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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
& ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΟΜΕΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣ : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Ταχ.Δ/νση

ΚΟΙΝ:

:Ακτή Μιαούλη 50

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Αρ. Πρωτ :

12/07/2022
2833.2/ 01/22

Ταχ.Κωδ.
:18510 Πειραιάς
Πληροφορίες : ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ Λ.Σ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜ
Τηλέφωνο : 6936083366
ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση-Πρόσκληση Ενδιαφέροντος».
ΣΧΕΤ : Α) Α.Π.:2262.4/17732/21/ 11-03-2022 ΔΙΑΤΑΓΗ Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ..-ΕΛ.ΑΚΤ./ ΔΙ.Π.ΘΑ.Π. 2°
Β) Α.Π.:2800.0/19813/22/18-03-2022 ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΠΕΑ-ΔΟΔ-ΔΙΠΡΟΠ.
1.Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά σας ανακοινώνει ότι πρόκειται να προβεί

στην προμήθεια

σταθεροποιητή τάσης 24V DC,10-20 A για κάλυψη αναγκών αντιρρυπαντικού σκάφους Υπηρεσίας μας
ΠΛΣ 420 σύμφωνα με τις συνημμένες στο παρόν τεχνικές απαιτήσεις .
2. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο συνολικό ποσό των χιλίων ευρώ # 1.000,00€ # