμογζσ ςτθν αγγλικι γλϊςςα
και ςτθν ελλθνικι όπου αυτι είναι διακζςιμθ, κακϊσ και ςχεδίων, διαγραμμάτων και
κάκε άλλθ πλθροφορία για τθν ορκι χριςθ, ζλεγχο, ςυντιρθςθ και εντοπιςμό κάκε
ανωμαλίασ ςτθ λειτουργία των μθχανθμάτων, ςυςτθμάτων και ςυςκευϊν, ςτθν αγγλικι
γλϊςςα ι ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, ςτθν ΑΕΝ/Οινουςςϊνόπου κα πραγματοποιθκοφν οι
ςχετικζσ προμικειεσ.
ΙΙ. Τα τεχνικά εγχειρίδια να δοκοφν ςε ζντυπθ και ςε θλεκτρονικι μορφι.(τουλάχιςτον ζνα
αντίτυπο ςε ζκαςτθ μορφι).
ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εκπαιδεφςειμεδαπάνθ του, πάνω ςτθ λειτουργία του
ςυςτιματοσ προςομοίωςθσ τρεισ (03) τουλάχιςτον εκπαιδευτζσ- Ρλοιάρχουσ τθσ Σχολισγια
τουλάχιςτον 7 μζρεσ, (7 θμζρεσ Χ 6 ϊρεσ θμερθςίωσ = 42 ϊρεσ ςυνολικά) πιςτοποιϊντασ
τουσ αναλόγωσ. Επιπλζον κα εκπαιδεφςει τουσ παραπάνω εκπαιδευτζσ και επί τθσ
λειτουργίασ των θλεκτρονικϊν χαρτϊν (ECDIS) παρζχοντάσ τουσ SpecificCertificate για τον
ςυγκεκριμζνο τφπο ECDISκακϊσ και πιςτοποιθτικό εκπαιδευτι ECDISόπωσ ορίηει θ
ανακεωρθμζνθ Διεκνι Σφμβαςθ STCW (2010 Manila), όπωσ ιςχφει.Η εκπαίδευςθ κα
πραγματοποιθκεί εντόσ του ςυμβατικοφ χρόνου.
Να υποβλθκεί κατά τθν τεχνικι προςφορά πλιρεσ αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευςθσ
(προςδιοριςμόσ περιεχομζνου εκπαίδευςθσ για τουσ εκπαιδευόμενουσ, προτεινόμενεσ
ϊρεσ εκπαίδευςθσ ανά κεματικι ενότθτα, κεματολογία, διάρκεια ςε ϊρεσ ανά ομάδα
εκπαιδευόμενων για κάκε κεματικό αντικείμενο,αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ
τθσ εκπαίδευςθσ ςε επίπεδο προτεινόμενων ωρϊν διδαςκαλίασ, εκπαιδευτζσ) και κατάλογο
με το ςχετικό εκπαιδευτικό υλικό,(εγχειρίδια χριςθσ και άλλο τεκμθριωτικό υλικό) που κα
χρθςιμοποιθκεί κατά τθ διάρκεια τθσ εκπαίδευςθσ.Η εκπαίδευςθ κα περιλαμβάνει τόςο τα
κζματα χειριςμοφ και λειτουργίασ του υπό προμικεια είδουσ όςο και για τθν απρόςκοπτθ
και αποτελεςματικι λειτουργία/ςυντιρθςθ του εξοπλιςμοφ.
Η εκπαίδευςθ και το εκπαιδευτικό υλικό κα είναι ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει με δαπάνθ του τθν πραγματοποίθςθ τθσ εκπαίδευςθσ,θ οποία κα
πραγματοποιθκεί με εκπαιδευτζσ του Αναδόχου.
Η εκπαίδευςθ κα πραγματοποιθκείκατόπιν ςυνεννόθςθσ του Αναδόχου με τθν
ΑΕΝ/Οινουςςϊν.
Η πραγματοποίθςθ τθσ εκπαίδευςθσ κα γίνεται ςτθν ΑΕΝ/Οινουςςϊν μετά τθν
εγκατάςταςθ των μθχανθμάτων, των ςυςκευϊν και των ςυςτθμάτωνκαι κα ζχει
ολοκλθρωκεί εντόσ του χρόνου παράδοςθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.2.
Το εκπαιδευτικό υλικό που απαιτείται να παρζχεται από τον Ανάδοχο για τθν υποςτιριξθ
και τθν ενίςχυςθ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ κα είναι ςε μορφι ζντυπθ, CDανά
εκπαιδευόμενο ι/και ιςτοςελίδασ.
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3.4
3.4.1

3.4.2
3.4.3
3.4.4

3.4.5

3.4.6

Ο Ανάδοχοσ κα χορθγιςει πιςτοποιθτικό παρακολοφκθςθσ εκπαίδευςθσςε ζκαςτο
εκπαιδευόμενο.
Ο Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ υποχρεοφται επίςθσ να δθλϊςει ςτθν τεχνικι του προςφορά ότι
καδιακζςει ςτθν Ελλάδα κατάλλθλα εκπαιδευμζνο προςωπικό (πζραν και ανεξάρτθτα του
αντίςτοιχου τεχνικοφ προςωπικοφ για παροχι υπθρεςιϊν εγκατάςταςθσ, ςυντιρθςθσ), για
τθν επίδειξθ του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ ωσ και τθν εκπαίδευςθ του προςωπικοφ τθσ
αρμόδιασ Υπθρεςίασ τόςο επί του πλιρουσ φάςματοσ των δυνατοτιτων που παρζχουν όςο
επί τθσ απρόςκοπτθσ και αποτελεςματικισ λειτουργίασ του εξοπλιςμοφ.
Σε περίπτωςθ που ο Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν διακζτει το ωσ άνω προςωπικό, πρζπει ςτθν
τεχνικι προςφορά του να υποβλθκεί βεβαίωςθ του μθτρικοφ οίκου υπογεγραμμζνθ από
νόμιμο/ουσ εκπρόςωπο/ουσ ότι θ εκπαίδευςθ κα γίνει από δικό του εξειδικευμζνο
προςωπικό ςτθν Ελλθνικι ι Αγγλικι γλϊςςα με διερμθνεία ςτθν Ελλθνικι και με τουσ
όρουσ που αναφζρονται ςτο παρόν εδάφιο.Η εν λόγω βεβαίωςθ να ςυνοδεφεται από
επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, ςε περίπτωςθ που δεν είναι ςτα ελλθνικά.
ΕΓΓΤΗΜΕΝΗΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ
Ι. Ολόκλθροσ ο προςομοιωτισ κα ςυνοδεφεται από εγγυθμζνθ λειτουργίαγιαζξι (6)
τουλάχιςτον ζτθ με υποχρζωςθ επιςκευισ και αντικατάςταςθσ εξαρτιματοσ όταν θ βλάβθ
οφείλεται ςε ελαττωματικό εξάρτθμα ι κακι εργαςία εκ μζρουσ του καταςκευαςτι (ο
χρόνοσ μετράται από τθν θμερομθνία οριςτικισ παραλαβισ του προςομοιωτι).
ΙΙ. Η επιςκευι κα πρζπει να ζχει ολοκλθρωκεί εντόσ εικοςιπζντε (25) θμερϊν από τθν
γνωςτοποίθςθ τθσ βλάβθσ ςτον προμθκευτι. Ο Ανάδοχοσ κα υπόκειται ςε πρόςτιμο για
κάκε θμζρα κακυςτζρθςθσ επιςκευισ τθσ διαπιςτωκείςασ βλάβθσ, πζραν των εικοςιπζντε
(25) θμερϊν, και ςε περίπτωςθ μθ αντικατάςταςθσ του εξοπλιςμοφ ςφμφωνα με τθν
παράγραφο 3.4.4 τθσ παροφςθσ, ίςο με ποςοςτό 0,05% επί τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ
Συμβατικισ τιμισ. Το εν λόγω πρόςτιμο δεν κα υπερβαίνει το 25% τθσ Συμβατικισ τιμισ.
ΙΙΙ. Ο Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεςμεφεται με τθν τεχνικι του προςφορά ότι ςτο πλαίςιο του
προςφερόμενου χρόνου εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, κα διακζτει με μζριμνα, ευκφνθ και
δαπάνεσ του το κατάλλθλο προςωπικό, για τθν παροχι υπθρεςιϊν ςυντιρθςθσ,
επιςκευϊν/τεχνικισ υποςτιριξθσ και τον απαιτοφμενο εξοπλιςμό για τθν εκτζλεςθ των εν
λόγω υπθρεςιϊν.
Το ςυνολικό κόςτοσ αποκατάςταςθσ (ανταλλακτικά, εργατικά, μετάβαςθ κ.τ.λ.) κατά τθν
διάρκεια τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ βαραίνει τον προμθκευτι.
Ο επιτρεπόμενοσ χρόνοσ μθ λειτουργίασ κατά τθν διάρκεια τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ δεν
πρζπει να ξεπερνά τισ ςαράντα πζντε (45) θμζρεσ ετθςίωσ ακροιςτικά.
Εναλλακτικά ςε περίπτωςθ πουθ επιςκευι κακυςτεριςει πλζον του προβλεπόμενου
χρονικοφ διαςτιματοσ των είκοςι πζντε (25) θμερϊν, ο Ρρομθκευτισ υποχρεοφται να
παραδϊςει ςτθν Υπθρεςία άλλθ λειτουργοφςα ςυςκευι μζχρι τθν αποκατάςταςθ τθσ
βλάβθσ τθσ πρϊτθσ (repairbyreplacement)
Στο πλαίςιο τθσ εξαετοφσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ να παρζχονται επιπλζον και όλεσ οι τυχόν
προβλεπόμενεσ από τα εγχειρίδια – οδθγίεσ του καταςκευαςτι προγραμματιςμζνεσ
ςυντθριςεισ και αναβακμίςεισ, αδαπάνωσ για το Φορζα (ανταλλακτικά, λογιςμικό, υλικά,
εργατικά, κόςτοσ μεταφοράσ-μετάβαςθσ-διαμονισ).
Με τθν παράδοςθ να υποβλθκεί ζγγραφθ διλωςθ για τθν προτεινόμενθ διάρκεια τθσ
περιόδου εγγυθμζνθσ λειτουργίασ από τθν θμερομθνία οριςτικισ παραλαβισ του
εξοπλιςμοφ.
Επιςθμαίνεται ότι είναι ςτθν ευχζρεια των υποψθφίων να προςφζρουν περίοδο
εγγυθμζνθσ λειτουργίασ μεγαλφτερθ τθσ ελάχιςτθσ ηθτοφμενθσ των ζξι (6) ετϊν, από τθν
οριςτικι παραλαβι του ςυνόλου του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ και το ςτοιχείο αυτό κα
λάβει μεγαλφτερθ βακμολογία ςτθν τεχνικι αξιολόγθςθ όπωσ ο χρόνοσ
εγγυθμζνθσλειτουργίασ περιλαμβάνεται ςτθν Ομάδα Βϋ των Κριτθρίων Αξιολόγθςθσ του
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3.5
3.5.1

3.5.2
3.6
3.6.1

3.6.2

4
4.1

4.2

ςυγκεκριμζνου προςφερόμενου Είδουσ.
ΕΞΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΗ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ
Με τθν τεχνικι προςφορά κα δοκεί γραπτι βεβαίωςθ του Υποψθφίου Αναδόχου ι του
καταςκευαςτι ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςε επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ςε
περίπτωςθ που δεν είναι ςτθν ελλθνικι αναφορικά με τθ δυνατότθτα προμικειασ
ανταλλακτικϊν για δζκα (10) τουλάχιςτον χρόνια με προκεςμία παράδοςθσ μζχρι ζνα μινα
από τθν θμερομθνία παραγγελίασ.
Ο Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα υποβάλλει κατά τθν παράδοςθ των ειδϊν με τθν τεχνικι
προςφορά ζναν πίνακα με τα κφρια ανταλλακτικά κάκε εξοπλιςμοφ (partnumbers, κλπ).
ΔΙΑΦΑΛΙΗΠΟΙΟΣΗΣΑ
Ο Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ, ι/και ο καταςκευαςτισ, εφόςον τα υπό προμικεια είδθ
καταςκευάηονται από διαφορετικό από τον Υποψιφιο Ανάδοχο οικονομικό φορζα, κα
πρζπει να διακζτει Ριςτοποιθτικό Συςτιματοσ Διαχείριςθσ Ροιότθτασ κατά ΕΝ ISO
9001:2015 ι νεότερο ι άλλο ιςοδφναμο από διαπιςτευμζνο φορζα πιςτοποίθςθσςε ιςχφ
κακ’όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ. Κατά τθν κατάκεςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, να
κατατεκεί αντίγραφο του ανωτζρω πιςτοποιθτικοφ, το οποίο κα πρζπει να είναι εν ιςχφ,
νομίμωσ επικυρωμζνο. Σε περίπτωςθ που το πιςτοποιθτικό δεν είναι ςτα Ελλθνικά, να
προςκομιςτεί επίςθμθ μετάφραςθ αυτοφ ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα και νομίμωσ επικυρωμζνο.
Το ςφνολο των προςφερόμενων ειδϊν να διακζτει Ριςτοποίθςθ ωσ εξισ:
(Α) Ριςτοποιθτικά Σιμανςθσ CE (CE Mark ι Wheel Mark ι άλλο αντίςτοιχο/ιςοδφναμο
Ριςτοποιθτικό Σιμανςθσ), ϊςτε να ικανοποιοφνται οι αντίςτοιχεσ απαιτιςεισ τθσ Ε.Ε
ςφμφωνα με τθν «Απόφαςθ αρικ. 768/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και
Συμβουλίου τθσ 09/07/2008 όπωσ ιςχφουν για το κοινό πλαίςιο εμπορίασ προϊόντων και
κατάργθςθ τθσ απόφαςθσ 93/465/ΕΟΚ του Συμβουλίου» και τον «Κανονιςμό (ΕΚ) αρικ.
765/2008 τθσ 09/07/2008 όπωσ ιςχφουν για τον κακοριςμό των απαιτιςεων διαπίςτευςθσ
και εποπτείασ τθσ αγοράσ όςον αφορά τθν εμπορία των προϊόντων και για τθν κατάργθςθ
του κανονιςμοφ (ΕΟΚ) αρικ. 339/93 του Συμβουλίου» όπωσ ιςχφει ςιμερα) και τθσ Οδθγίασ
96/98/ΕΚ ςχετικισ με τον εξοπλιςμό των πλοίων όπωσ ιςχφει, όπου απαιτείται και όπου
βρίςκει αυτι εφαρμογι για τον προςφερόμενο εξοπλιςμό. Σε περίπτωςθ που κάποιο εκ των
ειδϊν του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ εξαιρείται βάςει νομοκεςίασ από το να φζρει
ςιμανςθ CE, ο Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ να το τεκμθριϊνει επαρκϊσ ςτθν τεχνικι του
προςφορά.
(Β) Πςον αφορά ςτουσ θλεκτρονικοφσ υπολογιςτζσ κα πρζπει να υποβάλλονται επίςθσ
πιςτοποιθτικά για τα κάτωκι ι ιςοδφναμα αυτϊν:
-Ηλεκτρομαγνθτικισ ςυμβατότθτασ (EMC) και θλεκτρομαγνθτικϊν παρεμβολϊν (EMI)
- Εξοικονόμθςθσ ενζργειασ (energyStar 5.0) και
- Ριςτοποίθςθ EPEAT Gold
Τα ανωτζρω (Α) και (Β) πιςτοποιθτικά να κατατεκοφν κατά τθν παράδοςθ. Κατά τθν
κατάκεςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, να κατατεκεί Υπεφκυνθ Διλωςθ του/των νομίμου/ων
εκπροςϊπου/ων του Υποψθφίου Αναδόχου ςχετικά με τθν πλιρωςθ τθσ εν λόγω
απαίτθςθσ, κακϊσ και ότι δεςμεφεται με μζριμνα, ευκφνθ και δαπάνεσ του να προςκομίςει
αντίγραφα των ανωτζρω πιςτοποιθτικϊν κατά τθν παράδοςθ των ειδϊν.
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
Τα κριτιρια τεχνικισ αξιολόγθςθσ κατατάςςονται ςτισ ομάδεσ:
Α. Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν και Ροιότθτασ Απόδοςθσ.
Β. Τεχνικισ Υποςτιριξθσ και Κάλυψθσ.
Κάκε ομάδα χωρίηεται ςε μία ι περιςςότερεσ υποομάδεσ, οι ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ και οι
βακμοί των οποίων δίνονται ςτον παρακάτω Ρίνακα. Για κάκε προςφορά βακμολογοφνται
τα επιμζρουσ ςτοιχεία των ομάδων (ι υποομάδων). Η βακμολογία κάκε κριτθρίου
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4.3

5
5.1

αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από 100-120 βακμοφσ. Η βακμολογία των επί μζρουσ ςτοιχείων
των προςφορϊν είναι 100 βακμοί για τισ περιπτϊςεισ που ικανοποιοφνται ακριβϊσ όλοι οι
όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν. Η βακμολογία αυτι αυξάνεται ζωσ 120 βακμοφσ όταν
υπερκαλφπτονται οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ. Η ςυνολικι βακμολογία κυμαίνεται από 100
ζωσ 120 βακμοφσ.
Για τισ παραπάνω ομάδεσ ορίηεται ςχετικόσ ςυντελεςτισ βαρφτθτασ που ανζρχεται ςε
ποςοςτό επί τοισ εκατό 80 και 20 για κάκε ομάδα αντίςτοιχα. Το άκροιςμα των ςχετικϊν
ςυντελεςτϊν βαρφτθτασ των Ομάδων Κριτθρίων Αξιολόγθςθσ ανζρχεται ςε 100. Η
βακμολόγθςθ και κατάταξθ των προςφορϊν γίνεται ςφμφωνα με τον τφπο:
U = ς1*Κ1 + ς2*Κ2+ ……..+ςν*Κν (1)
Ππου «ςν» είναι ο ςυντελεςτισ βαρφτθτασ του κριτθρίου ανάκεςθσ Κν και ιςχφει
ς1+ς2+….+ςν = 1.
Κάκε κριτιριο αξιολόγθςθσ βακμολογείται αυτόνομα με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ προςφοράσ.
Η ςτακμιςμζνθ βακμολογία του κάκε ςτοιχείου των ομάδων είναι το γινόμενο του επί
μζρουσ ςυντελεςτι βαρφτθτασ του ςτοιχείου επί τθ βακμολογία του και θ ςυνολικι
βακμολογία τθσ κάκε προςφοράσ είναι το άκροιςμα των ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν όλων
των ςτοιχείων και των δφο ομάδων. Η τελικι βακμολογία με βάςθ τα παραπάνω κυμαίνεται
από 100 ζωσ 120 βακμοφσ.
ΜΕΘΟΔΟ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

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

ΠΙΝΑΚΑ ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ

ΤΝΣΕΛΕΣΗΒΑΡΤΣΗΣΑ
[%]

2.3
2.3.2 (Ι)
2.3.6 (ΙΙ)

(49)
9
14

2.3.8

14

2.3.13(Ι)

6

2.3.13(ΙI)
2.3.27

3
3

ΟΜΑΔΑ Α
ΛΟΓΙΜΙΚΟ-ΤΔΡΟΔΤΝΑΜΙΚΑ ΜΟΝΣΕΛΑ-ΠΕΡΙΟΧΕ
Μεγαλφτεροσ αρικμόσ ίδιων πλοίων κα κεωρθκεί πλεονζκτθμα
Μεγαλφτεροσ αρικμόσ περιοχϊν αςκιςεων κα κεωρθκεί
πλεονζκτθμα
Μεγαλφτεροσ αρικμόσ διαφορετικϊν τφπων πλοίων ςτόχων κα
κεωρθκεί πλεονζκτθμα
Μεγαλφτεροσ αρικμόσ οπτικϊν καναλιϊν κα κεωρθκεί
πλεονζκτθμα
Μεγαλφτερθ ανάλυςθ κα κεωρθκεί πλεονζκτθμα
Μεγαλφτερθ ςυχνότθτα ανανζωςθσ τθσ οπτικισ εικόνασ κα
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κεωρθκεί πλεονζκτθμα
ΣΑΘΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΗ
Επιπλζον οκόνεσ οπτικοποίθςθσ (visualization) για τον οπτικό
ζλεγχο τθσ ςκθνισ του κζματοσ κα κεωρθκεί πλεονζκτθμα
Μεγαλφτερθ οκόνθ διαγωνίουκα κεωρθκεί πλεονζκτθμα
Επιπλζον χρόνοσ υποςτιριξθσ από μονάδα ι μονάδεσ UPS κα
κεωρθκεί πλεονζκτθμα
φνολο ΟΜΑΔΑ Α

2.4
2.4.2 (I)

(19)
7

2.4.2(II)
2.4.4

4
8
68

ΟΜΑΔΑ Β
ΕΓΓΤΗΜΕΝΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ
Εγγυθμζνθ λειτουργία άνω των ζξι (06) ετϊν κα κεωρθκεί
πλεονζκτθμα
φνολο ΟΜΑΔΑ B
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ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
ΕΙΔΟ: ΠΡΟΟΜΟΙΩΣΗ ΧΕΙΡΙΜΟΤ ΤΓΡΟΤ ΦΟΡΣΙΟΤ

ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ

1
1.1

ΠΡΟΟΜΟΙΩΣΗ ΧΕΙΡΙΜΟΤ ΤΓΡΟΤ ΦΟΡΣΙΟΤ
O προμθκευτισ ζλαβε γνϊςθ των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν (Σ.Π.) και
δεςμεφεται ότι κα ςυμμορφϊνεται με όλουσ τουσ όρουσ τθσ Σεχνικισ
Προδιαγραφισ του υπό προμικεια είδουσ, όπωσ αυτοί περιγράφονται
λεπτομερϊσ ςτισ ακόλουκεσ απαιτιςεισ και αποτελοφν αναπόςπαςτο
μζροσ τθσ Διακιρυξθσ.
ΣΕΧΝΙΚΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΓΙΑ ΤΣΗΜΑ ΠΡΟΟΜΟΙΩΣΗ ΧΕΙΡΙΜΟΤ ΤΓΡΟΤ
ΦΟΡΣΙΟΤ
Ακολουκοφν οι τεχνικζσ απαιτιςεισ για το ςφςτθμα προςομοίωςθσ
χειριςμοφ υγροφ φορτίου
ΚΟΠΟ & ΣΟΧΟ ΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΤΣΗΜΑ ΠΡΟΟΜΟΙΩΣΗ
ΧΕΙΡΙΜΟΤ ΤΓΡΟΤ ΦΟΡΣΙΟΤ
Η εξαςφάλιςθ υψθλισ ποιότθτασ εκπαιδευτικοφ και υλικοτεχνικοφ
εξοπλιςμοφ για τισ Δθμόςιεσ χολζσ Εμπορικοφ Ναυτικοφ, ο οποίοσ κα
ανταποκρίνεται τόςο ςτισ απαιτιςεισ τθσ εκνικισ και κοινοτικισ
νομοκεςίασ όςο και ςτο ςφγχρονο τεχνολογικό περιβάλλον τθσ ναυτιλίασ,
αποτελεί υψθλι προτεραιότθτα για το Τπουργείο Ναυτιλίασ και
Νθςιωτικισ Πολιτικισ. το πλαίςιο αυτό απαιτείται εκςυγχρονιςμόσ και
αναβάκμιςθ του εξοπλιςμοφ των χολϊν μζςω τθσ προμικειασ ςφγχρονου
εκπαιδευτικοφ εξοπλιςμοφ για αυτζσ.
Για το ςκοπό αυτό το Τπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ
προτίκεται να προβεί ςτθν προμικεια προςομοιωτι χειριςμοφ υγροφ
φορτίου o οποίοσ κα χρθςιμοποιθκεί για τθν κάλυψθ των εκπαιδευτικϊν
αναγκϊν των Δθμόςιων χολϊν Εμπορικοφ Ναυτικοφ (ΑΕΝ/ΟΙΝΟΤΩΝ).
ΓΕΝΙΚΑ
Ο προςομοιωτισ χειριςμοφ υγροφ φορτίου (Liquid Cargo Handling
simulator) κα αποτελείται από τουλάχιςτον ζξι (6) ςτακμοφσ εργαςίασ
άςκθςθσ ςπουδαςτϊν (trainee) και μίασ (1) κζςθ εκπαιδευτι (instructor).

2

2.1
2.1.1

2.2
2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.2.4

2.2.5

Η προςομοίωςθ όλων των ςυςκευϊν (εξοπλιςμόσ κζςεων εργαςίασ και
εκπαιδευτι) κα επιτυγχάνεται με προςομοίωςθ βαςιςμζνθ ςε
Ηλεκτρονικοφσ Τπολογιςτζσ και Δίκτυα (PC - based).
Ο προςομοιωτισ χειριςμοφ υγροφ φορτίου κα είναι πλιρωσ επεκτάςιμοσ
για το μζλλον, για να προςτεκοφν και ςυνδεκοφν νζοι επιπλζον ςτακμοί
εργαςίασ εκπαιδευομζνων *ζωσ δζκα (10) τουλάχιςτον+ ςτο ίδιο ςφςτθμα.
Ο προςομοιωτισ κα παρζχει προςταςία ζναντι βλάβθσ ενόσ ι
περιςςοτζρων ςτακμϊν εργαςίασ εκπαιδευομζνων ϊςτε θ βλάβθ ενόσ ι
περιςςοτζρων ςτακμϊν να μθν επθρεάηει τθ λειτουργία των υπολοίπων.
Ο προςομοιωτισ κα προςομοιϊνει τουσ χειριςμοφσ φορτοεκφόρτωςθσ
όπωσ περιγράφονται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ για τισ ακόλουκεσ
τουλάχιςτον κατθγορίεσ πλοίων:
1) Product Carrier,
2) Oil Tanker (crude carrier),

1

ΝΑΙ

ΝΑΙ

NAI

NAI

NAI

ΝΑΙ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ

ΕΝΟΣΗΣΑ

ΑΠΑΝΣΗΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ

ΑΠΑΙΣΗΗ

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ - ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΗ

ΑΔΑ: 6ΟΓ34653ΠΩ-ΤΧΗ

21PROC009394113 2021-10-20
ΕΙΔΟ (Γ): Προςομοιωτήσ χειριςμοφ υγροφ φορτίου για τισ ανάγκεσ τησ ΑΕΝ/Πλοιάρχων/Οινουςςϊν
3) Chemical Tanker,
4) LNG carrier.
Σημείωςη: Εάν επιπλζον περιλαμβάνεται και κατηγορία πλοίου “LPG Carrier”
βαθμολογείται καλφτερα, ςφμφωνα με τον Πίνακα Κριτηρίων Αξιολόγηςησ.

2.2.6

Σο ςφςτθμα που κα επιλεγεί πρζπει να καλφπτει πλιρωσ τισ ακόλουκεσ
απαιτιςεισ εκπαίδευςθσ, ςφμφωνα με τθν ανακεωρθμζνθ STCW 2010:
Ι.
STCW 2010
Competence
Table A-II/1.10
Monitor the loading, stowage, securing, care during
Table A-II/3.6
the voyage and unloading of cargoes
Table A-II/1.13
Table A-II/3.8
Maintain seaworthiness of the ship
Table A-III/1.11
Table A-II/2.12
Plan and ensure safe loading, stowage, securing,
care during the voyage and unloading of cargoes
Table A-II/2.14
Carriage of dangerous goods
Table A-II/2.15
Control trim, stability and stress
Table A-III/2.10
Table A-II/2.16
Monitor and control compliance with legislative
Table A-III/2.11
requirements and measures to ensure safety of life
at sea and protection of the marine environment
Table A-II/2.19
Use of leadership and managerial skill
Table A-II/5.3
Contribute to the handling of cargo and stores
Oil and Chemical Tanker
Table A-V/1-1-1.1
Contribute to the safe cargo operation of oil and
chemical tankers
Table A-V/1-1-1.2
Take precautions to prevent hazards
Table A-V/1-1-1.3
Apply occupational health and safety precautions
and measures
Table A-V/1-1-1.5
Respond to emergencies
Table A-V/1-1-1.6
Take precautions to prevent pollution of the
environment from the release of oil or chemicals
Oil tanker
Table A-V/1-1-2.1
Ability to safely perform and monitor all cargo
Operations
Table A-V/1-1-2.2
Familiarity with physical and chemical properties of
oil cargoes
Table A-V/1-1-2.3
Take precautions to prevent hazards
Table A-V/1-1-2.4
Apply occupational health and safety precautions
Table A-V/1-1-2.5
Respond to emergencies
Table A-V/1-1-2.6
Take precautions to prevent pollution of the
environment
Table A-V/1-1-2.7
Monitor and control compliance with legislative
requirements
Chemical tanker
Table A-V/1-1-3.1
Ability to safely perform and monitor all cargo
operations
Table A-V/1-1-3.2
Familiarity with physical and chemical properties of
chemical cargoes
Table A-V/1-1-3.3
Take precautions to prevent hazards
Table A-V/1-1-3.4
Apply occupational health and safety precautions
Table A-V/1-1-3.5
Respond to emergencies
Table A-V/1-1-3.6
Take precautions to prevent pollution of the
environment
Table A-V/1-1-3.7
Monitor and control compliance with legislative
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Table A-V/1-2-1.1
Table A-V/1-2-1.2
Table A-V/1-2-1.3
Table A-V/1-2-1.5
Table A-V/1-2-1.6
Table A-V/1-2-2.1
Table A-V/1-2-2.2
Table A-V/1-2-2.3
Table A-V/1-2-2.4
Table A-V/1-2-2.5
Table A-V/1-2-2.6
Table A-V/1-2-2.7

2.2.7

requirements
Liquefied gas tanker
Contribute to the safe operation of a liquefied gas
tanker
Take precautions to prevent hazards
Apply occupational health and safety precautions
and measures
Respond to emergencies
Take precautions to prevent pollution of the
environment from the release of liquefied gases
Ability to safely perform and monitor all cargo
operations
Familiarity with physical and chemical properties of
liquefied gas cargoes
Take precautions to prevent hazards
Apply occupational health and safety precautions
Respond to emergencies
Take precautions to prevent pollution of the
environment
Monitor and control compliance with legislative
requirements

Regulation I/12
ΙΙ. A-I/12, B-I/12
IIΙ.Η ανταπόκριςθ του προςομοιωτι ςτθν απαίτθςθ τθσ παρ. 2.2.6.Ι πρζπει
να βεβαιϊνεται με ζγγραφθ διλωςθ του καταςκευαςτι ι του προμθκευτι
και πιςτοποίθςθ από διαπιςτευμζνο προσ τοφτο φορζα κατά το ςτάδιο
υποβολισ των τεχνικϊν προςφορϊν. Σα ανωτζρω να ςυνοδεφονται από
επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα ςτθν περίπτωςθ που δεν είναι
ςτα Ελλθνικά.
IV. ε περίπτωςθ αντίφαςθσ τθσ παροφςασ τεχνικισ προδιαγραφισ με τισ
ανωτζρω απαιτιςεισ τθσ STCW 2010, όπωσ ιςχφει ι τουσ πρότυπουσ
κφκλουσ του ΙΜΟ τθσ παραγράφου 2.2.7, υπεριςχφουν οι απαιτιςεισ τθσ
STCW 2010, όπωσ ιςχφει και των πρότυπων κφκλων του ΙΜΟ υπό τθν
επιφφλαξθ αυςτθρότερων απαιτιςεων τθσ παροφςασ Σεχνικισ
Προδιαγραφισ.
Σο ςφςτθμα κα πρζπει να εκπλθρϊνει επιπλζον τα ακόλουκα αντικείμενα
εκπαίδευςθσ ςφμφωνα με τουσ ακόλουκουσ πρότυπουσ κφκλουσ του IMO:
 ΙΜΟ Model Course 1.01, BASIC TRAINING FOR OIL AND CHEMICAL
TANKER CARGO OPERATIONS,
 ΙΜΟ Model Course 1.02 SPECIALIZED TRAINING FOR OIL TANKERS,
 ΙΜΟ Model Course 1.04 BASIC TRAINING FOR LIQUEFIED GAS TANKER
CARGO OPERATIONS,
 ΙΜΟ Model Course 1.06 SPECIALIZED TRAINING FOR LIQUEFIED GAS
TANKERS,
 ΙΜΟ Model Course 1.36 LIQUEFIED NATURAL GAS (LNG) TANKER CARGO
& BALLAST HANDLING SIMULATOR,
 ΙΜΟ Model Course 1.37 CHEMICAL TANKER CARGO & BALLAST HANDLING
SIMULATOR,
 ΙΜΟ Model Course 2.06 OIL TANKER CARGO AND BALLAST HANDLING
SIMULATOR.
Η ανταπόκριςθ του προςομοιωτι ςτισ παραπάνω απαιτιςεισ πρζπει να
βεβαιϊνεται με ζγγραφθ διλωςθ του καταςκευαςτι ι του υποψιφιου
Αναδόχου κατά το ςτάδιο υποβολισ των τεχνικϊν προςφορϊν. Η
βεβαίωςθ να ςυνοδεφεται από επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα
ςτθν περίπτωςθ που δεν είναι ςτα Ελλθνικά.
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2.2.8

2.2.9

2.2.10

2.2.11

2.2.12

2.2.13

2.2.14

2.2.15

Η εγκατάςταςθ προςομοίωςθσ (εκπαιδευτι και εκπαιδευομζνων) κα
υποςτθρίηεται από μονάδα ι μονάδεσ UPS που κα προςφερκοφν από τον
Ανάδοχο χωρίσ επιπρόςκετο κόςτοσ για το ΤΝΑΝΠ, ικανι/ζσ να
υποςτθρίηει/ουν τθ λειτουργία του για τουλάχιςτον 10 λεπτά (δεν
περιλαμβάνει τθ λειτουργία τθσ ςυςκευισ προβολζα, του
πολυμθχανιματοσ, του κλιματιςτικοφ και τθσ οκόνθσ προβολισ).
I. Σο κόςτοσ εγκατάςταςθσ (εργαςίεσ – ανταλλακτικά) κλιματιςμοφ (ψφξθ +
κζρμανςθ) ςτο χϊρο εγκατάςταςθσ του προςομοιωτι βαρφνει τον
Ανάδοχο. Η εγκατάςταςθ κα πραγματοποιθκεί με μζριμνα, ευκφνθ και
δαπάνεσ του Αναδόχου.
II. Ο κλιματιςμόσ να είναι κατάλλθλοσ για το ςυγκεκριμζνο ςφςτθμα
προςομοίωςθσ, τον αρικμό των ςπουδαςτϊν και για το μζγεκοσ τθσ
αίκουςασ.
III. Σα κλιματιςτικά/-ό πρζπει να: (α) είναι τφπου Inverter, (β) είναι υψθλισ
ενεργειακισ κλάςθσ τουλάχιςτον Α+, (γ) διακζτουν λειτουργία χαμθλοφ
κορφβου και (δ) διακζτουν ςφςτθμα αφφγρανςθσ αζρα.
Ο προςομοιωτισ κα πρζπει να λειτουργεί ςε κερμοκραςία περιβάλλοντοσ
ᵒ
ᵒ
από 10 C ζωσ 35 C και να τροφοδοτείται με τάςθ δικτφου πόλθσ AC 220230V-50/60 hz.
Θα προςφερκοφν ζξι (06) ςτακμοί/πάγκοι εργαςίασ εκπαιδευομζνων.
Κάκε ςτακμόσ/πάγκοσ εργαςίασ εκπαιδευομζνων κα είναι κατάλλθλοσ για
ταυτόχρονθ χριςθ από (03) τρεισ ςπουδαςτζσ. Επιπρόςκετα, κα
προςφερκεί ζνασ (01) ςτακμόσ εργαςίασ εκπαιδευτι (γραφείο, καρζκλα
γραφείου τροχιλατθ με χεροφλια και ςυρταριζρα γραφείου). Οι
κατάλλθλοι πάγκοι εργαςίασ και ςτιριξθσ του εξοπλιςμοφ εκπαιδευομζνων
και εκπαιδευτι, οι κζςεισ των εκπαιδευομζνων (06 ςτακμοί/πάγκοι
εργαςίασ Χ 3 καρζκλεσ, ςφνολο 18 καρζκλεσ) και του εκπαιδευτι (1
καρζκλα γραφείου τροχιλατθ με χεροφλια) και θ τοποκζτθςι τουσ κα γίνει
με μζριμνα, ευκφνθ και δαπάνεσ του Αναδόχου. Με τθν τεχνικι προςφορά
να δοκεί αναλυτικι τεχνικι περιγραφι των προςφερόμενων ειδϊν.
Ο προςομοιωτισ κα πρζπει να περιλαμβάνει ζνα ενςωματωμζνο ςφςτθμα
εκτίμθςθσ και αξιολόγθςθσ τθσ εκπαιδευτικισ προςπάκειασ κακϊσ και
ςφςτθμα αποτίμθςθσ. (debriefing)
Σο ςφςτθμα αποτίμθςθσ κα περιλαμβάνει ΠΡΟΒΟΛΙΚΟ (Video Projector) με
τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά:
Ι. Σεχνολογία: ιςοδφναμθ με 3LCD.
ΙΙ. Ανάλυςθ (τουλάχιςτον): 1920X1080 pixels.
ΙΙΙ. Φωτεινότθτα (τουλάχιςτον): 3500Lumens.
IV. Αντίκεςθ (τουλάχιςτον): 1000:1.
V. Διάρκεια ηωισ λάμπασ (τουλάχιςτον): 4000 ϊρεσ.
VI. υνδζςεισ (τουλάχιςτον): HDMIin (2x), Ethernet, αςφρματθ
VII. Ενςωματωμζνα θχεία τουλάχιςτον 10W.
VIII. Εξαρτιματα για εγκατάςταςθ ςε οροφι.
IX. Πρόςκετθ λάμπα εφεδρείασ (αμοιβι).
Οι υποψιφιοι Ανάδοχοι ςτθν τεχνικι προςφορά τουσ να προςδιορίςουν
τον καταςκευαςτι, μοντζλο κακϊσ και τα τεχνικά χαρακτθριςτικά του
projector κακϊσ και τθσ οκόνθσ προβολισ.
Σο ςφςτθμα αποτίμθςθσ κα περιλαμβάνει και Οκόνθ Προβολισ τοίχου
θλεκτρικι:
I. Διαςτάςεισ εικόνασ (τουλάχιςτον): 2X1,3 m.
II. Σθλεχειριςτιριο: εμβζλεια τουλάχιςτον 10 μζτρα.
III. Βακμόσ αντανάκλαςθσ: ιςοδφναμοσ με GAIN 1.0 ι ανϊτεροσ.
IV. Γωνία κζαςθσ (τουλάχιςτον): 140 degrees.
Σο ςφςτθμα να είναι εξοπλιςμζνο με υψθλϊν προδιαγραφϊν και
ςφγχρονου τφπου κάρτα γραφικϊν ϊςτε να υποςτθρίηει γραφικά 3D τθσ
οπτικοποίθςθσ.
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2.2.16

2.3
2.3.1

2.3.2

2.3.3

2.3.4
2.3.5

2.3.6

Οι υποψιφιοι Ανάδοχοι ςτθν τεχνικι προςφορά να προςδιορίςουν τον
καταςκευαςτι, μοντζλο κακϊσ και τα τεχνικά χαρακτθριςτικά τθσ κάρτασ
γραφικϊν που κα χρθςιμοποιθκεί για τθν οπτικοποίθςθ.
Η τεχνικι προςφορά να ςυνοδεφεται από τεχνικά/περιγραφικά φυλλάδια,
ςτθν Ελλθνικι ι ςτθν Αγγλικι γλϊςςα, των προςφερόμενων ειδϊν με
ςκοπό τθν τεκμθρίωςθ των τεχνικϊν απαιτιςεων τθσ τεχνικισ
προδιαγραφισ. ε περίπτωςθ που για κάποια εκ των τεχνικϊν
χαρακτθριςτικϊν τθσ τεχνικισ προδιαγραφισ, δεν υπάρχει κάποιο
αντίςτοιχο τεκμθριωτικό υλικό, να προςκομίηεται με τθν τεχνικι
προςφορά, βεβαίωςθ του καταςκευαςτι των ειδϊν ςτθν οποία κα
αναφζρονται αναλυτικά τα εν λόγω τεχνικά χαρακτθριςτικά. Η εν λόγω
βεβαίωςθ να είναι ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα ι να ςυνοδεφεται από επίςθμθ
μετάφραςθ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα.
ΣΑΘΜΟ ΕΡΓΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΗ
I. Ο ςτακμόσ εργαςίασ εκπαιδευτι κα διακζτει τουλάχιςτον τρείσ (3)
οκόνεσ μόνιτορ τφπου LED.Η μία (1) εξ αυτϊν κα ζχει δυνατότθτα 3D
οπτικοποίθςθσ/CCTV των ςτακμϊν των εκπαιδευομζνων.
II. Οι οκόνεσ κα ζχουν ανάλυςθ τουλάχιςτον 1920Χ1080, διαγϊνιο
τουλάχιςτον 24’’, αντικαμβωτικζσ, γωνία κζαςθσ τουλάχιςτον
κατακόρυφθ/οριηόντια 176ᵒ/176ᵒ, χρόνο απόκριςθσ ≤ 8ms, φωτεινότθτα ≥
2
250 cd/m .
Οι Τποψιφιοι Ανάδοχοι ςτθν τεχνικι προςφορά να προςδιορίςουν τον
καταςκευαςτι, μοντζλο κακϊσ και τα τεχνικά χαρακτθριςτικά των Η/Τ και
οκονϊν.
Πολυμθχάνθμα (ζγχρωμοσ εκτυπωτισ διπλισ όψθσ, ςαρωτισ,
αντιγραφικό) με τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά:
Inkjet ζγχρωμοσ, αυτόματοσ εκτυπωτισ διπλισ όψθσ, ςαρωτισ,
αντιγραφικό και με αυτόματο τροφοδότθ εγγράφων (ADF).
II. υνδζςεισ (τουλάχιςτον): USB, Θφρα Ethernet, Αςφρματθ.
III. Ανάλυςθ εκτφπωςθσ (τουλάχιςτον): 4800 X 1200 dpi.
IV. Σαχφτθτα αςπρόμαυρθσ εκτφπωςθσ (τουλάχιςτον): 20 ςελ/λεπτό.
V. Σαχφτθτα ζγχρωμθσ εκτφπωςθσ (τουλάχιςτον): 20 ςελ/λεπτό.
VI. Πρόςκετα ζνα (1) ςετ μελάνια.
Οι Τποψιφιοι Ανάδοχοι ςτθν τεχνικι προςφορά να προςδιορίςουν τον
καταςκευαςτι, μοντζλο κακϊσ και τα τεχνικά χαρακτθριςτικά του
πολυμθχανιματοσ.
Ο εκπαιδευτισ κα μπορεί να δθμιουργεί νζα ςενάρια (αςκιςεισ)
προςομοίωςθσ κακϊσ και να επεξεργάηεται τισ αποκθκευμζνεσ
αςκιςεισ χωρίσ περιοριςμό.
Ο εκπαιδευτισ κα μπορεί να παρακολουκιςει απευκείασ από τθν οκόνθ
του τισ ενζργειεσ των εκπαιδευομζνων κατά τθ διάρκεια τθσ άςκθςθσ.
Ο εκπαιδευτισ κα ζχει τθν δυνατότθτα προςωρινοφ ελζγχου των ςεναρίων
αςκιςεων με ςκοπό τθν επίδειξθ προτεινομζνων ενεργειϊν από τον
εκπαιδευτι.
Ο εκπαιδευτισ κα μπορεί να εκτελεί τουλάχιςτον τισ παρακάτω ενζργειεσ:
I. Ζναρξθ, αλλαγι, διακοπι άςκθςθσ.
II. Πάγωμα άςκθςθσ.
III. Καταγραφι άςκθςθσ.
IV. Καταγραφι ςυναγερμϊν.
V. Καταγραφι ενεργειϊν εκπαιδευομζνων.
VI. Παρακολοφκθςθ ςυναγερμϊν (alarms) των ςτακμϊν των
εκπαιδευομζνων.
VII. Επιλεκτικι επιλογι λειτουργίασ των ςτακμϊν εκπαίδευςθσ.
VIII. Ζλεγχο του ρυκμοφ τθσ άςκθςθσ (τρζξιμο, πάγωμα, επαναφορά).
IX. Επιλογισ διαφορετικοφ ςεναρίου άςκθςθσ ςε κάκε ςτακμό
εκπαιδευομζνου.
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2.3.7

2.3.8

2.3.9

2.3.10
2.3.11
2.4
2.4.1

2.4.2

2.4.3
2.4.4

X. Ηλεκτρονικι ανάκεςθ των ςεναρίων αςκιςεων των εκπαιδευομζνων.
XI. Διαγραφι αρχείων.
Ο ςτακμόσ του εκπαιδευτι κα περιλαμβάνει ςφςτθμα επικοινωνίασ που κα
επιτρζπει να πραγματοποιοφνται επικοινωνίεσ πλοίου (εκπαιδευομζνου)
και ξθράσ (εκπαιδευτι) κατά τθ διάρκεια των αςκιςεων.
Ο εκπαιδευτισ κα μπορεί να επιλζγει και προβάλει τισ αςκιςεισ που ζχουν
καταγραφεί με ςκοπό τθν ανάλυςθ-αποτίμθςθ (debriefing) τθσ άςκθςθσ. Ο
εκπαιδευτισ κα ζχει δυνατότθτα ελζγχου του ρυκμοφ playback των
καταγραμμζνων αςκιςεων (αργι, γριγορθ κίνθςθ, μετάβαςθ προσ τα
εμπρόσ ι προσ τα πίςω ςε προκακοριςμζνο χρόνο).
I. Ο εκπαιδευτισ κα ζχει τθ δυνατότθτα πρόκλθςθσ και επαναφοράσ
διαφόρων βλαβϊν (faults)/δυςλειτουργιϊν και προβλθμάτων ςε
κατάλλθλεσ ςτιγμζσ κατά τθ διάρκεια τθσ λειτουργίασ τθσ άςκθςθσ ςτον
εξοπλιςμό του προςομοιοφμενου μοντζλου ςτουσ ςτακμοφσ των
εκπαιδευομζνων ι και να είναι μζροσ του ςεναρίου τθσ άςκθςθσ.
II. Οι παραπάνω βλάβεσ και δυςλειτουργίεσ να μποροφν επίςθσ να
απομονωκοφν και να αφοροφν ςυγκεκριμζνα ςυςτιματα, υποςυςτιματα,
δίκτυα προκειμζνου να ελεγχκεί θ αλλθλεπίδραςθ.
III. τθν προςφορά πρζπει να περιλαμβάνεται πλιρθσ κατάλογοσ των
ςφαλμάτων και δυςλειτουργιϊν που μποροφν να προκλθκοφν.
Ο εκπαιδευτισ να ζχει τθ δυνατότθτα εμφάνιςθσ ςτθν οκόνθ του
εκπαιδευομζνου κατά τθ διάρκεια τθσ άςκθςθσ μθνυμάτων κειμζνου.
Ο ςχεδιαςμόσ με τθ κζςθ του εκπαιδευτι κα είναι εργονομικόσ και φιλικόσ
προσ το χριςτθ.
ΣΑΘΜΟ ΕΡΓΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΟΜΕΝΟΤ
I. Ο ςτακμόσ εργαςίασ εκπαιδευόμενου κα διακζτει τζςςερα (4) μόνιτορ.
II. Σα δφο μόνιτορ κα χρθςιμεφουν για να παρουςιάηουν console –panel
displays και τα άλλα δφο 3D οπτικοποίθςθ και ςφςτθμα CCTV για
επιτιρθςθ πολλαπλϊν χϊρων καταςτρϊματοσ με δυνατότθτα εναλλαγισ
παρουςίαςθσ οι τρεισ (3) οκόνεσ ςε console displays και θ μία (1) με
οπτικοποίθςθ.
III. Σα μόνιτορ κα είναι (α) τφπου LED/IPS, (β) ανάλυςθσ τουλάχιςτον
1920Χ1080, (γ) διαγωνίου τουλάχιςτον 21”, (δ) χαμθλισ ενεργειακισ
κατανάλωςθσ, (ε) αντικαμβωτικά (ςτ) γωνία κζαςθσ τουλάχιςτον
κατακόρυφθ/οριηόντια 176ᵒ/176ᵒ (η) χρόνο απόκριςθσ ≤ 8ms, (θ)
2
φωτεινότθτα ≥ 250 cd/m .
Οι Τποψιφιοι Ανάδοχοι ςτθν τεχνικι προςφορά να προςδιορίςουν τον
καταςκευαςτι, μοντζλο κακϊσ και τα τεχνικά χαρακτθριςτικά των μόνιτορ.
Κάκε ςτακμόσ/πάγκοσ εργαςίασ εκπαιδευομζνων κα είναι κατάλλθλοσ για
ταυτόχρονθ χριςθ από τρεισ (3) ςπουδαςτζσ και κα είναι εξοπλιςμζνοσ
από τουλάχιςτον δφο (2) Η/Τ με τα αντίςτοιχα πλθκτρολόγια και “ποντίκια”
για να υποςτθρίηει τισ λειτουργίεσ του.
Οι Τποψιφιοι Ανάδοχοι ςτθν τεχνικι προςφορά να προςδιορίςουν τον
καταςκευαςτι, μοντζλο κακϊσ και τα τεχνικά χαρακτθριςτικά των Η/Τ των
ςτακμϊν εργαςίασ.
Ρεαλιςτικότητα
Ο προςομοιωτισ χειριςμοφ υγροφ φορτίου κα προςομοιϊνει ζνα τυπικό
ςφςτθμα χειριςμοφ φορτίου που υφίςταται ςε εμπορικά πλοία
Κάκε μζροσ του εξοπλιςμοφ (ςυμπεριλαμβανομζνου του κλειςτοφ
κυκλϊματοσ παρακολοφκθςθσ CCTV ι τθσ οπτικισ αναπαράςταςθσ
καταςτρϊματοσ) κα είναι τοποκετθμζνο με διάταξθ όμοια των πλοίων
ενςωματϊνοντασ τα απαιτοφμενα εξαρτιματα ςε οκόνεσ κακιςτϊντασ
εφικτι τθν πλιρθ λειτουργία των απαιτοφμενων εξαρτθμάτων από το
ςτακμό εργαςίασ.
Πετρελαιοφόροπλοίο (oil tanker) – Crude oil carrier
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2.4.5

Ο προςομοιωτισ κα περιλαμβάνει τα παρακάτω εξαρτιματα και
υποςυςτιματα για το πλοίο και τισ λειτουργίεσ ζκτακτθσ ανάγκθσ του
(πετρελαιοφόρο) κατάλλθλα με το ςχεδιαςμό του τφπου του πλοίου:
I. ςφςτθμα ελζγχου φορτίου,
II. ςφςτθμα ελζγχου ζρματοσ,
III. ςφςτθμα ελζγχου αδρανοφσ αερίου/εξαεριςμοφ,
IV. ςφςτθμα COW (πλφςθ με αργό πετρζλαιο) και ςφςτθμα πλφςθσ
δεξαμενϊν με νερό ςυμπεριλαμβανομζνου του ςυςτιματοσ
παρακολοφκθςθσ τθσ πίεςθσ νεροφ πλφςθσ,
V. ςφςτθμα ςυναγερμοφ (alarms),
VI. ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ απόρριψθσ πετρελαίου (ODME),
VII. ςφςτθμα ανίχνευςθσ αερίων – ελζγχου ατμόςφαιρασ δεξαμενϊν,
VIII. ςφςτθμα ελζγχου κζρμανςθσ φορτίου,
IX. ςφςτθμα ελζγχου αντλιϊν,
X. φορθτό ςφςτθμα ανίχνευςθσ αερίων - ελζγχου ατμόςφαιρασ
δεξαμενϊν με δυνατότθτεσ διακρίβωςθσ (calibration),
XI. ςφςτθμα αυτόματθσ εκφόρτωςθσ ςυμπεριλαμβανομζνων δεξαμενϊν
διαχωριςμοφ (separatortanks), αντλιϊν κενοφ (vacuumpumps),
και αυτόματου/χειροκίνθτου ελζγχου του επιςτομίου κατάκλιψθσ
των αντλιϊν,
XII. ςφςτθμα αποςτράγγιςθσ ςωλθνϊςεων ςυμπεριλαμβανομζνθσ
αντλίασ αποςτράγγιςθσ και ςωλθνϊςεων MARPOL,
XIII. ςφςτθμα ελζγχου αντλιϊν μεταφοράσ φορτίου,
XIV. ανεμιςτιρασ αντλιοςταςίου και χειροκίνθτθ δυνατότθτα ελζγχου
αερίων,
XV. τερματικι ςφνδεςθ και επιλεγμζνεσ δυνατότθτεσ φορτίου,
XVI. οπτικό ςφςτθμα για «εξωτερικι» οπτικι εικόνα μζςα από π.χ.
φινιςτρίνι και/ι οπτικι εικόνα από κλειςτό κφκλωμα
παρακολοφκθςθσ εάν είναι κατάλλθλο για το προςομοιοφμενο
μοντζλο και περιβάλλον.

ΝΑΙ

Σημείωςη Ι: Εάν περιλαμβάνεται λειτουργία προςομοίωςησ διαρροήσ φορτίου ςτο
κατάςτρωμα βαθμολογείται καλφτερα, ςφμφωνα με τον Πίνακα Κριτηρίων
Αξιολόγηςησ.
Σημείωςη ΙΙ: Εάν περιλαμβάνεται λειτουργία προςομοίωςησ πυρκαγιάσ ςτο
κατάςτρωμα και κατάςβεςησ με το μόνιμο ςφςτημα κατάςβεςησ πυρκαγιάσ του
πλοίου (fire fighting) βαθμολογείται καλφτερα, ςφμφωνα με τον Πίνακα Κριτηρίων
Αξιολόγηςησ.
Σημείωςη ΙΙΙ: Εάν περιλαμβάνεται λειτουργία ςυμπλήρωςησ ηλεκτρονικοφ βιβλίου
πετρελαίου χώρων φορτίου (ORB Part II) από τον εκπαιδευόμενο βαθμολογείται
καλφτερα, ςφμφωνα με τον Πίνακα Κριτηρίων Αξιολόγηςησ.

2.4.6

Δεξαμενόπλοιο μεταφοράσ προϊόντων πετρελαίου (Product Carrier)
Ο προςομοιωτισ κα περιλαμβάνει τα παρακάτω εξαρτιματα και
υποςυςτιματα για το πλοίο και τισ λειτουργίεσ ζκτακτθσ ανάγκθσ
(δεξαμενόπλοιο μεταφοράσ προϊόντων πετρελαίου) κατάλλθλα ςτο
ςχεδιαςμό του τφπου του πλοίου:
I. ςφςτθμα ελζγχου φορτίου,
II. ςφςτθμα ελζγχου ζρματοσ,
III. ςφςτθμα ελζγχου αδρανοφσ αερίου και εξαεριςμοφ,
IV. ςφςτθμα COW και ςφςτθμα ελζγχου πλφςεωσ για γλυκό και
καλαςςινό νερό,
V. ςφςτθμα ελζγχου κζρμανςθσ με ατμό/κερμαντικό ζλαιο ι ηεςτό νερό
ανάλογα με τθν περίπτωςθ,
VI. ςφςτθμα ανίχνευςθσ αερίων – ελζγχου ατμόςφαιρασ δεξαμενϊν,
VII. φορθτό ςφςτθμα ανίχνευςθσ αερίων με δυνατότθτα
διακρίβωςθσ (calibration) ςφςτθμα ελζγχου αντλιϊν,
VIII. ςφςτθμα ελζγχου αντλιϊν μεταφοράσ φορτίου,
IX. φορθτό ςφςτθμα ανίχνευςθσ αερίων - ελζγχου ατμόςφαιρασ
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δεξαμενϊν με δυνατότθτεσ διακρίβωςθσ (calibration),
X. ςφςτθμα αποςτράγγιςθσ ςωλθνϊςεων ςυμπεριλαμβανομζνθσ
αντλίασ αποςτράγγιςθσ και ςωλθνϊςεων MARPOL,
XI. ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ απόρριψθσ πετρελαίου (ODME),
XII. ςφςτθμα ςυναγερμοφ (alarm),
XIII. ςφςτθμα ζκτακτθσ διακοπισ λειτουργίασ,
XIV. ανεμιςτιρασ αντλιοςταςίου (εάν υφίςταται ςτο προςομοιοφμενο
μοντζλο πλοίου) και χειροκίνθτθ δυνατότθτα ελζγχου αερίων,
XV. τερματικι ςφνδεςθ και επιλεγμζνεσ δυνατότθτεσ φορτίου,
XVI. οπτικό ςφςτθμα για «εξωτερικι» οπτικι εικόνα μζςα από π.χ.
φινιςτρίνι και/ι οπτικι εικόνα από κλειςτό κφκλωμα
παρακολοφκθςθσ εάν είναι κατάλλθλο για το προςομοιοφμενο
μοντζλο και περιβάλλον.
Σημείωςη Ι: Εάν περιλαμβάνεται λειτουργία προςομοίωςησ διαρροήσ φορτίου ςτο
κατάςτρωμα βαθμολογείται καλφτερα, ςφμφωνα με τον Πίνακα Κριτηρίων
Αξιολόγηςησ.
Σημείωςη ΙΙ: Εάν περιλαμβάνεται λειτουργία προςομοίωςησ πυρκαγιάσ ςτο
κατάςτρωμα και κατάςβεςησ με το μόνιμο ςφςτημα κατάςβεςησ πυρκαγιάσ του
πλοίου (fire fighting) βαθμολογείται καλφτερα, ςφμφωνα με τον Πίνακα Κριτηρίων
Αξιολόγηςησ.
Σημείωςη ΙΙΙ: Εάν περιλαμβάνεται λειτουργία ςυμπλήρωςησ ηλεκτρονικοφ βιβλίου
πετρελαίου χώρων φορτίου (ORB Part II) από τον εκπαιδευόμενο βαθμολογείται
καλφτερα, ςφμφωνα με τον Πίνακα Κριτηρίων Αξιολόγηςησ.

2.4.7

Χημικό δεξαμενόπλοιο
Ο προςομοιωτισ κα περιλαμβάνει τα παρακάτω εξαρτιματα και
υποςυςτιματα για το πλοίο και τισ λειτουργίεσ ζκτακτθσ ανάγκθσ (χθμικό
δεξαμενόπλοιο) κατάλλθλα ςτο ςχεδιαςμό του τφπου του πλοίου:
I. ςφςτθμα ελζγχου φορτίου,
II. ςφςτθμα ελζγχου ζρματοσ,
III. ςφςτθμα ελζγχου αδρανοφσ αερίου/αηϊτου και εξαεριςμοφ,
IV. ςφςτθμα ελζγχου πλφςθσ για γλυκό και καλαςςινό νερό,
V. ςφςτθμα ελζγχου κζρμανςθσ με ατμό/κερμαντικό ζλαιο ι ηεςτό νερό
ανάλογα με τθν περίπτωςθ,
VI. ςφςτθμα ελζγχου ςτεγνϊματοσ δεξαμενϊν,
VII. ςφςτθμα ελζγχου αντλιϊν,
VIII. ςφςτθμα ελζγχου αντλιϊν μεταφοράσ φορτίου,
IX. ςφςτθμα ςυγκροτιματοσ υδραυλικισ ιςχφοσ (powerpacks) ι πίνακεσ
ελζγχου θλεκτροκινθτιρων ανάλογα με τθν περίπτωςθ,
X. ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ απόρριψθσ πετρελαίου (ODME),
XI. ςφςτθμα ανίχνευςθσ αερίων,
XII. ςφςτθμα ςυναγερμοφ (alarm),
XIII. ςφςτθμα ζκτακτθσ διακοπισ λειτουργίασ,
XIV. ςφςτθμα λιψεων manifolds ςυμπεριλαμβανομζνων ςωλθνϊςεων
διαςταφρωςθσ (crossoverlines), ςωλθνϊςεων «U» και
δυνατότθτα ςφνδεςθσ «εφκαμπτων» αγωγϊν,
XV. τερματικι ςφνδεςθ και επιλεγμζνεσ δυνατότθτεσ φορτίου,
XVI. οπτικό ςφςτθμα για «εξωτερικι» οπτικι εικόνα μζςα από π.χ.
φινιςτρίνι και/ι οπτικι εικόνα από κλειςτό κφκλωμα
παρακολοφκθςθσ εάν είναι κατάλλθλο για το προςομοιοφμενο
μοντζλο και περιβάλλον.
Σημείωςη Ι: Εάν περιλαμβάνεται λειτουργία προςομοίωςησ διαρροήσ φορτίου ςτο
κατάςτρωμα βαθμολογείται καλφτερα, ςφμφωνα με τον Πίνακα Κριτηρίων
Αξιολόγηςησ.
Σημείωςη ΙΙ: Εάν περιλαμβάνεται λειτουργία προςομοίωςησ πυρκαγιάσ ςτο
κατάςτρωμα και κατάςβεςησ με το μόνιμο ςφςτημα κατάςβεςησ πυρκαγιάσ του
πλοίου (fire fighting) βαθμολογείται καλφτερα, ςφμφωνα με τον Πίνακα Κριτηρίων
Αξιολόγηςησ.
Σημείωςη ΙΙΙ: Εάν περιλαμβάνεται λειτουργία ςυμπλήρωςησ ηλεκτρονικοφ βιβλίου
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πετρελαίου χώρων φορτίου (ORB Part II) και βιβλίου φορτίου (cargo record book)
από τον εκπαιδευόμενο βαθμολογείται καλφτερα, ςφμφωνα με τον Πίνακα
Κριτηρίων Αξιολόγηςησ.

2.4.8

2.4.9

2.4.10

2.4.11

2.4.12

Δεξαμενόπλοιο μεταφοράσ υγροποιημζνου φυςικοφ αερίου (LNG)
Ο προςομοιωτισ κα περιλαμβάνει τα παρακάτω εξαρτιματα και
υποςυςτιματα για το πλοίο και τισ λειτουργίεσ ζκτακτθσ ανάγκθσ
(δεξαμενόπλοιο μεταφοράσ υγροποιθμζνου φυςικοφ αερίου) κατάλλθλα
με το ςχεδιαςμό του τφπου του πλοίου:
I. ςφςτθμα ελζγχου φορτίου και ζνδειξθ διαδικαςιϊν εντόσ των
δεξαμενϊν,
II. ςφςτθμα ελζγχου ζρματοσ,
III. ςφςτθμα ελζγχου αδρανοφσ αερίου/αηϊτου και εξαεριςμοφ,
IV. ςφςτθμα ελζγχου αντλιϊν,
V. ςφςτθμα
ςυμπιεςτϊν
φορτίου
υψθλϊν
δυνατοτιτων
(highdutycargocompressors),
VI. ςφςτθμα
ςυμπιεςτϊν
φορτίου
χαμθλϊν
δυνατοτιτων
(lowdutycargocompressors),
VII. ςυςτιματα ςυγκράτθςθσ δεξαμενϊν φορτίου (δακτυλιοειδισ χϊροσ
και χϊροσ κυτϊν για τφπου ςφαιρικό (spherical) και
πρωτεφοντα/δευτερεφοντα φραγμό για τθν τφπου μεμβράνθσ membranes),
VIII. ςφςτθμα ελζγχου χϊρου μόνωςθσ (insulationspace),
IX. ςφςτθμα κζρμανςθσ ςτεγανϊν χϊρων - cofferdam (μόνο για τφπουσ
μεμβράνθσ),
X. ςφςτθμα διαχείριςθσ αερίων εξάτμιςθσ (boil - off) και ατμϊν (vapour)
φορτίου,
XI. ςφςτθμα ανίχνευςθσ αερίων,
XII. εξατμιςτιρασ εξαναγκαςμοφ (forcingvaporizer),
XIII. εξατμιςτιρασ LNG,
XIV. ςφςτθμα κζρμανςθσ χαμθλϊν δυνατοτιτων,
XV. ςφςτθμα κζρμανςθσ υψθλϊν δυνατοτιτων,
XVI. ςφςτθμα manifolds,
XVII. ςφςτθμα ελζγχου υψθλισ ςτάκμθσ και υπερπλιρωςθσ δεξαμενϊν,
XVIII. εγκατάςταςθ ελζγχου και παρακολοφκθςθσ τθσ διαφοράσ πίεςθσ
δεξαμενϊν - κυτϊν και μόνωςθσ – κυτϊν,
XIX. ςφςτθμα ςυναγερμοφ (alarm),
XX. ςφςτθμα ζκτακτθσ διακοπισ λειτουργίασ,
XXI. τερματικι ςφνδεςθ και επιλεγμζνεσ δυνατότθτεσ φορτίου,
XXII. οπτικό ςφςτθμα για «εξωτερικι» οπτικι εικόνα μζςα από π.χ.
φινιςτρίνι και/ι οπτικι εικόνα από κλειςτό κφκλωμα
παρακολοφκθςθσ εάν είναι κατάλλθλο για το προςομοιοφμενο
μοντζλο και περιβάλλον.
Ρεαλιςμόσ ςυμπεριφοράσ
Ο προςομοιωτισ κα πρζπει να παρζχει ςτο χειριςτι όλεσ τισ πλθροφορίεσ
και τα όργανα ελζγχου όπωσ ςε ζνα πραγματικό πλοίο,
ςυμπεριλαμβανομζνων αςφαλιςτικϊν δικλείδων και ςυναγερμϊν. Όλα τα
όργανα ελζγχου κα πρζπει να ζχουν τθν ίδια λειτουργία και να χειρίηονται
με παρόμοιο τρόπο όπωσ ςε ζνα πραγματικό πλοίο.
Ο προςομοιωτισ κα πρζπει να επιτρζπει ςτο χειριςτι να αναλαμβάνει
οποιαδιποτε εργαςία ςε ςχζςθ με το χειριςμό υγροφ φορτίου και δεν κα
πρζπει να είναι περιοριςτικι ςε χρόνο ι ενζργειεσ που απαιτοφνται και θ
επακόλουκθ προςομοίωςθ κα πρζπει να παρζχει υψθλό επίπεδο
πιςτότθτασ με πραγματικά αποτελζςματα.
Σα προςομοιοφμενα μοντζλα κα πρζπει να μποροφν να αναπαράγουν τθ
δυναμικι ςυμπεριφορά του ςυςτιματοσ χειριςμοφ φορτίου και των
παραμζτρων του.
Σα προςομοιοφμενα μοντζλα κα πρζπει να προςομοιϊνουν τα
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2.4.13
2.4.14

2.4.15

2.4.16
2.4.17

2.4.18

2.4.19

2.4.20

2.4.21
2.4.22

2.4.23

2.4.24
2.4.25

2.4.26

2.4.27

2.4.28

εξαρτιματα, τισ διαδικαςίεσ και τα ςυςτιματα ελζγχου τουσ.
Η πιςτότθτα των προςομοιοφμενων μοντζλων κα πρζπει να
τεκμθριϊνεται.
Σο προςομοιοφμενο μοντζλο κα παρζχει δυνατότθτεσ που να επιτρζπουν
τθν ειςαγωγι και τθν επαναφορά δυςλειτουργιϊν ςε κατάλλθλεσ ςτιγμζσ
κατά τθ διάρκεια τθσ λειτουργίασ ανάλογα τθν περίπτωςθ.
Ο υπολογιςτισ ευςτάκειασ και κοπϊςεων κα υπολογίηει και κα προβάλλει
διαγραμματικά δυνάμεισ διάτμθςθσ (SF), καμπτικζσ ροπζσ (BM) και
καμπφλεσ ευςτάκειασ με ορκότθτα ςτα υδροδυναμικά δεδομζνα του
προςομοιοφμενου πλοίου, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ λειτουργίασ
υπολογιςμοφ ευςτάκειασ ςε κατάςταςθ βλάβθσ. Οι παραπάνω
δυνατότθτεσ κα υπολογίηονται τόςο “online” όςο και “offline”.
Ο ερματιςμόσ κα πρζπει να είναι δυνατόσ τόςο με βαρφτθτα όςο και με
αντλίεσ.
Η ςφνκεςθ τθσ ατμόςφαιρασ των δεξαμενϊν κα ζχει πραγματικι
ςυμπεριφορά κερμοδυναμικισ αντίδραςθσ και κα υπολογίηει με ρεαλιςμό
τισ ςωςτζσ ποςότθτεσ οξυγόνου, υδρογονανκράκων και διοξειδίου του
άνκρακα ωσ λειτουργία τθσ προςομοιοφμενθσ λειτουργίασ
(αδρανοποίθςθ/ εξαεριςμόσ/ πλφςθ/ φόρτωςθ εκκακάριςθ με ατμοφσ gas-up).
Η ςφνκεςθ τθσ ατμόςφαιρασ των ςωλθνϊςεων κα ζχει πραγματικι
ςυμπεριφορά κερμοδυναμικισ αντίδραςθσ και κα υπολογίηει με ρεαλιςμό
τισ ςωςτζσ ποςότθτεσ οξυγόνου, υδρογονανκράκων και διοξειδίου του
άνκρακα ωσ λειτουργία τθσ προςομοιοφμενθσ λειτουργίασ
(αδρανοποίθςθ/ εξαεριςμόσ/ πλφςθ/ φόρτωςθ/ εκκακάριςθ με ατμοφσgas-up).
Σο αποτζλεςμα τθσ μεκόδου κακαριςμοφ δεξαμενϊν που χρθςιμοποιείται
(COW, πλφςθ με νερό, κζρμανςθ/ εκκακάριςθ (purging)/εξαεριςμόσ) κα
απεικονίηεται με οποιαδιποτε μζκοδο.
Όταν οι αντλίεσ λειτουργοφν παράλλθλα, θ επίδραςθ τθσ αναντιςτοιχίασ
ςτροφϊν ανά λεπτό/ροισ κα πρζπει να εκφράηεται με αφξθςθ ςτισ
κερμοκραςίεσ των κελυφϊν των ανάλογων αντλιϊν.
Η επίδραςθ τθσ ταχείασ διακοπισ κενοφ ςτθν πλευρά αναρρόφθςθσ των
φυγόκεντρων αντλιϊν (π.χ. αντλία ζρματοσ) κα πρζπει να είναι εμφανισ.
Οι κερμοκραςίεσ των ρουλεμάν, των κελυφϊν και των αξόνων αντλιϊν
φορτίου και ζρματοσ, ανάλογα τθν περίπτωςθ, κα πρζπει να είναι
εμφανείσ και να μεταβάλλονται ανάλογα με τθν κατάςταςθ λειτουργίασ
τουσ και τισ ςυνκικεσ περιβάλλοντοσ.
Οι αντλίεσ φορτίου κα πρζπει να δθμιουργοφν φυςαλίδεσ/ςπθλαιϊςεισ
ανάλογα με τθ ςφνκεςθ του φορτίου, τθν πίεςθ αναρρόφθςθσ, το ρυκμό
ροισ και τθν αντλία.
Σα επιςτόμια κα πρζπει να χρειάηονται μία ρεαλιςτικι χρονικι περίοδο για
να ανοίξουν και να κλείςουν – όχι να ανοίγουν ι να κλείνουν ςτιγμιαία.
Θα πρζπει να διατίκεται ςφςτθμα ανάκτθςθσ ανακυμιάςεων (vapor
recovery system) με δυνατότθτα επιςτροφισ των ανακυμιάςεων ςτθν ξθρά
και με ενδείξεισ περιεκτικότθτασ ςε υδρογονάνκρακεσ και οξυγόνο ςτθ
ςωλινα επιςτροφισ με μζτρθςθ ςτα manifolds (ανάλογα με τον τφπο του
πλοίου).
Θα πρζπει να διατίκεται δυνατότθτα αδρανοποίθςθσ/αεριςμοφ των
δεξαμενϊν φορτίου με μεκόδουσ εκτοπιςμοφ (displacement) ι διάλυςθσ
(dilution) με κακαρά μετριςιμθ διαφορά ςτο προφίλ των ανακυμιάςεων
(vapors).
Θα πρζπει να διατίκεται με οποιαδιποτε μζκοδο δυνατότθτα ελζγχου
θλεκτρικισ ςυνζχειασ (electrical continuity) των αγωγϊν φορτίου και
μανικϊν πλφςθσ των δεξαμενϊν πριν από τθ χριςθ τουσ.
Για χθμικό δεξαμενόπλοιο κα πρζπει να διατίκεται δυνατότθτα προςκικθσ
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2.4.29
2.4.30

2.4.31

2.4.32

2.4.33

2.4.34
2.4.35

2.4.36

2.4.37

2.5
2.5.1

υλικοφ κακαριςμοφ δεξαμενϊν ςτο ςφςτθμα πλφςθσ.
Θα πρζπει να διατίκεται ςφςτθμα αυτόματθσ και χειροκίνθτθσ λειτουργίασ
για διακοπι λειτουργίασ ζκτακτθσ ανάγκθσ.
Για δεξαμενόπλοιο μεταφοράσ υγροποιθμζνου φυςικοφ αερίου:
Θα πρζπει να υπάρχει δυνατότθτα να ποικίλλει θ ιςχφσ που παρζχεται από
το μθχανοςτάςιο, και κατάλλθλεσ παράμετροι απαιτιςεων καυςίμων, ζτςι
ϊςτε τα ςυςτιματα να αντιδράςουν με κατάλλθλο ζλεγχο αερίων
εξάτμιςθσ (boil - off).
Ο προςομοιωτισ κα περιλαμβάνει ςφςτθμα επικοινωνίασ που κα επιτρζπει
να πραγματοποιοφνται εςωτερικζσ επικοινωνίεσ και επικοινωνίεσ πλοίου ξθράσ.
Ο προςομοιωτισ κα περιλαμβάνει επαρκι όργανα ελζγχου ςχετικά με
ςυγκεκριμζνουσ τφπουσ πλοίων προκειμζνου να βοθκά ςτθ ρεαλιςτικι
προςομοίωςθ τθσ διαςφνδεςθσ πλοίου - ξθράσ και τουσ απαιτοφμενουσ
ελζγχουσ/λειτουργίεσ:
1) ςφνδεςθ / αποςφνδεςθ αγωγϊν ξθράσ,
2) επιλογι φορτίου,
3) ζλεγχοσ ρυκμοφ ροισ,
4) πραγματοποίθςθ διακοπισ λειτουργίασ ζκτακτθσ ανάγκθσ,
5) ζλεγχοσ purging,
6) δυνατότθτεσ προςομοίωςθσ επιπτϊςεων υπερβολικϊν πιζςεων ςτισ
ςωλθνϊςεισ (lines) και επακόλουκων ενεργειϊν.
Λειτουργικό περιβάλλον
Θα πρζπει να υπάρχει δυνατότθτα προςομοίωςθσ περιοριςμϊν και
βλαβϊν κατά τθ μεταφορά του φορτίου που να προκαλοφνται από τον
προςομοιοφμενο τερματικό ςτακμό τθσ ξθράσ.
Θα πρζπει να υπάρχει δυνατότθτα προςομοίωςθσ διαδικαςίασ
μεταφόρτωςθσ (lighteringoperation) με οποιαδιποτε μζκοδο.
Θα πρζπει να υπάρχει δυνατότθτα λιψθσ δειγμάτων αερίων με
προςομοιοφμενα φορθτά όργανα λιψθσ δειγμάτων ατμόςφαιρασ ςε
δεξαμενζσ φορτίου, ςωλθνϊςεων ςτο κατάςτρωμα, manifolds, ςτο
αντλιοςτάςιο ι ςτο χϊρο των ςυμπιεςτϊν ανάλογα με τθν περίπτωςθ του
προςομοιοφμενου πλοίου.
Θα πρζπει να υπάρχει δυνατότθτα προγραμματιςμοφ των μθχανθμάτων
πλφςθσ των δεξαμενϊν και πραγματοποίθςθσ κφκλων λειτουργίασ
πλυςίματοσ, προκειμζνου να προςομοιϊνονται ρεαλιςτικά διαφορετικά
μοτίβα πλυςίματοσ (washing pattern) και να προςδιορίηεται θ
αποτελεςματικότθτά τουσ.
Θα πρζπει να υπάρχει θ δυνατότθτα επιλογισ ςτα ςενάρια των αςκιςεων
διαφορετικϊν τφπων φορτίων (cargoes) που ςυνικωσ μεταφζρουν οι
τφποι των προςομοιοφμενων πλοίων.
ΛΟΓΙΜΙΚΟ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ
I. Να διατεκεί ςε θλεκτρονικι μορφι το λογιςμικό του προςομοιωτι
(αρχεία εγκατάςταςθσ) και το λειτουργικό ςφςτθμα.
II. Σο λογιςμικό του προςομοιωτι και το λειτουργικό ςφςτθμα να
ςυνοδεφεται από τθν/τισ άδειεσ απεριόριςτθσ χριςθσ και ςιμανςθ (όπου
απαιτείται).
III. Όπου απαιτείται λογιςμικό προςομοίωςθσ, ο προμθκευτισ να
δεςμευτεί:
(Α) Για τθν προμικεια και εγκατάςταςθ μελλοντικισ ζκδοςθσ (λόγω
αλλαγϊν απαιτιςεων ι λόγω βελτίωςθσ/αναβάκμιςθσ του λογιςμικοφ ι
λόγω ανάγκθσ να προςτεκοφν επιπλζον ςυςτιματα και υποςυςτιματα
πλοίου) δωρεάν εντόσ του χρόνου ιςχφοσ τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ.
(Β) Για τθν προμικεια λογιςμικοφ και παροχι οδθγιϊν εγκατάςταςθσ
μελλοντικισ ζκδοςθσ δωρεάν για τα επόμενα τρία (3) χρόνια μετά τθ λιξθ
τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ.
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2.5.2

3

3.1
3.1.1

3.1.2
3.1.3

3.1.4

Σο λειτουργικό ςφςτθμα κα είναι βαςιςμζνο ςε λειτουργικό ςφςτθμα και
server νζασ τεχνολογίασ και κα υποςτθρίηεται πλιρωσ από τθν εταιρία
καταςκευισ.
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΣΗΜΑ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΧΕΙΡΙΜΟΤ ΤΓΡΟΤ ΦΟΡΣΙΟΤ
Ακολουκοφν οι ειδικοί όροι για το ςφςτθμα προςομοίωςθσ χειριςμοφ
υγροφ φορτίου.
ΠΑΡΑΔΟΗ/ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ/ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Ι. Ο Ανάδοχοσ με μζριμνα, ευκφνθ και δαπάνθ του κα αναλάβει τθ
μεταφορά, εγκατάςταςθ, ςφνδεςθ, δοκιμζσ παράδοςθσ και παραλαβισ του
εξοπλιςμοφ ςε πλιρθ και ικανοποιθτικι λειτουργία ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ
ΑΕΝ/ΟΙΝΟΤΩΝ.
ΙΙ. Η μεταφορά των υπό προμικεια ειδϊν πραγματοποιείται ςφμφωνα με
τθν ιςχφουςα νομοκεςία. Ο Ανάδοχοσ αμζςωσ μετά τθ φόρτωςθ των υπό
προμικεια ειδϊν, είναι υποχρεωμζνοσ να γνωςτοποιιςει ςτθν αρμόδια
Τπθρεςία του ΤΝΑΝΠ (ΔΙΠΕΑ), κάκε ςτοιχείο ςχετικό με τθ φόρτωςθ και τθ
μεταφορά (άρκρο 211 του ν. 4412/2016).
Η εγκατάςταςθ-παράδοςθ κα πραγματοποιθκεί εντόσ ζξι (6) μηνϊν από
τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.

ΝΑΙ

Η παραλαβι του εξοπλιςμοφ (οριςτικι, ποιοτικι και ποςοτικι) κα γίνει
μετά τθν εγκατάςταςθ του εξοπλιςμοφ, ςε κατάςταςθ πλιρουσ
λειτουργίασ ςτο χϊρο εγκατάςταςθσ τθσ ΑΕΝ/ΟΙΝΟΤΩΝ, ωσ ειδικότερα
ορίηεται από τθν ςχετικι κείμενθ νομοκεςία, από Επιτροπι
Παρακολοφκθςθσ και Παραλαβισ θ οποία κα ςυγκροτθκεί ειδικά για τθν
εν λόγω προμικεια.
Ο Ανάδοχοσ υποχρεϊνεται να δϊςει οποιαδιποτε ςτοιχεία προζλευςθσ
των υλικϊν ικελε ηθτιςει ο φορζασ για τθ διαπίςτωςθ τθσ ποιότθτασ και
των χαρακτθριςτικϊν τουσ.
Ο φορζασ διατθρεί το δικαίωμα να ελζγχει κάκε προςκομιηόμενο είδοσ και
ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυμμορφϊνεται με τισ οδθγίεσ των αρμοδίων
υπθρεςιϊν του φορζα, για είδοσ το οποίο δεν εκπλθρϊνει τουσ
ςυμβατικοφσ όρουσ, που αναφζρονται ςτθν ποιότθτα και τα
χαρακτθριςτικά του.
Η παραλαβι του εξοπλιςμοφ κα γίνει ςτο χϊρο εγκατάςταςθσ τθσ οικείασ
ΑΕΝ. Ωσ χρόνοσ παραλαβισ ορίηεται διάςτθμα ενόσ (1) μθνόσ από τθν
θμερομθνία εγκατάςταςθσ- παράδοςθσ από τον Ανάδοχο και εφόςον
πραγματοποιθκεί ικανόσ αρικμόσ δοκιμαςτικϊν λειτουργιϊν κατά τθν
κρίςθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ Παρακολοφκθςθσ και Παραλαβισ, το υπό
προμικεια είδοσ, κα παραλθφκεί οριςτικά.
Συχόν βλάβεσ κατά τθ διάρκεια των δοκιμϊν βαρφνουν τον Ανάδοχο, ο
οποίοσ οφείλει με μζριμνα, ευκφνθ και δαπάνθ του να τισ αποκαταςτιςει
άμεςα. Μετά τθν αποκατάςταςθ τυχόν βλαβϊν ακολουκεί εκ νζου δοκιμι
του ςυςτιματοσ.
Οι διαγωνιηόμενοι Τποψιφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να υποβάλλουν ςτθν
τεχνικι τουσ προςφορά και όλα τα αναγκαία ςτοιχεία για τθ διαςφάλιςθ
των ςυνκθκϊν για τθν τεχνικά άρτια εγκατάςταςθ και κζςθ ςε πλιρθ
λειτουργία του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ. τθν τεχνικι προςφορά, κα
αναφζρουν όλα τα αναγκαία τεχνικά ςτοιχεία (βάρθ, ενδεικτικι διάταξθ με
διαςτάςεισ των επί μζρουσ ςυςκευϊν, διαςτάςεισ και διαδρομζσ καναλιϊν
κλπ.) που απαιτοφνται για τθν προετοιμαςία από τθν ΑΕΝ/ΟΙΝΟΤΩΝ του
χϊρου όπου ο Ανάδοχοσ κα εγκαταςτιςει τον εξοπλιςμό.
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3.1.5

3.1.6

3.1.7

3.1.8

Ο Ανάδοχοσ υποχρεϊνεται να εκτελζςει πλιρωσ τθν εγκατάςταςθ του
εξοπλιςμοφ και να τον δοκιμάςει και παραδϊςει ςε πλιρθ λειτουργία
ςτουσ διατικζμενουσ χϊρουσ τθσ ΑΕΝ/ΟΙΝΟΤΩΝ, με δικό του
ειδικευμζνο και αςφαλιςμζνο προςωπικό, με δικι του ολοκλθρωτικά
ευκφνθ, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ τζχνθσ και τθσ επιςτιμθσ και τθ
λοιπι ςχετικι νομοκεςία του ελλθνικοφ κράτουσ, τισ οδθγίεσ και τα ςχζδια
του καταςκευαςτικοφ οίκου και τζλοσ, τισ οδθγίεσ τθσ ΑΕΝ/ΟΙΝΟΤΩΝ.
Η εγκατάςταςθ των μθχανθμάτων, των ςυςκευϊν και των ςυςτθμάτων κα
γίνει ςτουσ αντίςτοιχουσ χϊρουσ τθσ ΑΕΝ/ΟΙΝΟΤΩΝ που κα
υποδειχκοφν από αυτι για τθν εγκατάςταςθ του εξοπλιςμοφ.
Με μζριμνα, ευκφνθ και δαπάνθ του Αναδόχου, θ εγκατάςταςθ των
μθχανθμάτων, των ςυςκευϊν και των ςυςτθμάτων κακϊσ και τα υλικά που
κα χρθςιμοποιθκοφν κα πρζπει να καλφπτουν πλιρωσ τουσ ςχετικοφσ
κανονιςμοφσ, τθν Ευρωπαϊκι και Εκνικι νομοκεςία, αναφορικά με τισ
θλεκτρολογικζσ και θλεκτρονικζσ εγκαταςτάςεισ και ςυςκευζσ, και τισ
θλεκτρομθχανολογικζσ εγκαταςτάςεισ/ςυςκευζσ/εξοπλιςμό, τθν αςφάλεια
και υγιεινι και να διαςφαλίηουν τθν ομαλι και πλιρθ λειτουργία των
θλεκτρολογικϊν και μθχανολογικϊν εγκαταςτάςεων των κτιριακϊν
υποδομϊν τθσ οικείασ ΑΕΝ. Ο Ανάδοχοσ με μζριμνα, ευκφνθ και δαπάνθ
του, κα προβαίνει ςε όλεσ τισ απαραίτθτεσ εργαςίεσ/προςφορά τυχόν
επιπρόςκετου εξοπλιςμοφ για τθν επίτευξθ των ανωτζρω. Με τθν τεχνικι
προςφορά να κατατεκεί Τπεφκυνθ Διλωςθ του νομίμου/ων
εκπροςϊπου/ων του Τποψθφίου Αναδόχου αναφορικά με τθν πλιρωςθ
τθσ απαίτθςθσ τθσ εν λόγω παραγράφου.
Ι. Η ΑΕΝ/ΟΙΝΟΤΩΝ υποχρεοφται να παρζχει μόνο το χϊρο
εγκατάςταςθσ. Για τθν προετοιμαςία του χϊρου υπεφκυνοσ είναι ο
Ανάδοχοσ.
ΙΙ. ε περίπτωςθ που απαιτείται ιδιαίτερθ μζριμνα/εκτζλεςθ εργαςιϊν από
πλευράσ τροφοδοςίασ ςτουσ χϊρουσ εγκατάςταςθσ των μθχανθμάτων,
των ςυςκευϊν και των ςυςτθμάτων με τουσ απαραίτθτουσ πίνακεσ
διανομισ και αςφάλιςθσ του θλεκτρικοφ ρεφματοσ, κλιματιςμοφ, τοπικισ
δικτφωςθσ κα γίνεται με μζριμνα, ευκφνθ και δαπάνθ του Αναδόχου. Οι
εργαςίεσ ςφνδεςθσ από τον πίνακα διανομισ μζχρι το μθχάνθμα με τα
απαραίτθτα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν κα βαρφνουν τον Ανάδοχο και
κα πλθροφν τουσ κανονιςμοφσ αςφαλείασ των χϊρων εγκατάςταςθσ.
ΙΙΙ. Η διαμόρφωςθ του δαπζδου ςτιριξθσ και τα αναγκαία μζςα και υλικά
ςτιριξθσ των μθχανθμάτων και ςυςκευϊν κα γίνουν με μζριμνα, ευκφνθ
και δαπάνθ του Αναδόχου ζτςι ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ άρτια λειτουργία
του και θ άνετθ χριςθ και εκπαίδευςθ του προςωπικοφ. Οι απαιτήςεισ ςε
ιςχφ των ηλεκτρικϊν λήψεων θα αναφζρονται ςτισ Σεχνικζσ Προςφορζσ.
IV. Πριν τθν υποβολι των τεχνικϊν προςφορϊν είναι απαραίτθτθ θ
επίςκεψθ/επιτόπια αυτοψία των Τποψθφίων Αναδόχων ςτο χϊρο
εγκατάςταςθσ του υπό προμικεια εξοπλιςμοφ τθσ οικείασ ΑΕΝ, κατόπιν
αιτιματόσ τουσ ςτθν αρμόδια ΑΕΝ, ϊςτε να εκτιμθκοφν λεπτομερϊσ οι
απαιτοφμενεσ εργαςίεσ. Η εν λόγω επίςκεψθ/αυτοψία κα βεβαιϊνεται
από τθν αρμόδια ΑΕΝ, και αντίςτοιχθ βεβαίωςθ κα προςκομίηεται με τθν
τεχνικι προςφορά από τουσ Τποψθφίουσ Αναδόχουσ.
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται για τθν ζγκαιρθ ενθμζρωςθ τθσ Ανακζτουςασ
Αρχισ *Αρμόδια ΑΕΝ και Διεφκυνςθ Προμθκειϊν και Εποπτείασ Αποκθκϊν
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3.2
3.2.1

3.3
3.3.1

3.3.2

(ΔΙΠΕΑ)+ - τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα, πριν τθν
ζναρξθ οποιονδιποτε εργαςιϊν, προκειμζνου να ετοιμαςτοφν οι ςχετικοί
χϊροι όπου απαιτείται.
ΣΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΤΣΗΜΑ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΧΕΙΡΙΜΟΤ ΤΓΡΟΤ
ΦΟΡΣΙΟΤ
Ι. Κατά τθν παράδοςθ των μθχανθμάτων, ςυςτθμάτων και ςυςκευϊν να
δοκεί μια πλιρθσ ςειρά τεχνικϊν εγχειριδίων με ςαφείσ οδθγίεσ χριςθσ και
λειτουργίασ του μθτρικοφ καταςκευαςτικοφ οίκου (Operation Manuals) με
αναλυτικι περιγραφι των αντίςτοιχων πρωτοκόλλων και λειτουργιϊν για
όλεσ τισ αντίςτοιχεσ εφαρμογζσ ςτθν αγγλικι γλϊςςα και ςτθν ελλθνικι
όπου αυτι είναι διακζςιμθ, κακϊσ και ςχεδίων, διαγραμμάτων και κάκε
άλλθ πλθροφορία για τθν ορκι χριςθ, ζλεγχο, ςυντιρθςθ και εντοπιςμό
κάκε ανωμαλίασ ςτθ λειτουργία των μθχανθμάτων, ςυςτθμάτων και
ςυςκευϊν, ςτθν αγγλικι γλϊςςα ι ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, ςτθν
ΑΕΝ/ΟΙΝΟΤΩΝ όπου κα πραγματοποιθκοφν οι ςχετικζσ προμικειεσ.
ΙΙ. Σα τεχνικά εγχειρίδια να δοκοφν ςε ζντυπθ και ςε θλεκτρονικι μορφι
(τουλάχιςτον ζνα αντίτυπο ςε ζκαςτθ μορφι).
ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΤΣΗΜΑ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΧΕΙΡΙΜΟΤ ΤΓΡΟΤ
ΦΟΡΣΙΟΤ
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εκπαιδεφςει με δαπάνθ του, πάνω ςτθ
λειτουργία του ςυςτιματοσ τρεισ (03) τουλάχιςτον εκπαιδευτζσ Πλοιάρχουσ τθσ χολισ για τουλάχιςτον (05) εργάςιμεσ μζρεσ, (5 θμζρεσ Χ
6 ϊρεσ θμερθςίωσ = 30 ϊρεσ ςυνολικά) πιςτοποιϊντασ τουσ αναλόγωσ. Η
εκπαίδευςθ κα πραγματοποιθκεί εντόσ του ςυμβατικοφ χρόνου.
Να υποβλθκεί κατά τθν τεχνικι προςφορά πλιρεσ αναλυτικό πρόγραμμα
εκπαίδευςθσ (προςδιοριςμόσ περιεχομζνου εκπαίδευςθσ για τουσ
εκπαιδευόμενουσ, προτεινόμενεσ ϊρεσ εκπαίδευςθσ ανά κεματικι
ενότθτα, κεματολογία, διάρκεια ςε ϊρεσ ανά ομάδα εκπαιδευόμενων για
κάκε κεματικό αντικείμενο, αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ τθσ
εκπαίδευςθσ ςε επίπεδο προτεινόμενων ωρϊν διδαςκαλίασ, εκπαιδευτζσ
και κατάλογο με το ςχετικό εκπαιδευτικό υλικό και άλλο τεκμθριωτικό
υλικό) που κα χρθςιμοποιθκεί κατά τθ διάρκεια τθσ εκπαίδευςθσ. Η
εκπαίδευςθ κα περιλαμβάνει τόςο τα κζματα χειριςμοφ και λειτουργίασ
του υπό προμικεια είδουσ όςο και για τθν απρόςκοπτθ και
αποτελεςματικι λειτουργία/ςυντιρθςθ του εξοπλιςμοφ.
Η εκπαίδευςθ και το εκπαιδευτικό υλικό κα είναι ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει με δαπάνθ του τθν πραγματοποίθςθ τθσ
εκπαίδευςθσ, θ οποία κα πραγματοποιθκεί με εκπαιδευτζσ του Αναδόχου.
Η εκπαίδευςθ κα πραγματοποιθκεί κατόπιν ςυνεννόθςθσ του Αναδόχου με
τθν ΑΕΝ/ΟΙΝΟΤΩΝ.
Η πραγματοποίθςθ τθσ εκπαίδευςθσ κα γίνεται ςτθν ΑΕΝ/ΟΙΝΟΤΩΝ
μετά τθν εγκατάςταςθ των μθχανθμάτων, των ςυςκευϊν και των
ςυςτθμάτων και κα ζχει ολοκλθρωκεί εντόσ του χρόνου παράδοςθσ
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.2.
Σο εκπαιδευτικό υλικό που απαιτείται να παρζχεται από τον Ανάδοχο για
τθν υποςτιριξθ και τθν ενίςχυςθ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ κα είναι
ςε μορφι ζντυπθ, CD ανά εκπαιδευόμενο ι/και ιςτοςελίδασ.
Ο Ανάδοχοσ κα χορθγιςει πιςτοποιθτικό παρακολοφκθςθσ τθσ
εκπαίδευςθσ ςε ζκαςτο εκπαιδευόμενο.
Ο Τποψιφιοσ Ανάδοχοσ υποχρεοφται επίςθσ να δθλϊςει ςτθν τεχνικι του
προςφορά ότι κα διακζςει ςτθν Ελλάδα κατάλλθλα εκπαιδευμζνο
προςωπικό (πζραν και ανεξάρτθτα του αντίςτοιχου τεχνικοφ προςωπικοφ
για παροχι υπθρεςιϊν εγκατάςταςθσ, ςυντιρθςθσ), για τθν επίδειξθ του
προςφερόμενου εξοπλιςμοφ ωσ και τθν εκπαίδευςθ του προςωπικοφ τθσ
αρμόδιασ Τπθρεςίασ τόςο επί του πλιρουσ φάςματοσ των δυνατοτιτων
που παρζχουν όςο επί τθσ απρόςκοπτθσ και αποτελεςματικισ λειτουργίασ
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3.4
3.4.1

3.4.2
3.4.3
3.4.4

3.4.5

3.4.6

3.5
3.5.1

του εξοπλιςμοφ.
ε περίπτωςθ που ο Τποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν διακζτει το ωσ άνω
προςωπικό, πρζπει ςτθν τεχνικι προςφορά του να υποβλθκεί βεβαίωςθ
του μθτρικοφ οίκου υπογεγραμμζνθ από νόμιμο/ουσ εκπρόςωπο/ουσ ότι θ
εκπαίδευςθ κα γίνει από δικό του εξειδικευμζνο προςωπικό ςτθν Ελλθνικι
ι Αγγλικι γλϊςςα με διερμθνεία ςτθν Ελλθνικι και με τουσ όρουσ που
αναφζρονται ςτο παρόν εδάφιο. Η εν λόγω βεβαίωςθ να ςυνοδεφεται από
επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, ςε περίπτωςθ που δεν είναι
ςτα ελλθνικά.
ΕΓΓΤΗΜΕΝΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΤΣΗΜΑ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΧΕΙΡΙΜΟΤ
ΤΓΡΟΤ ΦΟΡΣΙΟΤ
Ι. Ολόκλθροσ ο προςομοιωτισ κα ςυνοδεφεται από εγγυθμζνθ λειτουργία
για ζξι (6) τουλάχιςτον ζτθ με υποχρζωςθ επιςκευισ και αντικατάςταςθσ
εξαρτιματοσ όταν θ βλάβθ οφείλεται ςε ελαττωματικό εξάρτθμα ι κακι
εργαςία εκ μζρουσ του καταςκευαςτι (ο χρόνοσ μετράται από τθν
θμερομθνία οριςτικισ παραλαβισ του προςομοιωτι). Μεγαλφτεροσ
χρόνοσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ κα κεωρθκεί πλεονζκτθμα ςφμφωνα με
τον Πίνακα Κριτθρίων Αξιολόγθςθσ.
ΙΙ. Η επιςκευι κα πρζπει να ζχει ολοκλθρωκεί εντόσ εικοςιπζντε (25)
θμερϊν από τθ γνωςτοποίθςθ τθσ βλάβθσ ςτον προμθκευτι. Ο Ανάδοχοσ
κα υπόκειται ςε πρόςτιμο για κάκε θμζρα κακυςτζρθςθσ επιςκευισ τθσ
διαπιςτωκείςασ βλάβθσ, πζραν των εικοςιπζντε (25) θμερϊν, και ςε
περίπτωςθ μθ αντικατάςταςθσ του εξοπλιςμοφ ςφμφωνα με τθν
παράγραφο 3.4.4 τθσ παροφςθσ, ίςο με ποςοςτό 0,05% επί τθσ ςυνολικισ
αξίασ τθσ υμβατικισ τιμισ. Σο εν λόγω πρόςτιμο δεν κα υπερβαίνει το
25% τθσ υμβατικισ τιμισ.
Σο ςυνολικό κόςτοσ αποκατάςταςθσ (ανταλλακτικά, εργατικά, μετάβαςθ
κ.τ.λ.) κατά τθ διάρκεια τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ βαραίνει τον Ανάδοχο.
Ο επιτρεπόμενοσ χρόνοσ ακινθτοποίθςθσ κατά τθ διάρκεια τθσ εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ δεν πρζπει να ξεπερνά τον ζνα μινα ετθςίωσ.
Εναλλακτικά ςε περίπτωςθ που θ επιςκευι κακυςτεριςει πλζον του
προβλεπόμενου χρονικοφ διαςτιματοσ, ο Προμθκευτισ υποχρεοφται να
παραδϊςει ςτθν Τπθρεςία άλλθ λειτουργοφςα ςυςκευι, ίδιων ι
ανϊτερων τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν, μζχρι τθν αποκατάςταςθ τθσ βλάβθσ
τθσ πρϊτθσ (repair by replacement).
το πλαίςιο τθσ εξαετοφσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ να παρζχονται επιπλζον
και όλεσ οι τυχόν προβλεπόμενεσ από τα εγχειρίδια – οδθγίεσ του
καταςκευαςτι προγραμματιςμζνεσ ςυντθριςεισ και αναβακμίςεισ,
αδαπάνωσ για τον Φορζα (ανταλλακτικά, λογιςμικό, υλικά, εργατικά,
κόςτοσ μεταφοράσ – μετάβαςθσ – διαμονισ).
Με τθν παράδοςθ να υποβλθκεί ζγγραφθ διλωςθ για τθν προτεινόμενθ
διάρκεια τθσ περιόδου εγγυθμζνθσ λειτουργίασ από τθν θμερομθνία
οριςτικισ παραλαβισ του εξοπλιςμοφ. Επιςθμαίνεται ότι είναι ςτθν
ευχζρεια των υποψθφίων να προςφζρουν περίοδο εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ μεγαλφτερθ τθσ ελάχιςτθσ ηθτοφμενθσ των ζξι (6)ετϊν, από
τθν οριςτικι παραλαβι του ςυνόλου του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ και
το ςτοιχείο αυτό κα λάβει μεγαλφτερθ βακμολογία ςτθν τεχνικι
αξιολόγθςθ όπωσ ο χρόνοσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ περιλαμβάνεται ςτθν
Ομάδα Βϋ των Κριτθρίων Αξιολόγθςθσ του ςυγκεκριμζνου προςφερόμενου
Είδουσ.
ΕΞΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΗ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ
ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΧΕΙΡΙΜΟΤ ΤΓΡΟΤ ΦΟΡΣΙΟΤ
Με τθν τεχνικι προςφορά κα δοκεί γραπτι βεβαίωςθ του Τποψθφίου
Αναδόχου ι του καταςκευαςτι, ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι με επίςθμθ
μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ςε περίπτωςθ που δεν είναι ςτθν
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3.5.2

3.6
3.6.1

3.6.2

ελλθνικι, αναφορικά με τθ δυνατότθτασ προμικειασ ανταλλακτικϊν για
δζκα (10) τουλάχιςτον χρόνια με προκεςμία παράδοςθσ μζχρι ζνα (1) μινα
από τθν θμερομθνία παραγγελίασ.
Ο Τποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα υποβάλλει με τθν τεχνικι προςφορά ζναν
πίνακα με τα κφρια ανταλλακτικά κάκε εξοπλιςμοφ όπου κα αναγράφονται
τουλάχιςτον τα part numbers.
ΔΙΑΦΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΤΣΗΜΑ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΧΕΙΡΙΜΟΤ
ΤΓΡΟΤ ΦΟΡΣΙΟΤ
Ο Τποψιφιοσ Ανάδοχοσ, ι/και ο καταςκευαςτισ, εφόςον το υπό
προμικεια είδοσ (προςομοιωτισ χειριςμοφ υγροφ φορτίου)
καταςκευάηεται από διαφορετικό από τον Τποψιφιο Ανάδοχο οικονομικό
φορζα, κα πρζπει να διακζτει Πιςτοποιθτικό υςτιματοσ Διαχείριςθσ
Ποιότθτασ κατά ΕΝ ISO 9001:2015 ι νεότερο ι άλλο ιςοδφναμο από
διαπιςτευμζνο φορζα πιςτοποίθςθσ ςε ιςχφ κακ’όλθ τθ διάρκεια τθσ
ςφμβαςθσ. Κατά τθν κατάκεςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, να κατατεκεί
αντίγραφο του ανωτζρω πιςτοποιθτικοφ, το οποίο κα πρζπει να είναι εν
ιςχφ, νομίμωσ επικυρωμζνο. ε περίπτωςθ που το πιςτοποιθτικό δεν είναι
ςτα Ελλθνικά, να προςκομιςτεί επίςθμθ μετάφραςθ αυτοφ ςτθν Ελλθνικι
Γλϊςςα και νομίμωσ επικυρωμζνο.
Σο ςφνολο των προςφερόμενων ειδϊν να διακζτει Πιςτοποίθςθ ωσ εξισ:
(Α) Πιςτοποιθτικά ιμανςθσ CE (CE Mark ι Wheel Mark ι άλλο
αντίςτοιχο/ιςοδφναμο Πιςτοποιθτικό ιμανςθσ), ϊςτε να ικανοποιοφνται
οι αντίςτοιχεσ απαιτιςεισ τθσ Ε.Ε, ςφμφωνα με τθν «Απόφαςθ αρικ.
768/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και υμβουλίου τθσ
09/07/2008 όπωσ ιςχφουν για το κοινό πλαίςιο εμπορίασ προϊόντων και
κατάργθςθ τθσ απόφαςθσ 93/465/ΕΟΚ του υμβουλίου» και τον
«Κανονιςμό (ΕΚ) αρικ. 765/2008 τθσ 09/07/2008 όπωσ ιςχφουν για τον
κακοριςμό των απαιτιςεων διαπίςτευςθσ και εποπτείασ τθσ αγοράσ όςον
αφορά τθν εμπορία των προϊόντων και για τθν κατάργθςθ του κανονιςμοφ
(ΕΟΚ) αρικ. 339/93 του υμβουλίου» όπωσ ιςχφει ςιμερα και τθσ Οδθγίασ
96/98/ΕΚ ςχετικισ με τον εξοπλιςμό των πλοίων όπωσ ιςχφει, όπου
απαιτείται και όπου βρίςκει αυτι εφαρμογι για τον προςφερόμενο
εξοπλιςμό. ε περίπτωςθ που κάποιο εκ των ειδϊν του προςφερόμενου
εξοπλιςμοφ εξαιρείται βάςει νομοκεςίασ από το να φζρει ςιμανςθ CE, ο
Τποψιφιοσ Ανάδοχοσ να το τεκμθριϊνει επαρκϊσ ςτθν τεχνικι του
προςφορά.
(Β) Όςον αφορά ςτουσ θλεκτρονικοφσ υπολογιςτζσ κα πρζπει να
υποβάλλονται επίςθσ πιςτοποιθτικά για τα κάτωκι ι ιςοδφναμα αυτϊν:
-Ηλεκτρομαγνθτικισ ςυμβατότθτασ (EMC) και θλεκτρομαγνθτικϊν
παρεμβολϊν (EMI),
- Εξοικονόμθςθσ ενζργειασ (energy Star 5.0) και
- Πιςτοποίθςθ EPEAT Gold.

4
4.1

4.2

Σα ανωτζρω (Α) και (Β) πιςτοποιθτικά να κατατεκοφν κατά τθν παράδοςθ.
Κατά τθν κατάκεςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, να κατατεκεί Τπεφκυνθ
Διλωςθ του/των νομίμου/ων εκπροςϊπου/ων του Τποψθφίου Αναδόχου
ςχετικά με τθν πλιρωςθ τθσ εν λόγω απαίτθςθσ, κακϊσ και ότι δεςμεφεται
με μζριμνα, ευκφνθ και δαπάνεσ του να προςκομίςει αντίγραφα των
ανωτζρω πιςτοποιθτικϊν κατά τθν παράδοςθ των ειδϊν.
ΟΜΑΔΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
Σα κριτιρια τεχνικισ αξιολόγθςθσ κατατάςςονται ςτισ ομάδεσ:
Α. Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν και Ποιότθτασ Απόδοςθσ.
Β. Σεχνικισ Τποςτιριξθσ και Κάλυψθσ.
Κάκε ομάδα χωρίηεται ςε μία ι περιςςότερεσ υποομάδεσ, οι ςυντελεςτζσ
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4.3

βαρφτθτασ και οι βακμοί των οποίων δίνονται ςτον παρακάτω Πίνακα. Για
κάκε προςφορά βακμολογοφνται τα επιμζρουσ ςτοιχεία των ομάδων (ι
υποομάδων). Η βακμολογία κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από
100-120 βακμοφσ. Η βακμολογία των επί μζρουσ ςτοιχείων των
προςφορϊν είναι 100 βακμοί για τισ περιπτϊςεισ που ικανοποιοφνται
ακριβϊσ όλοι οι όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν. Η βακμολογία αυτι
αυξάνεται ζωσ 120 βακμοφσ όταν υπερκαλφπτονται οι τεχνικζσ
προδιαγραφζσ. Η ςυνολικι βακμολογία κυμαίνεται από 100 ζωσ 120
βακμοφσ.
Για τισ παραπάνω ομάδεσ ορίηεται ςχετικόσ ςυντελεςτισ βαρφτθτασ
που ανζρχεται ςε ποςοςτό επί τοισ εκατό 80 και 20 για κάκε ομάδα
αντίςτοιχα. Σο άκροιςμα των ςχετικϊν ςυντελεςτϊν βαρφτθτασ των
Ομάδων Κριτθρίων Αξιολόγθςθσ ανζρχεται ςε 100. Η βακμολόγθςθ
και κατάταξθ των προςφορϊν γίνεται ςφμφωνα με τον τφπο:
U = ς1*Κ1 + ς2*Κ2+ ……..+ςν*Κν (1)
Όπου «ςν» είναι ο ςυντελεςτισ βαρφτθτασ του κριτθρίου ανάκεςθσ
Κν και ιςχφει ς1+ς2+….+ςν = 1.
Κάκε κριτιριο αξιολόγθςθσ βακμολογείται αυτόνομα με βάςθ τα
ςτοιχεία τθσ προςφοράσ.

5
5.1

Η ςτακμιςμζνθ βακμολογία του κάκε ςτοιχείου των ομάδων είναι το
γινόμενο του επί μζρουσ ςυντελεςτι βαρφτθτασ του ςτοιχείου επί τθ
βακμολογία του και θ ςυνολικι βακμολογία τθσ κάκε προςφοράσ
είναι το άκροιςμα των ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν όλων των
ςτοιχείων και των δφο ομάδων. Η τελικι βακμολογία με βάςθ τα
παραπάνω κυμαίνεται από 100 ζωσ 120 βακμοφσ.
ΜΕΘΟΔΟ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Για τθν βακμολόγθςθ των ςτοιχείων του πίνακα αξιολόγθςθσ κα
χρθςιμοποιθκεί ο παρακάτω μακθματικόσ τφποσ:
Βακμόσ = 100+20 * (Μ προςφ. – Μ ελαχ.) / (Μ μζγ. – Μ ελαχ.),
Όπου:
«Μ προςφ. » είναι θ προςφερόμενθ τιμι/υπερκάλυψθ του όρου βάςει τθσ
προςφοράσ του Τποψθφίου Αναδόχου
«Μ ελαχ. » είναι θ ελάχιςτθ τιμι/ικανοποίθςθ του όρου βάςει τθσ
παροφςασ τεχνικισ προδιαγραφισ
«Μ μζγ. » είναι θ μζγιςτθ τιμι βάςει τθσ παροφςασ τεχνικισ
προδιαγραφισ ι ςε περίπτωςθ που ορίηεται θ μζγιςτθ υπερκάλυψθ
του όρου βάςει του ςυνόλου προςφορϊν των Τποψθφίων Αναδόχων.
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ΠΙΝΑΚΑ ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΟΜΑΔΑ Α
ΓΕΝΙΚΑ
Κατηγορίεσ πλοίων
(Επιπλζον κατθγορία πλοίου “LPG Carrier” κα
κεωρθκεί πλεονζκτθμα)
UPS
(Επιπλζον χρόνοσ υποςτιριξθσ κα κεωρθκεί
πλεονζκτθμα)
Φωτεινότητα
(Μεγαλφτερθ
φωτεινότθτα
κα
κεωρθκεί
πλεονζκτθμα)
Λάμπα εφεδρείασ
(Επιπλζον λάμπεσ εφεδρείασ κα κεωρθκοφν
πλεονζκτθμα)
ΣΑΘΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΗ
Οθόνεσ μόνιτορ τφπου LED
(Μεγαλφτεροσ αρικμόσ κα κεωρθκεί πλεονζκτθμα)
Σαχφτητα ζγχρωμησ εκτφπωςησ
(Μεγαλφτεροσ ταχφτθτα ζγχρωμθσ εκτφπωςθσ κα
κεωρθκεί πλεονζκτθμα)
Πρόςθετα ςετ μελάνια
(Μεγαλφτεροσ αρικμόσ πρόςκετων μελανιϊν κα
κεωρθκοφν πλεονζκτθμα)
ΣΑΘΜΟ ΕΡΓΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΟΜΕΝΟΤ
Διαγϊνιοσ
(μεγαλφτερθ διαγϊνιοσ κα κεωρθκεί πλεονζκτθμα)
Πετρελαιοφόρο πλοίο oil tanker Crude oil carrier
(Λειτουργία προςομοίωςθσ διαρροισ φορτίου ςτο
κατάςτρωμα κα κεωρθκεί πλεονζκτθμα)
Πετρελαιοφόρο πλοίο oil tanker Crude oil carrier
(Λειτουργία
προςομοίωςθ
πυρκαγιάσ
ςτο
κατάςτρωμα και κατάςβεςθσ με το μόνιμο ςφςτθμα
κατάςβεςθσ πυρκαγιάσ του πλοίου (firefighting) κα
κεωρθκεί πλεονζκτθμα)
ΠετρελαιοφόροπλοίοoiltankerCrudeoilcarrier
(Λειτουργία ςυμπλιρωςθσ θλεκτρονικοφ βιβλίου
πετρελαίου χϊρων φορτίου (ORB Part II) από τον
εκπαιδευόμενο κα κεωρθκεί πλεονζκτθμα)
Δεξαμενόπλοιο μεταφοράσ προϊόντων πετρελαίου
(ProductCarrier)
(Λειτουργία προςομοίωςθσ διαρροισ φορτίου ςτο
κατάςτρωμα κα κεωρθκεί πλεονζκτθμα)
Δεξαμενόπλοιο μεταφοράσ προϊόντων πετρελαίου
(Product Carrier)
(Λειτουργία
προςομοίωςθ
πυρκαγιάσ
ςτο
κατάςτρωμα και κατάςβεςθσ με το μόνιμο ςφςτθμα
κατάςβεςθσ πυρκαγιάσ του πλοίου (firefighting) κα
κεωρθκεί πλεονζκτθμα)
Δεξαμενόπλοιο μεταφοράσ προϊόντων πετρελαίου
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ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ

ΤΝΣΕΛΕΣΗ
ΒΑΡΤΣΗΣΑ *%+

2.2
2.2.5

(40)
23

2.2.8

9

2.2.13(III)

4

2.2.13(IX)

4

2.3
2.3.1 (I)

(17)
9

2.3.2 (V)

5

2.3.2 (VI)

3

2.4
2.4.1 (III.γ.)

(23)
5

2.4.5 (θμείωςθ Ι)

2

2.4.5 (θμείωςθ ΙΙ)

2

2.4.5 (θμείωςθ ΙΙΙ)

2

2.4.6 (θμείωςθ Ι)

2

2.4.6 (θμείωςθ ΙΙ)

2

2.4.6 (θμείωςθ ΙΙΙ)
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(Product Carrier)
(Λειτουργία ςυμπλιρωςθσ θλεκτρονικοφ βιβλίου
πετρελαίου χϊρων φορτίου (ORB Part II) από τον
εκπαιδευόμενο κα κεωρθκεί πλεονζκτθμα)
Χημικό δεξαμενόπλοιο
2.4.7 (θμείωςθ Ι)
(Λειτουργία προςομοίωςθσ διαρροισ φορτίου ςτο
κατάςτρωμα κα κεωρθκεί πλεονζκτθμα)
Χημικό δεξαμενόπλοιο
2.4.7 (θμείωςθ ΙΙ)
(Λειτουργία
προςομοίωςθ
πυρκαγιάσ
ςτο
κατάςτρωμα και κατάςβεςθσ με το μόνιμο ςφςτθμα
κατάςβεςθσ πυρκαγιάσ του πλοίου (firefighting) κα
κεωρθκεί πλεονζκτθμα)
Χημικό δεξαμενόπλοιο
2.4.7 (θμείωςθ ΙΙΙ)
(Λειτουργία ςυμπλιρωςθσ θλεκτρονικοφ βιβλίου
πετρελαίου χϊρων φορτίου (ORB Part II) από τον
εκπαιδευόμενο κα κεωρθκεί πλεονζκτθμα)
φνολο ΟΜΑΔΑ Α
ΟΜΑΔΑ Β
ΕΓΓΤΗΜΕΝΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ
3.4
Εγγυθμζνθ λειτουργία άνω των ζξι (6)ετϊν κα
3.4.1
κεωρθκεί πλεονζκτθμα
φνολο ΟΜΑΔΑ B
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ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
ΕΙΔΟ: ΠΡΟΟΜΟΙΩΣΗ ΧΕΙΡΙΜΟΤ ΤΓΡΟΤ ΦΟΡΣΙΟΤ

ΕΝΟΣΗΣΑ
1
1.1

2

2.1
2.1.1

2.2
2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.2.4

2.2.5

ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ
ΠΡΟΟΜΟΙΩΣΗ ΧΕΙΡΙΜΟΤ ΤΓΡΟΤ ΦΟΡΣΙΟΤ
O προμθκευτισ ζλαβε γνϊςθ των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν (Σ.Π.)και
δεςμεφεται ότι κα ςυμμορφϊνεται με όλουσ τουσ όρουσ τθσ Σεχνικισ
Προδιαγραφισ του υπό προμικεια είδουσ, όπωσ αυτοίπεριγράφονται
λεπτομερϊσ ςτισ ακόλουκεσ απαιτιςεισ καιαποτελοφν αναπόςπαςτο
μζροσ τθσ Διακιρυξθσ.
ΣΕΧΝΙΚΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΓΙΑ ΤΣΗΜΑ ΠΡΟΟΜΟΙΩΣΗ ΧΕΙΡΙΜΟΤ ΤΓΡΟΤ
ΦΟΡΣΙΟΤ
Ακολουκοφν οι τεχνικζσ απαιτιςεισ για το ςφςτθμα προςομοίωςθσ
χειριςμοφ υγροφ φορτίου
ΚΟΠΟ & ΣΟΧΟ ΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΤΣΗΜΑΠΡΟΟΜΟΙΩΣΗ
ΧΕΙΡΙΜΟΤ ΤΓΡΟΤ ΦΟΡΣΙΟΤ
Η εξαςφάλιςθ υψθλισ ποιότθτασ εκπαιδευτικοφ και υλικοτεχνικοφ
εξοπλιςμοφ για τισ Δθμόςιεσ χολζσ Εμπορικοφ Ναυτικοφ, ο οποίοσ κα
ανταποκρίνεται τόςο ςτισ απαιτιςεισ τθσ εκνικισ και κοινοτικισ
νομοκεςίασ όςο και ςτο ςφγχρονο τεχνολογικό περιβάλλον τθσ ναυτιλίασ,
αποτελεί υψθλι προτεραιότθτα για το Τπουργείο Ναυτιλίασ και
Νθςιωτικισ Πολιτικισ. το πλαίςιο αυτό απαιτείται εκςυγχρονιςμόσ και
αναβάκμιςθ του εξοπλιςμοφ των χολϊν μζςω τθσ προμικειασ ςφγχρονου
εκπαιδευτικοφ εξοπλιςμοφ για αυτζσ.
Για το ςκοπό αυτό το Τπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ
προτίκεται να προβεί ςτθν προμικεια προςομοιωτι χειριςμοφ υγροφ
φορτίου o οποίοσ κα χρθςιμοποιθκεί για τθν κάλυψθ των εκπαιδευτικϊν
αναγκϊν των Δθμόςιων χολϊν Εμπορικοφ Ναυτικοφ (ΑΕΝ/ΙΟΝΙΩΝ
ΝΗΩΝ).
ΓΕΝΙΚΑ
Ο προςομοιωτισ χειριςμοφ υγροφ φορτίου (LiquidCargoHandlingsimulator)
κα αποτελείται από τουλάχιςτον ζξι (6) ςτακμοφσ εργαςίασ άςκθςθσ
ςπουδαςτϊν (trainee) και μίασ (1) κζςθ εκπαιδευτι (instructor).
Η προςομοίωςθ όλων των ςυςκευϊν (εξοπλιςμόσ κζςεων εργαςίασ και
εκπαιδευτι) κα επιτυγχάνεται με προςομοίωςθ βαςιςμζνθ ςε
Ηλεκτρονικοφσ Τπολογιςτζσ και Δίκτυα (PC - based).
Ο προςομοιωτισ χειριςμοφ υγροφ φορτίου κα είναι πλιρωσ επεκτάςιμοσ
για το μζλλον, για να προςτεκοφν και ςυνδεκοφν νζοι επιπλζον ςτακμοί
εργαςίασ εκπαιδευομζνων *ζωσ δζκα (10) τουλάχιςτον+ ςτο ίδιο ςφςτθμα.
Ο προςομοιωτισ κα παρζχει προςταςία ζναντι βλάβθσ ενόσ ι
περιςςοτζρων ςτακμϊν εργαςίασ εκπαιδευομζνων ϊςτε θ βλάβθ ενόσ ι
περιςςοτζρων ςτακμϊν να μθν επθρεάηει τθ λειτουργία των υπολοίπων.
Ο προςομοιωτισ κα προςομοιϊνει τουσ χειριςμοφσ φορτοεκφόρτωςθσ
όπωσ περιγράφονται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ για τισ ακόλουκεσ
τουλάχιςτον κατθγορίεσ πλοίων:
1) ProductCarrier,
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2) Oil Tanker (crude carrier),
3) ChemicalTanker,
4)LNGcarrier.
Σημείωςη: Εάν επιπλζον περιλαμβάνεται και κατηγορία πλοίου “LPGCarrier”
βαθμολογείται καλφτερα, ςφμφωνα με τον Πίνακα Κριτηρίων Αξιολόγηςησ.

2.2.6

Σο ςφςτθμα που κα επιλεγεί πρζπει να καλφπτει πλιρωσ τισ ακόλουκεσ
απαιτιςεισ εκπαίδευςθσ, ςφμφωνα με τθν ανακεωρθμζνθ STCW 2010:
Ι.
STCW 2010
Competence
Table A-II/1.10
Monitor the loading, stowage, securing, care during
Table A-II/3.6
the voyage and unloading of cargoes
Table A-II/1.13
Table A-II/3.8
Maintain seaworthiness of the ship
Table A-III/1.11
Table A-II/2.12
Plan and ensure safe loading, stowage, securing,
care during the voyage and unloading of cargoes
Table A-II/2.14
Carriage of dangerous goods
Table A-II/2.15
Control trim, stability and stress
Table A-III/2.10
Table A-II/2.16
Monitor and control compliance with legislative
Table A-III/2.11
requirements and measures to ensure safety of life
at sea and protection of the marine environment
Table A-II/2.19
Use of leadership and managerial skill
Table A-II/5.3
Contribute to the handling of cargo and stores
Oil and Chemical Tanker
Table A-V/1-1-1.1
Contribute to the safe cargo operation of oil and
chemical tankers
Table A-V/1-1-1.2
Take precautions to prevent hazards
Table A-V/1-1-1.3
Apply occupational health and safety precautions
and measures
Table A-V/1-1-1.5
Respond to emergencies
Table A-V/1-1-1.6
Take precautions to prevent pollution of the
environment from the release of oil or chemicals
Oil tanker
Table A-V/1-1-2.1
Ability to safely perform and monitor all cargo
Operations
Table A-V/1-1-2.2
Familiarity with physical and chemical properties of
oil cargoes
Table A-V/1-1-2.3
Take precautions to prevent hazards
Table A-V/1-1-2.4
Apply occupational health and safety precautions
Table A-V/1-1-2.5
Respond to emergencies
Table A-V/1-1-2.6
Take precautions to prevent pollution of the
environment
Table A-V/1-1-2.7
Monitor and control compliance with legislative
requirements
Chemical tanker
Table A-V/1-1-3.1
Ability to safely perform and monitor all cargo
operations
Table A-V/1-1-3.2
Familiarity with physical and chemical properties of
chemical cargoes
Table A-V/1-1-3.3
Take precautions to prevent hazards
Table A-V/1-1-3.4
Apply occupational health and safety precautions
Table A-V/1-1-3.5
Respond to emergencies
Table A-V/1-1-3.6
Take precautions to prevent pollution of the
environment
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Table A-V/1-1-3.7

Table A-V/1-2-1.1
Table A-V/1-2-1.2
Table A-V/1-2-1.3
Table A-V/1-2-1.5
Table A-V/1-2-1.6
Table A-V/1-2-2.1
Table A-V/1-2-2.2
Table A-V/1-2-2.3
Table A-V/1-2-2.4
Table A-V/1-2-2.5
Table A-V/1-2-2.6
Table A-V/1-2-2.7

2.2.7

Monitor and control compliance with legislative
requirements
Liquefied gas tanker
Contribute to the safe operation of a liquefied gas
tanker
Take precautions to prevent hazards
Apply occupational health and safety precautions
and measures
Respond to emergencies
Take precautions to prevent pollution of the
environment from the release of liquefied gases
Ability to safely perform and monitor all cargo
operations
Familiarity with physical and chemical properties of
liquefied gas cargoes
Take precautions to prevent hazards
Apply occupational health and safety precautions
Respond to emergencies
Take precautions to prevent pollution of the
environment
Monitor and control compliance with legislative
requirements

Regulation I/12
ΙΙ. A-I/12, B-I/12
IIΙ.Η ανταπόκριςθ του προςομοιωτι ςτθναπαίτθςθ τθσ παρ. 2.2.6.Ι πρζπει
να βεβαιϊνεται με ζγγραφθ διλωςθ του καταςκευαςτι ι του προμθκευτι
και πιςτοποίθςθ από διαπιςτευμζνο προσ τοφτο φορζα κατά το ςτάδιο
υποβολισ των τεχνικϊν προςφορϊν.Σα ανωτζρω να ςυνοδεφονται από
επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα ςτθν περίπτωςθ που δεν είναι
ςτα Ελλθνικά.
IV. ε περίπτωςθ αντίφαςθσ τθσ παροφςασ τεχνικισ προδιαγραφισ με τισ
ανωτζρω απαιτιςεισ τθσ STCW 2010, όπωσ ιςχφει ι τουσ πρότυπουσ
κφκλουσ του ΙΜΟ τθσ παραγράφου 2.2.7, υπεριςχφουν οι απαιτιςεισ τθσ
STCW 2010, όπωσ ιςχφει και των πρότυπων κφκλων του ΙΜΟ υπό τθν
επιφφλαξθ αυςτθρότερων απαιτιςεων τθσ παροφςασ Σεχνικισ
Προδιαγραφισ.
Σο ςφςτθμα κα πρζπει να εκπλθρϊνει επιπλζον τα ακόλουκα αντικείμενα
εκπαίδευςθσ ςφμφωνα με τουσ ακόλουκουσ πρότυπουσ κφκλουσ του IMO:
 ΙΜΟ Model Course 1.01, BASIC TRAINING FOR OIL AND CHEMICAL
TANKER CARGO OPERATIONS,
 ΙΜΟ Model Course 1.02 SPECIALIZED TRAINING FOR OIL TANKERS,
 ΙΜΟ Model Course 1.04 BASIC TRAINING FOR LIQUEFIED GAS TANKER
CARGO OPERATIONS,
 ΙΜΟ Model Course 1.06 SPECIALIZED TRAINING FOR LIQUEFIED GAS
TANKERS,
 ΙΜΟ Model Course 1.36 LIQUEFIED NATURAL GAS (LNG) TANKER
CARGO & BALLAST HANDLING SIMULATOR,
 ΙΜΟ Model Course 1.37 CHEMICAL TANKER CARGO & BALLAST
HANDLING SIMULATOR,
 ΙΜΟ Model Course 2.06 OIL TANKER CARGO AND BALLAST HANDLING
SIMULATOR.
Η ανταπόκριςθ του προςομοιωτι ςτισ παραπάνω απαιτιςεισ πρζπει να
βεβαιϊνεται με ζγγραφθ διλωςθ του καταςκευαςτι ι του υποψιφιου
Αναδόχου κατά το ςτάδιο υποβολισ των τεχνικϊν προςφορϊν. Η
βεβαίωςθ να ςυνοδεφεται από επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα
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ςτθν περίπτωςθ που δεν είναι ςτα Ελλθνικά.

2.2.8

2.2.9

2.2.10

2.2.11

2.2.12

2.2.13

2.2.14

Η εγκατάςταςθ προςομοίωςθσ (εκπαιδευτι και εκπαιδευομζνων) κα
υποςτθρίηεται από μονάδα ι μονάδεσ UPS που κα προςφερκοφν από τον
Ανάδοχο χωρίσ επιπρόςκετο κόςτοσ για το ΤΝΑΝΠ, ικανι/ζσνα
υποςτθρίηει/ουν τθ λειτουργία του για τουλάχιςτον 10 λεπτά (δεν
περιλαμβάνει τθ λειτουργία τθσ ςυςκευισ προβολζα, του
πολυμθχανιματοσ, του κλιματιςτικοφ και τθσ οκόνθσ προβολισ).
I. Σο κόςτοσ εγκατάςταςθσ (εργαςίεσ – ανταλλακτικά) κλιματιςμοφ (ψφξθ +
κζρμανςθ) ςτο χϊρο εγκατάςταςθσ του προςομοιωτι βαρφνει τον
Ανάδοχο. Η εγκατάςταςθ κα πραγματοποιθκεί με μζριμνα, ευκφνθ και
δαπάνεσ του Αναδόχου.
II. Ο κλιματιςμόσ να είναι κατάλλθλοσ για το ςυγκεκριμζνο ςφςτθμα
προςομοίωςθσ, τον αρικμό των ςπουδαςτϊν και για το μζγεκοσ τθσ
αίκουςασ.
III. Σα κλιματιςτικά/-ό πρζπει να: (α) είναι τφπου Inverter, (β) είναι υψθλισ
ενεργειακισ κλάςθσ τουλάχιςτον Α+, (γ) διακζτουν λειτουργία χαμθλοφ
κορφβου και (δ) διακζτουν ςφςτθμα αφφγρανςθσ αζρα.
Ο προςομοιωτισ κα πρζπει να λειτουργεί ςε κερμοκραςία περιβάλλοντοσ
ᵒ
ᵒ
από 10 C ζωσ 35 C και να τροφοδοτείται με τάςθ δικτφου πόλθσ AC 220230V-50/60 hz.
Θα προςφερκοφν ζξι (06) ςτακμοί/πάγκοι εργαςίασ εκπαιδευομζνων.
Κάκε ςτακμόσ/πάγκοσ εργαςίασ εκπαιδευομζνων κα είναι κατάλλθλοσ για
ταυτόχρονθ χριςθ από (03) τρεισ ςπουδαςτζσ. Επιπρόςκετα, κα
προςφερκεί ζνασ (01) ςτακμόσ εργαςίασ εκπαιδευτι (γραφείο, καρζκλα
γραφείου τροχιλατθ με χεροφλια και ςυρταριζρα γραφείου). Οι
κατάλλθλοι πάγκοι εργαςίασ και ςτιριξθσ του εξοπλιςμοφ εκπαιδευομζνων
και εκπαιδευτι, οι κζςεισ των εκπαιδευομζνων (06 ςτακμοί/πάγκοι
εργαςίασ Χ 3 καρζκλεσ, ςφνολο 18 καρζκλεσ) και του εκπαιδευτι (1
καρζκλα γραφείου τροχιλατθμε χεροφλια) και θ τοποκζτθςι τουσ κα γίνει
με μζριμνα, ευκφνθ και δαπάνεσ του Αναδόχου. Με τθν τεχνικι προςφορά
να δοκεί αναλυτικι τεχνικι περιγραφι των προςφερόμενων ειδϊν.
Ο προςομοιωτισ κα πρζπει να περιλαμβάνει ζνα ενςωματωμζνο ςφςτθμα
εκτίμθςθσ και αξιολόγθςθσ τθσ εκπαιδευτικισ προςπάκειασ κακϊσ και
ςφςτθμα αποτίμθςθσ. (debriefing)
Σο ςφςτθμα αποτίμθςθσ κα περιλαμβάνει ΠΡΟΒΟΛΙΚΟ (VideoProjector) με
τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά:
Ι. Σεχνολογία: ιςοδφναμθ με 3LCD.
ΙΙ. Ανάλυςθ (τουλάχιςτον): 1920X1080 pixels.
ΙΙΙ. Φωτεινότθτα (τουλάχιςτον): 3500Lumens.
IV. Αντίκεςθ (τουλάχιςτον): 1000:1.
V. Διάρκεια ηωισ λάμπασ (τουλάχιςτον): 4000 ϊρεσ.
VI. υνδζςεισ (τουλάχιςτον): HDMIin (2x), Ethernet, αςφρματθ
VII. Ενςωματωμζνα θχεία τουλάχιςτον 10W.
VIII. Εξαρτιματα για εγκατάςταςθ ςε οροφι.
IX. Πρόςκετθ λάμπα εφεδρείασ (αμοιβι).
Οιυποψιφιοι Ανάδοχοι ςτθν τεχνικι προςφορά τουσ να προςδιορίςουν
τον καταςκευαςτι, μοντζλο κακϊσ και τα τεχνικά χαρακτθριςτικά του
projector κακϊσ και τθσ οκόνθσ προβολισ.
Σο ςφςτθμα αποτίμθςθσ κα περιλαμβάνει και Οκόνθ Προβολισ τοίχου
θλεκτρικι:
I.
Διαςτάςεισ εικόνασ (τουλάχιςτον): 2X1,3 m.
II.
Σθλεχειριςτιριο: εμβζλεια τουλάχιςτον 10 μζτρα.
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2.2.15

2.2.16

2.3
2.3.1

2.3.2

2.3.3

2.3.4
2.3.5

2.3.6

III. Βακμόσ αντανάκλαςθσ: ιςοδφναμοσ με GAIN 1.0 ι ανϊτεροσ.
IV. Γωνία κζαςθσ (τουλάχιςτον): 140 degrees.
Σο ςφςτθμα να είναι εξοπλιςμζνο με υψθλϊν προδιαγραφϊν και
ςφγχρονου τφπου κάρτα γραφικϊν ϊςτε να υποςτθρίηει γραφικά 3D τθσ
οπτικοποίθςθσ.
Οιυποψιφιοι Ανάδοχοι ςτθν τεχνικι προςφορά να προςδιορίςουν τον
καταςκευαςτι, μοντζλο κακϊσ και τα τεχνικά χαρακτθριςτικά τθσ κάρτασ
γραφικϊν που κα χρθςιμοποιθκεί για τθν οπτικοποίθςθ.
Η τεχνικι προςφορά να ςυνοδεφεται από τεχνικά/περιγραφικά φυλλάδια,
ςτθν Ελλθνικι ι ςτθν Αγγλικι γλϊςςα, των προςφερόμενων ειδϊν με
ςκοπό τθν τεκμθρίωςθ των τεχνικϊν απαιτιςεων τθσ τεχνικισ
προδιαγραφισ. ε περίπτωςθ που για κάποια εκ των τεχνικϊν
χαρακτθριςτικϊν τθσ τεχνικισ προδιαγραφισ, δεν υπάρχει κάποιο
αντίςτοιχο τεκμθριωτικό υλικό, να προςκομίηεται με τθν τεχνικι
προςφορά, βεβαίωςθ του καταςκευαςτι των ειδϊν ςτθν οποία κα
αναφζρονται αναλυτικά τα εν λόγω τεχνικά χαρακτθριςτικά. Η εν λόγω
βεβαίωςθ να είναι ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα ι να ςυνοδεφεται από επίςθμθ
μετάφραςθ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα.
ΣΑΘΜΟ ΕΡΓΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΗ
I.
Ο ςτακμόσ εργαςίασ εκπαιδευτι κα διακζτει τουλάχιςτον τρείσ
(3) οκόνεσ μόνιτορ τφπου LED.Η μία (1) εξ αυτϊν κα ζχει
δυνατότθτα 3Dοπτικοποίθςθσ/CCTV των ςτακμϊν των
εκπαιδευομζνων.
II.
Οι οκόνεσ κα ζχουν ανάλυςθ τουλάχιςτον 1920Χ1080, διαγϊνιο
τουλάχιςτον 24’’, αντικαμβωτικζσ, γωνία κζαςθσ τουλάχιςτον
κατακόρυφθ/οριηόντια 176ᵒ/176ᵒ, χρόνο απόκριςθσ ≤ 8ms,
2
φωτεινότθτα ≥ 250 cd/m .
ΟιΤποψιφιοι Ανάδοχοι ςτθν τεχνικι προςφορά να προςδιορίςουν τον
καταςκευαςτι, μοντζλο κακϊσ και τα τεχνικά χαρακτθριςτικά των Η/Τ και
οκονϊν.
Πολυμθχάνθμα (ζγχρωμοσ εκτυπωτισ διπλισ όψθσ, ςαρωτισ,
αντιγραφικό) με τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά:
I.
Inkjet ζγχρωμοσ, αυτόματοσ εκτυπωτισ διπλισ όψθσ, ςαρωτισ,
αντιγραφικό και με αυτόματο τροφοδότθ εγγράφων (ADF).
II.
υνδζςεισ (τουλάχιςτον): USB, Θφρα Ethernet, Αςφρματθ.
III. Ανάλυςθ εκτφπωςθσ (τουλάχιςτον): 4800 X 1200 dpi.
IV. Σαχφτθτα αςπρόμαυρθσ εκτφπωςθσ (τουλάχιςτον): 20 ςελ/λεπτό.
V. Σαχφτθτα ζγχρωμθσ εκτφπωςθσ (τουλάχιςτον): 20 ςελ/λεπτό.
VI. Πρόςκετα ζνα (1) ςετ μελάνια.
Οι Τποψιφιοι Ανάδοχοι ςτθν τεχνικι προςφορά να προςδιορίςουν τον
καταςκευαςτι, μοντζλο κακϊσ και τα τεχνικά χαρακτθριςτικά του
πολυμθχανιματοσ.
Ο εκπαιδευτισ κα μπορεί να δθμιουργεί νζα ςενάρια (αςκιςεισ)
προςομοίωςθσ κακϊσ και να επεξεργάηεται τισ αποκθκευμζνεσ
αςκιςεισ χωρίσ περιοριςμό.
Ο εκπαιδευτισ κα μπορεί να παρακολουκιςει απευκείασ από τθν οκόνθ
του τισ ενζργειεσ των εκπαιδευομζνων κατά τθ διάρκεια τθσ άςκθςθσ.
Ο εκπαιδευτισ κα ζχει τθν δυνατότθτα προςωρινοφ ελζγχου των ςεναρίων
αςκιςεων με ςκοπό τθν επίδειξθ προτεινομζνων ενεργειϊν από τον
εκπαιδευτι.
Ο εκπαιδευτισ κα μπορεί να εκτελεί τουλάχιςτον τισ παρακάτω ενζργειεσ:
I.
Ζναρξθ, αλλαγι, διακοπι άςκθςθσ.
II.
Πάγωμα άςκθςθσ.
III.
Καταγραφι άςκθςθσ.
IV.
Καταγραφι ςυναγερμϊν.
V.
Καταγραφι ενεργειϊν εκπαιδευομζνων.
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VI.

2.3.7

2.3.8

2.3.9

2.3.10
2.3.11
2.4
2.4.1

2.4.2

2.4.3
2.4.4

Παρακολοφκθςθ ςυναγερμϊν (alarms) των ςτακμϊν των
εκπαιδευομζνων.
VII.
Επιλεκτικι επιλογι λειτουργίασ των ςτακμϊν εκπαίδευςθσ.
VIII.
Ζλεγχο του ρυκμοφ τθσ άςκθςθσ (τρζξιμο, πάγωμα, επαναφορά).
IX.
Επιλογισ διαφορετικοφ ςεναρίου άςκθςθσ ςε κάκε ςτακμό
εκπαιδευομζνου.
X.
Ηλεκτρονικι ανάκεςθ των ςεναρίων αςκιςεων των
εκπαιδευομζνων.
XI.
Διαγραφι αρχείων.
Ο ςτακμόσ του εκπαιδευτι κα περιλαμβάνει ςφςτθμα επικοινωνίασ που κα
επιτρζπει να πραγματοποιοφνται επικοινωνίεσ πλοίου (εκπαιδευομζνου)
και ξθράσ (εκπαιδευτι) κατά τθ διάρκεια των αςκιςεων.
Ο εκπαιδευτισ κα μπορεί να επιλζγει και προβάλει τισ αςκιςεισ που ζχουν
καταγραφεί με ςκοπό τθν ανάλυςθ-αποτίμθςθ (debriefing) τθσ άςκθςθσ. Ο
εκπαιδευτισ κα ζχει δυνατότθτα ελζγχου του ρυκμοφ playback των
καταγραμμζνων αςκιςεων (αργι, γριγορθ κίνθςθ, μετάβαςθ προσ τα
εμπρόσ ι προσ τα πίςω ςε προκακοριςμζνο χρόνο).
I. Ο εκπαιδευτισ κα ζχει τθ δυνατότθτα πρόκλθςθσ και επαναφοράσ
διαφόρων βλαβϊν (faults)/δυςλειτουργιϊν και προβλθμάτων ςε
κατάλλθλεσ ςτιγμζσ κατά τθ διάρκεια τθσ λειτουργίασ τθσ άςκθςθσ ςτον
εξοπλιςμό του προςομοιοφμενου μοντζλου ςτουσ ςτακμοφσ των
εκπαιδευομζνων ι και να είναι μζροσ του ςεναρίου τθσ άςκθςθσ.
II. Οι παραπάνω βλάβεσ και δυςλειτουργίεσ να μποροφν επίςθσ να
απομονωκοφν και να αφοροφν ςυγκεκριμζνα ςυςτιματα, υποςυςτιματα,
δίκτυα προκειμζνου να ελεγχκεί θ αλλθλεπίδραςθ.
III. τθν προςφορά πρζπει να περιλαμβάνεται πλιρθσ κατάλογοσ των
ςφαλμάτων και δυςλειτουργιϊν που μποροφν να προκλθκοφν.
Ο εκπαιδευτισ να ζχει τθ δυνατότθτα εμφάνιςθσ ςτθν οκόνθ του
εκπαιδευομζνου κατά τθ διάρκεια τθσ άςκθςθσ μθνυμάτων κειμζνου.
Ο ςχεδιαςμόσ με τθ κζςθ του εκπαιδευτι κα είναι εργονομικόσ και φιλικόσ
προσ το χριςτθ.
ΣΑΘΜΟ ΕΡΓΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΟΜΕΝΟΤ
I. Ο ςτακμόσ εργαςίασ εκπαιδευόμενου κα διακζτει τζςςερα (4) μόνιτορ.
II. Σα δφο μόνιτορ κα χρθςιμεφουν για να παρουςιάηουν console paneldisplays και τα άλλα δφο 3Dοπτικοποίθςθ και ςφςτθμα CCTV για
επιτιρθςθ πολλαπλϊν χϊρων καταςτρϊματοσ με δυνατότθτα εναλλαγισ
παρουςίαςθσ οι τρεισ (3) οκόνεσ ςε consoledisplays και θ μία (1) με
οπτικοποίθςθ.
III. Σα μόνιτορ κα είναι (α) τφπου LED/IPS, (β) ανάλυςθσ τουλάχιςτον
1920Χ1080, (γ) διαγωνίου τουλάχιςτον 21”, (δ) χαμθλισ ενεργειακισ
κατανάλωςθσ, (ε) αντικαμβωτικά (ςτ) γωνία κζαςθσ τουλάχιςτον
κατακόρυφθ/οριηόντια 176ᵒ/176ᵒ (η) χρόνο απόκριςθσ ≤ 8ms, (θ)
2
φωτεινότθτα ≥ 250 cd/m .
Οι Τποψιφιοι Ανάδοχοι ςτθν τεχνικι προςφορά να προςδιορίςουν τον
καταςκευαςτι, μοντζλο κακϊσ και τα τεχνικά χαρακτθριςτικά των μόνιτορ.
Κάκε ςτακμόσ/πάγκοσ εργαςίασ εκπαιδευομζνων κα είναι κατάλλθλοσ για
ταυτόχρονθ χριςθ από τρεισ (3) ςπουδαςτζσ και κα είναι εξοπλιςμζνοσ
από τουλάχιςτον δφο (2) Η/Τ με τα αντίςτοιχα πλθκτρολόγια και “ποντίκια”
για να υποςτθρίηει τισ λειτουργίεσ του.
Οι Τποψιφιοι Ανάδοχοι ςτθν τεχνικι προςφορά να προςδιορίςουν τον
καταςκευαςτι, μοντζλο κακϊσ και τα τεχνικά χαρακτθριςτικά των Η/Τ των
ςτακμϊν εργαςίασ.
Ρεαλιςτικότητα
Ο προςομοιωτισ χειριςμοφ υγροφ φορτίου κα προςομοιϊνει ζνα τυπικό
ςφςτθμα χειριςμοφ φορτίου που υφίςταται ςε εμπορικά πλοία
Κάκε μζροσ του εξοπλιςμοφ (ςυμπεριλαμβανομζνου του κλειςτοφ
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2.4.5

κυκλϊματοσ παρακολοφκθςθσ CCTV ι τθσ οπτικισ αναπαράςταςθσ
καταςτρϊματοσ) κα είναι τοποκετθμζνο με διάταξθ όμοια των πλοίων
ενςωματϊνοντασ τα απαιτοφμενα εξαρτιματα ςε οκόνεσ κακιςτϊντασ
εφικτι τθν πλιρθ λειτουργία των απαιτοφμενων εξαρτθμάτων από το
ςτακμό εργαςίασ.
Πετρελαιοφόροπλοίο (oil tanker) – Crude oil carrier
Ο προςομοιωτισ κα περιλαμβάνει τα παρακάτω εξαρτιματα και
υποςυςτιματα για το πλοίο και τισ λειτουργίεσ ζκτακτθσ ανάγκθσ του
(πετρελαιοφόρο) κατάλλθλα με το ςχεδιαςμό του τφπου του πλοίου:
I.
ςφςτθμα ελζγχου φορτίου,
II.
ςφςτθμα ελζγχου ζρματοσ,
III.
ςφςτθμα ελζγχου αδρανοφσ αερίου/εξαεριςμοφ,
IV.
ςφςτθμα COW (πλφςθ με αργό πετρζλαιο) και ςφςτθμα πλφςθσ
δεξαμενϊν με νερό ςυμπεριλαμβανομζνου του ςυςτιματοσ
παρακολοφκθςθσ τθσ πίεςθσ νεροφ πλφςθσ,
V.
ςφςτθμα ςυναγερμοφ (alarms),
VI.
ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ απόρριψθσ πετρελαίου (ODME),
VII.
ςφςτθμα ανίχνευςθσ αερίων – ελζγχου ατμόςφαιρασ δεξαμενϊν,
VIII.
ςφςτθμα ελζγχου κζρμανςθσ φορτίου,
IX.
ςφςτθμα ελζγχου αντλιϊν,
X.
φορθτό ςφςτθμα ανίχνευςθσ αερίων - ελζγχου ατμόςφαιρασ
δεξαμενϊν με δυνατότθτεσ διακρίβωςθσ (calibration),
XI.
ςφςτθμα αυτόματθσ εκφόρτωςθσ ςυμπεριλαμβανομζνων
δεξαμενϊν διαχωριςμοφ (separatortanks), αντλιϊν κενοφ
(vacuumpumps), και αυτόματου/χειροκίνθτου ελζγχου του
επιςτομίου κατάκλιψθσ των αντλιϊν,
XII.
ςφςτθμα αποςτράγγιςθσ ςωλθνϊςεων ςυμπεριλαμβανομζνθσ
αντλίασ αποςτράγγιςθσ και ςωλθνϊςεων MARPOL,
XIII.
ςφςτθμα ελζγχου αντλιϊν μεταφοράσ φορτίου,
XIV.
ανεμιςτιρασ αντλιοςταςίου και χειροκίνθτθ δυνατότθτα ελζγχου
αερίων,
XV.
τερματικι ςφνδεςθ και επιλεγμζνεσ δυνατότθτεσ φορτίου,
XVI.
οπτικό ςφςτθμα για «εξωτερικι» οπτικι εικόνα μζςα από π.χ.
φινιςτρίνι και/ι οπτικι εικόνα από κλειςτό κφκλωμα
παρακολοφκθςθσ εάν είναι κατάλλθλο για το προςομοιοφμενο
μοντζλο και περιβάλλον.

ΝΑΙ

Σημείωςη Ι: Εάν περιλαμβάνεται λειτουργία προςομοίωςησ διαρροήσ φορτίου ςτο
κατάςτρωμα βαθμολογείται καλφτερα, ςφμφωνα με τον Πίνακα Κριτηρίων
Αξιολόγηςησ.
Σημείωςη ΙΙ: Εάν περιλαμβάνεται λειτουργία προςομοίωςησ πυρκαγιάσ ςτο
κατάςτρωμα και κατάςβεςησ με το μόνιμο ςφςτημα κατάςβεςησ πυρκαγιάσ του
πλοίου (firefighting) βαθμολογείται καλφτερα, ςφμφωνα με τον Πίνακα Κριτηρίων
Αξιολόγηςησ.
Σημείωςη ΙΙΙ: Εάν περιλαμβάνεται λειτουργία ςυμπλήρωςησ ηλεκτρονικοφ βιβλίου
πετρελαίου χώρων φορτίου (ORB Part II)
από τον εκπαιδευόμενο
βαθμολογείταικαλφτερα, ςφμφωνα με τον Πίνακα Κριτηρίων Αξιολόγηςησ.

2.4.6

Δεξαμενόπλοιο μεταφοράσ προϊόντων πετρελαίου (ProductCarrier)
Ο προςομοιωτισ κα περιλαμβάνει τα παρακάτω εξαρτιματα και
υποςυςτιματα για το πλοίο και τισ λειτουργίεσ ζκτακτθσ ανάγκθσ
(δεξαμενόπλοιο μεταφοράσ προϊόντων πετρελαίου) κατάλλθλα ςτο
ςχεδιαςμό του τφπου του πλοίου:
I.
ςφςτθμα ελζγχου φορτίου,
II.
ςφςτθμα ελζγχου ζρματοσ,
III.
ςφςτθμα ελζγχου αδρανοφσ αερίου και εξαεριςμοφ,
IV.
ςφςτθμα COW και ςφςτθμα ελζγχου πλφςεωσ για γλυκό και
καλαςςινό νερό,
V.
ςφςτθμα ελζγχου κζρμανςθσ με ατμό/κερμαντικό ζλαιο ι ηεςτό
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VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.

νερό ανάλογα με τθν περίπτωςθ,
ςφςτθμα ανίχνευςθσ αερίων – ελζγχου ατμόςφαιρασ δεξαμενϊν,
φορθτό ςφςτθμα ανίχνευςθσ αερίων με δυνατότθτα
διακρίβωςθσ (calibration) ςφςτθμα ελζγχου αντλιϊν,
ςφςτθμα ελζγχου αντλιϊν μεταφοράσ φορτίου,
φορθτό ςφςτθμα ανίχνευςθσ αερίων - ελζγχου ατμόςφαιρασ
δεξαμενϊν με δυνατότθτεσ διακρίβωςθσ (calibration),
ςφςτθμα αποςτράγγιςθσ ςωλθνϊςεων ςυμπεριλαμβανομζνθσ
αντλίασ αποςτράγγιςθσ και ςωλθνϊςεων MARPOL,
ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ απόρριψθσ πετρελαίου (ODME),
ςφςτθμα ςυναγερμοφ (alarm),
ςφςτθμα ζκτακτθσ διακοπισ λειτουργίασ,
ανεμιςτιρασ αντλιοςταςίου (εάν υφίςταται ςτο προςομοιοφμενο
μοντζλο πλοίου) και χειροκίνθτθ δυνατότθτα ελζγχου αερίων,
τερματικι ςφνδεςθ και επιλεγμζνεσ δυνατότθτεσ φορτίου,
οπτικό ςφςτθμα για «εξωτερικι» οπτικι εικόνα μζςα από π.χ.
φινιςτρίνι και/ι οπτικι εικόνα από κλειςτό κφκλωμα
παρακολοφκθςθσ εάν είναι κατάλλθλο για το προςομοιοφμενο
μοντζλο και περιβάλλον.

Σημείωςη Ι: Εάν περιλαμβάνεται λειτουργία προςομοίωςησ διαρροήσ φορτίου ςτο
κατάςτρωμα βαθμολογείταικαλφτερα, ςφμφωνα με τον Πίνακα Κριτηρίων
Αξιολόγηςησ.
Σημείωςη ΙΙ: Εάν περιλαμβάνεται λειτουργία προςομοίωςησ πυρκαγιάσ ςτο
κατάςτρωμα και κατάςβεςησ με το μόνιμο ςφςτημα κατάςβεςησ πυρκαγιάσ του
πλοίου (firefighting) βαθμολογείται καλφτερα, ςφμφωνα με τον Πίνακα Κριτηρίων
Αξιολόγηςησ.
Σημείωςη ΙΙΙ: Εάν περιλαμβάνεται λειτουργία ςυμπλήρωςησ ηλεκτρονικοφ βιβλίου
πετρελαίου χώρων φορτίου (ORB Part II)
από τον εκπαιδευόμενο
βαθμολογείταικαλφτερα, ςφμφωνα με τον Πίνακα Κριτηρίων Αξιολόγηςησ.

2.4.7

Χημικό δεξαμενόπλοιο
Ο προςομοιωτισ κα περιλαμβάνει τα παρακάτω εξαρτιματα και
υποςυςτιματα για το πλοίο και τισ λειτουργίεσ ζκτακτθσ ανάγκθσ (χθμικό
δεξαμενόπλοιο) κατάλλθλα ςτο ςχεδιαςμό του τφπου του πλοίου:
I.
ςφςτθμα ελζγχου φορτίου,
II.
ςφςτθμα ελζγχου ζρματοσ,
III.
ςφςτθμα ελζγχου αδρανοφσ αερίου/αηϊτου και εξαεριςμοφ,
IV.
ςφςτθμα ελζγχου πλφςθσ για γλυκό και καλαςςινό νερό,
V.
ςφςτθμα ελζγχου κζρμανςθσ με ατμό/κερμαντικό ζλαιο ι ηεςτό
νερό ανάλογα με τθν περίπτωςθ,
VI.
ςφςτθμα ελζγχου ςτεγνϊματοσ δεξαμενϊν,
VII.
ςφςτθμα ελζγχου αντλιϊν,
VIII.
ςφςτθμα ελζγχου αντλιϊν μεταφοράσ φορτίου,
IX.
ςφςτθμα ςυγκροτιματοσ υδραυλικισ ιςχφοσ (powerpacks) ι
πίνακεσ ελζγχου θλεκτροκινθτιρων ανάλογα με τθν περίπτωςθ,
X.
ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ απόρριψθσ πετρελαίου (ODME),
XI.
ςφςτθμα ανίχνευςθσ αερίων,
XII.
ςφςτθμα ςυναγερμοφ (alarm),
XIII.
ςφςτθμα ζκτακτθσ διακοπισ λειτουργίασ,
XIV.
ςφςτθμα
λιψεων
manifolds
ςυμπεριλαμβανομζνων
ςωλθνϊςεων διαςταφρωςθσ (crossoverlines), ςωλθνϊςεων «U»
και δυνατότθτα ςφνδεςθσ «εφκαμπτων» αγωγϊν,
XV.
τερματικι ςφνδεςθ και επιλεγμζνεσ δυνατότθτεσ φορτίου,
XVI.
οπτικό ςφςτθμα για «εξωτερικι» οπτικι εικόνα μζςα από π.χ.
φινιςτρίνι και/ι οπτικι εικόνα από κλειςτό κφκλωμα
παρακολοφκθςθσ εάν είναι κατάλλθλο για το προςομοιοφμενο
μοντζλο και περιβάλλον.
Σημείωςη Ι: Εάν περιλαμβάνεται λειτουργία προςομοίωςησ διαρροήσ φορτίου ςτο
κατάςτρωμα βαθμολογείταικαλφτερα, ςφμφωνα με τον Πίνακα Κριτηρίων
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Αξιολόγηςησ.
Σημείωςη ΙΙ: Εάν περιλαμβάνεται λειτουργία προςομοίωςησ πυρκαγιάσ ςτο
κατάςτρωμα και κατάςβεςησ με το μόνιμο ςφςτημα κατάςβεςησ πυρκαγιάσ του
πλοίου (firefighting) βαθμολογείται καλφτερα, ςφμφωνα με τον Πίνακα Κριτηρίων
Αξιολόγηςησ.
Σημείωςη ΙΙΙ: Εάν περιλαμβάνεται λειτουργία ςυμπλήρωςησ ηλεκτρονικοφ βιβλίου
πετρελαίου χώρων φορτίου (ORB Part II) και βιβλίου φορτίου (cargorecordbook) από
τον εκπαιδευόμενο βαθμολογείταικαλφτερα, ςφμφωνα με τον Πίνακα Κριτηρίων
Αξιολόγηςησ.

2.4.8

2.4.9

2.4.10

Δεξαμενόπλοιο μεταφοράσ υγροποιημζνου φυςικοφ αερίου (LNG)
Ο προςομοιωτισ κα περιλαμβάνει τα παρακάτω εξαρτιματα και
υποςυςτιματα για το πλοίο και τισ λειτουργίεσ ζκτακτθσ ανάγκθσ
(δεξαμενόπλοιο μεταφοράσ υγροποιθμζνου φυςικοφ αερίου) κατάλλθλα
με το ςχεδιαςμό του τφπου του πλοίου:
I. ςφςτθμα ελζγχου φορτίου και ζνδειξθ διαδικαςιϊν εντόσ των
δεξαμενϊν,
II. ςφςτθμα ελζγχου ζρματοσ,
III. ςφςτθμα ελζγχου αδρανοφσ αερίου/αηϊτου και εξαεριςμοφ,
IV. ςφςτθμα ελζγχου αντλιϊν,
V. ςφςτθμα ςυμπιεςτϊν φορτίου υψθλϊν δυνατοτιτων
(highdutycargocompressors),
VI. ςφςτθμα ςυμπιεςτϊν φορτίου χαμθλϊν δυνατοτιτων
(lowdutycargocompressors),
VII. ςυςτιματα ςυγκράτθςθσ δεξαμενϊν φορτίου (δακτυλιοειδισ
χϊροσ και χϊροσ κυτϊν για τφπου ςφαιρικό (spherical) και
πρωτεφοντα/δευτερεφοντα φραγμό για τθν τφπου μεμβράνθσ membranes),
VIII. ςφςτθμα ελζγχου χϊρου μόνωςθσ (insulationspace),
IX. ςφςτθμα κζρμανςθσ ςτεγανϊν χϊρων - cofferdam (μόνο για
τφπουσ μεμβράνθσ),
X. ςφςτθμα διαχείριςθσ αερίων εξάτμιςθσ (boil - off) και ατμϊν
(vapour) φορτίου,
XI. ςφςτθμα ανίχνευςθσ αερίων,
XII. εξατμιςτιρασ εξαναγκαςμοφ (forcingvaporizer),
XIII. εξατμιςτιρασLNG,
XIV. ςφςτθμα κζρμανςθσ χαμθλϊν δυνατοτιτων,
XV. ςφςτθμα κζρμανςθσ υψθλϊν δυνατοτιτων,
XVI. ςφςτθμα manifolds,
XVII. ςφςτθμα ελζγχου υψθλισ ςτάκμθσ και υπερπλιρωςθσ
δεξαμενϊν,
XVIII. εγκατάςταςθ ελζγχου και παρακολοφκθςθσ τθσ διαφοράσ πίεςθσ
δεξαμενϊν - κυτϊν και μόνωςθσ – κυτϊν,
XIX. ςφςτθμα ςυναγερμοφ (alarm),
XX. ςφςτθμα ζκτακτθσ διακοπισ λειτουργίασ,
XXI. τερματικι ςφνδεςθ και επιλεγμζνεσ δυνατότθτεσ φορτίου,
XXII. οπτικό ςφςτθμα για «εξωτερικι» οπτικι εικόνα μζςα από π.χ.
φινιςτρίνι και/ι οπτικι εικόνα από κλειςτό κφκλωμα
παρακολοφκθςθσ εάν είναι κατάλλθλο για το προςομοιοφμενο
μοντζλο και περιβάλλον.
Ρεαλιςμόσ ςυμπεριφοράσ
Ο προςομοιωτισ κα πρζπει να παρζχει ςτο χειριςτι όλεσ τισ πλθροφορίεσ
και τα όργανα ελζγχου όπωσ ςε ζνα πραγματικό πλοίο,
ςυμπεριλαμβανομζνων αςφαλιςτικϊν δικλείδων και ςυναγερμϊν. Όλα τα
όργανα ελζγχου κα πρζπει να ζχουν τθν ίδια λειτουργία και να χειρίηονται
με παρόμοιο τρόπο όπωσ ςε ζνα πραγματικό πλοίο.
Ο προςομοιωτισ κα πρζπει να επιτρζπει ςτο χειριςτι να αναλαμβάνει
οποιαδιποτε εργαςία ςε ςχζςθ με το χειριςμό υγροφ φορτίου και δεν κα
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2.4.11

2.4.12
2.4.13
2.4.14

2.4.15

2.4.16
2.4.17

2.4.18

2.4.19

2.4.20

2.4.21
2.4.22

2.4.23

2.4.24
2.4.25

2.4.26

πρζπει να είναι περιοριςτικι ςε χρόνο ι ενζργειεσ που απαιτοφνται και θ
επακόλουκθ προςομοίωςθ κα πρζπει να παρζχει υψθλό επίπεδο
πιςτότθτασ με πραγματικά αποτελζςματα.
Σα προςομοιοφμενα μοντζλα κα πρζπει να μποροφν να αναπαράγουν τθ
δυναμικι ςυμπεριφορά του ςυςτιματοσ χειριςμοφ φορτίου και των
παραμζτρων του.
Σα προςομοιοφμενα μοντζλα κα πρζπει να προςομοιϊνουν τα
εξαρτιματα, τισ διαδικαςίεσ και τα ςυςτιματα ελζγχου τουσ.
Η πιςτότθτα των προςομοιοφμενων μοντζλων κα πρζπει να
τεκμθριϊνεται.
Σο προςομοιοφμενο μοντζλο κα παρζχει δυνατότθτεσ που να επιτρζπουν
τθν ειςαγωγι και τθν επαναφορά δυςλειτουργιϊν ςε κατάλλθλεσ ςτιγμζσ
κατά τθ διάρκεια τθσ λειτουργίασ ανάλογα τθν περίπτωςθ.
Ο υπολογιςτισ ευςτάκειασ και κοπϊςεων κα υπολογίηει και κα προβάλλει
διαγραμματικά δυνάμεισ διάτμθςθσ (SF), καμπτικζσ ροπζσ (BM) και
καμπφλεσ ευςτάκειασ με ορκότθτα ςτα υδροδυναμικά δεδομζνα του
προςομοιοφμενου πλοίου, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ λειτουργίασ
υπολογιςμοφ ευςτάκειασ ςε κατάςταςθ βλάβθσ. Οι παραπάνω
δυνατότθτεσ κα υπολογίηονται τόςο “online” όςο και “offline”.
Ο ερματιςμόσ κα πρζπει να είναι δυνατόσ τόςο με βαρφτθτα όςο και με
αντλίεσ.
Η ςφνκεςθ τθσ ατμόςφαιρασ των δεξαμενϊν κα ζχει πραγματικι
ςυμπεριφορά κερμοδυναμικισ αντίδραςθσ και κα υπολογίηει με ρεαλιςμό
τισ ςωςτζσ ποςότθτεσ οξυγόνου, υδρογονανκράκων και διοξειδίου του
άνκρακα ωσ λειτουργία τθσ προςομοιοφμενθσ λειτουργίασ
(αδρανοποίθςθ/ εξαεριςμόσ/ πλφςθ/ φόρτωςθ εκκακάριςθ με ατμοφσ gas-up).
Η ςφνκεςθ τθσ ατμόςφαιρασ των ςωλθνϊςεων κα ζχει πραγματικι
ςυμπεριφορά κερμοδυναμικισ αντίδραςθσ και κα υπολογίηει με ρεαλιςμό
τισ ςωςτζσ ποςότθτεσ οξυγόνου, υδρογονανκράκων και διοξειδίου του
άνκρακα ωσ λειτουργία τθσ προςομοιοφμενθσ λειτουργίασ
(αδρανοποίθςθ/ εξαεριςμόσ/ πλφςθ/ φόρτωςθ/ εκκακάριςθ με ατμοφσgas-up).
Σο αποτζλεςμα τθσ μεκόδου κακαριςμοφ δεξαμενϊν που χρθςιμοποιείται
(COW, πλφςθ με νερό, κζρμανςθ/ εκκακάριςθ (purging)/εξαεριςμόσ) κα
απεικονίηεται με οποιαδιποτε μζκοδο.
Όταν οι αντλίεσ λειτουργοφν παράλλθλα, θ επίδραςθ τθσ αναντιςτοιχίασ
ςτροφϊν ανά λεπτό/ροισ κα πρζπει να εκφράηεται με αφξθςθ ςτισ
κερμοκραςίεσ των κελυφϊν των ανάλογων αντλιϊν.
Η επίδραςθ τθσ ταχείασ διακοπισ κενοφ ςτθν πλευρά αναρρόφθςθσ των
φυγόκεντρων αντλιϊν (π.χ. αντλία ζρματοσ) κα πρζπει να είναι εμφανισ.
Οι κερμοκραςίεσ των ρουλεμάν, των κελυφϊν και των αξόνων αντλιϊν
φορτίου και ζρματοσ, ανάλογα τθν περίπτωςθ, κα πρζπει να είναι
εμφανείσ και να μεταβάλλονται ανάλογα με τθν κατάςταςθ λειτουργίασ
τουσ και τισ ςυνκικεσ περιβάλλοντοσ.
Οι αντλίεσ φορτίου κα πρζπει να δθμιουργοφν φυςαλίδεσ/ςπθλαιϊςεισ
ανάλογα με τθ ςφνκεςθ του φορτίου, τθν πίεςθ αναρρόφθςθσ, το ρυκμό
ροισ και τθν αντλία.
Σα επιςτόμια κα πρζπει να χρειάηονται μία ρεαλιςτικι χρονικι περίοδο για
να ανοίξουν και να κλείςουν – όχι να ανοίγουν ι να κλείνουν ςτιγμιαία.
Θα πρζπει να διατίκεται ςφςτθμα ανάκτθςθσ ανακυμιάςεων
(vaporrecoverysystem) με δυνατότθτα επιςτροφισ των ανακυμιάςεων
ςτθν ξθρά και με ενδείξεισ περιεκτικότθτασ ςε υδρογονάνκρακεσ και
οξυγόνο ςτθ ςωλινα επιςτροφισ με μζτρθςθ ςτα manifolds (ανάλογα με
τον τφπο του πλοίου).
Θα πρζπει να διατίκεται δυνατότθτα αδρανοποίθςθσ/αεριςμοφ των
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2.4.27

2.4.28
2.4.29
2.4.30

2.4.31

2.4.32

2.4.33

2.4.34
2.4.35

2.4.36

2.4.37

2.5
2.5.1

δεξαμενϊν φορτίου με μεκόδουσ εκτοπιςμοφ (displacement) ι διάλυςθσ
(dilution) με κακαρά μετριςιμθ διαφορά ςτο προφίλ των ανακυμιάςεων
(vapors).
Θα πρζπει να διατίκεται με οποιαδιποτε μζκοδο δυνατότθτα ελζγχου
θλεκτρικισ ςυνζχειασ (electricalcontinuity) των αγωγϊν φορτίου και
μανικϊν πλφςθσ των δεξαμενϊν πριν από τθ χριςθ τουσ.
Για χθμικό δεξαμενόπλοιο κα πρζπει να διατίκεται δυνατότθτα προςκικθσ
υλικοφ κακαριςμοφ δεξαμενϊν ςτο ςφςτθμα πλφςθσ.
Θα πρζπει να διατίκεται ςφςτθμα αυτόματθσ και χειροκίνθτθσ λειτουργίασ
για διακοπι λειτουργίασ ζκτακτθσ ανάγκθσ.
Για δεξαμενόπλοιο μεταφοράσ υγροποιθμζνου φυςικοφ αερίου:
Θα πρζπει να υπάρχει δυνατότθτα να ποικίλλει θ ιςχφσ που παρζχεται από
το μθχανοςτάςιο, και κατάλλθλεσ παράμετροι απαιτιςεων καυςίμων, ζτςι
ϊςτε τα ςυςτιματα να αντιδράςουν με κατάλλθλο ζλεγχο αερίων
εξάτμιςθσ (boil - off).
Ο προςομοιωτισ κα περιλαμβάνει ςφςτθμα επικοινωνίασ που κα επιτρζπει
να πραγματοποιοφνται εςωτερικζσ επικοινωνίεσ και επικοινωνίεσ πλοίου ξθράσ.
Ο προςομοιωτισ κα περιλαμβάνει επαρκι όργανα ελζγχου ςχετικά με
ςυγκεκριμζνουσ τφπουσ πλοίων προκειμζνου να βοθκά ςτθ ρεαλιςτικι
προςομοίωςθ τθσ διαςφνδεςθσ πλοίου - ξθράσ και τουσ απαιτοφμενουσ
ελζγχουσ/λειτουργίεσ:
1) ςφνδεςθ / αποςφνδεςθ αγωγϊν ξθράσ,
2) επιλογι φορτίου,
3) ζλεγχοσ ρυκμοφ ροισ,
4) πραγματοποίθςθ διακοπισ λειτουργίασ ζκτακτθσ ανάγκθσ,
5) ζλεγχοσ purging,
6) δυνατότθτεσ προςομοίωςθσ επιπτϊςεων υπερβολικϊν πιζςεων ςτισ
ςωλθνϊςεισ (lines) και επακόλουκων ενεργειϊν.
Λειτουργικό περιβάλλον
Θα πρζπει να υπάρχει δυνατότθτα προςομοίωςθσ περιοριςμϊν και
βλαβϊν κατά τθ μεταφορά του φορτίου που να προκαλοφνται από τον
προςομοιοφμενο τερματικό ςτακμό τθσ ξθράσ.
Θα πρζπει να υπάρχει δυνατότθτα προςομοίωςθσ διαδικαςίασ
μεταφόρτωςθσ (lighteringoperation) με οποιαδιποτε μζκοδο.
Θα πρζπει να υπάρχει δυνατότθτα λιψθσ δειγμάτων αερίων με
προςομοιοφμενα φορθτά όργανα λιψθσ δειγμάτων ατμόςφαιρασ ςε
δεξαμενζσ φορτίου, ςωλθνϊςεων ςτο κατάςτρωμα, manifolds, ςτο
αντλιοςτάςιο ι ςτο χϊρο των ςυμπιεςτϊν ανάλογα με τθν περίπτωςθ του
προςομοιοφμενου πλοίου.
Θα πρζπει να υπάρχει δυνατότθτα προγραμματιςμοφ των μθχανθμάτων
πλφςθσ των δεξαμενϊν και πραγματοποίθςθσ κφκλων λειτουργίασ
πλυςίματοσ, προκειμζνου να προςομοιϊνονται ρεαλιςτικά διαφορετικά
μοτίβα πλυςίματοσ (washingpattern) και να προςδιορίηεται θ
αποτελεςματικότθτά τουσ.
Θα πρζπει να υπάρχει θ δυνατότθτα επιλογισ ςτα ςενάρια των αςκιςεων
διαφορετικϊν τφπων φορτίων (cargoes) που ςυνικωσ μεταφζρουν οι
τφποι των προςομοιοφμενων πλοίων.
ΛΟΓΙΜΙΚΟ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ
I. Να διατεκεί ςε θλεκτρονικι μορφι το λογιςμικό του προςομοιωτι
(αρχεία εγκατάςταςθσ) και το λειτουργικό ςφςτθμα.
II. Σο λογιςμικό του προςομοιωτι και το λειτουργικό ςφςτθμα να
ςυνοδεφεται από τθν/τισ άδειεσ απεριόριςτθσ χριςθσ και ςιμανςθ (όπου
απαιτείται).
III. Όπου απαιτείται λογιςμικό προςομοίωςθσ, ο προμθκευτισ να
δεςμευτεί:
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(Α) Για τθν προμικεια και εγκατάςταςθ μελλοντικισ ζκδοςθσ (λόγω
αλλαγϊν απαιτιςεων ι λόγω βελτίωςθσ/αναβάκμιςθσ του λογιςμικοφ ι
λόγω ανάγκθσ να προςτεκοφν επιπλζον ςυςτιματα και υποςυςτιματα
πλοίου) δωρεάν εντόσ του χρόνου ιςχφοσ τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ.
(Β) Για τθν προμικεια λογιςμικοφ και παροχι οδθγιϊν εγκατάςταςθσ
μελλοντικισ ζκδοςθσ δωρεάν για τα επόμενα τρία (3) χρόνια μετά τθ λιξθ
τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ.
2.5.2

3

3.1
3.1.1

3.1.2
3.1.3

3.1.4

Σο λειτουργικό ςφςτθμα κα είναι βαςιςμζνο ςε λειτουργικό ςφςτθμα και
server νζασ τεχνολογίασ και κα υποςτθρίηεται πλιρωσ από τθν εταιρία
καταςκευισ.
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΣΗΜΑ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΧΕΙΡΙΜΟΤ ΤΓΡΟΤ ΦΟΡΣΙΟΤ
Ακολουκοφν οι ειδικοί όροι για το ςφςτθμα προςομοίωςθσ χειριςμοφ
υγροφ φορτίου.
ΠΑΡΑΔΟΗ/ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ/ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Ι. Ο Ανάδοχοσ με μζριμνα, ευκφνθ και δαπάνθ του κα αναλάβει τθ
μεταφορά, εγκατάςταςθ, ςφνδεςθ, δοκιμζσ παράδοςθσ και παραλαβισ του
εξοπλιςμοφ ςε πλιρθ και ικανοποιθτικι λειτουργία ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ
ΑΕΝ/ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ.
ΙΙ. Η μεταφορά των υπό προμικεια ειδϊν πραγματοποιείται ςφμφωνα με
τθν ιςχφουςα νομοκεςία. Ο Ανάδοχοσ αμζςωσ μετά τθ φόρτωςθ των υπό
προμικεια ειδϊν, είναι υποχρεωμζνοσ να γνωςτοποιιςει ςτθν αρμόδια
Τπθρεςία του ΤΝΑΝΠ (ΔΙΠΕΑ), κάκε ςτοιχείο ςχετικό με τθ φόρτωςθ και τθ
μεταφορά (άρκρο 211 του ν. 4412/2016).
Η εγκατάςταςθ-παράδοςθ κα πραγματοποιθκεί εντόσ ζξι (6) μηνϊν από
τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.

ΝΑΙ

Η παραλαβι του εξοπλιςμοφ (οριςτικι ποιοτικι και ποςοτικι) κα γίνει
μετά τθν εγκατάςταςθ του εξοπλιςμοφ, ςε κατάςταςθ πλιρουσ
λειτουργίασ ςτο χϊρο εγκατάςταςθσ τθσ ΑΕΝ/ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ, ωσ
ειδικότερα ορίηεται από τθν ςχετικι κείμενθ νομοκεςία,από Επιτροπι
Παρακολοφκθςθσ και Παραλαβισ θ οποία κα ςυγκροτθκεί ειδικά για τθν
εν λόγω προμικεια.
Ο Ανάδοχοσ υποχρεϊνεται να δϊςει οποιαδιποτε ςτοιχεία προζλευςθσ
των υλικϊν ικελε ηθτιςει ο φορζασ για τθ διαπίςτωςθ τθσ ποιότθτασ και
των χαρακτθριςτικϊν τουσ.
Ο φορζασ διατθρεί το δικαίωμα να ελζγχει κάκε προςκομιηόμενο είδοσ και
ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυμμορφϊνεται με τισ οδθγίεσ των αρμοδίων
υπθρεςιϊν του φορζα, για είδοσ το οποίο δεν εκπλθρϊνει τουσ
ςυμβατικοφσ όρουσ, που αναφζρονται ςτθν ποιότθτα και τα
χαρακτθριςτικά του.
Η παραλαβι του εξοπλιςμοφ κα γίνει ςτο χϊρο εγκατάςταςθσ τθσ οικείασ
ΑΕΝ. Ωσ χρόνοσ παραλαβισ ορίηεται διάςτθμα ενόσ (1) μθνόσ από τθν
θμερομθνία εγκατάςταςθσ- παράδοςθσ από τον Ανάδοχο και εφόςον
πραγματοποιθκεί ικανόσ αρικμόσ δοκιμαςτικϊν λειτουργιϊν κατά τθν
κρίςθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ Παρακολοφκθςθσ και Παραλαβισ, το υπό
προμικεια είδοσ, κα παραλθφκεί οριςτικά.
Συχόν βλάβεσ κατά τθ διάρκεια των δοκιμϊν βαρφνουν τον Ανάδοχο, ο
οποίοσ οφείλει με μζριμνα, ευκφνθ και δαπάνθ του να τισ αποκαταςτιςει
άμεςα. Μετά τθν αποκατάςταςθ τυχόν βλαβϊν ακολουκεί εκ νζου δοκιμι
του ςυςτιματοσ.
Οι διαγωνιηόμενοι Τποψιφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να υποβάλλουν ςτθν
τεχνικι τουσ προςφορά και όλα τα αναγκαία ςτοιχεία για τθ διαςφάλιςθ
των ςυνκθκϊν για τθν τεχνικά άρτια εγκατάςταςθ και κζςθ ςε πλιρθ
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3.1.5

3.1.6

3.1.7

λειτουργία του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ. τθν τεχνικι προςφορά, κα
αναφζρουν όλα τα αναγκαία τεχνικά ςτοιχεία (βάρθ, ενδεικτικι διάταξθ με
διαςτάςεισ των επί μζρουσ ςυςκευϊν, διαςτάςεισ και διαδρομζσ καναλιϊν
κλπ.) που απαιτοφνται για τθν προετοιμαςία από τθν ΑΕΝ/ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ
του χϊρου όπου ο Ανάδοχοσ κα εγκαταςτιςει τον εξοπλιςμό.
Ο Ανάδοχοσ υποχρεϊνεται να εκτελζςει πλιρωσ τθν εγκατάςταςθ του
εξοπλιςμοφ και να τον δοκιμάςει και παραδϊςει ςε πλιρθ λειτουργία
ςτουσ διατικζμενουσ χϊρουσ τθσ ΑΕΝ/ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ, με δικό του
ειδικευμζνο και αςφαλιςμζνο προςωπικό, με δικι του ολοκλθρωτικά
ευκφνθ, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ τζχνθσ και τθσ επιςτιμθσ και τθ
λοιπι ςχετικι νομοκεςία του ελλθνικοφ κράτουσ, τισ οδθγίεσ και τα ςχζδια
του καταςκευαςτικοφ οίκου και τζλοσ, τισ οδθγίεσ τθσ ΑΕΝ/ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ.
Η εγκατάςταςθ των μθχανθμάτων, των ςυςκευϊν και των ςυςτθμάτων κα
γίνει ςτουσ αντίςτοιχουσ χϊρουσ τθσ ΑΕΝ/ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ που κα
υποδειχκοφν από αυτι για τθν εγκατάςταςθ του εξοπλιςμοφ.
Με μζριμνα, ευκφνθ και δαπάνθ του Αναδόχου, θ εγκατάςταςθ των
μθχανθμάτων, των ςυςκευϊν και των ςυςτθμάτων κακϊσ και τα υλικά που
κα χρθςιμοποιθκοφν κα πρζπει να καλφπτουν πλιρωσ τουσ ςχετικοφσ
κανονιςμοφσ, τθν Ευρωπαϊκι και Εκνικι νομοκεςία, αναφορικά με τισ
θλεκτρολογικζσ και θλεκτρονικζσ εγκαταςτάςεισ και ςυςκευζσ, και τισ
θλεκτρομθχανολογικζσ εγκαταςτάςεισ/ςυςκευζσ/εξοπλιςμό, τθν αςφάλεια
και υγιεινι και να διαςφαλίηουν τθν ομαλι και πλιρθ λειτουργία των
θλεκτρολογικϊν και μθχανολογικϊν εγκαταςτάςεων των κτιριακϊν
υποδομϊν τθσ οικείασ ΑΕΝ. Ο Ανάδοχοσ με μζριμνα, ευκφνθ και δαπάνθ
του, κα προβαίνει ςε όλεσ τισ απαραίτθτεσ εργαςίεσ/προςφορά τυχόν
επιπρόςκετου εξοπλιςμοφ για τθν επίτευξθ των ανωτζρω. Με τθν τεχνικι
προςφορά να κατατεκεί Τπεφκυνθ Διλωςθ του νομίμου/ων
εκπροςϊπου/ων του Τποψθφίου Αναδόχου αναφορικά με τθν πλιρωςθ
τθσ απαίτθςθσ τθσ εν λόγω παραγράφου.
Ι. Η ΑΕΝ/ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ υποχρεοφται να παρζχει μόνο το χϊρο
εγκατάςταςθσ. Για τθν προετοιμαςία του χϊρου υπεφκυνοσ είναι ο
Ανάδοχοσ.
ΙΙ. ε περίπτωςθ που απαιτείται ιδιαίτερθ μζριμνα/εκτζλεςθ εργαςιϊν από
πλευράσ τροφοδοςίασ ςτουσ χϊρουσ εγκατάςταςθσ των μθχανθμάτων,
των ςυςκευϊν και των ςυςτθμάτων με τουσ απαραίτθτουσ πίνακεσ
διανομισ και αςφάλιςθσ του θλεκτρικοφ ρεφματοσ, κλιματιςμοφ, τοπικισ
δικτφωςθσ κα γίνεται με μζριμνα, ευκφνθ και δαπάνθ του Αναδόχου. Οι
εργαςίεσ ςφνδεςθσ από τον πίνακα διανομισ μζχρι το μθχάνθμα με τα
απαραίτθτα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν κα βαρφνουν τον Ανάδοχο και
κα πλθροφν τουσ κανονιςμοφσ αςφαλείασ των χϊρων εγκατάςταςθσ.
ΙΙΙ. Η διαμόρφωςθ του δαπζδου ςτιριξθσ και τα αναγκαία μζςα και υλικά
ςτιριξθσ των μθχανθμάτων και ςυςκευϊν κα γίνουν με μζριμνα, ευκφνθ
και δαπάνθ του Αναδόχου ζτςι ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ άρτια λειτουργία
του και θ άνετθ χριςθ και εκπαίδευςθ του προςωπικοφ. Οι απαιτήςεισ ςε
ιςχφ των ηλεκτρικϊν λήψεων θα αναφζρονται ςτισ Σεχνικζσ Προςφορζσ.
IV. Πριν τθν υποβολι των τεχνικϊν προςφορϊν είναι απαραίτθτθ θ
επίςκεψθ/επιτόπια αυτοψία των Τποψθφίων Αναδόχων ςτο χϊρο
εγκατάςταςθσ του υπό προμικεια εξοπλιςμοφ τθσ οικείασ ΑΕΝ, κατόπιν
αιτιματόσ τουσ ςτθν αρμόδια ΑΕΝ, ϊςτε να εκτιμθκοφν λεπτομερϊσ οι
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3.1.8

3.2
3.2.1

3.3
3.3.1

3.3.2

απαιτοφμενεσ εργαςίεσ. Η εν λόγω επίςκεψθ/αυτοψία κα βεβαιϊνεται
από τθν αρμόδια ΑΕΝ, και αντίςτοιχθ βεβαίωςθ κα προςκομίηεται με τθν
τεχνικι προςφορά από τουσ Τποψθφίουσ Αναδόχουσ.
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται για τθν ζγκαιρθ ενθμζρωςθ τθσ Ανακζτουςασ
Αρχισ *Αρμόδια ΑΕΝ και Διεφκυνςθ Προμθκειϊν και Εποπτείασ Αποκθκϊν
(ΔΙΠΕΑ)+- τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα, πριν τθν
ζναρξθ οποιονδιποτε εργαςιϊν, προκειμζνου να ετοιμαςτοφν οι ςχετικοί
χϊροι όπου απαιτείται.
ΣΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΤΣΗΜΑ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΧΕΙΡΙΜΟΤ ΤΓΡΟΤ
ΦΟΡΣΙΟΤ
Ι. Κατά τθν παράδοςθ των μθχανθμάτων, ςυςτθμάτων και ςυςκευϊν να
δοκεί μια πλιρθσ ςειρά τεχνικϊν εγχειριδίων με ςαφείσ οδθγίεσ χριςθσ και
λειτουργίασ του μθτρικοφ καταςκευαςτικοφ οίκου (OperationManuals) με
αναλυτικι περιγραφι των αντίςτοιχων πρωτοκόλλων και λειτουργιϊν για
όλεσ τισ αντίςτοιχεσ εφαρμογζσ ςτθν αγγλικι γλϊςςα και ςτθν ελλθνικι
όπου αυτι είναι διακζςιμθ, κακϊσ και ςχεδίων, διαγραμμάτων και κάκε
άλλθ πλθροφορία για τθν ορκι χριςθ, ζλεγχο, ςυντιρθςθ και εντοπιςμό
κάκε ανωμαλίασ ςτθ λειτουργία των μθχανθμάτων, ςυςτθμάτων και
ςυςκευϊν, ςτθν αγγλικι γλϊςςα ι ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, ςτθν
ΑΕΝ/ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ όπου κα πραγματοποιθκοφν οι ςχετικζσ προμικειεσ.
ΙΙ. Σα τεχνικά εγχειρίδια να δοκοφν ςε ζντυπθ και ςε θλεκτρονικι μορφι
(τουλάχιςτον ζνα αντίτυπο ςε ζκαςτθ μορφι).
ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΤΣΗΜΑ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΧΕΙΡΙΜΟΤ ΤΓΡΟΤ
ΦΟΡΣΙΟΤ
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εκπαιδεφςει με δαπάνθ του, πάνω ςτθ
λειτουργία του ςυςτιματοσ τρεισ (03) τουλάχιςτον εκπαιδευτζσ Πλοιάρχουσ τθσ χολισ για τουλάχιςτον (05) εργάςιμεσ μζρεσ, (5 θμζρεσ Χ
6 ϊρεσ θμερθςίωσ = 30 ϊρεσ ςυνολικά) πιςτοποιϊντασ τουσ αναλόγωσ. Η
εκπαίδευςθ κα πραγματοποιθκεί εντόσ του ςυμβατικοφ χρόνου.
Να υποβλθκεί κατά τθν τεχνικι προςφορά πλιρεσ αναλυτικό πρόγραμμα
εκπαίδευςθσ (προςδιοριςμόσ περιεχομζνου εκπαίδευςθσ για τουσ
εκπαιδευόμενουσ, προτεινόμενεσ ϊρεσ εκπαίδευςθσ ανά κεματικι
ενότθτα, κεματολογία, διάρκεια ςε ϊρεσ ανά ομάδα εκπαιδευόμενων για
κάκε κεματικό αντικείμενο, αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ τθσ
εκπαίδευςθσ ςε επίπεδο προτεινόμενων ωρϊν διδαςκαλίασ, εκπαιδευτζσ
και κατάλογο με το ςχετικό εκπαιδευτικό υλικό και άλλο τεκμθριωτικό
υλικό) που κα χρθςιμοποιθκεί κατά τθ διάρκεια τθσ εκπαίδευςθσ. Η
εκπαίδευςθ κα περιλαμβάνει τόςο τα κζματα χειριςμοφ και λειτουργίασ
του υπό προμικεια είδουσ όςο και για τθν απρόςκοπτθ και
αποτελεςματικι λειτουργία/ςυντιρθςθ του εξοπλιςμοφ.
Η εκπαίδευςθ και το εκπαιδευτικό υλικό κα είναι ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει με δαπάνθ του τθν πραγματοποίθςθ τθσ
εκπαίδευςθσ, θ οποία κα πραγματοποιθκεί με εκπαιδευτζσ του Αναδόχου.
Η εκπαίδευςθ κα πραγματοποιθκεί κατόπιν ςυνεννόθςθσ του Αναδόχου με
τθν ΑΕΝ/ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ.
Η πραγματοποίθςθ τθσ εκπαίδευςθσ κα γίνεται ςτθν ΑΕΝ/ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ
μετά τθν εγκατάςταςθ των μθχανθμάτων, των ςυςκευϊν και των
ςυςτθμάτων και κα ζχει ολοκλθρωκεί εντόσ του χρόνου παράδοςθσ
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.2.
Σο εκπαιδευτικό υλικό που απαιτείται να παρζχεται από τον Ανάδοχο για
τθν υποςτιριξθ και τθν ενίςχυςθ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ κα είναι
ςε μορφι ζντυπθ, CD ανά εκπαιδευόμενο ι/και ιςτοςελίδασ.
Ο Ανάδοχοσ κα χορθγιςει πιςτοποιθτικό παρακολοφκθςθσ τθσ
εκπαίδευςθσ ςε ζκαςτο εκπαιδευόμενο.
Ο Τποψιφιοσ Ανάδοχοσ υποχρεοφται επίςθσ να δθλϊςει ςτθν τεχνικι του
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3.4
3.4.1

3.4.2
3.4.3
3.4.4

3.4.5

3.4.6

προςφορά ότι κα διακζςει ςτθν Ελλάδα κατάλλθλα εκπαιδευμζνο
προςωπικό (πζραν και ανεξάρτθτα του αντίςτοιχου τεχνικοφ προςωπικοφ
για παροχι υπθρεςιϊν εγκατάςταςθσ, ςυντιρθςθσ), για τθν επίδειξθ του
προςφερόμενου εξοπλιςμοφ ωσ και τθν εκπαίδευςθ του προςωπικοφ τθσ
αρμόδιασ Τπθρεςίασ τόςο επί του πλιρουσ φάςματοσ των δυνατοτιτων
που παρζχουν όςο επί τθσ απρόςκοπτθσ και αποτελεςματικισ λειτουργίασ
του εξοπλιςμοφ.
ε περίπτωςθ που ο Τποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν διακζτει το ωσ άνω
προςωπικό, πρζπει ςτθν τεχνικι προςφορά του να υποβλθκεί βεβαίωςθ
του μθτρικοφ οίκου υπογεγραμμζνθ από νόμιμο/ουσ εκπρόςωπο/ουσ ότι θ
εκπαίδευςθ κα γίνει από δικό του εξειδικευμζνο προςωπικό ςτθν Ελλθνικι
ι Αγγλικι γλϊςςα με διερμθνεία ςτθν Ελλθνικι και με τουσ όρουσ που
αναφζρονται ςτο παρόν εδάφιο. Η εν λόγω βεβαίωςθ να ςυνοδεφεται από
επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, ςε περίπτωςθ που δεν είναι
ςτα ελλθνικά.
ΕΓΓΤΗΜΕΝΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΤΣΗΜΑ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΧΕΙΡΙΜΟΤ
ΤΓΡΟΤ ΦΟΡΣΙΟΤ
Ι. Ολόκλθροσ ο προςομοιωτισ κα ςυνοδεφεται από εγγυθμζνθ λειτουργία
για ζξι (6) τουλάχιςτον ζτθ με υποχρζωςθ επιςκευισ και αντικατάςταςθσ
εξαρτιματοσ όταν θ βλάβθ οφείλεται ςε ελαττωματικό εξάρτθμα ι κακι
εργαςία εκ μζρουσ του καταςκευαςτι (ο χρόνοσ μετράται από τθν
θμερομθνία οριςτικισ παραλαβισ του προςομοιωτι). Μεγαλφτεροσ
χρόνοσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ κα κεωρθκεί πλεονζκτθμα ςφμφωνα με
τον Πίνακα Κριτθρίων Αξιολόγθςθσ.
ΙΙ. Η επιςκευι κα πρζπει να ζχει ολοκλθρωκεί εντόσ εικοςιπζντε
(25)θμερϊν από τθ γνωςτοποίθςθ τθσ βλάβθσ ςτον προμθκευτι. Ο
Ανάδοχοσ κα υπόκειται ςε πρόςτιμο για κάκε θμζρα κακυςτζρθςθσ
επιςκευισ τθσ διαπιςτωκείςασ βλάβθσ, πζραν των εικοςιπζντε (25)
θμερϊν, και ςε περίπτωςθ μθ αντικατάςταςθσ του εξοπλιςμοφ ςφμφωνα
με τθν παράγραφο 3.4.6 τθσ παροφςθσ, ίςο με ποςοςτό 0,05% επί τθσ
ςυνολικισ αξίασ τθσ υμβατικισ τιμισ. Σο εν λόγω πρόςτιμο δεν κα
υπερβαίνει το 25% τθσ υμβατικισ τιμισ.
Σο ςυνολικό κόςτοσ αποκατάςταςθσ (ανταλλακτικά, εργατικά, μετάβαςθ
κ.τ.λ.) κατά τθ διάρκεια τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ βαραίνει τον Ανάδοχο.
Ο επιτρεπόμενοσ χρόνοσ ακινθτοποίθςθσ κατά τθ διάρκεια τθσ εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ δεν πρζπει να ξεπερνά τον ζνα μινα ετθςίωσ.
Εναλλακτικά ςε περίπτωςθ που θ επιςκευι κακυςτεριςει πλζον του
προβλεπόμενου χρονικοφ διαςτιματοσ, ο Προμθκευτισ υποχρεοφται να
παραδϊςει ςτθν Τπθρεςία άλλθ λειτουργοφςα ςυςκευι, ίδιων ι
ανϊτερων τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν, μζχρι τθν αποκατάςταςθ τθσ βλάβθσ
τθσ πρϊτθσ (repairbyreplacement).
το πλαίςιο τθσ εξαετοφσεγγυθμζνθσ λειτουργίασ να παρζχονται επιπλζον
και όλεσ οι τυχόν προβλεπόμενεσ από τα εγχειρίδια – οδθγίεσ του
καταςκευαςτι προγραμματιςμζνεσ ςυντθριςεισ και αναβακμίςεισ,
αδαπάνωσ για τον Φορζα (ανταλλακτικά, λογιςμικό, υλικά, εργατικά,
κόςτοσ μεταφοράσ – μετάβαςθσ – διαμονισ).
Με τθν παράδοςθ να υποβλθκεί ζγγραφθ διλωςθ για τθν προτεινόμενθ
διάρκεια τθσ περιόδου εγγυθμζνθσ λειτουργίασ από τθν θμερομθνία
οριςτικισ παραλαβισ του εξοπλιςμοφ. Επιςθμαίνεται ότι είναι ςτθν
ευχζρεια των υποψθφίων να προςφζρουν περίοδο εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ μεγαλφτερθ τθσ ελάχιςτθσ ηθτοφμενθσ των ζξι (6)ετϊν, από
τθν οριςτικι παραλαβι του ςυνόλου του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ και
το ςτοιχείο αυτό κα λάβει μεγαλφτερθ βακμολογία ςτθν τεχνικι
αξιολόγθςθ όπωσ ο χρόνοσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ περιλαμβάνεται ςτθν
Ομάδα Βϋ των Κριτθρίων Αξιολόγθςθσ του ςυγκεκριμζνου προςφερόμενου
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3.5
3.5.1

3.5.2

3.6
3.6.1

3.6.2

Είδουσ.
ΕΞΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΗ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ
ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΧΕΙΡΙΜΟΤ ΤΓΡΟΤ ΦΟΡΣΙΟΤ
Με τθν τεχνικι προςφορά κα δοκεί γραπτι βεβαίωςθ του Τποψθφίου
Αναδόχου ι του καταςκευαςτι, ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι με επίςθμθ
μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ςε περίπτωςθ που δεν είναι ςτθν
ελλθνικι, αναφορικά με τθ δυνατότθτασ προμικειασ ανταλλακτικϊν για
δζκα (10) τουλάχιςτον χρόνια με προκεςμία παράδοςθσ μζχρι ζνα (1) μινα
από τθν θμερομθνία παραγγελίασ.
Ο Τποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα υποβάλλει με τθν τεχνικι προςφορά ζναν
πίνακα με τα κφρια ανταλλακτικά κάκε εξοπλιςμοφ όπου κα αναγράφονται
τουλάχιςτον τα partnumbers.
ΔΙΑΦΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΤΣΗΜΑ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΧΕΙΡΙΜΟΤ
ΤΓΡΟΤ ΦΟΡΣΙΟΤ
Ο Τποψιφιοσ Ανάδοχοσ, ι/και ο καταςκευαςτισ, εφόςον το υπό
προμικεια
είδοσ(προςομοιωτισ
χειριςμοφ
υγροφ
φορτίου)
καταςκευάηεται από διαφορετικό από τον Τποψιφιο Ανάδοχο οικονομικό
φορζα, κα πρζπει να διακζτει Πιςτοποιθτικό υςτιματοσ Διαχείριςθσ
Ποιότθτασ κατά ΕΝ ISO 9001:2015 ι νεότερο ι άλλο ιςοδφναμο από
διαπιςτευμζνο φορζα πιςτοποίθςθσ ςε ιςχφ κακ’όλθ τθ διάρκεια τθσ
ςφμβαςθσ. Κατά τθν κατάκεςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, να κατατεκεί
αντίγραφο του ανωτζρω πιςτοποιθτικοφ, το οποίο κα πρζπει να είναι εν
ιςχφ, νομίμωσ επικυρωμζνο. ε περίπτωςθ που το πιςτοποιθτικό δεν είναι
ςτα Ελλθνικά, να προςκομιςτεί επίςθμθ μετάφραςθ αυτοφ ςτθν Ελλθνικι
Γλϊςςα και νομίμωσ επικυρωμζνο.
Σο ςφνολο των προςφερόμενων ειδϊν να διακζτει Πιςτοποίθςθ ωσ εξισ:
(Α) Πιςτοποιθτικά ιμανςθσ CE (CE Mark ι Wheel Mark ι άλλο
αντίςτοιχο/ιςοδφναμο Πιςτοποιθτικό ιμανςθσ), ϊςτε να ικανοποιοφνται
οι αντίςτοιχεσ απαιτιςεισ τθσ Ε.Ε , ςφμφωνα με τθν «Απόφαςθ αρικ.
768/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και υμβουλίου τθσ
09/07/2008 όπωσ ιςχφουν για το κοινό πλαίςιο εμπορίασ προϊόντων και
κατάργθςθ τθσ απόφαςθσ 93/465/ΕΟΚ του υμβουλίου» και τον
«Κανονιςμό (ΕΚ) αρικ. 765/2008 τθσ 09/07/2008 όπωσ ιςχφουν για τον
κακοριςμό των απαιτιςεων διαπίςτευςθσ και εποπτείασ τθσ αγοράσ όςον
αφορά τθν εμπορία των προϊόντων και για τθν κατάργθςθ του κανονιςμοφ
(ΕΟΚ) αρικ. 339/93 του υμβουλίου» όπωσ ιςχφει ςιμερα και τθσ Οδθγίασ
96/98/ΕΚ ςχετικισ με τον εξοπλιςμό των πλοίων όπωσ ιςχφει, όπου
απαιτείται και όπου βρίςκει αυτι εφαρμογι για τον προςφερόμενο
εξοπλιςμό.ε περίπτωςθ που κάποιο εκ των ειδϊν του προςφερόμενου
εξοπλιςμοφ εξαιρείται βάςει νομοκεςίασ από το να φζρει ςιμανςθ CE, ο
Τποψιφιοσ Ανάδοχοσ να το τεκμθριϊνει επαρκϊσ ςτθν τεχνικι του
προςφορά.
(Β) Όςον αφορά ςτουσ θλεκτρονικοφσ υπολογιςτζσ κα πρζπει να
υποβάλλονται επίςθσ πιςτοποιθτικά για τα κάτωκι ι ιςοδφναμα αυτϊν:
-Ηλεκτρομαγνθτικισ ςυμβατότθτασ (EMC) και θλεκτρομαγνθτικϊν
παρεμβολϊν (EMI),
- Εξοικονόμθςθσ ενζργειασ (energyStar 5.0) και
- Πιςτοποίθςθ EPEAT Gold.
Σα ανωτζρω (Α) και (Β) πιςτοποιθτικά να κατατεκοφν κατά τθν παράδοςθ.
Κατά τθν κατάκεςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, να κατατεκεί Τπεφκυνθ
Διλωςθ του/των νομίμου/ων εκπροςϊπου/ων του Τποψθφίου Αναδόχου
ςχετικά με τθν πλιρωςθ τθσ εν λόγω απαίτθςθσ, κακϊσ και ότι δεςμεφεται
με μζριμνα, ευκφνθ και δαπάνεσ του να προςκομίςει αντίγραφα των
ανωτζρω πιςτοποιθτικϊν κατά τθν παράδοςθ των ειδϊν.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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4
4.1

4.2

4.3

ΟΜΑΔΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
Σα κριτιρια τεχνικισ αξιολόγθςθσ κατατάςςονται ςτισ ομάδεσ:
Α. Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν και Ποιότθτασ Απόδοςθσ.
Β. Σεχνικισ Τποςτιριξθσ και Κάλυψθσ.
Κάκε ομάδα χωρίηεται ςε μία ι περιςςότερεσ υποομάδεσ, οι ςυντελεςτζσ
βαρφτθτασ και οι βακμοί των οποίων δίνονται ςτον παρακάτω Πίνακα. Για
κάκε προςφορά βακμολογοφνται τα επιμζρουσ ςτοιχεία των ομάδων (ι
υποομάδων). Η βακμολογία κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από
100-120 βακμοφσ. Η βακμολογία των επί μζρουσ ςτοιχείων των
προςφορϊν είναι 100 βακμοί για τισ περιπτϊςεισ που ικανοποιοφνται
ακριβϊσ όλοι οι όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν. Η βακμολογία αυτι
αυξάνεται ζωσ 120 βακμοφσ όταν υπερκαλφπτονται οι τεχνικζσ
προδιαγραφζσ. Η ςυνολικι βακμολογία κυμαίνεται από 100 ζωσ 120
βακμοφσ.
Για τισ παραπάνω ομάδεσ ορίηεται ςχετικόσ ςυντελεςτισ βαρφτθτασ
που ανζρχεται ςε ποςοςτό επί τοισ εκατό 80 και 20 για κάκε ομάδα
αντίςτοιχα. Σο άκροιςμα των ςχετικϊν ςυντελεςτϊν βαρφτθτασ των
Ομάδων Κριτθρίων Αξιολόγθςθσ ανζρχεται ςε 100. Η βακμολόγθςθ
και κατάταξθ των προςφορϊν γίνεται ςφμφωνα με τον τφπο:

ΝΑΙ

U = ς1*Κ1 + ς2*Κ2+ ……..+ςν*Κν (1)
Όπου «ςν» είναι ο ςυντελεςτισ βαρφτθτασ του κριτθρίου ανάκεςθσ
Κν και ιςχφει ς1+ς2+….+ςν = 1.
Κάκε κριτιριο αξιολόγθςθσ βακμολογείται αυτόνομα με βάςθ τα
ςτοιχεία τθσ προςφοράσ.

5
5.1

Η ςτακμιςμζνθ βακμολογία του κάκε ςτοιχείου των ομάδων είναι το
γινόμενο του επί μζρουσ ςυντελεςτι βαρφτθτασ του ςτοιχείου επί τθ
βακμολογία του και θ ςυνολικι βακμολογία τθσ κάκε προςφοράσ
είναι το άκροιςμα των ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν όλων των
ςτοιχείων και των δφο ομάδων. Η τελικι βακμολογία με βάςθ τα
παραπάνω κυμαίνεται από 100 ζωσ 120 βακμοφσ.
ΜΕΘΟΔΟ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Για τθν βακμολόγθςθ των ςτοιχείων του πίνακα αξιολόγθςθσ κα
χρθςιμοποιθκεί ο παρακάτω μακθματικόσ τφποσ:
Βακμόσ = 100+20 * (Μ προςφ. – Μ ελαχ.) / (Μ μζγ. – Μ ελαχ.),
Όπου:
«Μ προςφ. » είναι θ προςφερόμενθ τιμι/υπερκάλυψθ του όρου βάςει τθσ
προςφοράσ του Τποψθφίου Αναδόχου
«Μ ελαχ. » είναι θ ελάχιςτθ τιμι/ικανοποίθςθ του όρου βάςει τθσ
παροφςασ τεχνικισ προδιαγραφισ
«Μ μζγ. » είναι θ μζγιςτθ τιμι βάςει τθσ παροφςασ τεχνικισ
προδιαγραφισ ι ςε περίπτωςθ που ορίηεται θ μζγιςτθ υπερκάλυψθ
του όρου βάςει του ςυνόλου προςφορϊν των Τποψθφίων Αναδόχων.

ΠΙΝΑΚΑ ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ

ΤΝΣΕΛΕΣΗ
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ΒΑΡΤΣΗΣΑ *%+
ΟΜΑΔΑ Α
ΓΕΝΙΚΑ
Κατηγορίεσ πλοίων
(Επιπλζον κατθγορία πλοίου “LPG Carrier” κα
κεωρθκεί πλεονζκτθμα)
UPS
(Επιπλζον χρόνοσ υποςτιριξθσκα κεωρθκεί
πλεονζκτθμα)
Φωτεινότητα
(Μεγαλφτερθ
φωτεινότθτα
κα
κεωρθκεί
πλεονζκτθμα)
Λάμπα εφεδρείασ
(Επιπλζον λάμπεσ εφεδρείασ κα κεωρθκοφν
πλεονζκτθμα)
ΣΑΘΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΗ
Οθόνεσ μόνιτορ τφπου LED
(Μεγαλφτεροσ αρικμόσ κα κεωρθκεί πλεονζκτθμα)
Σαχφτητα ζγχρωμησ εκτφπωςησ
(Μεγαλφτεροσ ταχφτθτα ζγχρωμθσ εκτφπωςθσ κα
κεωρθκεί πλεονζκτθμα)
Πρόςθετα ςετ μελάνια
(Μεγαλφτεροσ αρικμόσ πρόςκετων μελανιϊν κα
κεωρθκοφν πλεονζκτθμα)
ΣΑΘΜΟ ΕΡΓΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΟΜΕΝΟΤ
Διαγϊνιοσ
(μεγαλφτερθ διαγϊνιοσ κα κεωρθκεί πλεονζκτθμα)
Πετρελαιοφόροπλοίο (oiltanker) – Crude oil carrier
(Λειτουργία προςομοίωςθσ διαρροισ φορτίου ςτο
κατάςτρωμα κα κεωρθκεί πλεονζκτθμα)
Πετρελαιοφόροπλοίο (oiltanker) – Crude oil carrier
(Λειτουργία
προςομοίωςθ
πυρκαγιάσ
ςτο
κατάςτρωμα και κατάςβεςθσ με το μόνιμο ςφςτθμα
κατάςβεςθσ πυρκαγιάσ του πλοίου (firefighting) κα
κεωρθκεί πλεονζκτθμα)
Πετρελαιοφόροπλοίο (oiltanker) – Crude oil carrier
(Λειτουργία ςυμπλιρωςθσ θλεκτρονικοφ βιβλίου
πετρελαίου χϊρων φορτίου (ORB Part II) από τον
εκπαιδευόμενο κα κεωρθκεί πλεονζκτθμα)
Δεξαμενόπλοιο μεταφοράσ προϊόντων πετρελαίου
(ProductCarrier)
(Λειτουργία προςομοίωςθσ διαρροισ φορτίου ςτο
κατάςτρωμα κα κεωρθκεί πλεονζκτθμα)
Δεξαμενόπλοιο μεταφοράσ προϊόντων πετρελαίου
(ProductCarrier)
(Λειτουργία
προςομοίωςθ
πυρκαγιάσ
ςτο
κατάςτρωμα και κατάςβεςθσ με το μόνιμο ςφςτθμα
κατάςβεςθσ πυρκαγιάσ του πλοίου (firefighting) κα
κεωρθκεί πλεονζκτθμα)
Δεξαμενόπλοιο μεταφοράσ προϊόντων πετρελαίου
(ProductCarrier)
(Λειτουργία ςυμπλιρωςθσ θλεκτρονικοφ βιβλίου
πετρελαίου χϊρων φορτίου (ORB Part II) από τον
εκπαιδευόμενο κα κεωρθκεί πλεονζκτθμα)
Χημικό δεξαμενόπλοιο
(Λειτουργία προςομοίωςθσ διαρροισ φορτίου ςτο

2.2
2.2.5

(40)
23

2.2.8

9

2.2.13(III)

4

2.2.13(IX)

4

2.3
2.3.1 (I)

(17)
9

2.3.2 (V)

5

2.3.2 (VI)

3

2.4
2.4.1 (III.γ.)

(23)
5

2.4.5 (θμείωςθ Ι)

2

2.4.5 (θμείωςθ ΙΙ)

2

2.4.5 (θμείωςθ ΙΙΙ)

2

2.4.6 (θμείωςθ Ι)

2

2.4.6 (θμείωςθ ΙΙ)

2

2.4.6 (θμείωςθ ΙΙΙ)

2

2.4.7 (θμείωςθ Ι)

2
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κατάςτρωμα κα κεωρθκεί πλεονζκτθμα)
Χημικό δεξαμενόπλοιο
2.4.7 (θμείωςθ ΙΙ)
(Λειτουργία
προςομοίωςθ
πυρκαγιάσ
ςτο
κατάςτρωμα και κατάςβεςθσ με το μόνιμο ςφςτθμα
κατάςβεςθσ πυρκαγιάσ του πλοίου (firefighting) κα
κεωρθκεί πλεονζκτθμα)
Χημικό δεξαμενόπλοιο
2.4.7 (θμείωςθ ΙΙΙ)
(Λειτουργία ςυμπλιρωςθσ θλεκτρονικοφ βιβλίου
πετρελαίου χϊρων φορτίου (ORB Part II) από τον
εκπαιδευόμενο κα κεωρθκεί πλεονζκτθμα)
φνολο ΟΜΑΔΑ Α
ΟΜΑΔΑ Β
ΕΓΓΤΗΜΕΝΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ
3.4
Εγγυθμζνθ λειτουργία άνω των ζξι (6)ετϊν κα
3.4.1
κεωρθκεί πλεονζκτθμα
φνολο ΟΜΑΔΑ B

2

2

80
(20)
20
20
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ΤΣΗΜΑ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΠΤΡΚΑΓΙΑ
Ε ΚΛΕΙΣΟ ΧΩΡΟ

1

ΤΣΗΜΑ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΠΤΡΚΑΓΙΑ Ε ΚΛΕΙΣΟ ΧΩΡΟ
O προμθκευτισ ζλαβε γνϊςθ των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν (Σ.Π) και δεςμεφεται ότι κα
ςυμμορφϊνεται με όλουσ τουσ όρουσ τθσ Σεχνικισ Προδιαγραφισ του υπό προμικεια είδουσ,
όπωσ αυτοί περιγράφονται λεπτομερϊσ ςτισ ακόλουκεσ απαιτιςεισ και αποτελοφν
αναπόςπαςτο μζροσ τθσ Διακιρυξθσ.

ΝΑΙ

2

ΣΕΧΝΙΚΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ
Ακολουκοφν οι τεχνικζσ απαιτιςεισ του ςυςτιματοσ προςομοίωςθσ πυρκαγιάσ ςε κλειςτό χϊρο.

2.1

ΚΟΠΟ-ΣΟΧΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

2.1.1

Η εγκατάςταςθ πρζπει να ικανοποιεί τισ απαιτιςεισ που προβλζπονται ςτον πρότυπο κφκλο IMO NAI
Model Course 1.20 (Part A pp4-6) και ςτθν Διεκνι φμβαςθ STCW (2010 Manila) όπωσ ιςχφει
όςον αφορά τθν εκπαίδευςθ.
Η μορφι και θ εςωτερικι και εξωτερικι διαρρφκμιςθ να ομοιάηει με τμιμα ςκάφουσ. Οι
γενικζσ διαςτάςεισ να είναι κατάλλθλεσ ϊςτε να ςυμπεριλαμβάνουν χϊρουσ όπωσ αυτοί κα
περιγραφοφν ςτθ ςυνζχεια. Για τθν καταςκευι τθσ εγκατάςταςθσ δφναται να
χρθςιμοποιθκοφν
κατάλλθλα
τροποποιθμζνα
και
διαμορφωμζνα
μεταλλικά
εμπορευματοκιβϊτια ελαχίςτων διαςτάςεων 7m επί 3 m επί 2 m. Σο εμβαδόν τθσ καταςκευισ
κα πρζπει να είναι 40τμ κατ’ ελάχιςτο (ιςόγειο) και να είναι διϊροφθ.

2.2
2.2.1

ΚΣΙΡΙΑΚΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ ΠΤΡΟΒΕΗ
Η εγκατάςταςθ κα τοποκετθκεί ςτθ ΔΕΝ/ΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ςτο χϊρο πζριξ του λιμενίςκου
ΑΕΝ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ.

2.2.2

Καταςκευή-Διαςτάςεισ-Διαμόρφωςη

2.2.2.1

ΝΑΙ

Σο ιςόγειο να περιλαμβάνει δφο (02) διαμερίςματα, χωριςμζνα με χαλφβδινθ υδατοςτεγι ΝΑΙ
φρακτι. Σο ζνα (μεγαλφτερο), χϊροσ 4, να προςομοιάηει τμιμα μθχανοςταςίου /
θλεκτροςταςίου με μεταλλικό πυράντοχο ομοίωμα ντθηελογεννιτριασ (εςτία 1) και ομοίωμα
πίνακα ελζγχου (εςτία 2). Σο δεφτερο διαμζριςμα, χϊροσ 3, να προςομοιάηει τμιμα
ακομοδεςίου (καμπίνα) με μία (1) εςτία ςτθν μορφι κλίνθσ. το δεφτερο πάτωμα να υπάρχουν
δφο (2) διαμερίςματα, χωριςμζνα με χαλφβδινθ υδατοςτεγι φρακτι, κακϊσ και εξωτερικι
περιοχι με κλίμακα που να προςομοιάηει κατάςτρωμα ι εξωτερικό χϊρο υπερκαταςκευισ
πλοίου με κλίμακα ςφνδεςθσ με το ιςόγειο, ρζλια κλπ. Σο ζνα διαμζριςμα, χϊροσ 2, κα
προςομοιάηει κουηίνα με κατάλλθλθ εςωτερικι διαμόρφωςθ και κα φζρει δφο (2) εςτίεσ, μία
ςυμβατικι και μία που κα λειτουργεί με καφςιμο αζριο (υγρα- ζριο). Η εςτία υγραερίου κα
ζχει τροφοδοςία από φιάλθ ςε εξωτερικό προςτατευόμενο χϊρο και κα μπορεί κανείσ να
χειριςτεί τθν λειτουργία τθσ τόςο από χειριςτιριο ςτον χϊρο 2 όςο και εξωτερικά τθσ
εγκατάςταςθσ. Σα χειριςτιρια κα επιτρζπουν τθν άμεςθ φραγι τθσ παροχισ αερίου. Η
καταςκευι τθσ εςτίασ αερίου και του ςυςτιματοσ τροφοδοςίασ κα πρζπει να ικανοποιοφν
τουσ υφιςτάμενουσ κανονιςμοφσ αςφάλειασ και καλισ πρακτικισ που υπάρχουν ςτθν
Ελλθνικι Νομοκεςία για παρεμφερείσ καταςκευζσ. Σο δεφτερο διαμζριςμα, χϊροσ 1, κα
προςομοιάηει διαμζριςμα Γζφυρασ Πλοίου με κατάλλθλθ διαμόρφωςθ και φζρον μία (1)
εςτία μορφισ θλεκτρικϊν πινάκων.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ

ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ

ΑΠΑΝΣΗΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ

ΕΝΟΣΗ
ΣΑ

ΑΠΑΙΣΗΗ

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ – ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΗ
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Μεταξφ των δφο (02) ορόφων και των χϊρων κα υπάρχει πρόςβαςθ ωσ εξισ: Οι χϊροι 1 και 2
κα επικοινωνοφν με ανκρωποκυρίδα, οι χϊροι 2 και 4 με κατακόρυφθ εςωτερικι κλίμακα
επικοινωνίασ με οριηόντια κυρίδα δαπζδου/οροφισ ναυτικοφ τφπου που να προςομοιάηει
κατακόρυφθ ζξοδο διαφυγισ από το μθχανοςτάςιο προσ ανϊτερο κατάςτρωμα, και οι χϊροι
3 και 4 με πόρτα που κα ομοιάηει με υδατοςτεγι κφρα ναυτικοφ τφπου (Water Tight Door).
Σημείωςη 1: Μεγαλφτερο μζγεθοσ εγκατάςταςησ βαθμολογείται καλφτερα.
Σημείωςη 2: Ρεαλιςτικότερη καταςκευή ςε ςφγκριςη με την ενδεικνυόμενη βαθμολογείται
καλφτερα.
2.2.2.2

2.2.2.3

2.2.2.4

2.2.2.5

2.2.2.6

2.2.3
2.2.3.1

2.2.3.2

H εγκατάςταςθ να διακζτει αυτόνομο ςφςτθμα εξαεριςμοφ όπωσ κα περιγραφεί παρακάτω.

ΝΑΙ

Η καταςκευι να είναι ςχεδιαςμζνθ ζτςι ϊςτε να επιτρζπει τθν καταπολζμθςθ πυρκαγιάσ ςτον ΝΑΙ
ίδιο όροφο, όπωσ και από τον ζναν όροφο ςτον άλλο είτε ανεβαίνοντασ είτε κατεβαίνοντασ.
Πρζπει να είναι εφικτι θ εκτζλεςθ όλων των πικανϊν ςεναρίων που ςχετίηονται με τθν
εκδιλωςθ πυρκαγιάσ ςε ζνα πλοίο όπωσ θ αρχικι αντιμετϊπιςθ, θ καταπολζμθςθ με ίδια μζςα,
θ χριςθ αναπνευςτικϊν ςυςκευϊν, ζρευνα και διάςωςθ, είςοδοσ ςε φλεγόμενο χϊρο κλπ.
Η καταςκευι να είναι εξοπλιςμζνθ εςωτερικά και εξωτερικά με εξοπλιςμό προςπζλαςθσ ΝΑΙ
κατάλλθλο που να περιλαμβάνει υδατοςτεγείσ πόρτεσ ναυτικοφ τφπου για τθν προςπζλαςθ από
χϊρο ςε χϊρο, τόςο οριηόντια όςο και κατακόρυφα, όπωσ περιγράφετε και παραπάνω, με
αντιπροςωπευτικι δομι, λειτουργία, όψθ, διαςτάςεισ και βάροσ. Η λειτουργία ανοίγματοσ και
κλειςίματοσ των κυρϊν να είναι τζτοια ϊςτε να διαςφαλίηει τθ ρεαλιςτικότθτα αλλά και
παράλλθλα τθν αςφαλι ελευκζρωςθ και διζλευςθ των καταρτιηομζνων ςε περίπτωςθ ζκτακτθσ
ανάγκθσ (ατφχθμα, αςκζνεια, δυςλειτουργία ςυςτιματοσ κλπ). Να υπάρχουν κφρεσ εξόδου
ανάγκθσ ςε κάκε επίπεδο κατάλλθλου μεγζκουσ και κζςθσ ϊςτε να εξαςφαλίηουν τθν ταχεία
εκκζνωςθ του χϊρου.
Οι κλίμακεσ, τα περάςματα και οι διάδρομοι να ζχουν επαρκζσ πλάτοσ και μορφι (κλίςθ, ΝΑΙ
αντιολιςκθτικότθτα, ρζλια κλπ) ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ καταςκευισ αντίςτοιχων τμθμάτων
εμπορικϊν πλοίων.
Η εγκατάςταςθ κα είναι εξοπλιςμζνθ με ςφςτθμα απορροισ υδάτων και αφροφ από κάκε ΝΑΙ
επιμζρουσ χϊρο που κα οδθγεί τα υγρά ςε κατάλλθλο χϊρο που κα υποδειχκεί.
Εξοπλιςμόσ-Εςτίεσ πυρόσ (Σεμάχια 4) -Σεχνητόσ καπνόσ
Οι εςτίεσ που κα είναι εγκατεςτθμζνεσ ςτα διαμερίςματα του κτθρίου να είναι ζτςι ΝΑΙ
καταςκευαςμζνεσ ϊςτε να προςομοιάηουν όλουσ τουσ ενδεχόμενουσ τφπουσ πυρκαγιάσ από
πυρκαγιζσ πετρελαιοειδϊν, ςτερεϊν ανκρακοφχων αντικειμζνων και θλεκτρικζσ, ςθμαντικζσ ι
δευτερευοφςθσ ςθμαςίασ πυρκαγιζσ, απλζσ ι πολλαπλζσ πυρκαγιζσ. Να φζρουν αφαιροφμενεσ
παγίδεσ πυρόσ. Οι κζςεισ των εςτιϊν να είναι τζτοιεσ ϊςτε να επιτρζπουν ςτουσ
εκπαιδευόμενουσ να καταπολεμοφν πυρκαγιζσ από ανωτζρω, από κάτω και από το ίδιο επίπεδο.
Οι εςτίεσ που μιμοφνται πυρκαγιζσ με βάςθ ανκρακοφχεσ ενϊςεισ πρζπει να δίνουν τθ
δυνατότθτα ςτουσ ςπουδαςτζσ να διαχωρίηουν τα αντιπροςωπευτικά εφφλεκτα υλικά.
Σημείωςη 1: Μεγαλφτεροσ αριθμόσ εςτιϊν πλζον των ενδεικνυόμενων βαθμολογείται καλφτερα.
Σημείωςη 2: Ρεαλιςτικότερη μορφή εςτιϊν πλζον των ενδεικνυόμενων βαθμολογείται καλφτερα.

Οι πυρκαγιζσ ςτθ μονάδα καταπολεμϊνται κατά τθ διάρκεια των αςκιςεων με τθ χριςθ είτε ΝΑΙ
CO2, είτε φδωρ, είτε μίγμα εκπαιδευτικοφ αφροφ φδατοσ. Ο εκπαιδευτικόσ αφρόσ που κα
χρθςιμοποιείται να είναι βιοδιαςπϊμενοσ και να μθν απαιτεί οποιεςδιποτε ειδικζσ διαδικαςίεσ
αποκικευςθσ/διάκεςθσ. Οι πυρκαγιζσ να αντιμετωπίηονται χρθςιμοποιϊντασ μια ςειρά
ςυςκευϊν ςυμπεριλαμβανομζνων των πυροςβεςτιρων και των ςτομίων υδρολθψίασ πυρκαγιάσ,
μζςω των μανικϊν πυρκαγιάσ.

2.2.3.3

Σο υπόβακρο και θ μορφι των εςτιϊν να είναι κατάλλθλα για κάκε μορφι πυρκαγιάσ και ΝΑΙ
αντιπροςωπευτικι ςυςτθμάτων, αντικειμζνων, πινάκων και μθχανθμάτων που ςυναντϊνται ςε
ςυνικθ εμπορικά πλοία.

2.2.3.4

Σεχνθτόσ καπνόσ να χρθςιμοποιείται για να μιμθκεί τον πραγματικό καπνό. Σο μζςο παραγωγισ ΝΑΙ
του ατμοφ να είναι κατάλλθλο ϊςτε να μθν απαιτεί οποιεςδιποτε ειδικζσ τεχνικζσ επεξεργαςίασ
και να μθν υποβάλλεται ςε οποιουςδιποτε ειδικοφσ ελζγχουσ ι περιοριςμοφσ.
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2.2.3.5

Σο κτίριο να διακζτει αυτόνομο ςφςτθμα εξαεριςμοφ που να επιτρζπει τθν πλιρθ απαγωγι των ΝΑΙ
καπναερίων άνωκεν των εςτιϊν για λόγουσ αςφαλείασ, αλλά να μθν επθρεάηει δραματικά τθν
πυκνότθτα του τεχνθτοφ καπνοφ ςε ςυνεργαςία με το μζςο παραγωγισ αυτοφ.

2.2.3.6

Κάκε διαμζριςμα να μπορεί να γεμίςει χωριςτά με τον τεχνθτό καπνό για να μειωκεί θ ΝΑΙ
ορατότθτα ςε 0.5m. Ο καπνόσ να μπορεί να υφίςταται κατά τθ λειτουργία των εςτιϊν.

2.2.3.7

Ο εκπαιδευτικόσ που ελζγχει τθ μονάδα να είναι ςε κζςθ να ελζγξει τθν πυκνότθτα του καπνοφ ΝΑΙ
από τθν πλιρθ ορατότθτα μζχρι τθ μζγιςτθ ςυςκότιςθ.

2.2.3.8

2.2.3.9

2.2.3.1
0

Κάκε διαμζριςμα να μπορεί να βρεκεί ςτθν πλιρθ ςυςκότιςθ ςε πζντε λεπτά και να κακαρίςει ΝΑΙ
ςε πλιρθ διαφάνεια, δθλ. κανζνασ καπνόσ, μζςα ςε δφο λεπτά.
Σημείωςη: Μικρότεροσ χρόνοσ πλήρωςησ και αποπλήρωςησ κάθε διαμερίςματοσ με καπνό ςε
ςχζςη με τισ ενδεικνυόμενεσ τιμζσ βαθμολογείται καλφτερα.
Σα διαμερίςματα να ζχουν δυνατότθτα φωτιςμοφ τουλάχιςτον 100 lux ανά κατάςτρωμα (όροφο) ΝΑΙ
χωρίσ τθν παρουςία καπνοφ. Ο φωτιςμόσ να είναι επίςθσ μεταβλθτόσ μεταξφ του απόλυτου
ςκοταδιοφ και του πλιρουσ φωτιςμοφ μζςα ςε κάκε διαμζριςμα και διάδρομο.
Σημείωςη: Υψηλότερεσ τιμζσ φωτεινότητασ από τισ ενδεικνυόμενεσ βαθμολογείται καλφτερα.
Η καταςκευι των φωτιςτικϊν ςωμάτων και γενικά θ εγκατάςταςθ να είναι ςε κζςθ να ΝΑΙ
λειτουργεί χωρίσ προβλιματα ςε υψθλι κερμοκραςία και υγρό περιβάλλον. Να είναι ανκεκτικισ
καταςκευισ, κερμοανκεκτικά και αδιάβροχα και να αντιςτζκονται ςτθ δφναμθ που αςκείται από
το νερό των μανικϊν πυρκαγιάσ (τουλάχιςτον 115 τόνοι ανά ϊρα ςτα 8 bar πίεςθ).
Σημείωςη: Υψηλότερεσ τιμζσ αντοχήσ από τισ ενδεικνυόμενεσ βαθμολογείται καλφτερα.

2.2.3.1
1

Η μονάδα επίςθσ να είναι εξοπλιςμζνθ και με ζνα ςφςτθμα φωτιςμοφ ζκτακτθσ ανάγκθσ για να ΝΑΙ
παρζχει τον ικανοποιθτικό φωτιςμό ϊςτε οι εκπαιδευόμενοι να μποροφν να εγκαταλείψουν τθ
μονάδα ακίνδυνα, ςε περίπτωςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ και διακοπισ τθσ ιςχφοσ.

2.2.4

Παγίδεσ πυρόσ (Σεμάχια 12)
Σημείωςη: Μεγαλφτεροσ αριθμόσ παγίδων πυρόσ βαθμολογείται καλφτερα.

2.2.4.1

2.3

ΝΑΙ

Οι παγίδεσ πυρόσ (διαςτάςεων περίπου 1μ επί 1μ επί 0,3μ) να ζχουν κατάλλθλθ μορφι ϊςτε να ΝΑΙ
προςαρμόηονται ςτισ εςτίεσ και να αντζχουν ςε ςυνεχόμενθ φωτιά ανεξαρτιτωσ καυςίμου ζωσ
και 30 λεπτά τθσ ϊρασ. Να είναι ελαφριζσ και να αφαιροφνται εφκολα ϊςτε να αντικακιςτοφνται
για τθν επόμενθ άςκθςθ. Θα πρζπει να υπάρχουν τρεισ παγίδεσ πυρόσ ανά εςτία.
θμείωςθ: Μεγαλφτερθ πυρανκεκτικότθτα βακμολογείται καλφτερα.
ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ

ΝΑΙ

2.3.1

Διαμόρφωςθ ςε υπάρχον χϊρο δωματίου με πάγκο εργαςίασ για τθ ςυντιρθςθ αναπνευςτικϊν ΝΑΙ
ςυςκευϊν.

2.3.2

Εξοπλιςμόσ του χϊρου με εγκαταςτάςεισ για αναγόμωςθ φιαλϊν αζροσ και ςυντιρθςθ ΝΑΙ
αναπνευςτικϊν ςυςκευϊν.

2.3.3

Πυροςβεςτικοί κρουνοί δίςτομοι. (δφο εξόδουσ) (Σεμάχια 02)

ΝΑΙ

2.3.4

Κοφκλεσ διάςωςθσ (Σεμάχια 06)

ΝΑΙ

2.3.5

Πυροςβεςτικζσ μάνικεσ (65mm διάμετρο) 20 μζτρα μικουσ (Σεμάχια 06)

ΝΑΙ

2.3.6

Πυροςβεςτικζσ μάνικεσ (38mm διάμετρο) 20 μζτρα μικουσ (Σεμάχια 03)

ΝΑΙ

2.3.7

Διακλαδωτιρεσ μανικϊν (Σεμάχια 03)

ΝΑΙ

2.3.8

Ακροφφςια 3 κζςεων (Σεμάχια 06 - 2 standard, 2 diffuser, 2 jet spray)

ΝΑΙ

2.3.9

Σηιφάρια αφροφ (Σεμάχια 02)

ΝΑΙ

2.3.10

Μείκτθσ αφροφ (Σεμάχιο 01)

ΝΑΙ

2.3.11

Πυροςβεςτιρεσ νεροφ (9ltr) (Σεμάχια 06)

ΝΑΙ

2.3.12

Πυροςβεςτιρεσ αφροφ (9ltr) (Σεμάχια 06)

ΝΑΙ

2.3.13

Πυροςβεςτιρεσ διοξειδίου του άνκρακα (5 κιλϊν) (Σεμάχια 06)

ΝΑΙ
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Πυροςβεςτιρεσ ξθράσ κόνεωσ (10 κιλϊν) (Σεμάχια 10)

ΝΑΙ

Πλιρθ ςετ προςτατευτικισ ςτολισ, που να περιλαμβάνει: ολόςωμθ φόρμα, γάντια εργαςίασ,
ΝΑΙ
πυρίμαχεσ μπότεσ, κράνοσ και αδιάβροχο. (Σεμάχια 30)
θμείωςθ: Μεγαλφτεροσ αρικμόσ πλιρουσ ςετ προςτατευτικϊν ςτολϊν βακμολογείται καλφτερα.
Πλιρθ ςετ αναπνευςτικϊν ςυςκευϊν, οι οποίεσ ςυμπεριλαμβάνουν ανταλλακτικζσ φιάλεσ και
εργαλεία ςυντιρθςθσ. (Σεμάχια 12)
θμείωςθ: Μεγαλφτεροσ αρικμόσ πλιρουσ ςετ αναπνευςτικϊν ςυςκευϊν βακμολογείται
καλφτερα.

ΝΑΙ

2.3.17

ιματα κινδφνου (Σεμάχια 25)

ΝΑΙ

2.3.18

Γεννιτρια ατμοφ (Σεμάχιο 01)

ΝΑΙ

2.3.19

Kράνοσ καπνοφ με αντλία αζροσ (Σεμάχιο 01)

ΝΑΙ

Ντουηιζρα (Σεμάχιο 01)

ΝΑΙ

Φορείο (Σεμάχιο 01)

ΝΑΙ

Φαρμακείο (Σεμάχιο 01)

ΝΑΙ

υςκευι οξυγόνου (Σεμάχιο 01)

ΝΑΙ

τολζσ πυροςβζςτθ (Σεμάχια 02)

ΝΑΙ

Κράνθ με ηελατίνα και προςταςία λαιμοφ (Σεμάχια 02)

ΝΑΙ

Σςεκοφρια πυροςβζςτθ (Σεμάχια 02)

ΝΑΙ

χοινιά πυροςβζςτθ (36 μζτρα) με γάντηο (Σεμάχια 02)

ΝΑΙ

Ανιχνευτζσ (Σεμάχια 12 - 04 καπνοφ, 04 κερμότθτασ, 04 φλόγασ)

ΝΑΙ

ιματα εξόδου κινδφνου (Σεμάχια 10)

ΝΑΙ

Κουβζρτεσ πυρίμαχεσ (Σεμάχια 05)

ΝΑΙ

2.3.16

2.3.20
2.3.21
2.3.22
2.3.23
2.3.24
2.3.25
2.3.26
2.3.27
2.3.28
2.3.29
2.3.30
3
3.1
3.1.1

3.1.2

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΠΑΡΑΔΟΗ-ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Ι. Ο Ανάδοχοσ με μζριμνα, ευκφνθ και δαπάνθ του κα αναλάβει τθ μεταφορά, εγκατάςταςθ,
ςφνδεςθ, εκτζλεςθσ δοκιμϊν παράδοςθσ και παραλαβισ του εξοπλιςμοφ ςε πλιρθ και
ικανοποιθτικι λειτουργία ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ οικείασ ΠΜ.
ΙΙ. Η μεταφορά των υπό προμικεια ειδϊν πραγματοποιείται ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα
νομοκεςία. Ο Ανάδοχοσ αμζςωσ μετά τθ φόρτωςθ των υπό προμικεια ειδϊν, είναι
υποχρεωμζνοσ να γνωςτοποιιςει ςτθν αρμόδια Τπθρεςία του ΤΝΑΝΠ (ΔΙΠΕΑ), κάκε ςτοιχείο
ςχετικό με τθ φόρτωςθ και τθ μεταφορά (άρκρο 211 του ν. 4412/2016)

ΝΑΙ

Η παράδοςθ-εγκατάςταςθ κα πραγματοποιθκεί εντόσ δφο (02) μηνϊν από τθν υπογραφι τθσ
ςφμβαςθσ.
Σημείωςη: Μικρότεροσ χρόνοσ παράδοςησ-εγκατάςταςησ βαθμολογείται καλφτερα.

ΝΑΙ
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Η παραλαβι του εξοπλιςμοφ (οριςτικι, ποιοτικι και ποςοτικι) κα γίνει μετά τθν εγκατάςταςθ του ΝΑΙ
εξοπλιςμοφ, ςε κατάςταςθ πλιρουσ λειτουργίασ ςτο χϊρο εγκατάςταςθσ τθσ οικείασ ΠΜ, ωσ
ειδικότερα ορίηεται από τθν ςχετικι κείμενθ νομοκεςία.
Ο Ανάδοχοσ υποχρεϊνεται να δϊςει οποιαδιποτε ςτοιχεία προζλευςθσ των υλικϊν ικελε
ηθτιςει ο φορζασ για διαπίςτωςθ τθσ ποιότθτασ και των χαρακτθριςτικϊν τουσ.
Ο φορζασ διατθρεί το δικαίωμα να ελζγχει κάκε προςκομιηόμενο είδοσ και ο Ανάδοχοσ
υποχρεοφται να ςυμμορφϊνεται με τισ οδθγίεσ των αρμοδίων υπθρεςιϊν του φορζα, για είδοσ το
οποίο δεν εκπλθρϊνει τουσ ςυμβατικοφσ όρουσ, που αναφζρονται ςτθν ποιότθτα και τα
χαρακτθριςτικά του.
Η παραλαβι του εξοπλιςμοφ κα γίνει ςτο χϊρο εγκατάςταςθσ τθσ χολισ. Ωσ χρόνοσ παραλαβισ
ορίηεται διάςτθμα ενόσ (01) μηνόσ από τθν θμερομθνία εγκατάςταςθσ- παράδοςθσ και εφόςον
πραγματοποιθκεί ικανόσ αρικμόσ δοκιμαςτικϊν λειτουργιϊν από τθν αρμόδια επιτροπι, κα
παραλθφκεί οριςτικά.
Συχόν βλάβεσ κατά τθ διάρκεια των δοκιμϊν βαρφνουν τον Ανάδοχο ο οποίοσ οφείλει με δικά του
ζξοδα να τισ αποκαταςτιςει άμεςα. Μετά τθν αποκατάςταςθ τυχόν βλαβϊν ακολουκεί εκ νζου
δοκιμι του ςυςτιματοσ.

Οι Τποψιφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να υποβάλλουν ςτθν τεχνικι τουσ προςφορά και όλα τα
ΝΑΙ
αναγκαία ςτοιχεία για τθ διαςφάλιςθ των ςυνκθκϊν για τθν τεχνικά άρτια εγκατάςταςθ και κζςθ
ςε πλιρθ λειτουργία του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ, . τθν τεχνικι προςφορά, κα αναφζρουν
όλα τα αναγκαία τεχνικά ςτοιχεία (βάρθ, ενδεικτικι διάταξθ με διαςτάςεισ των επί μζρουσ
ςυςκευϊν, διαςτάςεισ και διαδρομζσ καναλιϊν κλπ.) που απαιτοφνται για τθν προετοιμαςία από
τθν οικεία ΠΜ του χϊρου όπου ο Ανάδοχοσ κα εγκαταςτιςει τον εξοπλιςμό.

Ο Ανάδοχοσ υποχρεϊνεται να εκτελζςει πλιρωσ τθν εγκατάςταςθ του εξοπλιςμοφ και να τον
ΝΑΙ
δοκιμάςει και παραδϊςει ςε πλιρθ λειτουργία ςτουσ διατικζμενουσ χϊρουσ τθσ οικείασ ΠΜ, με
δικό του ειδικευμζνο και αςφαλιςμζνο προςωπικό, με δικι του ολοκλθρωτικά ευκφνθ, ςφμφωνα
με τουσ κανόνεσ τθσ τζχνθσ και τθσ επιςτιμθσ και τθ λοιπι ςχετικι νομοκεςία του ελλθνικοφ
κράτουσ, τισ οδθγίεσ και τα ςχζδια του καταςκευαςτικοφ οίκου και, τζλοσ, τισ οδθγίεσ τθσ οικείασ
ΠΜ.
Η εγκατάςταςθ των μθχανθμάτων, των ςυςκευϊν και των ςυςτθμάτων κα γίνει ςτουσ
ΝΑΙ
αντίςτοιχουσ χϊρουσ τθσ οικείασ ΠΜ που κα επιλεγοφν από αυτι για τθν εγκατάςταςθ του
εξοπλιςμοφ.
Με μζριμνα, ευκφνθ και δαπάνθ του Αναδόχου, θ εγκατάςταςθ των μθχανθμάτων, των
ςυςκευϊν και των ςυςτθμάτων κακϊσ και τα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν κα πρζπει να
καλφπτουν πλιρωσ τουσ ςχετικοφσ κανονιςμοφσ, τθν Ευρωπαϊκι και Εκνικι νομοκεςία,
αναφορικά με τισ θλεκτρολογικζσ και θλεκτρονικζσ εγκαταςτάςεισ και ςυςκευζσ, και τισ
θλεκτρομθχανολογικζσ εγκαταςτάςεισ/ςυςκευζσ/εξοπλιςμό, τθν αςφάλεια και υγιεινι και να
διαςφαλίηουν τθν ομαλι και πλιρθ λειτουργία των θλεκτρολογικϊν και μθχανολογικϊν
εγκαταςτάςεων των κτιριακϊν υποδομϊν τθσ ΠΜ. Ο Ανάδοχοσ με μζριμνα, ευκφνθ και δαπάνθ
του κα προβαίνει ςε όλεσ τισ απαραίτθτεσ εργαςίεσ για τθν επίτευξθ των ανωτζρω. . Με τθν
τεχνικι προςφορά να κατατεκεί Τπεφκυνθ Διλωςθ του νομίμου/ων εκπροςϊπου/ων του
Τποψθφίου Αναδόχου αναφορικά με τθν πλιρωςθ τθσ απαίτθςθσ τθσ εν λόγω παραγράφου.
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Ι. Η ΠΜ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ υποχρεοφται να παρζχει μόνο το χϊρο εγκατάςταςθσ. Για τθν
ΝΑΙ
προετοιμαςία του χϊρου υπεφκυνοσ είναι ο Ανάδοχοσ .
ΙΙ. ε περίπτωςθ που απαιτείται ιδιαίτερθ μζριμνα από πλευράσ τροφοδοςίασ ςτουσ χϊρουσ
εγκατάςταςθσ των μθχανθμάτων, των ςυςκευϊν και των ςυςτθμάτων με τουσ απαραίτθτουσ
πίνακεσ διανομισ και αςφάλιςθσ του θλεκτρικοφ ρεφματοσ, νεροφ, αποχζτευςθσ, κλιματιςμοφ,
τοπικισ δικτφωςθσ κα γίνεται με μζριμνα, ευκφνθ και δαπάνθ του Αναδόχου. Οι εργαςίεσ
ςφνδεςθσ από τον πίνακα διανομισ μζχρι το μθχάνθμα με τα απαραίτθτα υλικά που κα
χρθςιμοποιθκοφν κα βαρφνουν τον Ανάδοχο και κα πλθροφν τουσ κανονιςμοφσ αςφαλείασ των
χϊρων εγκατάςταςθσ.
ΙΙΙ. Η διαμόρφωςθ του δαπζδου ςτιριξθσ και τα αναγκαία μζςα και υλικά ςτιριξθσ των
μθχανθμάτων και ςυςκευϊν κα γίνουν με μζριμνα, ευκφνθ και δαπάνθ του Αναδόχου ζτςι ϊςτε
να εξαςφαλίηεται θ άρτια λειτουργία του και θ άνετθ χριςθ και εκπαίδευςθ του προςωπικοφ. Οι
απαιτήςεισ ςε ιςχφ των ηλεκτρικϊν λήψεων θα αναφζρονται ςτισ Σεχνικζσ Προςφορζσ.
IV. Πριν τθν υποβολι των τεχνικϊν προςφορϊν είναι απαραίτθτθ θ επίςκεψθ/επιτόπια αυτοψία των
Τποψθφίων Αναδόχων ςτο χϊρο εγκατάςταςθσ του υπό προμικεια εξοπλιςμοφ τθσ ΑΕΝ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ,
κατόπιν αιτιματόσ τουσ ςτθν αρμόδια ΑΕΝ, ϊςτε να εκτιμθκοφν λεπτομερϊσ οι απαιτοφμενεσ εργαςίεσ.
Η εν λόγω επίςκεψθ/αυτοψία κα βεβαιϊνεται από τθν αρμόδια ΑΕΝ και αντίςτοιχθ βεβαίωςθ κα
προςκομίηεται με τθν τεχνικι προςφορά από τουσ Τποψθφίουσ Αναδόχουσ.

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται για τθν ζγκαιρθ ενθμζρωςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ (αρμόδια ΠΜ και ΝΑΙ
Διεφκυνςθ Προμθκειϊν και Εποπτείασ Αποκθκϊν (ΔΙΠΕΑ)- τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ
νωρίτερα, πριν τθν ζναρξθ οποιονδιποτε εργαςιϊν, προκειμζνου να ετοιμαςτοφν οι ςχετικοί
χϊροι όπου απαιτείται.

ΣΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ
Ι. Κατά τθν παράδοςθ των μθχανθμάτων, ςυςτθμάτων και ςυςκευϊν να δοκεί μια πλιρθσ ΝΑΙ
ςειρά τεχνικϊν εγχειριδίων με ςαφείσ οδθγίεσ χριςεωσ και λειτουργίασ του μθτρικοφ
καταςκευαςτικοφ οίκου (Operation Manuals) με αναλυτικι περιγραφι των αντίςτοιχων
πρωτοκόλλων και λειτουργιϊν για όλεσ τισ αντίςτοιχεσ εφαρμογζσ ςτθν αγγλικι γλϊςςα και
ςτθν ελλθνικι όπου αυτι είναι διακζςιμθ, κακϊσ και ςχεδίων, διαγραμμάτων και κάκε άλλθ
πλθροφορία για τθν ορκι χριςθ, ζλεγχο, ςυντιρθςθ και εντοπιςμό κάκε ανωμαλίασ ςτθ
λειτουργία των μθχανθμάτων, ςυςτθμάτων και ςυςκευϊν, ςτθν αγγλικι γλϊςςα ι ςτθν
ελλθνικι γλϊςςα, ςτθν οικεία ΠΜ όπου κα πραγματοποιθκοφν οι ςχετικζσ προμικειεσ.
ΙΙ. Σα τεχνικά εγχειρίδια να δοκοφν ςε ζντυπθ και ςε θλεκτρονικι μορφι (τουλάχιςτον ςε
(01) ζνα αντίτυπο ςε ζκαςτθ μορφι).

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εκπαιδεφςει με ζξοδά του, πάνω ςτθ λειτουργία του ςυςτιματοσ ΝΑΙ
τρείσ (03) τουλάχιςτον εκπαιδευτζσ- Πλοιάρχουσ τθσ χολισ για τουλάχιςτον 2 μζρεσ, (2 θμζρεσ
Χ 6 ϊρεσ θμερθςίωσ = 12 ϊρεσ ςυνολικά) πιςτοποιϊντασ τουσ αναλόγωσ. Η εκπαίδευςθ κα
πραγματοποιθκεί εντόσ του ςυμβατικοφ χρόνου.
Σημείωςη: Μεγαλφτερη διάρκεια εκπαίδευςησ βαθμολογείται καλφτερα. (Ο υπολογιςμόσ θα γίνει
ςε εκπαιδευτικζσ ϊρεσ).
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3.3.2

Να υποβλθκεί κατά τθν τεχνικι προςφορά πλιρεσ αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευςθσ
ΝΑΙ
(προςδιοριςμόσ περιεχομζνου εκπαίδευςθσ για τουσ εκπαιδευόμενουσ, προτεινόμενεσ ϊρεσ
εκπαίδευςθσ ανά κεματικι ενότθτα, κεματολογία, διάρκεια ςε ϊρεσ ανά ομάδα εκπαιδευόμενων
για κάκε κεματικό αντικείμενο, αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ τθσ εκπαίδευςθσ ςε
επίπεδο προτεινόμενων ωρϊν διδαςκαλίασ), εκπαιδευτζσ και κατάλογο με το ςχετικό
εκπαιδευτικό υλικό, εγχειρίδια χριςθσ και άλλο τεκμθριωτικό υλικό που κα χρθςιμοποιθκεί κατά
τθ διάρκεια τθσ εκπαίδευςθσ. Η εκπαίδευςθ κα περιλαμβάνει τόςο τα κζματα χειριςμοφ και
λειτουργίασ του υπό προμικεια είδουσ όςο και για τθν απρόςκοπτθ και αποτελεςματικι
λειτουργία του εξοπλιςμοφ.
Η εκπαίδευςθ και το εκπαιδευτικό υλικό κα είναι ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει με δαπάνθ του τθν πραγματοποίθςθ τθσ εκπαίδευςθσ, θ οποία κα
πραγματοποιθκεί με εκπαιδευτζσ του Αναδόχου.
Η εκπαίδευςθ κα πραγματοποιθκεί κατόπιν ςυνεννόθςθσ του Αναδόχου με τθ ΠΜ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ.
Η πραγματοποίθςθ τθσ εκπαίδευςθσ κα γίνεται ςτθν ΠΜ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ μετά τθν εγκατάςταςθ
των μθχανθμάτων, των ςυςκευϊν και των ςυςτθμάτων και κα ζχει ολοκλθρωκεί εντόσ του χρόνου
παράδοςθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.2
Σο εκπαιδευτικό υλικό που απαιτείται να παρζχεται από τον Προμθκευτι για τθν υποςτιριξθ και
τθν ενίςχυςθ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ κα είναι ςε μορφι ζντυπθ, CD ανα εκπαιδευόμενο
ι/και ιςτοςελίδασ.
Ο προμθκευτισ κα χορθγιςει πιςτοποιθτικό παρακολοφκθςθσ εκπαίδευςθσ ςε ζκαςτο
εκπαιδευόμενο.
Ο Τποψιφιοσ Ανάδοχοσ υποχρεοφται επίςθσ να δθλϊςει ςτθν τεχνικι του προςφορά ότι κα
διακζςει ςτθν Ελλάδα κατάλλθλα εκπαιδευμζνο προςωπικό (πζραν και ανεξάρτθτα του
αντίςτοιχου τεχνικοφ προςωπικοφ για παροχι υπθρεςιϊν εγκατάςταςθσ, ςυντιρθςθσ), για τθν
επίδειξθ του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ ωσ και τθν εκπαίδευςθ του προςωπικοφ τθσ αρμόδιασ
Τπθρεςίασ τόςο επί του πλιρουσ φάςματοσ των δυνατοτιτων που παρζχουν όςο επί τθσ
απρόςκοπτθσ και αποτελεςματικισ λειτουργίασ του εξοπλιςμοφ.
ε περίπτωςθ που ο Τποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν διακζτει το ωσ άνω προςωπικό, πρζπει ςτθν
τεχνικι προςφορά του να υποβλθκεί βεβαίωςθ του μθτρικοφ οίκου υπογεγραμμζνθ από
νόμιμο/ουσ εκπρόςωπο/ουσ ότι θ εκπαίδευςθ κα γίνει από δικό του εξειδικευμζνο προςωπικό
ςτθν Ελλθνικι ι Αγγλικι γλϊςςα με παρουςία διερμθνζα και με τουσ όρουσ που αναφζρονται ςτο
παρόν εδάφιο. Η εν λόγω βεβαίωςθ να ςυνοδεφεται από επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι
γλϊςςα, ςε περίπτωςθ που δεν είναι ςτα ελλθνικά.

3.4
3.4.1

ΕΓΓΤΗΜΕΝΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ
Ι. Ολόκλθροσ ο εξοπλιςμόσ κα ςυνοδεφεται από εγγυθμζνθ λειτουργία για ζξι (6) τουλάχιςτον ζτθ ΝΑΙ
με υποχρζωςθ επιςκευισ και αντικατάςταςθσ εξαρτιματοσ όταν θ βλάβθ οφείλεται ςε
ελαττωματικό εξάρτθμα ι κακι εργαςία εκ μζρουσ του καταςκευαςτι (ο χρόνοσ μετράται από τθν
θμερομθνία οριςτικισ παραλαβισ του εξοπλιςμοφ).
ΙΙ. Η επιςκευι κα πρζπει να ζχει ολοκλθρωκεί εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν
γνωςτοποίθςθ τθσ βλάβθσ ςτον προμθκευτι. Ο Ανάδοχοσ κα υπόκειται ςε πρόςτιμο για κάκε θμζρα
κακυςτζρθςθσ επιςκευισ τθσ διαπιςτωκείςασ βλάβθσ, πζραν των δεκαπζντε (15) θμερϊν, και ςε
περίπτωςθ μθ αντικατάςταςθσ του εξοπλιςμοφ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.4.4 τθσ παροφςθσ,
ίςο με ποςοςτό 0,05% επί τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ υμβατικισ τιμισ. Σο εν λόγω πρόςτιμο δεν κα
υπερβαίνει το 25% τθσ υμβατικισ τιμισ.
ΙΙΙ. Ο Τποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεςμεφεται με τθν τεχνικι του προςφορά ότι ςτο πλαίςιο του
προςφερόμενου χρόνου εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, κα διακζτει με μζριμνα, ευκφνθ και δαπάνεσ του το
κατάλλθλο προςωπικό, για τθν παροχι υπθρεςιϊν ςυντιρθςθσ, επιςκευϊν/τεχνικισ υποςτιριξθσ και τον
απαιτοφμενο εξοπλιςμό για τθν εκτζλεςθ των εν λόγω υπθρεςιϊν.
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3.4.2

Σο ςυνολικό κόςτοσ αποκατάςταςθσ (ανταλλακτικά, εργατικά, μετάβαςθ κ.τ.λ.) κατά τθν διάρκεια ΝΑΙ
τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ βαραίνει τον Ανάδοχο.

3.4.3

Ο επιτρεπόμενοσ χρόνοσ μθ λειτουργίασ κατά τθν διάρκεια τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ δεν
πρζπει να ξεπερνά τον ζνα μινα ετθςίωσ ακροιςτικά.

ΝΑΙ

3.4.4

Εναλλακτικά ςε περίπτωςθ που θ επιςκευι κακυςτεριςει πλζον του προβλεπόμενου χρονικοφ
διαςτιματοσ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει ςτθν Τπθρεςία άλλο λειτουργοφςα
ςυςκευι μζχρι τθν αποκατάςταςθ τθσ βλάβθσ τθσ πρϊτθσ (repair by replacement)

ΝΑΙ

3.4.5

το πλαίςιο τθσ εξαετοφσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ να παρζχονται επιπλζον και όλεσ οι τυχόν
ΝΑΙ
προβλεπόμενεσ από τα εγχειρίδια – οδθγίεσ του καταςκευαςτι προγραμματιςμζνεσ ςυντθριςεισ
και αναβακμίςεισ, αδαπάνωσ για το Φορζα (ανταλλακτικά, λογιςμικό, υλικά, εργατικά, κόςτοσ
μεταφοράσ-μετάβαςθσ-διαμονισ).

3.4.6

Με τθν παράδοςθ να υποβλθκεί ζγγραφθ διλωςθ για τθν προτεινόμενθ διάρκεια τθσ περιόδου ΝΑΙ
εγγυθμζνθσ λειτουργίασ από τθν θμερομθνία οριςτικισ παραλαβισ του εξοπλιςμοφ.
Επιςθμαίνεται ότι είναι ςτθν ευχζρεια των υποψθφίων να προςφζρουν περίοδο εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ μεγαλφτερθ τθσ ελάχιςτθσ ηθτοφμενθσ των ζξι (6) ετϊν, από τθν οριςτικι παραλαβι
του ςυνόλου του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ και το ςτοιχείο αυτό κα λάβει μεγαλφτερθ
βακμολογία ςτθν τεχνικι αξιολόγθςθ όπωσ ο χρόνοσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ περιλαμβάνεται
ςτθν Ομάδα Βϋ των Κριτθρίων Αξιολόγθςθσ του ςυγκεκριμζνου προςφερόμενου Είδουσ.

3.5
3.5.1

ΕΞΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΗ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ
Με τθν τεχνικι προςφορά, κα δοκεί γραπτι βεβαίωςθ του Αναδόχου ι του καταςκευαςτι ΝΑΙ
ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι με επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ςε περίπτωςθ που δεν
είναι ςτθν ελλθνικι, αναφορικά με τθ δυνατότθτα προμικειασ ανταλλακτικϊν για δζκα (10)
τουλάχιςτον χρόνια με προκεςμία παράδοςθσ μζχρι ζνα μινα από τθν θμερομθνία
παραγγελίασ.
Σημείωςη: Μεγαλφτεροσ χρόνοσ δυνατότητασ προμήθειασ ανταλλακτικϊν βαθμολογείται
καλφτερα.
Ο
Τποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα υποβάλλει με τθν τεχνικι προςφορά ζναν πίνακα με τα κφρια ΝΑΙ
ανταλλακτικά κάκε εξοπλιςμοφ (part numbers, κλπ).
ΔΙΑΦΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ
Ο Τποψιφιοσ Ανάδοχοσ, ι/και ο καταςκευαςτισ, εφόςον τα υπό προμικεια είδθ ΝΑΙ
καταςκευάηονται από διαφορετικό από τον Τποψιφιο Ανάδοχο οικονομικό φορζα, κα πρζπει
να διακζτει Πιςτοποιθτικό υςτιματοσ Διαχείριςθσ Ποιότθτασ κατά ΕΝ ISO 9001:2015 ι νεότερο
ι άλλο ιςοδφναμο από διαπιςτευμζνο φορζα πιςτοποίθςθσ. Κατά τθν κατάκεςθ τθσ τεχνικισ
προςφοράσ, να κατατεκεί αντίγραφο του ανωτζρω πιςτοποιθτικοφ, το οποίο κα πρζπει να είναι
εν ιςχφ, νομίμωσ επικυρωμζνο. ε περίπτωςθ που το πιςτοποιθτικό δεν είναι ςτα Ελλθνικά, να
προςκομιςτεί επίςθμθ μετάφραςθ αυτοφ ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα και νομίμωσ επικυρωμζνο.

3.5.2
3.6
3.6.1
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3.6.2

Πιςτοποιθτικά ιμανςθσ CE (CE Mark ι Wheel Mark ι άλλο αντίςτοιχο/ιςοδφναμο ΝΑΙ
Πιςτοποιθτικό ιμανςθσ), ϊςτε να ικανοποιοφνται οι αντίςτοιχεσ απαιτιςεισ τθσ Ε.Ε (ςφμφωνα
με τθν «Απόφαςθ αρικ. 768/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και υμβουλίου τθσ
09/07/2008 όπωσ ιςχφουν για το κοινό πλαίςιο εμπορίασ προϊόντων και κατάργθςθ τθσ
απόφαςθσ 93/465/ΕΟΚ του υμβουλίου» και τον «Κανονιςμό (ΕΚ) αρικ. 765/2008 τθσ
09/07/2008 όπωσ ιςχφουν για τον κακοριςμό των απαιτιςεων διαπίςτευςθσ και εποπτείασ τθσ
αγοράσ όςον αφορά τθν εμπορία των προϊόντων και για τθν κατάργθςθ του κανονιςμοφ (ΕΟΚ)
αρικ. 339/93 του υμβουλίου» όπωσ ιςχφει ςιμερα) και τθσ Οδθγίασ 96/98/ΕΚ ςχετικισ με τον
εξοπλιςμό των πλοίων όπωσ ιςχφει, όπου απαιτείται και όπου βρίςκει αυτι εφαρμογι για τον
προςφερόμενο εξοπλιςμό- μεταφραςμζνα ςτα ελλθνικά και νομίμωσ επικυρωμζνα. ε
περίπτωςθ που κάποιο εκ των ειδϊν του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ εξαιρείται βάςει
νομοκεςίασ από το να φζρει ςιμανςθ CE, ο Τποψιφιοσ Ανάδοχοσ να το τεκμθριϊνει επαρκϊσ
ςτθν τεχνικι του προςφορά.
Tα ανωτζρω πιςτοποιθτικά να κατατεκοφν κατά τθν παράδοςθ. Κατά τθν κατάκεςθ τθσ τεχνικισ
προςφοράσ, να κατατεκεί Τπεφκυνθ Διλωςθ του/των νομίμου/ων εκπροςϊπου/ων του
Τποψθφίου Αναδόχου ςχετικά με τθν πλιρωςθ τθσ εν λόγω απαίτθςθσ, κακϊσ και ότι
δεςμεφεται με μζριμνα, ευκφνθ και δαπάνεσ του να προςκομίςει αντίγραφα των ανωτζρω
πιςτοποιθτικϊν κατά τθν παράδοςθ των ειδϊν.

4
4.1

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
Σα κριτιρια τεχνικισ αξιολόγθςθσ κατατάςςονται ςτισ ομάδεσ: Α. Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν και
Ποιότθτασ Απόδοςθσ. Β. Σεχνικισ Τποςτιριξθσ και Κάλυψθσ.

4.2

Κάκε ομάδα χωρίηεται ςε μία ι περιςςότερεσ υποομάδεσ, οι ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ και οι
βακμοί των οποίων δίνονται ςτον παρακάτω Πίνακα. Για κάκε προςφορά βακμολογοφνται τα
επιμζρουσ ςτοιχεία των ομάδων (ι υποομάδων). Η βακμολογία κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσ
κυμαίνεται από 100-120 βακμοφσ. Η βακμολογία των επί μζρουσ ςτοιχείων των προςφορϊν είναι
100 βακμοί για τισ περιπτϊςεισ που ικανοποιοφνται ακριβϊσ όλοι οι όροι των τεχνικϊν
προδιαγραφϊν. Η βακμολογία αυτι αυξάνεται ζωσ 120 βακμοφσ όταν υπερκαλφπτονται οι
τεχνικζσ προδιαγραφζσ. Η ςυνολικι βακμολογία κυμαίνεται από 100 ζωσ 120 βακμοφσ.

4.3

Για τισ παραπάνω ομάδεσ ορίηεται ςχετικόσ ςυντελεςτισ βαρφτθτασ που ανζρχεται ςε ποςοςτό ΝΑΙ
επί τοισ εκατό 70 και 30 για κάκε ομάδα αντίςτοιχα. Σο άκροιςμα των ςχετικϊν ςυντελεςτϊν
βαρφτθτασ των Ομάδων Κριτθρίων Αξιολόγθςθσ ανζρχεται ςε 100. Η βακμολόγθςθ και κατάταξθ
των προςφορϊν γίνεται ςφμφωνα με τον τφπο:
U = ς1*Κ1 + ς2*Κ2+ ……..+ςν*Κν (1)
Όπου «ςν» είναι ο ςυντελεςτισ βαρφτθτασ του κριτθρίου ανάκεςθσ Κν και ιςχφει ς1+ς2+….+ςν =
1.
Κάκε κριτιριο αξιολόγθςθσ βακμολογείται αυτόνομα με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ προςφοράσ.
Η ςτακμιςμζνθ βακμολογία του κάκε ςτοιχείου των ομάδων είναι το γινόμενο του επί μζρουσ
ςυντελεςτι βαρφτθτασ του ςτοιχείου επί τθ βακμολογία του και θ ςυνολικι βακμολογία τθσ
κάκε προςφοράσ είναι το άκροιςμα των ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν όλων των ςτοιχείων και
των δφο ομάδων. Η τελικι βακμολογία με βάςθ τα παραπάνω κυμαίνεται από 100 ζωσ 120
βακμοφσ.
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Για τθν βακμολόγθςθ των ςτοιχείων του πίνακα αξιολόγθςθσ κα χρθςιμοποιθκεί ο παρακάτω
μακθματικόσ τφποσ:
Βακμόσ = 100+20 * (Μ προςφ. – Μ ελαχ.) / (Μ μζγ. – Μ ελαχ.),

Όπου:
«Μ προςφ. » είναι θ προςφερόμενθ τιμι/υπερκάλυψθ του όρου βάςει τθσ προςφοράσ του
Τποψθφίου Αναδόχου
«Μ ελαχ. » είναι θ ελάχιςτθ τιμι/ικανοποίθςθ του όρου βάςει τθσ παροφςασ τεχνικισ
προδιαγραφισ
«Μ μζγ. » είναι θ μζγιςτθ τιμι βάςει τθσ παροφςασ τεχνικισ προδιαγραφισ ι ςε περίπτωςθ που
ορίηεται θ μζγιςτθ υπερκάλυψθ του όρου βάςει του ςυνόλου προςφορϊν των Τποψθφίων
Αναδόχων.
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ΠΙΝΑΚΑ ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ

ΤΝΣΕΛΕΣΗ
ΒΑΡΤΣΗΣΑ *%+

ΟΜΑΔΑ Α
ΓΕΝΙΚΑ
Καταςκευή – Διαςτάςεισ – Διαμόρφωςη: Μεγαλφτερο μζγεκοσ
εγκατάςταςθσ κα κεωρθκεί πλεονζκτθμα.
Καταςκευή – Διαςτάςεισ – Διαμόρφωςη: Ρεαλιςτικότερθ
καταςκευι ςε ςφγκριςθ με τθν ενδεικνυόμενθ κα κεωρθκεί
πλεονζκτθμα.
Εξοπλιςμόσ – Εςτίεσ πυρόσ: Μεγαλφτεροσ αρικμόσ εςτιϊν πλζον
των ενδεικνυόμενων κα κεωρθκεί πλεονζκτθμα.
Εξοπλιςμόσ – Εςτίεσ πυρόσ: Ρεαλιςτικότερθ μορφι εςτιϊν πλζον
των ενδεικνυόμενων κα κεωρθκεί πλεονζκτθμα.
Σεχνητόσ καπνόσ: Μικρότεροσ χρόνοσ πλιρωςθσ και αποπλιρωςθσ
κάκε διαμερίςματοσ με καπνό ςε ςχζςθ με τισ ενδεικνυόμενεσ
τιμζσ κα κεωρθκεί πλεονζκτθμα.
Φωτιςμόσ:
Τψθλότερεσ
τιμζσ
φωτεινότθτασ
από
τισ
ενδεικνυόμενεσ κα κεωρθκεί πλεονζκτθμα.
Φωτιςμόσ: Τψθλότερεσ τιμζσ αντοχισ από τισ ενδεικνυόμενεσ κα
κεωρθκεί πλεονζκτθμα.
Παγίδεσ πυρόσ: Μεγαλφτεροσ αρικμόσ κα κεωρθκεί πλεονζκτθμα.
Παγίδεσ πυρόσ: Μεγαλφτερθ πυρανκεκτικότθτα κα κεωρθκεί
πλεονζκτθμα.
ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ
Επιπλζον αρικμόσ πλιρουσ ςετ προςτατευτικϊν ςτολϊν (ολόςωμθ
φόρμα, γάντια εργαςίασ, πυρίμαχεσ μπότεσ, κράνοσ και
αδιάβροχο).
Επιπλζον αρικμόσ πλιρουσ ςετ αναπνευςτικϊν ςυςκευϊν, οι
οποίεσ ςυμπεριλαμβάνουν ανταλλακτικζσ φιάλεσ και εργαλεία
ςυντιρθςθσ.
φνολο ΟΜΑΔΑ Α

2.2
2.2.2.1

(65)
10

2.2.2.1

5

2.2.3.1

8

2.2.3.1

7

2.2.3.8

15

2.2.3.9

5

2.2.3.10

5

2.2.4
2.2.4.1

5
5

2.3
2.3.15

(10)
5

2.3.16

5

75

ΟΜΑΔΑ Β
ΠΑΡΑΔΟΗ-ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Μικρότεροσ χρόνοσ παράδοςθσ-εγκατάςταςθσ κα κεωρθκεί
πλεονζκτθμα.
ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ
Μεγαλφτερθ διάρκεια εκπαίδευςθσ κα κεωρθκεί πλεονζκτθμα.
ΕΓΓΤΗΜΕΝΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ
Εγγυθμζνθ λειτουργία άνω των ζξι (06) ετϊν κα κεωρθκεί
πλεονζκτθμα.
ΕΞΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΗ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ
Μεγαλφτεροσ χρόνοσ δυνατότθτασ προμικειασ ανταλλακτικϊν κα
κεωρθκεί πλεονζκτθμα.
φνολο ΟΜΑΔΑ B

3.1
3.1.2

(6)
6

3.3
3.3.1
3.4
3.4.1 (Ι)

(6)
6
(7)
7

3.5
3.5.1

(6)
6
25
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ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
ΕΙΔΟ : ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΚΑΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΣΙΚΩΝ

1
1.1

ΚΟΠΟ – ΓΕΝΙΚΑ
1. Η εξαςφάλιςθ υψθλισ ποιότθτασ εκπαιδευτικοφ και ΝΑΙ
υλικοτεχνικοφ εξοπλιςμοφ για τισ ΑΕΝ, ο οποίοσ κα
ανταποκρίνεται τόςο ςτισ απαιτιςεισ τθσ εκνικισ,
ενωςιακισ νομοκεςίασ (Δ.. STCW όπωσ τροποποιικθκε
και ιςχφει) όςο και ςτο ςφγχρονο τεχνολογικό περιβάλλον
τθσ ναυτιλίασ, αποτελεί υψθλι προτεραιότθτα για το
Τπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ. το
πλαίςιο αυτό απαιτείται εκςυγχρονιςμόσ και αναβάκμιςθ
του εξοπλιςμοφ των ΑΕΝ μζςω τθσ προμικειασ
ςφγχρονου εκπαιδευτικοφ εξοπλιςμοφγια αυτζσ.
2. Για το ςκοπό αυτό το Τπουργείο Ναυτιλίασ και
Νθςιωτικισ Πολιτικισ κα προβεί ςτθν προμικεια
εκπαιδευτικοφ εξοπλιςμοφ με ςκοπό τθν οργάνωςθ και
λειτουργία Εργαςτθρίου Καυςίμων και Λιπαντικϊν τριϊν
(03) εκπαιδευτικϊν κζςεων εργαςίασ και μίασ (01) κζςθσ
εκπαιδευτι ςτθν ΑΕΝ/Μ/ΚΡΗΣΗ για τθν εκτζλεςθ
εργαςτθριακϊν αςκιςεων.
3. Γενικά χαρακτθριςτικά:

1.2

2

Ο παρακάτω εξοπλιςμόσ κα είναι ικανόσ για τθν
πραγματοποίθςθ των παρακάτω αςκιςεων:
(α) Μζτρθςθ ιξϊδουσ καυςίμου ι λιπαντικοφ.
(β)Μζτρθςθ ποςότθτασ νεροφ ςτο καφςιμο ι
λιπαντικό και προςδιοριςμό αν το νερό είναι γλυκό ι
καλαςςινό.
(γ) Μζτρθςθ αλκαλικότθτασ λιπαντικοφ (TBN test).
(δ) Μζτρθςθ πυκνότθτασ.
(ε) Τπολογιςμό CCAI.
(ςτ) Ζλεγχο ςυμβατότθτασ βαρζων καυςίμων
ναυτιλίασ (CombatibilityTest).
(η) Εφρεςθ ςθμείου ανάφλεξθσ (Flash PointTest).
(θ) Εφρεςθ ςθμείου ροισ (Pour PointTest).
Ωσ Κριτιριο Κατακφρωςθσ ορίηεται θ πλζον ςυμφζρουςα ΝΑΙ
από οικονομικι άποψθ προςφορά με βάςθ τθ βζλτιςτθ
ςχζςθ ποιότθτασ-τιμισ.
ΓΕΝΙΚΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ

ΑΠΑΝΣΗΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ

ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ

ΑΠΑΙΣΗΗ

ΕΝΟΣΗΣΑ
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2.1

2.2

2.3

2.4

3
3.1
3.1.1

Να υποβλθκεί υπεφκυνθ διλωςθ του/των νομίμου/μων
εκπροςϊπου/ων υποψιφιου Αναδόχου με τθν τεχνικι
προςφορά ότι ο εξοπλιςμόσ / τα ςυςτιματα είναι
καινοφργια και αμεταχείριςτα, πλζον πρόςφατθσ
τεχνολογίασ και δεν ζχει ςταματιςει θ παραγωγι τουσ.
Με μζριμνα, ευκφνθ και δαπάνθ του Αναδόχου, κατά τθν
παράδοςθ των υπό προμικεια ειδϊν να κατατεκεί
βεβαίωςθ του καταςκευαςτή ότι δεν ζχει ςταματιςει θ
παραγωγι αναφορικά με τον εξοπλιςμό των
παραγράφων 3.1, 3.2 , 3.3, 3.4 και 3.5.
Θα προςφερκοφν τρεισ (03) ςτακμοί/πάγκοι εργαςίασ
εκπαιδευομζνων. Κάκε ςτακμόσ/πάγκοσ εργαςίασ
εκπαιδευομζνων κα είναι κατάλλθλοσ για ταυτόχρονθ
χριςθ από (04) τζςςερισ ςπουδαςτζσ. Επιπρόςκετα, κα
προςφερκεί ζνασ (01) ςτακμόσ εργαςίασ εκπαιδευτι
(γραφείο, καρζκλα γραφείου τροχιλατθ με χεροφλια και
ςυρταριζρα γραφείου). Οιπάγκοι εργαςίασ και ςτιριξθσ
του εξοπλιςμοφ εκπαιδευομζνων και εκπαιδευτι,οι
κζςεισ των εκπαιδευομζνων (03 ςτακμοί/πάγκοι
εργαςίασ * 4 καρζκλεσ, ςφνολο 12 καρζκλεσ) και του
εκπαιδευτι (1 καρζκλα γραφείου τροχιλατθ
με
χεροφλια) και θ τοποκζτθςι τουσ κα πραγματοποιθκεί με
μζριμνα, ευκφνθ και δαπάνεσ του Αναδόχου. Με τθν
τεχνικι προςφορά να δοκεί αναλυτικι τεχνικι
περιγραφι των προςφερόμενων ειδϊν.
Οτιδιποτε δεν αναφζρεται αναλυτικά ςτθν παροφςα
Σεχνικι Προδιαγραφι νοείται ότι κα γίνει ςφμφωνα με
τουσ κανόνεσ τθσ τζχνθσ και τισ ςφγχρονεσ εξελίξεισ τθσ
τεχνολογίασ.
Η τεχνικι προςφορά να ςυνοδεφεται από
τεχνικά/περιγραφικά φυλλάδια, ςτθν Ελλθνικι ι ςτθν
Αγγλικι γλϊςςα, των προςφερόμενων ειδϊν με ςκοπό
τθν τεκμθρίωςθ των τεχνικϊν απαιτιςεων τθσ τεχνικισ
προδιαγραφισ. ε περίπτωςθ που για κάποια εκ των
τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ τεχνικισ προδιαγραφισ,
δεν υπάρχει κάποιο αντίςτοιχο τεκμθριωτικό υλικό, να
προςκομίηεται με τθν τεχνικι προςφορά, βεβαίωςθ του
καταςκευαςτι των ειδϊν ςτθν οποία κα αναφζρονται
αναλυτικά τα εν λόγω τεχνικά χαρακτθριςτικά. Η εν λόγω
βεβαίωςθ να είναι ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα ι να
ςυνοδεφεται από επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν Ελλθνικι
γλϊςςα.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΣΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ
ΤΚΕΤΗ ΗΜΕΙΟΤ ΑΝΑΦΛΕΞΗ (ΣΕΜΑΧΙΟ 1)

ΝΑΙ

Να διακζτει τα ακόλουκα ελάχιςτα τεχνικά ΝΑΙ
χαρακτθριςτικά:
(α) Να είναι επιτραπζηιου και φορθτοφ τφπου, μικροφ
μεγζκουσ, με εργαςτθριακζσ δυνατότθτεσ δοκιμϊν
κλειςτοφ δοχείου κατά PENSKYMARTENS προςδιοριςμοφ
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3.2
3.2.1

3.3
3.3.1

του ςθμείου ανάφλεξθσ υδρογονανκράκων.
(β) Δοκιμζσ επιτελοφμενεσ ςε εφροσ κερμοκραςιακϊν
ορίων -30°C ζωσ 300°C και ςφμφωνα με τισ μεκόδουσ
ASTM, ISO, ΙΡ και άλλων ςχετικϊν.
(γ) Αυτόματο ζλεγχο κερμοκραςίασ με ψθφιακζσ
ενδείξεισ ελζγχου και θλεκτρονικό χρονόμετρο.
ΤΚΕΤΗ ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟΤ ΗΜΕΙΩΝ ΘΟΛΩΗ ΚΑΙ ΝΑΙ
ΡΟΗ (ΣΕΜΑΧΙΟ 1)
ΝΑΙ
Να διακζτει τα ακόλουκα ελάχιςτα τεχνικά
χαρακτθριςτικά:
Να είναι επιτραπζηιου και φορθτοφ τφπου ςυςκευι,
μικρϊν διαςτάςεων και αυτόνομθσ λειτουργίασ,
κατάλλθλα ςχεδιαςμζνθ για τθν πραγματοποίθςθ
δοκιμϊν, κατά τα ςχετικά Διεκνι πρότυπα ASTM και ISO,
ςτιβαροφσ καταςκευισ, τριϊν τουλάχιςτον κζςεων
δοκιμϊν, μελετθμζνθ ϊςτε να δείχνει τα ςθμεία κόλωςθσ
και ροισ των προϊόντων πετρελαίου, ςε χαμθλζσ
κερμοκραςίεσ χριςθσ των.
Να αποτελείται τουλάχιςτον από:
(α) κάλαμο από ανοξείδωτο χάλυβα, κατά τα πρότυπα
ASTM
(β) τρία τουλάχιςτον λουτρά δοκιμϊν, κερμοκραςιϊν 1°C ,-18°C και -34°C με απόκλιςθ ±2οC ανά λουτρό.
(γ) τρία (03) δοχείαδοκίμων
(δ) τρία (03) χάλκινα δοχεία (ωσ μανδφεσ)
(ε) τρία (03) ςτεγανοποιθτζσ για τα δοχεία δοκιμϊν και
τουσ μανδφεσ
(ςτ) ζξι (06) κερμόμετρα κατά ASTM
ΤΚΕΤΗ ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟΤ ΣΑΝ - ΣΒΝ ΚΑΙ ΝΑΙ
ΠΕΡΙΕΚΣΙΚΟΣΗΣΑ ΝΕΡΟΤ(ΣΕΜΑΧΙΟ 1)
Να διακζτει τα ακόλουκα ελάχιςτα τεχνικά ΝΑΙ
χαρακτθριςτικά:
(i) Να είναι επιτραπζηιου και φορθτοφ τφπου, αυτόνομθσ
λειτουργίασ και πολλαπλϊν δοκιμϊν τιτλοδότθςθσ,
ςχεδιαςμζνθ για τον προςδιοριςμό ΣΑΝ, ΣΒΝ και τθσ
περιεκτικότθτασ νεροφ των πετρελαιοειδϊν και
λιπαντικϊν ελαίων.
(ii) Αυτόματθσ προςκικθσ του τιτλοδότθ, αυτόματθσ
ρυκμιηόμενθσ ανάδευςθσ και με θλεκτρόδια
προςδιοριςμοφ του τζλουσ τθσ αντίδραςθσ.
(iii) Ενδείξεισ: (α) mV και pH, ταυτόχρονα, (β) ταχφτθτασ
ανάδευςθσ
(iv) Βακμονόμθςθ δφο ςθμείων με ρυκμιςτικά διαλφματα
και ζνα με pH 7.
(v) Με οκόνθ LCD.
(vi) υνοδευόμενθ από όλα τα παρελκόμενα, ϊςτε να
ςυμμορφϊνεται με τα πρότυπα ASTM, ελεγχόμενθ από
μικροπεξεργαςτι, με μνιμθ αποκικευςθσ μεκόδων και
παραμζτρων.
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3.4
3.4.1

3.5

3.5.1

ΤΚΕΤΗ
ΜΕΣΡΗΗ
ΚΙΝΗΜΑΣΙΚΟΤ-ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΝΑΙ
ΙΞΩΔΟΤ ΚΑΙ ΠΤΚΝΟΣΗΣΑ (ΣΕΜΑΧΙΟ 1)
ΝΑΙ
Να διακζτει τα ακόλουκα ελάχιςτα τεχνικά
χαρακτθριςτικά:
(α) Να είναι επιτραπζηια, αυτόνομθσ λειτουργίασ,
αποτελοφμενθ από ςφγχρονθσ τεχνολογίασ διεργαςιακό
πεδίο λειτουργίασ, με ςφςτθμα απόκτθςθσ δεδομζνων,
ειδικά ςχεδιαςμζνθ και ανταποκρινόμενθ ςε διεκνι
πρότυπα μζτρθςθσ ιξϊδουσ προϊόντων πετρελαίου.
(β) Να ζχει τθ δυνατότθτα μζτρθςθσ του κινθματικοφ και
δυναμικοφ ιξϊδουσ και τθσ πυκνότθτασ τουλάχιςτον ςτο
πετρζλαιο κίνθςθσ, πετρζλαιο κζρμανςθσ, αεροπορικό
καφςιμο JET-A1, αεροπορικό καφςιμο JP και πετρζλαιο
ναυτιλίασκακϊσ και ςε χρθςιμοποιθμζνα και μθ
ορυκτζλαια με ςφςτθμα μετατροπισ τθσ μζτρθςθσ αυτισ
ςτουσ 15ο C.
(γ) Να αποτελείται από λουτρό ςτακερισ κερμοκραςίασ
(με νερό ι άλλο ρευςτό μεταφοράσ κερμότθτασ),
εφοδιαςμζνο με ςφςτθμα προθγμζνου κερμοκραςιακοφ
ελζγχου.
(δ) Διακφμανςθ του κερμοκραςιακοφ ελζγχου μεταξφ
κερμοκραςίασ περιβάλλοντοσ και τουλάχιςτον 120°C, με
δυνατότθτα μελλοντικισ προςζγγιςθσ χαμθλότερων
κερμοκραςιϊν ζωσ και 10°Cμε εξωτερικι ψφξθ, κακόςον
θ ακρίβεια ελζγχου και θ ομοιομορφία να είναι εντόσ των
απαιτιςεων των προτφπων ASTM.
(ε) Με οκόνθ LCD, προγραμματιςμοφ των ςτακερϊν τθσ
ςυςκευισ και απεικόνιςθσ των αποτελεςμάτων.
(ςτ) Με διπλι ψθφιακι απεικόνιςθ, ςθμείου ρφκμιςθσ
κερμοκραςίασ και πραγματικισ κερμοκραςίασ του
λουτροφ.
(η) Με λογιςμικό πρόγραμμα για Η/Τ, ςε παρακυρικό
περιβάλλον,
αυτόματου
υπολογιςμοφ
των
αποτελεςμάτων, με τεχνικζσ υπολογιςμοφ (τουλάχιςτον
μζςοσ όροσ, τυπικι απόκλιςθ, επαναλθψιμότθτα).
Επιπρόςκετεσ τεχνικζσ υπολογιςμοφ των αποτελεςμάτων
κα κεωρθκεί Πλεονζκτθμα, ςφμφωνα με τον Πίνακα
Κριτθρίων Αξιολόγθςθσ.
(θ) Να πλθροί τα ςχετικά διεκνι πρότυπαμζτρθςθσ και
υπολογιςμοφ ιξϊδουσ προϊόντων πετρελαίου
ΤΚΕΤΗ
MID-FTIR
ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟΤ ΝΑΙ
ΦΤΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ
ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ
ΣΩΝ
ΚΑΤΙΜΩΝ(ΣΕΜΑΧΙΟ 1)
ΝΑΙ
Να διακζτει τα ακόλουκα ελάχιςτα τεχνικά
χαρακτθριςτικά:
(i) Να ζχει τθ δυνατότθτα μζτρθςθσ των παρακάτω
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φυςικοχθμικϊν χαρακτθριςτικϊν:
(1) Πετρζλαιο κίνθςθσ κζρμανςθσ και ναυτιλίασ.
(α)Αρικμοφ κετανίου
(β) Δείκτθ κετανίου
(γ) Πυκνότθτα
(δ) Απόςταξθ
(ε)Περιεκτικότθτα ςε FAME
(ςτ)υνολικι περιεκτικότθτα αρωματικϊν
(η) Πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνκρακεσ
(2) Βενηίνθ
(α) RON και MON
(β) Απόςταξθ
(γ) Πυκνότθτα
(δ) Σάςθ Ατμϊν
(ε) Οξυγονοφχεσ ουςίεσ και ενϊςεισ
(ςτ) Ανάλυςθ υδρογονανκράκων
(ii) Να πλθρεί τα πρότυπα κακοριςμοφ φαςματικισ
μζτρθςθσ ςυςτατικϊν καυςίμων με αναφορά ςε
ςυγκεκριμζνεσ μεκόδουσ και ςυςχζτιςθ με διεκνι
πρότυπα.

3.5.2

ΝΑΙ
Ο Τποψιφιοσ Ανάδοχοσ να αναφζρει επίςθσ ςτθν
τεχνικι του προςφορά:
(α) Σον αρικμό των προτφπων που πλθροί.
(β) Αν διακζτει βιβλιοκικθ φαςμάτων για καφςιμα
Ελλθνικϊν και Ευρωπαϊκϊν διυλιςτθρίων.Η προςφορά
βιβλιοκικθσ φαςμάτων για καφςιμα Ελλθνικϊν και
Ευρωπαϊκϊν διυλιςτθρίων κα κεωρθκεί Πλεονζκτθμα,
ςφμφωνα με τον Πίνακα Κριτθρίων Αξιολόγθςθσ.

3.6

3.7

Τδροβολείσ πλαςτικοί (6τεμάχια)

ΝΑΙ

Χωρθτικότθτα: 1000ml ανά τεμάχιο
Ογκομετρικζσ φιάλεσ 500 ml(12 τεμάχια)

ΝΑΙ
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3.8

3.9

3.10

3.11
3.12

3.13

3.14

3.15
3.16

3.17

3.18

µεγυάλινοπϊµαNS19/26Α,ΑΚλάςθ,500ml, Ακρίβ.:±5ml
Ογκομετρικοί κφλινδροι 100- 250 - 500 ml (6τεμάχια ΝΑΙ
ανά είδοσ)
µεςτρογγυλιβάςθ,100mlανά2ml,Ακρίβ.:±2ml
µε ςτρογγυλι βάςθ, 250ml ανά 2ml, Ακρίβ.: ±2ml
µεεξάγωνθβάςθ,500mlανά5ml,Ακρίβ.:±5ml
γυάλινο πϊµα NS19/26Α, Α Κλάςθ
Ποτήρια 250 ml(6τεμάχια)
Ποτιριαηζςεωσ γυάλινα,250ml
Κωνικζσ φιάλεσ 250 ml(6τεμάχια)
ευρφλαιµεσ,
(Ø)εςωτερικιςτοµίου:31/32mm,250ml
Προχοϊδεσ 25 ml(6τεμάχια)
µεγυάλινθ ςτρόφιγγα,Β Κλάςθ,25ml
Χωνιά, ιφϊνια 10 ml(6τεμάχιαανά είδοσ)

µε
ΝΑΙ

ΝΑΙ
διάμετροσ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

Χωνιάγυάλινα,διάμετροσ
(Ø):
75mm,
Μικοσςτελζχουσ:13-17 cm,υνολικόμικοσ:20-24
cm
ιφϊνια μζτρθςθσ (βακµονοµθµζνα) γυάλινα, Α
Κλάςθ, 10mlανά1ml,Ακρίβ.:±0.5ml
Πουάρ, πάτουλεσ(τεμάχια 6)
ΝΑΙ
Πουάρ-πλθρωτζσγιαπιπζττεσαπό5ζωσ 25ml
Υαλοι ωρολογίου(τεμάχια 18)
Υαλοι ωρολογίου,διαμζτρου (Ø): 60mm
Πυκνόμετρα(6τεμάχια)
20°C,Baume (10-50Be), 800-1.500ανά10gr/lt
Θερμόμετρα(6τεμάχια)
Εργαςτθριακά0οCζωσ250οC,ανά 1οC,ακρίβεια±1oC
Δοκιμαςτικοί ςωλήνεσ(25τεμάχια )

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

Χωρίσ χείλοσ, Εξωτερικι ∆ιάµετροσ(Ø):15mm,
υν.Μικοσ:150mm.
I. ετ Πεχαμετρικά χαρτιά 0-14ph(τεμάχιο 1)
ΝΑΙ
II. ετ Διηθητικάχαρτιά (τεμάχιο 1)
Χαρτιά διθκθτικά κυκλικά (θκµοί), GradeNo1:11µm

3.19

3.20

Ζυγόσακριβείασ(τεμάχιο 1)

ΝΑΙ

Ικανότθταηφγιςθσ 250 gr - Τποδιαίρεςθ 0,001 gr
Μετρητήσ ιξϊδουσ τφπου Εngler ( τεμάχιο 1)

ΝΑΙ

υςκευι μζτρθςθσ κινθματικοφ ιξϊδουσ(τυποποιθμζνθσ
δοκιμισ) καυςίμων και πετρελαϊκϊν προϊόντων τφπου
Εngler
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3.21

Κιτ μζτρηςησ ςκληρότητασ (τεμάχια 3)

ΝΑΙ

Κιτ μζτρθςθσ ςκλθρότθτασ νεροφ HARDNESS 40-3000
mg/l
3.22

3.23

3.24

3.25

3.26

Αντιδραςτήρια:(τεμάχια 2)

ΝΑΙ

(α) Φαινολοφκαλεϊνθ,
(β) Χλωριοφχο Νάτριο,
(γ) Αλκοόλθ απόλυτθ,
(δ) Τδροχλωρικό οξφ,
(ε) Τδροξείδιο Νατρίου,
(ςτ) Ποτάςα.
τήλη αποςκλήρυνςησ νεροφ(τεμάχιο 1)

ΝΑΙ

600 λίτρων
Πίνακασ (Σεμάχια 1)

ΝΑΙ

Να διακζτει τα ακόλουκα ελάχιςτα τεχνικά
χαρακτθριςτικά:
Λευκόσ,
μαρκαδόρου,
μαγνθτικόσ,
ελάχιςτων
διαςτάςεων 90x120cm
Ψηφιακόσ προβολζασ με πρόςθετη λάμπα εφεδρείασ ΝΑΙ
(Σεμάχια 1)
Να διακζτει τα ακόλουκα ελάχιςτα τεχνικά
χαρακτθριςτικά:
(α) Ανάλυςθ 1024x768 pixels, τουλάχιςτον
(β) Φωτεινότθτα: 3000Lumens, τουλάχιςτον
(γ) Αντίκεςθ 10000:1, τουλάχιςτον
(δ)υνδεςιμότθταComputerin
(D-sub
15pin)
x2,Monitorout (D-sub 15pin) x1, CompositeVideoin (RCA)
x1, S-Videoin (MiniDIN 4pin) x1, HDMI x1, Audioi n
(MiniJack) x1, Audioout (MiniJack) x1, USB (TypeminiB)
x1,RS232 (DB-9pin) x1
(ε) Πρόςκετθ λάμπα αντικατάςταςθσ
(ςτ) Βάςθ τοποκζτθςθσ ςτθν οροφι του προβολζα
(η) Καλϊδιο VGA μικουσ 10 m για ςφνδεςθ προβολζα με
υπολογιςτι
(θ) Εγχειρίδιο χριςθσ. Σο εγχειρίδιο χριςθσ να
προςκομιςκεί κατά τθν παράδοςθ.
Οθόνη προβολήσ (Σεμάχια 1)
ΝΑΙ
Να διακζτει τα ακόλουκα ελάχιςτα τεχνικά
χαρακτθριςτικά:
(α) Σοίχου ι οροφισ με χειροκίνθτο μθχανιςμό για
εφκολο δίπλωμα, ελάχιςτων διαςτάςεων 2m x 2m.
(β) Kατάλλθλθ για παρουςιάςεισ με Overhead & Data
Projectors, κακϊσ και για προβολι βίντεο ι multimedia
περιεχόμενο.
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3.27

3.28

(γ) Βακμόσ αντανάκλαςθσ 1.0 τουλάχιςτον.
Φορητόσ υπολογιςτήσ (Σεμάχια 2)

ΝΑΙ

Κάκε τεμάχιο να διακζτει τα ακόλουκα ελάχιςτα
τεχνικά χαρακτθριςτικά:
(α) Οκόνθ:15.6" LED με ανάλυςθ 1366 x 768, τουλάχιςτον
(β) CPU:IntelCorei3 -5005Uι ιςοδφναμο (2.00 GHz) με 3
MBL3 cache, τουλάχιςτον
(γ) Μζγεκοσ μνιμθσ:4 GB, τουλάχιςτον
(δ) κλθρόσ δίςκοσ: 500 GΒ, τουλάχιςτον
(ε) Κάρτα γραφικϊν τουλάχιςτον ενςωματωμζνθ
(ςτ) Οδθγόσ οπτικϊν δίςκων με δυνατότθτα ανάγνωςθσ
δίςκων CD, DVD±RW. Να αναφερκοφν οι ταχφτθτεσ.
(η) Wifi, Ethernet
(θ)1xUSB 2.0, 2 xUSB 3.0, 1 xVGA, 1 xHDMI, 1 xRJ-45, 1
xHeadphoneout/Microphone-incombojack, τουλάχιςτον
(κ) Ενςωματωμζνθ κάμερα
(ι) Λειτουργικό ςφςτθμα ςε παρακυρικό περιβάλλον ςτθν
ελλθνικι ι αγγλικι γλϊςςα, πρόςφατθσ ζκδοςθσ και με
άδεια χριςθσ εφ’ όρου ηωισ.
(ια) Ολοκλθρωμζνο πακζτο αυτοματιςμοφ γραφείου ςτθν
ελλθνικι ι αγγλικι γλϊςςα, πρόςφατθσ ζκδοςθσ και με
άδεια χριςθσ εφ’ όρου ηωισ.
(ιβ) Εγκατεςτθμζνο λογιςμικό προςταςίασ από ιοφσ με
δυνατότθτα αυτόματθσ ανανζωςθσ μζςω διαδικτφου
ςυνοδευόμενο από άδεια χριςθσ (ι ανανζωςθσ αδειϊν)
για τουλάχιςτον δφο ζτθ.
Λογιςμικό προςομοίωςησ εφαρμογϊν διαχείριςησ ΝΑΙ
καυςίμων λιπαντικϊν πλοίων(Σεμάχια 1, τζςςερισ
τουλάχιςτον άδειεσ χρήςησ)
Κάκε λογιςμικό να διακζτει τα ακόλουκα ελάχιςτα
τεχνικά χαρακτθριςτικά:
Λογιςμικό προςομοίωςθσ εφαρμογϊν διαχείριςησ
καυςίμων λιπαντικϊν πλοίων, απαρτιηόμενων από
διάφορα εξαρτιματα ςε βιβλιοκικθ τφπου καταλόγου ι
γραφικι.
Σο λογιςμικό να είναι ευζλικτο, κατάλλθλο για τθν
εκτζλεςθ των πειραμάτων, διεξαγωγι προςομοιϊςεων
ςε πραγματικό χρόνο και προετοιμαςία του μακιματοσ.
Σο λογιςμικό ωσ εργαλείο προετοιμαςίασ του μακιματοσ
να ζχει τισ κάτωκι δυνατότθτεσ: μεταφορά και
αποκικευςθ, αντιγραφι και επικόλλθςθ, κεματικό
μενοφ,
αντιγραφι
κειμζνου
και
γραφικϊν,προεπιςκόπθςθ εκτφπωςθσ, προςαρμογι
κλίμακασ και εκτφπωςθ ςε όλεσ τισ μορφοποιιςεισ
κειμζνου.
Σο Λογιςμικό ωσ εργαλείο εκμάκθςθσ - προςομοίωςθσ εφαρμογισ να ζχει δυνατότθτα διαχείριςθσ εργαςιϊν με
τρόπο φιλικό προσ τον χειριςτι, να παρζχει λεπτομερι
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περιγραφι όλων των εξαρτθμάτων, να παρζχει
παραδείγματα εφαρμογϊν ςε μορφοποίθςθ βίντεο CD,
να διακζτει αρχεία - βιβλιοκικεσ ςυμβόλων, να διακζτει
ολοκλθρωμζνο πρόγραμμα εκμάκθςθσ - εκπαίδευςθσ
που κα ςυμπλθρϊνουν τα υπόλοιπα εκπαιδευτικά
προγράμματα.
3.29

Εκτυπωτήσ (Σεμάχια 1)

ΝΑΙ

Να διακζτει τα ακόλουκα ελάχιςτα τεχνικά
χαρακτθριςτικά:
(α) τφπου laser, αςπρόμαυροσ με αυτόματθ εκτφπωςθ
διπλισ όψθσ για χαρτί Α4 (60-160gr)
(β) ανάλυςθ εκτφπωςθσ 1200x1200 dpi, τουλάχιςτον
(γ) ςυνδεςιμότθτα: ethernet, usb, wifi
(δ) ςυνοδεία 2 τόνερ (κανονικό και ανταλλακτικό),
καλωδίου ςφνεςθσ με Η/Τ, καλωδίου τροφοδοςίασ
3.30

4
4.1
4.1.1

4.1.2

4.1.3

Αφίςεσ και εικόνεσ με όργανα και ςυςκευζσ του ΝΑΙ
εργαςτηρίου καθϊσ και με μζτρα αςφαλείασ (Σεμάχια
3)
(α) πόςτερ ελάχιςτων διαςτάςεων 90x120mm
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΠΑΡΑΔΟΗ – ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ

NAI

Ι. Ο Ανάδοχοσ με μζριμνα, ευκφνθ και δαπάνθ του κα ΝΑΙ
αναλάβει τθ μεταφορά, εγκατάςταςθ, ςφνδεςθ, εκτζλεςθ
δοκιμϊν παράδοςθσ και παραλαβισ του εξοπλιςμοφ ςε
πλιρθ και ικανοποιθτικι λειτουργία ςτισ εγκαταςτάςεισ
τθσ ΑΕΝ/Μ/ΚΡΗΣΗ.
ΙΙ. Η μεταφορά των υπό προμικεια ειδϊν
πραγματοποιείται ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία.
Ο Ανάδοχοσ αμζςωσ μετά τθ φόρτωςθ των υπό
προμικεια ειδϊν, είναι υποχρεωμζνοσ να γνωςτοποιιςει
ςτθν αρμόδια Τπθρεςία του ΤΝΑΝΠ (ΔΙΠΕΑ), κάκε
ςτοιχείο ςχετικό με τθ φόρτωςθ και τθ μεταφορά (άρκρο
211 του ν. 4412/2016)
Η εγκατάςταςθ-παράδοςθ κα πραγματοποιθκεί εντόσ ζξι ΝΑΙ
(06) μηνϊν από τθν επομζνθ τθσ υπογραφισ τθσ
ςφμβαςθσ. Μικρότεροσ χρόνοσ παράδοςθσ κα κεωρθκεί
Πλεονζκτθμα ςφμφωνα με τον Πίνακα Κριτθρίων
Αξιολόγθςθσ.
Η παραλαβι του εξοπλιςμοφ (οριςτικι ποιοτικι και ΝΑΙ
ποςοτικι) κα γίνει μετά τθν εγκατάςταςθ του
εξοπλιςμοφ, ςε κατάςταςθ πλιρουσ λειτουργίασ ςτο
χϊρο εγκατάςταςθσ τθσ ΑΕΝ/Μ/ΚΡΗΣΗ, ωσ ειδικότερα
ορίηεται από τθν ςχετικι κείμενθ νομοκεςία, από
Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ και Παραλαβισ που κα
ςυγκροτθκεί ειδικά για τθν εν λόγω προμικεια.
Ο Ανάδοχοσ υποχρεϊνεται να δϊςει οποιαδιποτε
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4.1.4

4.1.5

4.1.6

ςτοιχεία προζλευςθσ των υλικϊν ικελε ηθτιςει ο φορζασ
για διαπίςτωςθ τθσ ποιότθτασ και των χαρακτθριςτικϊν
τουσ.
Ο φορζασ διατθρεί το δικαίωμα να ελζγχει κάκε
προςκομιηόμενο είδοσ και ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να
ςυμμορφϊνεται με τισ οδθγίεσ των αρμοδίων υπθρεςιϊν
του φορζα, για είδοσ το οποίο δεν εκπλθρϊνει τουσ
ςυμβατικοφσ όρουσ, που αναφζρονται ςτθν ποιότθτα και
τα χαρακτθριςτικά του.
Η παραλαβι του εξοπλιςμοφ κα γίνει ςτο χϊρο
εγκατάςταςθσ τθσ ΑΕΝ/Μ/ΚΡΗΣΗ. Ωσ χρόνοσ
παραλαβισ ορίηεται διάςτθμα ενόσ (01) μηνόσ από τθν
θμερομθνία εγκατάςταςθσ- παράδοςθσ από τον Ανάδοχο
και εφόςον πραγματοποιθκεί ικανόσ αρικμόσ
δοκιμαςτικϊν λειτουργιϊν κατά τθν κρίςθ τθσ αρμόδιασ
Επιτροπισ Παρακολοφκθςθσ και Παραλαβισ, το υπό
προμικεια είδοσ κα παραλθφκεί οριςτικά.
Συχόν βλάβεσ κατά τθ διάρκεια των δοκιμϊν βαρφνουν
τον Ανάδοχο ο οποίοσ οφείλει με δικά του ζξοδα να τισ
αποκαταςτιςει άμεςα. Μετά τθν αποκατάςταςθ τυχόν
βλαβϊν ακολουκεί εκ νζου δοκιμι του ςυςτιματοσ.
Οι Τποψιφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να υποβάλλουν ςτθν ΝΑΙ
τεχνικι τουσ προςφορά και όλα τα αναγκαία ςτοιχεία για
τθ διαςφάλιςθ των ςυνκθκϊν για τθν τεχνικά άρτια
εγκατάςταςθ και κζςθ ςε πλιρθ λειτουργία του
προςφερόμενου εξοπλιςμοφ. τθν τεχνικι προςφορά, κα
αναφζρουν όλα τα αναγκαία τεχνικά ςτοιχεία (βάρθ,
ενδεικτικι διάταξθ με διαςτάςεισ των επί μζρουσ
ςυςκευϊν, διαςτάςεισ και διαδρομζσ καναλιϊν κλπ.) που
απαιτοφνται για τθν προετοιμαςία από τθν
ΑΕΝ/Μ/ΚΡΗΣΗ του χϊρου όπου ο Ανάδοχοσ κα
εγκαταςτιςει τον εξοπλιςμό.
Ο Ανάδοχοσ υποχρεϊνεται να εκτελζςει πλιρωσ τθν ΝΑΙ
εγκατάςταςθ του εξοπλιςμοφ και να τον δοκιμάςει και
παραδϊςει ςε πλιρθ λειτουργία ςτουσ διατικζμενουσ
χϊρουσ τθσ ΑΕΝ/Μ/ΚΡΗΣΗ, με δικό του ειδικευμζνο και
αςφαλιςμζνο προςωπικό, με δικι του ολοκλθρωτικά
ευκφνθ, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ τζχνθσ και τθσ
επιςτιμθσ και τθ λοιπι ςχετικι νομοκεςία του ελλθνικοφ
κράτουσ, τισ οδθγίεσ και τα ςχζδια του καταςκευαςτικοφ
οίκου και, τζλοσ, τισ οδθγίεσ τθσ ΑΕΝ/Μ/ΚΡΗΣΗ.
Η εγκατάςταςθ των μθχανθμάτων, των ςυςκευϊν και ΝΑΙ
των ςυςτθμάτων κα γίνει ςτουσ αντίςτοιχουσ χϊρουσ τθσ
ΑΕΝ/Μ/ΚΡΗΣΗ που κα υποδειχκοφν από αυτι για τθν
εγκατάςταςθ του εξοπλιςμοφ.
Με μζριμνα, ευκφνθ και δαπάνθ του Αναδόχου, θ
εγκατάςταςθ των μθχανθμάτων, των ςυςκευϊν και των
ςυςτθμάτων κακϊσ και τα υλικά που κα
χρθςιμοποιθκοφν κα πρζπει να καλφπτουν πλιρωσ τουσ
ςχετικοφσ κανονιςμοφσ, τθν Ευρωπαϊκι και Εκνικι
νομοκεςία, αναφορικά με τισ θλεκτρολογικζσ και

ΑΔΑ: 6ΟΓ34653ΠΩ-ΤΧΗ

21PROC009394113 2021-10-20

ΕΙΔΟ (Σ): Εργαςτήριο καυςίμων - λιπαντικϊν για τισ ανάγκεσ τησ ΑΕΝ/Μηχανικϊν/Κρήτησ

4.1.7

4.1.8

θλεκτρονικζσ εγκαταςτάςεισ και ςυςκευζσ, τισ
θλεκτρομθχανολογικζσ
εγκαταςτάςεισ/ςυςκευζσ/εξοπλιςμό, τθν αςφάλεια και
υγιεινι και να διαςφαλίηουν τθν ομαλι και πλιρθ
λειτουργία των θλεκτρολογικϊν και μθχανολογικϊν
εγκαταςτάςεων των κτιριακϊν υποδομϊν τθσ
ΑΕΝ/Μ/ΚΡΗΣΗ. Ο Ανάδοχοσ με μζριμνα, ευκφνθ και
δαπάνθ του, κα προβαίνει ςε όλεσ τισ απαραίτθτεσ
εργαςίεσ/προςφορά τυχόν επιπρόςκετου εξοπλιςμοφ για
τθν επίτευξθ των ανωτζρω. Με τθν τεχνικι προςφορά να
κατατεκεί Τπεφκυνθ Διλωςθ του/των νομίμου/ων
εκπροςϊπου/ων του Τποψθφίου Αναδόχου αναφορικά
με τθν πλιρωςθ τθσ απαίτθςθσ τθσ εν λόγω
παραγράφου.
Ι. Η ΑΕΝ/Μ/ΚΡΗΣΗ υποχρεοφται να παρζχει μόνο το ΝΑΙ
χϊρο εγκατάςταςθσ. Για τθν προετοιμαςία του χϊρου
υπεφκυνοσ είναι ο Ανάδοχοσ .
ΙΙ. ε περίπτωςθ που απαιτείται ιδιαίτερθ
μζριμνα/εκτζλεςθ εργαςιϊν από πλευράσ τροφοδοςίασ
ςτουσ χϊρουσ εγκατάςταςθσ των μθχανθμάτων, των
ςυςκευϊν και των ςυςτθμάτων με τουσ απαραίτθτουσ
πίνακεσ διανομισ και αςφάλιςθσ του θλεκτρικοφ
ρεφματοσ, νεροφ, αποχζτευςθσ, κλιματιςμοφ, τοπικισ
δικτφωςθσ κα γίνεται με μζριμνα, ευκφνθ και δαπάνθ
του Αναδόχου. Οι εργαςίεσ ςφνδεςθσ από τον πίνακα
διανομισ μζχρι το μθχάνθμα με τα απαραίτθτα υλικά
που κα χρθςιμοποιθκοφν κα βαρφνουν τον Ανάδοχο και
κα πλθροφν τουσ κανονιςμοφσ αςφαλείασ των χϊρων
εγκατάςταςθσ.
ΙΙΙ. Η διαμόρφωςθ του δαπζδου ςτιριξθσ και τα
αναγκαία μζςα και υλικά ςτιριξθσ των μθχανθμάτων και
ςυςκευϊν κα γίνουν με μζριμνα, ευκφνθ και δαπάνθ του
Αναδόχου ζτςι ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ άρτια λειτουργία
του και θ άνετθ χριςθ και εκπαίδευςθ του προςωπικοφ.
Οι απαιτήςεισ ςε ιςχφ των ηλεκτρικϊν λήψεων θα
αναφζρονται ςτισ Σεχνικζσ Προςφορζσ.
IV. Πριν τθν υποβολι των τεχνικϊν προςφορϊν είναι
απαραίτθτθ θ επίςκεψθ/επιτόπια αυτοψία των
Τποψθφίων Αναδόχων ςτο χϊρο εγκατάςταςθσ του υπό
προμικεια εξοπλιςμοφ τθσ ΑΕΝ/Μ/ΚΡΗΣΗ, κατόπιν
αιτιματόσ τουσ ςτθν αρμόδια ΑΕΝ, ϊςτε να εκτιμθκοφν
λεπτομερϊσ οι απαιτοφμενεσ εργαςίεσ. Η εν λόγω
επίςκεψθ/αυτοψία κα βεβαιϊνεται από τθν αρμόδια
ΑΕΝ και αντίςτοιχθ βεβαίωςθ κα προςκομίηεται με τθν
τεχνικι προςφορά από τουσ Τποψθφίουσ Αναδόχουσ.
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται για τθν ζγκαιρθ ενθμζρωςθ τθσ ΝΑΙ
Ανακζτουςασ Αρχισ (αρμόδια ΑΕΝ και Διεφκυνςθ
Προμθκειϊν και Εποπτείασ Αποκθκϊν (ΔΙΠΕΑ))τουλάχιςτον πζντε (05) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα, πριν
τθν ζναρξθ οποιονδιποτε εργαςιϊν, προκειμζνου να
ετοιμαςτοφν οι ςχετικοί χϊροι όπου απαιτείται.
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4.2
4.2.1

4.3
4.3.1

4.3.2

ΣΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ

ΝΑΙ

Ι. Κατά τθν παράδοςθ των μθχανθμάτων, ςυςτθμάτων NAI
και ςυςκευϊν να δοκεί μια πλιρθσ ςειρά τεχνικϊν
εγχειριδίων με ςαφείσ οδθγίεσ χριςεωσ και
λειτουργίασ του μθτρικοφ καταςκευαςτικοφ οίκου
(Operation Manuals) με αναλυτικι περιγραφι των
αντίςτοιχων πρωτοκόλλων και λειτουργιϊν για όλεσ τισ
αντίςτοιχεσ εφαρμογζσ ςτθν αγγλικι γλϊςςα και ςτθν
ελλθνικι όπου αυτι είναι διακζςιμθ, κακϊσ και
ςχεδίων, διαγραμμάτων και κάκε άλλθ πλθροφορία
για τθν ορκι χριςθ, ζλεγχο, ςυντιρθςθ και εντοπιςμό
κάκε ανωμαλίασ ςτθ λειτουργία των μθχανθμάτων,
ςυςτθμάτων και ςυςκευϊν, ςτθν αγγλικι γλϊςςα ι
ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, ςτθν ΑΕΝ/Μ/ΚΡΗΣΗ όπου κα
πραγματοποιθκοφν οι ςχετικζσ προμικειεσ.
ΙΙ. Σα τεχνικά εγχειρίδια να δοκοφν ςε ζντυπθ και ςε
θλεκτρονικι μορφι (τουλάχιςτον ςε (01) ζνα αντίτυπο ςε
ζκαςτθ μορφι).
ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ
ΝΑΙ
Ο Ανάδοχοσ να εκπαιδεφςει με δαπάνεσ του τουλάχιςτον NAI
τρία (03) άτομα από το εκπαιδευτικό προςωπικό τθσ
ςχολισ ι άλλθσ ςχολισ που κα του υποδειχκεί από το
ΤΝΑΝΠ/ΔΕΚΝ.
Η εκπαίδευςθ να γίνει ςτον τόπο εγκατάςταςθσ του
εργαςτθρίου, για τουλάχιςτον πζντε ((05) εργάςιμεσ
θμζρεσ (5 θμζρεσ X 6 ϊρεσ θμερθςίωσ = 30 ϊρεσ
ςυνολικά) και να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιςτον
παρουςίαςθ των χαρακτθριςτικϊν και λειτουργίασ του
εργαςτθρίου, κακϊσ και αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων. Οι
εκπαιδεφςεισ δεν κα ξεπερνοφν τισ 6 ϊρεσ τθν θμζρα.
Μεγαλφτερθ διάρκεια θμερϊν
εκπαίδευςθσ κα
κεωρθκεί Πλεονζκτθμα ςφμφωνα με τον Πίνακα
Κριτθρίων Αξιολόγθςθσ. (Ο υπολογιςμόσ κα γίνει ςε
εκπαιδευτικζσ ϊρεσ).
Να υποβλθκεί κατά τθν τεχνικι προςφορά πλιρεσ NAI
αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευςθσ (προςδιοριςμόσ
περιεχομζνου εκπαίδευςθσ για τουσ εκπαιδευόμενουσ,
προτεινόμενεσ ϊρεσ εκπαίδευςθσ ανά κεματικι ενότθτα,
κεματολογία, διάρκεια ςε ϊρεσ ανά ομάδα
εκπαιδευόμενων
για
κάκε
κεματικό
αντικείμενο,αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ τθσ
εκπαίδευςθσ ςε επίπεδο προτεινόμενων ωρϊν
διδαςκαλίασ εκπαιδευτζσ και κατάλογο με το ςχετικό
εκπαιδευτικό υλικό, και άλλο τεκμθριωτικό υλικό) που κα
χρθςιμοποιθκεί κατά τθ διάρκεια τθσ εκπαίδευςθσ. Η
εκπαίδευςθ κα περιλαμβάνει τόςο τα κζματα χειριςμοφ
και λειτουργίασ του υπό προμικεια είδουσ όςο και για
τθν απρόςκοπτθ και αποτελεςματικι λειτουργία του
εξοπλιςμοφ.
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Η εκπαίδευςθ και το εκπαιδευτικό υλικό κα είναι ςτθν
ελλθνικι γλϊςςα.
Ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει με δαπάνθ του τθν
πραγματοποίθςθ τθσ εκπαίδευςθσ, θ οποία κα
πραγματοποιθκεί με εκπαιδευτζσ του Αναδόχου.
Η εκπαίδευςθ κα πραγματοποιθκεί κατόπιν ςυνεννόθςθσ
του Αναδόχου με τθν AΕΝ/Μ/ΚΡΗΣΗ.
Η πραγματοποίθςθ τθσ εκπαίδευςθσ κα γίνεται ςτθν
AΕΝ/Μ/ΚΡΗΣΗ
μετά τθν εγκατάςταςθ των
μθχανθμάτων, των ςυςκευϊν και των ςυςτθμάτων και
κα ζχει ολοκλθρωκεί εντόσ του χρόνου παράδοςθσ
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 4.1.2.

4.4
4.4.1

Σο εκπαιδευτικό υλικό που απαιτείται να παρζχεται από
τον Ανάδοχο για τθν υποςτιριξθ και τθν ενίςχυςθ τθσ
εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ κα είναι ςε μορφι ζντυπθ,
CD ανά εκπαιδευόμενο ι/και ιςτοςελίδασ.
Ο
Ανάδοχοσ
κα
χορθγιςει
πιςτοποιθτικό
παρακολοφκθςθσ τθσ εκπαίδευςθσ ςε ζκαςτο
εκπαιδευόμενο.
Ο Τποψιφιοσ Ανάδοχοσ υποχρεοφται επίςθσ να δθλϊςει
ςτθν τεχνικι του προςφορά ότι κα διακζςει ςτθν Ελλάδα
κατάλλθλα εκπαιδευμζνο προςωπικό (πζραν και
ανεξάρτθτα του αντίςτοιχου τεχνικοφ προςωπικοφ για
παροχι υπθρεςιϊν εγκατάςταςθσ, ςυντιρθςθσ), για τθν
επίδειξθ του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ ωσ και τθν
εκπαίδευςθ του προςωπικοφ τθσ αρμόδιασ Τπθρεςίασ
τόςο επί του πλιρουσ φάςματοσ των δυνατοτιτων που
παρζχουν όςο επί τθσ απρόςκοπτθσ και αποτελεςματικισ
λειτουργίασ του εξοπλιςμοφ.
ε περίπτωςθ που ο Τποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν διακζτει
το ωσ άνω προςωπικό, πρζπει ςτθν τεχνικι προςφορά
του να υποβλθκεί βεβαίωςθ του μθτρικοφ οίκου
υπογεγραμμζνθ από νόμιμο/ουσ εκπρόςωπο/ουσ ότι θ
εκπαίδευςθ κα γίνει από δικό του εξειδικευμζνο
προςωπικό ςτθν Ελλθνικι ι Αγγλικι γλϊςςα με
παρουςία διερμθνζα και με τουσ όρουσ που
αναφζρονται ςτο παρόν εδάφιο. Η εν λόγω βεβαίωςθ να
ςυνοδεφεται από επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι
γλϊςςα, ςε περίπτωςθ που δεν είναι ςτα ελλθνικά.
ΕΓΓΤΗΜΕΝΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ
ΝΑΙ
Ι. Ολόκλθροσ ο εξοπλιςμόσ κα ςυνοδεφεται από ΝΑΙ
εγγυθμζνθ λειτουργία για ζξι (06) τουλάχιςτον ζτθ με
υποχρζωςθ επιςκευισ και αντικατάςταςθσ εξαρτιματοσ
όταν θ βλάβθ οφείλεται ςε ελαττωματικό εξάρτθμα ι
κακι εργαςία εκ μζρουσ του καταςκευαςτι (ο χρόνοσ
μετράται από τθν θμερομθνία οριςτικισ παραλαβισ του
εξοπλιςμοφ).
Μεγαλφτεροσ
χρόνοσ
εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ κα κεωρθκεί Πλεονζκτθμα ςφμφωνα με τον
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4.4.2

4.4.3

4.4.4

4.4.5

4.4.6

4.5

Πίνακα Κριτθρίων Αξιολόγθςθσ.
ΙΙ. Η επιςκευι κα πρζπει να ζχει ολοκλθρωκεί εντόσ
δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν γνωςτοποίθςθ τθσ
βλάβθσ ςτον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχοσ κα υπόκειται ςε
πρόςτιμο για κάκε θμζρα κακυςτζρθςθσ επιςκευισ τθσ
διαπιςτωκείςασ βλάβθσ, πζραν των δεκαπζντε (15)
θμερϊν, και ςε περίπτωςθ μθ αντικατάςταςθσ του
εξοπλιςμοφ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 4.4.4 τθσ
παροφςθσ, ίςο με ποςοςτό 0,05% επί τθσ ςυνολικισ αξίασ
τθσ υμβατικισ τιμισ. Σο εν λόγω πρόςτιμο δεν κα
υπερβαίνει το 25% τθσ υμβατικισ τιμισ.
ΙΙΙ. Ο Τποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεςμεφεται με τθν τεχνικι του
προςφορά ότι ςτο πλαίςιο του προςφερόμενου χρόνου
εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, κα διακζτει με μζριμνα, ευκφνθ
και δαπάνεσ του το κατάλλθλο προςωπικό, για τθν
παροχι υπθρεςιϊν ςυντιρθςθσ, επιςκευϊν/τεχνικισ
υποςτιριξθσ και τον απαιτοφμενο εξοπλιςμό για τθν
εκτζλεςθ των εν λόγω υπθρεςιϊν.
Σο ςυνολικό κόςτοσ αποκατάςταςθσ (ανταλλακτικά, ΝΑΙ
εργατικά, μετάβαςθ κ.τ.λ.) κατά τθ διάρκεια τθσ
εγγυθμζνθσ λειτουργίασ βαραίνει τον Ανάδοχο.
Ο επιτρεπόμενοσ χρόνοσ μθ λειτουργίασ κατά τθ διάρκεια ΝΑΙ
τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ δεν πρζπει να ξεπερνά τον
(01) ζνα μινα ετθςίωσ ακροιςτικά.
Εναλλακτικά ςε περίπτωςθ που θ επιςκευι ΝΑΙ
κακυςτεριςει πλζον του προβλεπόμενου χρονικοφ
διαςτιματοσ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει
ςτθν Τπθρεςία άλλθ λειτουργοφςα ςυςκευι, ίδιων ι
ανϊτερων τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν, μζχρι τθν
αποκατάςταςθ τθσ βλάβθσ τθσ πρϊτθσ (repair by
replacement).
το πλαίςιο τθσ εξαετοφσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ να ΝΑΙ
παρζχονται επιπλζον και όλεσ οι τυχόν προβλεπόμενεσ
από τα εγχειρίδια – οδθγίεσ του καταςκευαςτι
προγραμματιςμζνεσ ςυντθριςεισ και αναβακμίςεισ,
αδαπάνωσ για το Φορζα (ανταλλακτικά, λογιςμικό, υλικά,
εργατικά, κόςτοσ μεταφοράσ-μετάβαςθσ-διαμονισ).
Με τθν παράδοςθ να υποβλθκεί ζγγραφθ διλωςθ για ΝΑΙ
τθν προςφερόμενθ διάρκεια τθσ περιόδου εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ από τθν θμερομθνία οριςτικισ παραλαβισ
του εξοπλιςμοφ. Επιςθμαίνεται ότι είναι ςτθν ευχζρεια
των υποψθφίων να προςφζρουν περίοδο εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ μεγαλφτερθ τθσ ελάχιςτθσ ηθτοφμενθσ των
ζξι (06) ετϊν, από τθν οριςτικι παραλαβι του ςυνόλου
του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ και το ςτοιχείο αυτό κα
λάβει μεγαλφτερθ βακμολογία ςτθν τεχνικι αξιολόγθςθ
όπωσ ο χρόνοσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ περιλαμβάνεται
ςτθν Ομάδα Βϋ των Κριτθρίων Αξιολόγθςθσ του
ςυγκεκριμζνου προςφερόμενου Είδουσ.
ΕΞΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΗ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ
ΝΑΙ
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4.5.1

4.5.2

4.6
4.6.1

4.6.2

Με τθν τεχνικι προςφορά, κα δοκεί γραπτι βεβαίωςθ ΝΑΙ
του Τποψθφίου Αναδόχου ι του καταςκευαςτι, ςτθν
ελλθνικι γλϊςςα ι με επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν
ελλθνικι γλϊςςα ςε περίπτωςθ που δεν είναι ςτθν
ελλθνικι, αναφορικά με τθ δυνατότθτα προμικειασ
ανταλλακτικϊν για δζκα (10) τουλάχιςτον χρόνια με
προκεςμία παράδοςθσ μζχρι ζνα μινα από τθν
θμερομθνία παραγγελίασ.
Ο Τποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα υποβάλλει κατά τθν ΝΑΙ
παράδοςθ των ειδϊν ζναν πίνακα με τα κφρια
ανταλλακτικά κάκε εξοπλιςμοφ, όπου κα αναγράφονται
τουλάχιςτον τα part numbers.
ΔΙΑΦΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ
ΝΑΙ
Ο Τποψιφιοσ Ανάδοχοσ, ι/και ο καταςκευαςτισ, εφόςον ΝΑΙ
τα υπό προμικεια είδθ καταςκευάηονται από
διαφορετικό από τον Τποψιφιο Ανάδοχο οικονομικό
φορζα, κα πρζπει να διακζτει Πιςτοποιθτικό υςτιματοσ
Διαχείριςθσ Ποιότθτασ κατά ΕΝ ISO 9001:2015 ι νεότερο
ι άλλο ιςοδφναμο για τον εξοπλιςμό των παραγράφων
3.1, 3.2, 3.3, 3.4 και 3.5 από διαπιςτευμζνο φορζα
πιςτοποίθςθσ ςε ιςχφ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ
ςφμβαςθσ. Κατά τθν κατάκεςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ,
να κατατεκοφν αντίγραφα των ανωτζρω πιςτοποιθτικϊν,
τα οποία κα πρζπει να είναι εν ιςχφ, νομίμωσ
επικυρωμζνα. ε περίπτωςθ που τα πιςτοποιθτικά δεν
είναι ςτα Ελλθνικά, να προςκομιςτεί επίςθμθ μετάφραςθ
αυτϊν ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα και νομίμωσ επικυρωμζνα.
Σο ςφνολο των προςφερόμενων ειδϊν να διακζτει ΝΑΙ
Πιςτοποίθςθ ωσ εξισ:
(Α) Πιςτοποιθτικά ιμανςθσ CE (CE Mark ι Wheel Mark ι
άλλο αντίςτοιχο/ ιςοδφναμο Πιςτοποιθτικό ιμανςθσ),
ϊςτε να ικανοποιοφνται οι αντίςτοιχεσ απαιτιςεισ τθσ Ε.Ε
(ςφμφωνα με τθν «Απόφαςθ αρικ. 768/2008/ΕΚ του
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και υμβουλίου τθσ
09/07/2008 όπωσ ιςχφουν για το κοινό πλαίςιο εμπορίασ
προϊόντων και κατάργθςθ τθσ απόφαςθσ 93/465/ΕΟΚ
του υμβουλίου» και τον «Κανονιςμό (ΕΚ) αρικ.
765/2008 τθσ 09/07/2008 όπωσ ιςχφουν για τον
κακοριςμό των απαιτιςεων διαπίςτευςθσ και εποπτείασ
τθσ αγοράσ όςον αφορά τθν εμπορία των προϊόντων και
για τθν κατάργθςθ του κανονιςμοφ (ΕΟΚ) αρικ. 339/93
του υμβουλίου» όπωσ ιςχφει ςιμερα) και τθσ Οδθγίασ
96/98/ΕΚ ςχετικισ με τον εξοπλιςμό των πλοίων όπωσ
ιςχφει, όπου απαιτείται και όπου βρίςκει αυτι εφαρμογι
για τον προςφερόμενο εξοπλιςμό- μεταφραςμζνα ςτα
ελλθνικά και νομίμωσ επικυρωμζνα. ε περίπτωςθ που
κάποιο εκ των ειδϊν του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ
εξαιρείται βάςει νομοκεςίασ από το να φζρει ςιμανςθ
CE, ο Τποψιφιοσ Ανάδοχοσ να το τεκμθριϊνει επαρκϊσ
ςτθν τεχνικι του προςφορά.
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(Β) Όςον αφορά ςτουσ θλεκτρονικοφσ υπολογιςτζσ κα
πρζπει να προςκομίηονται επίςθσ πιςτοποιθτικά για τα
κάτωκι ι ιςοδφναμα αυτϊν:
-Ηλεκτρομαγνθτικισ
ςυμβατότθτασ
(EMC)
και
θλεκτρομαγνθτικϊν παρεμβολϊν (EMI)
- Εξοικονόμθςθσ ενζργειασ (energy Star 5.0) και
- Πιςτοποίθςθ EPEAT Gold

5
5.1

5.2

5.3

Tα ανωτζρω πιςτοποιθτικά να κατατεκοφν κατά τθν
παράδοςθ. Κατά τθν κατάκεςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ,
να κατατεκεί Τπεφκυνθ Διλωςθ του/των νομίμου/ων
εκπροςϊπου/ων του Τποψθφίου Αναδόχου ςχετικά με
τθν πλιρωςθ τθσ εν λόγω απαίτθςθσ, κακϊσ και ότι
δεςμεφεται με μζριμνα, ευκφνθ και δαπάνεσ του να
προςκομίςει αντίγραφα των ανωτζρω πιςτοποιθτικϊν
κατά τθν παράδοςθ των ειδϊν.
ΟΜΑΔΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
Σα κριτιρια τεχνικισ αξιολόγθςθσ κατατάςςονται ςτισ
ομάδεσ: Α. Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν και Ποιότθτασ
Απόδοςθσ. Β. Σεχνικισ Τποςτιριξθσ και Κάλυψθσ.
Κάκε ομάδα χωρίηεται ςε μία ι περιςςότερεσ
υποομάδεσ, οι ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ και οι βακμοί των
οποίων δίνονται ςτον παρακάτω Πίνακα. Για κάκε
προςφορά βακμολογοφνται τα επιμζρουσ ςτοιχεία των
ομάδων (ι υποομάδων). Η βακμολογία κάκε κριτθρίου
αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από 100-120 βακμοφσ. Η
βακμολογία των επί μζρουσ ςτοιχείων των προςφορϊν
είναι 100 βακμοί για τισ περιπτϊςεισ που ικανοποιοφνται
ακριβϊσ όλοι οι όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν. Η
βακμολογία αυτι αυξάνεται ζωσ 120 βακμοφσ όταν
υπερκαλφπτονται οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ. Η ςυνολικι
βακμολογία κυμαίνεται από 100 ζωσ 120 βακμοφσ.
Για τισ παραπάνω ομάδεσ ορίηεται ςχετικόσ
ςυντελεςτισ βαρφτθτασ που ανζρχεται ςε ποςοςτό
επί τοισ εκατό 30 και 70 για κάκε ομάδα αντίςτοιχα.
Σο άκροιςμα των ςχετικϊν ςυντελεςτϊν βαρφτθτασ
των Ομάδων Κριτθρίων Αξιολόγθςθσ ανζρχεται ςε
100. Η βακμολόγθςθ και κατάταξθ των προςφορϊν
γίνεται ςφμφωνα με τον τφπο:
U = ς1*Κ1 + ς2*Κ2+ ……..+ςν*Κν (1)
Όπου «ςν» είναι ο ςυντελεςτισ βαρφτθτασ του
κριτθρίου ανάκεςθσ Κν και ιςχφει ς1+ς2+….+ςν = 1.
Κάκε κριτιριο αξιολόγθςθσ βακμολογείται αυτόνομα
με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ προςφοράσ.
Η ςτακμιςμζνθ βακμολογία του κάκε ςτοιχείου των
ομάδων είναι το γινόμενο του επί μζρουσ ςυντελεςτι
βαρφτθτασ του ςτοιχείου επί τθ βακμολογία του και θ
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ςυνολικι βακμολογία τθσ κάκε προςφοράσ είναι το
άκροιςμα των ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν όλων των
ςτοιχείων και των δφο ομάδων. Η τελικι βακμολογία
με βάςθ τα παραπάνω κυμαίνεται από 100 ζωσ 120
βακμοφσ.
6

ΜΕΘΟΔΟ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΝΑΙ

6.1

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

ΠΙΝΑΚΑ ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

Α/Α

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ

ΤΝΣΕΛΕΣΗ
ΒΑΡΤΣΗΣΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
[%]
(100- 120)

ΟΜΑΔΑ Α

1

ΤΚΕΤΗ
ΜΕΣΡΗΗ
ΚΙΝΗΜΑΣΙΚΟΤ-ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ
ΙΞΩΔΟΤ ΚΑΙ ΠΤΚΝΟΣΗΣΑ

3.4

(15)

Επιπρόςκετεσ
τεχνικζσ
υπολογιςμοφ των αποτελεςμάτων
κα κεωρθκεί πλεονζκτθμα.

3.4.1

15

3.5

(15)

ΤΚΕΤΗ
ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟΤ
ΦΤΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ

MID-FTIR
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ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ
ΚΑΤΙΜΩΝ
2

ΣΩΝ

Η
προςφορά
βιβλιοκικθσ
φαςμάτων για καφςιμα Ελλθνικϊν
και Ευρωπαϊκϊν διυλιςτθρίων κα
κεωρθκεί πλεονζκτθμα.

3.5.2

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Α

1

2

3

ΟΜΑΔΑ Β
ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑΔΟΗ
4.1.2
(Μικρότεροσ χρόνοσ παράδοςθσ
κα κεωρθκεί πλεονζκτθμα)
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ
4.3.1
(Μεγαλφτερθ διάρκεια θμερϊν
εκπαίδευςθσ
κα
κεωρθκεί
πλεονζκτθμα)
ΕΓΓΤΗΜΕΝΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ
4.4.1 (Ι)
(Εγγυθμζνθ λειτουργία άνω των
ζξι (06) ετϊν κα κεωρθκεί
πλεονζκτθμα)
ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Β
ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ Α ΚΑΙ Β

15

30

10

10

50

70
100
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ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
ΕΙΔΟ: ΕΡΓΑΣΗΡΙO ΨΤΞΗ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ

1
1.1

ΚΟΠΟ – ΓΕΝΙΚΑ
1. Θ εξαςφάλιςθ υψθλισ ποιότθτασ εκπαιδευτικοφ και ΝΑΙ
υλικοτεχνικοφ εξοπλιςμοφ για τισ ΑΕΝ, ο οποίοσ κα
ανταποκρίνεται
τόςο
ςτισ
απαιτιςεισ
τθσ
εκνικισ,ενωςιακισ νομοκεςίασ (Δ.Σ. STCW όπωσ
τροποποιικθκε και ιςχφει) όςο και ςτο ςφγχρονο
τεχνολογικό περιβάλλοντθσ ναυτιλίασ, αποτελεί υψθλι
προτεραιότθτα για το Υπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ
Ρολιτικισ. Στο πλαίςιο αυτό απαιτείται εκςυγχρονιςμόσ και
αναβάκμιςθ του εξοπλιςμοφ των ΑΕΝ μζςω τθσ
προμικειασ ςφγχρονου εκπαιδευτικοφ εξοπλιςμοφγια
αυτζσ.
2. Για το ςκοπό αυτό το Υπουργείο Ναυτιλίασ και
Νθςιωτικισ Ρολιτικισ κα προβεί ςτθν προμικεια
εκπαιδευτικοφ εξοπλιςμοφ με ςκοπό τθν οργάνωςθ και
λειτουργίαΕργαςτθρίου Ψφξθσ Κλιματιςμοφ τριϊν (03)
εκπαιδευτικϊν κζςεων εργαςίασ και μίασ (01) κζςθσ
εκπαιδευτι, ςτθν ΑΕΝ/ΚΘΤΘΣ για τθν εκτζλεςθ
εργαςτθριακϊν αςκιςεων.
3. Γενικά χαρακτθριςτικά:
Ο παρακάτω εξοπλιςμόσ κα είναι ικανόσ για τθν
πραγματοποίθςθ των παρακάτω αςκιςεων με αερόψυκτο
ι υδρόψυκτό ψυκτικό ςυγκρότθμα:
(α) Εκπαίδευςθ ςτισ ψυκτικζσ μθχανζσ ςυντιρθςθσ
τροφίμων και κλιματιςμοφ που ςυναντϊνται ςτα πλοία και
λειτουργοφν με μθχανικι ςυμπίεςθ ατμϊν αλογονοφχου
ψυκτικοφ μζςου.
(β) φκμιςθ και ζλεγχοσ των παραμζτρων που αφοροφν
ςτισ ςυνκικεσ ενόσ ψυκτικοφ καλάμου (κερμοκραςία,
υγραςία, πίεςθ κ.ά.), κακϊσ και καταγραφι αυτϊν ςε βάςθ
δεδομζνων, ϊςτε να είναι διακζςιμεσ οι πλθροφορίεσ
οποιαδιποτε ςτιγμι χρειαςτοφν για επεξεργαςία ι
εκτφπωςθ.
(γ) Αςκιςεισ ψυκτικοφ καλάμου όπωσ εκκζνωςθ και
πλιρωςθ με ψυκτικό μζςο – Ανίχνευςθ διαρροϊν –
Λειτουργία με μικρι ποςότθτα ψυκτικοφ μζςου –
Επίδραςθ υπόψυξθσ-υπερκζρμανςθσ – Λειτουργία με

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ

ΑΠΑΝΣΗΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ

ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ

ΑΠΑΙΣΗΗ

ΕΝΟΤΘΤΑ
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1.2

2
2.1

2.2

2.3

μεταβαλλόμενα κερμικά φορτία – Λειτουργία με χαμθλι
ςτάκμθ λαδιοφ – Λειτουργία με διαφορετικοφσ τφπουσ
εκτονωτικϊν διατάξεων – Απόφραξθ εκτονωτικισ
βαλβίδασ – Κακι λειτουργία εκτονωτικισ βαλβίδασ ι
τριχοειδοφσ
ςωλινοσ–
Υψθλι
κερμοκραςία
ςυμπφκνωςθσ– Αποπάγωςθ (defrost)ατμοποιθτϊν –
Βλάβθ κερμοςτάτθ – Βλάβθ πρεςοςτάτθ – Βλάβθ
θλεκτρομαγνθτικισ βαλβίδασ.
Ωσ Κριτιριο Κατακφρωςθσ ορίηεται θ πλζον ςυμφζρουςα ΝΑΙ
από οικονομικι άποψθ προςφορά με βάςθ τθ βζλτιςτθ
ςχζςθ ποιότθτασ-τιμισ.
ΓΕΝΙΚΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ
Να υποβλθκεί υπεφκυνθ διλωςθ του/των νομίμου/μων ΝΑΙ
εκπροςϊπου/ων του υποψιφιου Αναδόχου με τθν τεχνικι
προςφορά ότι ο εξοπλιςμόσ / τα ςυςτιματα είναι
καινοφργια και αμεταχείριςτα, πλζον πρόςφατθσ
τεχνολογίασ και δεν ζχει ςταματιςει θ παραγωγι τουσ. Με
μζριμνα, ευκφνθ και δαπάνθ του Αναδόχου, κατά τθν
παράδοςθ των υπό προμικεια ειδϊν να κατατεκεί
βεβαίωςθ του καταςκευαςτι ότι δεν ζχει ςταματιςει θ
παραγωγι αναφορικά με τον εξοπλιςμό των παραγράφων
3.1 (Ρλιρθσ Εκπαιδευτικόσ Ψυκτικόσ Θάλαμοσ), 3.2
(Κεντρικι Κλιματιςτικι Μονάδα (Κ.Κ.Μ) αζροσ-αζροσ ι
νεροφ-αζροσ και με τθν αντίςτοιχθ εξωτερικι μονάδα
αζροσ-νεροφ,
κατάλλθλα
διαμορφωμζνεσ
για
εκπαιδευτικι χριςθ, ελάχιςτθσ αποδιδόμενθσ ιςχφσ 2KW.),
3.3. (Μικρι διαιροφμενου τφπου αντλία κερμότθτασ
ελάχιςτθσ αποδιδόμενθσ ιςχφοσ τουλάχιςτον 9.000 Btu,
τφπου Inverter, κατάλλθλα διαμορφωμζνθ για
εκπαιδευτικι χριςθ.) και 3.4 (Διβάκμια Αντλία κενοφ).
Θα προςφερκοφν τρεισ (03) ςτακμοί/πάγκοι εργαςίασ ΝΑΙ
εκπαιδευομζνων. Κάκε ςτακμόσ/πάγκοσ εργαςίασ
εκπαιδευομζνων κα είναι κατάλλθλοσ για ταυτόχρονθ
χριςθ από (04) τζςςερισ ςπουδαςτζσ. Επιπρόςκετα, κα
προςφερκεί ζνασ (01) ςτακμόσ εργαςίασ εκπαιδευτι
(γραφείο, καρζκλα γραφείου τροχιλατθ με χεροφλια και
ςυρταριζρα γραφείου). Οι πάγκοι εργαςίασ και ςτιριξθσ
του εξοπλιςμοφ εκπαιδευομζνων και εκπαιδευτι, οι
κζςεισ των εκπαιδευομζνων (03 ςτακμοί/πάγκοι εργαςίασ
* 4 καρζκλεσ, ςφνολο 12 καρζκλεσ) και του εκπαιδευτι (1
καρζκλα γραφείου τροχιλατθ με χεροφλια) και θ
τοποκζτθςι τουσ κα πραγματοποιθκεί με μζριμνα,
ευκφνθ και δαπάνεσ του Αναδόχου. Με τθν τεχνικι
προςφορά να δοκεί αναλυτικι τεχνικι περιγραφι των
προςφερόμενων ειδϊν.
Οτιδιποτε δεν αναφζρεται αναλυτικά ςτθν παροφςα ΝΑΙ
Τεχνικι Ρροδιαγραφι νοείται ότι κα γίνει ςφμφωνα με
τουσ κανόνεσ τθσ τζχνθσ και τισ ςφγχρονεσ εξελίξεισ τθσ
τεχνολογίασ.
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2.4

3
3.1
3.1.1

Θ τεχνικι προςφορά
να ςυνοδεφεται από ΝΑΙ
τεχνικά/περιγραφικά φυλλάδια, ςτθν Ελλθνικι ι ςτθν
Αγγλικι γλϊςςα, των προςφερόμενων ειδϊν με ςκοπό τθν
τεκμθρίωςθ των τεχνικϊν απαιτιςεων τθσ τεχνικισ
προδιαγραφισ. Σε περίπτωςθ που για κάποια εκ των
τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ τεχνικισ προδιαγραφισ, δεν
υπάρχει κάποιο αντίςτοιχο τεκμθριωτικό υλικό, να
προςκομίηεται με τθν τεχνικι προςφορά, βεβαίωςθ του
καταςκευαςτι των ειδϊν ςτθν οποία κα αναφζρονται
αναλυτικά τα εν λόγω τεχνικά χαρακτθριςτικά. Θ εν λόγω
βεβαίωςθ να είναι ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα ι να
ςυνοδεφεται από επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν Ελλθνικι
γλϊςςα.
ΣΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ
Πλιρθσ εκπαιδευτικόσ ψυκτικόσ κάλαμοσ (Σεμάχια 1)

ΝΑΙ

Ο ψυκτικόσ κάλαμοσ να διακζτει τα ακόλουκα ΝΑΙ
ελάχιςτα τεχνικά χαρακτθριςτικά:
(α) Να καλφπτει κεματολογία και πειράματα κατ’
ελάχιςτον όπωσ: Λειτουργία ςυμπιεςτι-ςυμπυκνωτιεξατμιςτι, Θερμοςτατικζσ βαλβίδεσ, Ζλεγχοσ πίεςθσ
εξατμιςτι, Διάγραμμα -Θ, Θερμοδυναμικόσ κφκλοσ και
αποτζλεςμα
ψφξθσ/κατάψυξθσ,
Απόδοςθ
και
προςομοίωςθ ςφαλμάτων.
(β) Το ςφςτθμα να περιλαμβάνει μονάδα ςυμπιεςτι
ανοικτοφ τφπου ι ερμθτικοφ τφπου ελάχιςτθσ ιςχφοσ 400
W.
Μεγαλφτερθ ιςχφσ κα κεωρθκεί Ρλεονζκτθμα ςφμφωνα
με τον Ρίνακα Κριτθρίων Αξιολόγθςθσ.
(γ) Δφο διαφορετικοφσ εξατμιςτζσ.
(δ) Ψυκτικό καλάμο από πανελπολυορεκάνθσ, με κφρα,
ελάχιςτων διαςτάςεων 0,5m x 0,5m x 0,5m με όλα τα
παρελκόμενα για τθν καλφτερθ εκπαίδευςθ των
ςπουδαςτϊν. Μεγαλφτερεσ διαςτάςεισ του ψυκτικοφ
καλάμου κα κεωρθκοφν Ρλεονζκτθμα ςφμφωνα με τον
Ρίνακα Κριτθρίων Αξιολόγθςθσ.
(ε) Μετρθτζσ πιζςεωσ.
(ςτ) Σφςτθμα ελζγχου χαμθλισ και υψθλισ πίεςθσ λαδιοφ.
(η) Θερμοςτάτθ και διαχωριςτι ελαίου.
(θ) Εναλλάκτθ κερμότθτασ (ςυμπυκνωτισ).
(κ) Βαλβίδεσ κερμοςτατικισ εκτόνωςθσ.
(ι) υκμιςτι πίεςθσ των εξατμιςτϊν.
(ια) Θλεκτρομαγνθτικζσ και χειροκίνθτεσ βαλβίδεσ.
(ιβ) Γυάλινεσ κυρίδεσ κζαςθσ.
(ιγ) Ψθφιακά αιςκθτιρια κερμοκραςίασ ςε διάφορεσ
κζςεισ.
(ιδ) Στθν εμπρόςκια όψθ του πάνελ, να απεικονίηονται
τουλάχιςτον οι μετριςεισ, πίεςθσ, κερμοκραςίασ.
(ιε) Ψθφιακό ενδείκτθ μζτρθςθσ κερμικϊν απωλειϊν, με
οκόνθ LCD.
(ιςτ) Να φζρει αςφαλιςτικζσ διατάξεισ προςταςίασ
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3.1.2

3.2

3.2.1

λειτουργίασ.
(ιη) Ψυκτικό φορζα R134a.
(ιθ) Θ μονάδα να διακζτει κατάλογο με λεπτομερι
περιγραφι των ςυςτατικϊν μερϊν τθσ μονάδασ, τεχνικζσ
πλθροφορίεσ, ςυςτάςεισ αςφαλοφσ χριςθσ, οδθγίεσ
λειτουργίασ τθσ μονάδασ, ςυντιρθςθσ, επιδιορκϊςεων και
service, ο οποίοσ κα πρζπει να υποβλθκεί κατά τθν
παράδοςθ.
(ικ) Θ μονάδα να διακζτει φφλλα εργαςίασ με οδθγίεσ
βιμα προσ βιμα για τθν εκτζλεςθ των αςκιςεων, τα οποία
κα πρζπει να υποβλθκοφν κατά τθν παράδοςθ.
(κ) Θ μονάδα να διακζτει παραδείγματα λυμζνων
αςκιςεων, πλθροφορίεσ χριςιμεσ για τθν εκπαίδευςθ.
(κα) Τα περιεχόμενα των (ικ) και (κ) να παραδοκοφν και ςε
οπτικό δίςκο.
Ο Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ επίςθσ να αναφζρει με τθν ΝΑΙ
τεχνικι προςφορά:
(α) Τον αρικμό των προςομοιοφμενων ςφαλμάτων και
ποια είναι αυτά.
(β) Τον αρικμό των βαλβίδων κερμοςτατικισ εκτόνωςθσ.
Κεντρικι Κλιματιςτικι Μονάδα (Κ.Κ.Μ) με ςτοιχείο ΝΑΙ
νεροφ για ψφξθ και κζρμανςθ του αζροσ και με τθν
αντίςτοιχθ εξωτερικι μονάδα αζροσ-νεροφ (ψφξθσ –
κζρμανςθσ,
αντλία
κερμότθτασ),
κατάλλθλα
διαμορφωμζνεσ για εκπαιδευτικι χριςθ, ελάχιςτθσ
αποδιδόμενθσ ιςχφοσ τουλάχιςτον 2KW. Μεγαλφτερθ
ιςχφσ κα κεωρθκεί Πλεονζκτθμα ςφμφωνα με τον
Πίνακα Κριτθρίων Αξιολόγθςθσ (Σεμάχια 1)
Θ μονάδα να διακζτει τα ακόλουκα ελάχιςτα τεχνικά ΝΑΙ
χαρακτθριςτικά:
(α) Να είναι μία επιδαπζδια, τοποκετθμζνθ ςε κατάλλθλθ
βάςθ ι τροχιλατου τφπου, πλιρθσ με αυτόνομθ
λειτουργία, και εφοδιαςμζνθ με μία πλιρθ ςειρά
οργάνων, για τθν πραγματοποίθςθ μιασ ευρείασ ςειράσ
εργαςτθριακϊν πειραμάτων, ϊςτε οι ςπουδαςτζσ να
διερευνιςουν: τισ βαςικζσ Αρχζσ των διεργαςιϊν
Κλιματιςμοφ Θζρμανςθσ - Ψφξθσ - Φγρανςθσ /
Αφφγρανςθσ, μετακίνθςθσ ποςοτιτων ρεφματοσ αζρα, τα
υλικά και τισ λειτουργίεσ τουσ, μετριςεισ ςτο κφκλωμα
ψφξθσ και να κατανοιςουν το διάγραμμα P-h κακϊσ και
τουσ ςυντελεςτζσ επίδραςθσ ςτον κλιματιςμό.
(β) Να διακζτει μονωμζνο προσ κλιματιςμό χϊρο
(περιβαλλοντικό κάλαμο) κατάλλθλου όγκου τουλάχιςτον
0,5m3, με κφρα.Μεγαλφτεροσ όγκοσ κα κεωρθκεί
Ρλεονζκτθμα ςφμφωνα με τον Ρίνακα Κριτθρίων
Αξιολόγθςθσ.
(γ) Να είναι δυνατι θ ρυκμιηόμενθ ανακυκλοφορία αζρα
από τον περιβαλλοντικό κάλαμο μζςω αεραγωγοφ με
αντίςτοιχα
ςθμεία
καταγραφισ
ψυχρομετρικϊν
καταςτάςεων.
(δ) Να διακζτει ςφςτθμα φγρανςθσ με ατμό.
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3.2.2

3.3

3.3.1

(ε) Να διακζτει ςφςτθμα ψφξθσ και αφφγρανςθσ με κφκλο
ςυμπίεςθσ ατμϊν άμεςθσ εκτόνωςθσ με μζτρθςθ και
καταγραφι των ελεγχόμενων παραμζτρων ςτον
ςυμπυκνωτι και τον αεριοποιθτι.
(ςτ) Να διακζτει ςφςτθμα κζρμανςθσ και ανακζρμανςθσ.
(η) Να διακζτει ανεμιςτιρα μεταβλθτϊν ςτροφϊν για
ρυκμιηόμενθ παροχι αζρα και μζτρθςθσ αυτισ.
(θ) Να διακζτει καταγραφζα, κατάλλθλο, για καταγραφι
πιζςεων και παροχισ ψυκτικοφ μζςου, ςτατικϊν πιζςεων
ςε όλουσ τουσ αεραγωγοφσ, τάςθ και ζνταςθ ρεφματοσ του
ςυμπιεςτι ψυκτικοφ κυκλϊματοσ, τάςθ ανεμιςτιρα,
κερμοκραςίεσ
ςυςτιματοσ
και
καταναλϊςεισ
κερμαντιρων.
(κ) Να είναι δυνατι θ ψθφιακι καταγραφι παραμζτρων
ςε πραγματικό χρόνο και ςφνδεςθ με Θ/Υ.
(ι) Ψθφιακι μζτρθςθ - καταγραφι παραμζτρων ςε
διάφορα ςθμεία τθσ εγκατάςταςθσ.
(ια) Δυνατότθτα PID ζλεγχου.
(ιβ) Σφνδεςθ ςυςτιματοσ με Θ/Υ, καλϊδιο ςφνδεςθσ.
(ιγ) Τάςθ λειτουργίασ 230 VAC ι 400 VAC.
(ιδ) Λογιςμικό αποκικευςθσ και επεξεργαςίασ δεδομζνων
ςε αρικμθτικι και γραφικι μορφι.
(ιε) Δυνατότθτα αποκικευςθσ δεδομζνων ςε ςκλθρό δίςκο
ι οπτικό μζςο αποκικευςθσ.
(ιςτ) Θ μονάδα να διακζτει κατάλογο με λεπτομερι
περιγραφι των ςυςτατικϊν μερϊν τθσ μονάδασ, τεχνικζσ
πλθροφορίεσ, ςυςτάςεισ αςφαλοφσ χριςθσ, οδθγίεσ
λειτουργίασ τθσ μονάδασ, ςυντιρθςθσ, επιδιορκϊςεων και
service, ο οποίοσ κα πρζπει να υποβλθκεί κατά τθν
παράδοςθ.
(ιη) Θ μονάδα να διακζτει φφλλα εργαςίασ με οδθγίεσ
βιμα προσ βιμα για τθν εκτζλεςθ των αςκιςεων, τα οποία
κα πρζπει να υποβλθκοφν κατά τθν παράδοςθ.
(ιθ) Θ μονάδα να διακζτει παραδείγματα λυμζνων
αςκιςεων, πλθροφορίεσ χριςιμεσ για τθν εκπαίδευςθ.
(ικ) Τα περιεχόμενα των (ιη) και (ιθ) να παραδοκοφν και ςε
οπτικό δίςκο.
Ο Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ επίςθσ να αναφζρει με τθν ΝΑΙ
τεχνικι προςφορά:
(α) Τον αρικμό των καταγραφόμενων παραμζτρων και
ποιεσ είναι αυτζσ.
(β) Τον αρικμό και το είδοσ των ελεγχόμενων παραμζτρων
με τθ χριςθ PID ελζγχου.
Μικρι διαιροφμενου τφπου αντλία κερμότθτασ ΝΑΙ
ελάχιςτθσ αποδιδόμενθσ ιςχφοσ τουλάχιςτον 9.000
Btu, τφπου Inverter, κατάλλθλα διαμορφωμζνθ για
εκπαιδευτικι χριςθ. Μεγαλφτερθ ιςχφσ κα κεωρθκεί
Πλεονζκτθμα ςφμφωνα με τον Πίνακα Κριτθρίων
Αξιολόγθςθσ (Σεμάχια 1)
Θ μονάδα να διακζτει τα ακόλουκα ελάχιςτα τεχνικά
χαρακτθριςτικά:

ΝΑΙ
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3.3.2

3.4

(α) Να είναι μία επιτραπζηιου ι επιδαπζδιου τφπου,
πλιρθσ με αυτόνομθ λειτουργία, και εφοδιαςμζνθ με μία
πλιρθ ςειρά οργάνων, για τθν πραγματοποίθςθ μιασ
ευρείασ ςειράσ εργαςτθριακϊν πειραμάτων, ϊςτε οι
ςπουδαςτζσ να διερευνιςουν τουσ κερμικοφσ
ιςολογιςμοφσ των γραφθμάτων p-h, T-s, να κατανοιςουν
τισ βαςικζσ Αρχζσ των διεργαςιϊν Κλιματιςμοφ Θζρμανςθσ
- Ψφξθσ.
(β) Να διακζτει ελάχιςτθαποδιδόμενθ ιςχφ τουλάχιςτον
9.000 Btu ανά ϊρα τφπου inverter με αντίςτοιχο
ςυμπιεςτι. Θ μονάδα να διακζτει κατάλλθλα όργανα
ελζγχου.
(γ) Τάςθ λειτουργίασ 230 VAC.
(δ) Θ μονάδα να διακζτει κατάλογο με λεπτομερι
περιγραφι των ςυςτατικϊν μερϊν τθσ μονάδασ, τεχνικζσ
πλθροφορίεσ, ςυςτάςεισ αςφαλοφσ χριςθσ, οδθγίεσ
λειτουργίασ τθσ μονάδασ, ςυντιρθςθσ, επιδιορκϊςεων και
service, ο οποίοσ κα πρζπει να υποβλθκεί κατά τθν
παράδοςθ.
(ε) Θ μονάδα να διακζτει φφλλα εργαςίασ με οδθγίεσ βιμα
προσ βιμα για τθν εκτζλεςθ των αςκιςεων, τα οποία κα
πρζπει να υποβλθκοφν κατά τθν παράδοςθ.
(ςτ) Θ μονάδα να διακζτει παραδείγματα λυμζνων
αςκιςεων, πλθροφορίεσ χριςιμεσ για τθν εκπαίδευςθ.
(η) Τα περιεχόμενα των (ε) και (ςτ) να παραδοκοφν και ςε
οπτικό δίςκο.
Ο Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ να αναφζρει επίςθσ με τθν ΝΑΙ
τεχνικι προςφορά τον αρικμό των ελεγχόμενων
παραμζτρων και ποιεσ είναι αυτζσ.
Διβάκμια Αντλία κενοφ (Σεμάχια 1)
ΝΑΙ
Θ ςυςκευι να διακζτει τα ακόλουκα ελάχιςτα τεχνικά
χαρακτθριςτικά:
(α) Ιςχφσ 1/3HP
(β) Ικανότθτα Αναρρόφθςθσ: 50Lit/min τουλάχιςτον
(γ) Τάςθ λειτουργίασ 230 V

3.5

3.6

Κάςεσ μανομζτρων υψθλισ και χαμθλισ πίεςθσ
(Σεμάχια 3)

ΝΑΙ

Κάκε ςυςκευι να διακζτει τα ακόλουκα ελάχιςτα
τεχνικά χαρακτθριςτικά:
(α) Κάςα Μανομζτρων για Ψυκτικά ευςτά:
R407C/R410a/R134a
(β) Σετ από τρία λάςτιχα μανομζτρων μικουσ 1,5 m
Θερμόμετρα φορθτά (Σεμάχια 6)
ΝΑΙ
Κάκε ςυςκευι να διακζτει τα ακόλουκα ελάχιςτα
τεχνικά χαρακτθριςτικά:
(α) ψθφιακά ταυτόχρονθσ μζτρθςθσ κερμοκραςίασ 2
ςθμείων (Σεμάχια 3)
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3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

3.11.1

(β) ψθφιακά ενόσ αιςκθτιρα (Σεμάχια 3)
υςκευι ανάκτθςθσ ψυκτικοφ ρευςτοφ (Σεμάχια 1)

ΝΑΙ

Θ ςυςκευι να διακζτει τα ακόλουκα ελάχιςτα τεχνικά
χαρακτθριςτικά:
(α) Στακμόσ Ανάκτθςθσ Φρζον - RecoveryΦρζον (υκμόσ
Ανάκτθςθσ ςε αζρια μορφι: 9 Kg/h)
(β) Να διακζτει ςυμπιεςτι χωρίσ λάδια για ανάκτθςθ του
ψυκτικοφ ρευςτοφ από κάκε ςφςτθμα χωρίσ το φόβο
ανάμιξθσ των ψυκτελαίων.
Θερμόμετρο φορθτό laser (Σεμάχια 1)
ΝΑΙ
Θ ςυςκευι να διακζτει τα ακόλουκα ελάχιςτα τεχνικά
χαρακτθριςτικά:
(α) Ψθφιακό κερμόμετρο υπερφκρων με Λζιηερ (Laser)
- 30°C ζωσ +400°C
(β)Να περιλαμβάνει πρωτόκολλο βακμονόμθςθσ.
υςκευι ανίχνευςθσ διαρροϊν θλεκτρονικι (Σεμάχια
2)

ΝΑΙ

Κάκε ςυςκευι να διακζτει τα ακόλουκα ελάχιςτα
τεχνικά χαρακτθριςτικά:
Yπερθχθτικόσ ανιχνευτισ διαρροϊν που ανιχνεφει
διαρροζσ αρνθτικισ πίεςθσ ι κενοφ, κακϊσ και κετικισ
πίεςθσ, δθλαδι διαφυγι του Φρζον ςτθν ατμόςφαιρα.
υςκευι ανίχνευςθσ διαρροϊν με φλόγα (Σεμάχια 2) ΝΑΙ
Κάκε ςυςκευι να διακζτει τα ακόλουκα ελάχιςτα
τεχνικά χαρακτθριςτικά:
(α) Να χρθςιμοποιείται αζριο MAPP ι προπάνιο.
(β) Να είναι καταςκευαςμζνο από ορείχαλκο ι μπροφντηο
προςτατευμζνο από ανοξείδωτο χάλυβα.
(γ) Θ βαλβίδα να απομακρφνεται και να κακαρίηεται
εφκολα.
(δ) Να περιζχει από 2 φιάλεσ MAPP και 2 φιάλεσ
προπάνιο.
Φορθτό ςετ ςυγκόλλθςθσ με φλόγιςτρο και φιάλθ ΝΑΙ
“MAPGAS” για ςκλθρζσ ςυγκολλιςεισ και κοπζσ
(Σεμάχια 1)
ΝΑΙ
Θ ςυςκευι να διακζτει τα ακόλουκα ελάχιςτα τεχνικά
χαρακτθριςτικά:
(α) Συςκευι που αποτελείται από ςετ εργαλείων
ςχεδιαςμζνο για κοπι και ςυγκόλλθςθ μετάλλων.
(β) Λειτουργεί με οξυγόνο και αζριο MAPP.
(γ) Αποτελείται από φιάλθ οξυγόνου 150 atm (OX-20),
φιάλθ αερίου MAPP 1 lb. (MT-1), ρυκμιςτι πίεςθσ
οξυγόνου CGA-540 (221-05FP), ρυκμιςτι πίεςθσ αερίου
MAPP CGA-600 (MR-5), χειρολαβι ςυγκόλλθςθσ με
ενςωματωμζνεσ
αντεπίςτροφεσ
βαλβίδεσ
και
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3.12
3.12.1

3.13

φλογοπαγίδα (101-01FP), χειρολαβι κοπισ (151-01FP),
διπλό ελαςτικό ςωλινα μεγζκουσ “A” διαςτάςεων 3/16’’ x
12 ½ ft. (252-03P), ακροφφςια (μπεκ) ςυγκόλλθςθσ με
ενςωματωμζνουσ αναμίκτεσ (000-W-1, 2-W-1 και 4-W-1),
ακροφφςιο κοπισ (0-3-GPP), μονοοπτικά γυαλιά
οξυγονοκολλθτι με διπλά τηάμια (251-01P), αναπτιρα (L1) και κικθ από ανκεκτικό πλαςτικό (141-01)
Μικρό φορθτό ςετ ςυγκόλλθςθσ για μαλακζσ ΝΑΙ
ςυγκολλιςεισ (Σεμάχια 1)
Θ ςυςκευι να διακζτει τα ακόλουκα ελάχιςτα τεχνικά ΝΑΙ
χαρακτθριςτικά:
(α) Δαυλόσ (εργαλείο) ςχεδιαςμζνοσ ϊςτε να λειτουργεί με
αζριο MAPP ι προπάνιο. Αποτελείται από ρυκμιςτι
πίεςθσ CGA-600 (STK-R), λάςτιχο 3,7 m (TS-12), χειρολαβι
(TSH), ακροφφςιο (ST-4) και βάςθ ςτιριξθσ φιάλθσ (TSR).
(β) Να χρθςιμοποιείται για εργαςίεσ ςε δυςπρόςιτα μζρθ
και παρζχει ευκολία κινιςεων. Να πραγματοποιεί μαλακι
ςυγκόλλθςθ ςε μζταλλα πάχουσ ζωσ 60 mm και
χαλκοκόλλθςθ με αςιμι ςε μζταλλα πάχουσ ζωσ 35 mm. Θ
φιάλθ να ςυμπεριλαμβάνεται ςτο ςετ κακϊσ και δφο
ανταλλακτικά αυτισ.
υςκευι μζτρθςθσ ταχφτθτοσ και κερμοκραςίασ ΝΑΙ
αζροσ (ανεμόμετρο) (Σεμάχια 1)
Θ ςυςκευι να διακζτει τα ακόλουκα ελάχιςτα τεχνικά
χαρακτθριςτικά:
(α) Πργανο μζτρθςθσ ταχφτθτασ και κερμοκραςίασ αζρα
(β) Ενςωματωμζνθ ζλικα
(γ) Υπολογιςμόσ χρονικισ μζςθσ τιμισ
(δ) Ράγωμα μζτρθςθσ και μζγιςτεσ/ελάχιςτεσ τιμζσ
(ε) Φωτιηόμενθ οκόνθ
(ςτ) Ρροςτατευτικό καπάκι για αςφαλι αποκικευςθ
(η) Να περιλαμβάνει λουράκι καρποφ, κλιπ ηϊνθσ και
πρωτόκολλο βακμονόμθςθσ.

3.14

υςκευι
μζτρθςθσ
ςχετικισ
κερμοκραςίασ αζροσ (Σεμάχια 1)

υγραςίασ

και

Θ ςυςκευι να διακζτει τα ακόλουκα ελάχιςτα τεχνικά
χαρακτθριςτικά:
(α) αιςκθτιρασ υγραςίασ μακράσ ςτακερότθτασ
(β) Τφποσ αιςκθτιρα κερμοκραςίασ NTC, Κλίμακα -10 ζωσ
+50 °C, Ακρίβεια ±0.5 °C, Ανάλυςθ 0.1 °C
(γ) Τφποσ αιςκθτιρα υγραςίασ, χωρθτ., Κλίμακα 20 ζωσ
90%RH, Ακρίβεια ±3.0 %RH (20 ζωσ 90%RH), Ανάλυςθ 0.1
%RH
(δ) Να περιλαμβάνει πρωτόκολλο βακμονόμθςθσ
(ε) Να υπολογίηει ςθμείο δρόςου &τισ κερμοκραςίεσ
κερμομζτρου ξθροφ και υγροφ βολβοφ
(ςτ) Λειτουργίεσ HOLD, ΜΕΓΙΣΤΘ/ΕΛΑΧΙΣΤΘ τιμι

ΝΑΙ
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(η) Με Ρροςτατευτικό καπάκι ι κικθ για αςφαλι
αποκικευςθ
(θ) Φωτιηόμενθ οκόνθ
(κ) Υγραςία & κερμοκραςία περιβάλλοντοσ
3.15

3.16

3.17

Θερμόμετρο Θερμοςτοιχείου K - Τγρόμετρο
Θερμόμετρο Τπερφκρων (Σεμάχια 1)

& ΝΑΙ

Θ ςυςκευι να διακζτει τα ακόλουκα ελάχιςτα τεχνικά
χαρακτθριςτικά:
(α) Υγρόμετρο, κερμόμετρο κερμοςτοιχείου τφπου Κ αλλά
και κερμόμετρο υπερφκρων
(β) Να διακζτει λειτουργίεσ μζτρθςθσ κερμοκραςίασ,
ςχετικισ υγραςίασ, ςθμείο δρόςου και κερμοκραςία
κερμομζτρου υγροφ βολβοφ.
Μικροεξαρτιματα
ΝΑΙ
(α) Χτζνεσ για τα ςτοιχεία των εξατμιςτϊν και
ςυμπυκνωτϊν (Τεμάχια 2)
(β) Κακρεπτάκια παρατιρθςθσ (Τεμάχια 2)
(γ) Κόφτθσ χαλκοςωλινων (Τεμάχια 2)
(δ) Ξφςτρα χαλκοςωλινων (Τεμάχια 2)
(ε) Συςκευι εκχείλωςθσχαλκοςωλινων για ψφξθ (Τεμάχια
2)
(ςτ) Κολλιςεισ-αλοιφζσ (Τεμάχια 2 ζκαςτο)
(η) ΦρζονR-134a ςε φιάλθ των 10 kg (Τεμάχια 2)
(θ) Ελατιρια κάμψθσ χαλκοςωλινων (15φ,18φ, 22φ),
(Τεμάχια 2)
(κ) Κουρμπαδόροιχαλκοςωλινων (Τεμάχια 2)
(ι) Χαλκοςωλινασ ψυκτικόσ 3m διαμζτρου, 1/4’’ (2
τεμάχια)
(ια) Χαλκοςωλινασ ψυκτικόσ 3m διαμζτρου, 3/8’’(2
τεμάχια)
(ιβ) Χαλκοςωλινασ ψυκτικόσ 3m διαμζτρου, 1/2’’(2
τεμάχια)
(ιγ) Χαλκοςωλινασ ψυκτικόσ 3m διαμζτρου, 5/8’’(2
τεμάχια)
(ιδ) Χαλκοςωλινασ ψυκτικόσ 3m διαμζτρου, 3/4’’(2
τεμάχια)
Φορθτι Αμπεροτςιμπίδα (Σεμάχια 2)
ΝΑΙ
Κάκε ςυςκευι να διακζτει τα ακόλουκα ελάχιςτα
τεχνικά χαρακτθριςτικά:
(α) Επαρκεί αυτόνομθ τροφοδοςία ςυνεχοφσ ρεφματοσ με
τθν πθγι τθσ.
(β) Μζχρι 400 A AC μζτρθςθ ρεφματοσ
(γ) Μζχρι 600 V AC και DC μζτρθςθ τάςθσ
(δ) Μζτρθςθ αντίςταςθσ με αναγνϊριςθ ςυνζχειασ
(ε) Θικθ μεταφοράσ
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3.18

Φορθτά Ψθφιακά πολφμετρα (Σεμάχια 2)

ΝΑΙ

Κάκε ςυςκευι να διακζτει τα ακόλουκα ελάχιςτα
τεχνικά χαρακτθριςτικά:

3.19

(α) Θφρα USB, Test διόδου, Test ωμικισ ςυνζχειασ,
(β) Μθδενιςμόσ μζτρθςθσ - ςχετικι μζτρθςθ (REL),
(γ) Δυνατότθτα επιλογισ χειροκίνθτθσ & αυτόματθσ
κλίμακασ, Αυτόματθ απενεργοποίθςθ
(δ) Τάςθ DC : 0.1mV~1000V, Τάςθ AC : 0.1mV~700V
(ε) Ζνταςθ DC : 0.1mA~10Α, Ζνταςθ AC : 0.1mA~10A
(ςτ) Αντίςταςθ : 0.1Ω~60ΜΩ, Χωρθτικότθτα : 0.1nF~300μF
(η) Συχνότθτα : 1Hz–1MHz
(θ) Ρροςταςία υπερφόρτωςθσ
(κ) Ακροδζκτεσ (Testleads),
(ι) Λογιςμικό ςε CD.Επαρκεί αυτόνομθ τροφοδοςία
ςυνεχοφσ ρεφματοσ με τθν πθγι τθσ.
(ια) USB καλϊδιο
(ιβ) Να ζχει δυνατότθτα μζτρθςθσ χωρθτικότθτασ
πυκνωτϊν
Φορθτό υχνόμετρο (Σεμάχια 1)
ΝΑΙ
Το ςυχνόμετρο να διακζτει τα ακόλουκα ελάχιςτα
τεχνικά χαρακτθριςτικά:
με απεικόνιςθ LED, ςυχνότθτασ ςε εφροσ 1Hz-100ΜΘz και
περιόδου 10ns-1s

3.20

υςκευι μζτρθςθσ διαδοχισ φάςεων θλεκτρικισ
τάςεωσ (Σεμάχια 1)

ΝΑΙ

Θ ςυςκευι να διακζτει τα ακόλουκα ελάχιςτα τεχνικά
χαρακτθριςτικά:
(α) Με διπλά χρϊματα ζνδειξθσ φάςεων ι με οκόνθ LCD,
τριφαςικό, εφροσ ζωσ 700 V
(β) Μεγάλθσ ανκεκτικότθτα για ςκλθρι χριςθ
(γ) Ακροδζκτεσ ςφνδεςθσ με αςφάλεια και
κροκοδειλάκια/καρφιά.
(δ) Υψθλι κατθγορία προςταςίασ
3.21

Ηλεκτρονικι ηυγαριά (Σεμάχια 1)
Θ ςυςκευι να διακζτει τα ακόλουκα ελάχιςτα τεχνικά
χαρακτθριςτικά:
(α) Για Ζλεγχο Βάρουσ Ρροϊόντων (Ικανότθτα Ηφγιςθσ: 6Kg Υποδιαίρεςθ: 0,2gr)
(β) Με μπροςτινι οκόνθ LCD οπίςκιου φωτιςμοφ (με
backlight).
(γ) Με ζξοδο RS-232 για ςφνδεςθ με εκτυπωτι ι Θ/Υ.
Λειτουργία μετριςεωσ τεμαχίων και ςφγκριςθ βαρϊν επί
%.
(δ) Με λειτουργία προκακοριςμζνου βάρουσ και ορίων Hi-

ΝΑΙ
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Lo, με θχθτικό ςιμα.
3.22

3.23

3.24

3.25

Πίνακασ (Σεμάχια 1)

ΝΑΙ

Να διακζτει τα ακόλουκα ελάχιςτα τεχνικά
χαρακτθριςτικά:
Λευκόσ, μαρκαδόρου, μαγνθτικόσ, ελάχιςτων διαςτάςεων
90x120cm
Ψθφιακόσ προβολζασ με πρόςκετθ λάμπα εφεδρείασ ΝΑΙ
(Σεμάχια 1)
Να διακζτει τα ακόλουκα ελάχιςτα τεχνικά
χαρακτθριςτικά:
(α) Ανάλυςθ 1024x768 pixels, τουλάχιςτον
(β) Φωτεινότθτα: 3000Lumens, τουλάχιςτον
(γ) Αντίκεςθ 10000:1 τουλάχιςτον
(δ) ΣυνδεςιμότθταComputerin (D-sub 15pin) x2,Monitorout
(D-sub 15pin) x1, CompositeVideoin (RCA) x1, S-Videoin
(MiniDIN 4pin) x1, HDMIx1, Audioin (MiniJack) x1, Audioout
(MiniJack) x1, USB (TypeminiB) x1,RS232 (DB-9pin) x1
(ε) Ρρόςκετθ λάμπα αντικατάςταςθσ
(ςτ) Βάςθ τοποκζτθςθσ ςτθν οροφι του προβολζα
(η) Καλϊδιο VGA μικουσ 10 m για ςφνδεςθ προβολζα με
υπολογιςτι
(θ) Εγχειρίδιο χριςθσ. Το εγχειρίδιο χριςθσ να
προςκομιςκεί κατά τθν παράδοςθ.
Οκόνθ προβολισ (Σεμάχια 1)
ΝΑΙ
Να διακζτει τα ακόλουκα ελάχιςτα τεχνικά
χαρακτθριςτικά:
(α) Τοίχου ι οροφισ με χειροκίνθτο μθχανιςμό για εφκολο
δίπλωμα, ελάχιςτων διαςτάςεων 2m x 2m
(β)
Kατάλλθλθ
για
παρουςιάςεισ
με
Overhead&DataProjectors, κακϊσ και για προβολι βίντεο
ι multimedia περιεχόμενο.
(γ) Βακμόσ αντανάκλαςθσ 1.0 τουλάχιςτον
Φορθτόσ υπολογιςτισ (Σεμάχια 4)
ΝΑΙ
Κάκε τεμάχιο να διακζτει τα ακόλουκα ελάχιςτα
τεχνικά χαρακτθριςτικά:
(α) Οκόνθ:15.6" LED με ανάλυςθ 1366 x 768, τουλάχιςτον
(β) CPU:IntelCorei3 -5005U ι ιςοδφναμο (2.00 GHz) με 3
MBL3 cache, τουλάχιςτον
(γ) Μζγεκοσ μνιμθσ:4 GB, τουλάχιςτον
(δ) Σκλθρόσ δίςκοσ: 500 GΒ, τουλάχιςτον
(ε) Κάρτα γραφικϊν τουλάχιςτον ενςωματωμζνθ
(ςτ) Οδθγόσ οπτικϊν δίςκων με δυνατότθτα ανάγνωςθσ
δίςκων CD, DVD±RW. Να αναφερκοφν οι ταχφτθτεσ.
(η) Wifi, Ethernet
(θ) 1 xUSB 2.0, 2 xUSB 3.0, 1 xVGA, 1 xHDMI, 1 xRJ-45, 1
xHeadphoneout/Microphone-incombojack , τουλάχιςτον
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3.26

(κ) Ενςωματωμζνθ κάμερα
(ι) Λειτουργικό ςφςτθμα ςε παρακυρικό περιβάλλον ςτθν
ελλθνικι ι αγγλικι γλϊςςα, πρόςφατθσ ζκδοςθσ και με
άδεια χριςθσ εφ’ όρου ηωισ.
(ια) Ολοκλθρωμζνο πακζτο αυτοματιςμοφ γραφείου ςτθν
ελλθνικι ι αγγλικι γλϊςςα, πρόςφατθσ ζκδοςθσ και με
άδεια χριςθσ εφ’ όρου ηωισ.
(ιβ) Εγκατεςτθμζνο λογιςμικό προςταςίασ από ιοφσ με
δυνατότθτα αυτόματθσ ανανζωςθσ μζςω διαδικτφου
ςυνοδευόμενο από άδεια χριςθσ (ι ανανζωςθσ αδειϊν)
για τουλάχιςτον δφο ζτθ.
Λογιςμικό προςομοίωςθσ ψυκτικισ εγκατάςταςθσ ΝΑΙ
(Σεμάχια 1, τζςςερισ τουλάχιςτον άδειεσ)
Κάκε λογιςμικό να διακζτει τα ακόλουκα ελάχιςτα
τεχνικά χαρακτθριςτικά:
(α) Λογιςμικό προςομοίωςθσ ψυκτικισ εγκατάςταςθσ,
εφαρμοςμζνου ςτθν πράξθ εμπορικοφ τφπου, τριϊν (3)
ςυνθκζςτερων
και
γνωςτϊν
ςυςτθμάτων,
απαρτιηόμενων από εξαρτιματα και μθχανιςμοφσ,
τουλάχιςτον, δεκαπζντε κυριότερων, προσ ζλεγχο και
αποκαταςτάςεωσ των βλαβϊν τουσ, προςομοιοφμενων
ςε γραφικό περιβάλλον.
(β) Το λογιςμικό να είναι ευζλικτο, κατάλλθλο για
εκπαίδευςθ και εκτζλεςθ των πειραμάτων, με
διεξαγωγι προςομοιϊςεων ςε πραγματικό χρόνο, και
προετοιμαςία του μακιματοσ.
(γ) Το λογιςμικό ωσ εργαλείο προετοιμαςίασ του
μακιματοσ να ζχει τισ κάτωκι δυνατότθτεσ:
Ρροςομοίωςθ λειτουργίασ του μθχανολογικοφ και του
θλεκτρολογικοφ κυκλϊματοσ ψυκτικισ μονάδασ,
δθμιουργία διαγραμμάτων, εμφάνιςθ προδιαγραφϊν
ςυςτιματοσ και θλεκτρικι ονοματολογία, κινοφμενεσ
εικόνεσ, δυνατότθτα επιλογισ μετρθτικϊν οργάνων και
ειςαγωγισ τριάντα περίπου μθχανολογικϊν και
θλεκτρολογικϊν ςφαλμάτων.
(δ) Επιπλζον το λογιςμικό να παρζχει δυνατότθτα
προςομοίωςθσ τθσ διεργαςίασ, ελζγχου των
κυκλωματικϊν διαγραμμάτων και εκπαιδευτικό υλικό,
με παρουςίαςθ γραφθμάτων (t-p) των κυριότερων
ςτθν πράξθ επιλεγομζνων ψυκτικϊν φορζων.
(ε) Το λογιςμικό ωσ εργαλείο εκμάκθςθσ –
προςομοίωςθσ – εφαρμογισ να ζχει δυνατότθτα
διαχείριςθσ εργαςιϊν με τρόπο φιλικό προσ τον
χειριςτι και να διακζτει ολοκλθρωμζνο πρόγραμμα
εκμάκθςθσ – εκπαίδευςθσ που κα ςυμπλθρϊνει τα
υπόλοιπα εκπαιδευτικά προγράμματα.
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3.27

Λογιςμικό
προςομοίωςθσ
κλιματιςτικισ ΝΑΙ
εγκατάςταςθσ (Σεμάχια 1, τζςςερισ τουλάχιςτον
άδειεσ χριςθσ)
Κάκε λογιςμικό να διακζτει τα ακόλουκα ελάχιςτα
τεχνικά χαρακτθριςτικά:
(α)
Λογιςμικό
προςομοίωςθσ
κλιματιςτικισεγκατάςταςθσ,
απαρτιηόμενο
από
διάφορα λειτουργικά διαγραμματικά κυκλϊματα και
εξαρτιματα ςε γραφικό περιβάλλον, των υπαρχόντων
ςτθν πράξθ κλιματιςτικϊν εγκαταςτάςεων, όπωσ
οικιακοφ και εμπορικοφ τφπου (ςυμπαγϊν και
διαχωριηομζνων μονάδων) με χριςθR134aκαι άλλων
ψυκτικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβάνοντασ τουσ
αντίςτοιχουσ μθχανιςμοφσ εκτόνωςθσ των ψυκτικϊν
μζςων και κυκλϊματα κινθτιρων.
(β) Το λογιςμικό να είναι ευζλικτο, κατάλλθλο για τθν
εκτζλεςθ των πειραμάτων, διεξαγωγι προςομοιϊςεων
ςε πραγματικό χρόνο και προετοιμαςία του
μακιματοσ.
(γ) Το λογιςμικό ωσ εργαλείο προετοιμαςίασ του
μακιματοσ να ζχει τισ κάτωκι δυνατότθτεσ:
Ρροςομοίωςθ λειτουργίασ του μθχανολογικοφ και του
θλεκτρολογικοφ κυκλϊματοσ ψυκτικισ μονάδασ,
δθμιουργία διαγραμμάτων, εμφάνιςθ προδιαγραφϊν
ςυςτιματοσ και θλεκτρικι ονοματολογία, κινοφμενεσ
εικόνεσ, δυνατότθτα επιλογισ μετρθτικϊν οργάνων και
ειςαγωγισ τριάντα μθχανολογικϊν και θλεκτρολογικϊν
ςφαλμάτων, επιλεγόμενων είτε από το χριςτθ ι τον
εκπαιδευτι και αναφερόμενων ςτισ προςφορζσ.
(δ) Επιπλζον το λογιςμικό να παρζχει δυνατότθτα
προςομοίωςθσ τθσ διεργαςίασ, ελζγχου των
κυκλωματικϊν διαγραμμάτων και εκπαιδευτικό υλικό,
όπωσ και να παρουςιάηει τουσ χάρτεσ/διαγράμματα pt, απόδοςθσ, προδιαγραφζσ, ονοματολογία κ.α.
(ε) Το λογιςμικό ωσ εργαλείο εκμάκθςθσ –
προςομοίωςθσ – εφαρμογισ να ζχει δυνατότθτα
διαχείριςθσ εργαςιϊν με τρόπο φιλικό προσ τον
χειριςτι και να διακζτει ολοκλθρωμζνο πρόγραμμα
εκμάκθςθσ – εκπαίδευςθσ που κα ςυμπλθρϊνει τα
υπόλοιπα εκπαιδευτικά προγράμματα.
(ςτ) Τα προςομοιοφμενα λειτουργικά - διεργαςιακά
διαγράμματα, μθχανολογικά και θλεκτρολογικά να
απεικονίηουν, τουλάχιςτον, τισ φάςεισ μεταβολισ
καταςτάςεων του ψυκτικοφ φορζα και τον ζλεγχο των
λειτουργικϊν καταςτάςεων, αντίςτοιχα.
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3.28

Εκτυπωτισ (Σεμάχια 1)

ΝΑΙ

Να διακζτει τα ακόλουκα ελάχιςτα τεχνικά
χαρακτθριςτικά:
(α) τφπου laser, αςπρόμαυροσ με αυτόματθ εκτφπωςθ
διπλισ όψθσ για χαρτί Α4 (60-160gr)
(β) ανάλυςθ εκτφπωςθσ 1200x1200 dpi, τουλάχιςτον
(γ) ςυνδεςιμότθτα: ethernet, usb, wifi
(δ) ςυνοδεία 2 τόνερ (κανονικό και ανταλλακτικό),
καλωδίου ςφνδεςθσ με Θ/Υ, καλωδίου τροφοδοςίασ
3.29

3.30

4
4.1
4.1.1

4.1.2

4.1.3

Αφίςεσ και εικόνεσ με όργανα και ςυςκευζσ του ΝΑΙ
εργαςτθρίου κακϊσ και με μζτρα αςφαλείασ (Σεμάχια 3)
πόςτερ ελάχιςτων διαςτάςεων 90x120mm
Ππου για τθ λειτουργία των ανωτζρω οργάνων απαιτείται ΝΑΙ
θ φπαρξθ αυτόνομθσ τροφοδοςίασ ςυνεχοφσ ρεφματοσ για
τθ λειτουργία τουσ (π.χ. μπαταρίεσ) ο Υποψιφιοσ
Ανάδοχοσ να προςφζρει τθν αντίςτοιχθ πθγι για τα προσ
προμικεια είδθ (μία πθγι για χριςθ και μία για
εφεδρεία).
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΠΑΡΑΔΟΗ – ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ
NAI
Ι. Ο Ανάδοχοσ με μζριμνα, ευκφνθ και δαπάνθ του κα ΝΑΙ
αναλάβει τθ μεταφορά, εγκατάςταςθ, ςφνδεςθ, εκτζλεςθ
δοκιμϊν παράδοςθσ και παραλαβισ του εξοπλιςμοφ ςε
πλιρθ και ικανοποιθτικι λειτουργία ςτισ εγκαταςτάςεισ
τθσ ΑΕΝ/ΚΘΤΘΣ.
ΙΙ. Θ μεταφορά των υπό προμικεια ειδϊν
πραγματοποιείται ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία.
Ο Ανάδοχοσ αμζςωσ μετά τθ φόρτωςθ των υπό προμικεια
ειδϊν, είναι υποχρεωμζνοσ να γνωςτοποιιςει ςτθν
αρμόδια Υπθρεςία του ΥΝΑΝΡ (ΔΙΡΕΑ), κάκε ςτοιχείο
ςχετικό με τθ φόρτωςθ και τθ μεταφορά (άρκρο 211 του ν.
4412/2016).
Θ εγκατάςταςθ-παράδοςθ κα πραγματοποιθκεί εντόσ ζξι ΝΑΙ
(06) μθνϊν από τθν επομζνθ τθσ υπογραφισ τθσ
ςφμβαςθσ. Μικρότεροσ χρόνοσ παράδοςθσ κα κεωρθκεί
Ρλεονζκτθμα ςφμφωνα με τον Ρίνακα Κριτθρίων
Αξιολόγθςθσ.
Θ παραλαβι του εξοπλιςμοφ (οριςτικι ποιοτικι και ΝΑΙ
ποςοτικι) κα γίνει μετά τθν εγκατάςταςθ του εξοπλιςμοφ,
ςε κατάςταςθ πλιρουσ λειτουργίασ ςτο χϊρο
εγκατάςταςθσ τθσ ΑΕΝ/ΚΘΤΘΣ, ωσ ειδικότερα ορίηεται
από τθν ςχετικι κείμενθ νομοκεςία, από Επιτροπι
Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ που κα ςυγκροτθκεί
ειδικά για τθν εν λόγω προμικεια.
Ο Ανάδοχοσ υποχρεϊνεται να δϊςει οποιαδιποτε
ςτοιχεία προζλευςθσ των υλικϊν ικελε ηθτιςει ο φορζασ
για διαπίςτωςθ τθσ ποιότθτασ και των χαρακτθριςτικϊν
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4.1.4

4.1.5

4.1.6

τουσ.
Ο φορζασ διατθρεί το δικαίωμα να ελζγχει κάκε
προςκομιηόμενο είδοσ και ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να
ςυμμορφϊνεται με τισ οδθγίεσ των αρμοδίων υπθρεςιϊν
του φορζα, για είδοσ το οποίο δεν εκπλθρϊνει τουσ
ςυμβατικοφσ όρουσ, που αναφζρονται ςτθν ποιότθτα και
τα χαρακτθριςτικά του.
Θ παραλαβι του εξοπλιςμοφ κα γίνει ςτο χϊρο
εγκατάςταςθσ τθσ ΑΕΝ/ΚΘΤΘΣ. Ωσ χρόνοσ παραλαβισ
ορίηεται διάςτθμα ενόσ (01) μθνόσ από τθν θμερομθνία
εγκατάςταςθσ- παράδοςθσ από τον Ανάδοχο και εφόςον
πραγματοποιθκεί
ικανόσ
αρικμόσ
δοκιμαςτικϊν
λειτουργιϊν κατά τθν κρίςθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ
Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ, το υπό προμικεια
είδοσ κα παραλθφκεί οριςτικά.
Τυχόν βλάβεσ κατά τθ διάρκεια των δοκιμϊν βαρφνουν τον
Ανάδοχο ο οποίοσ οφείλει με μζριμνα, ευκφνθ και δαπάνθ
του να τισ αποκαταςτιςει άμεςα. Μετά τθν αποκατάςταςθ
τυχόν βλαβϊν ακολουκεί εκ νζου δοκιμι του ςυςτιματοσ.
Οι Υποψιφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να υποβάλλουν ςτθν ΝΑΙ
τεχνικι τουσ προςφορά και όλα τα αναγκαία ςτοιχεία για
τθ διαςφάλιςθ των ςυνκθκϊν για τθν τεχνικά άρτια
εγκατάςταςθ και κζςθ ςε πλιρθ λειτουργία του
προςφερόμενου εξοπλιςμοφ. Στθν τεχνικι προςφορά, κα
αναφζρουν όλα τα αναγκαία τεχνικά ςτοιχεία (βάρθ,
ενδεικτικι διάταξθ με διαςτάςεισ των επί μζρουσ
ςυςκευϊν, διαςτάςεισ και διαδρομζσ καναλιϊν κλπ.) που
απαιτοφνται για τθν προετοιμαςία από τθν ΑΕΝ/ΚΘΤΘΣ
του χϊρου όπου ο Ανάδοχοσ κα εγκαταςτιςει τον
εξοπλιςμό.
Ο Ανάδοχοσ υποχρεϊνεται να εκτελζςει πλιρωσ τθν ΝΑΙ
εγκατάςταςθ του εξοπλιςμοφ και να τον δοκιμάςει και
παραδϊςει ςε πλιρθ λειτουργία ςτουσ διατικζμενουσ
χϊρουσ τθσ ΑΕΝ/ΚΘΤΘΣ, με δικό του ειδικευμζνο και
αςφαλιςμζνο προςωπικό, με δικι του ολοκλθρωτικά
ευκφνθ, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ τζχνθσ και τθσ
επιςτιμθσ και τθ λοιπι ςχετικι νομοκεςία του ελλθνικοφ
κράτουσ, τισ οδθγίεσ και τα ςχζδια του καταςκευαςτικοφ
οίκου και τζλοσ, τισ οδθγίεσ τθσ ΑΕΝ/ΚΘΤΘΣ.
Θ εγκατάςταςθ των μθχανθμάτων, των ςυςκευϊν και των ΝΑΙ
ςυςτθμάτων κα γίνει ςτουσ αντίςτοιχουσ χϊρουσ τθσ
ΑΕΝ/ΚΘΤΘΣ που κα υποδειχκοφν από αυτι για τθν
εγκατάςταςθ του εξοπλιςμοφ.
Με μζριμνα, ευκφνθ και δαπάνθ του Αναδόχου, θ
εγκατάςταςθ των μθχανθμάτων, των ςυςκευϊν και των
ςυςτθμάτων κακϊσ και τα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν
κα πρζπει να καλφπτουν πλιρωσ τουσ ςχετικοφσ
κανονιςμοφσ, τθν Ευρωπαϊκι και Εκνικι νομοκεςία,
αναφορικά με τισ θλεκτρολογικζσ και θλεκτρονικζσ
εγκαταςτάςεισ και ςυςκευζσ, τα ψυκτικά ρευςτά και τισ
θλεκτρομθχανολογικζσεγκαταςτάςεισ/ςυςκευζσ/εξοπλιςμ
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4.1.7

4.1.8

4.2

ό,τθν αςφάλεια και υγιεινι και να διαςφαλίηουν τθν ομαλι
και πλιρθ λειτουργία των θλεκτρολογικϊν και
μθχανολογικϊν εγκαταςτάςεων των κτιριακϊν υποδομϊν
τθσ ΑΕΝ/ΚΘΤΘΣ. Ο Ανάδοχοσ με μζριμνα, ευκφνθ και
δαπάνθ του, κα προβαίνει ςε όλεσ τισ απαραίτθτεσ
εργαςίεσ/προςφορά τυχόν επιπρόςκετου εξοπλιςμοφ για
τθν επίτευξθ των ανωτζρω. Με τθν τεχνικι προςφορά να
κατατεκεί Υπεφκυνθ Διλωςθ του νομίμου/ων
εκπροςϊπου/ων του Υποψθφίου Αναδόχου αναφορικά με
τθν πλιρωςθ τθσ απαίτθςθσ τθσ εν λόγω παραγράφου.
Ι. Θ ΑΕΝ/ΚΘΤΘΣ υποχρεοφται να παρζχει μόνο το χϊρο ΝΑΙ
εγκατάςταςθσ. Για τθν προετοιμαςία του χϊρου
υπεφκυνοσ είναι ο Ανάδοχοσ.
ΙΙ.
Σε
περίπτωςθ
που
απαιτείται
ιδιαίτερθ
μζριμνα/εκτζλεςθ εργαςιϊν από πλευράσ τροφοδοςίασ
ςτουσ χϊρουσ εγκατάςταςθσ των μθχανθμάτων, των
ςυςκευϊν και των ςυςτθμάτων με τουσ απαραίτθτουσ
πίνακεσ διανομισ και αςφάλιςθσ του θλεκτρικοφ
ρεφματοσ, νεροφ, αποχζτευςθσκλιματιςμοφ, τοπικισ
δικτφωςθσ, κα γίνεται με μζριμνα, ευκφνθ και δαπάνθ του
Αναδόχου. Οι εργαςίεσ ςφνδεςθσ από τον πίνακα διανομισ
μζχρι το μθχάνθμα με τα απαραίτθτα υλικά που κα
χρθςιμοποιθκοφν κα βαρφνουν τον Ανάδοχο και κα
πλθροφν τουσ κανονιςμοφσ αςφαλείασ των χϊρων
εγκατάςταςθσ.
ΙΙΙ. Θ διαμόρφωςθ του δαπζδου ςτιριξθσ και τα αναγκαία
μζςα και υλικά ςτιριξθσ των μθχανθμάτων και ςυςκευϊν
κα γίνουν με μζριμνα, ευκφνθ και δαπάνθ του Αναδόχου
ζτςι ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ άρτια λειτουργία του και θ
άνετθ χριςθ και εκπαίδευςθ του προςωπικοφ. Οι
απαιτιςεισ ςε ιςχφ των θλεκτρικϊν λιψεων κα
αναφζρονται ςτισ Σεχνικζσ Προςφορζσ.
IV.Ρριν τθν υποβολι των τεχνικϊν προςφορϊν είναι
απαραίτθτθ θ επίςκεψθ/επιτόπια αυτοψία των
Υποψθφίων Αναδόχων ςτο χϊρο εγκατάςταςθσ του υπό
προμικεια εξοπλιςμοφ τθσ ΑΕΝ/ΚΘΤΘΣ, κατόπιν
αιτιματόσ τουσςτθν αρμόδια ΑΕΝ, ϊςτε να εκτιμθκοφν
λεπτομερϊσ οι απαιτοφμενεσ εργαςίεσ. Θ εν λόγω
επίςκεψθ/αυτοψία κα βεβαιϊνεται από τθν αρμόδια ΑΕΝ
και αντίςτοιχθ βεβαίωςθ κα προςκομίηεται με τθν τεχνικι
προςφορά από τουσ Υποψθφίουσ Αναδόχουσ.
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται για τθν ζγκαιρθ ενθμζρωςθ τθσ ΝΑΙ
Ανακζτουςασ Αρχισ (αρμόδια ΑΕΝ και Διεφκυνςθ
Ρρομθκειϊν και Εποπτείασ Αποκθκϊν (ΔΙΡΕΑ))τουλάχιςτον πζντε (05) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα, πριν
τθν ζναρξθ οποιονδιποτε εργαςιϊν, προκειμζνου να
ετοιμαςτοφν οι ςχετικοί χϊροι όπου απαιτείται.
ΣΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ

ΝΑΙ
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4.2.1

4.3
4.3.1

4.3.2

Ι. Κατά τθν παράδοςθ των μθχανθμάτων, ςυςτθμάτων και NAI
ςυςκευϊν να δοκεί μια πλιρθσ ςειρά τεχνικϊν
εγχειριδίων με ςαφείσ οδθγίεσ χριςεωσ και λειτουργίασ
του
μθτρικοφ
καταςκευαςτικοφ
οίκου
(OperationManuals) με αναλυτικι περιγραφι των
αντίςτοιχων πρωτοκόλλων και λειτουργιϊν για όλεσ τισ
αντίςτοιχεσ εφαρμογζσ ςτθν αγγλικι γλϊςςα και ςτθν
ελλθνικι όπου αυτι είναι διακζςιμθ, κακϊσ και
ςχεδίων, διαγραμμάτων και κάκε άλλθ πλθροφορία για
τθν ορκι χριςθ, ζλεγχο, ςυντιρθςθ και εντοπιςμό κάκε
ανωμαλίασ ςτθ λειτουργία των μθχανθμάτων,
ςυςτθμάτων και ςυςκευϊν, ςτθν αγγλικι γλϊςςα ι
ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, ςτθν ΑΕΝ/ΚΘΤΘΣ όπου κα
πραγματοποιθκοφν οι ςχετικζσ προμικειεσ.
ΙΙ. Τα τεχνικά εγχειρίδια να δοκοφν ςε ζντυπθ και ςε
θλεκτρονικι μορφι (τουλάχιςτον ςε (01) ζνα αντίτυπο ςε
ζκαςτθ μορφι).
ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ
ΝΑΙ
Ο Ανάδοχοσ να εκπαιδεφςει με δαπάνεσ του τουλάχιςτον NAI
τρία (03) άτομα από το εκπαιδευτικό προςωπικό τθσ
ςχολισ ι άλλθσ ςχολισ που κα του υποδειχκεί από το
ΥΝΑΝΡ/ΔΕΚΝ.
Θ εκπαίδευςθ να γίνει ςτον τόπο εγκατάςταςθσ του
εργαςτθρίου, για τουλάχιςτον πζντε (05) εργάςιμεσ
θμζρεσ (5 θμζρεσ X 6 ϊρεσ θμερθςίωσ = 30 ϊρεσ ςυνολικά)
και να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιςτον παρουςίαςθ των
χαρακτθριςτικϊν και λειτουργίασ του εργαςτθρίου, κακϊσ
και αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων. Οι εκπαιδεφςεισ δεν κα
ξεπερνοφν τισ 6 ϊρεσ τθν θμζρα. Μεγαλφτερθ διάρκεια
θμερϊν εκπαίδευςθσ κα κεωρθκεί Ρλεονζκτθμα
ςφμφωνα με τον Ρίνακα Κριτθρίων Αξιολόγθςθσ. (Ο
υπολογιςμόσ κα γίνει ςε εκπαιδευτικζσ ϊρεσ).
Να υποβλθκεί κατά τθν τεχνικι προςφορά πλιρεσ NAI
αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευςθσ (προςδιοριςμόσ
περιεχομζνου εκπαίδευςθσ για τουσ εκπαιδευόμενουσ,
προτεινόμενεσ ϊρεσ εκπαίδευςθσ ανά κεματικι ενότθτα,
κεματολογία, διάρκεια ςε ϊρεσ ανά ομάδα
εκπαιδευόμενων για κάκε κεματικό αντικείμενο,
αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ τθσ εκπαίδευςθσ
ςε επίπεδο προτεινόμενων ωρϊν διδαςκαλίασ,
εκπαιδευτζσ και κατάλογο με το ςχετικό εκπαιδευτικό
υλικό,και άλλο τεκμθριωτικό υλικό) που κα
χρθςιμοποιθκεί κατά τθ διάρκεια τθσ εκπαίδευςθσ. Θ
εκπαίδευςθ κα περιλαμβάνει τόςο τα κζματα χειριςμοφ
και λειτουργίασ του υπό προμικεια είδουσ όςο και για τθν
απρόςκοπτθ και αποτελεςματικι λειτουργία/ςυντιρθςθ
του εξοπλιςμοφ.
Θ εκπαίδευςθ και το εκπαιδευτικό υλικό κα είναι ςτθν
ελλθνικι γλϊςςα.
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Ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει με δαπάνθ του τθν
πραγματοποίθςθ τθσ εκπαίδευςθσ, θ οποία κα
πραγματοποιθκεί με εκπαιδευτζσ του Αναδόχου.
Θ εκπαίδευςθ κα πραγματοποιθκεί κατόπιν ςυνεννόθςθσ
του Αναδόχου με τθν AΕΝ/ΚΘΤΘΣ.Θ πραγματοποίθςθ τθσ
εκπαίδευςθσ κα γίνεται ςτθν AΕΝ/ΚΘΤΘΣμετά τθν
εγκατάςταςθ των μθχανθμάτων, των ςυςκευϊν και των
ςυςτθμάτων και κα ζχει ολοκλθρωκεί εντόσ του χρόνου
παράδοςθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 4.1.2.

4.4
4.4.1

Το εκπαιδευτικό υλικό που απαιτείται να παρζχεται από
τον Ανάδοχο για τθν υποςτιριξθ και τθν ενίςχυςθ τθσ
εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ κα είναι ςε μορφι ζντυπθ, CD
ανά εκπαιδευόμενο ι/και ιςτοςελίδασ.
Ο Ανάδοχοσ κα χορθγιςει πιςτοποιθτικό παρακολοφκθςθσ
τθσ εκπαίδευςθσ ςε ζκαςτο εκπαιδευόμενο.
Ο Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ υποχρεοφται επίςθσ να δθλϊςει
ςτθν τεχνικι του προςφορά ότι κα διακζςει ςτθν Ελλάδα
κατάλλθλα εκπαιδευμζνο προςωπικό (πζραν και
ανεξάρτθτα του αντίςτοιχου τεχνικοφ προςωπικοφ για
παροχι υπθρεςιϊν εγκατάςταςθσ, ςυντιρθςθσ), για τθν
επίδειξθ του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ ωσ και τθν
εκπαίδευςθ του προςωπικοφ τθσ αρμόδιασ Υπθρεςίασ
τόςο επί του πλιρουσ φάςματοσ των δυνατοτιτων που
παρζχουν όςο επί τθσ απρόςκοπτθσ και αποτελεςματικισ
λειτουργίασ του εξοπλιςμοφ.
Σε περίπτωςθ που ο Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν διακζτει το
ωσ άνω προςωπικό, πρζπει ςτθν τεχνικι προςφορά του να
υποβλθκεί βεβαίωςθ του μθτρικοφ οίκου υπογεγραμμζνθ
από νόμιμο/ουσ εκπρόςωπο/ουσ ότι θ εκπαίδευςθ κα
γίνει από δικό του εξειδικευμζνο προςωπικό ςτθν Ελλθνικι
ι Αγγλικι γλϊςςα με παρουςία διερμθνζα και με τουσ
όρουσ που αναφζρονται ςτο παρόν εδάφιο. Θ εν λόγω
βεβαίωςθ να ςυνοδεφεται από επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν
ελλθνικι γλϊςςα, ςε περίπτωςθ που δεν είναι ςτα
ελλθνικά.
ΕΓΓΤΗΜΕΝΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ
ΝΑΙ
Ι. Ολόκλθροσ ο εξοπλιςμόσ κα ςυνοδεφεται από ΝΑΙ
εγγυθμζνθ λειτουργία για ζξι (06) τουλάχιςτον ζτθ με
υποχρζωςθ επιςκευισ και αντικατάςταςθσ εξαρτιματοσ
όταν θ βλάβθ οφείλεται ςε ελαττωματικό εξάρτθμα ι κακι
εργαςία εκ μζρουσ του καταςκευαςτι (ο χρόνοσ μετράται
από τθν θμερομθνία οριςτικισ παραλαβισ του
εξοπλιςμοφ).
Μεγαλφτεροσ
χρόνοσ
εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ κα κεωρθκεί Ρλεονζκτθμα ςφμφωνα με τον
Ρίνακα Κριτθρίων Αξιολόγθςθσ.
ΙΙ. Θ επιςκευι κα πρζπει να ζχει ολοκλθρωκεί εντόσ
δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν γνωςτοποίθςθ τθσ βλάβθσ
ςτον προμθκευτι.Ο Ανάδοχοσ κα υπόκειται ςε πρόςτιμο
για κάκε θμζρα κακυςτζρθςθσ επιςκευισ τθσ
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4.4.2

4.4.3

4.4.4

4.4.5

4.4.6

4.5
4.5.1

διαπιςτωκείςασ βλάβθσ, πζραν των δεκαπζντε (15)
θμερϊν, και ςε περίπτωςθ μθ αντικατάςταςθσ του
εξοπλιςμοφ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 4.4.4τθσ
παροφςθσ, ίςο με ποςοςτό 0,05% επί τθσ ςυνολικισ αξίασ
τθσ Συμβατικισ τιμισ. Το εν λόγω πρόςτιμο δεν κα
υπερβαίνει το 25% τθσ Συμβατικισ τιμισ.
ΙΙΙ. Ο Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεςμεφεται με τθν τεχνικι του
προςφορά ότι ςτο πλαίςιο του προςφερόμενου χρόνου
εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, κα διακζτει με μζριμνα, ευκφνθ
και δαπάνεσ του το κατάλλθλο προςωπικό, για τθν παροχι
υπθρεςιϊν ςυντιρθςθσ, επιςκευϊν/τεχνικισ υποςτιριξθσ
και τον απαιτοφμενο εξοπλιςμό για τθν εκτζλεςθ των εν
λόγω υπθρεςιϊν.
Το ςυνολικό κόςτοσ αποκατάςταςθσ (ανταλλακτικά, ΝΑΙ
εργατικά, μετάβαςθ κ.τ.λ.) κατά τθδιάρκεια τθσ
εγγυθμζνθσ λειτουργίασ βαραίνει τον Ανάδοχο.
Ο επιτρεπόμενοσ χρόνοσ μθ λειτουργίασ κατά τθ διάρκεια ΝΑΙ
τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ δεν πρζπει να ξεπερνά τον
(01) ζνα μινα ετθςίωσ ακροιςτικά.
Εναλλακτικά ςε περίπτωςθ που θ επιςκευι κακυςτεριςει
πλζον του προβλεπόμενου χρονικοφ διαςτιματοσ, ο
Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει ςτθν Υπθρεςία
άλλθ λειτουργοφςα ςυςκευι, ίδιων ι ανϊτερων τεχνικϊν
χαρακτθριςτικϊν, μζχρι τθν αποκατάςταςθ τθσ βλάβθσ τθσ
πρϊτθσ (repairbyreplacement).
Στο πλαίςιο τθσ εξαετοφσεγγυθμζνθσ λειτουργίασ να
παρζχονται επιπλζον και όλεσ οι τυχόν προβλεπόμενεσ
από τα εγχειρίδια – οδθγίεσ του καταςκευαςτι
προγραμματιςμζνεσ ςυντθριςεισ και αναβακμίςεισ,
αδαπάνωσ για το Φορζα (ανταλλακτικά, λογιςμικό, υλικά,
εργατικά, κόςτοσ μεταφοράσ-μετάβαςθσ-διαμονισ).
Με τθν παράδοςθ να υποβλθκεί ζγγραφθ διλωςθ για τθν
προςφερόμενθ διάρκεια τθσ περιόδου εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ από τθν θμερομθνία οριςτικισ παραλαβισ του
εξοπλιςμοφ.Επιςθμαίνεται ότι είναι ςτθν ευχζρεια των
υποψθφίων να προςφζρουν περίοδο εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ μεγαλφτερθ τθσ ελάχιςτθσ ηθτοφμενθσ των ζξι
(06) ετϊν, από τθν οριςτικι παραλαβι του ςυνόλου του
προςφερόμενου εξοπλιςμοφ και το ςτοιχείο αυτό κα λάβει
μεγαλφτερθ βακμολογία ςτθν τεχνικι αξιολόγθςθ όπωσ ο
χρόνοσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ περιλαμβάνεται ςτθν
Ομάδα Βϋ των Κριτθρίων Αξιολόγθςθσ του ςυγκεκριμζνου
προςφερόμενου Είδουσ.
ΕΞΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΗ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Με τθν τεχνικι προςφορά, κα δοκεί γραπτι βεβαίωςθ του ΝΑΙ
Υποψθφίου Αναδόχου ι του καταςκευαςτι, ςτθν ελλθνικι
γλϊςςα ι με επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα
ςε περίπτωςθ που δεν είναι ςτθν ελλθνικι, αναφορικά με
τθ δυνατότθτα προμικειασ ανταλλακτικϊν για δζκα (10)
τουλάχιςτον χρόνια με προκεςμία παράδοςθσ μζχρι ζνα
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μινα από τθν θμερομθνία παραγγελίασ.

4.5.2

4.6
4.6.1

4.6.2

Ο Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα υποβάλλει κατά τθν παράδοςθ ΝΑΙ
των ειδϊν ζναν πίνακα με τα κφρια ανταλλακτικά κάκε
εξοπλιςμοφ, όπου κα αναγράφονται τουλάχιςτον τα
partnumbers.
ΔΙΑΦΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ
ΝΑΙ
Ο Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ, ι/και ο καταςκευαςτισ, εφόςον ΝΑΙ
τα υπό προμικεια είδθ καταςκευάηονται από διαφορετικό
από τον Υποψιφιο Ανάδοχο οικονομικό φορζα, κα πρζπει
να διακζτει Ριςτοποιθτικό Συςτιματοσ Διαχείριςθσ
Ροιότθτασ κατά ΕΝ ISO 9001:2015 ι νεότερο ι άλλο
ιςοδφναμο για τον εξοπλιςμό των παραγράφων 3.1, 3.2
και 3.3 από διαπιςτευμζνο φορζα πιςτοποίθςθσ ςε ιςχφ
κακ’όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ. Κατά τθν κατάκεςθ τθσ
τεχνικισ προςφοράσ, να κατατεκοφναντίγραφα των
ανωτζρω πιςτοποιθτικϊν, τα οποία κα πρζπει να είναι εν
ιςχφ, νομίμωσ επικυρωμζνα. Σε περίπτωςθ που τα
πιςτοποιθτικά δεν είναι ςτα Ελλθνικά, να προςκομιςτεί
επίςθμθ μετάφραςθ αυτϊν ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα και
νομίμωσ επικυρωμζνα.
Το ςφνολο των προςφερόμενων ειδϊν να διακζτει ΝΑΙ
Ριςτοποίθςθ ωσ εξισ:
(Α) Ριςτοποιθτικά Σιμανςθσ CE (CE Mark ι Wheel Mark ι
άλλο αντίςτοιχο/ ιςοδφναμο Ριςτοποιθτικό Σιμανςθσ),
ϊςτε να ικανοποιοφνται οι αντίςτοιχεσ απαιτιςεισ τθσ Ε.Ε
(ςφμφωνα με τθν «Απόφαςθ αρικ. 768/2008/ΕΚ του
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου τθσ
09/07/2008 όπωσ ιςχφουν για το κοινό πλαίςιο εμπορίασ
προϊόντων και κατάργθςθ τθσ απόφαςθσ 93/465/ΕΟΚ του
Συμβουλίου» και τον «Κανονιςμό (ΕΚ) αρικ. 765/2008 τθσ
09/07/2008 όπωσ ιςχφουν για τον κακοριςμό των
απαιτιςεων διαπίςτευςθσ και εποπτείασ τθσ αγοράσ όςον
αφορά τθν εμπορία των προϊόντων και για τθν κατάργθςθ
του κανονιςμοφ (ΕΟΚ) αρικ. 339/93 του Συμβουλίου»
όπωσ ιςχφει ςιμερα) και τθσ Οδθγίασ 96/98/ΕΚ ςχετικισ
με τον εξοπλιςμό των πλοίων όπωσ ιςχφει, όπου απαιτείται
και όπου βρίςκει αυτι εφαρμογι για τον προςφερόμενο
εξοπλιςμό.Σε περίπτωςθ που κάποιο εκ των ειδϊν του
προςφερόμενου εξοπλιςμοφ εξαιρείται βάςει νομοκεςίασ
από το να φζρει ςιμανςθ CE, ο Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ να
το τεκμθριϊνει επαρκϊσ ςτθν τεχνικι του προςφορά.
(Β) Πςον αφορά ςτουσ θλεκτρονικοφσ υπολογιςτζσ κα
πρζπει να υποβάλλονται επίςθσ πιςτοποιθτικά για τα
κάτωκι ι ιςοδφναμα αυτϊν:
-Θλεκτρομαγνθτικισ
ςυμβατότθτασ
(EMC)
και
θλεκτρομαγνθτικϊν παρεμβολϊν (EMI)
- Εξοικονόμθςθσ ενζργειασ (energyStar 5.0) και
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- Ριςτοποίθςθ EPEAT Gold

5
5.1

5.2

5.3

Tα ανωτζρω πιςτοποιθτικά να κατατεκοφν κατά τθν
παράδοςθ. Κατά τθν κατάκεςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ,
να κατατεκεί Υπεφκυνθ Διλωςθ του/των νομίμου/ων
εκπροςϊπου/ων του Υποψθφίου Αναδόχου ςχετικά με τθν
πλιρωςθ τθσ εν λόγω απαίτθςθσ, κακϊσ και ότι
δεςμεφεται με μζριμνα, ευκφνθ και δαπάνεσ του να
προςκομίςει αντίγραφα των ανωτζρω πιςτοποιθτικϊν
κατά τθν παράδοςθ των ειδϊν.
ΟΜΑΔΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
Τα κριτιρια τεχνικισ αξιολόγθςθσ κατατάςςονται ςτισ
ομάδεσ: Α. Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν και Ροιότθτασ
Απόδοςθσ. Β. Τεχνικισ Υποςτιριξθσ και Κάλυψθσ.
Κάκε ομάδα χωρίηεται ςε μία ι περιςςότερεσ υποομάδεσ,
οι ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ και οι βακμοί των οποίων
δίνονται ςτον παρακάτω Ρίνακα. Για κάκε προςφορά
βακμολογοφνται τα επιμζρουσ ςτοιχεία των ομάδων (ι
υποομάδων). Θ βακμολογία κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσ
κυμαίνεται από 100-120 βακμοφσ. Θ βακμολογία των επί
μζρουσ ςτοιχείων των προςφορϊν είναι 100 βακμοί για τισ
περιπτϊςεισ που ικανοποιοφνται ακριβϊσ όλοι οι όροι των
τεχνικϊν προδιαγραφϊν. Θ βακμολογία αυτι αυξάνεται
ζωσ 120 βακμοφσ όταν υπερκαλφπτονται οι τεχνικζσ
προδιαγραφζσ. Θ ςυνολικι βακμολογία κυμαίνεται από
100 ζωσ 120 βακμοφσ.
Για τισ παραπάνω ομάδεσ ορίηεται ςχετικόσ
ςυντελεςτισ βαρφτθτασ που ανζρχεται ςε ποςοςτό επί
τοισ εκατό 60 και 40 για κάκε ομάδα αντίςτοιχα. Το
άκροιςμα των ςχετικϊν ςυντελεςτϊν βαρφτθτασ των
Ομάδων Κριτθρίων Αξιολόγθςθσ ανζρχεται ςε 100. Θ
βακμολόγθςθ και κατάταξθ των προςφορϊν γίνεται
ςφμφωνα με τον τφπο:
U = ς1*Κ1 + ς2*Κ2+ ……..+ςν*Κν (1)
Ππου «ςν» είναι ο ςυντελεςτισ βαρφτθτασ του
κριτθρίου ανάκεςθσ Κν και ιςχφει ς1+ς2+….+ςν = 1.
Κάκε κριτιριο αξιολόγθςθσ βακμολογείται αυτόνομα
με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ προςφοράσ.
Θ ςτακμιςμζνθ βακμολογία του κάκε ςτοιχείου των
ομάδων είναι το γινόμενο του επί μζρουσ ςυντελεςτι
βαρφτθτασ του ςτοιχείου επί τθ βακμολογία του και θ
ςυνολικι βακμολογία τθσ κάκε προςφοράσ είναι το
άκροιςμα των ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν όλων των
ςτοιχείων και των δφο ομάδων. Θ τελικι βακμολογία
με βάςθ τα παραπάνω κυμαίνεται από 100 ζωσ 120
βακμοφσ.

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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6

ΜΕΘΟΔΟ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΝΑΙ

6.1

Για τθν βακμολόγθςθ των ςτοιχείων του πίνακα
αξιολόγθςθσ κα χρθςιμοποιθκεί ο παρακάτω
μακθματικόσ τφποσ:

ΝΑΙ

Βακμόσ = 100+20 * (Μ προςφ. – Μ ελαχ.) / (Μ μζγ. – Μ
ελαχ.),
Ππου:
«Μ προςφ. » είναι θ προςφερόμενθ τιμι/υπερκάλυψθ
του όρου βάςει τθσ προςφοράσ του
Υποψθφίου
Αναδόχου
«Μ ελαχ. » είναι θ ελάχιςτθ τιμι/ικανοποίθςθ του όρου
βάςει τθσ παροφςασ τεχνικισ προδιαγραφισ
«Μ μζγ. » είναι θ μζγιςτθ τιμι βάςει τθσ παροφςασ
τεχνικισ προδιαγραφισ ι ςε περίπτωςθ που ορίηεται θ
μζγιςτθ υπερκάλυψθ του όρου βάςει του ςυνόλου
προςφορϊν των Υποψθφίων Αναδόχων.
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ΠΙΝΑΚΑ ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

A/A

ΣΟΙΧΕΙΑ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ

ΤΝΣΕΛΕΣΗ
ΒΑΡΤΣΗΣΑ

Αϋ ΟΜΑΔΑ
ΠΛΗΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΨΤΚΣΙΚΟ
ΘΑΛΑΜΟ
1

Μονάδα ςυμπιεςτι ανοικτοφ τφπου ι
ερμθτικοφ τφπου
(Μεγαλφτερθ ιςχφσ κα κεωρθκεί
πλεονζκτθμα)

2

Ψυκτικόσ κάλαμοσ από
πανελπολυορεκάνθσ
(Μεγαλφτερεσ διαςτάςεισ κα
κεωρθκοφν πλεονζκτθμα)
ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
(Κ.Κ.Μ) ΑΕΡΟ-ΑΕΡΟ Η ΝΕΡΟΤ-ΑΕΡΟ
ΚΑΙ ΜΕ ΣΗΝ ΑΝΣΙΣΟΙΧΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ
ΜΟΝΑΔΑ ΑΕΡΟ-ΝΕΡΟΤ, ΚΑΣΑΛΛΗΛΑ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ
ΧΡΗΗ,ΕΛΑΧΙΣΗ ΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΗ
ΙΧΤ 2KW

3

Κεντρικι Κλιματιςτικι Μονάδα (Κ.Κ.Μ)
αζροσ-αζροσ ι νεροφ-αζροσ και με τθν
αντίςτοιχθ εξωτερικι μονάδα αζροσνεροφ
(Μεγαλφτερθ ιςχφσ κα κεωρθκεί
πλεονζκτθμα)

4

Μονωμζνοσ περιβαλλοντικόσ κάλαμοσ
(Μεγαλφτεροσ όγκοσ περιβαλλοντικοφ
καλάμου κα κεωρθκεί πλεονζκτθμα)
ΜΙΚΡΗ ΔΙΑΙΡΟΤΜΕΝΟΤ ΣΤΠΟΤ ΑΝΣΛΙΑ
ΘΕΡΜΟΣΗΣΑ
ΕΛΑΧΙΣΗ
ΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΗ ΙΧΤΟ ΣΟΤΛΑΧΙΣΟΝ
9.000
BTU,
ΣΤΠΟΤ
INVERTER,
ΚΑΣΑΛΛΗΛΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΓΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΧΡΗΗ.

5

Μεγαλφτερθ
πλεονζκτθμα

ιςχφσ

κα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Αϋ ΟΜΑΔΑ

κεωρθκεί

3.1

(25) %

3.1.1

10 %

3.1.1

15%

3.2

(25)%

3.2

10%

3.2.1

15%

3.3

(10)%

3.3

10%
60 %

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(100- 120)
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1

2

3

Βϋ ΟΜΑΔΑ
ΧΟΝΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ
(Μικρότεροσ χρόνοσ παράδοςθσ κα
κεωρθκεί πλεονζκτθμα)
ΔΙΑΚΕΙΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ
(Μεγαλφτερθ
διάρκεια
θμερϊν
εκπαίδευςθσ
κα
κεωρθκεί
πλεονζκτθμα)
ΕΓΓΥΘΜΕΝΘ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ
(Εγγυθμζνθ λειτουργία άνω των ζξι (06)
ετϊν κα κεωρθκεί πλεονζκτθμα)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Βϋ ΟΜΑΔΑ
ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ Α ΚΑΙ Β

4.1.2

5%

4.3.1

05%

4.4.1 (Ι)

30%
40%
100
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ΕΙΔΟ: ΠΡΟΟΜΟΙΩΣΗ ECDIS - RADAR / ARPA

1
1.1

2

2.1
2.1.1

2.2
2.2.1

2.2.2

2.2.3

ΠΡΟΟΜΟΙΩΣΗ ECDIS - RADAR / ARPA
O προμθκευτισ ζλαβε γνϊςθ των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν (Τ.Ρ) και δεςμεφεται ότι κα
ςυμμορφϊνεται με όλουσ τουσ όρουσ τθσ Τεχνικισ Ρροδιαγραφισ του υπό προμικεια
είδουσ, όπωσ αυτοί περιγράφονται λεπτομερϊσ ςτισ ακόλουκεσ απαιτιςεισ και αποτελοφν
αναπόςπαςτο μζροσ τθσ Διακιρυξθσ.
ΣΕΧΝΙΚΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ
Ακολουκοφν οι τεχνικζσ απαιτιςεισ του προςομοιωτι ECDIS - RADAR / ARPA

ΝΑΙ

ΚΟΠΟ – ΣΟΧΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
Η εξαςφάλιςθ υψθλισ ποιότθτασ εκπαιδευτικοφ και υλικοτεχνικοφ εξοπλιςμοφ για τισ
Δθμόςιεσ Σχολζσ Εμπορικοφ Ναυτικοφ, ο οποίοσ κα ανταποκρίνεται τόςο ςτισ απαιτιςεισ
τθσ εκνικισ και κοινοτικισ νομοκεςίασ όςο και ςτο ςφγχρονο τεχνολογικό περιβάλλον τθσ
ναυτιλίασ, αποτελεί υψθλι προτεραιότθτα για το Υπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ
Ρολιτικισ. Στο πλαίςιο αυτό απαιτείται εκςυγχρονιςμόσ και αναβάκμιςθ του εξοπλιςμοφ
των Σχολϊν μζςω τθσ προμικειασ ςφγχρονου εκπαιδευτικοφ εξοπλιςμοφ για αυτζσ.
Για το ςκοπό αυτό το Υπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ προτίκεται να προβεί
ςτθν απόκτθςθ ςυςτιματοσ προςομοιωτι ECDIS - RADAR / ARPA για τθν ΑΕΝ
Αςπροπφργου που κα ζχει οκτϊ (8) ςτακμοφσ εργαςίασ ζκαςτοσ των οποίων κα
αντιπροςωπεφει ζνα «ίδιο πλοίο» (ownship) κακϊσ και ζνα (1) ςτακμό εκπαιδευτι.
Ο ςκοπόσ τθσ απόκτθςθσ των ςυςκευϊν και ςυςτθμάτων είναι θ εκπαίδευςθ των
ςπουδαςτϊν των ςχολϊν ςε ςφγχρονα ςυςτιματα προςομοίωςθσ γεφφρασ όπωσ
προβλζπεται ςτθν ανακεωρθμζνθ Διεκνι Σφμβαςθ STCW (2010 Manila), όπωσ ιςχφει.
Στόχοσ είναι θ κάλυψθ των εργαςτθριακϊν αναγκϊν, για πρακτικι εκπαίδευςθ και
εφαρμογι κανόνων ςε πραγματικζσ ςυνκικεσ πλου ϊςτε να αποφοιτοφν ανταγωνιςτικοί
Αξιωματικοί από τισ ςχολζσ.
ΓΕΝΙΚΑ
Ι. Το ςφςτθμα προςομοίωςθσ ECDIS - RADAR / ARPA που κα αποκτθκεί, κα πρζπει να
περιλαμβάνει λογιςμικό πλζον πρόςφατθσ ζκδοςθσ με τον απαραίτθτο εξοπλιςμό πλζον
πρόςφατθσ τεχνολογίασ ςε όργανα, υπολογιςτζσ, και οπτικό ςφςτθμα όπωσ περιγράφεται
παρακάτω.
ΙΙ. Να υποβλθκεί υπεφκυνθ διλωςθ του υποψιφιου Αναδόχου ότι ο εξοπλιςμόσ / τα
ςυςτιματα είναι καινοφργια και αμεταχείριςτα, πλζον πρόςφατθσ τεχνολογίασ και δεν ζχει
ςταματιςει θ παραγωγι τουσ.
Η εγκατάςταςθ ςυγκροτιματοσ ECDIS - RADAR / ARPA περιλαμβάνει οκτϊ (8) ςτακμοφσ
εργαςίασ ζκαςτοσ των οποίων κα αντιπροςωπεφει ζνα «ίδιο πλοίο» (ownship) κακϊσ και
ζνα (1) ςτακμό εκπαιδευτι.
I. Οι προμθκευτζσ οφείλουν πριν τθν υποβολι των προςφορϊν, ςε ςυνεννόθςθ με τισ
αρμόδιεσ υπθρεςίεσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ να επιςκεφτοφν το χϊρο εγκατάςταςθσ των

1

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ

ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ

ΑΠΑΝΣΗΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ

ΕΝΟΣΗ
ΣΑ

ΑΠΑΙΣΗΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ – ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΦΩΣΗΣ
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2.2.4

2.2.5

μθχανθμάτων, των ςυςκευϊν και των ςυςτθμάτων ςτθν ΑΕΝ / Αςπροπφργου
II. Το ςφςτθμα κα βαςίηεται ςε προςομοίωςθ μζςω Η/Υ (PC-Based) διακζτοντασ το
κατάλλθλο λογιςμικό που κα επιδζχεται μελλοντικι επζκταςθ και αναβάκμιςθ.
Η διαμόρφωςθ, χωροκζτθςθ και εξοπλιςμόσ των ςτακμϊν εργαςίασ κα πρζπει να γίνει με
τζτοιο τρόπο, ϊςτε να υπάρχει επαρκισ χϊροσ, για τθν εκπαίδευςθ τριϊν (3) τουλάχιςτον
ατόμων ςυγχρόνωσ 1: Επικεφαλισ ομάδασ – Ρλοίαρχοσ, 2: Χειριςτισ μονάδασ ECDIS, 3:
Χειριςτισ μονάδασ RADAR-ARPA. Θα προςφερκοφν οκτϊ (08) ςτακμοί/πάγκοι εργαςίασ
εκπαιδευομζνων. Κάκε ςτακμόσ/πάγκοσ εργαςίασ εκπαιδευομζνων κα είναι κατάλλθλοσ
για ταυτόχρονθ χριςθ από (03) τρεισ ςπουδαςτζσ. Επιπρόςκετα, κα προςφερκεί ζνασ (01)
ςτακμόσ εργαςίασ εκπαιδευτι (γραφείο, καρζκλα γραφείου τροχιλατθ με χεροφλια και
ςυρταριζρα γραφείου). Οι κατάλλθλοι πάγκοι εργαςίασ και ςτιριξθσ του εξοπλιςμοφ
εκπαιδευομζνων και εκπαιδευτι, οι κζςεισ των εκπαιδευομζνων (08 ςτακμοί/πάγκοι
εργαςίασ Χ 3 καρζκλεσ, ςφνολο 24 καρζκλεσ) και του εκπαιδευτι (1 καρζκλα γραφείου
τροχιλατθ με χεροφλια) και θ τοποκζτθςι τουσ κα γίνει με μζριμνα, ευκφνθ και δαπάνεσ
του Αναδόχου. Με τθν τεχνικι προςφορά να δοκεί αναλυτικι τεχνικι περιγραφι των
προςφερόμενων ειδϊν.
I. Το ςφςτθμα προςομοίωςθσ ECDIS - RADAR / ARPA πρζπει να εκπλθρϊνει τα ακόλουκα
αντικείμενα εκπαίδευςθσ ςφμφωνα με τθν ανακεωρθμζνθ Διεκνι Σφμβαςθ STCW (2010
Manila), όπωσ ιςχφει.
STCW
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ
Α-ΙΙ/1.1
Σχεδιαςμόσ και πραγματοποίθςθ πλου και προςδιοριςμόσ κζςθσ.
Α-ΙΙ/1.2
Τιρθςθ αςφαλοφσ φυλακισ ναυςιπλοΐασ.
Α-ΙΙ/1.3
Χριςθ του αντάρ και του ARPA για τιρθςθ αςφάλειασ ναυςιπλοΐασ.
Α-ΙΙ/1.4
Χριςθ του ECDIS για τθν τιρθςθ αςφαλοφσ ναυςιπλοΐασ .
Α-ΙΙ/1.5
Ανταπόκριςθ ςε επείγουςεσ καταςτάςεισ.
Α-ΙΙ/1.6
Ανταπόκριςθ ςε ςιματα κινδφνου ςτθν κάλαςςα.
Α-ΙΙ/1.8
Εκπομπι και λιψθ πλθροφοριϊν με οπτικά ςιματα.
Α-ΙΙ/1.9
Χειριςμόσ πλοίου
Α-ΙΙ/2.1
Ρρογραμματιςμόσ ταξιδίου και εκτζλεςθ εργαςιϊν ναυςιπλοΐασ
Α-ΙΙ/2.2
Ρροςδιοριςμόσ ςτίγματοσ και ακρίβεια του προςδιοριςκζντοσ ςτίγματοσ
με οιονδιποτε τρόπο.
Α-ΙΙ/2.3
Ρροςδιοριςμόσ & περικϊριο για τα ςφάλματα πυξίδασ
Α-ΙΙ/2.4
Συντονιςμόσ επιχειριςεων ζρευνασ και διάςωςθσ
Α-ΙΙ/2.5
Θζςπιςθ διαδικαςιϊν και ρυκμίςεων τιρθςθσ φυλακισ
Α-ΙΙ/2.6
Διατιρθςθ αςφαλοφσ ναυςιπλοΐασ με χριςθ πλθροφοριϊν εξοπλιςμοφ
ναυςιπλοΐασ και ςυςτθμάτων προσ υποβοικθςθ ςτθ λιψθ αποφάςεων
διακυβζρνθςθσ
Α-ΙΙ/2.7
Διατιρθςθ τθσ αςφάλειασ τθσ ναυςιπλοΐασ με τθν χρθςιμοποίθςθ του
ECDIS και των άλλων παρεμφερϊν ςυςτθμάτων ναυςιπλοΐασ προκειμζνου
να βοθκθκεί θ λιψθ αποφάςεων διακυβζρνθςθσ
Α-ΙΙ/2.10
Ελιγμοί & χειριςμόσ πλοίου ςε όλεσ τισ ςυνκικεσ
Α-ΙΙ/2.11
Χειριςμόσ απομακρυςμζνου ελζγχου του ςυςτιματοσ πρόωςθσ και
μθχανικϊν ςυςτθμάτων και υπθρεςιϊν
Α-ΙΙ/3.1
Σχεδιαςμόσ και διεξαγωγι παράκτιασ ναυςιπλοΐασ και προςδιοριςμόσ
κζςθσ
Α-ΙΙ/3.2
Διατιρθςθ αςφαλοφσ φυλακισ ναυςιπλοΐασ
Α-ΙΙ/3.3
Ανταπόκριςθ ςε καταςτάςεισ κινδφνου
Α-ΙΙ/3.4
Ανταπόκριςθ ςε ςιμα κινδφνου ςτθν κάλαςςα

2

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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II. Κανονιςμόσ Ι/12

2.2.6

2.3
2.3.1

2.3.2

IIΙ. Η ανταπόκριςθ του προςομοιωτι ςτισ παραπάνω απαιτιςεισ πρζπει να βεβαιϊνεται με
ζγγραφθ διλωςθ του καταςκευαςτι ι του προμθκευτι και πιςτοποίθςθ από
διαπιςτευμζνο προσ τοφτο φορζα κατά το ςτάδιο υποβολισ των τεχνικϊν προςφορϊν. Τα
ανωτζρω να ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα ςτθν
περίπτωςθ που δεν είναι ςτα Ελλθνικά.
I. Το ςφςτθμα προςομοίωςθσ ECDIS - RADAR / ARPA επιπλζον κα πρζπει να εκπλθρϊνει τα
ακόλουκα αντικείμενα εκπαίδευςθσ ςφμφωνα με τουσ ακόλουκουσ πρότυπουσ κφκλουσ του
IMO :
I.
ΙMO Model course 1.07 - RADAR NAVIGATION, RADAR PLOTTING
AND USE OF ARPA Radar Navigation at Operational level
II.
IMO Model course 1.08 - RADAR, ARPA, BRIDGE TEAMWORK AND SEARCH AND
RESCUE Radar Navigation at Management level
III.
IMO Model Course 1.22 - SHIP SIMULATOR AND BRIDGE TEAMWORK
IV.
IMO Model Course 1.27 - OPERATIONAL USE OF ELECTRONIC CHART DISPLAY AND
INFORMATION SYSTEMS (ECDIS)
V.
IMO Model Course 1.34 – AIS
II. Η ανταπόκριςθ του προςομοιωτι ςτισ παραπάνω απαιτιςεισ πρζπει να βεβαιϊνεται με
ζγγραφθ διλωςθ του καταςκευαςτι ι του προμθκευτι κατά το ςτάδιο υποβολισ των
τεχνικϊν προςφορϊν. Η βεβαίωςθ να ςυνοδεφεται από επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν Ελλθνικι
γλϊςςα ςτθν περίπτωςθ που δεν είναι ςτα Ελλθνικά.
ΛΟΓΙΜΙΚΟ – ΤΔΡΟΔΤΝΑΜΙΚΑ ΜΟΝΣΕΛΑ – ΠΕΡΙΟΧΕ ΑΚΗΕΩΝ
(Να αναφερκεί μοντζλο και καταςκευάςτρια εταιρεία)
Το ςφςτθμα προςομοίωςθσ για κάκε ςτακμό εργαςίασ πρζπει να προςομοιϊνει πλιρωσ και
ρεαλιςτικά διαφορετικοφσ τφπουσ πλοίων (Ε/Γ-Ο/Γ, Φ/Γ, Δ/Ξ, Containers, HIGHSPEEDCRAFTS
κ.λπ.). Ζκαςτοσ τφποσ πλοίου πρζπει να ςυνοδεφεται από το μοντζλο λογιςμικοφ που το
περιγράφει.
I. Το ςφςτθμα προςομοίωςθσ πρζπει να περιλαμβάνει τουλάχιςτον δζκα πζντε (15) ίδια
πλοία –Ownships διαφορετικϊν τφπων και καταςτάςεων φόρτωςθσ. Ρρζπει δε να ζχει τθ
δυνατότθτα επζκταςθσ ςε περιςςότερα ίδια πλοία ανά πάςα ςτιγμι κατά τθ διάρκεια τθσ
ηωισ του ςυςτιματοσ.
Σθμείωςθ : Η φπαρξθ επιπλζον ίδιων πλοίων βακμολογείται ςφμφωνα με τον πίνακα
κριτθρίων αξιολόγθςθσ.
II. Ο προςομοιωτισ ενδεικτικά κα πρζπει να περιλαμβάνει τουλάχιςτον τουσ ακόλουκουσ
τφπουσ ίδιων πλοίων :
1. Αλιευτικό 40-65 μζτρα μικοσ με bow και/ι sternthruster
2. υμουλκό Conventional 30-45 μζτρα μικοσ με δφο προπζλεσ (το οποίο μπορεί να
χρθςιμοποιθκεί για να ρυμουλκιςει άλλα ίδια πλοία)
3. Ε/Γ-Ο/Γ τφπου «παντόφλα» conventional μικουσ 40-60 μζτρα με δφο προπζλεσ ι
εναλλακτικά HighSpeedCraft
4. Coaster ferry 100-130 μζτρα μικοσ με bowκαι/ι stern thrusters
5. Coaster bulk carrier ι tanker ship 85-120 μζτρα με bow και/ι stern thrusters
6. LNG Carrier μικουσ 270-330 μζτρα
7. Passenger ship 180-220 μζτρα μικοσ με bow και/ι stern thrusters
8. Passenger ship 250-290 μζτρα μικοσ με bow και/ι stern thrusters
9. Feeder container 170-220 μζτρα μικοσ με bow και/ι stern thrusters
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2.3.3
2.3.4

2.3.5

2.3.6

2.3.7

2.3.8

2.3.9

2.3.10

10. Bulkcarrier Panamax ι handymax
11. Container vessel 280-360 μζτραμικοσ, full load/part load
12. ProductιChemical carrier περίπου 30-45,000 dwt
13. Oil Tanker 95-120,000 dwt
14. Cape size bulkcarrier 140-180,000 dwt
15. Tanker VLCC 280-320,000 dwt
Η προςομοίωςθ ιδίου πλοίου κα βαςίηεται ςε μακθματικό μοντζλο με 6 βακμοφσ
ελευκερίασ.
Το μοντζλο κα προςομοιϊνει ρεαλιςτικά τθν υδροδυναμικι του πλοίου ςε ςυνκικεσ
ανοικτισ κάλαςςασ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ επίδραςθσ ανζμων, κυματιςμοφ,
παλίρροιασ και ρευμάτων.
Το μοντζλο κα προςομοιϊνει ρεαλιςτικά τθν υδροδυναμικι του πλοίου ςε περιοριςμζνουσ
διαφλουσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ επίδραςθσ αβακϊν και επίδραςθ πλευράσ πλοίου
(bank effect), τθσ αλλθλεπίδραςθσ με άλλα πλοία και άμεςων, αντίκετων ρευμάτων και
εκτροπϊν.
I. Ο προςομοιωτισ κα περιλαμβάνει περιοχζσ αςκιςεων ςυμπεριλαμβανομζνων ορκϊν
δεδομζνων για τθ ςτεριά, το βάκοσ, τουσ ςθμαντιρεσ, τα παλιρροϊκά ρεφματα και
απεικονίςεισ (visuals) που να είναι κατάλλθλα με τουσ ναυτικοφσ χάρτεσ και τισ εκδόςεισ που
χρθςιμοποιοφνται για τουσ ςχετικοφσ εκπαιδευτικοφσ ςτόχουσ.
ΙΙ. Οι περιοχζσ αςκιςεων κα καλφπτουν τουλάχιςτον δεκαπζντε (15) διαφορετικζσ περιοχζσ
ανά τον κόςμο και κα επιλεγοφν από τθν υπθρεςία για διάφορουσ τφπουσ ναυςιπλοΐασ.
Σθμείωςθ: Η φπαρξθ επιπλζον περιοχϊν αςκιςεων βακμολογείται ςφμφωνα με τον πίνακα
κριτθρίων αξιολόγθςθσ.
Ο εξοπλιςμόσ προςομοίωςθσ του ραντάρ κα πρζπει να ζχει δυνατότθτα απεικόνιςθσ
προτφπων μετεωρολογικϊν ςυνκθκϊν, παλιρροϊκϊν ρευμάτων, ρευμάτων, τυφλοφσ τομείσ,
εςφαλμζνεσ ανακλάςεισ και άλλα φαινόμενα μετάδοςθσ, και να απεικονίηουν ακτογραμμζσ,
ςθμαντιρεσ ναυςιπλοΐασ και αναμεταδότεσ ζρευνασ και διάςωςθσ (STCW ενότθτα Α1/12.4.2).
Περιβάλλον εργαςίασ
Ο προςομοιωτισ κα μπορεί να παρουςιάηει διαφορετικοφσ τφπουσ πλοίων ςτόχων
(τουλάχιςτον εξιντα (60) διαφορετικϊν τφπων πλοίων και μεγεκϊν), κάκε ζνα εξοπλιςμζνο
με μακθματικό μοντζλο, το οποίο κα αιτιολογεί τθν κίνθςθ, τθν μετατόπιςθ και τισ γωνίεσ
πθδαλιουχίασ ςφμφωνα με τισ δυνάμεισ που κα προκαλοφνται από το ρεφμα, τον άνεμο ι
τον κυματιςμό.
Σθμείωςθ: Μεγαλφτεροσ αρικμόσ διαφορετικϊν τφπων πλοίων ςτόχων βακμολογείται
ςφμφωνα με τον πίνακα κριτθρίων αξιολόγθςθσ.
Οι ςτόχοι κα είναι εξοπλιςμζνοι με φανοφσ ναυςιπλοΐασ, ςθμάτων, ςχιματα και θχθτικά
ςιματα, ςφμφωνα με τουσ Διεκνείσ Κανονιςμοφσ Αποφυγισ Συγκροφςεων. Τα ςιματα κα
είναι ξεχωριςτά ελεγχόμενα από τον εκπαιδευτι, και τα θχθτικά ςιματα κα είναι
κατευκυνόμενα και κα ςβινουν με τθν απόςταςθ. Κάκε πλοίο κα ζχει όψθ (aspect)
αναγνωρίςιμθ ςε απόςταςθ 6 ναυτικϊν μιλίων με αίκριο καιρό. Ζνα πλοίο που βρίςκεται εν
πλω κα προκαλεί κυματιςμό ςτθν πλϊρθ και τθν πρφμνθ του.
Ο προςομοιωτισ κα είναι εξοπλιςμζνοσ με ςτόχουσ που κα διευκολφνουν τθν ζρευνα και
διάςωςθ ατόμων ςτθ κάλαςςα, κα βοθκοφν ζνα πλοίο που κινδυνεφει και κα
ανταποκρίνονται ςε ζκτακτεσ ανάγκεσ που κα προκφπτουν ςε λιμάνι. Τζτοιοι ςτόχοι κα
πρζπει τουλάχιςτον να είναι:
- φωτοβολίδεσ αλεξιπτϊτου
- βεγγαλικά
- πλευςτά καπνογόνα
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2.3.11

2.3.12

2.3.13

2.3.14

2.3.15

2.3.16

2.3.17

- SART (αναμεταδότθσ ζρευνασ και διάςωςθσ)
- δορυφορικό EPIRB (ραδιοφάροσ ζνδειξθσ ςτίγματοσ ζκτακτθσ ανάγκθσ)
- ςωςίβια λζμβοσ
- ςωςίβια ςχεδία
- ελικόπτερο διάςωςθσ
- αεροςκάφοσ διάςωςθσ
- άτομα ςτο νερό.
Ι. Ο προςομοιωτισ κα είναι ικανόσ να παρουςιάηει τουλάχιςτον εκατό (100) πλοία-ςτόχουσ
ταυτόχρονα, όπου ο εκπαιδευτισ κα μπορεί να προγραμματίηει 20 διαδρομζσ ταξιδιοφ για
κάκε πλοίο-ςτόχο ξεχωριςτά.
ΙΙ. Ο προςομοιωτισ πρζπει να είναι εξοπλιςμζνοσ με Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ και SERVER
υψθλϊν επιδόςεων και υπολογιςτικισ ιςχφοσ οφτωσ ϊςτε να μποροφν να λειτουργοφν
ταυτόχρονα και οι οκτϊ ςτακμοί εργαςίασ χωρίσ προβλιματα, κολλιματα και υςτεριςεισ
(lagging) ςτο περιβάλλον εργαςίασ των ςεναρίων
Εξωτερική οπτική εικόνα
Το οπτικό ςφςτθμα κα πρζπει να είναι τελευταίασ τεχνολογίασ, υψθλότατθσ ποιότθτασ και
ακρίβειασ ςτθν παρουςίαςθ του εξωτερικοφ περιβάλλοντοσ και να είναι ανεπτυγμζνο και
ςχεδιαςμζνο ειδικά για ναυτικοφσ προςομοιωτζσ και ναυτικι εκπαίδευςθ.
Σε κάκε ςτακμό εργαςίασ το οπτικό ςφςτθμα να προβάλλεται είτε μζςω ψθφιακοφ
προβολζα επί οκόνθσ (ι τμιματοσ τοίχου κατάλλθλα διαμορφωμζνου), είτε μζςω οκόνθσ
προβολισ διαγϊνιου ≥ 32´´και κα αποτελείται από τουλάχιςτον ζνα (1) οπτικό κανάλι.
Σθμείωςθ: Η φπαρξθ επιπλζον οπτικϊν καναλιϊν βακμολογείται ςφμφωνα με τον πίνακα
κριτθρίων αξιολόγθςθσ.
H οκόνθ προβολισ κα είναι υψθλότατθσ ανάλυςθσ τουλάχιςτον 1920χ1080 pixels ι
ανϊτερθσ, τφποσ οκόνθσ LED, γωνία κζαςθσ οριηόντια/κατακόρυφθ ≥ 176ᵒ/176ᵒ ,χρόνο
απόκριςθσ ≤ 8ms
Το ςφςτθμα παραγωγισ εικόνασ (Computer Image Generator) κα πρζπει να διακζτει τθ
δυνατότθτα κατά βοφλθςθ μετάκεςθσ των εικόνων εκάςτου οπτικοφ καναλιοφ ςε άλλο
κανάλι (εφόςον υφίςτανται), προκειμζνου να υπάρχει πάντα οπτικι απεικόνιςθ.
I. Ικανότθτα ανάλυςθσ: Το οπτικό ςφςτθμα πρζπει να υποςτθρίηει οπτικά ςυςτιματα
υψθλισ ανάλυςθσ, τουλάχιςτον 1920 Χ1080 pixels ι ανϊτερθσ.
II. Το ςφςτθμα να είναι εξοπλιςμζνο με υψθλϊν προδιαγραφϊν και ςφγχρονου τφπου κάρτα
γραφικϊν ϊςτε να υποςτθρίηει γραφικά 3D τθσ οπτικισ ςκθνισ.
Σθμείωςθ: Ο προμθκευτισ ςτθν τεχνικι προςφορά να προςδιορίςει τον καταςκευαςτι,
μοντζλο κακϊσ και τα τεχνικά χαρακτθριςτικά τθσ κάρτασ γραφικϊν που κα χρθςιμοποιθκεί
για τθν οπτικοποίθςθ.
Ο προςομοιωτισ κα παρζχει ζνα ρεαλιςτικό οπτικό ςενάριο θμζρασ, λυκόφωτοσ ι νυκτόσ,
ςυμπεριλαμβανομζνθσ μεταβλθτισ ορατότθτασ, που μεταβάλλεται με το χρόνο. Θα μπορεί
να δθμιουργεί μία ποικιλία οπτικϊν ςυνκθκϊν, από πυκνι ομίχλθ μζχρι αίκριεσ καιρικζσ
ςυνκικεσ. Θα πρζπει να είναι δυνατόν να αλλάηουν αυτόματα οι ςυνκικεσ με βάςθ τθν ϊρα
τθσ θμζρασ και ανάλογα με τθν περιοχι που ζχει οριςτεί ότι βρίςκεται το ίδιο πλοίο
αυτόματα ι χειροκίνθτα από τον ςτακμό του εκπαιδευτι μόνον. Πλεσ οι εικόνεσ πρζπει να
εμφανίηονται με τα φυςικά τουσ χρϊματα και να περιλαμβάνουν χαρακτθριςτικά εδάφουσ,
φάρουσ, ςθμαντιρεσ, λοιπά πλοία περιοχισ. Επίςθσ, πρζπει οι εικόνεσ να περιλαμβάνουν
καταςκευζσ όπωσ κτίρια, γζφυρεσ, προβλιτεσ, πφργουσ, εικόνεσ τριϊν διαςτάςεων και
πλοία ςτόχουσ που μεταβάλλονται με τθν οπτικι γωνία.
Το οπτικό ςφςτθμα πρζπει να δίνει ιδιαίτερα τθν αίςκθςθ του τριςδιάςτατου εξωτερικοφ
περιβάλλοντοσ, με τθν ρεαλιςτικι παρουςίαςθ των κυμάτων, των κτιρίων, των ακτϊν, των
λιμανιϊν κ.λπ.
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2.3.18
2.3.19
2.3.20

2.3.21
2.3.22

2.3.23
2.3.24

2.3.25
2.3.26
2.3.27

2.3.28

2.3.29
2.3.30
2.3.31

2.3.32

2.3.33

Τα οπτικά κανάλια (όπου απαιτείται) κα πρζπει να ςυνδζονται κατά τζτοιον τρόπο, ϊςτε να
παρζχεται απολφτωσ θ ζννοια τθσ ςυνζχειασ τθσ απεικόνιςθσ εξωτερικοφ περιβάλλοντοσ.
Σκίαςθ: Για να γίνει αντιλθπτι θ προβολι του βάκουσ 3 διαςτάςεων (3D) ςτθν εικόνα, κα
υπάρχει κατάλλθλθ ςκίαςθ που κα δίνει ρεαλιςμό ςτθν οπτικι εικόνα ςε πραγματικό χρόνο.
Ουρανόσ: Ροικιλία διάφορων ρεαλιςτικϊν περιπτϊςεων ουρανοφ και νεφϊν
αντιπροςωπεφοντασ τισ διάφορεσ καιρικζσ ςυνκικεσ. Η γωνία θλιακισ ακτινοβολίασ κα
πρζπει να κακορίηεται αυτόματα, ανάλογα με τθν ϊρα τθσ άςκθςθσ, τθν περιοχι και
χειροκίνθτα από τον ςτακμό του εκπαιδευτι. Τθ νφχτα κα πρζπει να υπάρχουν αςτζρια για
να κάνουν πιο ρεαλιςτικό το ςενάριο.
Οπτική εικόνα ίδιου πλοίου: Θα πρζπει να είναι ρεαλιςτικι ανάλογα με τον τφπο του
πλοίου.
Τπόλοιπα πλοία και ςτόχοι: Πλα τα πλοία πρζπει να είναι τριςδιάςτατα (3D) και να
περιλαμβάνουν όλα τα ναυτιλιακά φϊτα και λεπτομερι παρουςίαςθ τθσ υπερκαταςκευισ.
Τα πλοία (ίδιο πλοίο και ςτόχοι) κα πρζπει να μποροφν να κινοφνται με ρεαλιςμό ςε όλθ τθν
περιοχι του ςεναρίου ανάλογα με τθν πορεία τουσ και τθν κατάςταςθ κάλαςςασ, π.χ., να
ζχουν διατοιχιςμό, προνευςταςμό, πλάγια κίνθςθ κ.λπ.
Γεωμετρία Γησ: Η οπτικι απεικόνιςθ κα πρζπει να είναι ςφαιρικισ γεωμετρίασ, ϊςτε να
δίνει ρεαλιςτικι παρουςίαςθ τθσ καμπυλότθτασ.
Επεξεργαςία άκρων εικόνων: Θα πρζπει να υπάρχει επεξεργαςία των άκρων τθσ εικόνασ
κάκε καναλιοφ, για ομαλι ςυνζχεια εικόνασ μεταξφ των διαφορετικϊν καναλιϊν( όπου
υφίςτανται).
Anti-aliasing: Το οπτικό ςφςτθμα κα πρζπει να ζχει δυνατότθτα anti-aliasing υψθλισ
ταχφτθτασ, ϊςτε να αποφεφγονται μθ ευκρινείσ αναπαραςτάςεισ ςτθν οκόνθ.
Το οπτικό ςφςτθμα κα αναπαράγει κινιςεισ του ίδιου πλοίου ςφμφωνα με 6 βακμοφσ
ελευκερίασ.
Η οπτικι εικόνα κα ανανεϊνεται με ςυχνότθτα τουλάχιςτον 30 Hz μετριςιμθ ςε μία τυπικι
οπτικι ςκθνι για τισ προτικζμενεσ αςκιςεισ και κα ζχει γωνιακι ανάλυςθ  2,5 πρϊτων
λεπτϊν.
Σθμείωςθ: Μεγαλφτερθ ςυχνότθτα ανανζωςθσ τθσ οπτικισ εικόνασ βακμολογείται
ςφμφωνα με τον πίνακα κριτθρίων αξιολόγθςθσ.
I. Το οπτικό ςφςτθμα κα παρουςιάηει κάκετθ εικόνα (vertical view) από τουσ ςτακμοφσ
εργαςίασ για τθν ναυςιπλοΐα, τθν παρακολοφκθςθ τθσ κίνθςθσ και τουσ χειριςμοφσ
διευκολφνοντασ τον ναυτίλο να ανιχνεφει και να παρακολουκεί αντικείμενα οπτικά ςτθν
επιφάνεια τθσ κάλαςςασ μζχρι τον ορίηοντα μζςα ςτο απαιτοφμενο οριηόντιο οπτικό πεδίο
όταν το πλοίο προνευςτάηει και διατοιχίηεται.
II. Το οπτικό ςφςτθμα κα ζχει τθν δυνατότθτα αλλαγισ κατακόρυφθσ κλίςθσ (tilting) δθλαδι
να μποροφμε να βλζπουμε προσ τον ουρανό και προσ τθν επιφάνεια τθσ κάλαςςασ.
Το οπτικό ςφςτθμα κα παρουςιάηει όλεσ τισ ναυτιλιακζσ ενδείξεισ ςφμφωνα με τουσ χάρτεσ
που χρθςιμοποιοφνται.
Το οπτικό ςφςτθμα κα προβάλει αντικείμενα αρκετά ρεαλιςτικά (αρκετά λεπτομερι ϊςτε
να μποροφν να αναγνωρίηονται όπωσ ςτθν πραγματικότθτα).
Το οπτικό ςφςτθμα κα παρουςιάηει ρεαλιςτικά τον κυματιςμό πλϊρθσ, τον ψεκαςμό τθσ
κάλαςςασ και τα απόνερα ςφμφωνα με τθν ιςχφ των πλοίων, τθν ταχφτθτα και τισ καιρικζσ
ςυνκικεσ.
Το οπτικό ςφςτθμα κα παρουςιάηει ρεαλιςτικά τισ εξαγωγζσ καυςαερίων και το «φαινόμενο
κυματιςμοφ τθσ ςθμαίασ» ςφμφωνα με τθν ιςχφ των πλοίων, τθν ταχφτθτα και τισ καιρικζσ
ςυνκικεσ.
Πλεφςιμα φδατα
Τα πλεφςιμα φδατα κα περιλαμβάνουν ζνα μοτίβο ρεφματοσ, μεταβλθτό με το χρόνο,
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2.3.34

2.3.35
2.3.36

2.3.37
2.3.38

2.3.39
2.3.40
2.4
2.4.1

2.4.2

ςφμφωνα με τουσ χάρτεσ που χρθςιμοποιοφνται. Τα παλιρροϊκά φδατα κα
προςομοιϊνονται.
Η προςομοίωςθ κα περιλαμβάνει το βάκοσ ςφμφωνα με τουσ χάρτεσ που
χρθςιμοποιοφνται, αντανακλϊντασ το επίπεδο του νεροφ ςφμφωνα με τθν κατάςταςθ τθσ
παλίρροιασ.
Ο προςομοιωτισ κα παρουςιάηει τουλάχιςτον δφο διαφορετικά φάςματα κυματιςμοφ,
μεταβλθτά ςε διεφκυνςθ, φψοσ και περίοδο.
Το οπτικό ςφςτθμα κα παρουςιάηει ρεαλιςτικά κφματα ανζμου ςυμπεριλαμβανομζνθσ και
λευκισ επικάλυψθσ (whitecaps) ςφμφωνα με τθν κλίμακα Μποφόρ.
Επιπρόςθετεσ απαιτήςεισ για εκπαίδευςη ςτην ναυςιπλοΐα ςε πάγουσ (STCW Ενότητα B-V/g
Οδηγίεσ που αφοροφν ςτην εκπαίδευςη πλοιάρχων και αξιωματικών πλοίων που κινοφνται
ςε πολικά φδατα)
Το οπτικό ςφςτθμα κα μπορεί να προβάλει ςυγκεντρϊςεισ ςυμπαγοφσ και κρυμματιςμζνου
πάγου διαφορετικοφ πάχουσ.
Το οπτικό ςφςτθμα κα μπορεί να προβάλει το αποτζλεςμα κραφςθσ του πάγου
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ διάνοιξθσ, τθσ διπλισ κραφςθσ (twin breaking) και τθσ ςυμπίεςθσ
διαφλου (channel).
Το οπτικό ςφςτθμα κα μπορεί να προβάλει τα αποτελζςματα του προβολζα ζρευνασ.
Το οπτικό ςφςτθμα κα μπορεί να προβάλει τα αποτελζςματα ςυςςϊρευςθσ πάγου ςτο
μοντζλο του ίδιου πλοίου.
ΠΡΟΟΜΟΙΩΣΗ ECDIS - RADAR / ARPA ΣΑΘΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΗ
Ι. Ο ςχεδιαςμόσ με τθν κζςθ του εκπαιδευτι κα είναι εργονομικόσ και φιλικόσ προσ τον
χριςτθ.
ΙΙ.Η προμικεια κατάλλθλων πάγκων (γραφεία) ςτιριξθσ του εξοπλιςμοφ του εκπαιδευτι
κακϊσ και θ τοποκζτθςθ τουσ βαρφνουν τον προμθκευτι. Ο ςτακμόσ εργαςίασ εκπαιδευτι
να περιλαμβάνει επιπλζον δφο ςυρταριζρεσ γραφείου και μια τροχιλατθ καρζκλα με
χεροφλια.
ΙΙΙ. Η καλωδίωςθ να είναι δομθμζνθ με τρόπο που να δθμιουργεί καλαίςκθτο αποτζλεςμα.
I.
Ο ςτακμόσ εργαςίασ εκπαιδευτι κα διακζτει τουλάχιςτον:
δφο (2) οκόνεσ μόνιτορ τφπου LED που κα χρθςιμοποιοφνται για τισ λειτουργίεσ του
εκπαιδευτι (π.χ. δθμιουργία ςεναρίου, θλεκτρονικόσ χάρτθσ περιοχισ,
παρακολοφκθςθ ςεναρίου, κλπ.)
Σημείωςη: Η φπαρξη επιπλζον οθονών οπτικοποίηςησ (visualization) για τον οπτικό ζλεγχο τησ
ςκηνήσ του θζματοσ βαθμολογείται ςφμφωνα με τον πίνακα κριτηρίων αξιολόγηςησ.

NAI

NAI
NAI

ΝΑΙ

NAI
NAI
NAI

NAI

NAI

ΙΙ. Οι παραπάνω οκόνεσ κα ζχουν ανάλυςθ τουλάχιςτον 1920Χ1080 διαγϊνιου
τουλάχιςτον 24’’ (εκτόσ του server), αντικαμβωτικζσ, γωνία κζαςθσ τουλάχιςτον
κατακόρυφθ /οριηόντια 176ᵒ/176ᵒ.
Σημείωςη: Η φπαρξη οθόνησ μεγαλφτερησ διαγωνίου βαθμολογείται ςφμφωνα με τον πίνακα
κριτηρίων αξιολόγηςησ.

2.4.3

I. Ρριν από τθν ζναρξθ τθσ άςκθςθσ ενδεικτικά ο εκπαιδευτισ κα πρζπει να είναι ικανόσ να
εκτελεί τουλάχιςτον τισ κάτωκι ενζργειεσ:
1. Επιλογι καλάςςιασ περιοχισ για κάκε ςτακμό εργαςίασ
2. Να λειτουργεί τουσ ςτακμοφσ εργαςίασ ανεξάρτθτα και μεμονωμζνα
3. Να λειτουργεί τουσ ςτακμοφσ εργαςίασ είτε με κοινό ςενάριο αςκιςεωσ ςτθν
ίδια περιοχι είτε κάκε ςτακμόσ εργαςίασ να λειτουργεί ςε διαφορετικι
περιοχι αςκιςεωσ.
4. Να επιλζγει και να κατεβάηει αςκιςεισ από το αρχείο.
5. Να επιλζγει υδροδυναμικά μοντζλα ιδίων πλοίων για προςομοίωςθ ςτουσ
ςτακμοφσ εργαςίασ
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6.

Να ορίηει ςτουσ ςτακμοφσ εργαςίασ αρχικά ςτίγματα, πορείεσ και ταχφτθτεσ
ωσ προσ τθν επιφάνεια ι τον βυκό
7. Να κακορίηει ςφάλματα ςτον εξοπλιςμό/όργανα των ςτακμϊν εργαςίασ, είτε
ςαν αρχικό δεδομζνο είτε να ενεργοποιείται ςε προςδιοριηόμενο χρόνο
8. Να κακορίηει τφπουσ παραπλεόντων πλοίων
9. Να κακορίηει τθν πορεία των παραπλεόντων πλοίων.
10. Να κακορίηει περιβαλλοντολογικζσ ςυνκικεσ (π.χ. ανζμου, ρεφματοσ, βροχισ,
κυμάτων, ομίχλθσ, χρϊμα κάλαςςασ κλπ.) τόςο ςε όλθ τθν περιοχι αςκιςεωσ
όςο και ςε οριςμζνθ περιοχι εντόσ τθσ περιοχισ αςκιςεωσ.
11. Να ταξιδεφει το ίδιο πλοίο μιασ γζφυρασ ςε μια προςχεδιαςμζνθ πορεία.
12. φκμιςθ και ζλεγχοσ ςθμάτων ιχου, φανϊν ναυςιπλοΐασ των πλοίων ςτόχων
και ιδίων πλοίων
ΙΙ. Κατά τθν διάρκεια μιασ άςκθςθσ ο εκπαιδευτισ κα πρζπει να ζχει τθ δυνατότθτα να
εκτελεί τουλάχιςτον τισ κάτωκι ενζργειεσ :
1. Να επιβλζπει τθν άςκθςθ (τρζξιμο, πάγωμα , διακοπι και επαναφορά)
2. Να παρακολουκεί τουσ ςτακμοφσ εργαςίασ
3. Ζλεγχο παραπλεόντων πλοίων. Χειροκίνθτοσ ζλεγχοσ, τροποποίθςθ πορειϊν,
δθμιουργία νζων πορειϊν
4. Ρρόςκεςθ, αλλαγι, ςβιςιμο και αλλαγι πορείασ παραπλεόντων πλοίων
5. Ρρόςκεςθ, αλλαγι, ςβιςιμο διαφόρων αντικειμζνων όπωσ π.χ. Βοθκθμάτων
ναυςιπλοΐασ, αντικειμζνων Search and rescue, επιπλεόντων αντικειμζνων,
bollards κλπ.
6. Ζλεγχο και ειςαγωγι βλαβϊν εξοπλιςμοφ και ςυναγερμϊν (alarms) ςτον
εξοπλιςμό και όργανα για κάκε «ίδιο πλοίο».
7. Ραρακολοφκθςθ και ζλεγχοσ επικοινωνιϊν και επικοινωνίεσ με άλλα «ίδια
πλοία»
8. Ζλεγχο περιβαλλοντικϊν ρυκμίςεων (π.χ. ανζμου, ρεφματοσ, βροχισ,
κυμάτων, ομίχλθσ , χρϊμα κάλαςςασ κλπ.) τόςο ςε όλθ τθν περιοχι αςκιςεωσ
όςο και ςε οριςμζνθ περιοχι εντόσ τθσ περιοχισ αςκιςεωσ
9. Καταγραφι αςκιςεωσ ιχου και εικόνασ
10. φκμιςθ και ζλεγχοσ ςθμάτων ιχου, φανϊν ναυςιπλοΐασ των πλοίων ςτόχων
2.4.4

2.4.5

Τουλάχιςτον ο Server και ο Η/Υ του instructor κα υποςτθρίηονται από μονάδα ι μονάδεσ
UPS, ικανι/ζσ να υποςτθρίηει τθ λειτουργία τουσ για τουλάχιςτον 10 λεπτά ϊςτε να δοκεί
χρόνοσ για τθν αποκικευςθ δεδομζνων των αςκιςεων και τερματιςμοφ του ςυςτιματοσ ςε
περίπτωςθ διακοπισ του ρεφματοσ.
Σθμείωςθ : Επιπλζον χρόνοσ υποςτιριξθσ από μονάδα ι μονάδεσ UPS βακμολογείται
ςφμφωνα με τον πίνακα κριτθρίων αξιολόγθςθσ.
I.Ρολυμθχάνθμα (ζγχρωμοσ εκτυπωτισ διπλισ όψθσ, ςαρωτισ, αντιγραφικό) με τα
ακόλουκα χαρακτθριςτικά :
1. Inkjet ζγχρωμοσ, αυτόματοσ εκτυπωτισ διπλισ όψθσ, ςαρωτισ, αντιγραφικό και με
αυτόματο τροφοδότθ εγγράφων (ADF).
2. Συνδζςεισ (τουλάχιςτον): USB, Θφρα Ethernet , Αςφρματθ
3. Ανάλυςθ εκτφπωςθσ (τουλάχιςτον): 4800 x 1200 dpi.
4. Ταχφτθτα αςπρόμαυρθσ εκτφπωςθσ (τουλάχιςτον): 20 ςελ/λεπτό.
5. Ταχφτθτα ζγχρωμθσ εκτφπωςθσ (τουλάχιςτον): 20 ςελ/λεπτό.
6. πρόςκετα ζνα (1) ςετ μελάνια με δυνατότθτα εκτφπωςθσ τουλάχιςτον 2000 ςελίδων
το κακζνα μελάνι.
Σθμείωςθ: Ο προμθκευτισ ςτθν τεχνικι προςφορά να προςδιορίςει τον καταςκευαςτι,
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2.5
2.5.1

μοντζλο κακϊσ και τα τεχνικά χαρακτθριςτικά του πολυμθχανιματοσ.
II. Το πολυμθχάνθμα κα είναι ςυνδεδεμζνο με τον H/Y του εκπαιδευτι ϊςτε να
χρθςιμεφειγια τθν εκτφπωςθ διαφόρων δεδομζνων, πινάκων, γραφθμάτων κλπ.
ΑΠΟΣΙΜΗΗ (DEBRIEFING)
I. Πλθ θ αποτίμθςθ κα πρζπει να ελζγχεται από τθν κζςθ του κακθγθτι. Απαιτοφνται τα
ακόλουκα:
1) Καταγραφισ όλθσ τθσ άςκθςθσ ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ φωνθτικισ
επικοινωνίασ (audio and video logger) για τουλάχιςτον 24 ϊρεσ, μαηί με τισ
ενζργειεσ των ςπουδαςτϊν και τισ ενζργειεσ που ζγιναν από τον κακθγθτι.
2) Η λειτουργία να επιτρζπει τθν αποκικευςθ των ςτοιχείων τθσ άςκθςθσ που
υλοποιείται ςε μονάδα αποκικευςθσ (ςκλθρόσ δίςκοσ H/Y).
3) Ο προςομοιωτισ κα επιτρζψει τθν επανάλθψθ των ςτοιχείων τθσ άςκθςθσ και ςε
πραγματικό χρόνο και ςε γριγορθ και αργι κίνθςθ και μετάβαςθ προσ τα εμπρόσ
και πίςω ςε προκακοριςμζνο χρόνο.
II. Τα αποτελζςματα τθσ αποτίμθςθσ (debriefing) κα προβάλλονται ςε ςυςκευι προβολζα
υψθλισ ανάλυςθσ και οκόνθ προβολισ τοίχου.
III. Το ςφςτθμα αποτίμθςθσ κα περιλαμβάνει ΡΟΒΟΛΙΚΟ (Video Projector) με τα
ακόλουκα χαρακτθριςτικά :
1. Τεχνολογία: ιςοδφναμθ με 3LCD.
2. Ανάλυςθ (τουλάχιςτον) : 1920x1080 pixels
3. Φωτεινότθτα (τουλάχιςτον): 3500 Lumens.
4. Αντίκεςθ (τουλάχιςτον): 1000:1.
5. Διάρκεια ηωισ λάμπασ (τουλάχιςτον): 4000 ϊρεσ.
6. Συνδζςεισ (τουλάχιςτον) : HDMIin (2x), ethernet, αςφρματθ
7. Ενςωματωμζνα θχεία τουλάχιςτον 10W
8. Εξαρτιματα για εγκατάςταςθ ςε οροφι
9. Μία (1) πρόςκετθ λάμπα εφεδρείασ (αμοιβι)

NAI

IV. Το ςφςτθμα αποτίμθςθσ κα περιλαμβάνει και Οκόνθ Ρροβολισ τοίχου θλεκτρικι.
1. Διαςτάςεισ εικόνασ (τουλάχιςτον): 2x1,3 m.
2. Τθλεχειριςτιριο: εμβζλεια τουλάχιςτον 10 μζτρα.
3. Βακμόσ αντανάκλαςθσ: ιςοδφναμοσ με GAIN 1.0 ι ανϊτεροσ.
4. Γωνία κζαςθσ (τουλάχιςτον): 140 degrees.
Σημείωςη: Ο προμηθευτήσ ςτην τεχνική προςφορά του να προςδιορίςει τον καταςκευαςτή, μοντζλο
καθώσ και τα τεχνικά χαρακτηριςτικά του projector καθώσ και τησ οθόνησ προβολήσ.

2.6
2.6.1

2.7
2.7.1

V. Η καλωδίωςθ ςτον χϊρο αποτίμθςθσ να είναι δομθμζνθ με τρόπο που να δθμιουργεί
καλαίςκθτο αποτζλεςμα.
Εκτίμηςη και Αξιολόγηςη
Ι. Ο προςομοιωτισ κα πρζπει να περιλαμβάνει ζνα ενςωματωμζνο ςφςτθμα εκτίμθςθσ και
αξιολόγθςθσ τθσ εκπαιδευτικισ προςπάκειασ.
ΙΙ. (α) Τα αποτελζςματα των αξιολογιςεων κα παρουςιάηονται ςε ευκόλωσ κατανοθτι και
ευανάγνωςτθ μορφι.
(β) Το αποτζλεςμα πρζπει να παρουςιάηεται ςτθν οκόνθ και ςε εκτφπωςθ.
ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΣΑΘΜΟΤ ΕΡΓΑΙΑ ΙΔΙΟΤ ΠΛΟΙΟΤ
Ι. Ο εξοπλιςμόσ και οι κονςόλεσ κα πρζπει να είναι εγκατεςτθμζνα, τοποκετθμζνα και
διαρρυκμιςμζνα εργονομικά. Ιδιαίτερθ ζμφαςθ να δοκεί ςτα όργανα και χειριςτιρια που
κα πρζπει να είναι όμοια τόςο ςτθν όψθ όςον και ςτθ λειτουργία και τισ δυνατότθτεσ με
αυτζσ πραγματικϊν πλοίων.
ΙΙ. Η καλωδίωςθ να είναι δομθμζνθ με τρόπο που να δθμιουργεί καλαίςκθτο αποτζλεςμα.
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2.7.2
2.7.3
2.7.4
2.7.5
2.7.6

2.7.7

2.7.8
2.7.9

Οι ενδείξεισ των οργάνων κα πρζπει να είναι ψθφιακζσ ι αναλογικζσ εκτόσ εάν διαφορετικά
ορίηεται.
I. Ο φωτιςμόσ των οργάνων να ελζγχεται με ροοςτάτθ.
Κάκε ςτακμόσ εργαςίασ κα πρζπει να λειτουργεί ανεξάρτθτα, ϊςτε οι λειτουργίεσ/βλάβεσ
ενόσ ίδιου πλοίου να μθν επθρεάηουν τα υπόλοιπα.
Ο προςομοιωτισ κα περιλαμβάνει ζνα ςφςτθμα ενδοεπικοινωνιϊν που κα επιτρζπει να
διεξάγονται εςωτερικζσ επικοινωνίεσ μεταξφ των «ιδίων πλοίων» και του εκπαιδευτι.
Πλα τα ςυςτιματα που ςχετίηονται με κάκε «ίδιο πλοίο» κα πρζπει να περιλαμβάνουν
όργανα ελζγχου βλαβϊν και μζκοδο(ουσ) εκπαίδευςθσ και αξιολόγθςθσ του
εκπαιδευόμενου ςτθ χριςθ προθγμζνου εξοπλιςμοφ, τεχνολογίασ και να διευκολφνουν τθν
εξοικείωςθ και τθν εκπαίδευςθ για τθν κατανόθςθ των περιοριςμϊν αυτόματων
ςυςτθμάτων.
ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΚΟΝΟΛΑ ΧΕΙΡΙΜΩΝ (MANEUVERING CONTROL CONSOLE)
Ο ακόλουθοσ εξοπλιςμόσ θα πρζπει τουλάχιςτον να περιλαμβάνεται ςτον προςομοιωτή
(α/α 2.7.7ζωσ 2.7.22)
ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΠΗΔΑΛΙΟΤΧΙΑ
I.
Κονςόλα πθδαλιουχίασ ενςωματωμζνθ ι μθ ςτθν κονςόλα χειριςμϊν με επιλογζα
χειροκίνθτθσ και αυτόματθσ πθδαλιουχίασ κακϊσ και non-follow up (ζκτακτθσ
ανάγκθσ). (Πραγματικό)
II.
Θα υπάρχουν ενδείκτεσ γωνίασ πθδαλίου (πραγματικισ και επικυμθτισ) και
ρυκμοφ ςτροφισ (ROT). (Λογιςμικό)
III.
Θα πρζπει να παρζχεται θ δυνατότθτα πρόκλθςθσ και ενδείξεων βλαβϊν τιμονιοφ
(όπωσ π.χ. αυτόματου πιλότου, μπλοκάριςμα πθδαλίου, απϊλεια ςιματοσ
γυροςκοπικισ πυξίδασ κ.λπ.). (Λογιςμικό)
IV.
Στακμόσ εργαςίασ για χειροκίνθτθ πθδαλιουχία (πθδαλιοφχου) αποτελοφμενοσ
από:
1. τιμόνι πθδαλιουχίασ ι joystick (Πραγματικό)
2. Non follow up lever ι joystick (Πραγματικό)
3. διακόπτθ επιλογισ αντλίασ πθδαλίου. Να περιλαμβάνεται επιλογι για
τουλάχιςτον δφο αντλίεσ πθδαλίου (Λογιςμικό)
4. αναλογικόσ επαναλιπτθσ γυροπυξίδασ (Λογιςμικό)
5. ζνδειξθ κατεφκυνςθσ μαγνθτικισ πυξίδασ (Λογιςμικό)
V.
Το ςφςτθμα αυτόματου πθδαλίου κα περιλαμβάνει τουσ ςυνικεισ ρυκμιςτζσ που
ςυναντϊνται ςτα εμπορικά πλοία όπωσ π.χ. (α) ρυκμιςτισ counter rudder (β)
ρυκμιςτισ rudder limit (γ) ρυκμιςτισ yawing (δ) ρυκμιςτισ ςτροφισ ROT/radius (ε)
off course limit (ςτ) ρυκμιςτισ rudder (η) ρυκμιςτισ πορείασ (θ) Deviation limit
(Λογιςμικό)
VI. Επιπλζον το ςφςτθμα αυτόματου πθδαλίου κα ζχει τθν δυνατότθτα τιρθςθσ τθσ
πορείασ με τθν μαγνθτικι πυξίδα ι τθν δεφτερθ (spare) γυροςκοπικι πυξίδα ςε
περίπτωςθ βλάβθσ τθσ κφριασ γυροςκοπικισ πυξίδασ. (Λογιςμικό)
H Ρυξίδα πθδαλιουχίασ κα ζχει ακρίβεια τουλάχιςτον 1 μοίρασ. (Λογιςμικό)
I.
Πργανα ελζγχου λειτουργιϊν μθχανϊν πρόωςθσ (Θα υπάρχουν όργανα ελζγχου
για δφο κφριεσ μθχανζσ), ςυμπεριλαμβανομζνων τθλζγραφου δφο μθχανϊν (dual)
και πλιρεσ ςφςτθμα ελζγχου αυτοφ κακϊσ και ζλεγχου βιματοσ ελίκων και
ωςτιρων (thrusters). (Σηλζγραφοσ πραγματικό όργανο, τα υπόλοιπα ςε μορφή
λογιςμικοφ)
II.
Ο τθλζγραφοσ δφο μθχανϊν κα φζρει μθχανιςμό που κα ενϊνει τα δφο
χειριςτιρια ϊςτε να ςυμπεριφζρονται ωσ ζνα ςτθν περίπτωςθ πλοίου με μία
μθχανι. Ο τθλζγραφοσ κα είναι ςε όψθ και μορφι όπωσ πραγματικοφ πλοίου.
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2.7.10

2.7.11
2.7.12
2.7.13
2.7.14
2.7.15
2.7.16
2.7.17

(Πραγματικό)
III.
Τα όργανα ελζγχου κφριων μθχανϊν κα ςυμπεριλαμβάνουν χειριςμοφσ κράτθςθσ
ζκτακτθσ ανάγκθσ (Πραγματικό)
IV.
Ενδείκτεσ ςτροφϊν ελίκων (πραγματικζσ και επικυμθτζσ) (Λογιςμικό)
V.
Ενδείκτεσ περιςτροφϊν κφριων μθχανϊν ςτθν περίπτωςθ μθχανισ με μειωτιρα
ςτροφϊν (Λογιςμικό)
VI.
Τα όργανα ελζγχου κφριων μθχανϊν κα περιλαμβάνουν ενδείξεισ ςυναγερμοφ /
βλαβϊν όπωσ για παράδειγμα slowdown , overload , overspeed, κλπ. (Λογιςμικό)
VII.
Θα υπάρχουν ενδείκτεσ για περιςτροφζσ αξόνων και βιματοσ ελίκων. Θα
υπάρχουν όργανα ελζγχου για δφο ζλικεσ. (Λογιςμικό)
VIII. Ενδείκτθσ πιζςεωσ αζρα προ-εκκίνθςθσ κυρίων μθχανϊν. (Λογιςμικό)
Δρομόμετρο που να δείχνει τθν ταχφτθτα ςτο νερό (oneaxis) για πλοία κάτω των 50.000 GRT
και επιπρόςκετα ταχφτθτα και απόςταςθ ωσ προσ το βυκό ςε διαμικθ και εγκάρςια
διεφκυνςθ για πλοία άνω των 50.000 GRT. (Λογιςμικό)
Ρίνακασ ι χειριςτιρια ελζγχου πρωραίασ και πρυμναίασ πλευρικισ ζλικασ (Bow & Stern
Thruster) με επίςθσ δυνατότθτα παρεμβολισ λακϊν από τον εκπαιδευτι. (Λογιςμικό)
Ρίνακασ θχθτικϊν ενδείξεων ςφμφωνα με τουσ κανονιςμοφσ πλεφςεωσ (rules of the road).
(Λογιςμικό)
Σφςτθμα ελζγχου για ανίχνευςθ πυρκαγιάσ, ςυναγερμό πυρκαγιάσ και ςυναγερμό ςωςιβίων
λζμβων (εγκατάλειψθσ πλοίου). (Λογιςμικό)
Ρίνακασ ζνδειξθσ φανϊν ναυςιπλοΐασ. (Λογιςμικό)
Λειτουργία εκπομπισ οπτικϊν ςθμάτων (λάμπα ςθμάτων μορσ). (Λογιςμικό)
Ρίνακασ ελζγχου ςχθμάτων (Shapes) ςφμφωνα με τουσ Διεκνείσ κανονιςμοφσ αποφυγισ
Συγκροφςεων. (Λογιςμικό)

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
NAI
NAI
NAI

Οθόνη Conning
I. Ο κάκε ςτακμόσ εργαςίασ κα είναι εξοπλιςμζνοσ με οκόνθ Conning υψθλισ ανάλυςθσ,
αντικαμβωτικι, με ανάλυςθ τουλάχιςτον 1920Χ1080 pixels τφπου LED, και διαγϊνιου
τουλάχιςτον 24 ιντςϊν.
II. H Οκόνθ conning κα εμφανίηει ςυγκεντρωτικά διάφορεσ πλθροφορίεσ ναυτιλιακϊν
οργάνων και αιςκθτιρων (sensors) που είναι αναγκαίεσ για τον Αξιωματικό φυλακισ
γζφυρασ.
III. Επιπλζον κα εμφανίηει πλθροφορίεσ ιδιαίτερεσ για τον τφπο του ιδίου πλοίου όπωσ
π.χ.pilot card, χαρακτθριςτικά χειριςμϊν (manoeuvring data), magnetic deviation κλπ.
κακϊσ και πίνακα ζλεγχου ςθμαιϊν (Flags) ςφμφωνα με τον Διεκνι κϊδικα ςθμάτων.

ΝΑΙ

Πρόςθετεσ απαιτήςεισ για εκπαίδευςη ναυςιπλοΐασ ςε πάγουσ (STCW Ενότητα B-V/g
Οδηγίεσ που αφοροφν ςτην εκπαίδευςη πλοιάρχων και αξιωματικών πλοίων που κινοφνται
ςε πολικά φδατα)
2.7.18

2.7.19

2.7.20

Δφο ςυςκευζσ μζτρθςθσ ταχφτθτασ και απόςταςθσ. Κάκε ςυςκευι κα πρζπει να λειτουργεί
ςε μια διαφορετικι αρχι, και τουλάχιςτον μία ςυςκευι κα πρζπει να μπορεί να λειτουργεί
τόςο ςτθ κάλαςςα όςο και ςτθ ςτακεροποιθμζνθ μζκοδο εδάφουσ. (Λογιςμικό)
Πλα τα παραπάνω κα λειτουργοφν από κοινοφ και κα ζχουν τισ απαραίτθτεσ
αλλθλεπιδράςεισ όπωσ ςε ζνα πραγματικό πλοίο, κα είναι ευκρινι και εφκολα ςτον
χειριςμό.
Ο κακθγθτισ δε κα πρζπει να ζχει κανζναν περιοριςμό και κα δφναται να προκαλεί
ςφάλματα ςε οποιαδιποτε λειτουργία, οποιουδιποτε οργάνου, ςυςτιματοσ και
υποςυςτιματοσ που περιγράφθκε παραπάνω. Στθν προςφορά πρζπει να περιλαμβάνεται
πλιρθσ κατάλογοσ των ςφαλμάτων που μποροφν να προκλθκοφν.
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2.7.21

ΠΙΝΑΚΑ ΟΡΓΑΝΩΝ (INSTRUMENT PANEL) (ΛΟΓΙΜΙΚΟ)
I.
Nα υπάρχει πίνακασ οργάνων και ενδείξεων (Instrument Panel) με ενδεικτικά
τουλάχιςτον τισ ακόλουκεσ ενδείξεισ ανάλογα με τον τφπο του ιδίου πλοίου:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

II.

2.7.22

2.7.23
2.7.24

2.7.25

Πργανο ζνδειξθσ ςχετικισ/αλθκισ διεφκυνςθσ και ζνταςθσ του ανζμου.
Ζνδειξθ γωνίασ πθδαλίου (ων).
Ρορεία πλοίου (gyro/magnetic).
Ταχφτθτα πλοίου.
Στροφζσ ζλικασ/ων
Βιμα ζλικασ/ων
οπι ςτροφισ πλοίου (Rate of Turn).
Ενδείξεισ μετεωρολογικϊν οργάνων όπωσ π.χ. κερμοκραςίασ αζρα,
βαρομετρικισ πίεςθσ, ςχετικισ υγραςίασ(εκτόσ ζνα υπάρχει ςτθν
κονςόλα χειριςμϊν).
9) Βάκοσ UKC (εκτόσ εάν υπάρχει ςτθν κονςόλα χειριςμϊν).
Οι παραπάνω ενδείξεισ των οργάνων και οι λειτουργίεσ κα πρζπει να είναι
ολοκλθρωμζνεσ (integrated) ςτο μοντζλο προςομοίωςθσ να λειτουργοφν μαηί και
πλιρωσ με τα υπόλοιπα ςυςτιματα του πλοίου, να αλλθλοεπιδροφν επί αυτϊν και
το πιο ςθμαντικό, οι ενδείξεισ να παρζχονται με ρεαλιςτικι ακρίβεια, όπωσ ςε
πραγματικό πλοίο.

I. Ζκαςτοσ ςτακμόσ εργαςίασ κα διακζτει ενςωματωμζνα όργανα ενδείξεων και λειτουργιϊν
για ζκαςτο «ίδιο πλοίο». Τα ςυςτιματα / όργανα αυτά κα είναι επίςθσ ςε μορφι πινάκων
ελζγχου / ενδείξεων (panels) και κα είναι τουλάχιςτον τα εξισ:
1) D-GPS Navigator
2) Βυκόμετρο
3) ολόι
4) ΑΙS
II. Οι ςυςκευζσ που περιγράφονται, όπου είναι φυςικό, κα υλοποιοφνται εικονικά. Πλα τα
παραπάνω ςυςτιματα και οι ενδείξεισ αυτϊν κα πρζπει να είναι πλιρωσ ολοκλθρωμζνα
(integrated) με τον προςομοιωτι, να λειτουργοφν μαηί και πλιρωσ με τα υπόλοιπα
ςυςτιματα του πλοίου, να αλλθλεπιδροφν επί αυτϊν και το πιο ςθμαντικό, οι ενδείξεισ να
παρζχονται με ρεαλιςτικι ακρίβεια, όπωσ ςε πραγματικό πλοίο. Επίςθσ θ ζνδειξθ βάκουσ
από το Echo Sounder να ταυτίηεται με τθν ζνδειξθ βάκουσ που δίνεται από τον χάρτθ ECDIS
για μία ςυγκεκριμζνθ περιοχι αςκιςεων και πάντα ςε ςυνάρτθςθ με τισ διαςτάςεισ, τα
χαρακτθριςτικά και το βφκιςμα του πλοίου, Swot κλπ. Η ςυνεργαςία των ςυγκεκριμζνων
οργάνων είναι ιδιαιτζρωσ χριςιμθ ςε περίπτωςθ προςάραξθσ (grounding), ςτθν περίπτωςθ
αυτι (βυκόσ αμμϊδθσ) θ άςκθςθ να μθν ςταματά, για να γίνει προςπάκεια αποκόλλθςθσ.
IΙΙ. Ο κακθγθτισ κα πρζπει να ζχει τθ δυνατότθτα πρόκλθςθσ λακϊν ςτα διάφορα ράδιοναυτιλιακά όργανα.
RADAR-ARPA & ECDIS
Να αναφερκεί μοντζλο και καταςκευάςτρια εταιρεία.
Κάκε ςτακμόσ εργαςίασ κα πρζπει να είναι εξοπλιςμζνοσ τουλάχιςτον με ζνα (1) RADARARPA ςφμφωνα με τισ τελευταίεσ λειτουργικζσ απαιτιςεισ του ΙΜΟ/IHO (ΙΜΟ performance
standards κλπ.).
Θα υπάρχει δυνατότθτα προςομοίωςθσ τόςο ενόσ ραντάρ 10 εκ. όςο και ενόσ ραντάρ 3 εκ.
Το ραντάρ κα μπορεί να λειτουργεί ςτθν προςομοιωμζνθ μζκοδο ςχετικισ κίνθςθσ και ςτισ
προςομοιωμζνεσ μεκόδουσ αλθκοφσ κίνθςθσ κάλαςςασ και πυκμζνα (δείτε STCW Ενότθτα
A-1/12.4. και 5 και παράγραφο 2 τθσ ενότθτασ Β-I/12).
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2.7.26

2.7.27

2.7.28

2.7.29

2.7.30

2.7.31

2.7.32

2.7.33

Ο εξοπλιςμόσ προςομοίωςθσ ARPA κα ζχει ενςωματωμζνεσ δυνατότθτεσ για:
- χειροκίνθτθ και αυτόματθ απόκτθςθ ςτόχων
- πλθροφορίεσ πορειϊν που ζχουν διανυκεί (tracks)
- χριςθ εξαιροφμενων περιοχϊν
- διανυςματικι/διαγραμματικι χρονικι κλίμακα και απεικόνιςθ δεδομζνων
- δοκιμαςτικοφσ χειριςμοφσ.
(δείτε STCW Ενότθτα Α-1/12.5)
Οι απαιτιςεισ τθσ ςυςκευισ RADAR κα είναι ςφμφωνθ με ΙΜΟ Performance standards for
Radar equipment για κατθγορία πλοίου ≥ 10000 gt ωσ ακολοφκωσ :
i.
Αυτόματθ απόκτθςθ ςτόχων = ΝΑΙ
ii.
Ελάχιςτθ ικανότθτα απόκτθςθσ ςτόχων RADAR = 40 ςτόχοι
iii.
Ελάχιςτθ ικανότθτα ενεργοποίθςθσ ςτόχων AIS = 40 ςτόχοι
iv.
Ελάχιςτθ ικανότθτα “sleeping” ςτόχων AIS = 200 ςτόχοι
v.
Δοκιμαςτικοί χειριςμοί = ΝΑΙ
Κάκε ςτακμόσ εργαςίασ κα πρζπει να είναι εξοπλιςμζνοσ με τουλάχιςτον ζνα (1) ςφςτθμα
ECDIS, ςφμφωνα με τισ τελευταίεσ λειτουργικζσ απαιτιςεισ του ΙΜΟ/IHO (πρότυπα και
αποφάςεισ) κακϊσ και τισ απαιτιςεισ τθσ ανακεωρθμζνθσ Διεκνοφσ Σφμβαςθσ STCW (2010
Manila), όπωσ ιςχφει, για εκπαίδευςθ (δείτε STCW Ενότθτα Β-1/12 παράγραφοι από 36 ζωσ
66).
I.
Ο προμθκευτισ κα πρζπει να προμθκεφςει τo ςφςτθμα ECDIS με όλουσ τουσ
θλεκτρονικοφσ χάρτεσ των περιοχϊν που κα περιλαμβάνει ο προςομοιωτισ
γεφφρασ (μικρισ και μεγάλθσ κλίμακα).
II.
Το ςφςτθμα ECDIS να χρθςιμοποιεί επίςθμουσ Ηλεκτρονικοφσ Ναυτικοφσ Χάρτεσ
(ENC)
III.
Οι θλεκτρονικοί χάρτεσ κα πρζπει να διακζτουν άδειεσ απεριορίςτου ι ετιςιασ
ιςχφοσ με υποχρζωςθ ετιςιασ ανανζωςθσ των αδειϊν και παράλλθλθ αποςτολι
των διορκϊςεων. Η υποχρζωςθ ετιςιασ ανανζωςθσ των αδειϊν και αποςτολισ
των διορκϊςεων υφίςταται τουλάχιςτον κατά τθ διάρκεια τθσ εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ.
Το ςφςτθμα ECDIS (ςφςτθμα θλεκτρονικϊν χαρτϊν) κα προβάλει επιλεγμζνεσ πλθροφορίεσ
από ζνα ςφςτθμα θλεκτρονικοφ χάρτθ (SENC) με πλθροφορίεσ ςτίγματοσ από αιςκθτιρεσ
πλεφςθσ όπωσ το AIS,το αντάρ, το βυκόμετρο, δρομόμετρο, ανεμόμετρο, Navtex, GPS, κλπ,
προκειμζνου να βοθκάει το ναυτικό ςτο ςχεδιαςμό και τθν παρακολοφκθςθ πορείασ, και
προβάλλοντασ πρόςκετεσ πλθροφορίεσ ςχετικζσ με τθ ναυςιπλοΐα. (δείτε STCW παρ. 35 τθσ
ενότθτασ Β-I/12).
Ο εξοπλιςμόσ προςομοίωςθσ ECDIS κα ζχει ενςωματωμζνεσ δυνατότθτεσ για:
1) ενςωμάτωςθ με άλλα ςυςτιματα ναυςιπλοΐασ
2) ςτίγμα πλοίου
3) απεικόνιςθ καλάςςιασ περιοχισ
4) μζκοδο και προςανατολιςμό
5) απεικόνιςθ δεδομζνων χαρτϊν
6) παρακολοφκθςθ διαδρομισ
7) ειςαγωγι πλθροφοριϊν από το χριςτθ
8) επαφζσ (όταν διαςυνδεκεί με εντοπιςμό AIS και/ι ραντάρ)
9) λειτουργίεσ κάλυψθσ ραντάρ.
Το ςφςτθμα ECDIS να ζχει προθγμζνεσ δυνατότθτεσ προγραμματιςμοφ πορείασ και
προθγμζνου ςχεδιαςμοφ ταξιδιοφ (route / advanced voyage planning) και κα πρζπει να
ςυνδζεται με το ςφςτθμα αυτόματου πθδαλίου για δυνατότθτα track control.
Το RADAR-ARPA και το ECDIS:
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I.

2.7.34

2.7.35

2.7.36
2.7.37
2.7.38
2.8
2.8.1

κα ζχει ζγχρωμο ενδείκτθ διαγωνίου ≥ 26’’, υψθλισ ευκρίνειασ ≥ 1920x1080
pixels και αντικαμβωτικζσ
II.
πρζπει να είναι πιςτοποιθμζνα από επίςθμθ Αρχι, ςφμφωνα με τισ
απαιτιςεισ του ΙΜΟ για εκπαίδευςθ.
III.
Θα ζχουν πλθκτρολόγιο/trackball (user interface) το οποίο να είναι ςε όψθ και
λειτουργία αντίςτοιχο με των ςυςκευϊν RADAR-ARPAκαι ECDISπου
προςομοιϊνονται ϊςτε να δίνεται ρεαλιςτικι αίςκθςθ ςτον χριςτθ.
IV.
Το RADAR/ARPA και το ECDIS ςε κάκε ίδιο πλοίο/ γζφυρα κα πρζπει να
προςομοιάηουν λειτουργίεσ πραγματικοφ τφπου ςε οκόνεσ/monitors και Η/Υ.
Τα ςυςτιματα RADAR-ARPA και ECDIS κα πρζπει να είναι πλιρωσ ολοκλθρωμζνα και
ςυνεργαηόμενα (integrated) κακϊσ και με τα άλλα ναυτιλιακά όργανα (όπωσ GPS,
γυροςκοπικι/μαγνθτικι πυξίδα, NAVTEX, GPS, βυκόμετρο, δρομόμετρο,AIS).
ΗΧΗΣΙΚΟ ΤΣΗΜΑ
(Να αναφερκεί μοντζλο και καταςκευάςτρια εταιρεία)
Το θχθτικό ςφςτθμα κα πρζπει να είναι ζνα ςφγχρονο θχθτικό ςφςτθμα αναπαραγωγισ
όλων των ιχων που παράγονται ςτο πλοίο από το μθχανοςτάςιο, τθν άγκυρα, αζρα,
ςφυρίχτρεσ, κουδοφνια, ςφςτθμα ςυναγερμϊν, ιχοι από άλλα πλοία ςτθν περιοχι, κ.λπ..
To θχθτικό ςφςτθμα κα είναι τουλάχιςτον δφο (2) δρόμων με subwoofer.
Ο προςομοιωτισ κα παρζχει ιχο κφριασ μθχανισ του πλοίου ανάλογα με τθν ιςχφ τθσ
μθχανισ.
Τα θχθτικά ςιματα πρζπει να ζχουν ρεαλιςτικζσ ςυχνότθτεσ βάςει των διεκνϊν κανονιςμϊν
αποφυγισ ςφγκρουςθσ, π.χ. εξαρτϊμενεσ από τον τφπο και το μικοσ του πλοίου.
ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟ ΤΣΗΜΑ – ΛΟΓΙΜΙΚΟ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ
(Να αναφερκεί μοντζλο και καταςκευάςτρια εταιρεία)
Ι. Το λειτουργικό ςφςτθμα και αντίςτοιχα το λογιςμικό προςομοίωςθσ κα πρζπει να ζχουνε
τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά:

ΝΑΙ

NAI

NAI
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

1)
2)
3)

2.9

Να είναι ςε παρακυρικό περιβάλλον.
Να είναι τελευταίασ τεχνολογίασ.
Να ςυνοδεφεται από όλεσ τισ απαιτοφμενεσ άδειεσ χωρίσ χρονικοφσ περιοριςμοφσ
(time limitations).
Ειδικότερα, για το λογιςμικό προςομοίωςθσ:
1) Θα είναι πλιρωσ επεκτάςιμο για το μζλλον, για να προςτεκοφν νζοι ςτακμοί
εργαςίασ
2) Θα είναι πλιρωσ επεκτάςιμο όςον αφορά το οπτικό ςφςτθμα.
3) Θα είναι πλιρωσ επεκτάςιμο ϊςτε να είναι δυνατόν να προςτεκοφν επιπλζον
ςυςτιματα και υποςυςτιματα πλοίου.
4) Θα δζχεται μεγάλο αρικμό νζων υδροδυναμικϊν μοντζλων, κακϊσ και περιοχϊν
αςκιςεων.
ΙΙ. Να διατεκεί ςε θλεκτρονικι μορφι το λογιςμικό του προςομοιωτι (αρχεία
εγκατάςταςθσ) και το λειτουργικό ςφςτθμα μαηί με τισ απαραίτθτεσ άδειεσ.
ΙII. Ππου απαιτείται λογιςμικό προςομοίωςθσ, ο προμθκευτισ να δεςμευτεί για τθν
προμικεια και εγκατάςταςθ μελλοντικισ ζκδοςθσ (λόγω αλλαγϊν απαιτιςεων ι λόγω
βελτίωςθσ / αναβάκμιςθ του λογιςμικοφ ι λόγω ανάγκθσ να προςτεκοφν επιπλζον
ςυςτιματα και υποςυςτιματα πλοίου) δωρεάν εντόσ του χρόνου ιςχφοσ τθσ εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ.
ΒΑΕΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Β)
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2.9.1
2.9.2
2.9.3

2.10
2.10.1
2.10.2

2.10.3

3
3.1
3.1.1

3.1.2
3.1.3

Οι βάςεισ δεδομζνων του οπτικοφ ςυςτιματοσ και των ραντάρ πρζπει να καλφπτουν τθν
ίδια περιοχι αςκιςεων και να ςυνεργάηονται απολφτωσ.
Ρρζπει να υπάρχει θ δυνατότθτα ειςαγωγισ επιπλζον μοντζλων εμπορικϊν πλοίων που
διατίκενται ςτθν βάςθ δεδομζνων του προςομοιωτι.
Η γεωγραφικι βάςθ δεδομζνων κα πρζπει να προςομοιϊνει ζνα ςφνολο ςεναρίων άςκθςθσ
διαφόρων γεωγραφικϊν περιοχϊν και να είναι πλιρθσ, με ακτζσ, λιμενικζσ καταςκευζσ,
ςθμάδια ναυςιπλοΐασ, φϊτα ξθράσ, κ.λπ.
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΠΑΙΣΗΕΙ
Πρια λειτουργίασ ςυςτιματοσ: Το ςφςτθμα πρζπει να λειτουργεί ςε κερμοκραςία
περιβάλλοντασ από 10°C ζωσ 35°C, και υπό τροφοδοςία 220-230 VAC/50-60Hz.
I.Τα ζξοδα εγκατάςταςθσ και προμικειασ εξοπλιςμοφ κλιματιςμοφ (ψφξθ + κζρμανςθ) ςτον
χϊρο εγκατάςταςθσ του προςομοιωτι (ςτακμοί εργαςίασ και ςτακμόσ εκπαιδευτι) βαρφνει
τον προμθκευτι.
II. Ο κλιματιςμόσ να είναι ο κατάλλθλοσ για το ςυγκεκριμζνο ςφςτθμα προςομοίωςθσ, τον
αρικμό των ςπουδαςτϊν και το μζγεκοσ τθσ αίκουςασ.
III. Τα κλιματιςτικά κα πρζπει: (α) να είναι τφπου Inverter, (β) να είναι υψθλισ ενεργειακισ
κλάςθσ τουλάχιςτον Α+, (γ) να διακζτουν λειτουργία χαμθλοφ κορφβου και (δ) να διακζτουν
ςφςτθμα αφφγρανςθσ αζρα.
Να υποβλθκεί οποιοδιποτε επιπλζον ςτοιχείο που τεκμθριϊνει πλθρζςτερα τθν Τεχνικι
Ρροςφορά του διαγωνιηόμενου και απαντά ςτισ επιμζρουσ απαιτιςεισ που τίκενται ςτθν
παροφςα τεχνικι προδιαγραφι.
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΠΑΡΑΔΟΗ – ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Ι. Ο Ανάδοχοσ με μζριμνα, ευκφνθ και δαπάνθ του κα αναλάβει τθ μεταφορά,
εγκατάςταςθ, ςφνδεςθ, δοκιμζσ παράδοςθσ και παραλαβισ του εξοπλιςμοφ ςε πλιρθ και
ικανοποιθτικι λειτουργία ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ ΑΕΝ/Ρ/ΑΣΡΟΡΥΓΟΥ.
ΙΙ. Η μεταφορά των υπό προμικεια ειδϊν πραγματοποιείται ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα
νομοκεςία. Ο Ανάδοχοσ αμζςωσ μετά τθ φόρτωςθ των υπό προμικεια ειδϊν, είναι
υποχρεωμζνοσ να γνωςτοποιιςει ςτθν αρμόδια Υπθρεςία του ΥΝΑΝΡ (ΔΙΡΕΑ), κάκε
ςτοιχείο ςχετικό με τθ φόρτωςθ και τθ μεταφορά (άρκρο 211 του ν. 4412/2016)
Η παράδοςθ-εγκατάςταςθ κα πραγματοποιθκεί εντόσ ζξι (6) μηνϊν από τθν υπογραφι τθσ
ςφμβαςθσ.
Η παραλαβι του εξοπλιςμοφ (οριςτικι, ποιοτικι και ποςοτικι) κα γίνει μετά τθν
εγκατάςταςθ του εξοπλιςμοφ, ςε κατάςταςθ πλιρουσ λειτουργίασ ςτο χϊρο εγκατάςταςθσ
τθσ ΑΕΝ/Ρ/ΑΣΡΟΡΥΓΟΥ ωσ ειδικότερα ορίηεται από τθν ςχετικι κείμενθ νομοκεςία, από
Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ θ οποία κα ςυγκροτθκεί ειδικά για τθν εν λόγω
προμικεια.
Ο Ανάδοχοσ υποχρεϊνεται να δϊςει οποιαδιποτε ςτοιχεία προζλευςθσ των υλικϊν ικελε
ηθτιςει ο φορζασ για διαπίςτωςθ τθσ ποιότθτασ και των χαρακτθριςτικϊν τουσ.
Ο φορζασ διατθρεί το δικαίωμα να ελζγχει κάκε προςκομιηόμενο είδοσ και ο Ανάδοχοσ
υποχρεοφται να ςυμμορφϊνεται με τισ οδθγίεσ των αρμοδίων υπθρεςιϊν του φορζα, για
είδοσ το οποίο δεν εκπλθρϊνει τουσ ςυμβατικοφσ όρουσ, που αναφζρονται ςτθν ποιότθτα
και τα χαρακτθριςτικά του.
Η παραλαβι του εξοπλιςμοφ κα γίνει ςτο χϊρο εγκατάςταςθσ τθσ ΑΕΝ/Ρ/ΑΣΡΟΡΥΓΟΥ.
Ωσ χρόνοσ παραλαβισ ορίηεται διάςτθμα ενόσ (01) μθνόσ από τθν θμερομθνία
εγκατάςταςθσ-παράδοςθ από τον Ανάδοχο και εφόςον πραγματοποιθκεί ικανόσ αρικμόσ
δοκιμαςτικϊν λειτουργιϊν κατά τθν κρίςθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ και
Ραραλαβισ, το υπό προμικεια είδοσ κα παραλθφκεί οριςτικά.
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3.1.4

3.1.5

3.1.6

3.1.7

Τυχόν βλάβεσ κατά τθ διάρκεια των δοκιμϊν βαρφνουν τον Ανάδοχο ο οποίοσ οφείλει με
μζριμνα, ευκφνθ και δαπάνθ του να τισ αποκαταςτιςει άμεςα. Μετά τθν αποκατάςταςθ
τυχόν βλαβϊν ακολουκεί εκ νζου δοκιμι του ςυςτιματοσ.
Οι Υποψιφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να υποβάλλουν ςτθν τεχνικι τουσ προςφορά και όλα τα
αναγκαία ςτοιχεία για τθ διαςφάλιςθ των ςυνκθκϊν για τθν τεχνικά άρτια εγκατάςταςθ και
κζςθ ςε πλιρθ λειτουργία του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ. Στθν τεχνικι προςφορά, κα
αναφζρουν όλα τα αναγκαία τεχνικά ςτοιχεία (βάρθ, ενδεικτικι διάταξθ με διαςτάςεισ των
επί μζρουσ ςυςκευϊν, διαςτάςεισ και διαδρομζσ καναλιϊν κλπ.) που απαιτοφνται για τθν
προετοιμαςία από τθν ΑΕΝ/Ρ/ΑΣΡΟΡΥΓΟΥ του χϊρου όπου ο Ανάδοχοσ κα εγκαταςτιςει
τον εξοπλιςμό.
Ο Ανάδοχοσ υποχρεϊνεται να εκτελζςει πλιρωσ τθν εγκατάςταςθ του εξοπλιςμοφ και να
τον δοκιμάςει και παραδϊςει ςε πλιρθ λειτουργία ςτουσ διατικζμενουσ χϊρουσ τθσ
ΑΕΝ/Ρ/ΑΣΡΟΡΥΓΟΥ με δικό του ειδικευμζνο και αςφαλιςμζνο προςωπικό, με δικι του
ολοκλθρωτικά ευκφνθ, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ τζχνθσ και τθσ επιςτιμθσ και τθ λοιπι
ςχετικι νομοκεςία του ελλθνικοφ κράτουσ, τισ οδθγίεσ και τα ςχζδια του καταςκευαςτικοφ
οίκου και, τζλοσ, τισ οδθγίεσ τθσ ΑΕΝ/Ρ/ΑΣΡΟΡΥΓΟΥ.
Η εγκατάςταςθ των μθχανθμάτων, των ςυςκευϊν και των ςυςτθμάτων κα γίνει ςτουσ
αντίςτοιχουσ χϊρουσ τθσ ΑΕΝ/Ρ/ΑΣΡΟΡΥΓΟΥ που κα υποδειχκοφν από αυτι για τθν
εγκατάςταςθ του εξοπλιςμοφ.
Με μζριμνα, ευκφνθ και δαπάνθ του Αναδόχου, θ εγκατάςταςθ των μθχανθμάτων, των
ςυςκευϊν και των ςυςτθμάτων κακϊσ και τα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν κα πρζπει να
καλφπτουν πλιρωσ τουσ ςχετικοφσ κανονιςμοφσ, τθν Ευρωπαϊκι και Εκνικι νομοκεςία,
αναφορικά με τισ θλεκτρολογικζσ και θλεκτρονικζσ εγκαταςτάςεισ και ςυςκευζσ, και τισ
θλεκτρομθχανολογικζσ εγκαταςτάςεισ/ςυςκευζσ/εξοπλιςμό, τθν αςφάλεια και υγιεινι και
να διαςφαλίηουν τθν ομαλι και πλιρθ λειτουργία των κτιριακϊν υποδομϊν τθσ οικείασ
ΑΕΝ. Ο Ανάδοχοσ με μζριμνα, ευκφνθ και δαπάνθ του, κα προβαίνει ςε όλεσ τισ
απαραίτθτεσ εργαςίεσ/προςφορά τυχόν επιπρόςκετου εξοπλιςμοφ για τθν επίτευξθ των
ανωτζρω. Με τθν τεχνικι προςφορά να κατατεκεί Υπεφκυνθ Διλωςθ του νομίμου/ων
εκπροςϊπου/ων του Υποψθφίου Αναδόχου αναφορικά με τθν πλιρωςθ τθσ απαίτθςθσ τθσ
εν λόγω παραγράφου.
Ι. Η ΑΕΝ/Ρ/ΑΣΡΟΡΥΓΟΥ υποχρεοφται να παρζχει μόνο το χϊρο εγκατάςταςθσ. Για τθν
προετοιμαςία του χϊρου υπεφκυνοσ είναι ο Ανάδοχοσ.
ΙΙ. Σε περίπτωςθ που απαιτείται ιδιαίτερθ μζριμνα/εκτζλεςθ εργαςιϊν από πλευράσ
τροφοδοςίασ ςτουσ χϊρουσ εγκατάςταςθσ των μθχανθμάτων, των ςυςκευϊν και των
ςυςτθμάτων με τουσ απαραίτθτουσ πίνακεσ διανομισ και αςφάλιςθσ του θλεκτρικοφ
ρεφματοσ, κλιματιςμοφ, τοπικισ δικτφωςθσ κα γίνεται με μζριμνα, ευκφνθ και δαπάνθ του
Αναδόχου. Οι εργαςίεσ ςφνδεςθσ από τον πίνακα διανομισ μζχρι το μθχάνθμα με τα
απαραίτθτα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν κα βαρφνουν τον Ανάδοχο και κα πλθροφν
τουσ κανονιςμοφσ αςφαλείασ των χϊρων εγκατάςταςθσ.
ΙΙΙ. Η διαμόρφωςθ του δαπζδου ςτιριξθσ και τα αναγκαία μζςα και υλικά ςτιριξθσ των
μθχανθμάτων και ςυςκευϊν κα γίνουν με μζριμνα, ευκφνθ και δαπάνθ του Αναδόχου ζτςι
ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ άρτια λειτουργία του και θ άνετθ χριςθ και εκπαίδευςθ του
προςωπικοφ. Οι απαιτήςεισ ςε ιςχφ των ηλεκτρικϊν λήψεων θα αναφζρονται ςτισ
Σεχνικζσ Προςφορζσ.
IV. Ρριν τθν υποβολι των τεχνικϊν προςφορϊν είναι απαραίτθτθ θ επίςκεψθ/επιτόπια
αυτοψία των Υποψθφίων Αναδόχων ςτο χϊρο εγκατάςταςθσ του υπό προμικεια
εξοπλιςμοφ τθσ οικείασ ΑΕΝ, κατόπιν αιτιματόσ τουσ ςτθν αρμόδια ΑΕΝ, ϊςτε να
εκτιμθκοφν λεπτομερϊσ οι απαιτοφμενεσ εργαςίεσ. Η εν λόγω επίςκεψθ/αυτοψία κα
βεβαιϊνεται από τθν αρμόδια ΑΕΝ, και αντίςτοιχθ βεβαίωςθ κα προςκομίηεται με τθν
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3.1.8

3.2
3.2.1

3.3
3.3.1

3.3.2

τεχνικι προςφορά από τουσ Υποψθφίουσ Αναδόχουσ.
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται για τθν ζγκαιρθ ενθμζρωςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ *Αρμόδια
ΑΕΝ και Διεφκυνςθ Ρρομθκειϊν και Εποπτείασ Αποκθκϊν (ΔΙΡΕΑ)+- τουλάχιςτον πζντε (5)
εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα, πριν τθν ζναρξθ οποιονδιποτε εργαςιϊν, προκειμζνου να
ετοιμαςτοφν οι ςχετικοί χϊροι όπου απαιτείται.
ΣΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ
Ι. Κατά τθν παράδοςθ των μθχανθμάτων, ςυςτθμάτων και ςυςκευϊν να δοκεί μια πλιρθσ
ςειρά τεχνικϊν εγχειριδίων με ςαφείσ οδθγίεσ χριςεωσ και λειτουργίασ του μθτρικοφ
καταςκευαςτικοφ οίκου (Operation Manuals) με αναλυτικι περιγραφι των αντίςτοιχων
πρωτοκόλλων και λειτουργιϊν για όλεσ τισ αντίςτοιχεσ εφαρμογζσ ςτθν αγγλικι γλϊςςα
και ςτθν ελλθνικι όπου αυτι είναι διακζςιμθ, κακϊσ και ςχεδίων, διαγραμμάτων και
κάκε άλλθ πλθροφορία για τθν ορκι χριςθ, ζλεγχο, ςυντιρθςθ και εντοπιςμό κάκε
ανωμαλίασ ςτθ λειτουργία των μθχανθμάτων, ςυςτθμάτων και ςυςκευϊν, ςτθν αγγλικι
γλϊςςα ι ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, ςτθν ΑΕΝ/Ρ/ΑΣΡΟΡΥΓΟΥ όπου κα
πραγματοποιθκοφν οι ςχετικζσ προμικειεσ.
ΙΙ. Τα τεχνικά εγχειρίδια να δοκοφν ςε ζντυπθ και ςε θλεκτρονικι μορφι.(τουλάχιςτον ζνα
αντίτυπο ςε ζκαςτθ μορφι).
ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εκπαιδεφςει με δαπάνθ του, πάνω ςτθ λειτουργία του
ςυςτιματοσ προςομοίωςθσ τρεισ (03) τουλάχιςτον εκπαιδευτζσ- Ρλοιάρχουσ τθσ Σχολισ για
τουλάχιςτον 7 μζρεσ, (7 θμζρεσ Χ 6 ϊρεσ θμερθςίωσ = 42 ϊρεσ ςυνολικά) πιςτοποιϊντασ
τουσ αναλόγωσ. Επιπλζον κα εκπαιδεφςει τουσ παραπάνω εκπαιδευτζσ και επί τθσ
λειτουργίασ των θλεκτρονικϊν χαρτϊν (ECDIS) παρζχοντάσ τουσ Specific Certificate για τον
ςυγκεκριμζνο τφπο ECDIS κακϊσ και πιςτοποιθτικό εκπαιδευτι ECDISόπωσ ορίηει θ
ανακεωρθμζνθ Διεκνι Σφμβαςθ STCW (2010 Manila), όπωσ ιςχφει. Η εκπαίδευςθ κα
πραγματοποιθκεί εντόσ του ςυμβατικοφ χρόνου.
Να υποβλθκεί κατά τθν τεχνικι προςφορά πλιρεσ αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευςθσ
(προςδιοριςμόσ περιεχομζνου εκπαίδευςθσ για τουσ εκπαιδευόμενουσ, προτεινόμενεσ
ϊρεσ εκπαίδευςθσ ανά κεματικι ενότθτα, κεματολογία, διάρκεια ςε ϊρεσ ανά ομάδα
εκπαιδευόμενων για κάκε κεματικό αντικείμενο, αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ
τθσ εκπαίδευςθσ ςε επίπεδο προτεινόμενων ωρϊν διδαςκαλίασ, εκπαιδευτζσ) και κατάλογο
με το ςχετικό εκπαιδευτικό υλικό,(εγχειρίδια χριςθσ και άλλο τεκμθριωτικό υλικό) που κα
χρθςιμοποιθκεί κατά τθ διάρκεια τθσ εκπαίδευςθσ. Η εκπαίδευςθ κα περιλαμβάνει τόςο
τα κζματα χειριςμοφ και λειτουργίασ του υπό προμικεια είδουσ όςο και για τθν
απρόςκοπτθ και αποτελεςματικι λειτουργία/ςυντιρθςθ του εξοπλιςμοφ.
Η εκπαίδευςθ και το εκπαιδευτικό υλικό κα είναι ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει με δαπάνθ του τθν πραγματοποίθςθ τθσ εκπαίδευςθσ, θ οποία
κα πραγματοποιθκεί με εκπαιδευτζσ του Αναδόχου.
Η εκπαίδευςθ κα πραγματοποιθκεί κατόπιν ςυνεννόθςθσ του Αναδόχου με τθν
ΑΕΝ/Ρ/ΑΣΡΟΡΥΓΟΥ.
Η πραγματοποίθςθ τθσ εκπαίδευςθσ κα γίνεται ςτθν ΑΕΝ/Ρ/ΑΣΡΟΡΥΓΟΥ μετά τθν
εγκατάςταςθ των μθχανθμάτων, των ςυςκευϊν και των ςυςτθμάτων και κα ζχει
ολοκλθρωκεί εντόσ του χρόνου παράδοςθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.2.
Το εκπαιδευτικό υλικό που απαιτείται να παρζχεται από τον Ανάδοχο για τθν υποςτιριξθ
και τθν ενίςχυςθ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ κα είναι ςε μορφι ζντυπθ, CD ανά
εκπαιδευόμενο ι/και ιςτοςελίδασ.
Ο Ανάδοχοσ κα χορθγιςει πιςτοποιθτικό παρακολοφκθςθσ εκπαίδευςθσ ςε ζκαςτο
εκπαιδευόμενο.
Ο Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ υποχρεοφται επίςθσ να δθλϊςει ςτθν τεχνικι του προςφορά ότι κα
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3.4
3.4.1

3.4.2
3.4.3
3.4.4

3.4.5

3.4.6

3.5
3.5.1

διακζςει ςτθν Ελλάδα κατάλλθλα εκπαιδευμζνο προςωπικό (πζραν και ανεξάρτθτα του
αντίςτοιχου τεχνικοφ προςωπικοφ για παροχι υπθρεςιϊν εγκατάςταςθσ, ςυντιρθςθσ), για
τθν επίδειξθ του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ ωσ και τθν εκπαίδευςθ του προςωπικοφ τθσ
αρμόδιασ Υπθρεςίασ τόςο επί του πλιρουσ φάςματοσ των δυνατοτιτων που παρζχουν όςο
επί τθσ απρόςκοπτθσ και αποτελεςματικισ λειτουργίασ του εξοπλιςμοφ.
Σε περίπτωςθ που ο Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν διακζτει το ωσ άνω προςωπικό, πρζπει ςτθν
τεχνικι προςφορά του να υποβλθκεί βεβαίωςθ του μθτρικοφ οίκου υπογεγραμμζνθ από
νόμιμο/ουσ εκπρόςωπο/ουσ ότι θ εκπαίδευςθ κα γίνει από δικό του εξειδικευμζνο
προςωπικό ςτθν Ελλθνικι ι Αγγλικι γλϊςςα με διερμθνεία ςτθν Ελλθνικι και με τουσ
όρουσ που αναφζρονται ςτο παρόν εδάφιο. Η εν λόγω βεβαίωςθ να ςυνοδεφεται από
επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, ςε περίπτωςθ που δεν είναι ςτα ελλθνικά.
ΕΓΓΤΗΜΕΝΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ
Ι. Ολόκλθροσ ο προςομοιωτισ κα ςυνοδεφεται από εγγυθμζνθ λειτουργία για ζξι (6)
τουλάχιςτον ζτθ με υποχρζωςθ επιςκευισ και αντικατάςταςθσ εξαρτιματοσ όταν θ βλάβθ
οφείλεται ςε ελαττωματικό εξάρτθμα ι κακι εργαςία εκ μζρουσ του καταςκευαςτι (ο
χρόνοσ μετράται από τθν θμερομθνία οριςτικισ παραλαβισ του προςομοιωτι).
ΙΙ. Η επιςκευι κα πρζπει να ζχει ολοκλθρωκεί εντόσ εικοςιπζντε (25) θμερϊν από τθν
γνωςτοποίθςθ τθσ βλάβθσ ςτον προμθκευτι. Ο Ανάδοχοσ κα υπόκειται ςε πρόςτιμο για
κάκε θμζρα κακυςτζρθςθσ επιςκευισ τθσ διαπιςτωκείςασ βλάβθσ, πζραν των εικοςιπζντε
(25) θμερϊν, και ςε περίπτωςθ μθ αντικατάςταςθσ του εξοπλιςμοφ ςφμφωνα με τθν
παράγραφο 3.4.4 τθσ παροφςθσ, ίςο με ποςοςτό 0,05% επί τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ
Συμβατικισ τιμισ. Το εν λόγω πρόςτιμο δεν κα υπερβαίνει το 25% τθσ Συμβατικισ τιμισ.
ΙΙΙ. Ο Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεςμεφεται με τθν τεχνικι του προςφορά ότι ςτο πλαίςιο του
προςφερόμενου χρόνου εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, κα διακζτει με μζριμνα, ευκφνθ και
δαπάνεσ του το κατάλλθλο προςωπικό, για τθν παροχι υπθρεςιϊν ςυντιρθςθσ,
επιςκευϊν/τεχνικισ υποςτιριξθσ και τον απαιτοφμενο εξοπλιςμό για τθν εκτζλεςθ των εν
λόγω υπθρεςιϊν.
Το ςυνολικό κόςτοσ αποκατάςταςθσ (ανταλλακτικά, εργατικά, μετάβαςθ κ.τ.λ.) κατά τθν
διάρκεια τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ βαραίνει τον προμθκευτι.
Ο επιτρεπόμενοσ χρόνοσ μθ λειτουργίασ κατά τθν διάρκεια τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ δεν
πρζπει να ξεπερνά τισ ςαράντα πζντε (45) θμζρεσ ετθςίωσ ακροιςτικά.
Εναλλακτικά ςε περίπτωςθ που θ επιςκευι κακυςτεριςει πλζον του προβλεπόμενου
χρονικοφ διαςτιματοσ των είκοςι πζντε (25) θμερϊν, ο Ρρομθκευτισ υποχρεοφται να
παραδϊςει ςτθν Υπθρεςία άλλθ λειτουργοφςα ςυςκευι μζχρι τθν αποκατάςταςθ τθσ
βλάβθσ τθσ πρϊτθσ (repair by replacement)
Στο πλαίςιο τθσ εξαετοφσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ να παρζχονται επιπλζον και όλεσ οι τυχόν
προβλεπόμενεσ από τα εγχειρίδια – οδθγίεσ του καταςκευαςτι προγραμματιςμζνεσ
ςυντθριςεισ και αναβακμίςεισ, αδαπάνωσ για το Φορζα (ανταλλακτικά, λογιςμικό, υλικά,
εργατικά, κόςτοσ μεταφοράσ-μετάβαςθσ-διαμονισ).
Με τθν παράδοςθ να υποβλθκεί ζγγραφθ διλωςθ για τθν προτεινόμενθ διάρκεια τθσ
περιόδου εγγυθμζνθσ λειτουργίασ από τθν θμερομθνία οριςτικισ παραλαβισ του
εξοπλιςμοφ.
Επιςθμαίνεται ότι είναι ςτθν ευχζρεια των υποψθφίων να προςφζρουν περίοδο
εγγυθμζνθσ λειτουργίασ μεγαλφτερθ τθσ ελάχιςτθσ ηθτοφμενθσ των ζξι (6) ετϊν, από τθν
οριςτικι παραλαβι του ςυνόλου του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ και το ςτοιχείο αυτό κα
λάβει μεγαλφτερθ βακμολογία ςτθν τεχνικι αξιολόγθςθ όπωσ ο χρόνοσ εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ περιλαμβάνεται
ςτθν Ομάδα Βϋ των
Κριτθρίων Αξιολόγθςθσ του
ςυγκεκριμζνου προςφερόμενου Είδουσ.
ΕΞΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΗ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ
Με τθν τεχνικι προςφορά κα δοκεί γραπτι βεβαίωςθ του Υποψθφίου Αναδόχου ι του
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3.5.2
3.6
3.6.1

3.6.2

4
4.1

4.2

καταςκευαςτι ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςε επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ςε
περίπτωςθ που δεν είναι ςτθν ελλθνικι αναφορικά με τθ δυνατότθτα προμικειασ
ανταλλακτικϊν για δζκα (10) τουλάχιςτον χρόνια με προκεςμία παράδοςθσ μζχρι ζνα μινα
από τθν θμερομθνία παραγγελίασ.
Ο Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα υποβάλλει κατά τθν παράδοςθ των ειδϊν με τθν τεχνικι
προςφορά ζναν πίνακα με τα κφρια ανταλλακτικά κάκε εξοπλιςμοφ (part numbers, κλπ).
ΔΙΑΦΑΛΙΗΠΟΙΟΣΗΣΑ
Ο Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ, ι/και ο καταςκευαςτισ, εφόςον τα υπό προμικεια είδθ
καταςκευάηονται από διαφορετικό από τον Υποψιφιο Ανάδοχο οικονομικό φορζα, κα
πρζπει να διακζτει Ριςτοποιθτικό Συςτιματοσ Διαχείριςθσ Ροιότθτασ κατά ΕΝ ISO
9001:2015 ι νεότερο ι άλλο ιςοδφναμο από διαπιςτευμζνο φορζα πιςτοποίθςθσ ςε ιςχφ
κακ’όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ. Κατά τθν κατάκεςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, να
κατατεκεί αντίγραφο του ανωτζρω πιςτοποιθτικοφ, το οποίο κα πρζπει να είναι εν ιςχφ,
νομίμωσ επικυρωμζνο. Σε περίπτωςθ που το πιςτοποιθτικό δεν είναι ςτα Ελλθνικά, να
προςκομιςτεί επίςθμθ μετάφραςθ αυτοφ ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα και νομίμωσ επικυρωμζνο.
Το ςφνολο των προςφερόμενων ειδϊν να διακζτει Ριςτοποίθςθ ωσ εξισ:
(Α) Ριςτοποιθτικά Σιμανςθσ CE (CE Mark ι Wheel Mark ι άλλο αντίςτοιχο/ιςοδφναμο
Ριςτοποιθτικό Σιμανςθσ), ϊςτε να ικανοποιοφνται οι αντίςτοιχεσ απαιτιςεισ τθσ Ε.Ε
ςφμφωνα με τθν «Απόφαςθ αρικ. 768/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και
Συμβουλίου τθσ 09/07/2008 όπωσ ιςχφουν για το κοινό πλαίςιο εμπορίασ προϊόντων και
κατάργθςθ τθσ απόφαςθσ 93/465/ΕΟΚ του Συμβουλίου» και τον «Κανονιςμό (ΕΚ) αρικ.
765/2008 τθσ 09/07/2008 όπωσ ιςχφουν για τον κακοριςμό των απαιτιςεων διαπίςτευςθσ
και εποπτείασ τθσ αγοράσ όςον αφορά τθν εμπορία των προϊόντων και για τθν κατάργθςθ
του κανονιςμοφ (ΕΟΚ) αρικ. 339/93 του Συμβουλίου» όπωσ ιςχφει ςιμερα) και τθσ Οδθγίασ
96/98/ΕΚ ςχετικισ με τον εξοπλιςμό των πλοίων όπωσ ιςχφει, όπου απαιτείται και όπου
βρίςκει αυτι εφαρμογι για τον προςφερόμενο εξοπλιςμό. Σε περίπτωςθ που κάποιο εκ των
ειδϊν του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ εξαιρείται βάςει νομοκεςίασ από το να φζρει
ςιμανςθ CE, ο Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ να το τεκμθριϊνει επαρκϊσ ςτθν τεχνικι του
προςφορά.
(Β) Πςον αφορά ςτουσ θλεκτρονικοφσ υπολογιςτζσ κα πρζπει να υποβάλλονται επίςθσ
πιςτοποιθτικά για τα κάτωκι ι ιςοδφναμα αυτϊν:
-Ηλεκτρομαγνθτικισ ςυμβατότθτασ (EMC) και θλεκτρομαγνθτικϊν παρεμβολϊν (EMI)
- Εξοικονόμθςθσ ενζργειασ (energyStar 5.0) και
- Ριςτοποίθςθ EPEAT Gold
Τα ανωτζρω (Α) και (Β) πιςτοποιθτικά να κατατεκοφν κατά τθν παράδοςθ. Κατά τθν
κατάκεςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, να κατατεκεί Υπεφκυνθ Διλωςθ του/των νομίμου/ων
εκπροςϊπου/ων του Υποψθφίου Αναδόχου ςχετικά με τθν πλιρωςθ τθσ εν λόγω
απαίτθςθσ, κακϊσ και ότι δεςμεφεται με μζριμνα, ευκφνθ και δαπάνεσ του να προςκομίςει
αντίγραφα των ανωτζρω πιςτοποιθτικϊν κατά τθν παράδοςθ των ειδϊν.
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
Τα κριτιρια τεχνικισ αξιολόγθςθσ κατατάςςονται ςτισ ομάδεσ:
Α. Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν και Ροιότθτασ Απόδοςθσ.
Β. Τεχνικισ Υποςτιριξθσ και Κάλυψθσ.
Κάκε ομάδα χωρίηεται ςε μία ι περιςςότερεσ υποομάδεσ, οι ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ και οι
βακμοί των οποίων δίνονται ςτον παρακάτω Ρίνακα. Για κάκε προςφορά βακμολογοφνται
τα επιμζρουσ ςτοιχεία των ομάδων (ι υποομάδων). Η βακμολογία κάκε κριτθρίου
αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από 100-120 βακμοφσ. Η βακμολογία των επί μζρουσ ςτοιχείων
των προςφορϊν είναι 100 βακμοί για τισ περιπτϊςεισ που ικανοποιοφνται ακριβϊσ όλοι οι
όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν. Η βακμολογία αυτι αυξάνεται ζωσ 120 βακμοφσ όταν
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4.3

5
5.1

υπερκαλφπτονται οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ. Η ςυνολικι βακμολογία κυμαίνεται από 100
ζωσ 120 βακμοφσ.
Για τισ παραπάνω ομάδεσ ορίηεται ςχετικόσ ςυντελεςτισ βαρφτθτασ που ανζρχεται ςε
ποςοςτό επί τοισ εκατό 80 και 20 για κάκε ομάδα αντίςτοιχα. Το άκροιςμα των ςχετικϊν
ςυντελεςτϊν βαρφτθτασ των Ομάδων Κριτθρίων Αξιολόγθςθσ ανζρχεται ςε 100. Η
βακμολόγθςθ και κατάταξθ των προςφορϊν γίνεται ςφμφωνα με τον τφπο:
U = ς1*Κ1 + ς2*Κ2+ ……..+ςν*Κν (1)
Ππου «ςν» είναι ο ςυντελεςτισ βαρφτθτασ του κριτθρίου ανάκεςθσ Κν και ιςχφει
ς1+ς2+….+ςν = 1.
Κάκε κριτιριο αξιολόγθςθσ βακμολογείται αυτόνομα με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ προςφοράσ.
Η ςτακμιςμζνθ βακμολογία του κάκε ςτοιχείου των ομάδων είναι το γινόμενο του επί
μζρουσ ςυντελεςτι βαρφτθτασ του ςτοιχείου επί τθ βακμολογία του και θ ςυνολικι
βακμολογία τθσ κάκε προςφοράσ είναι το άκροιςμα των ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν όλων
των ςτοιχείων και των δφο ομάδων. Η τελικι βακμολογία με βάςθ τα παραπάνω κυμαίνεται
από 100 ζωσ 120 βακμοφσ.
ΜΕΘΟΔΟ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

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

ΠΙΝΑΚΑ ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΟΜΑΔΑ Α
ΛΟΓΙΜΙΚΟ-ΤΔΡΟΔΤΝΑΜΙΚΑ ΜΟΝΣΕΛΑ-ΠΕΡΙΟΧΕ
Μεγαλφτεροσ αρικμόσ ίδιων πλοίων κα κεωρθκεί πλεονζκτθμα
Μεγαλφτεροσ αρικμόσ περιοχϊν αςκιςεων κα κεωρθκεί
πλεονζκτθμα
Μεγαλφτεροσ αρικμόσ διαφορετικϊν τφπων πλοίων ςτόχων κα
κεωρθκεί πλεονζκτθμα
Μεγαλφτεροσ αρικμόσ οπτικϊν καναλιϊν κα κεωρθκεί
πλεονζκτθμα
Μεγαλφτερθ ανάλυςθ κα κεωρθκεί πλεονζκτθμα
Μεγαλφτερθ ςυχνότθτα ανανζωςθσ τθσ οπτικισ εικόνασ κα
κεωρθκεί πλεονζκτθμα
ΣΑΘΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΗ
Επιπλζον οκόνεσ οπτικοποίθςθσ (visualization) για τον οπτικό
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9
14
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6

2.3.13(ΙI)
2.3.27

3
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ζλεγχο τθσ ςκθνισ του κζματοσ κα κεωρθκεί πλεονζκτθμα
Μεγαλφτερθ οκόνθ διαγωνίου κα κεωρθκεί πλεονζκτθμα
Επιπλζον χρόνοσ υποςτιριξθσ από μονάδα ι μονάδεσ UPS κα
κεωρθκεί πλεονζκτθμα
φνολο ΟΜΑΔΑ Α
ΟΜΑΔΑ Β
ΕΓΓΤΗΜΕΝΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ
Εγγυθμζνθ λειτουργία άνω των ζξι (06) ετϊν κα κεωρθκεί
πλεονζκτθμα
φνολο ΟΜΑΔΑ B
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4
8
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3.4
3.4.1
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ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
ΕΙΔΟ: ΠΡΟΟΜΟΙΩΣΗ ΜΗΧΑΝΟΣΑΙΟΤ

ΕΝΟΣΗΣΑ
1
1.1

2
2.1
2.1.1

2.1.2

2.2
2.2.1

ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ
ΠΡΟΟΜΟΙΩΣΗ ΜΗΧΑΝΟΣΑΙΟΤ
O προμθκευτισ ζλαβε γνϊςθ των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν (Τ.Ρ.) και
δεςμεφεται ότι κα ςυμμορφϊνεται με όλουσ τουσ όρουσ τθσ Τεχνικισ
Ρροδιαγραφισ του υπό προμικεια είδουσ, όπωσ αυτοί περιγράφονται
λεπτομερϊσ ςτισ ακόλουκεσ απαιτιςεισ και αποτελοφν αναπόςπαςτο
μζροσ τθσ Διακιρυξθσ.
ΣΕΧΝΙΚΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΡΟΟΜΟΙΩΣΗ ΜΗΧΑΝΟΣΑΙΟΤ
Ακολουκοφν οι τεχνικζσ απαιτιςεισ για τον προςομοιωτι μθχανοςταςίου
ΣΚΟΡΟΣ & ΣΤΟΧΟΣ ΤΘΣ ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΡΟΣΟΜΟΙΩΤΘ
ΜΘΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ
Θ εξαςφάλιςθ υψθλισ ποιότθτασ εκπαιδευτικοφ και υλικοτεχνικοφ
εξοπλιςμοφ για τισ Δθμόςιεσ Σχολζσ Εμπορικοφ Ναυτικοφ, ο οποίοσ κα
ανταποκρίνεται τόςο ςτισ απαιτιςεισ τθσ εκνικισ και κοινοτικισ
νομοκεςίασ όςο και ςτο ςφγχρονο τεχνολογικό περιβάλλον τθσ ναυτιλίασ,
αποτελεί υψθλι προτεραιότθτα για το Υπουργείο Ναυτιλίασ και
Νθςιωτικισ Ρολιτικισ. Στο πλαίςιο αυτό απαιτείται εκςυγχρονιςμόσ και
αναβάκμιςθ του εξοπλιςμοφ των Σχολϊν μζςω τθσ προμικειασ ςφγχρονου
εκπαιδευτικοφ εξοπλιςμοφ για αυτζσ.
Για το ςκοπό αυτό το Υπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ
προτίκεται να προβεί ςτθν προμικεια προςομοιωτι μθχανοςταςίου o
οποίοσ κα χρθςιμοποιθκεί για τθν κάλυψθ των εκπαιδευτικϊν αναγκϊν
των Δθμόςιων Σχολϊν Εμπορικοφ Ναυτικοφ (ΚΕΣΕΝ/Μ).
Θ τεχνικι προςφορά κα ςυνοδεφεται από τεχνικά/περιγραφικά φυλλάδια,
ςτθν Ελλθνικι ι ςτθν Αγγλικι γλϊςςα, των προςφερόμενων ειδϊν με
ςκοπό τθν τεκμθρίωςθ των τεχνικϊν απαιτιςεων τθσ τεχνικισ
προδιαγραφισ. Σε περίπτωςθ που για κάποια εκ των τεχνικϊν
χαρακτθριςτικϊν τθσ τεχνικισ προδιαγραφισ, δεν υπάρχει κάποιο
αντίςτοιχο τεκμθριωτικό υλικό, κα προςκομίηεται με τθν τεχνικι
προςφορά, βεβαίωςθ του καταςκευαςτι των ειδϊν ςτθν οποία κα
αναφζρονται αναλυτικά τα εν λόγω τεχνικά χαρακτθριςτικά. Θ εν λόγω
βεβαίωςθ να είναι ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα ι κα ςυνοδεφεται από επίςθμθ
μετάφραςθ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα.
ΓΕΝΙΚΑ
A. Ο προςομοιωτισ μθχανοςταςίου κα είναι τφπου πλιρουσ εγκατάςταςθσ
(FULL MISSION) και κα περιλαμβάνει τμιματα απομίμθςθσ πραγματικοφ
δωματίου ελζγχου (CONTROL ROOM), κφριου αςφαλειοπίνακα (MAIN
SWITCHBOARD) και αντίγραφα/μιμθτικά τμθμάτων μθχανοςταςίου
(MACHINERYCOMPARTMENTS).
B. Ο προςομοιωτισ μθχανοςταςίου κα αποτελείται απότα εξισ τμιματα:
1. Mία (1) κζςθ εκπαιδευτι (instructor)
2.Ρζντε (5) ςτακμοφσ εργαςίασ άςκθςθσ ςπουδαςτϊν (trainee) (βλ.
Σθμείωςθ 1)
3. Ζνα δωμάτιο ελζγχου (control room)
Γ. Ο προςομοιωτισ μθχανοςταςίου κα προςομοιϊνει τθν λειτουργία
1
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μθχανοςταςίου και κα μπορεί να ςυνδεκεί με προςομοιωτι γζφυρασ ςτο
μζλλον προκειμζνου να μπορεί να γίνεται κοινι εκπαίδευςθ ςπουδαςτϊν
Ρλοιάρχων και Μθχανικϊν ςε ζνα ςενάριο/άςκθςθ (JOINTTRAINING).
ημείωςη 1: Εάν περιλαμβάνονται περιςςότεροι από ζξι (6) ζωσ και δζκα (10)
ςταθμοί εργαςίασ εκπαιδευομζνων), θα βαθμολογείται καλφτερα, ςφμφωνα με τον
Πίνακα Κριτηρίων Αξιολόγηςησ.
ημείωςη 2: Ο εξοπλιςμόσ του δωματίου ελζγχου προδιαγράφεται ςτην
παράγραφο 2.6.1 και η φπαρξη πραγματικών ςταθμών χειριςμών (Local Operating
Stations) πζραν των ελάχιςτων θα βαθμολογείται καλφτερα, ςφμφωνα με τον
Πίνακα Κριτηρίων Αξιολόγηςησ.

2.2.2

2.2.3

2.2.4

2.2.5

2.2.6

Θ κζςθ εκπαιδευτι, οι κζςεισ εκπαιδευομζνων και το δωμάτιο ελζγχου κα
βρίςκονται ςε χϊρο που κα υποδείξει το ΚΕΣΕΝ/Μθχανικϊν. Υποχρζωςθ
του αναδόχου είναι θ καταςκευι χωριςμάτων ϊςτε να δθμιουργθκοφν οι
χϊροι εκπαιδευτι, εκπαιδευομζνων και δωματίου ελζγχου. Επιπλζον θ
εργαςία και τα υλικά ςφνδεςθσ κα επιβαρφνουν τον ανάδοχο.
Θ προςομοίωςθ όλων των ςυςκευϊν (εξοπλιςμόσ κζςεων εργαςίασ και
εκπαιδευτι) κα επιτυγχάνεται με προςομοίωςθ βαςιςμζνθ ςε
Θλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ και Δίκτυα (PC - based).
Ο προςομοιωτισ μθχανοςταςίου κα είναι πλιρωσ επεκτάςιμοσ για το
μζλλον, για να προςτεκοφν και ςυνδεκοφν νζοι επιπλζον ςτακμοί εργαςίασ
εκπαιδευομζνων *ζωσ δζκα (10) τουλάχιςτον+ ςτο ίδιο ςφςτθμα.
Ο προςομοιωτισ κα παρζχει προςταςία ζναντι βλάβθσ ενόσ ι
περιςςοτζρων ςτακμϊν εργαςίασ εκπαιδευομζνων ϊςτε θ βλάβθ ενόσ ι
περιςςοτζρων ςτακμϊν να μθν επθρεάηει τθ λειτουργία των υπολοίπων.
Ο προςομοιωτισ κα προςομοιϊνει τθν λειτουργία του μθχανοςταςίου
ενόσ ςφγχρονου εμπορικοφ πλοίου (κφρια μθχανι/ζσ πρόωςθσ και
βοθκθτικά μθχανιματα) και τουσ χειριςμοφσ που γίνονται ςε αυτά για τισ
ακόλουκεσ τουλάχιςτον κατθγορίεσ πλοίων:
1) CRUDE OIL TANKER LCC (AFRAMAX) ΜΕ ΜΙΑ (1) 2ΧΟΝΘ 6ΚΥΛΙΝΔΘ
ΜΘΧΑΝΘ DΙESEL ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘΣ ΕΓΧΥΣΘΣ ΚΑΙ ΕΛΙΚΑ ΣΤΑΘΕΟΥ ΒΘΜΑΤΟΣ
(FIXEDPITCHPROPELLER, FPP).
2) DUAL FUEL DIESEL-ELECTRIC ΥΓΑΕΙΟΦΟΟ, (LNGCARRIER) ΜΕ
ΜΘΧΑΝΘ(ΕΣ) ΔΙΡΛΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (DUALFUEL, DF), ΝΤΘΗΕΛΟΘΛΕΚΤΙΚΘ
ΡΟΩΣΘ ΚΑΙ ΕΛΙΚΑ(ΕΣ) ΣΤΑΘΕΟΥ ΒΘΜΑΤΟΣ (FPP).
3) ΕΡΙΒΑΤΘΓΠ ΟΧΘΜΑΤΑΓΩΓΟ (RO-PAXFERRY) ΜΕ ΔΥΟ (2) ΜΕΣΠΣΤΟΦΕΣ
ΜΘΧΑΝΕΣ ΝΤΘΗΕΛ ΚΑΙ ΔYΟ ΕΛΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΛΘΤΟΥ ΒΘΜΑΤΟΣ (PCP).

ΝΑΙ

NAI

NAI

NAI

ΝΑΙ

ημείωςη: Εάν περιλαμβάνονται επιπλζον πλοία, θα βαθμολογείται καλφτερα,
ςφμφωνα με τον Πίνακα Κριτηρίων Αξιολόγηςησ.
Σα επιπλζον πλοία που μποροφν να περιλαμβάνονται είναι τα εξήσ:
1. ΚΡΟΤΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΟ (CRUISESHIP) ΜΕ ΝΣΗΖΕΛΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΠΡΟΩΗ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΣΡΕΦΟΜΕΝΕ ΕΛΙΚΕ (AZIMUTH).
2. ΚΡΟΤΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΟ (CRUISESHIP) ΜΕ ΝΣΗΖΕΛΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΠΡΟΩΗ ΚΑΙ ΔΤΟ (2)
ΕΛΙΚΕ ΣΑΘΕΡΟΤ ΒΗΜΑΣΟ (FPP).
3. PRODUCT CARRIER ΜΕ ΜΙΑ (1) 2ΧΡΟΝΗ 6ΚΤΛΙΝΔΡΗ ΜΗΧΑΝΗ DΙESEL ΚΑΙ ΕΛΙΚΑ
ΣΑΘΕΡΟΤ ΒΗΜΑΣΟ (FIXED PICH PROPELLER, FPP) ME ΑΝΣΛΙΕ FRAMO.
4 STEAMTURBINE ΤΓΡΑΕΡΙΟΦΟΡΟ, (LNGCARRIER) ΜΕ ΛΕΒΗΣΑ ΑΕΡΙΟΤΑΣΜΟΣΡΟΒΙΛΟ ΚΑΙ ΕΛΙΚΑ ΣΑΘΕΡΟΤ ΒΗΜΑΣΟ (FPP).

2.2.7

I. Το ςφςτθμα προςομοιωτι μθχαναςταςίου που κα επιλεγεί πρζπει να
καλφπτει πλιρωσ τισ ακόλουκεσ απαιτιςεισ εκπαίδευςθσ, ςφμφωνα με:
1. STCW 2010.
2. Κϊδικασ ISM, sections 6, 8.
3. IMO model courses 2.07, 7.02, 7.04.
4. MARPOL
5. SOLAS
ΙΙ.Θ ανταπόκριςθ του προςομοιωτι ςτθν απαίτθςθ τθσ παρ. 2.2.7 πρζπει
να βεβαιϊνεται με ζγγραφθ διλωςθ του καταςκευαςτι ι του προμθκευτι
και πιςτοποίθςθ από διαπιςτευμζνο προσ τοφτο φορζα κατά το ςτάδιο
υποβολισ των τεχνικϊν προςφορϊν.Τα ανωτζρω να ςυνοδεφονται από
2
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2.2.8

2.2.9

2.2.10

2.2.11

2.2.12

επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα ςτθν περίπτωςθ που δεν είναι
ςτα Ελλθνικά.
IV. Σε περίπτωςθ αντίφαςθσ τθσ παροφςασ τεχνικισ προδιαγραφισ με τισ
ανωτζρω απαιτιςεισ τθσ STCW 2010, όπωσ ιςχφει ι τουσ πρότυπουσ
κφκλουσ του ΙΜΟ τθσ παραγράφου 2.2.7, υπεριςχφουν οι απαιτιςεισ τθσ
STCW 2010, όπωσ ιςχφει και των πρότυπων κφκλων του ΙΜΟ υπό τθν
επιφφλαξθ αυςτθρότερων απαιτιςεων τθσ παροφςασ Τεχνικισ
Ρροδιαγραφισ.
Οι εκπαιδευτικοί ςτόχοι που κα πρζπει να επιτυγχάνονται είναι οι εξισ:
1. Εξοικείωςθ με τον εξοπλιςμό του μθχανοςταςίου.
2. Ανάγνωςθ διαγραμμάτων δικτφων και ροισ.
3. Λειτουργία ςυςτθμάτων ελζγχου και αυτοματιςμϊν.
4. Λειτουργία ςυςτθμάτων ςυναγερμοφ.
5. Τιρθςθ φυλακισ και επίλυςθ προβλθμάτων/ανωμαλιϊν.
6. Ραρακολοφκθςθ εκπομπϊν ρφπων και εξοικονόμθςθ καυςίμων.
7. Διαχείριςθ ενζργειασ.
8. Λειτουργίεσ εκτάκτου ανάγκθσ.
9. Διαχείριςθ πόρων μθχανοςταςίου.
Θ εγκατάςταςθ προςομοίωςθσ (εκπαιδευτι και εκπαιδευομζνων) κα
υποςτθρίηεται από μονάδα ι μονάδεσ UPS που κα προςφερκοφν από τον
Ανάδοχο χωρίσ επιπρόςκετο κόςτοσ για το ΥΝΑΝΡ, ικανι/ζσ να
υποςτθρίηει/ουν τθ λειτουργία του για τουλάχιςτον 10 λεπτά (δεν
περιλαμβάνει τθ λειτουργία τθσ ςυςκευισ προβολζα, του εκτυπωτι, του
κλιματιςτικοφ και τθσ οκόνθσ προβολισ).
I. Σε κάκε αίκουςα που κα δθμιουργθκεί κα υπάρχει τουλάχιςτον ζνα
κλιματιςτικό με ψφξθ – κζρμανςθ-αφφγρανςθ.
II. Το κόςτοσ εγκατάςταςθσ (εργαςίεσ – ανταλλακτικά) κλιματιςμοφ (ψφξθ +
κζρμανςθ) ςτο χϊρο εγκατάςταςθσ του προςομοιωτι βαρφνει τον
Ανάδοχο. Θ εγκατάςταςθ κα πραγματοποιθκεί με μζριμνα, ευκφνθ και
δαπάνεσ του Αναδόχου.
III. Ο κλιματιςμόσ να είναι κατάλλθλοσ για το ςυγκεκριμζνο ςφςτθμα
προςομοίωςθσ, τον αρικμό των ςπουδαςτϊν και για το μζγεκοσ τθσ
αίκουςασ.
IV. Τα κλιματιςτικά/-ό πρζπει να: (α) είναι τφπου Inverter, (β) είναι υψθλισ
ενεργειακισ κλάςθσ τουλάχιςτον Α+, (γ) διακζτουν λειτουργία χαμθλοφ
κορφβου και (δ) διακζτουν ςφςτθμα αφφγρανςθσ αζρα.
Ο προςομοιωτισ κα πρζπει να λειτουργεί ςε κερμοκραςία περιβάλλοντοσ
από 10ᵒC ζωσ 40ᵒC και να τροφοδοτείται με τάςθ δικτφου πόλθσ AC 220230V-50/60 hz.
1. Θα υπάρχουν τουλάχιςτον πζντε (05) ςτακμοί/πάγκοι εργαςίασ
εκπαιδευομζνων. Κάκε ςτακμόσ/πάγκοσ εργαςίασ εκπαιδευομζνων κα
είναι κατάλλθλοσ για ταυτόχρονθ χριςθ από δφο (02) ςπουδαςτζσ για
τουσ οποίουσ κα διατίκενται κακίςματα. Κάκε ςτακμόσ εργαςίασ
εκπαιδευομζνων διακζτει δφο (02) κακίςματα. Ο κάκε ςτακμόσ εργαςίασ
εκπαιδευομζνων κα προςομοιϊνει το δωμάτιο ελζγχου (Control room)
ενόσ εμπορικοφ πλοίου και κα ζχει Θ/Υ και οκόνθ/πλθκτρολόγιο ελζγχου.
Σε κάκε κζςθ εκπαιδευομζνων μπορεί να υπάρχουν χειριςτιρια κφριασ
μθχανισ που κα προςομοιάηουν ςε χειριςτιρια πραγματικοφ πλοίου (βλ.
Σθμείωςθ 1).
2. Επιπλζον ςε κάκε κζςθ εκπαιδευομζνων μπορεί να υπάρχει κονςόλα
ανάγνωςθσ/αναγνϊριςθσ ςυναγερμϊν κφριασ μθχανισ και βοθκθτικϊν
που κα προςομοιάηει ςε κονςόλα πραγματικοφ πλοίου (βλ. Σθμείωςθ 2).
3. Θα υπάρχει ζνασ (01) ςτακμόσ εργαςίασ εκπαιδευτι (γραφείο, καρζκλα
γραφείου τροχιλατθ με χεροφλια και ςυρταριζρα γραφείου).
4. Θα υπάρχει ζνα δωμάτιο ελζγχου (CONTROL ROOM) ςτο οποίο κα
βρίςκονται οι κονςόλεσ ελζγχου τθσ κφριασ μθχανισ και των βοθκθτικϊν
μθχανθμάτων κακϊσ και ςφςτθμα εικονικοφ περιπάτου / εικονικισ
3
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πραγματικότθτασ, όπωσ αυτά προδιαγράφονται ςτθν πάράγραφο 2.6.
5. Οι κζςεισ εργαςίασ των εκπαιδευομζνων κα είναι οπτικά ανεξάρτθτεσ
και κα διαχωρίηονται με κατάλλθλα διαχωριςτικά ςτακερά τοποκετθμζνα
ςτθν αίκουςα του προςομοιωτι. Επίςθσ οπτικά ανεξάρτθτο κα είναι και το
δωμάτιο ελζγχου (CONTROLROOM) το οποίο κα ζχει αρκετό χϊρο για
τουλάχιςτον 20 ςπουδαςτζσ. Θ κζςθ του εκπαιδευτι κα διαχωρίηεται και
αυτι οπτικά και κα διακζτει ςφςτθμα τθλεεπιτιρθςθσ και καταγραφισ
ιχου και εικόνασ από τισ κζςεισ των εκπαιδευομζνων. Οι κατάλλθλοι
πάγκοι εργαςίασ και ςτιριξθσ του εξοπλιςμοφ εκπαιδευομζνων και
εκπαιδευτι, οι κζςεισ των εκπαιδευομζνων (05 ςτακμοί/οκόνθ/ κονςόλα
εργαςίασ Χ 2 καρζκλεσ, ςφνολο 10 καρζκλεσ) και του εκπαιδευτι (1
καρζκλα γραφείου τροχιλατθ με χεροφλια) και θ τοποκζτθςι τουσ κα γίνει
με μζριμνα, ευκφνθ και δαπάνεσ του Αναδόχου. Με τθν τεχνικι προςφορά
να δοκεί αναλυτικι τεχνικι περιγραφι των προςφερόμενων ειδϊν.
ημείωςη1: Εάν ςε κάθε θζςη εκπαιδευομζνων υπάρχουν χειριςτήρια ελζγχου
κφριασ μηχανήσ θα βαθμολογείται καλφτερα, ςφμφωνα με τον Πίνακα Κριτηρίων
Αξιολόγηςησ.
ημείωςη2: Εάν ςε κάθε θζςη εκπαιδευομζνων υπάρχει κονςόλα
ανάγνωςησ/αναγνώριςησ ςυναγερμών κφριασ μηχανήσ και βοηθητικών θα
βαθμολογείται καλφτερα, ςφμφωνα με τον Πίνακα Κριτηρίων Αξιολόγηςησ.

2.2.13

2.2.14

2.2.15

2.2.16

2.2.17
2.2.18

2.3
2.3.1

Ο προςομοιωτισ μθχανοςταςίου κα πρζπει να περιλαμβάνει ζνα
ενςωματωμζνο ςφςτθμα εκτίμθςθσ και αξιολόγθςθσ τθσ εκπαιδευτικισ
προςπάκειασ κακϊσ και ςφςτθμα αποτίμθςθσ (debriefing).
Το ςφςτθμα αποτίμθςθσ κα περιλαμβάνει ΡΟΒΟΛΙΚΟ (Video Projector) με
τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά:
Ι. Τεχνολογία: ιςοδφναμθ με 3LCD.
ΙΙ. Ανάλυςθ (τουλάχιςτον): 1920X1080 pixels.
ΙΙΙ. Φωτεινότθτα (τουλάχιςτον):4000Lumens.
IV. Αντίκεςθ (τουλάχιςτον): 15000:1.
V. Διάρκεια ηωισ λάμπασ (τουλάχιςτον): 4000 ϊρεσ.
VI. Συνδζςεισ (τουλάχιςτον): HDMIin (2x), Ethernet, αςφρματθ
VII. Ενςωματωμζνα θχεία τουλάχιςτον 10W.
VIII. Εξαρτιματα για εγκατάςταςθ ςε οροφι.
IX. Ρρόςκετθ λάμπα εφεδρείασ (αμοιβι).
Οι υποψιφιοι Ανάδοχοι ςτθν τεχνικι προςφορά τουσ να προςδιορίςουν
τον καταςκευαςτι, μοντζλο κακϊσ και τα τεχνικά χαρακτθριςτικά του
projector κακϊσ και τθσ οκόνθσ προβολισ.
Το ςφςτθμα αποτίμθςθσ κα περιλαμβάνει και Οκόνθ Ρροβολισ τοίχου
θλεκτρικι:
I.
Διαςτάςεισ εικόνασ (τουλάχιςτον): 2X1,5 m.
II.
Τθλεχειριςτιριο: εμβζλεια τουλάχιςτον 10 μζτρα.
III.
Βακμόσ αντανάκλαςθσ: ιςοδφναμοσ με GAIN 1.1 ι ανϊτεροσ.
IV. Γωνία κζαςθσ (τουλάχιςτον): 140 degrees.
Το ςφςτθμα να είναι εξοπλιςμζνο με υψθλϊν προδιαγραφϊν και
ςφγχρονου τφπου κάρτα γραφικϊν ϊςτε να υποςτθρίηει γραφικά 3D τθσ
οπτικοποίθςθσ.
Οι υποψιφιοι Ανάδοχοι ςτθν τεχνικι προςφορά να προςδιορίςουν τον
καταςκευαςτι, μοντζλο κακϊσ και τα τεχνικά χαρακτθριςτικά τθσ κάρτασ
γραφικϊν που κα χρθςιμοποιθκεί για τθν οπτικοποίθςθ.
Θα πρζπει να υπάρχει δυνατότθτα προςομοίωςθσ τθσ λειτουργίασ
μθχανοςταςίου ςε διαφορετικζσ ςυνκικεσ φόρτωςθσ του πλοίου
Θα πρζπει να υπάρχει δυνατότθτα προςομοίωςθσ τθσ λειτουργίασ
μθχανοςταςίου ςε διαφορετικζσ καιρικζσ ςυνκικεσ και ςυνκικεσ
κομματιςμοφ.
ΛΟΓΙΜΙΚΟ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ
I. Να διατεκεί ςε θλεκτρονικι μορφι το λογιςμικό του προςομοιωτι
(αρχεία εγκατάςταςθσ) και το λειτουργικό ςφςτθμα.
II. Το λογιςμικό του προςομοιωτι και το λειτουργικό ςφςτθμα να
4
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ςυνοδεφεται από τθν/τισ άδειεσ απεριόριςτθσ χριςθσ και ςιμανςθ (όπου
απαιτείται).
III. Ππου απαιτείται λογιςμικό προςομοίωςθσ, ο προμθκευτισ να
δεςμευτεί:
(Α) Για τθν προμικεια και εγκατάςταςθ μελλοντικισ ζκδοςθσ (λόγω
αλλαγϊν απαιτιςεων ι λόγω βελτίωςθσ/αναβάκμιςθσ του λογιςμικοφ ι
λόγω ανάγκθσ να προςτεκοφν επιπλζον ςυςτιματα και υποςυςτιματα
πλοίου) δωρεάν εντόσ του χρόνου ιςχφοσ τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ.
(Β) Για τθν προμικεια λογιςμικοφ και παροχι οδθγιϊν εγκατάςταςθσ
μελλοντικισ ζκδοςθσ δωρεάν για τα επόμενα τρία (3) χρόνια μετά τθ λιξθ
τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ.
2.3.2

2.4
2.4.1

2.4.2

2.4.3

2.4.4
2.4.5

2.4.6

Το λειτουργικό ςφςτθμα κα είναι βαςιςμζνο ςε λειτουργικό ςφςτθμα και
server νζασ τεχνολογίασ και κα υποςτθρίηεται πλιρωσ από τθν εταιρία
καταςκευισ.
ΣΑΘΜΟ ΕΡΓΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΗ
1. Ο ςτακμόσ εργαςίασ εκπαιδευτι κα διακζτει Θ/Υ με επεξεργαςτι I5 ι
ταχφτερο και τουλάχιςτον τρείσ (3) οκόνεσ τφπου LED. Θ μία (1) εξ
αυτϊν κα ζχει δυνατότθτα παρακολοφκθςθσ με κλειςτό κφκλωμα
τθλεόραςθσ CCTV των ςτακμϊν των εκπαιδευομζνων.
2. Οι οκόνεσ κα ζχουν ανάλυςθ τουλάχιςτον 1920Χ1080, διαγϊνιο
τουλάχιςτον 24’’, αντικαμβωτικζσ, γωνία κζαςθσ τουλάχιςτον
κατακόρυφθ/οριηόντια 176ᵒ/176ᵒ, χρόνο απόκριςθσ ≤ 8ms,
φωτεινότθτα ≥ 250 cd/m2.
Οι Υποψιφιοι Ανάδοχοι ςτθν τεχνικι προςφορά κα προςδιορίςουν τον
καταςκευαςτι, το μοντζλο κακϊσ και τα τεχνικά χαρακτθριςτικά των Θ/Υ
και οκονϊν.
Εκτυπωτισ ζγχρωμοσ με τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά:
I.
LASER ζγχρωμοσ A4, αυτόματοσ εκτυπωτισ με αυτόματο
τροφοδότθ εγγράφων (ADF).
II.
Συνδζςεισ (τουλάχιςτον): USB, Θφρα Ethernet, Αςφρματθ.
III.
Ανάλυςθ εκτφπωςθσ (τουλάχιςτον): 1200 X 1200 dpi.
IV.
Ταχφτθτα αςπρόμαυρθσ εκτφπωςθσ (τουλάχιςτον): 20 ςελ/λεπτό.
V.
Ταχφτθτα ζγχρωμθσ εκτφπωςθσ (τουλάχιςτον): 10 ςελ/λεπτό.
VI. Ρρόςκετα ζνα (1) ςετ τόνερ.
Οι Υποψιφιοι Ανάδοχοι ςτθν τεχνικι προςφορά κα προςδιορίςουν τον
καταςκευαςτι, μοντζλο κακϊσ και τα τεχνικά χαρακτθριςτικά του
εκτυπωτι.
Ο εκπαιδευτισ κα μπορεί να δθμιουργεί νζα ςενάρια (αςκιςεισ)
προςομοίωςθσ κακϊσ και να επεξεργάηεται τισ αποκθκευμζνεσ αςκιςεισ
χωρίσ περιοριςμό.
Ο εκπαιδευτισ κα μπορεί να παρακολουκιςει απευκείασ από τθν οκόνθ
του τισ ενζργειεσ των εκπαιδευομζνων κατά τθ διάρκεια τθσ άςκθςθσ.
Ι. Ο εκπαιδευτισ κα ζχει τθν δυνατότθτα προςωρινοφ ελζγχου των
ςεναρίων αςκιςεων με ςκοπό τθν επίδειξθ προτεινομζνων ενεργειϊν
από τον εκπαιδευτι.
ΙΙ. Επιπλζον ο εκπαιδευτισ κα ζχει τθν δυνατότθτα επενζργειασ ςτο
μθχανοςτάςιο που ελζγχει ο κάκε εκπαιδευόμενοσ με ςκοπό τθν
τροποποίθςθ ςεναρίων και τθν προςκικθ βλαβϊν.
Ο εκπαιδευτισ κα μπορεί να εκτελεί τουλάχιςτον τισ παρακάτω ενζργειεσ:
1. Ζναρξθ, αλλαγι, διακοπι άςκθςθσ.
2. Ράγωμα άςκθςθσ.
3. Καταγραφι άςκθςθσ.
4. Καταγραφι ςυναγερμϊν.
5. Καταγραφι ενεργειϊν εκπαιδευομζνων.
6. Ραρακολοφκθςθ ςυναγερμϊν (alarms) των ςτακμϊν των
εκπαιδευομζνων.
7. Επιλεκτικι επιλογι λειτουργίασ των ςτακμϊν εκπαίδευςθσ.
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2.4.7

2.4.8

2.4.9

2.4.10
2.4.11

2.4.12
2.4.13
2.4.14
2.3.15
2.4.16

2.4.17
2.5
2.5.1

8. Ζλεγχο του ρυκμοφ τθσ άςκθςθσ (τρζξιμο, πάγωμα, επαναφορά).
9. Επιλογισ διαφορετικοφ ςεναρίου άςκθςθσ ςε κάκε ςτακμό 10
εκπαιδευομζνου.
10. Θλεκτρονικι ανάκεςθ των ςεναρίων αςκιςεων των εκπαιδευομζνων.
11. Διαγραφι αρχείων.
Ο ςτακμόσ του εκπαιδευτι κα περιλαμβάνει τθλεφωνικό ςφςτθμα
επικοινωνίασ που κα επιτρζπει να πραγματοποιοφνται επικοινωνίεσ
εκπαιδευομζνου και εκπαιδευτι κατά τθ διάρκεια των αςκιςεων.
Ι. Ο εκπαιδευτισ κα μπορεί να επιλζγει και προβάλει τισ αςκιςεισ που
ζχουν καταγραφεί με ςκοπό τθν ανάλυςθ-αποτίμθςθ (debriefing) τθσ
άςκθςθσ.
ΙΙ. Ο εκπαιδευτισ κα ζχει δυνατότθτα ελζγχου του ρυκμοφ playback των
καταγραμμζνων αςκιςεων (αργι, γριγορθ κίνθςθ, μετάβαςθ προσ τα
εμπρόσ ι προσ τα πίςω ςε προκακοριςμζνο χρόνο).
ΙΙΙ. Ο εκπαιδευτισ κα ζχει δυνατότθτα προβολισ και ανάλυςθσ των
καταγραμμζνων αςκιςεων (αργι, γριγορθ κίνθςθ, μετάβαςθ προσ τα
εμπρόσ ι προσ τα πίςω ςε προκακοριςμζνο χρόνο).
I. Ο εκπαιδευτισ κα ζχει τθ δυνατότθτα πρόκλθςθσ και επαναφοράσ
διαφόρων βλαβϊν (faults)/δυςλειτουργιϊν και προβλθμάτων ςε
κατάλλθλεσ ςτιγμζσ κατά τθ διάρκεια τθσ λειτουργίασ τθσ άςκθςθσ ςτον
εξοπλιςμό του προςομοιοφμενου μοντζλου ςτουσ ςτακμοφσ των
εκπαιδευομζνων ι και να είναι μζροσ του ςεναρίου τθσ άςκθςθσ.
II. Οι παραπάνω βλάβεσ και δυςλειτουργίεσ να μποροφν επίςθσ να
απομονωκοφν και να αφοροφν ςυγκεκριμζνα ςυςτιματα, υποςυςτιματα,
δίκτυα προκειμζνου να ελεγχκεί θ αλλθλεπίδραςθ.
III. Στθν προςφορά πρζπει να περιλαμβάνεται πλιρθσ κατάλογοσ των
ςφαλμάτων και δυςλειτουργιϊν που μποροφν να προκλθκοφν.
Ο εκπαιδευτισ κα ζχει τθ δυνατότθτα άμεςθσ παρακολοφκθςθσ τθσ
άςκθςθσ του εκπαιδευομζνου (ONLINE)
Ο εκπαιδευτισ κα ζχει ςτθν διάκεςθ του ςφςτθμα αυτόματθσ αξιολόγθςθσ
τθσ πραγματοποίθςθσ τθσ άςκθςθσ του εκπαιδευομζνου με κριτιρια που
κα μπορεί να επιλζξει.
Θ πρόοδοσ των εκπαιδευομζνων κα μπορεί να παρακολουκείται με
καταγραφι τθσ απόδοςθσ τουσ ςε ςειρά αςκιςεων.
Θα υπάρχει δυνατότθτα δθμιουργίασ αυτοματοποιθμζνων αναφορϊν
προόδου των εκπαιδευομζνων.
Ο εκπαιδευτισ κα ζχει τθ δυνατότθτα αξιολόγθςθσ των εκπαιδευομζνων
μζςω ερωτθματολογίων που κα υπάρχουν διακζςιμα ςτον προςομοιωτι.
Ο εκπαιδευτισ να ζχει τθ δυνατότθτα εμφάνιςθσ ςτθν οκόνθ του
εκπαιδευομζνου κατά τθ διάρκεια τθσ άςκθςθσ μθνυμάτων κειμζνου.
Ο ςτακμόσ εργαςίασ του εκπαιδευτι κα διακζτει ςφςτθμα καταγραφισ και
αναπαραγωγισ εικόνασ και ιχου/θχθτικϊν μυνθμάτων από τουσ ςτακμοφσ
των εκπαιδευομζνων.
Ο ςχεδιαςμόσ με τθ κζςθ του εκπαιδευτι κα είναι εργονομικόσ και φιλικόσ
προσ το χριςτθ.
ΣΑΘΜΟ ΕΡΓΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΟΜΕΝΟΤ
I. κα υπάρχουν τουλάχιςτον πζντε (5) ςτακμοί εργαςίασ εκπαιδευομζνων.
(βλ. Σθμείωςθ 1).
ΙΙ. Κάκε ςτακμόσ εργαςίασ εκπαιδευόμενου κα διακζτει δφο (2) μόνιτορ,
πλθκτρολόγιο και ποντίκι και κα ζχει αρκετό χϊρο και κακίςματα για
ταυτόχρονθ χριςθ από δφο (2) εκπαιδευόμενουσ.
III. Τα μόνιτορ κα είναι (α) τφπου LED/IPS, (β) ανάλυςθσ τουλάχιςτον
1920Χ1080, (γ) διαγωνίου τουλάχιςτον 24”, (δ) χαμθλισ ενεργειακισ
κατανάλωςθσ, (ε) αντικαμβωτικά (ςτ) γωνία κζαςθσ τουλάχιςτον
κατακόρυφθ/οριηόντια 176ᵒ/176ᵒ (η) χρόνο απόκριςθσ ≤ 8ms, (θ)
2
φωτεινότθτα ≥ 250 cd/m .
IV. Σε κάκε κζςθ εκπαιδευομζνων μπορεί να υπάρχουν χειριςτιρια κφριασ
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μθχανισ που κα προςομοιάηουν ςε χειριςτιρια πραγματικοφ πλοίου (βλ.
Σθμείωςθ 2).
V. Επιπλζον ςε κάκε κζςθ εκπαιδευομζνων μπορεί να υπάρχει κονςόλα
ανάγνωςθσ/αναγνϊριςθσ
ςυναγερμϊν
κφριασ
μθχανισ
και
βοθκθτικϊνπου κα προςομοιάηει ςε κονςόλα πραγματικοφ πλοίου. Θ
κονςόλα ελζγχου κα είναι ευμεγζκθσ και κα προςομοιάηει κονςόλα
εμπορικοφ πλοίου και κα ζχει τα απαραίτθτα χειριςτιρια μθχανϊν και
όργανα (βλ. Σθμείωςθ 3).
VI. Οι Υποψιφιοι Ανάδοχοι ςτθν τεχνικι προςφορά κα προςδιορίςουν τον
καταςκευαςτι, μοντζλο κακϊσ και τα τεχνικά χαρακτθριςτικά των μόνιτορ
και τθσ κονςόλασ.
ημείωςη 1: Εάν περιλαμβάνονται περιςςότεροι από ζξι (6) ζωσ και δζκα (10)
ςταθμοί εργαςίασ εκπαιδευομζνων), θα βαθμολογείται καλφτερα, ςφμφωνα με τον
Πίνακα Κριτηρίων Αξιολόγηςησ.
ημείωςη 2: Εάν ςε κάθε θζςη εκπαιδευομζνων υπάρχουν χειριςτήρια ελζγχου
κφριασ μηχανήσ θα βαθμολογείται καλφτερα, ςφμφωνα με τον Πίνακα Κριτηρίων
Αξιολόγηςησ.
ημείωςη 3: Εάν ςε κάθε θζςη εκπαιδευομζνων υπάρχει κονςόλα
ανάγνωςησ/αναγνώριςησ ςυναγερμών κφριασ μηχανήσ και βοηθητικών θα
βαθμολογείται καλφτερα, ςφμφωνα με τον Πίνακα Κριτηρίων Αξιολόγηςησ.

2.5.2

2.5.3

2.5.4

2.5.5

2.5.6

2.5.7

Κάκε ςτακμόσ/πάγκοσ εργαςίασ εκπαιδευομζνων κα είναι κατάλλθλοσ για
ταυτόχρονθ χριςθ από δφο (02) ςπουδαςτζσ και κα είναι εξοπλιςμζνοσ
από Θ/Υ με πλθκτρολόγιο και ποντίκι για να υποςτθρίηει τισ λειτουργίεσ
του.
Οι Υποψιφιοι Ανάδοχοι ςτθν τεχνικι προςφορά να προςδιορίςουν τον
καταςκευαςτι, μοντζλο κακϊσ και τα τεχνικά χαρακτθριςτικά των Θ/Υ των
ςτακμϊν εργαςίασ.
Ο προςομοιωτισ μθχανοςταςίου κα προςομοιϊνει ζνα τυπικό ςφςτθμα
μθχανοςταςίου που υφίςταται ςε εμπορικά πλοία και κα μπορεί να
χρθςιμοποείται για το είδοσ πλοίου που φορτϊνει ο εκπαιδευτισ. Τα είδθ
πλοίων που κα είναι διακζςιμα προδιαγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.6.
Κάκε μζροσ του εξοπλιςμοφ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ οπτικισ
αναπαράςταςθσ μθχανοςταςίου) κα είναι τοποκετθμζνο με διάταξθ όμοια
των πλοίων ενςωματϊνοντασ τα απαιτοφμενα εξαρτιματα ςε οκόνεσ
κακιςτϊντασ εφικτι τθν πλιρθ λειτουργία των απαιτοφμενων
εξαρτθμάτων από το ςτακμό εργαςίασ.
Ι. Θ προςομοίωςθ του μθχανοςταςίου κα γίνεται με τθλεχειριςμό από το
δωμάτιο ελζγχου μθχανοςταςίου (ENGINECONTROLROOM) και από
τοπικά πάνελ/οκόνεσ ελζγχου.
ΙΙ. Δεν περιλαμβάνεται ζλεγχοσ από τθν γζφυρα πθδαλιουχίασ. Ο ζλεγχοσ
από τθν γζφυρα πθδαλιουχίασ κα υπάρχει ςαν δυνατότθτα και κα μπορεί
να προςτεκεί ςε επόμενο χρόνο.
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΙΚΟΝΙΚΘΣ ΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΘΤΑΣ
Θ φπαρξθ λογιςμικοφ εικονικισ πραγματικότθτασ είναι προαιρετικι και
βακμολογείται καλφτερα ςφμφωνα με τον Ρίνακα Κριτθρίων Αξιολόγθςθσ.
1. Ο προςομοιωτισ κα διακζτει ςτουσ εκπαιδευόμενουσ λογιςμικό
εικονικισ πραγματικότθτασ με το οποίο κα είναι δυνατι θ
τριςδιάςτατθ απεικόνιςθ τμθμάτων του μθχανοςταςίου και των
αντίςτοιχων τοπικϊν ςτακμϊν ελζγχου με δυνατότθτα τοπικοφ
ελζγχου μζςω του λογιςμικοφ τριςδιάςτατθσ απεικόνιςθσ.
2. Θα υπάρχει θ δυνατότθτα δθμιουργίασ περιπάτου ςε
τριςδιάςτατο εικονικό περιβάλλον μθχανοςταςίου ςε ςθμεία που
επιλζγει ο εκπαιδευόμενοσ με ταυτόχρονθ δυνατότθτα
αλλθλεπίδραςθσ ςε τοπικοφσ ςτακμοφσ ελζγχου.
Τα διαγράμματα των προςομοιοφμενων ςυςτθμάτων κα εμφανίηονται ςτισ
οκόνεσ των εκπαιδευομζνων και κα υπάρχει δυνατότθτα αλλθλεπίδραςθσ
(INTERACTIVE) και τα επιςτόμια και μθχανιματα κα ελζγχονται από τθν
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2.5.8

2.5.9

2.5.10

2.5.11

οκόνθ. Επιπλζον κα υπάρχει δυνατότθτα μεγζκυνςθσ (ZOOM) ςε
επιλεγμζνα ςθμεία των διαγραμμάτων.
Θα υπάρχει απεικόνιςθ των μετριςεων πίεςθσ καφςθσ. Επίςθσ κα
υπάρχουν καμπφλεσ χρονικισ μεταβολισ μεγεκϊν και κζςθσ
χειριςτθριϊν/εντολϊν με επιλογι χρονικοφ βιματοσ απεικόνιςθσ.
Τα ελάχιςτα προςομοιοφμενα ςυςτιματα είναι τα εξισ:
1. Εγκατάςταςθ κφριασ μθχανισ.
2. Δυναμοδεικτικά διαγράμματα (CYLINDERINDICATIONDIAGRAMS).
3.
Ραρακολοφκθςθ
ρφπων
(EXHAUSTGASEMISSIONMONITORINGANDCONTROL)-επιλογι
καυςίμου χαμθλισ περιεκτικότθτασ κείου (LOWSULPHURFUELOIL).
4. Λζβθτασ και ςφςτθμα ελζγχου (BOILERANDMONITORINGSYSTEM).
5. Θλεκτρικι εγκατάςταςθ (MAINSWITCHBOARD).
6. Θλεκτρογεννιτρια ανάγκθσ (EMERGENCYGENERATOR).
7. Μθχανιςμόσ πθδαλιουχίασ (STEERINGGEAR).
8.Βοθκθτικά μθχανιματα.
9.Ρυρανίχνευςθ και πυροπροςταςία (FIREFIGHTING).
10. Ζλεγχοσ αντλιϊν φορτίου (CARGO PUMPS CONTROL)
11.Σφςτθμα προςομοίωςθσ ιχων μθχανοςταςίου
12.Σφςτθμα ςυναγερμϊν με οπτικι και θχθτικι αναγνϊριςθ.
13. Διαγράμματα ςυςτθμάτων.
ΣΥΣΤΘΜΑ ΡΑΑΓΩΓΘΣ ΘΧΟΥ:
Το ςφςτθμα κα δθμιουργεί προςομοιωμζνουσ ρεαλιςτικοφσ ιχουσ
διαφόρων κυρίων και βοθκθτικϊν ςυςτθμάτων του μθχανοςταςίου, π.χ.
Κ/Μ, αντλίεσ, ςτροβιλοφυςθτιρεσ, λζβθτα, ζκρθξθ, βαλβίδεσ, γεννιτριεσ,
indicator cocks κ.λ.π.
Το μοντζλο προςομοίωςθσ τθσ Κ/Μ κα πρζπει να περιλαμβάνει
τουλάχιςτον τα παρακάτω βοθκθτικά ςυςτιματα, ςε πλιρθ και ρεαλιςτικι
ανάλυςθ και πιςτότθτα, όπωσ ςε πραγματικά πλοία:
1. Σφςτθμα πετρελαίου καφςεωσ
2. Σφςτθμα λιπάνςεωσ Κ/Μ
3. Σφςτθμα λιπάνςεωσ εκκεντροφόρου Κ/Μ
4. Σφςτθμα λιπάνςεωσ κυλίνδρων Κ/Μ
5. Σφςτθμα πετρελαίου καφςεωσ
6. Διαχωριςτιρεσ βαρζωσ πετρελαίου
7. Διαχωριςτιρεσ πετρελαίου diesel
8. Διαχωριςτιρεσ ελαίου λιπάνςεωσ
9. Σφςτθμα ψφξθσ γλυκοφ νεροφ
10. Σφςτθμα τθλεχειριςμοφ Κ/Μ
11. Αξονικό ςφςτθμα προϊςεωσ (ζλικα, τελικόσ άξονασ, χοάνθ)
12. Σφςτθμα ζλικασ ςτακεροφ βιματοσ
13. Σφςτθμα ζλικασ μεταβλθτοφ βιματοσ
14. Μθχανιςμόσ περιςτροφισ πθδαλίου
15. Διανομι θλεκτρικισ ιςχφοσ
16. Σφςτθμα διαχείριςθσ θλεκτρικισ ιςχφοσ
17. Βοθκθτικά θλεκτρικά ηεφγθ
18. Θλεκτρικό ηεφγοσ ανάγκθσ
19. Θλεκτροπαραγωγικό ηεφγοσ ατμοςτρόβιλου
20. Εξθρτθμζνθ γεννιτρια
21. Βοθκθτικό ςφςτθμα παραγωγισ ατμοφ
22. Ατμοςτρόβιλοι αντλιϊν φορτίου
23. Σφςτθμα ερματιςμοφ
24. Αντλίεσ πυρκαγιάσ
25. Σφςτθμα ψφξεωσ καλάςςθσ
26. Σφςτθμα εξαντλιςεωσ κυτϊν και ελαιωδϊν καταλοίπων
27. Σφςτθμα ςυμπιεςμζνου αζρα
28. Σφςτθμα αεριςμοφ
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2.5.12

2.5.13

29. Σφςτθμα ψφξθσ κλιματιςμοφ τροφίμων
30. Σφςτθμα αδρανοποιθμζνου αερίου δεξαμενϊν φορτίου
31. Πργανα μετριςεων Κ/Μ (δυναμοδεικτικά, πίεςθσ, γωνία ζκχυςθσ,
αςκενζσ ελατιριο κ.λ.π.).
Τα ακόλουκα ςυςτιματα πρζπει να μποροφν να ελζγχονται κατά τθν
προςομοίωςθ μθχανοςταςίου:
1. Τοπικόσ ζλεγχοσ Κ/Μ & χειριςτιριο.
2. Σφςτθμα λίπανςθσ λαδιοφ Κ/Μ
3. Σφςτθμα λίπανςθσ λαδιοφ κνωδακοφόρου Κ/Μ
4. Σφςτθμα ιξϊδουσ καυςίμου Κ/Μ
5. Σφςτθμα παροχισ καυςίμου Κ/Μ
6. Σφςτθμα υψθλισ πίεςθσ ςυμπεριλαμβανομζνου super VIT
7. Σφςτθμα γαλακτϊματοσ καυςίμου νεροφ
8. Σφςτθμα ελιγμϊν
9. Σφςτθμα ςτροβιλοφυςθτιρα Κ/Μ
10. Σφςτθμα καταλυτϊν
11. Δεξαμενι ςζρβισ diesel oil.
12. Δεξαμενι ςζρβισ heavy fuel oil
13. Δεξαμενι ακακάρτων heavy fuel oil
14. Δεξαμενζσ φόρτωςθσ fuel oil
15. Σφςτθμα ςεντινϊν και ρφπων
16. Σφςτθμα ALCAP heavy fuel oil
17. Σφςτθμα διαχωριςτιρων diesel oil
18. Σφςτθμα διαχωριςτιρων λαδιοφ λίπανςθσ
19. Δθηελογεννιτρια Νο. 1
20. Δθηελογεννιτρια Νο. 2
21. Γεννιτρια άξονοσ / κινθτιρα
22. Σφςτθμα αζροσ εκκίνθςθσ
23. Σφςτθμα αζροσ service
24. Γεννιτρια γλυκοφ νεροφ
25. Σφςτθμα νεροφ φωτιάσ
26. Σφςτθμα νεροφ καλάςςθσ
27. Σφςτθμα χαμθλισ κερμοκραςίασ γλυκοφ νεροφ
28. Σφςτθμα υψθλισ κερμοκραςίασ γλυκοφ νεροφ
29. Στροβιλογεννιτρια
30. Σφςτθμα χοάνθσ άξονα (stern-tube)
31. Σφςτθμα πθδαλίου
32. Σφςτθμα ψυκτικισ
33. Σφςτθμα ςτροβίλων φορτίου
34. Σφςτθμα ςτροβίλων νεροφ ζρματοσ (ballast)
35. Σφςτθμα Inert Gas
OΓΑΝΑ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ – ΔΙΑΚΟΡΤΕΣ
Οι ενδείξεισ και οι διακόπτεσ του πίνακα ελζγχουκα είναι εικονικά
προςομοιωμζνεσ ςτισ οκόνεσ των εκπαιδευομζνων.
1. Ρίεςθ κατάκλιψθσ αντλίασ καλάςςθσ.
2. Διαφορά πίεςθσ ςτο φίλτρο καλάςςθσ.
3. Ρίεςθ κατάκλιψθσ αντλίασ γλυκοφ νεροφ.
4. Στάκμθ νεροφ ςτθν δεξαμενι διαςτολισ.
5. Θερμοκραςία ειςόδου καλαςςινοφ νεροφ.
6. Θερμοκραςία γλυκοφ νεροφ ςτθν είςοδο του ψυγείου.
7. Θερμοκραςία καλαςςινοφ νεροφ ςτθν είςοδο του ψυγείου γλυκοφ
νεροφ.
8. Θερμοκραςία καλαςςινοφ νεροφ ςτθν είςοδο του ψυγείου λαδιοφ.
9. Θερμοκραςία καλαςςινοφ νεροφ ςτθν ζξοδο του ψυγείου λαδιοφ.
10. Θερμοκραςία καλαςςινοφ νεροφ ςτθν είςοδο του ψυγείου λαδιοφ.
11. Θερμοκραςία γλυκοφ νεροφ ςτθν ζξοδο του ψυγείου λαδιοφ.
12. Θερμοκραςία γλυκοφ νεροφ ςτθν είςοδο από τθν κφρια μθχανι.
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2.5.14

2.5.15

13. Θερμοκραςία γλυκοφ νεροφ ςτθν ζξοδο από τθν κφρια μθχανι.
14. Θερμοκραςία εξόδου γλυκοφ νεροφ όλων των κυλίνδρων.
15. Ρίεςθ λαδιοφ ςτθν είςοδο τθσ κφριασ μθχανισ.
16. Θερμοκραςία λαδιοφ ςτθν είςοδο ςτο ψυγείο.
17. Διαφορά πίεςθσ ςτα κερμά φίλτρα λαδιοφ.
18. Θερμοκραςία λαδιοφ ςτθν είςοδο ςτθν κφρια μθχανι.
19. Θερμοκραςία λαδιοφ ςτθν ζξοδο του ψυγείου.
20. Θερμοκραςία λαδιοφ ςτθν ζξοδο τθσ κφριασ μθχανισ.
21. Ρίεςθ κατάκλιψθσ αντλίασ καυςίμου
22. Διαφορά πίεςθσ ςτα φίλτρα καυςίμου.
23. Ρίεςθ αζρα ςτροβιλοφυςθτιρων.
24. Θερμοκραςία καυςαερίων προ και μετά τον ςτροβιλοφυςθτιρα.
25. Θερμοκραςία λαδιοφ ςτροβιλοφυςθτιρα.
26. Στροφόμετρο ςτροβιλοφυςθτιρα.
27. Θερμοκραςία οχετοφ εξαγωγισ.
28. Ρίεςθ καφςθσ κάκε κυλίνδρου ξεχωριςτά.
29. Ρίεςθ ςυμπίεςθσ κάκε κυλίνδρου ξεχωριςτά.
30. Ρυκνότθτα καυςαερίων εξόδου.
31. Ρυκνότθτα αζρα εκκίνθςθσ.
32. Στροφόμετρο κυρίου άξονα.
33. Ενδείκτθ περιςτροφισ ζλικασ.
34. Ρίεςθ ςτροφαλοκαλάμου.
35. Θερμοκραςία περιβάλλοντοσ.
36. Βολτόμετρο.
37. Αμπερόμετρα.
38. Ενδείκτθσ μεταβολισ βιματοσ πτερυγίων ζλικασ.
39. Ρίεςθ αναρρόφθςθσ καλαςςινοφ νεροφ.
40. Θερμοκραςία μθχανοςταςίου
41. Θερμοκραςία εδράνων ελικοφόρου άξονα.
42. Στροφόμετρα θλεκτρομθχανϊν.
43. Ενδείκτθσ λειτουργίασ μθχανιςμοφ πθδαλίου.
44. Ρίεςθ λαδιοφ ςτθν είςοδο του μειωτιρα.
45. Υγρόμετρο χϊρου.
46. Θερμοκραςία ωςτικοφ τριβζα.
47. Συχνόμετρο.
48. Βαττόμετρο.
ΔΙΑΚΟΡΤΕΣ-ΒΑΛΒΙΔΕΣ
Ο προςομοιωτισ πρζπει να είναι εφοδιαςμζνοσ με τα παρακάτω:
1. Διακόπτεσ εκκίνθςθσ και κράτθςθσ όλων των θλεκτροκινθτιρων
αντλιϊν και κινθτιρων, αεροςυμπιεςτϊν, φυγοκεντρικϊν
κακαριςτϊν και μθχανιςμοφ πθδαλίου.
2. Υποχρεωτικά οι διακόπτεσ αυτοί να είναι εφοδιαςμζνοι με ενδείξεισ
για τθν διαπίςτωςθ τθσ λειτουργικισ κατάςταςθσ που βρίςκεται
κάκε μθχάνθμα.
3. Υποχρεωτικά κα πρζπει να είναι εφοδιαςμζνθ με διακόπτεσ
επιλογισ λειτουργίασ των φίλτρων, των διπλϊν αντλιϊν του αυτοφ
ςκοποφ και των διπλϊν ψυγείων.
4. Υποχρεωτικά να υπάρχει δυνατότθτα αυτόματου και χειροκίνθτου
ελζγχου κερμοκραςιϊν, άνοιγμα ι κλείςιμο κυρίων βαλβίδων και
μθχανιςμοφ κζςθσ εντόσ ι εκτόσ των διαφόρων μθχανθμάτων.
ΚΥΙΟΣ ΘΛΕΚΤΙΚΟΣ ΡΙΝΑΚΑΣ
Ο προςομοιωτισ κα περιλαμβάνει τον θλεκτρικό πίνακα του πλοίου ςε
μορφι οκόνθσκαι ςε πραγματικι ςυςκευι.
Ο κφριοσ θλεκτρικόσ πίνακασ πρζπει να αντικατοπτρίηει ζναν πραγματικό
πίνακα ςε μορφι και λειτουργία και να περιζχει όλουσ τουσ ελζγχουσ, τισ
λειτουργίεσ, τουσ αυτόματουσ διακόπτεσ, εκκινθτζσ και τισ ενδείξεισ που
ςυνικωσ είναι απαραίτθτεσ πάνω ςε πραγματικοφσ πίνακεσ, παρζχοντασ
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αυτόματθ και χειροκίνθτθ λειτουργία.
Ο ΚΥΙΟΣ ΡΙΝΑΚΑΣ ΘΑ ΡΕΙΕΧΕΙ ΤΑ ΕΞΘΣ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ, ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ
ΤΥΡΟ ΡΛΟΙΟΥ:
1. Δφο ανεξάρτθτεσ Ντθηελογεννιτριεσ
2. Τομζα ξεχωριςτισ ςτροβιλογεννιτριασ (Turbo Generator)
3. Τομζα γεννιτριασ άξονα (Shaft Generator)
4. Ανεξάρτθτθ γεννιτρια ανάγκθσ (emergency) ςε ξεχωριςτό τομζα
5. Τομζα ςυγχρονιςμοφ / παραλλθλιςμοφ χειροκίνθτο και αυτόματο
6. Ζναν τομζα διακοπτϊν για όλα τουσ εκκινθτζσ
7. Ζναν τομζα διακοπτϊν για όλεσ τισ παροχζσ.
ΠΛΟΙ ΟΙ ΔΙΑΚΟΡΤΕΣ ΤΩΝ ΓΕΝΝΘΤΙΩΝ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΘΤΑ ΚΑΙ
ΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΡΩΣ ΡΑΑΚΑΤΩ:
1. Ταχεία υπερφόρτωςθ
2. Βραδεία υπερφόρτωςθ
3. Αναςτροφι ιςχφοσ
4. Χαμθλι τάςθ
5. Χαμθλι ςυχνότθτα
6. Διανομι μθ αναγκαίων φορτίων.
7. Πλεσ οι γεννιτριεσ κα ζχουν αυτόματο ρυκμιςτι τάςεωσ (AVR).
8. Πλεσ οι γεννιτριεσ κα ζχουν ρυκμιςτι ςτροφϊν του άξονα
(Governor).
ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΥΡΟ ΡΛΟΙΟΥ, ΘΑ ΡΕΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΡΟΣΟΜΟΙΩΣΘ
ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΣΤΑ ΡΑΑΚΑΤΩ:
Α. Ντθηελογεννιτριεσ
Το θλεκτρικό ςφςτθμα διανομισ κα περιλαμβάνει δφο (2)
Ντθηελογεννιτριεσ, οι οποίεσ κα είναι τφπου υψθλισ / μεςαίασ
ταχφτθτοσ μθχανζσ με όλα τα ηωτικά υποςυςτιματα νεροφ ψφξθσ,
ελαίου λίπανςθσ, αζρα εκκίνθςθσ, ςτροβιλοφορτιςτϊν, ψυγεία αζροσ
και καυςίμου.
Β. Συγχρονιςμόσ / Ραραλλθλιςμόσ
1. Ο τομζασ παραλλθλιςμοφ του πίνακα πρζπει να περιλαμβάνει
βολτόμετρα, ενδείκτθ ςυγχρονιςμοφ και ςυχνόμετρα, ϊςτε να είναι
δυνατι θ ανάγνωςθ των volt, διαφορά τάςθσ και ςυχνότθτασ όλων
των γεννθτριϊν.
2. Ζνα όργανο μζτρθςθσ MEGA-OHM για τθν ζνδειξθ πικανισ
διαρροισ ςτισ κφριεσ μπάρεσ,
3. Μία ςυςκευι ςφνδεςθσ με δίκτυο ξθράσ (shore connection) με
δυνατότθτα ελζγχου διαδοχισ φάςεων και ςταυροειδοφσ ςφνδεςθσ
των άκρων (εάν χρειάηεται) πριν γίνει θ ςφνδεςθ με τθν ξθρά.
Γ. Στροβιλογεννιτρια
1. Θ ςτροβιλογεννιτρια κα μοντελοποιθκεί με ςφςτθμα
ςτεγανότθτασ (sea system) είναι τφπου ςτεγανοφ ςυςτιματοσ, με
βαλβίδεσ αποςτράγγιςθσ, ρυκμιςτι ςτροφϊν (governor),
ςυςτιματα λίπανςθσ λαδιοφ και ςυμπυκνωτι ατμοφ με ςφςτθμα
ψφξθσ νεροφ.
2. Θ ςτροβιλογεννιτρια κα πρζπει να προςτατεφεται με
ςυναγερμοφσ, αυτόματο ςτοπ και αποςφνδεςθ ςφμφωνα με τισ
απαιτιςεισ των νθογνωμόνων.
Δ. Γεννιτρια άξονα / κινθτιρα (ΤΙ/ΤΟ)
Θα προςομοιωκεί μία ελεγχόμενθ με μετατροπζα (converter controlled)
γεννιτρια άξονοσ / κινθτιρα, με ςφςτθμα ελζγχου φορτίου ςτατομετατροπζα, μετατροπζα διζγερςθσ, ςυμπυκνωτι κακϊσ και ζλεγχο
ςυμπλζκτθ
Ε. Τομείσ εκκινθτϊν και διανομϊν
Οι τομείσ των εκκινθτϊν και των διανομϊν κα καλφπτουν όλουσ τουσ
θλεκτρικοφσ καταναλωτζσ ςτον προςομοιωτι.
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2.5.16
2.5.17
2.5.18

2.6
2.6.1

Θα υπάρχουν διακόπτεσ για όλουσ τουσ εκκινθτζσ κακϊσ επίςθσ για όλουσ
τουσ διανομείσ από τισ μπάρεσ 440 V.
To κφριο ςφςτθμα μεταςχθματιςτϊν 220 V κα τροφοδοτείται από τον
τομζα διανομϊν.
ΣΤ. Γεννιτρια ανάγκθσ / Ρίνακασ
Ο τομζασ γεννιτριασ ανάγκθσ πρζπει να ζχει όλεσ τισ ευκολίεσ για ζλεγχο
τάςεωσ, ζλεγχο ςυχνότθτοσ και τεςτ ολικισ διακοπισ (black out).
O πίνακασ ανάγκθσ κα περιλαμβάνει:
•Διακόπτεσ για όλα τα δίκτυα διανομισ 440 V ςε αυτόν το πίνακα.
•Μεταςχθματιςτι ανάγκθσ & 220 V διακόπτεσ διανομισ.
•Φορτωτζσ μπαταριϊν & DC24V διανομι.
Κατά τθν διάρκεια ολικισ διακοπισ (black out), ι γεννιτρια ανάγκθσ κα
εκκινεί και κα ςυνδζεται ςτο δίκτυο αυτομάτωσ. Πταν μία από τισ κφριεσ
γεννιτριεσ ζχει ςυνδεκεί ςτο δίκτυο, θ γεννιτρια ανάγκθσ κα ςταματάει.
Η. Διανομι θλεκτρικισ ιςχφοσ
Θ διανομι θλεκτρικισ ιςχφοσ κα χωρίηεται ςτισ τρεισ κφριεσ μπάρεσ.
Οι καταναλωτζσ δζον να είναι ομαδοποιθμζνοι ςε αντίςτοιχεσ μπάρεσ:
Μπάρα Ανάγκθσ:
1.
Ρθδάλιο
2.
Αντλία ανάγκθσ πυγκαϊάσ
3.
Ρίνακασ χειριςμοφ ανάγκθσ
4.
Μεταςχθματιςτισ ανάγκθσ
5.
Αεροςυμπιεςτισ ανάγκθσ
6.
Κφριοσ φορτωτισ μπαταριϊν
7.
Φορτωτισ μπαταριϊν εκκίνθςθσ
8.
Βίντηια ςωςιβίων λεμβϊν
9.
Σφςτθμα αςανςζρ (ανελκυςτιρα)
10. Αντλίεσ προλίπανςθσ δθηελογεννθτριϊν
11. Αντλίεσ προλίπανςθσ ςτροβιλογεννιτριασ
12. Ανεμιςτιρεσ παροχισ μθχανοςταςίου
13. Ανεμιςτιρεσ εξαγωγισ
14. Βοθκθτικζσ αντλίεσ νεροφ καλάςςθσ
15. Βοθκθτικζσ αντλίεσ γλυκοφ νεροφ χαμθλισ κερμοκραςίασ
16. Βοθκθτικζσ αντλίεσ γλυκοφ νεροφ υψθλισ κερμοκραςίασ
17. Διαχωριςτικά ακακάρτων υδάτων
18. Ρίνακεσ φωτιςμοφ
19. Σφςτθμα ελζγχου 24V
Κφρια Μπάρα ΙΙ: Μθχανιςμοί καταςτρϊματοσ και πρόςδεςθσ ςκάφουσ και
bow thruster.
Με δυνατότθτα να αποςυνδζεται χειροκίνθτα από τθν κφρια μπάρα Ι και
να απομονϊνει ζτςι τθν γεννιτρια άξονα, το bow thruster και τουσ
μθχανιςμοφσ πρόςδεςθσ του πλοίου από τουσ υπόλοιπουσ εκκινθτζσ
κινθτιρων / καταναλωτϊν με ςυχνζσ εκκινιςεισ / ςταματιματα και ποικίλα
φορτία.
Κφρια Μπάρα Ι: Πλοι οι υπόλοιποι καταναλωτζσ
Τα προςομοιοφμενα μοντζλα κα πρζπει να προςομοιϊνουν τα
εξαρτιματα, τισ διαδικαςίεσ και τα ςυςτιματα ελζγχου τουσ.
Θ πιςτότθτα των προςομοιοφμενων μοντζλων κα πρζπει να
τεκμθριϊνεται.
Το προςομοιοφμενο μοντζλο μθχανοςταςίου κα παρζχει δυνατότθτεσ που
να επιτρζπουν τθν ειςαγωγι και τθν επαναφορά δυςλειτουργιϊν ςε
κατάλλθλεσ ςτιγμζσ κατά τθ διάρκεια τθσ λειτουργίασ ανάλογα τθν
περίπτωςθ.
ΔΩΜΑΣΙΟ ΕΛΕΓΧΟΤ (CONTROL ROOM)
ΛΕΙΤΟΥΓΙΕΣ & ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΜΘΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ (ENGINE
CONTROL ROOM)
Το δωμάτιο ελζγχου μθχανοςταςίου, κα υποςτθρίηει τον ζλεγχο όλων των
12
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ςυςτθμάτων του προςομοιωτι και κα αποτελείται από τα εξισ μζρθ:
Α. Ρραγματικοφσ ςτακμοφσ χειριςμϊν (Local Operating Stations)
μθχανθμάτων τα οποία κα είναι κατϋελάχιςτον τα εξισ:
1.
Κφρια μθχανι.
2.
Θλεκτρολογικόσ πίνακασ παραλλθλιςμοφ γεννθτριϊν.
3.
Ρίνακασ πυρανίχνευςθσ και πυροπροςταςίασ.
4.
Ρίνακασ ελζγχου αντλιϊν και δικτφου φορτίου.
ημείωςη 1: εάν υπάρχουν πραγματικοί ςταθμοί χειριςμών για περιςςότερα
μηχανήματα θα βαθμολογείται καλφτερα ςφμφωνα με τον Πίνακα Κριτηρίων
Αξιολόγηςησ.

Β. Ρλιρθσ διαδραςτικόσ πίνακασ ελζγχου που κα αποτελείται από
τουλάχιςτον δφο(2) διαδραςτικζσ οκόνεσ LCD περίπου 58”-65’’, που κα
παρουςιάηουν τα μιμικά ςυςτθμάτων, υποςυςτθμάτων, δικτφων κ.λ.π.
του μθχανοςταςίου. Στον πίνακα ελζγχου κα υπάρχει πλιρθσ
διαγραμματικι απεικόνιςθ όλθσ τθσ εγκαταςτάςεωσ, μετά των δικτφων
κυρίων μθχανϊν και βοθκθτικϊν μθχανθμάτων με δυνατότθτα
εκτελζςεωσ επιτόπιων χειριςμϊν, ςε μθχανιματα – όπου κα φαίνονται
οι επιδράςεισ των χειριςμϊν αυτϊν ςτθν απεικόνιςθ τθσ εγκατάςταςθσ.
Ο Ρϊνακασ ελζγχου κα είναι ευζλικτοσ ϊςτε να προςαρμόηεται ανάλογα
με τον τφπο τθσ εγκατάςταςθσ πρόωςθσ και τον τφπο του πλοίου,
δίνοντασ τθν δυνατότθτα μελζτθσ και χειριςμοφ διαφόρων άλλων τφπων
μθχανοςταςίων (π.χ. ατμοκίνθτου ι θλεκτροκίνθτου πλοίου).Ο πίνακασ
ελζγχου κα αποτελείται από οκόνεσ (LCD, κατάλλθλα τοποκετθμζνεσ εν
ςειρά για τθν απεικόνιςθ όλου του μθχανοςταςίου ςε ςυνζχεια. Θ
λειτουργία να γίνεται είτε με αφι (touch screen) είτε με τθν χριςθ Θ/Υ
και ποντικιοφ.Τα όργανα ςτο προβαλλόμενο πίνακα ελζγχου κα είναι
προςομοιωμζνα.
ημείωςη 2. ε περίπτωςη επιπλζον διαδραςτικών οθονών LCD 58”-65’’ ςτον πίνακα
ελζγχου θα βαθμολογείται καλφτερα ςφμφωνα με τον Πίνακα Κριτηρίων
Αξιολόγηςησ.
ημείωςη 3. ε περίπτωςη που ςτον πίνακα ελζγχου θα υπάρχει η δυνατότητα
περιπάτου και αλληλεπδραςησ ςε εικονικό μηχανοςτάςιο με τριςδιάςτατη (3D)
απεικόνιςη μηχανημάτων και διάδραςη, θα βαθμολογείται καλφτερα ςφμφωνα με
τον Πίνακα Κριτηρίων Αξιολόγηςησ.

3
3.1
3.1.1

3.1.2
3.1.3

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΡΟΟΜΟΙΩΣΗ ΜΗΧΑΝΟΣΑΙΟΤ
Ακολουκοφν οι ειδικοί όροι για τον προςομοιωτι μθχανοςταςίου
ΠΑΡΑΔΟΗ/ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ/ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Ι. Ο Ανάδοχοσ με μζριμνα, ευκφνθ και δαπάνθ του κα αναλάβει τθ
μεταφορά, εγκατάςταςθ, ςφνδεςθ, δοκιμζσ παράδοςθσ και παραλαβισ του
εξοπλιςμοφ ςε πλιρθ και ικανοποιθτικι λειτουργία ςτισ εγκαταςτάςεισ του
ΚΕΣΕΝ/Μθχανικϊν.
ΙΙ. Θ μεταφορά των υπό προμικεια ειδϊν πραγματοποιείται ςφμφωνα με
τθν ιςχφουςα νομοκεςία. Ο Ανάδοχοσ αμζςωσ μετά τθ φόρτωςθ των υπό
προμικεια ειδϊν, είναι υποχρεωμζνοσ να γνωςτοποιιςει ςτθν αρμόδια
Υπθρεςία του ΥΝΑΝΡ (ΔΙΡΕΑ), κάκε ςτοιχείο ςχετικό με τθ φόρτωςθ και τθ
μεταφορά (άρκρο 211 του ν. 4412/2016).
Θ εγκατάςταςθ-παράδοςθ κα πραγματοποιθκεί εντόσ ζξι (06) μηνϊν από
τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
Θ παραλαβι του εξοπλιςμοφ (οριςτικι ποιοτικι και ποςοτικι) κα γίνει
μετά τθν εγκατάςταςθ του εξοπλιςμοφ, ςε κατάςταςθ πλιρουσ
λειτουργίασ ςτο χϊρο εγκατάςταςθσ του ΚΕΣΕΝ/Μθχανικϊν, ωσ ειδικότερα
ορίηεται από τθν ςχετικι κείμενθ νομοκεςία, από Επιτροπι
Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ θ οποία κα ςυγκροτθκεί ειδικά για τθν
εν λόγω προμικεια.
Ο Ανάδοχοσ υποχρεϊνεται να δϊςει οποιαδιποτε ςτοιχεία προζλευςθσ
των υλικϊν ικελε ηθτιςει ο φορζασ για τθ διαπίςτωςθ τθσ ποιότθτασ και
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3.1.4

3.1.5

3.1.6

των χαρακτθριςτικϊν τουσ.
Ο φορζασ διατθρεί το δικαίωμα να ελζγχει κάκε προςκομιηόμενο είδοσ και
ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυμμορφϊνεται με τισ οδθγίεσ των αρμοδίων
υπθρεςιϊν του φορζα, για είδοσ το οποίο δεν εκπλθρϊνει τουσ
ςυμβατικοφσ όρουσ, που αναφζρονται ςτθν ποιότθτα και τα
χαρακτθριςτικά του.
Θ παραλαβι του εξοπλιςμοφ κα γίνει ςτο χϊρο εγκατάςταςθσ του
ΚΕΣΕΝ/Μθχανικϊν. Ωσ χρόνοσ παραλαβισ ορίηεται διάςτθμα ενόσ (01)
μθνόσ από τθν θμερομθνία εγκατάςταςθσ- παράδοςθσ από τον Ανάδοχο
και εφόςον πραγματοποιθκεί ικανόσ αρικμόσ δοκιμαςτικϊν λειτουργιϊν
κατά τθν κρίςθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ,
το υπό προμικεια είδοσ, κα παραλθφκεί οριςτικά.
Τυχόν βλάβεσ κατά τθ διάρκεια των δοκιμϊν βαρφνουν τον Ανάδοχο, ο
οποίοσ οφείλει με μζριμνα, ευκφνθ και δαπάνθ του να τισ αποκαταςτιςει
άμεςα. Μετά τθν αποκατάςταςθ τυχόν βλαβϊν ακολουκεί εκ νζου δοκιμι
του ςυςτιματοσ.
Οι διαγωνιηόμενοι Υποψιφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να υποβάλλουν ςτθν
τεχνικι τουσ προςφορά και όλα τα αναγκαία ςτοιχεία για τθ διαςφάλιςθ
των ςυνκθκϊν για τθν τεχνικά άρτια εγκατάςταςθ και κζςθ ςε πλιρθ
λειτουργία του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ. Στθν τεχνικι προςφορά, κα
αναφζρουν όλα τα αναγκαία τεχνικά ςτοιχεία (βάρθ, ενδεικτικι διάταξθ με
διαςτάςεισ των επί μζρουσ ςυςκευϊν, διαςτάςεισ και διαδρομζσ καναλιϊν
κλπ.) που απαιτοφνται για τθν προετοιμαςία από το ΚΕΣΕΝ/Μθχανικϊν του
χϊρου όπου ο Ανάδοχοσ κα εγκαταςτιςει τον εξοπλιςμό.
Ο Ανάδοχοσ υποχρεϊνεται να εκτελζςει πλιρωσ τθν εγκατάςταςθ του
εξοπλιςμοφ και να τον δοκιμάςει και παραδϊςει ςε πλιρθ λειτουργία
ςτουσ διατικζμενουσ χϊρουσ του ΚΕΣΕΝ/Μθχανικϊν με δικό του
ειδικευμζνο και αςφαλιςμζνο προςωπικό, με δικι του ολοκλθρωτικά
ευκφνθ, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ τζχνθσ και τθσ επιςτιμθσ και τθ
λοιπι ςχετικι νομοκεςία του ελλθνικοφ κράτουσ, τισ οδθγίεσ και τα ςχζδια
του καταςκευαςτικοφ οίκου και τζλοσ, τισ οδθγίεσ του ΚΕΣΕΝ/Μθχανικϊν.
Θ εγκατάςταςθ των μθχανθμάτων, των ςυςκευϊν και των ςυςτθμάτων κα
γίνει ςτουσ αντίςτοιχουσ χϊρουσ του ΚΕΣΕΝ/Μθχανικϊν που κα
υποδειχκοφν από αυτό για τθν εγκατάςταςθ του εξοπλιςμοφ.
Με μζριμνα, ευκφνθ και δαπάνθ του Αναδόχου, θ εγκατάςταςθ των
μθχανθμάτων, των ςυςκευϊν και των ςυςτθμάτων κακϊσ και τα υλικά που
κα χρθςιμοποιθκοφν κα πρζπει να καλφπτουν πλιρωσ τουσ ςχετικοφσ
κανονιςμοφσ, τθν Ευρωπαϊκι και Εκνικι νομοκεςία, αναφορικά με τισ
θλεκτρολογικζσ και θλεκτρονικζσ εγκαταςτάςεισ και ςυςκευζσ, και τισ
θλεκτρομθχανολογικζσ εγκαταςτάςεισ/ςυςκευζσ/εξοπλιςμό, τθν αςφάλεια
και υγιεινι και να διαςφαλίηουν τθν ομαλι και πλιρθ λειτουργία των
θλεκτρολογικϊν και μθχανολογικϊν εγκαταςτάςεων των κτιριακϊν
υποδομϊν του ΚΕΣΕΝ/Μθχανικϊν. Ο Ανάδοχοσ με μζριμνα, ευκφνθ και
δαπάνθ του, κα προβαίνει ςε όλεσ τισ απαραίτθτεσ εργαςίεσ/προςφορά
τυχόν επιπρόςκετου εξοπλιςμοφ για τθν επίτευξθ των ανωτζρω. Με τθν
τεχνικι προςφορά να κατατεκεί Υπεφκυνθ Διλωςθ του νομίμου/ων
εκπροςϊπου/ων του Υποψθφίου Αναδόχου αναφορικά με τθν πλιρωςθ
τθσ απαίτθςθσ τθσ εν λόγω παραγράφου.
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3.1.7

3.1.8

3.2
3.2.1

3.3
3.3.1

Ι. Το ΚΕΣΕΝ/Μθχανικϊν υποχρεοφται να παρζχει μόνο το χϊρο
εγκατάςταςθσ. Για τθν προετοιμαςία του χϊρου υπεφκυνοσ είναι ο
Ανάδοχοσ.
ΙΙ. Σε περίπτωςθ που απαιτείται ιδιαίτερθ μζριμνα/εκτζλεςθ εργαςιϊν από
πλευράσ τροφοδοςίασ ςτουσ χϊρουσ εγκατάςταςθσ των μθχανθμάτων,
των ςυςκευϊν και των ςυςτθμάτων με τουσ απαραίτθτουσ πίνακεσ
διανομισ και αςφάλιςθσ του θλεκτρικοφ ρεφματοσ, κλιματιςμοφ, τοπικισ
δικτφωςθσ κα γίνεται με μζριμνα, ευκφνθ και δαπάνθ του Αναδόχου. Οι
εργαςίεσ ςφνδεςθσ από τον πίνακα διανομισ μζχρι το μθχάνθμα με τα
απαραίτθτα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν κα βαρφνουν τον Ανάδοχο και
κα πλθροφν τουσ κανονιςμοφσ αςφαλείασ των χϊρων εγκατάςταςθσ.
ΙΙΙ. Θ διαμόρφωςθ του δαπζδου ςτιριξθσ και τα αναγκαία μζςα και υλικά
ςτιριξθσ των μθχανθμάτων και ςυςκευϊν κα γίνουν με μζριμνα, ευκφνθ
και δαπάνθ του Αναδόχου ζτςι ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ άρτια λειτουργία
του και θ άνετθ χριςθ και εκπαίδευςθ του προςωπικοφ. Οι απαιτήςεισ ςε
ιςχφ των ηλεκτρικϊν λήψεων θα αναφζρονται ςτισ Σεχνικζσ Προςφορζσ.
IV. Ρριν τθν υποβολι των τεχνικϊν προςφορϊν είναι απαραίτθτθ θ
επίςκεψθ/επιτόπια αυτοψία των Υποψθφίων Αναδόχων ςτο χϊρο
εγκατάςταςθσ του υπό προμικεια εξοπλιςμοφ του ΚΕΣΕΝ/Μθχανικϊν,
κατόπιν αιτιματόσ τουσ ςτο ΚΕΣΕΝ/Μθχανικϊν, ϊςτε να εκτιμθκοφν
λεπτομερϊσ οι απαιτοφμενεσ εργαςίεσ. Θ εν λόγω επίςκεψθ/αυτοψία κα
βεβαιϊνεται από το ΚΕΣΕΝ/Μθχανικϊν, και αντίςτοιχθ βεβαίωςθ κα
προςκομίηεται με τθν τεχνικι προςφορά από τουσ Υποψθφίουσ
Αναδόχουσ.
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται για τθν ζγκαιρθ ενθμζρωςθ τθσ Ανακζτουςασ
Αρχισ *ΚΕΣΕΝ/Μθχανικϊν και Διεφκυνςθ Ρρομθκειϊν και Εποπτείασ
Αποκθκϊν (ΔΙΡΕΑ)+- τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα,
πριν τθν ζναρξθ οποιονδιποτε εργαςιϊν, προκειμζνου να ετοιμαςτοφν οι
ςχετικοί χϊροι όπου απαιτείται.
ΣΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΡΟΟΜΟΙΩΣΗ ΜΗΧΑΝΟΣΑΙΟΤ
Ι. Κατά τθν παράδοςθ των μθχανθμάτων, ςυςτθμάτων και ςυςκευϊν να
δοκεί μια πλιρθσ ςειρά τεχνικϊν εγχειριδίων με ςαφείσ οδθγίεσ χριςθσ και
λειτουργίασ του μθτρικοφ καταςκευαςτικοφ οίκου (Operation Manuals) με
αναλυτικι περιγραφι των αντίςτοιχων πρωτοκόλλων και λειτουργιϊν για
όλεσ τισ αντίςτοιχεσ εφαρμογζσ ςτθν αγγλικι γλϊςςα και ςτθν ελλθνικι
όπου αυτι είναι διακζςιμθ, κακϊσ και ςχεδίων, διαγραμμάτων και κάκε
άλλθ πλθροφορία για τθν ορκι χριςθ, ζλεγχο, ςυντιρθςθ και εντοπιςμό
κάκε ανωμαλίασ ςτθ λειτουργία των μθχανθμάτων, ςυςτθμάτων και
ςυςκευϊν, ςτθν αγγλικι γλϊςςα ι ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, ςτο ΚΕΣΕΝ
Μθχανικϊν όπου κα πραγματοποιθκοφν οι ςχετικζσ προμικειεσ.
ΙΙ. Τα τεχνικά εγχειρίδια να δοκοφν ςε ζντυπθ και ςε θλεκτρονικι μορφι
(τουλάχιςτον ζνα αντίτυπο ςε ζκαςτθ μορφι).
ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΡΟΟΜΟΙΩΣΗ ΜΗΧΑΝΟΣΑΙΟΤ
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εκπαιδεφςει με δαπάνθ του, πάνω ςτθ
λειτουργία του ςυςτιματοσ τρεισ (03) τουλάχιςτον εκπαιδευτζσ τθσ Σχολισ
για τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ μζρεσ, (5 θμζρεσ Χ 6 ϊρεσ θμερθςίωσ
= 30 ϊρεσ ςυνολικά) πιςτοποιϊντασ τουσ αναλόγωσ, δίνοντασ επιπρόςκετα
βεβαίωςθ παροχισ τεχνικϊν/μεκόδων εκπαίδευςθσ που περιλαμβάνουν
τθν χριςθ του προςομοιωτι όπωσ ορίηει θ ανακεωρθμζνθ Διεκνι
Σφμβαςθ STCW (2010 Manila), όπωσ ιςχφει. Θ εκπαίδευςθ κα
πραγματοποιθκεί εντόσ του ςυμβατικοφ χρόνου. Επίςθσ να δοκεί ζνα
ςφνολο αςκιςεων – ςεναρίων για κάκε είδοσ πλοίου. Να εκπαιδευτεί ο
εκπαιδευτισ ςτθν δθμιουργία νζων αςκιςεων ςεναρίων και να δοκοφν
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3.3.2

3.4
3.4.1

3.4.2

μζχρι τρεισ (03) πιςτοποιιςεισ εκπαιδευτι εκπαιδευτϊν.
Να υποβλθκεί κατά τθν τεχνικι προςφορά πλιρεσ αναλυτικό πρόγραμμα
εκπαίδευςθσ (προςδιοριςμόσ περιεχομζνου εκπαίδευςθσ για τουσ
εκπαιδευόμενουσ, προτεινόμενεσ ϊρεσ εκπαίδευςθσ ανά κεματικι
ενότθτα, κεματολογία, διάρκεια ςε ϊρεσ ανά ομάδα εκπαιδευόμενων για
κάκε κεματικό αντικείμενο, αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ τθσ
εκπαίδευςθσ ςε επίπεδο προτεινόμενων ωρϊν διδαςκαλίασ, εκπαιδευτζσ
και κατάλογο με το ςχετικό εκπαιδευτικό υλικό και άλλο τεκμθριωτικό
υλικό) που κα χρθςιμοποιθκεί κατά τθ διάρκεια τθσ εκπαίδευςθσ. Θ
εκπαίδευςθ κα περιλαμβάνει τόςο τα κζματα χειριςμοφ και λειτουργίασ
του υπό προμικεια είδουσ όςο και για τθν απρόςκοπτθ και
αποτελεςματικι λειτουργία/ςυντιρθςθ του εξοπλιςμοφ.
Θ εκπαίδευςθ και το εκπαιδευτικό υλικό κα είναι ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει με δαπάνθ του τθν πραγματοποίθςθ τθσ
εκπαίδευςθσ, θ οποία κα πραγματοποιθκεί με εκπαιδευτζσ του Αναδόχου.
Θ εκπαίδευςθ κα πραγματοποιθκεί κατόπιν ςυνεννόθςθσ του Αναδόχου με
το ΚΕΣΕΝ/Μθχανικϊν.
Θ πραγματοποίθςθ τθσ εκπαίδευςθσ κα γίνεται ςτο ΚΕΣΕΝ/Μθχανικϊν
μετά τθν εγκατάςταςθ των μθχανθμάτων, των ςυςκευϊν και των
ςυςτθμάτων και κα ζχει ολοκλθρωκεί εντόσ του χρόνου παράδοςθσ
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.2.
Το εκπαιδευτικό υλικό που απαιτείται να παρζχεται από τον Ανάδοχο για
τθν υποςτιριξθ και τθν ενίςχυςθ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ κα είναι
ςε μορφι ζντυπθ, CD ι/και ιςτοςελίδα ανά εκπαιδευόμενο.
Ο Ανάδοχοσ κα χορθγιςει πιςτοποιθτικό παρακολοφκθςθσ τθσ
εκπαίδευςθσ ςε ζκαςτο εκπαιδευόμενο.
Ο Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ υποχρεοφται επίςθσ να δθλϊςει ςτθν τεχνικι του
προςφορά ότι κα διακζςει ςτθν Ελλάδα κατάλλθλα εκπαιδευμζνο
προςωπικό (πζραν και ανεξάρτθτα του αντίςτοιχου τεχνικοφ προςωπικοφ
για παροχι υπθρεςιϊν εγκατάςταςθσ, ςυντιρθςθσ), για τθν επίδειξθ του
προςφερόμενου εξοπλιςμοφ ωσ και τθν εκπαίδευςθ του προςωπικοφ τθσ
αρμόδιασ Υπθρεςίασ τόςο επί του πλιρουσ φάςματοσ των δυνατοτιτων
που παρζχουν όςο επί τθσ απρόςκοπτθσ και αποτελεςματικισ λειτουργίασ
του εξοπλιςμοφ.
Σε περίπτωςθ που ο Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν διακζτει το ωσ άνω
προςωπικό, πρζπει ςτθν τεχνικι προςφορά του να υποβλθκεί βεβαίωςθ
του μθτρικοφ οίκου υπογεγραμμζνθ από νόμιμο/ουσ εκπρόςωπο/ουσ ότι θ
εκπαίδευςθ κα γίνει από δικό του εξειδικευμζνο προςωπικό ςτθν Ελλθνικι
ι Αγγλικι γλϊςςα με διερμθνεία ςτθν Ελλθνικι και με τουσ όρουσ που
αναφζρονται ςτο παρόν εδάφιο. Θ εν λόγω βεβαίωςθ να ςυνοδεφεται από
επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, ςε περίπτωςθ που δεν είναι
ςτα ελλθνικά.
ΕΓΓΤΗΜΕΝΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΡΟΟΜΟΙΩΣΗ ΜΗΧΑΝΟΣΑΙΟΤ
Ολόκλθροσ ο προςομοιωτισ κα ςυνοδεφεται από εγγυθμζνθ λειτουργία
για ζξι (6) τουλάχιςτον ζτθ με υποχρζωςθ επιςκευισ και αντικατάςταςθσ
εξαρτιματοσ όταν θ βλάβθ οφείλεται ςε ελαττωματικό εξάρτθμα ι κακι
εργαςία εκ μζρουσ του καταςκευαςτι (ο χρόνοσ μετράται από τθν
θμερομθνία οριςτικισ παραλαβισ του προςομοιωτι). Μεγαλφτεροσ
χρόνοσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ κα κεωρθκεί πλεονζκτθμα ςφμφωνα με
τον Ρίνακα Κριτθρίων Αξιολόγθςθσ.
Θ επιςκευι κα πρζπει να ζχει ολοκλθρωκεί εντόσ εικοςιπζντε (25) θμερϊν
από τθ γνωςτοποίθςθ τθσ βλάβθσ ςτον προμθκευτι. Ο Ανάδοχοσ κα
υπόκειται ςε πρόςτιμο για κάκε θμζρα κακυςτζρθςθσ επιςκευισ τθσ
διαπιςτωκείςασ βλάβθσ, πζραν των εικοςιπζντε (25) θμερϊν, και ςε
περίπτωςθ μθ αντικατάςταςθσ του εξοπλιςμοφ ςφμφωνα με τθν
παράγραφο 3.4.6 τθσ παροφςθσ, ίςο με ποςοςτό 0,05% επί τθσ ςυνολικισ
αξίασ τθσ Συμβατικισ τιμισ. Το εν λόγω πρόςτιμο δεν κα υπερβαίνει το
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3.4.3
3.4.4
3.4.5

3.4.6

3.4.7

3.5
3.5.1

3.5.2

3.6
3.6.1

3.6.2

25% τθσ Συμβατικισ τιμισ.
Το ςυνολικό κόςτοσ αποκατάςταςθσ (ανταλλακτικά, εργατικά, μετάβαςθ
κ.τ.λ.) κατά τθ διάρκεια τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ βαραίνει τον Ανάδοχο.
Ο επιτρεπόμενοσ χρόνοσ ακινθτοποίθςθσ κατά τθ διάρκεια τθσ εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ δεν πρζπει να ξεπερνά τον ζνα μινα ετθςίωσ.
Εναλλακτικά ςε περίπτωςθ που θ επιςκευι κακυςτεριςει πλζον του
προβλεπόμενου χρονικοφ διαςτιματοσ, ο Ρρομθκευτισ υποχρεοφται να
παραδϊςει ςτθν Υπθρεςία άλλθ λειτουργοφςα ςυςκευι, ίδιων ι
ανϊτερων τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν, μζχρι τθν αποκατάςταςθ τθσ βλάβθσ
τθσ πρϊτθσ (repair by replacement).
Στο πλαίςιο τθσ εξαετοφσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ να παρζχονται επιπλζον
και όλεσ οι τυχόν προβλεπόμενεσ από τα εγχειρίδια – οδθγίεσ του
καταςκευαςτι προγραμματιςμζνεσ ςυντθριςεισ και αναβακμίςεισ,
αδαπάνωσ για τον Φορζα (ανταλλακτικά, λογιςμικό, υλικά, εργατικά,
κόςτοσ μεταφοράσ – μετάβαςθσ – διαμονισ).
Με τθν παράδοςθ να υποβλθκεί ζγγραφθ διλωςθ για τθν προτεινόμενθ
διάρκεια τθσ περιόδου εγγυθμζνθσ λειτουργίασ καλισ λειτουργίασ από τθν
θμερομθνία οριςτικισ παραλαβισ του εξοπλιςμοφ. Επιςθμαίνεται ότι είναι
ςτθν ευχζρεια των υποψθφίων να προςφζρουν περίοδο εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ μεγαλφτερθ τθσ ελάχιςτθσ ηθτοφμενθσ των ζξι (06) ετϊν, από
τθν οριςτικι παραλαβι του ςυνόλου του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ και
το ςτοιχείο αυτό κα λάβει μεγαλφτερθ βακμολογία ςτθν τεχνικι
αξιολόγθςθ όπωσ ο χρόνοσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ καλισ λειτουργίασ
περιλαμβάνεται ςτθν Ομάδα Βϋ των Κριτθρίων Αξιολόγθςθσ του
ςυγκεκριμζνου προςφερόμενου Είδουσ.
ΕΞΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΗ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΠΡΟΟΜΟΙΩΣΗ
ΜΗΧΑΝΟΣΑΙΟΤ
Με τθν τεχνικι προςφορά κα δοκεί γραπτι βεβαίωςθ του Υποψθφίου
Αναδόχου ι του καταςκευαςτι, ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι με επίςθμθ
μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ςε περίπτωςθ που δεν είναι ςτθν
ελλθνικι, αναφορικά με τθ δυνατότθτασ προμικειασ ανταλλακτικϊν για
δζκα (10) τουλάχιςτον χρόνια με προκεςμία παράδοςθσ μζχρι ζνα (1) μινα
από τθν θμερομθνία παραγγελίασ.
Ο Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα υποβάλλει με τθν τεχνικι προςφορά ζναν
πίνακα με τα κφρια ανταλλακτικά κάκε εξοπλιςμοφ όπου κα αναγράφονται
τουλάχιςτον τα part numbers.
ΔΙΑΦΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΝ ΠΡΟΟΜΟΙΩΣΗ ΜΗΧΑΝΟΣΑΙΟΤ
Ο Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ, ι/και ο καταςκευαςτισ, εφόςον το υπό
προμικεια είδοσ (προςομοιωτισ μθχανοςταςίου) καταςκευάηεται από
διαφορετικό από τον Υποψιφιο Ανάδοχο οικονομικό φορζα, κα πρζπει να
διακζτει Ριςτοποιθτικό Συςτιματοσ Διαχείριςθσ Ροιότθτασ κατά ΕΝ ISO
9001:2015 ι νεότερο ι άλλο ιςοδφναμο από διαπιςτευμζνο φορζα
πιςτοποίθςθσ ςε ιςχφ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ. Κατά τθν
κατάκεςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, να κατατεκεί αντίγραφο του ανωτζρω
πιςτοποιθτικοφ, το οποίο κα πρζπει να είναι εν ιςχφ, νομίμωσ
επικυρωμζνο. Σε περίπτωςθ που το πιςτοποιθτικό δεν είναι ςτα Ελλθνικά,
να προςκομιςτεί επίςθμθ μετάφραςθ αυτοφ ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα και
νομίμωσ επικυρωμζνο.
Το ςφνολο των προςφερόμενων ειδϊν να διακζτει Ριςτοποίθςθ ωσ εξισ:
(Α) Ριςτοποιθτικά Σιμανςθσ CE (CE Mark ι Wheel Mark ι άλλο
αντίςτοιχο/ιςοδφναμο Ριςτοποιθτικό Σιμανςθσ), ϊςτε να ικανοποιοφνται
οι αντίςτοιχεσ απαιτιςεισ τθσ Ε.Ε , ςφμφωνα με τθν «Απόφαςθ αρικ.
768/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου τθσ
09/07/2008 όπωσ ιςχφουν για το κοινό πλαίςιο εμπορίασ προϊόντων και
κατάργθςθ τθσ απόφαςθσ 93/465/ΕΟΚ του Συμβουλίου» και τον
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«Κανονιςμό (ΕΚ) αρικ. 765/2008 τθσ 09/07/2008 όπωσ ιςχφουν για τον
κακοριςμό των απαιτιςεων διαπίςτευςθσ και εποπτείασ τθσ αγοράσ όςον
αφορά τθν εμπορία των προϊόντων και για τθν κατάργθςθ του κανονιςμοφ
(ΕΟΚ) αρικ. 339/93 του Συμβουλίου» όπωσ ιςχφει ςιμερα και τθσ Οδθγίασ
96/98/ΕΚ ςχετικισ με τον εξοπλιςμό των πλοίων όπωσ ιςχφει, όπου
απαιτείται και όπου βρίςκει αυτι εφαρμογι για τον προςφερόμενο
εξοπλιςμό. Σε περίπτωςθ που κάποιο εκ των ειδϊν του προςφερόμενου
εξοπλιςμοφ εξαιρείται βάςει νομοκεςίασ από το να φζρει ςιμανςθ CE, ο
Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ να το τεκμθριϊνει επαρκϊσ ςτθν τεχνικι του
προςφορά.
(Β) Πςον αφορά ςτουσ θλεκτρονικοφσ υπολογιςτζσ κα πρζπει να
υποβάλλονται επίςθσ πιςτοποιθτικά για τα κάτωκι ι ιςοδφναμα αυτϊν:
-Θλεκτρομαγνθτικισ ςυμβατότθτασ (EMC) και θλεκτρομαγνθτικϊν
παρεμβολϊν (EMI),
- Εξοικονόμθςθσ ενζργειασ (energy Star 5.0) και
- Ριςτοποίθςθ EPEAT Gold.

4
4.1

4.2

4.3

Τα ανωτζρω (Α) και (Β) πιςτοποιθτικά να κατατεκοφν κατά τθν παράδοςθ.
Κατά τθν κατάκεςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, να κατατεκεί Υπεφκυνθ
Διλωςθ του/των νομίμου/ων εκπροςϊπου/ων του Υποψθφίου Αναδόχου
ςχετικά με τθν πλιρωςθ τθσ εν λόγω απαίτθςθσ, κακϊσ και ότι δεςμεφεται
με μζριμνα, ευκφνθ και δαπάνεσ του να προςκομίςει αντίγραφα των
ανωτζρω πιςτοποιθτικϊν κατά τθν παράδοςθ των ειδϊν.
ΟΜΑΔΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
Τα κριτιρια τεχνικισ αξιολόγθςθσ κατατάςςονται ςτισ ομάδεσ:
Α. Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν και Ροιότθτασ Απόδοςθσ.
Β. Τεχνικισ Υποςτιριξθσ και Κάλυψθσ.
Κάκε ομάδα χωρίηεται ςε μία ι περιςςότερεσ υποομάδεσ, οι ςυντελεςτζσ
βαρφτθτασ και οι βακμοί των οποίων δίνονται ςτον παρακάτω Ρίνακα. Για
κάκε προςφορά βακμολογοφνται τα επιμζρουσ ςτοιχεία των ομάδων (ι
υποομάδων). Θ βακμολογία κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από
100-120 βακμοφσ. Θ βακμολογία των επί μζρουσ ςτοιχείων των
προςφορϊν είναι 100 βακμοί για τισ περιπτϊςεισ που ικανοποιοφνται
ακριβϊσ όλοι οι όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν. Θ βακμολογία αυτι
αυξάνεται ζωσ 120 βακμοφσ όταν υπερκαλφπτονται οι τεχνικζσ
προδιαγραφζσ. Θ ςυνολικι βακμολογία κυμαίνεται από 100 ζωσ 120
βακμοφσ.
Για τισ παραπάνω ομάδεσ ορίηεται ςχετικόσ ςυντελεςτισ βαρφτθτασ που
ανζρχεται ςε ποςοςτό επί τοισ εκατό 80 και 20 για κάκε ομάδα αντίςτοιχα.
Το άκροιςμα των ςχετικϊν ςυντελεςτϊν βαρφτθτασ των Ομάδων
Κριτθρίων Αξιολόγθςθσ ανζρχεται ςε 100. Θ βακμολόγθςθ και κατάταξθ
των προςφορϊν γίνεται ςφμφωνα με τον τφπο:
U = ς1*Κ1 + ς2*Κ2+ ……..+ςν*Κν (1)
Ππου «ςν» είναι ο ςυντελεςτισ βαρφτθτασ του κριτθρίου ανάκεςθσ Κν και
ιςχφει ς1+ς2+….+ςν = 1.
Κάκε κριτιριο αξιολόγθςθσ βακμολογείται αυτόνομα με βάςθ τα ςτοιχεία
τθσ προςφοράσ.
Θ ςτακμιςμζνθ βακμολογία του κάκε ςτοιχείου των ομάδων είναι το
γινόμενο του επί μζρουσ ςυντελεςτι βαρφτθτασ του ςτοιχείου επί τθ
βακμολογία του και θ ςυνολικι βακμολογία τθσ κάκε προςφοράσ είναι το
άκροιςμα των ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν όλων των ςτοιχείων και των
δφο ομάδων. Θ τελικι βακμολογία με βάςθ τα παραπάνω κυμαίνεται από
18
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5
5.1

100 ζωσ 120 βακμοφσ.
ΜΕΘΟΔΟ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Για τθν βακμολόγθςθ των ςτοιχείων του πίνακα αξιολόγθςθσ κα
χρθςιμοποιθκεί ο παρακάτω μακθματικόσ τφποσ:
Βακμόσ = 100+20 * (Μ προςφ. – Μ ελαχ.) / (Μ μζγ. – Μ ελαχ.),
Ππου:
«Μ προςφ.» είναι θ προςφερόμενθ τιμι/υπερκάλυψθ του όρου βάςει τθσ
προςφοράσ του Υποψθφίου Αναδόχου
«Μ ελαχ.» είναι θ ελάχιςτθ τιμι/ικανοποίθςθ του όρου βάςει τθσ
παροφςασ τεχνικισ προδιαγραφισ
«Μ μζγ.» είναι θ μζγιςτθ τιμι βάςει τθσ παροφςασ τεχνικισ προδιαγραφισ
ι ςε περίπτωςθ που ορίηεται θ μζγιςτθ υπερκάλυψθ του όρου βάςει του
ςυνόλου προςφορϊν των Υποψθφίων Αναδόχων.
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ΠΙΝΑΚΑ ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ

ΤΝΣΕΛΕΣΗ
ΒΑΡΤΣΗΣΑ *%+

2.2
2.2.1
2.5.1

(22)
10

2.2.6

10

2.2.14(ΙΧ)

2

2.3
2.4.1 (1)

(5)
1

2.4.1(2)

1

2.4.2 (Ι, V)

1

2.3.2 (VI)

2

2.5
2.5.1(2)

(28)
3

2.5.1 (III.γ.)

3

2.2.12
2.5.1

7

2.2.12
2.5.1

7

2.5.6

8

2.6
2.2.1
2.6.1

25
5

ΟΜΑΔΑ Α
ΓΕΝΙΚΑ
Αριθμόσ θζςεων εκπαιδευομζνων
(Εάν περιλαμβάνονται περιςςότεροι από ζξι (6) ζωσ και δζκα (10)
ςτακμοί εργαςίασ εκπαιδευομζνων κα βακμολογείται καλφτερα)
Κατηγορίεσ πλοίων
(Επιπλζον κατθγορίεσ πλοίων κα κεωρθκοφν πλεονζκτθμα)
Λάμπα εφεδρείασ
(Επιπλζον λάμπεσ εφεδρείασ κα κεωρθκοφν πλεονζκτθμα)
ΣΑΘΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΗ
Οθόνεσ μόνιτορ τφπου LED
(Μεγαλφτεροσ αρικμόσ κα κεωρθκεί πλεονζκτθμα)
Οθόνεσ μόνιτορ τφπου LED
(Μεγαλφτερθ διαγϊνιοσ κα κεωρθκεί πλεονζκτθμα)
Σαχφτητα ζγχρωμησ εκτφπωςησ
(Μεγαλφτερθ ταχφτθτα και διάςταςθ Α3ζγχρωμθσ εκτφπωςθσ κα
κεωρθκεί πλεονζκτθμα)
Πρόςθετα τόνερ
(επιπλζον τόνερ κα κεωρθκοφν πλεονζκτθμα)
ΣΑΘΜΟ ΕΡΓΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΟΜΕΝΟΤ
Οθόνεσ μόνιτορ τφπου LED
(Μεγαλφτεροσ αρικμόσ οκονϊν κα κεωρθκεί πλεονζκτθμα)
Διαγϊνιοσ
(μεγαλφτερθ διαγϊνιοσ κα κεωρθκεί πλεονζκτθμα)
Χειριςτήρια ελζγχου κφριασ μηχανήσ ςε θζςεισ εκπαιδευομζνων
(Εάν ςε κάκε κζςθ εκπαιδευομζνων υπάρχουν πραγματικά
χειριςτιρια ελζγχου κφριασ μθχανισ κα βακμολογείται καλφτερα).
Κονςόλα ανάγνωςησ/αναγνϊριςησ ςυναγερμϊν κφριασ μηχανήσ
και βοηθητικϊν ςε κάθε θζςη εκπαιδευομζνων
(Εάν ςε κάκε κζςθ εκπαιδευομζνων υπάρχει Κονςόλα
ανάγνωςθσ/αναγνϊριςθσ ςυναγερμϊν
κφριασ μθχανισ και
βοθκθτικϊν κα βακμολογείται καλφτερα).
ΛΟΓΙΜΙΚΟ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ
(Θ φπαρξθ λογιςμικοφ εικονικισ πραγματικότθτασ και
βακμολογείται καλφτερα).
ΔΩΜΑΣΙΟ ΕΛΕΓΧΟΤ (CONTROL ROOM)
Πραγματικοί ςταθμοί χειριςμϊν για περιςςότερα μηχανήματα
(Θ φπαρξθ πραγματικϊν ςτακμϊν χειριςμϊν (Local Operating
Stations) πζραν των ελάχιςτων κα βακμολογείται καλφτερα).
Αριθμόσ Διαςδραςτικϊν οθονϊν
(Σε περίπτωςθ επιπλζον διαδραςτικϊν οκονϊν LCD 58”-65’’ ςτον
πίνακα ελζγχου κα βακμολογείται καλφτερα).
Εικονικόσ διαδραςτικόσ περίπατοσ
(Σε περίπτωςθ που ςτον πίνακα ελζγχου υπάρχει θ δυνατότθτα
περιπάτου και αλλθλεπδραςθσ ςε εικονικό μθχανοςτάςιο με
τριςδιάςτατθ (3D) απεικόνιςθ μθχανθμάτων και διάδραςθ, κα
βακμολογείται καλφτερα).
φνολο ΟΜΑΔΑ Α
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10

10
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ΟΜΑΔΑ Β
ΕΓΓΥΘΜΕΝΘ ΛΕΙΤΟΥΓΚΑ
Εγγυθμζνθ λειτουργία άνω των ζξι (6) ετϊν κα κεωρθκεί
πλεονζκτθμα
φνολο ΟΜΑΔΑ B
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3.4
3.4.1

(20)
20
20
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ΚΑΦΟ ΕΠΙΒΙΩΗ – ΚΩΠΗΛΑΣΗ 2021-10-20
ΔΕΚΑΕΞΑΚΩΠΗ ΛΕΜΒΟ

1

ΚΑΦΟ ΕΠΙΒΙΩΗ – ΚΩΠΗΛΑΣΗ ΔΕΚΑΕΞΑΚΩΠΗ ΛΕΜΒΟ
O προμθκευτισ ζλαβε γνϊςθ των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν (Σ.Π) και δεςμεφεται ότι κα
ςυμμορφϊνεται με όλουσ τουσ όρουσ τθσ Σεχνικισ Προδιαγραφισ του υπό προμικεια
είδουσ, όπωσ αυτοί περιγράφονται λεπτομερϊσ ςτισ ακόλουκεσ απαιτιςεισ και αποτελοφν
αναπόςπαςτο μζροσ τθσ Διακιρυξθσ.

ΝΑΙ

2

ΣΕΧΝΙΚΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ
Ακολουκοφν οι τεχνικζσ απαιτιςεισ του ςκάφουσ επιβίωςθσ – κωπιλατθ δεκαεξάκωπθ
λζμβοσ.

2.1
2.1.1

ΓΕΝΙΚΑ
Οι λζμβοι να ςυμμορφϊνονται με τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ τθσ ελλθνικισ
νομοκεςίασ, όπωσ αυτζσ ορίηονται από τθν ΕΕΠ ι άλλου εξουςιοδοτθμζνου ανεξάρτθτου
οργανιςμοφ.

2.2
2.2.1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ
Η εγκατάςταςθ κα τοποκετθκεί ςτθ ΔΕΝ/ΠΜ/ΑΠΡΟΠΤΡΓΟΤ ςτο χϊρο πζριξ του
λιμενίςκου ΑΕΝ/ΑΠΡΟΠΤΡΓΟΤ.

2.2.2

Καταςκευή-Διαςτάςεισ-Διαμόρφωςη

2.2.2.1

Η λζμβοσ να είναι χωρθτικότθτασ 17 ατόμων (16 κωπθλάτεσ + 1 πθδαλιοφχοσ).

NAI

2.2.2.2

Ολικό μικοσ: 10,40 m. Επιτρεπτι απόκλιςθ: +/- 0,30 m (που να εξυπθρετεί τθν καλφτερθ
ςχεδίαςθ και απόδοςθ τθσ λζμβου).

NAI

2.2.2.3

Ολικό πλάτοσ: 2,70 m. Επιτρεπτι απόκλιςθ: +/- 0,20 m (που να εξυπθρετεί τθν καλφτερθ
ςχεδίαςθ και απόδοςθ τθσ λζμβου).

NAI

2.2.2.4

Υψοσ εξάλων: 1,05 m. Επιτρεπτι απόκλιςθ: +/- 0,20 m (που να εξυπθρετεί τθν καλφτερθ
ςχεδίαςθ και απόδοςθ τθσ λζμβου).

NAI

2.2.2.5

Βφκιςμα: 0,50 m. Επιτρεπτι απόκλιςθ: +/- 0,02 m (που να εξυπθρετεί τθν καλφτερθ ςχεδίαςθ και απόδοςθ τθσ λζμβου).

NAI

2.2.2.6

Τλικά καταςκευήσ

2.2.2.6.1

ΝΑΙ

2.2.2.6.3

Γάςτρα: ξυλεία για το ςκελετό (νομείσ, τρόπιδα, ενιςχυτικά). Η ξυλεία να είναι κάποια από
τισ εξισ: καραγάτςι ι δρυσ.
Σημείωςη: Βλ. Πίνακα Κριτηρίων Αξιολόγηςησ.
Γάςτρα: ξυλεία για το πζτςωμα. Η ξυλεία να είναι κάποια από τισ εξισ: πεφκου, μαονιοφ, ιρόκο, πιτσ πάιν ι δρυόσ.
Σημείωςη: Βλ. Πίνακα Κριτηρίων Αξιολόγηςησ.
Ιςτόσ: ςουθδικι ξυλεία κολλθτόσ.

2.2.2.6.4

Κουπιά: ξυλεία οξιάσ.

ΝΑΙ

2.2.2.6.5

Όπου είναι δυνατόν, ςτα ςθμεία ζνωςθσ των ξφλων κα χρθςιμοποιοφνται ανοξείδωτεσ βίδεσ
αντί καρφιϊν.

ΝΑΙ

Χρωματιςμόσ: Σο χρϊμα τθσ λζμβου να είναι φαιό.

ΝΑΙ

2.2.2.6.2

2.2.2.7
2.2.2.8
2.2.2.8.1
2.2.2.8.2

NAI

ΝΑΙ

NAI

NAI

Μζςα πρόωςησ
Σο κφριο μζςο πρόωςθσ να είναι τα κουπιά.

ΝΑΙ

Σο βοθκθτικό μζςο πρόωςθσ να είναι τα ιςτία, τα οποία να προςδίδουν ταχφτθτα
τουλάχιςτον τεςςάρων (4,0) κόμβων με ελάχιςτθ ζνταςθ ανζμου ΣΡΙΑ τθσ κλίμακασ
ΜΠΟΦΟΡ.
Σημείωςη: Μεγαλφτερη ταχφτητα βαθμολογείται καλφτερα.

ΝΑΙ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ

ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ

ΑΠΑΝΣΗΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ

ΕΝΟΣ
ΗΣΑ

ΑΠΑΙΣΗΗ

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ – ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΗ
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Εξοπλιςμόσ – μζρη λζμβου

2.2.2.9.1

Κουπιά: δεκαζξι (16) & δφο (02) αμοιβά, μικουσ 4,0 m.

ΝΑΙ

2.2.2.9.2

Ζνασ (1) ιςτόσ, μετά πλιρουσ πιςτοποιθμζνθσ εξάρτθςθσ και αγομζνων.

ΝΑΙ

2.2.2.9.3

Ιςτία: δφο (2), φλόκο και μαΐςτρα, αποδίδοντα ςτθ λζμβο ταχφτθτα τουλάχιςτον τεςςάρων
(4,0) κόμβων με ελάχιςτθ ζνταςθ ανζμου ΣΡΙΑ τθσ κλίμακασ ΜΠΟΦΟΡ, με καλφμματα για
τα ιςτία όταν είναι μαηεμζνα.

ΝΑΙ

2.2.2.9.4

Ζνα (1) πθδάλιο με λαγουδζρα.

ΝΑΙ

2.2.2.9.5

Δεκαζξι (16) ζγκωπα (ςκαρμοί).

ΝΑΙ

2.2.2.9.6

Οκτϊ (8) πάγκοι για τουσ κωπθλάτεσ με πλάτοσ περί τα 0,22 (+/- 0,02m).

ΝΑΙ

2.2.2.9.7

Οκτϊ (8) υποπόδια.

ΝΑΙ

2.2.2.9.8

Δφο (2) κοντοί με γάντηο.

ΝΑΙ

2.2.2.9.10 Μία (1) κεραία, ωσ μζςον αφξθςθσ του μικουσ του ιςτοφ

ΝΑΙ

2.2.2.9.11 χεδιαςμόσ πρφμνθσ με «κακρζπτθ»

ΝΑΙ

2.2.2.9.12 Μία ανεπίςτροφθ βαλβίδα ςτθν πρφμνθ για τθν απορροι των υδάτων.
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
3
ΠΑΡΑΔΟΗ-ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ
3.1
Ι. Ο Ανάδοχοσ με μζριμνα, ευκφνθ και δαπάνθ του κα αναλάβει τθ μεταφορά, , τθν εκτζλεςθ
3.1.1
δοκιμϊν παράδοςθσ και παραλαβισ ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ οικείασ ΠΜ.
ΙΙ. Η μεταφορά των υπό προμικεια ειδϊν πραγματοποιείται ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα
νομοκεςία. Ο Ανάδοχοσ αμζςωσ μετά τθ φόρτωςθ των υπό προμικεια ειδϊν, είναι
υποχρεωμζνοσ να γνωςτοποιιςει ςτθν αρμόδια Τπθρεςία του ΤΝΑΝΠ (ΔΙΠΕΑ), κάκε
ςτοιχείο ςχετικό με τθ φόρτωςθ και τθ μεταφορά (άρκρο 211 του ν. 4412/2016)

ΝΑΙ

Η παράδοςθ-εγκατάςταςθ κα πραγματοποιθκεί εντόσ ζξι (06) μηνών από τθν υπογραφι τθσ
ςφμβαςθσ.
Σημείωςη: Μικρότεροσ χρόνοσ παράδοςησ-εγκατάςταςησ βαθμολογείται ςφμφωνα με τον
πίνακα κριτηρίων αξιολόγηςησ.

ΝΑΙ

Η παραλαβι (οριςτικι, ποιοτικι και ποςοτικι) κα γίνει ςε κατάςταςθ πλιρουσ λειτουργίασ
ςτο χϊρο εγκατάςταςθσ τθσ οικείασ ΠΜ, ωσ ειδικότερα ορίηεται από τθν ςχετικι κείμενθ
νομοκεςία από Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ και Παραλαβισ που κα ςυγκροτθκεί ειδικά για τθν εν
λόγω προμικεια.
Ο Ανάδοχοσ υποχρεϊνεται να δϊςει οποιαδιποτε ςτοιχεία προζλευςθσ των υλικϊν ικελε
ηθτιςει ο φορζασ για διαπίςτωςθ τθσ ποιότθτασ και των χαρακτθριςτικϊν τουσ.
Ο φορζασ διατθρεί το δικαίωμα να ελζγχει κάκε προςκομιηόμενο είδοσ και ο Ανάδοχοσ
υποχρεοφται να ςυμμορφϊνεται με τισ οδθγίεσ των αρμοδίων υπθρεςιϊν του φορζα, για
είδοσ το οποίο δεν εκπλθρϊνει τουσ ςυμβατικοφσ όρουσ, που αναφζρονται ςτθν ποιότθτα
και τα χαρακτθριςτικά του.
Η παραλαβι κα γίνει ςτο χϊρο εγκατάςταςθσ τθσ χολισ. Ωσ χρόνοσ παραλαβισ ορίηεται
διάςτθμα ενόσ (01) μηνόσ από τθν θμερομθνία εγκατάςταςθσ- παράδοςθσ- και εφόςον
πραγματοποιθκεί ικανόσ αρικμόσ δοκιμαςτικϊν λειτουργιϊν κατά τθν κρίςθ τθσ αρμόδιασ
Επιτροπισ Παρακολοφκθςθσ και Παραλαβισ, το υπό προμικεια είδοσ κα παραλθφκεί οριςτικά.
Συχόν βλάβεσ κατά τθ διάρκεια των δοκιμϊν βαρφνουν τον Ανάδοχο ο οποίοσ οφείλει με
μζριμνα, ευκφνθ και δαπάνθ του να τισ αποκαταςτιςει άμεςα. Μετά τθν αποκατάςταςθ
τυχόν βλαβϊν ακολουκεί εκ νζου δοκιμι.

ΝΑΙ

3.1.2

3.1.3

ΝΑΙ
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Οι Τποψιφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να υποβάλλουν ςτθν τεχνικι τουσ προςφορά και όλα τα
αναγκαία ςτοιχεία για τθ διαςφάλιςθ των ςυνκθκϊν για τθν τεχνικά άρτια εγκατάςταςθ και
κζςθ ςε πλιρθ λειτουργία του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ. τθν τεχνικι προςφορά, κα
αναφζρουν όλα τα αναγκαία τεχνικά ςτοιχεία που απαιτοφνται για τθν προετοιμαςία από
τθν οικεία ΠΜ του χϊρου όπου ο Ανάδοχοσ κα παραδϊςει τον εξοπλιςμό.

ΝΑΙ

Ο Ανάδοχοσ υποχρεϊνεται να παραδϊςει τθ λζμβο και τον εξοπλιςμό τθσ, ςτουσ
διατικζμενουσ χϊρουσ τθσ οικείασ ΠΜ, με δικό του ειδικευμζνο και αςφαλιςμζνο
προςωπικό, με δικι του ολοκλθρωτικά ευκφνθ, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ τζχνθσ και τθσ
επιςτιμθσ και τθ λοιπι ςχετικι νομοκεςία του ελλθνικοφ κράτουσ, τισ οδθγίεσ και τα ςχζδια
του καταςκευαςτικοφ οίκου και, τζλοσ, τισ οδθγίεσ τθσ οικείασ ΠΜ.

ΝΑΙ

Με μζριμνα, ευκφνθ και δαπάνθ του Αναδόχου, τα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν κα πρζπει
να καλφπτουν πλιρωσ τουσ ςχετικοφσ κανονιςμοφσ για τθν αςφάλεια.

ΝΑΙ

Ι.Η ΠΜ Αςπροπφργου υποχρεοφται να παρζχει μόνο το χϊρο εγκατάςταςθσ. Για τθν
προετοιμαςία του χϊρου υπεφκυνοσ είναι ο Ανάδοχοσ.
ΙΙ. Η διαμόρφωςθ τθσ ειδικισ βάςθσ ζδραςθσ τθσ κωπιλατθσ λζμβου κα γίνει με μζριμνα,
ευκφνθ και δαπάνθ του Αναδόχου ζτςι ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ άρτια λειτουργία τθσ και θ
αςφαλισ αποκικευςθ και ςυντιρθςθ τθσ
III. Πριν τθν υποβολι των τεχνικϊν προςφορϊν είναι απαραίτθτθ θ επίςκεψθ/επιτόπια
αυτοψία των Τποψθφίων Αναδόχων ςτο χϊρο εγκατάςταςθσ του υπό προμικεια
εξοπλιςμοφ τθσ ΠΜ Αςπροπφργου, κατόπιν αιτιματόσ τουσ ςτθν αρμόδια ΠΜ, ϊςτε να
εκτιμθκοφν λεπτομερϊσ οι απαιτοφμενεσ εργαςίεσ. Η εν λόγω επίςκεψθ/αυτοψία κα
βεβαιϊνεται από τθν αρμόδια ΠΜ και αντίςτοιχθ βεβαίωςθ κα προςκομίηεται με τθν
τεχνικι προςφορά από τουσ Τποψθφίουσ Αναδόχουσ.

ΝΑΙ

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται για τθν ζγκαιρθ ενθμζρωςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ (αρμόδια
ΠΜ και Διεφκυνςθ Προμθκειϊν και Εποπτείασ Αποκθκϊν (ΔΙΠΕΑ))-τουλάχιςτον πζντε (5)
εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα, πριν τθν ζναρξθ οποιονδιποτε εργαςιϊν, προκειμζνου να
ετοιμαςτοφν οι ςχετικοί χϊροι όπου απαιτείται.

ΝΑΙ

ΣΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ
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Ι. Κατά τθν παράδοςθ να δοκεί μια πλιρθσ ςειρά τεχνικϊν εγχειριδίων με ςαφείσ οδθγίεσ
χριςεωσ και λειτουργίασ του μθτρικοφ καταςκευαςτικοφ οίκου (Operation Manuals) με
αναλυτικι περιγραφι των αντίςτοιχων πρωτοκόλλων και λειτουργιϊν για όλεσ τισ
αντίςτοιχεσ εφαρμογζσ ςτθν αγγλικι γλϊςςα και ςτθν ελλθνικι όπου αυτι είναι
διακζςιμθ, κακϊσ και ςχεδίων, διαγραμμάτων και κάκε άλλθ πλθροφορία για τθν ορκι
χριςθ, ζλεγχο, ςυντιρθςθ και εντοπιςμό κάκε ανωμαλίασ ςτθ λειτουργία των
μθχανθμάτων, ςυςτθμάτων και ςυςκευϊν, ςτθν αγγλικι γλϊςςα ι ςτθν ελλθνικι γλϊςςα,
ςτθν οικεία ΠΜ όπου κα πραγματοποιθκοφν οι ςχετικζσ προμικειεσ.
ΙΙ. Σα τεχνικά εγχειρίδια να δοκοφν ςε ζντυπθ και ςε θλεκτρονικι μορφι (τουλάχιςτον ςε
(01) ζνα αντίτυπο ςε ζκαςτθ μορφι).
ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εκπαιδεφςει με δαπάνεσ του, πάνω ςτθ λειτουργία του
ςυςτιματοσ τρείσ (03) τουλάχιςτον εκπαιδευτζσ- Πλοιάρχουσ τθσ χολισ για τουλάχιςτον
2 μζρεσ, (2 θμζρεσ Χ 6 ϊρεσ θμερθςίωσ = 12 ϊρεσ ςυνολικά) πιςτοποιϊντασ τουσ
αναλόγωσ. Η εκπαίδευςθ κα πραγματοποιθκεί εντόσ του ςυμβατικοφ χρόνου.
Σημείωςη: Μεγαλφτερη διάρκεια εκπαίδευςησ βαθμολογείται ςφμφωνα με τον πίνακα
κριτηρίων αξιολόγηςησ. (Ο υπολογιςμόσ θα γίνει ςε εκπαιδευτικζσ ώρεσ).
Να υποβλθκεί κατά τθν τεχνικι προςφορά πλιρεσ αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευςθσ
(προςδιοριςμόσ περιεχομζνου εκπαίδευςθσ για τουσ εκπαιδευόμενουσ, προτεινόμενεσ ϊρεσ
εκπαίδευςθσ ανά κεματικι ενότθτα, κεματολογία, διάρκεια ςε ϊρεσ ανά ομάδα
εκπαιδευόμενων για κάκε κεματικό αντικείμενο, αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ
τθσ εκπαίδευςθσ ςε επίπεδο προτεινόμενων ωρϊν διδαςκαλίασ), εκπαιδευτζσ και κατάλογο
με το ςχετικό εκπαιδευτικό υλικό, εγχειρίδια χριςθσ και άλλο τεκμθριωτικό υλικό που κα
χρθςιμοποιθκεί κατά τθ διάρκεια τθσ εκπαίδευςθσ. Η εκπαίδευςθ κα περιλαμβάνει τόςο τα
κζματα χειριςμοφ και λειτουργίασ του υπό προμικεια είδουσ όςο και για τθν απρόςκοπτθ
και αποτελεςματικι λειτουργία του εξοπλιςμοφ.
Η εκπαίδευςθ και το εκπαιδευτικό υλικό κα είναι ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει με δαπάνθ του τθν πραγματοποίθςθ τθσ εκπαίδευςθσ, θ οποία κα
πραγματοποιθκεί με εκπαιδευτζσ του Αναδόχου.
Η οργάνωςθ τθσ εκπαίδευςθ κα πραγματοποιθκεί κατόπιν ςυνεννόθςθσ του Αναδόχου με
τθ ΠΜ Αςπροπφργου.
Η πραγματοποίθςθ τθσ εκπαίδευςθσ κα γίνεται ςτθν ΠΜ Αςπροπφργου μετά τθν
εγκατάςταςθ των μθχανθμάτων, των ςυςκευϊν και των ςυςτθμάτων και κα ζχει
ολοκλθρωκεί εντόσ του χρόνου παράδοςθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.2.
Σο εκπαιδευτικό υλικό που απαιτείται να παρζχεται από τον Ανάδοχο για τθν υποςτιριξθ και
τθν ενίςχυςθ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ κα είναι ςε μορφι ζντυπθ, CD ανά εκπαιδευόμενο
ι/και ιςτοςελίδασ.
Ο Ανάδοχοσ κα χορθγιςει πιςτοποιθτικό παρακολοφκθςθσ εκπαίδευςθσ ςε ζκαςτο
εκπαιδευόμενο.
Ο Τποψιφιοσ Ανάδοχοσ υποχρεοφται επίςθσ να δθλϊςει ςτθν τεχνικι του προςφορά ότι κα
διακζςει ςτθν Ελλάδα κατάλλθλα εκπαιδευμζνο προςωπικό (πζραν και ανεξάρτθτα του
αντίςτοιχου τεχνικοφ προςωπικοφ για παροχι υπθρεςιϊν εγκατάςταςθσ, ςυντιρθςθσ), για
τθν επίδειξθ του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ ωσ και τθν εκπαίδευςθ του προςωπικοφ τθσ
αρμόδιασ Τπθρεςίασ τόςο επί του πλιρουσ φάςματοσ των δυνατοτιτων που παρζχουν όςο
επί τθσ απρόςκοπτθσ και αποτελεςματικισ λειτουργίασ του εξοπλιςμοφ.
ε περίπτωςθ που ο Τποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν διακζτει το ωσ άνω προςωπικό, πρζπει ςτθν
τεχνικι προςφορά του να υποβλθκεί βεβαίωςθ του μθτρικοφ οίκου υπογεγραμμζνθ από
νόμιμο/ουσ εκπρόςωπο/ουσ ότι θ εκπαίδευςθ κα γίνει από δικό του εξειδικευμζνο
προςωπικό ςτθν Ελλθνικι ι Αγγλικι γλϊςςα με παρουςία διερμθνζα και με τουσ όρουσ που
αναφζρονται ςτο παρόν εδάφιο. Η εν λόγω βεβαίωςθ να ςυνοδεφεται από επίςθμθ
μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, ςε περίπτωςθ που δεν είναι ςτα ελλθνικά.
ΕΓΓΤΗΜΕΝΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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3.4.1

Ι. Η λζμβοσ και ο εξοπλιςμόσ κα ςυνοδεφονται από εγγυθμζνθ λειτουργία για ζξι (6)
τουλάχιςτον ζτθ με υποχρζωςθ επιςκευισ και αντικατάςταςθσ εξαρτιματοσ όταν θ βλάβθ
οφείλεται ςε ελαττωματικό εξάρτθμα ι κακι εργαςία εκ μζρουσ του καταςκευαςτι (ο
χρόνοσ μετράται από τθν θμερομθνία οριςτικισ παραλαβισ).
ΙΙ. Η επιςκευι κα πρζπει να ζχει ολοκλθρωκεί εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν
γνωςτοποίθςθ τθσ βλάβθσ ςτον προμθκευτι. Ο Ανάδοχοσ κα υπόκειται ςε πρόςτιμο για κάκε
θμζρα κακυςτζρθςθσ επιςκευισ τθσ διαπιςτωκείςασ βλάβθσ, πζραν των δεκαπζντε (15)
θμερϊν, και ςε περίπτωςθ μθ αντικατάςταςθσ του εξοπλιςμοφ ςφμφωνα με τθν παράγραφο
3.4.4 τθσ παροφςθσ, ίςο με ποςοςτό 0,05% επί τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ υμβατικισ τιμισ. Σο εν
λόγω πρόςτιμο δεν κα υπερβαίνει το 25% τθσ υμβατικισ τιμισ.
ΙΙΙ. Ο Τποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεςμεφεται με τθν τεχνικι του προςφορά ότι ςτο πλαίςιο του
προςφερόμενου χρόνου εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, κα διακζτει με μζριμνα, ευκφνθ και δαπάνεσ του
το κατάλλθλο προςωπικό, για τθν παροχι υπθρεςιϊν ςυντιρθςθσ, επιςκευϊν/τεχνικισ
υποςτιριξθσ και τον απαιτοφμενο εξοπλιςμό για τθν εκτζλεςθ των εν λόγω υπθρεςιϊν.

ΝΑΙ

3.4.2

Σο ςυνολικό κόςτοσ αποκατάςταςθσ (ανταλλακτικά, εργατικά, μετάβαςθ κ.τ.λ.) κατά τθν
διάρκεια τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ βαραίνει τον Ανάδοχο.
Ο επιτρεπόμενοσ χρόνοσ μθ λειτουργίασ κατά τθν διάρκεια τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ δεν
πρζπει να ξεπερνά τον ζνα μινα ετθςίωσ ακροιςτικά.
Εναλλακτικά ςε περίπτωςθ που θ επιςκευι κακυςτεριςει πλζον του προβλεπόμενου
χρονικοφ διαςτιματοσ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει ςτθν Τπθρεςία άλλο
λειτουργοφν εξάρτθμα μζχρι τθν αποκατάςταςθ τθσ βλάβθσ του πρϊτου (repair by
replacement).

ΝΑΙ

το πλαίςιο τθσ εξαετοφσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ να παρζχονται επιπλζον και όλεσ οι τυχόν
προβλεπόμενεσ από τα εγχειρίδια – οδθγίεσ του καταςκευαςτι προγραμματιςμζνεσ
ςυντθριςεισ και αναβακμίςεισ, αδαπάνωσ για το Φορζα (ανταλλακτικά, υλικά, εργατικά,
κόςτοσ μεταφοράσ-μετάβαςθσ-διαμονισ).
Με τθν παράδοςθ να υποβλθκεί ζγγραφθ διλωςθ για τθν προτεινόμενθ διάρκεια τθσ
περιόδου εγγυθμζνθσ λειτουργίασ από τθν θμερομθνία οριςτικισ παραλαβισ του
εξοπλιςμοφ.
Επιςθμαίνεται ότι είναι ςτθν ευχζρεια των υποψθφίων να προςφζρουν περίοδο εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ μεγαλφτερθ τθσ ελάχιςτθσ ηθτοφμενθσ των ζξι (6) ετϊν, από τθν οριςτικι
παραλαβι του ςυνόλου του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ και το ςτοιχείο αυτό κα λάβει
μεγαλφτερθ βακμολογία ςτθν τεχνικι αξιολόγθςθ όπωσ ο χρόνοσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ
περιλαμβάνεται ςτθν Ομάδα Βϋ των
Κριτθρίων Αξιολόγθςθσ του ςυγκεκριμζνου
προςφερόμενου Είδουσ.

ΝΑΙ

3.4.3
3.4.4

3.4.5

3.4.6

3.5
3.5.1

ΕΞΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΗ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ
Με τθν τεχνικι προςφορά κα δοκεί γραπτι βεβαίωςθ του Τποψθφίου Αναδόχου ι του
καταςκευαςτι ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι με επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ςε
περίπτωςθ που δεν είναι ςτθν ελλθνικι, αναφορικά με τθ δυνατότθτα προμικειασ
ανταλλακτικϊν για δζκα (10) τουλάχιςτον χρόνια με προκεςμία παράδοςθσ μζχρι ζνα μινα
από τθν θμερομθνία παραγγελίασ.
Σημείωςη: Μεγαλφτεροσ χρόνοσ δυνατότητασ προμήθειασ ανταλλακτικών βαθμολογείται
ςφμφωνα με τον πίνακα κριτηρίων αξιολόγηςησ.

3.5.2

Ο Τποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα υποβάλλει με τθν τεχνικι προςφορά ζναν πίνακα με τα κφρια
ανταλλακτικά κάκε εξοπλιςμοφ (part numbers, κλπ).
ΔΙΑΦΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ

3.6

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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Ο Τποψιφιοσ Ανάδοχοσ, ι/και ο καταςκευαςτισ, εφόςον τα υπό προμικεια είδθ
καταςκευάηονται από διαφορετικό από τον Τποψιφιο Ανάδοχο οικονομικό φορζα, κα
πρζπει να διακζτει Πιςτοποιθτικό υςτιματοσ Διαχείριςθσ Ποιότθτασ κατά ΕΝ ISO
9001:2015 ι νεότερο ι άλλο ιςοδφναμο από διαπιςτευμζνο φορζα πιςτοποίθςθσ ςε ιςχφ
κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ.. Κατά τθν κατάκεςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, να
κατατεκεί αντίγραφο του ανωτζρω πιςτοποιθτικοφ, το οποίο κα πρζπει να είναι εν ιςχφ,
νομίμωσ επικυρωμζνο. ε περίπτωςθ που το πιςτοποιθτικό δεν είναι ςτα Ελλθνικά, να
προςκομιςτεί επίςθμθ μετάφραςθ αυτοφ ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα και νομίμωσ
Σοεπικυρωμζνο.
ςφνολο των προςφερόμενων ειδϊν να διακζτει Πιςτοποίθςθ ωσ εξισ:
Πιςτοποιθτικά ιμανςθσ CE (CE Mark ι Wheel Mark ι άλλο αντίςτοιχο/ιςοδφναμο
Πιςτοποιθτικό ιμανςθσ), ϊςτε να ικανοποιοφνται οι αντίςτοιχεσ απαιτιςεισ τθσ Ε.Ε
(ςφμφωνα με τθν «Απόφαςθ αρικ. 768/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και
υμβουλίου τθσ 09/07/2008 όπωσ ιςχφουν για το κοινό πλαίςιο εμπορίασ προϊόντων και
κατάργθςθ τθσ απόφαςθσ 93/465/ΕΟΚ του υμβουλίου» και τον «Κανονιςμό (ΕΚ) αρικ.
765/2008 τθσ 09/07/2008 όπωσ ιςχφουν για τον κακοριςμό των απαιτιςεων διαπίςτευςθσ
και εποπτείασ τθσ αγοράσ όςον αφορά τθν εμπορία των προϊόντων και για τθν κατάργθςθ
του κανονιςμοφ (ΕΟΚ) αρικ. 339/93 του υμβουλίου» όπωσ ιςχφει ςιμερα) και τθσ
Οδθγίασ 96/98/ΕΚ ςχετικισ με τον εξοπλιςμό των πλοίων όπωσ ιςχφει, όπου απαιτείται και
όπου βρίςκει αυτι εφαρμογι για τον προςφερόμενο εξοπλιςμό- μεταφραςμζνα ςτα
ελλθνικά και νομίμωσ επικυρωμζνα. ε περίπτωςθ που κάποιο εκ των ειδϊν του
προςφερόμενου εξοπλιςμοφ εξαιρείται βάςει νομοκεςίασ από το να φζρει ςιμανςθ CE, ο
Τποψιφιοσ Ανάδοχοσ να το τεκμθριϊνει επαρκϊσ ςτθν τεχνικι του προςφορά.
Tα ανωτζρω πιςτοποιθτικά να κατατεκοφν κατά τθν παράδοςθ. Κατά τθν κατάκεςθ τθσ τεχνικισ
προςφοράσ, να κατατεκεί Τπεφκυνθ Διλωςθ του/των νομίμου/ων εκπροςϊπου/ων του
Τποψθφίου Αναδόχου ςχετικά με τθν πλιρωςθ τθσ εν λόγω απαίτθςθσ, κακϊσ και ότι δεςμεφεται
με μζριμνα, ευκφνθ και δαπάνεσ του να προςκομίςει αντίγραφα των ανωτζρω πιςτοποιθτικϊν
κατά τθν παράδοςθ των ειδϊν.

4
4.1

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
Σα κριτιρια τεχνικισ αξιολόγθςθσ κατατάςςονται ςτισ ομάδεσ:
Α. Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν και Ποιότθτασ Απόδοςθσ.
Β. Σεχνικισ Τποςτιριξθσ και Κάλυψθσ.

4.2

Κάκε ομάδα χωρίηεται ςε μία ι περιςςότερεσ υποομάδεσ, οι ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ και οι
βακμοί των οποίων δίνονται ςτον παρακάτω Πίνακα. Για κάκε προςφορά βακμολογοφνται
τα επιμζρουσ ςτοιχεία των ομάδων (ι υποομάδων). Η βακμολογία κάκε κριτθρίου
αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από 100-120 βακμοφσ. Η βακμολογία των επί μζρουσ ςτοιχείων των
προςφορϊν είναι 100 βακμοί για τισ περιπτϊςεισ που ικανοποιοφνται ακριβϊσ όλοι οι όροι
των τεχνικϊν προδιαγραφϊν. Η βακμολογία αυτι αυξάνεται ζωσ 120 βακμοφσ όταν
υπερκαλφπτονται οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ. Η ςυνολικι βακμολογία κυμαίνεται από 100
ζωσ 120 βακμοφσ.

4.3

Για τισ παραπάνω ομάδεσ ορίηεται ςχετικόσ ςυντελεςτισ βαρφτθτασ που ανζρχεται ςε
ποςοςτό επί τοισ εκατό 70 και 30 για κάκε ομάδα αντίςτοιχα. Σο άκροιςμα των ςχετικϊν
ςυντελεςτϊν βαρφτθτασ των Ομάδων Κριτθρίων Αξιολόγθςθσ ανζρχεται ςε 100. Η
βακμολόγθςθ και κατάταξθ των προςφορϊν γίνεται ςφμφωνα με τον τφπο:
U = ς1*Κ1 + ς2*Κ2+ ……..+ςν*Κν (1)
Όπου «ςν» είναι ο ςυντελεςτισ βαρφτθτασ του κριτθρίου ανάκεςθσ Κν και ιςχφει
ς1+ς2+….+ςν = 1.
Κάκε κριτιριο αξιολόγθςθσ βακμολογείται αυτόνομα με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ προςφοράσ.
Η ςτακμιςμζνθ βακμολογία του κάκε ςτοιχείου των ομάδων είναι το γινόμενο του επί
μζρουσ ςυντελεςτι βαρφτθτασ του ςτοιχείου επί τθ βακμολογία του και θ ςυνολικι
βακμολογία τθσ κάκε προςφοράσ είναι το άκροιςμα των ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν
όλων των ςτοιχείων και των δφο ομάδων. Η τελικι βακμολογία με βάςθ τα παραπάνω
κυμαίνεται από 100 ζωσ 120 βακμοφσ.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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5

ΜΕΘΟΔΟ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

5.1

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

ΝΑΙ
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ΠΙΝΑΚΑ ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΟΜΑΔΑ Α
ΓΕΝΙΚΑ
Καταςκευή – Διαςτάςεισ – Διαμόρφωςη: Ποιότθτα ξυλείασ
(Η ςειρά αξιολόγθςθσ τθσ ξυλείασ ζχει ωσ εξισ:
κελετόσ: ΔΡΤ<ΚΑΡΑΓΑΣΙ
Η μεγαλφτερθ βακμολογία κα δοκεί για τθν ξυλεία καραγατςίου
Καταςκευή – Διαςτάςεισ – Διαμόρφωςη: Ποιότθτα ξυλείασ
(Η ςειρά αξιολόγθςθσ τθσ ξυλείασ ζχει ωσ εξισ:
Πζτςωμα :ΠΕΤΚΟ < ΜΑΟΝΙ < ΙΡΟΚΟ < ΠΙΣ ΠΑΪΝ < ΔΡΤ.
Η μεγαλφτερθ βακμολογία κα δοκεί για τθν ξυλεία δρυόσ.
Καταςκευή – Διαςτάςεισ – Διαμόρφωςη: Επίτευξθ ταχφτθτασ με
πανιά με ελάχιςτθ ζνταςθ ανζμου ΣΡΙΑ τθσ κλίμακασ ΜΠΟΦΟΡ (θ
μεγαλφτερθ ταχφτθτα κα βακμολογθκεί)
φνολο ΟΜΑΔΑ Α
ΟΜΑΔΑ Β
ΠΑΡΑΔΟΗ-ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Μικρότεροσ χρόνοσ παράδοςθσ-εγκατάςταςθσ κα κεωρθκεί
πλεονζκτθμα.
ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ
Μεγαλφτερθ διάρκεια εκπαίδευςθσ κα κεωρθκεί πλεονζκτθμα.
ΕΓΓΤΗΜΕΝΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ
Εγγυθμζνθ λειτουργία άνω των ζξι (06) ετϊν κα κεωρθκεί
πλεονζκτθμα.
ΕΞΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΗ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ
Μεγαλφτεροσ χρόνοσ δυνατότθτασ προμικειασ ανταλλακτικϊν κα
κεωρθκεί πλεονζκτθμα.
φνολο ΟΜΑΔΑ B

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ

ΤΝΣΕΛΕΣΗ
ΒΑΡΤΣΗΣΑ *%+

2.2
2.2.2.6.1

(75)
20

2.2.2.6.2

20

2.2.2.8.2

35

75

3.1
3.1.2

(6)
6

3.3
3.3.1
3.4
3.4.1 (Ι)

(6)
6
(7)
7

3.5
3.5.1

(6)
6
25
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ΤΣΗΜΑ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΠΤΡΚΑΓΙΑ
Ε ΚΛΕΙΣΟ ΧΩΡΟ

1

ΤΣΗΜΑ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΠΤΡΚΑΓΙΑ Ε ΚΛΕΙΣΟ ΧΩΡΟ
O προμθκευτισ ζλαβε γνϊςθ των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν (Σ.Π) και δεςμεφεται ότι κα
ςυμμορφϊνεται με όλουσ τουσ όρουσ τθσ Σεχνικισ Προδιαγραφισ του υπό προμικεια
είδουσ, όπωσ αυτοί περιγράφονται λεπτομερϊσ ςτισ ακόλουκεσ απαιτιςεισ και
αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ Διακιρυξθσ.

2

ΣΕΧΝΙΚΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ
Ακολουκοφν οι τεχνικζσ απαιτιςεισ του ςυςτιματοσ προςομοίωςθσ πυρκαγιάσ ςε κλειςτό
χϊρο.

2.1

ΚΟΠΟ-ΣΟΧΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

2.1.1

Η εγκατάςταςθ πρζπει να ικανοποιεί τισ απαιτιςεισ που προβλζπονται ςτον πρότυπο
κφκλο IMO Model Course 1.20 (Part A pp4-6) και ςτθν Διεκνι φμβαςθ STCW (2010
Manila) όπωσ ιςχφει όςον αφορά τθν εκπαίδευςθ.
Η μορφι και θ εςωτερικι και εξωτερικι διαρρφκμιςθ να ομοιάηει με τμιμα ςκάφουσ.
Οι γενικζσ διαςτάςεισ να είναι κατάλλθλεσ ϊςτε να ςυμπεριλαμβάνουν χϊρουσ όπωσ
αυτοί κα περιγραφοφν ςτθ ςυνζχεια. Για τθν καταςκευι τθσ εγκατάςταςθσ δφναται να
χρθςι- μοποιθκοφν κατάλλθλα τροποποιθμζνα και διαμορφωμζνα μεταλλικά
εμπορευματοκι- βϊτια ελαχίςτων διαςτάςεων 7m επί 3 m επί 2 m. Σο εμβαδόν τθσ
καταςκευισ κα πρζ- πει να είναι 40τμ κατ’ ελάχιςτο (ιςόγειο) και να είναι διϊροφθ.

2.2
2.2.1

ΚΣΙΡΙΑΚΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ ΠΤΡΟΒΕΗ
Η εγκατάςταςθ κα τοποκετθκεί ςτθ ΔΕΝ/ΠΜ/ΑΠΡΟΠΤΡΓΟΤ ςτο χϊρο πζριξ του
λιμενίςκου ΑΕΝ/ΑΠΡΟΠΤΡΓΟΤ.

2.2.2

Καταςκευή-Διαςτάςεισ-Διαμόρφωςη

2.2.2.
1

ΝΑΙ

NAI

ΝΑΙ

Σο ιςόγειο να περιλαμβάνει δφο (02) διαμερίςματα, χωριςμζνα με χαλφβδινθ ΝΑΙ
υδατοςτεγι φρακτι. Σο ζνα (μεγαλφτερο), χϊροσ 4, να προςομοιάηει τμιμα
μθχανοςταςίου / θλε- κτροςταςίου με μεταλλικό πυράντοχο ομοίωμα
ντθηελογεννιτριασ (εςτία 1) και ομοίω- μα πίνακα ελζγχου (εςτία 2). Σο δεφτερο
διαμζριςμα, χϊροσ 3, να προςομοιάηει τμιμα ακομοδεςίου (καμπίνα) με μία (1) εςτία
ςτθν μορφι κλίνθσ. το δεφτερο πάτωμα να υπάρχουν δφο (2) διαμερίςματα,
χωριςμζνα με χαλφβδινθ υδατοςτεγι φρακτι, κακϊσ και εξωτερικι περιοχι με κλίμακα
που να προςομοιάηει κατάςτρωμα ι εξωτερικό χϊρο υπερκαταςκευισ πλοίου με
κλίμακα ςφνδεςθσ με το ιςόγειο, ρζλια κλπ. Σο ζνα διαμζρι- ςμα, χϊροσ 2, κα
προςομοιάηει κουηίνα με κατάλλθλθ εςωτερικι διαμόρφωςθ και κα φζρει δφο (2)
εςτίεσ, μία ςυμβατικι και μία που κα λειτουργεί με καφςιμο αζριο (υγρα- ζριο). Η εςτία
υγραερίου κα ζχει τροφοδοςία από φιάλθ ςε εξωτερικό προςτατευόμενο χϊρο και κα
μπορεί κανείσ να χειριςτεί τθν λειτουργία τθσ τόςο από χειριςτιριο ςτον χϊρο 2 όςο
και εξωτερικά τθσ εγκατάςταςθσ. Σα χειριςτιρια κα επιτρζπουν τθν άμεςθ φραγι τθσ
παροχισ αερίου. Η καταςκευι τθσ εςτίασ αερίου και του ςυςτιματοσ τροφο- δοςίασ
κα πρζπει να ικανοποιοφν τουσ υφιςτάμενουσ κανονιςμοφσ αςφάλειασ και καλισ
πρακτικισ που υπάρχουν ςτθν Ελλθνικι Νομοκεςία για παρεμφερείσ καταςκευζσ. Σο
δεφτερο διαμζριςμα, χϊροσ 1, κα προςομοιάηει διαμζριςμα Γζφυρασ Πλοίου με κατάλλθλθ διαμόρφωςθ και φζρον μία (1) εςτία μορφισ θλεκτρικϊν πινάκων.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ

ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ

ΑΠΑΝΣΗΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ

ΕΝΟΣ
ΗΣΑ

ΑΠΑΙΣΗΗ

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ – ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΗ
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Μεταξφ των δφο (02) ορόφων και των χϊρων κα υπάρχει πρόςβαςθ ωσ εξισ: Οι χϊροι 1
και 2 κα επικοινωνοφν με ανκρωποκυρίδα, οι χϊροι 2 και 4 με κατακόρυφθ εςωτερικι
κλίμακα επικοινωνίασ με οριηόντια κυρίδα δαπζδου/οροφισ ναυτικοφ τφπου που να
προςομοιάηει κατακόρυφθ ζξοδο διαφυγισ από το μθχανοςτάςιο προσ ανϊτερο
κατάςτρωμα, και οι χϊροι 3 και 4 με πόρτα που κα ομοιάηει με υδατοςτεγι κφρα
ναυτικοφ τφπου (Water Tight Door).
Σημείωςη 1: Μεγαλφτερο μζγεθοσ εγκατάςταςησ βαθμολογείται ςφμφωνα με τον πίνακα
κριτηρίων αξιολόγηςησ.
Σημείωςη 2: Ρεαλιςτικότερη καταςκευή ςε ςφγκριςη με την ενδεικνυόμενη βαθμολογείται
ςφμφωνα με τον πίνακα κριτηρίων αξιολόγηςησ.
2.2.2.
2
2.2.2.
3

2.2.2.
4

2.2.2.
5
2.2.2.
6
2.2.3
2.2.3.
1

2.2.3.
2

2.2.3.
3

H εγκατάςταςθ να διακζτει αυτόνομο ςφςτθμα εξαεριςμοφ όπωσ κα περιγραφεί παρα- ΝΑΙ
κάτω.
Η καταςκευι να είναι ςχεδιαςμζνθ ζτςι ϊςτε να επιτρζπει τθν καταπολζμθςθ πυρκαγιάσ ΝΑΙ
ςτον ίδιο όροφο, όπωσ και από τον ζναν όροφο ςτον άλλο είτε ανεβαίνοντασ είτε
κατεβαί- νοντασ. Πρζπει να είναι εφικτι θ εκτζλεςθ όλων των πικανϊν ςεναρίων που
ςχετίηονται με τθν εκδιλωςθ πυρκαγιάσ ςε ζνα πλοίο όπωσ θ αρχικι αντιμετϊπιςθ, θ
καταπολζμθςθ με ίδια μζςα, θ χριςθ αναπνευςτικϊν ςυςκευϊν, ζρευνα και διάςωςθ,
είςοδοσ ςε φλεγόμενο χϊρο κλπ.
Η καταςκευι να είναι εξοπλιςμζνθ εςωτερικά και εξωτερικά με εξοπλιςμό προςπζλαςθσ ΝΑΙ
κατάλλθλο που να περιλαμβάνει υδατοςτεγείσ πόρτεσ ναυτικοφ τφπου για τθν
προςπζλαςθ από χϊρο ςε χϊρο, τόςο οριηόντια όςο και κατακόρυφα, όπωσ περιγράφετε
και παραπάνω, με αντιπροςωπευτικι δομι, λειτουργία, όψθ, διαςτάςεισ και βάροσ. Η
λειτουργία ανοίγμα- τοσ και κλειςίματοσ των κυρϊν να είναι τζτοια ϊςτε να διαςφαλίηει
τθ ρεαλιςτικότθτα αλλά και παράλλθλα τθν αςφαλι ελευκζρωςθ και διζλευςθ των
καταρτιηομζνων ςε περίπτωςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ (ατφχθμα, αςκζνεια, δυςλειτουργία
ςυςτιματοσ κλπ). Να υπάρχουν κφ- ρεσ εξόδου ανάγκθσ ςε κάκε επίπεδο κατάλλθλου
μεγζκουσ και κζςθσ ϊςτε να εξαςφαλί- ηουν τθν ταχεία εκκζνωςθ του χϊρου.
Οι κλίμακεσ, τα περάςματα και οι διάδρομοι να ζχουν επαρκζσ πλάτοσ και μορφι (κλίςθ, ΝΑΙ
αντιολιςκθτικότθτα, ρζλια κλπ) ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ καταςκευισ αντίςτοιχων
τμθμάτων εμπορικϊν πλοίων.
Η εγκατάςταςθ κα είναι εξοπλιςμζνθ με ςφςτθμα απορροισ υδάτων και αφροφ από κά- ΝΑΙ
κε επιμζρουσ χϊρο που κα οδθγεί τα υγρά ςε κατάλλθλο χϊρο που κα υποδειχκεί.
Εξοπλιςμόσ-Εςτίεσ πυρόσ (Σεμάχια 4) -Σεχνητόσ καπνόσ
Οι εςτίεσ που κα είναι εγκατεςτθμζνεσ ςτα διαμερίςματα του κτθρίου να είναι ζτςι κα- ΝΑΙ
ταςκευαςμζνεσ ϊςτε να προςομοιάηουν όλουσ τουσ ενδεχόμενουσ τφπουσ πυρκαγιάσ
από πυρκαγιζσ πετρελαιοειδϊν, ςτερεϊν ανκρακοφχων αντικειμζνων και θλεκτρικζσ,
ςθμαντικζσ ι δευτερευοφςθσ ςθμαςίασ πυρκαγιζσ, απλζσ ι πολλαπλζσ πυρκαγιζσ. Να
φζρουν αφαιροφμενεσ παγίδεσ πυρόσ. Οι κζςεισ των εςτιϊν να είναι τζτοιεσ ϊςτε να
επιτρζπουν ςτουσ εκπαιδευόμενουσ να καταπολεμοφν πυρκαγιζσ από ανωτζρω, από
κάτω και από το ίδιο επίπεδο. Οι εςτίεσ που μιμοφνται πυρκαγιζσ με βάςθ ανκρακοφχεσ
ενϊςεισ πρζπει να δίνουν τθ δυνατότθτα ςτουσ ςπουδαςτζσ να διαχωρίηουν τα
αντιπροςωπευτικά εφφλεκτα υλικά.
Σημείωςη 1: Μεγαλφτεροσ αριθμόσ εςτιϊν πλζον των ενδεικνυόμενων βαθμολογείται
ςφμφωνα με τον πίνακα κριτηρίων αξιολόγηςησ.
Σημείωςη 2: Ρεαλιςτικότερη μορφή εςτιϊν πλζον των ενδεικνυόμενων βαθμολογείται
ςφμφωνα με τον πίνακα κριτηρίων αξιολόγηςησ.
Οι πυρκαγιζσ ςτθ μονάδα καταπολεμϊνται κατά τθ διάρκεια των αςκιςεων με τθ χριςθ ΝΑΙ
είτε CO2, είτε φδωρ, είτε μίγμα εκπαιδευτικοφ αφροφ φδατοσ. Ο εκπαιδευτικόσ αφρόσ
που κα χρθςιμοποιείται να είναι βιοδιαςπϊμενοσ και να μθν απαιτεί οποιεςδιποτε
ειδικζσ δια- δικαςίεσ αποκικευςθσ/διάκεςθσ. Οι πυρκαγιζσ να αντιμετωπίηονται
χρθςιμοποιϊντασ μια ςειρά ςυςκευϊν ςυμπεριλαμβανομζνων των πυροςβεςτιρων και
των ςτομίων υδρολθψίασ πυρκαγιάσ, μζςω των μανικϊν πυρκαγιάσ.
Σο υπόβακρο και θ μορφι των εςτιϊν να είναι κατάλλθλα για κάκε μορφι πυρκαγιάσ και ΝΑΙ
αντιπροςωπευτικι ςυςτθμάτων, αντικειμζνων, πινάκων και μθχανθμάτων που ςυναντϊνται ςε ςυνικθ εμπορικά πλοία.
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Σεχνθτόσ καπνόσ να χρθςιμοποιείται για να μιμθκεί τον πραγματικό καπνό. Σο μζςο ΝΑΙ
παραγωγισ του ατμοφ να είναι κατάλλθλο ϊςτε να μθν απαιτεί οποιεςδιποτε ειδικζσ
τεχνικζσ επεξεργαςίασ και να μθν υποβάλλεται ςε οποιουςδιποτε ειδικοφσ ελζγχουσ ι
περιοριςμοφσ.
Σο κτίριο να διακζτει αυτόνομο ςφςτθμα εξαεριςμοφ που να επιτρζπει τθν πλιρθ απα- ΝΑΙ
γωγι των καπναερίων άνωκεν των εςτιϊν για λόγουσ αςφαλείασ, αλλά να μθν επθρεάηει
δραματικά τθν πυκνότθτα του τεχνθτοφ καπνοφ ςε ςυνεργαςία με το μζςο παραγωγισ
αυ- τοφ.
Κάκε διαμζριςμα να μπορεί να γεμίςει χωριςτά με τον τεχνθτό καπνό για να μειωκεί θ ο- ΝΑΙ
ρατότθτα ςε 0.5m. Ο καπνόσ να μπορεί να υφίςταται κατά τθ λειτουργία των εςτιϊν.
Ο εκπαιδευτικόσ που ελζγχει τθ μονάδα να είναι ςε κζςθ να ελζγξει τθν πυκνότθτα του ΝΑΙ
καπνοφ από τθν πλιρθ ορατότθτα μζχρι τθ μζγιςτθ ςυςκότιςθ.
Κάκε διαμζριςμα να μπορεί να βρεκεί ςτθν πλιρθ ςυςκότιςθ ςε πζντε λεπτά και να κακαρίςει ςε πλιρθ διαφάνεια, δθλ. κανζνασ καπνόσ, μζςα ςε δφο λεπτά.
Σημείωςη: Μικρότεροσ χρόνοσ πλήρωςησ και αποπλήρωςησ κάθε διαμερίςματοσ με
καπνό ςε ςχζςη με τισ ενδεικνυόμενεσ τιμζσ βαθμολογείται ςφμφωνα με τον πίνακα
κριτηρίων αξιολόγηςησ.
Σα διαμερίςματα να ζχουν δυνατότθτα φωτιςμοφ τουλάχιςτον 100 lux ανά κατάςτρωμα
(όροφο) χωρίσ τθν παρουςία καπνοφ. Ο φωτιςμόσ να είναι επίςθσ μεταβλθτόσ μεταξφ του
απόλυτου ςκοταδιοφ και του πλιρουσ φωτιςμοφ μζςα ςε κάκε διαμζριςμα και διάδρομο.
Σημείωςη: Υψηλότερεσ τιμζσ φωτεινότητασ από τισ ενδεικνυόμενεσ βαθμολογείται
ςφμφωνα με τον πίνακα κριτηρίων αξιολόγηςησ.
Η καταςκευι των φωτιςτικϊν ςωμάτων και γενικά θ εγκατάςταςθ να είναι ςε κζςθ να
λει- τουργεί χωρίσ προβλιματα ςε υψθλι κερμοκραςία και υγρό περιβάλλον. Να είναι
ανκε- κτικισ καταςκευισ, κερμοανκεκτικά και αδιάβροχα και να αντιςτζκονται ςτθ
δφναμθ που αςκείται από το νερό των μανικϊν πυρκαγιάσ (τουλάχιςτον 115 τόνοι ανά
ϊρα ςτα 8 bar πίεςθ).
Σημείωςη: Υψηλότερεσ τιμζσ αντοχήσ από τισ ενδεικνυόμενεσ βαθμολογείται ςφμφωνα με
τον πίνακα κριτηρίων αξιολόγηςησ.
Η μονάδα επίςθσ να είναι εξοπλιςμζνθ και με ζνα ςφςτθμα φωτιςμοφ ζκτακτθσ ανάγκθσ
για να παρζχει τον ικανοποιθτικό φωτιςμό ϊςτε οι εκπαιδευόμενοι να μποροφν να εγκαταλείψουν τθ μονάδα ακίνδυνα, ςε περίπτωςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ και διακοπισ τθσ
ιςχφοσ.
Παγίδεσ πυρόσ (Σεμάχια 12)
Σημείωςη: Μεγαλφτεροσ αριθμόσ παγίδων πυρόσ βαθμολογείται ςφμφωνα με τον πίνακα
κριτηρίων αξιολόγηςησ.
Οι παγίδεσ πυρόσ (διαςτάςεων περίπου 1μ επί 1μ επί 0,3μ) να ζχουν κατάλλθλθ μορφι ϊςτε να προςαρμόηονται ςτισ εςτίεσ και να αντζχουν ςε ςυνεχόμενθ φωτιά ανεξαρτιτωσ
καυςίμου ζωσ και 30 λεπτά τθσ ϊρασ. Να είναι ελαφριζσ και να αφαιροφνται εφκολα ϊςτε
να αντικακιςτοφνται για τθν επόμενθ άςκθςθ. Θα πρζπει να υπάρχουν τρεισ παγίδεσ
πυρόσ ανά εςτία.
Σημείωςη: Μεγαλφτερη πυρανθεκτικότητα βαθμολογείται ςφμφωνα με τον πίνακα
κριτηρίων αξιολόγηςησ.

ΝΑΙ

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

2.3.1

Διαμόρφωςθ ςε υπάρχον χϊρο δωματίου με πάγκο εργαςίασ για τθ ςυντιρθςθ ΝΑΙ
αναπνευςτικϊν ςυςκευϊν.

2.3.2

Εξοπλιςμόσ του χϊρου με εγκαταςτάςεισ για αναγόμωςθ φιαλϊν αζροσ και ςυντιρθςθ ΝΑΙ
αναπνευςτικϊν ςυςκευϊν.

2.3.3

Πυροςβεςτικοί κρουνοί δίςτομοι. (δφο εξόδουσ) (Σεμάχια 02)

ΝΑΙ

2.3.4

Κοφκλεσ διάςωςθσ (Σεμάχια 06)

ΝΑΙ

2.3.5

Πυροςβεςτικζσ μάνικεσ (65mm διάμετρο) 20 μζτρα μικουσ (Σεμάχια 06)

ΝΑΙ

2.3.6

Πυροςβεςτικζσ μάνικεσ (38mm διάμετρο) 20 μζτρα μικουσ (Σεμάχια 03)

ΝΑΙ

2.3.7

Διακλαδωτιρεσ μανικϊν (Σεμάχια 03)

ΝΑΙ

2.3.8

Ακροφφςια 3 κζςεων (Σεμάχια 06 - 2 standard, 2 diffuser, 2 jet spray)

ΝΑΙ
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Σηιφάρια αφροφ (Σεμάχια 02)

ΝΑΙ

2.3.10

Μείκτθσ αφροφ (Σεμάχιο 01)

ΝΑΙ

2.3.11

Πυροςβεςτιρεσ νεροφ (9ltr) (Σεμάχια 06)

ΝΑΙ

2.3.12

Πυροςβεςτιρεσ αφροφ (9ltr) (Σεμάχια 06)

ΝΑΙ

2.3.13

Πυροςβεςτιρεσ διοξειδίου του άνκρακα (5 κιλϊν) (Σεμάχια 06)

ΝΑΙ

2.3.14

Πυροςβεςτιρεσ ξθράσ κόνεωσ (10 κιλϊν) (Σεμάχια 10)

ΝΑΙ

2.3.9

2.3.15

2.3.16

Πλιρθ ςετ προςτατευτικισ ςτολισ, που να περιλαμβάνει: ολόςωμθ φόρμα, γάντια ΝΑΙ
εργαςίασ, πυρίμαχεσ μπότεσ, κράνοσ και αδιάβροχο. (Σεμάχια 30)
Σημείωςη: Μεγαλφτεροσ αριθμόσ πλήρουσ ςετ προςτατευτικϊν ςτολϊν βαθμολογείται
ςφμφωνα με τον πίνακα κριτηρίων αξιολόγηςησ.
Πλιρθ ςετ αναπνευςτικϊν ςυςκευϊν, οι οποίεσ ςυμπεριλαμβάνουν ανταλλακτικζσ ΝΑΙ
φιάλεσ και εργαλεία ςυντιρθςθσ. (Σεμάχια 12)
Σημείωςη: Μεγαλφτεροσ αριθμόσ πλήρουσ ςετ αναπνευςτικϊν ςυςκευϊν βαθμολογείται
ςφμφωνα με τον πίνακα κριτηρίων αξιολόγηςησ.

2.3.17

ιματα κινδφνου (Σεμάχια 25)

ΝΑΙ

2.3.18

Γεννιτρια ατμοφ (Σεμάχιο 01)

ΝΑΙ

2.3.19

Kράνοσ καπνοφ με αντλία αζροσ (Σεμάχιο 01)

ΝΑΙ

Ντουηιζρα (Σεμάχιο 01)

ΝΑΙ

Φορείο (Σεμάχιο 01)

ΝΑΙ

Φαρμακείο (Σεμάχιο 01)

ΝΑΙ

υςκευι οξυγόνου (Σεμάχιο 01)

ΝΑΙ

τολζσ πυροςβζςτθ (Σεμάχια 02)

ΝΑΙ

Κράνθ με ηελατίνα και προςταςία λαιμοφ (Σεμάχια 02)

ΝΑΙ

Σςεκοφρια πυροςβζςτθ (Σεμάχια 02)

ΝΑΙ

χοινιά πυροςβζςτθ (36 μζτρα) με γάντηο (Σεμάχια 02)

ΝΑΙ

Ανιχνευτζσ (Σεμάχια 12 - 04 καπνοφ, 04 κερμότθτασ, 04 φλόγασ)

ΝΑΙ

ιματα εξόδου κινδφνου (Σεμάχια 10)

ΝΑΙ

Κουβζρτεσ πυρίμαχεσ (Σεμάχια 05)

ΝΑΙ

2.3.20
2.3.21
2.3.22
2.3.23
2.3.24
2.3.25
2.3.26
2.3.27
2.3.28
2.3.29
2.3.30
3
3.1
3.1.1

3.1.2

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΠΑΡΑΔΟΗ-ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Ι. Ο Ανάδοχοσ με μζριμνα, ευκφνθ και δαπάνθ του κα αναλάβει τθ μεταφορά, εγκατάςταςθ, ΝΑΙ
ςφνδεςθ, εκτζλεςθσ δοκιμϊν παράδοςθσ και παραλαβισ του εξοπλιςμοφ ςε πλιρθ και
ικανοποιθτικι λειτουργία ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ οικείασ ΠΜ.
ΙΙ. Η μεταφορά των υπό προμικεια ειδϊν πραγματοποιείται ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα
νομοκεςία. Ο Ανάδοχοσ αμζςωσ μετά τθ φόρτωςθ των υπό προμικεια ειδϊν, είναι
υποχρεωμζνοσ να γνωςτοποιιςει ςτθν αρμόδια Τπθρεςία του ΤΝΑΝΠ (ΔΙΠΕΑ), κάκε
ςτοιχείο ςχετικό με τθ φόρτωςθ και τθ μεταφορά (άρκρο 211 του ν. 4412/2016)
Η παράδοςθ-εγκατάςταςθ κα πραγματοποιθκεί εντόσ δφο (02) μηνϊν από τθν ΝΑΙ
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
Σημείωςη: Μικρότεροσ χρόνοσ παράδοςησ-εγκατάςταςησ βαθμολογείται ςφμφωνα με τον
πίνακα κριτηρίων αξιολόγηςησ.
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Η παραλαβι του εξοπλιςμοφ (οριςτικι, ποιοτικι και ποςοτικι) κα γίνει μετά τθν ΝΑΙ
εγκατάςταςθ του εξοπλιςμοφ, ςε κατάςταςθ πλιρουσ λειτουργίασ ςτο χϊρο
εγκατάςταςθσ τθσ οικείασ ΠΜ, ωσ ειδικότερα ορίηεται από τθν ςχετικι κείμενθ
νομοκεςία.
Ο Ανάδοχοσ υποχρεϊνεται να δϊςει οποιαδιποτε ςτοιχεία προζλευςθσ των υλικϊν
ικελε ηθτιςει ο φορζασ για διαπίςτωςθ τθσ ποιότθτασ και των χαρακτθριςτικϊν τουσ.
Ο φορζασ διατθρεί το δικαίωμα να ελζγχει κάκε προςκομιηόμενο είδοσ και ο Ανάδοχοσ
υποχρεοφται να ςυμμορφϊνεται με τισ οδθγίεσ των αρμοδίων υπθρεςιϊν του φορζα, για
είδοσ το οποίο δεν εκπλθρϊνει τουσ ςυμβατικοφσ όρουσ, που αναφζρονται ςτθν
ποιότθτα και τα χαρακτθριςτικά του.
Η παραλαβι του εξοπλιςμοφ κα γίνει ςτο χϊρο εγκατάςταςθσ τθσ χολισ. Ωσ χρόνοσ
παραλαβισ ορίηεται διάςτθμα ενόσ (01) μηνόσ από τθν θμερομθνία εγκατάςταςθσπαράδοςθσκαι εφόςον πραγματοποιθκεί ικανόσ αρικμόσ δοκιμαςτικϊν λειτουργιϊν από
τθν αρμόδια επιτροπι, κα παραλθφκεί οριςτικά.
Συχόν βλάβεσ κατά τθ διάρκεια των δοκιμϊν βαρφνουν τον Ανάδοχο ο οποίοσ οφείλει με
δικά του ζξοδα να τισ αποκαταςτιςει άμεςα. Μετά τθν αποκατάςταςθ τυχόν βλαβϊν
ακολουκεί
εκ νζου
δοκιμιοφείλουν
του ςυςτιματοσ.
Οι Τποψιφιοι
Ανάδοχοι
να υποβάλλουν ςτθν τεχνικι τουσ προςφορά και όλα ΝΑΙ
τα αναγκαία ςτοιχεία για τθ διαςφάλιςθ των ςυνκθκϊν για τθν τεχνικά άρτια
εγκατάςταςθ και κζςθ ςε πλιρθ λειτουργία του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ, . τθν
τεχνικι προςφορά, κα αναφζρουν όλα τα αναγκαία τεχνικά ςτοιχεία (βάρθ, ενδεικτικι
διάταξθ με διαςτάςεισ των επί μζρουσ ςυςκευϊν, διαςτάςεισ και διαδρομζσ καναλιϊν
κλπ.) που απαιτοφνται για τθν προετοιμαςία από τθν οικεία ΠΜ του χϊρου όπου ο
Ανάδοχοσ κα εγκαταςτιςει τον εξοπλιςμό.
Ο Ανάδοχοσ υποχρεϊνεται να εκτελζςει πλιρωσ τθν εγκατάςταςθ του εξοπλιςμοφ και να ΝΑΙ
τον δοκιμάςει και παραδϊςει ςε πλιρθ λειτουργία ςτουσ διατικζμενουσ χϊρουσ τθσ
οικείασ ΠΜ, με δικό του ειδικευμζνο και αςφαλιςμζνο προςωπικό, με δικι του
ολοκλθρωτικά ευκφνθ, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ τζχνθσ και τθσ επιςτιμθσ και τθ
λοιπι ςχετικι νομοκεςία του ελλθνικοφ κράτουσ, τισ οδθγίεσ και τα ςχζδια του
καταςκευαςτικοφ οίκου και, τζλοσ, τισ οδθγίεσ τθσ οικείασ ΠΜ.
Η εγκατάςταςθ των μθχανθμάτων, των ςυςκευϊν και των ςυςτθμάτων κα γίνει ςτουσ ΝΑΙ
αντίςτοιχουσ χϊρουσ τθσ οικείασ ΠΜ που κα επιλεγοφν από αυτι για τθν εγκατάςταςθ
του εξοπλιςμοφ.
Με μζριμνα, ευκφνθ και δαπάνθ του Αναδόχου, θ εγκατάςταςθ των μθχανθμάτων, των
ςυςκευϊν και των ςυςτθμάτων κακϊσ και τα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν κα πρζπει να
καλφπτουν πλιρωσ τουσ ςχετικοφσ κανονιςμοφσ, τθν Ευρωπαϊκι και Εκνικι νομοκεςία,
αναφορικά με τισ θλεκτρολογικζσ και θλεκτρονικζσ εγκαταςτάςεισ και ςυςκευζσ, και τισ
θλεκτρομθχανολογικζσ εγκαταςτάςεισ/ςυςκευζσ/εξοπλιςμό, τθν αςφάλεια και υγιεινι και να
διαςφαλίηουν τθν ομαλι και πλιρθ λειτουργία των θλεκτρολογικϊν και μθχανολογικϊν
εγκαταςτάςεων των κτιριακϊν υποδομϊν τθσ ΠΜ. Ο Ανάδοχοσ με μζριμνα, ευκφνθ και
δαπάνθ του κα προβαίνει ςε όλεσ τισ απαραίτθτεσ εργαςίεσ για τθν επίτευξθ των
ανωτζρω. . Με τθν τεχνικι προςφορά να κατατεκεί Τπεφκυνθ Διλωςθ του νομίμου/ων
εκπροςϊπου/ων του Τποψθφίου Αναδόχου αναφορικά με τθν πλιρωςθ τθσ απαίτθςθσ
τθσ εν λόγω παραγράφου.
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Ι. Η ΠΜ Αςπροπφργου υποχρεοφται να παρζχει μόνο το χϊρο εγκατάςταςθσ. Για τθν ΝΑΙ
προετοιμαςία του χϊρου υπεφκυνοσ είναι ο Ανάδοχοσ .
ΙΙ. ε περίπτωςθ που απαιτείται ιδιαίτερθ μζριμνα από πλευράσ τροφοδοςίασ ςτουσ
χϊρουσ εγκατάςταςθσ των μθχανθμάτων, των ςυςκευϊν και των ςυςτθμάτων με τουσ
απαραίτθτουσ πίνακεσ διανομισ και αςφάλιςθσ του θλεκτρικοφ ρεφματοσ, νεροφ,
αποχζτευςθσ, κλιματιςμοφ, τοπικισ δικτφωςθσ κα γίνεται με μζριμνα, ευκφνθ και
δαπάνθ του Αναδόχου. Οι εργαςίεσ ςφνδεςθσ από τον πίνακα διανομισ μζχρι το
μθχάνθμα με τα απαραίτθτα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν κα βαρφνουν τον Ανάδοχο
και κα πλθροφν τουσ κανονιςμοφσ αςφαλείασ των χϊρων εγκατάςταςθσ.
ΙΙΙ. Η διαμόρφωςθ του δαπζδου ςτιριξθσ και τα αναγκαία μζςα και υλικά ςτιριξθσ των
μθχανθμάτων και ςυςκευϊν κα γίνουν με μζριμνα, ευκφνθ και δαπάνθ του Αναδόχου
ζτςι ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ άρτια λειτουργία του και θ άνετθ χριςθ και εκπαίδευςθ
του προςωπικοφ. Οι απαιτήςεισ ςε ιςχφ των ηλεκτρικϊν λήψεων θα αναφζρονται ςτισ
Σεχνικζσ Προςφορζσ.
IV. Πριν τθν υποβολι των τεχνικϊν προςφορϊν είναι απαραίτθτθ θ επίςκεψθ/επιτόπια
αυτοψία των Τποψθφίων Αναδόχων ςτο χϊρο εγκατάςταςθσ του υπό προμικεια εξοπλιςμοφ
τθσ ΑΕΝ/ΑΠΡΟΠΤΡΓΟΤ, κατόπιν αιτιματόσ τουσ ςτθν αρμόδια ΑΕΝ, ϊςτε να εκτιμθκοφν
λεπτομερϊσ οι απαιτοφμενεσ εργαςίεσ. Η εν λόγω επίςκεψθ/αυτοψία κα βεβαιϊνεται από τθν
αρμόδια ΑΕΝ και αντίςτοιχθ βεβαίωςθ κα προςκομίηεται με τθν τεχνικι προςφορά από τουσ
Τποψθφίουσ Αναδόχουσ.
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται για τθν ζγκαιρθ ενθμζρωςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ (αρμόδια ΝΑΙ
ΠΜ και Διεφκυνςθ Προμθκειϊν και Εποπτείασ Αποκθκϊν (ΔΙΠΕΑ))- τουλάχιςτον πζντε (5)
εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα, πριν τθν ζναρξθ οποιονδιποτε εργαςιϊν, προκειμζνου να
ετοιμαςτοφν οι ςχετικοί χϊροι όπου απαιτείται.
ΣΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ
Ι. Κατά τθν παράδοςθ των μθχανθμάτων, ςυςτθμάτων και ςυςκευϊν να δοκεί μια ΝΑΙ
πλιρθσ ςειρά τεχνικϊν εγχειριδίων με ςαφείσ οδθγίεσ χριςεωσ και λειτουργίασ του
μθτρικοφ καταςκευαςτικοφ οίκου (Operation Manuals) με αναλυτικι περιγραφι των
αντίςτοιχων πρωτοκόλλων και λειτουργιϊν για όλεσ τισ αντίςτοιχεσ εφαρμογζσ ςτθν
αγγλικι γλϊςςα και ςτθν ελλθνικι όπου αυτι είναι διακζςιμθ, κακϊσ και ςχεδίων,
διαγραμμάτων και κάκε άλλθ πλθροφορία για τθν ορκι χριςθ, ζλεγχο, ςυντιρθςθ και
εντοπιςμό κάκε ανωμαλίασ ςτθ λειτουργία των μθχανθμάτων, ςυςτθμάτων και
ςυςκευϊν, ςτθν αγγλικι γλϊςςα ι ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, ςτθν οικεία ΠΜ όπου κα
πραγματοποιθκοφν οι ςχετικζσ προμικειεσ.
ΙΙ. Σα τεχνικά εγχειρίδια να δοκοφν ςε ζντυπθ και ςε θλεκτρονικι μορφι (τουλάχιςτον ςε
(01) ζνα αντίτυπο ςε ζκαςτθ μορφι).
ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εκπαιδεφςει με ζξοδά του, πάνω ςτθ λειτουργία του ΝΑΙ
ςυςτιματοσ τρείσ (03) τουλάχιςτον εκπαιδευτζσ- Πλοιάρχουσ τθσ χολισ για
τουλάχιςτον 2 μζρεσ, (2 θμζρεσ Χ 6 ϊρεσ θμερθςίωσ = 12 ϊρεσ ςυνολικά) πιςτοποιϊντασ
τουσ αναλόγωσ. Η εκπαίδευςθ κα πραγματοποιθκεί εντόσ του ςυμβατικοφ χρόνου.
Σημείωςη: Μεγαλφτερη διάρκεια εκπαίδευςησ βαθμολογείται ςφμφωνα με τον πίνακα
κριτηρίων αξιολόγηςησ. (Ο υπολογιςμόσ θα γίνει ςε εκπαιδευτικζσ ϊρεσ).
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3.3.2

Να υποβλθκεί κατά τθν τεχνικι προςφορά πλιρεσ αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευςθσ ΝΑΙ
(προςδιοριςμόσ περιεχομζνου εκπαίδευςθσ για τουσ εκπαιδευόμενουσ, προτεινόμενεσ
ϊρεσ εκπαίδευςθσ ανά κεματικι ενότθτα, κεματολογία, διάρκεια ςε ϊρεσ ανά ομάδα
εκπαιδευόμενων για κάκε κεματικό αντικείμενο, αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ
τθσ εκπαίδευςθσ ςε επίπεδο προτεινόμενων ωρϊν διδαςκαλίασ), εκπαιδευτζσ και
κατάλογο με το ςχετικό εκπαιδευτικό υλικό, εγχειρίδια χριςθσ και άλλο τεκμθριωτικό
υλικό που κα χρθςιμοποιθκεί κατά τθ διάρκεια τθσ εκπαίδευςθσ. Η εκπαίδευςθ κα
περιλαμβάνει τόςο τα κζματα χειριςμοφ και λειτουργίασ του υπό προμικεια είδουσ όςο
και για τθν απρόςκοπτθ και αποτελεςματικι λειτουργία του εξοπλιςμοφ.
Η εκπαίδευςθ και το εκπαιδευτικό υλικό κα είναι ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει με δαπάνθ του τθν πραγματοποίθςθ τθσ εκπαίδευςθσ, θ οποία
κα πραγματοποιθκεί με εκπαιδευτζσ του Αναδόχου.
Η εκπαίδευςθ κα πραγματοποιθκεί κατόπιν ςυνεννόθςθσ του Αναδόχου με τθ ΠΜ
Αςπροπφργου.
Η πραγματοποίθςθ τθσ εκπαίδευςθσ κα γίνεται ςτθν ΠΜ Αςπροπφργου μετά τθν
εγκατάςταςθ των μθχανθμάτων, των ςυςκευϊν και των ςυςτθμάτων και κα ζχει
ολοκλθρωκεί εντόσ του χρόνου παράδοςθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.2
Σο εκπαιδευτικό υλικό που απαιτείται να παρζχεται από τον Προμθκευτι για τθν
υποςτιριξθ και τθν ενίςχυςθ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ κα είναι ςε μορφι ζντυπθ,
CD ανα εκπαιδευόμενο ι/και ιςτοςελίδασ.
Ο προμθκευτισ κα χορθγιςει πιςτοποιθτικό παρακολοφκθςθσ εκπαίδευςθσ ςε ζκαςτο
εκπαιδευόμενο.
Ο Τποψιφιοσ Ανάδοχοσ υποχρεοφται επίςθσ να δθλϊςει ςτθν τεχνικι του προςφορά ότι
κα διακζςει ςτθν Ελλάδα κατάλλθλα εκπαιδευμζνο προςωπικό (πζραν και ανεξάρτθτα
του αντίςτοιχου τεχνικοφ προςωπικοφ για παροχι υπθρεςιϊν εγκατάςταςθσ,
ςυντιρθςθσ), για τθν επίδειξθ του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ ωσ και τθν εκπαίδευςθ
του προςωπικοφ τθσ αρμόδιασ Τπθρεςίασ τόςο επί του πλιρουσ φάςματοσ των
δυνατοτιτων που παρζχουν όςο επί τθσ απρόςκοπτθσ και αποτελεςματικισ λειτουργίασ
του εξοπλιςμοφ.
ε περίπτωςθ που ο Τποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν διακζτει το ωσ άνω προςωπικό, πρζπει
ςτθν τεχνικι προςφορά του να
υποβλθκεί βεβαίωςθ του μθτρικοφ οίκου
υπογεγραμμζνθ από νόμιμο/ουσ εκπρόςωπο/ουσ ότι θ εκπαίδευςθ κα γίνει από δικό του
εξειδικευμζνο προςωπικό ςτθν Ελλθνικι ι Αγγλικι γλϊςςα με παρουςία διερμθνζα και
με τουσ όρουσ που αναφζρονται ςτο παρόν εδάφιο. Η εν λόγω βεβαίωςθ να ςυνοδεφεται
από επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, ςε περίπτωςθ που δεν είναι ςτα
ελλθνικά.

3.4
3.4.1

ΕΓΓΤΗΜΕΝΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ
Ι. Ολόκλθροσ ο εξοπλιςμόσ κα ςυνοδεφεται από εγγυθμζνθ λειτουργία για ζξι (6) ΝΑΙ
τουλάχιςτον ζτθ με υποχρζωςθ επιςκευισ και αντικατάςταςθσ εξαρτιματοσ όταν θ
βλάβθ οφείλεται ςε ελαττωματικό εξάρτθμα ι κακι εργαςία εκ μζρουσ του
καταςκευαςτι (ο χρόνοσ μετράται από τθν θμερομθνία οριςτικισ παραλαβισ του
εξοπλιςμοφ).
ΙΙ. Η επιςκευι κα πρζπει να ζχει ολοκλθρωκεί εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν
γνωςτοποίθςθ τθσ βλάβθσ ςτον προμθκευτι. Ο Ανάδοχοσ κα υπόκειται ςε πρόςτιμο για
κάκε θμζρα κακυςτζρθςθσ επιςκευισ τθσ διαπιςτωκείςασ βλάβθσ, πζραν των δεκαπζντε
(15) θμερϊν, και ςε περίπτωςθ μθ αντικατάςταςθσ του εξοπλιςμοφ ςφμφωνα με τθν
παράγραφο 3.4.4 τθσ παροφςθσ, ίςο με ποςοςτό 0,05% επί τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ
υμβατικισ τιμισ. Σο εν λόγω πρόςτιμο δεν κα υπερβαίνει το 25% τθσ υμβατικισ τιμισ.
ΙΙΙ. Ο Τποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεςμεφεται με τθν τεχνικι του προςφορά ότι ςτο πλαίςιο του
προςφερόμενου χρόνου εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, κα διακζτει με μζριμνα, ευκφνθ και δαπάνεσ
του το κατάλλθλο προςωπικό, για τθν παροχι υπθρεςιϊν ςυντιρθςθσ, επιςκευϊν/τεχνικισ
υποςτιριξθσ και τον απαιτοφμενο εξοπλιςμό για τθν εκτζλεςθ των εν λόγω υπθρεςιϊν.
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Σο ςυνολικό κόςτοσ αποκατάςταςθσ (ανταλλακτικά, εργατικά, μετάβαςθ κ.τ.λ.) κατά τθν
διάρκεια τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ βαραίνει τον Ανάδοχο.
Ο επιτρεπόμενοσ χρόνοσ μθ λειτουργίασ κατά τθν διάρκεια τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ
δεν πρζπει να ξεπερνά τον ζνα μινα ετθςίωσ ακροιςτικά.
Εναλλακτικά ςε περίπτωςθ που θ επιςκευι κακυςτεριςει πλζον του προβλεπόμενου
χρονικοφ διαςτιματοσ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει ςτθν Τπθρεςία άλλο
λειτουργοφςα ςυςκευι μζχρι τθν αποκατάςταςθ τθσ βλάβθσ τθσ πρϊτθσ (repair by
replacement)
το πλαίςιο τθσ εξαετοφσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ να παρζχονται επιπλζον και όλεσ οι
τυχόν προβλεπόμενεσ από τα εγχειρίδια – οδθγίεσ του καταςκευαςτι
προγραμματιςμζνεσ ςυντθριςεισ και αναβακμίςεισ, αδαπάνωσ για το Φορζα
(ανταλλακτικά, λογιςμικό, υλικά, εργατικά, κόςτοσ μεταφοράσ-μετάβαςθσ-διαμονισ).
Με τθν παράδοςθ να υποβλθκεί ζγγραφθ διλωςθ για τθν προτεινόμενθ διάρκεια τθσ
περιόδου εγγυθμζνθσ λειτουργίασ από τθν θμερομθνία οριςτικισ παραλαβισ του
εξοπλιςμοφ.
Επιςθμαίνεται ότι είναι ςτθν ευχζρεια των υποψθφίων να προςφζρουν περίοδο
εγγυθμζνθσ λειτουργίασ μεγαλφτερθ τθσ ελάχιςτθσ ηθτοφμενθσ των ζξι (6) ετϊν, από τθν
οριςτικι παραλαβι του ςυνόλου του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ και το ςτοιχείο αυτό
κα λάβει μεγαλφτερθ βακμολογία ςτθν τεχνικι αξιολόγθςθ όπωσ ο χρόνοσ εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ περιλαμβάνεται ςτθν Ομάδα Βϋ των Κριτθρίων Αξιολόγθςθσ του
ςυγκεκριμζνου προςφερόμενου Είδουσ.

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

3.5
3.5.1

ΕΞΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΗ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ
Με τθν τεχνικι προςφορά, κα δοκεί γραπτι βεβαίωςθ του Αναδόχου ι του ΝΑΙ
καταςκευαςτι ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι με επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα
ςε περίπτωςθ που δεν είναι ςτθν ελλθνικι, αναφορικά με τθ δυνατότθτα προμικειασ
ανταλλακτικϊν για δζκα (10) τουλάχιςτον χρόνια με προκεςμία παράδοςθσ μζχρι ζνα
μινα από τθν θμερομθνία παραγγελίασ.
Σημείωςη: Μεγαλφτεροσ χρόνοσ δυνατότητασ προμήθειασ ανταλλακτικϊν βαθμολογείται
ςφμφωνα με τον πίνακα κριτηρίων αξιολόγηςησ.

3.5.2

Ο Τποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα υποβάλλει με τθν τεχνικι προςφορά ζναν πίνακα με τα κφρια ΝΑΙ
ανταλλακτικά κάκε εξοπλιςμοφ (part numbers, κλπ).
ΔΙΑΦΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ
Ο Τποψιφιοσ Ανάδοχοσ, ι/και ο καταςκευαςτισ, εφόςον τα υπό προμικεια είδθ ΝΑΙ
καταςκευάηονται από διαφορετικό από τον Τποψιφιο Ανάδοχο οικονομικό φορζα, κα
πρζπει να διακζτει Πιςτοποιθτικό υςτιματοσ Διαχείριςθσ Ποιότθτασ κατά ΕΝ ISO
9001:2015 ι νεότερο ι άλλο ιςοδφναμο από διαπιςτευμζνο φορζα πιςτοποίθςθσ. Κατά
τθν κατάκεςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, να κατατεκεί αντίγραφο του ανωτζρω
πιςτοποιθτικοφ, το οποίο κα πρζπει να είναι εν ιςχφ, νομίμωσ επικυρωμζνο. ε
περίπτωςθ που το πιςτοποιθτικό δεν είναι ςτα Ελλθνικά, να προςκομιςτεί επίςθμθ
μετάφραςθ αυτοφ ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα και νομίμωσ επικυρωμζνο.

3.6
3.6.1
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Πιςτοποιθτικά ιμανςθσ CE (CE Mark ι Wheel Mark ι άλλο αντίςτοιχο/ιςοδφναμο ΝΑΙ
Πιςτοποιθτικό ιμανςθσ), ϊςτε να ικανοποιοφνται οι αντίςτοιχεσ απαιτιςεισ τθσ Ε.Ε
(ςφμφωνα με τθν «Απόφαςθ αρικ. 768/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και
υμβουλίου τθσ 09/07/2008 όπωσ ιςχφουν για το κοινό πλαίςιο εμπορίασ προϊόντων και
κατάργθςθ τθσ απόφαςθσ 93/465/ΕΟΚ του υμβουλίου» και τον «Κανονιςμό (ΕΚ) αρικ.
765/2008 τθσ 09/07/2008 όπωσ ιςχφουν για τον κακοριςμό των απαιτιςεων
διαπίςτευςθσ και εποπτείασ τθσ αγοράσ όςον αφορά τθν εμπορία των προϊόντων και για
τθν κατάργθςθ του κανονιςμοφ (ΕΟΚ) αρικ. 339/93 του υμβουλίου» όπωσ ιςχφει
ςιμερα) και τθσ Οδθγίασ 96/98/ΕΚ ςχετικισ με τον εξοπλιςμό των πλοίων όπωσ ιςχφει,
όπου απαιτείται και όπου βρίςκει αυτι εφαρμογι για τον προςφερόμενο εξοπλιςμόμεταφραςμζνα ςτα ελλθνικά και νομίμωσ επικυρωμζνα. ε περίπτωςθ που κάποιο εκ των
ειδϊν του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ εξαιρείται βάςει νομοκεςίασ από το να φζρει
ςιμανςθ CE, ο Τποψιφιοσ Ανάδοχοσ να το τεκμθριϊνει επαρκϊσ ςτθν τεχνικι του
προςφορά.
Tα ανωτζρω πιςτοποιθτικά να κατατεκοφν κατά τθν παράδοςθ. Κατά τθν κατάκεςθ τθσ
τεχνικισ προςφοράσ, να κατατεκεί Τπεφκυνθ Διλωςθ του/των νομίμου/ων
εκπροςϊπου/ων του Τποψθφίου Αναδόχου ςχετικά με τθν πλιρωςθ τθσ εν λόγω
απαίτθςθσ, κακϊσ και ότι δεςμεφεται με μζριμνα, ευκφνθ και δαπάνεσ του να
προςκομίςει αντίγραφα των ανωτζρω πιςτοποιθτικϊν κατά τθν παράδοςθ των ειδϊν.
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
Σα κριτιρια τεχνικισ αξιολόγθςθσ κατατάςςονται ςτισ ομάδεσ: Α. Σεχνικϊν
Προδιαγραφϊν και Ποιότθτασ Απόδοςθσ. Β. Σεχνικισ Τποςτιριξθσ και Κάλυψθσ.
Κάκε ομάδα χωρίηεται ςε μία ι περιςςότερεσ υποομάδεσ, οι ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ και
οι βακμοί των οποίων δίνονται ςτον παρακάτω Πίνακα. Για κάκε προςφορά
βακμολογοφνται τα επιμζρουσ ςτοιχεία των ομάδων (ι υποομάδων). Η βακμολογία κάκε
κριτθρίου αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από 100-120 βακμοφσ. Η βακμολογία των επί μζρουσ
ςτοιχείων των προςφορϊν είναι 100 βακμοί για τισ περιπτϊςεισ που ικανοποιοφνται
ακριβϊσ όλοι οι όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν. Η βακμολογία αυτι αυξάνεται ζωσ
120 βακμοφσ όταν υπερκαλφπτονται οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ. Η ςυνολικι βακμολογία
κυμαίνεται από 100 ζωσ 120 βακμοφσ.
Για τισ παραπάνω ομάδεσ ορίηεται ςχετικόσ ςυντελεςτισ βαρφτθτασ που ανζρχεται ςε ΝΑΙ
ποςοςτό επί τοισ εκατό 70 και 30 για κάκε ομάδα αντίςτοιχα. Σο άκροιςμα των ςχετικϊν
ςυντελεςτϊν βαρφτθτασ των Ομάδων Κριτθρίων Αξιολόγθςθσ ανζρχεται ςε 100. Η
βακμολόγθςθ και κατάταξθ των προςφορϊν γίνεται ςφμφωνα με τον τφπο:
U = ς1*Κ1 + ς2*Κ2+ ……..+ςν*Κν (1)
Όπου «ςν» είναι ο ςυντελεςτισ βαρφτθτασ του κριτθρίου ανάκεςθσ Κν και ιςχφει
ς1+ς2+….+ςν = 1.
Κάκε κριτιριο αξιολόγθςθσ βακμολογείται αυτόνομα με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ
προςφοράσ.
Η ςτακμιςμζνθ βακμολογία του κάκε ςτοιχείου των ομάδων είναι το γινόμενο του επί
μζρουσ ςυντελεςτι βαρφτθτασ του ςτοιχείου επί τθ βακμολογία του και θ ςυνολικι
βακμολογία τθσ κάκε προςφοράσ είναι το άκροιςμα των ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν
όλων των ςτοιχείων και των δφο ομάδων. Η τελικι βακμολογία με βάςθ τα παραπάνω
κυμαίνεται ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ
από 100 ζωσ 120ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
βακμοφσ.
ΜΕΘΟΔΟ
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Για τθν βακμολόγθςθ των ςτοιχείων του πίνακα αξιολόγθςθσ κα χρθςιμοποιθκεί ο
παρακάτω μακθματικόσ τφποσ:
Βακμόσ = 100+20 * (Μ προςφ. – Μ ελαχ.) / (Μ μζγ. – Μ ελαχ.),

Όπου:
«Μ προςφ. » είναι θ προςφερόμενθ τιμι/υπερκάλυψθ του όρου βάςει τθσ προςφοράσ
του Τποψθφίου Αναδόχου
«Μ ελαχ. » είναι θ ελάχιςτθ τιμι/ικανοποίθςθ του όρου βάςει τθσ παροφςασ τεχνικισ
προδιαγραφισ
«Μ μζγ. » είναι θ μζγιςτθ τιμι βάςει τθσ παροφςασ τεχνικισ προδιαγραφισ ι ςε
περίπτωςθ που ορίηεται θ μζγιςτθ υπερκάλυψθ του όρου βάςει του ςυνόλου
προςφορϊν των Τποψθφίων Αναδόχων.

ΝΑΙ
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ΠΙΝΑΚΑ ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ

ΤΝΣΕΛΕΣΗ
ΒΑΡΤΣΗΣΑ [%]

ΟΜΑΔΑ Α
ΓΕΝΙΚΑ
Καταςκευή – Διαςτάςεισ – Διαμόρφωςη: Μεγαλφτερο μζγεκοσ
εγκατάςταςθσ κα κεωρθκεί πλεονζκτθμα.
Καταςκευή – Διαςτάςεισ – Διαμόρφωςη: Ρεαλιςτικότερθ
καταςκευι ςε ςφγκριςθ με τθν ενδεικνυόμενθ κα κεωρθκεί
πλεονζκτθμα.
Εξοπλιςμόσ – Εςτίεσ πυρόσ: Μεγαλφτεροσ αρικμόσ εςτιϊν πλζον
των ενδεικνυόμενων κα κεωρθκεί πλεονζκτθμα.
Εξοπλιςμόσ – Εςτίεσ πυρόσ: Ρεαλιςτικότερθ μορφι εςτιϊν πλζον
των ενδεικνυόμενων κα κεωρθκεί πλεονζκτθμα.
Σεχνητόσ καπνόσ: Μικρότεροσ χρόνοσ πλιρωςθσ και αποπλιρωςθσ
κάκε διαμερίςματοσ με καπνό ςε ςχζςθ με τισ ενδεικνυόμενεσ
τιμζσ κα κεωρθκεί πλεονζκτθμα.
Φωτιςμόσ:
Τψθλότερεσ
τιμζσ
φωτεινότθτασ
από
τισ
ενδεικνυόμενεσ κα κεωρθκεί πλεονζκτθμα.
Φωτιςμόσ: Τψθλότερεσ τιμζσ αντοχισ από τισ ενδεικνυόμενεσ κα
κεωρθκεί πλεονζκτθμα.
Παγίδεσ πυρόσ: Μεγαλφτεροσ αρικμόσ κα κεωρθκεί πλεονζκτθμα.
Παγίδεσ πυρόσ: Μεγαλφτερθ πυρανκεκτικότθτα κα κεωρθκεί
πλεονζκτθμα.
ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ
Επιπλζον αρικμόσ πλιρουσ ςετ προςτατευτικϊν ςτολϊν (ολόςωμθ
φόρμα, γάντια εργαςίασ, πυρίμαχεσ μπότεσ, κράνοσ και
αδιάβροχο).
Επιπλζον αρικμόσ πλιρουσ ςετ αναπνευςτικϊν ςυςκευϊν, οι
οποίεσ ςυμπεριλαμβάνουν ανταλλακτικζσ φιάλεσ και εργαλεία
ςυντιρθςθσ.
φνολο ΟΜΑΔΑ Α

2.2
2.2.2.1

(65)
10

2.2.2.1

5

2.2.3.1

8

2.2.3.1

7

2.2.3.8

15

2.2.3.9

5

2.2.3.10

5

2.2.4
2.2.4.1

5
5

2.3
2.3.15

(10)
5

2.3.16

5

75

ΟΜΑΔΑ Β
ΠΑΡΑΔΟΗ-ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Μικρότεροσ χρόνοσ παράδοςθσ-εγκατάςταςθσ κα κεωρθκεί
πλεονζκτθμα.
ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ
Μεγαλφτερθ διάρκεια εκπαίδευςθσ κα κεωρθκεί πλεονζκτθμα.
ΕΓΓΤΗΜΕΝΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ
Εγγυθμζνθ λειτουργία άνω των ζξι (06) ετϊν κα κεωρθκεί
πλεονζκτθμα.
ΕΞΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΗ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ
Μεγαλφτεροσ χρόνοσ δυνατότθτασ προμικειασ ανταλλακτικϊν κα
κεωρθκεί πλεονζκτθμα.
φνολο ΟΜΑΔΑ B

3.1
3.1.2

(6)
6

3.3
3.3.1
3.4
3.4.1 (Ι)

(6)
6
(7)
7

3.5
3.5.1

(6)
6
25
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Ανικει ςτθν υπ’ αρικµ. 13/2021 Διακιρυξθ Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ/ ΓΔΟΥ/ ΔΙΡΕΑ 2ο

ΡΑΑΤΘΜΑ Ε’
ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ

Μ ε τ θ ς υ γ χ ρθ μ ατ ο δ ό τ θ ς θ τ θ σ Ε λ λ άδ ασ κ αι τ θ σ
Ε υ ρ ω π αϊ κ ι σ Ζ ν ως θ σ
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ
Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ
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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 [][][][][][]

2021/S 204-532515

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)
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Ταυτότητα του αγοραστή

Επίσημη ονομασία:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
/ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ
ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει:
997881842
Δικτυακός τόπος (εφόσον
υπάρχει):
www.hcg.gr
Πόλη:
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Οδός και αριθμός:
ΑΚΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΠΥΛΗ Ε1-Ε2
Ταχ. κωδ.:
18510
Αρμόδιος επικοινωνίας:
ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΛΣ ΧΛΙΜΙΝΤΖΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΣ ΛΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
Τηλέφωνο:
213 137 4653-4499-1081
φαξ:
Ηλ. ταχ/μείο:
dipea.b@yna.gov.gr
Χώρα:
GR
Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Τίτλος:
ΑΡΙΘ. 13/2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Σύντομη περιγραφή:
Διακήρυξη υπ’ αριθ. 13/2021, Ηλεκτρονικού, Ανοικτού, Διεθνούς Διαγωνισμού για την
«Προμήθεια συμπληρωματικού εξοπλισμού της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.)
Οινουσσών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου», και συγκεκριμένα των κάτωθι ειδών:
ΕΙΔΟΣ (Α): Προσομοιωτής GMDSS για τις ανάγκες της ΑΕΝ/Πλοιάρχων/Οινουσσών,
προϋπολογισθείσας αξίας 230.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και λοιπών
κρατήσεων) Συστημικός Αριθμός:138649, ΕΙΔΟΣ (Β): Προσομοιωτής ECDIS-RADAR
ARPA για τις ανάγκες της ΑΕΝ/Πλοιάρχων/Οινουσσών, προϋπολογισθείσας αξίας
290.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και λοιπών κρατήσεων) Συστημικός
Αριθμός: 138650, ΕΙΔΟΣ (Γ): Προσομοιωτής χειρισμού υγρού φορτίου για τις ανάγκες
της ΑΕΝ/Πλοιάρχων/Οινουσσών, προϋπολογισθείσας αξίας 220.000,00 ευρώ
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και λοιπών κρατήσεων) Συστημικός Αριθμός: 138652,
συνολικής εκτιμώμενης αξίας σύμβασης επτακοσίων σαράντα χιλιάδων ευρώ #740.
000,00€# (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και λοιπών κρατήσεων), με κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης
ποιότητας – τιμής. (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: #596.774,19€#, ΦΠΑ: #143.225,81€).
ΚΑΙ Ηλεκτρονικού, Ανοικτού, Διεθνούς Διαγωνισμού για την «Προμήθεια τεχνικού και
εκπαιδευτικού εξοπλισμού για την Α.Ε.Ν. Ιονίων Νήσων», και συγκεκριμένα του κάτωθι
είδους: ΕΙΔΟΣ (Δ): Προσομοιωτής χειρισμού υγρού φορτίου για τις ανάγκες της ΑΕΝ
/Πλοιάρχων/ Ιονίων Νήσων, προϋπολογισθείσας αξίας 220.000,00 ευρώ
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και λοιπών κρατήσεων) Συστημικός Αριθμός: 138653,
συνολικής εκτιμώμενης αξίας σύμβασης διακοσίων είκοσι χιλιάδων ευρώ #220.000,00€#
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και λοιπών κρατήσεων), με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης
ποιότητας – τιμής. (προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α. : #177.419,35€#, Φ.Π.Α. #42.580,65
€#) ΚΑΙ Επαναληπτικού Ηλεκτρονικού, Ανοικτού, Διεθνούς Διαγωνισμού για την
«Προμήθεια Εξοπλισμού των Ακαδημιών και Δημοσίων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού», για
τις ανάγκες της ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και συγκεκριμένα του κάτωθι είδους: ΕΙΔΟΣ
(Ε): Σύστημα προσομοίωσης πυρκαγιάς σε κλειστό χώρο για τις ανάγκες της ΔΣΕΝ/ΣΠΜ
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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(Ε): Σύστημα προσομοίωσης πυρκαγιάς σε κλειστό χώρο για τις ανάγκες της ΔΣΕΝ/ΣΠΜ
/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ προϋπολογισθείσας αξίας #100.000,00€# (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
και λοιπών κρατήσεων) Συστημικός Αριθμός : 138654, συνολικής εκτιμώμενης αξίας
σύμβασης εκατό χιλιάδων ευρώ #100.000,00€# (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και λοιπών
κρατήσεων), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. (προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.
Α. : #80.645,16€#, Φ.Π.Α. #19.354,84€#) ΚΑΙ Επαναληπτικού Ηλεκτρονικού, Ανοικτού,
Διεθνούς Διαγωνισμού για την «Συμπλήρωση – αναβάθμιση εξοπλισμού Σχολών
Εμπορικού Ναυτικού Κρήτης (ΑΕΝ ΚΡΗΤΗΣ)», για τις ανάγκες της ΑΕΝ/ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
/ΚΡΗΤΗΣ, και συγκεκριμένα των κάτωθι ειδών: ΕΙΔΟΣ (ΣΤ): Εργαστήριο καυσίμων λιπαντικών για τις ανάγκες της ΑΕΝ/Μηχανικών/Κρήτης, προϋπολογισθείσας αξίας
169.572,65 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και λοιπών κρατήσεων) Συστημικός
Αριθμός: 138655, ΕΙΔΟΣ (Ζ): Εργαστήριο ψύξης - κλιματισμού για τις ανάγκες της ΑΕΝ
/Μηχανικών/Κρήτης, προϋπολογισθείσας αξίας 148.376,07 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ και λοιπών κρατήσεων) Συστημικός Αριθμός:138656, συνολικής εκτιμώμενης αξίας
σύμβασης τριακοσίων δεκαεπτά χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ και
εβδομήντα δύο λεπτών του ευρώ #317.948,72€# (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και λοιπών
κρατήσεων), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. (προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.
Α. : #256.410,26€#, Φ.Π.Α. #61.538,46€#) ΚΑΙ Επαναληπτικού Ηλεκτρονικού, Ανοικτού,
Διεθνούς Διαγωνισμού για την «Προμήθεια και αναβάθμιση εξοπλισμού Σχολών
Εμπορικού Ναυτικού της Περιφέρειας Αττικής», για τις ανάγκες των ΑΕΝ/ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ
/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, ΚΕΣΕΝ/ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ και ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/Ασπροπύργου, και συγκεκριμένα
των κάτωθι ειδών: ΕΙΔΟΣ (Η): Προσομοιωτής ECDIS-RADAR ARPA για τις ανάγκες της
ΑΕΝ/Πλοιάρχων/Ασπροπύργου, προϋπολογισθείσας αξίας 290.000,00 ευρώ
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και λοιπών κρατήσεων) Συστημικός Αριθμός: 138657,
ΕΙΔΟΣ (Θ): Προσομοιωτής μηχανοστασίου για τις ανάγκες του ΚΕΣΕΝ/ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ,
προϋπολογισθείσας αξίας 520.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και λοιπών
κρατήσεων) Συστημικός Αριθμός:138658, ΕΙΔΟΣ (Ι): Σκάφος επιβίωσης – κωπήλατη
δεκαεξάκωπη λέμβος για τις ανάγκες της ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/Ασπροπύργου,
προϋπολογισθείσας αξίας 70.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και λοιπών
κρατήσεων) Συστημικός Αριθμός: 138659, ΕΙΔΟΣ (ΙΑ): Σύστημα προσομοίωσης
πυρκαγιάς σε κλειστό χώρο για τις ανάγκες της ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/Ασπροπύργου,
προϋπολογισθείσας αξίας 100.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και λοιπών
κρατήσεων) Συστημικός Αριθμός: 138660, συνολικής εκτιμώμενης αξίας σύμβασης
εννιακοσίων ογδόντα χιλιάδων ευρώ #980.000,00€# (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και
λοιπών κρατήσεων), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. (προϋπολογισμός
χωρίς Φ.Π.Α. : #790.322,58€#, Φ.Π.Α. #189.677,42€#) συνολικής προϋπολογισθείσας
αξίας σύμβασης δύο εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων
σαράντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών του ευρώ #2.357.948,72€#
(συμπεριλαμβανομένων ΦΠΑ και λοιπών κρατήσεων) με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης
ποιότητας – τιμής(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: #1.901.571,54€#, ΦΠΑ: #456.377,18€).
Αριθμός αναφοράς αρχείου
που αποδίδεται στον φάκελο
από την αναθέτουσα αρχή ή
τον αναθέτοντα φορέα (εάν
υπάρχει):

2832.9/75769/2021/15-10-2021

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
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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:
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
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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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
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)
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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)
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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)
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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)
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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
-

Δ: Άλλοι λόγοι αποκλεισμού που ενδέχεται να προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Δ: Άλλοι λόγοι αποκλεισμού που ενδέχεται να προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία
του κράτους μέλους της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα
Αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού

Ισχύουν οι αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού που ορίζονται στη σχετική προκήρυξη
/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης;
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
-

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)

25

ΑΔΑ: 6ΟΓ34653ΠΩ-ΤΧΗ

21PROC009394113 2021-10-20
Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά
κριτήρια επιλογής έχουνε 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.
Μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών
Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών
που απαιτούνται βάσει της σχετικής προκήρυξης/γνωστοποίησης ή των
εγγράφων της διαδικασίας σύναψης σύμβασης είναι ο εξής:
Αριθμός ετών
Μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών
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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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

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
-
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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
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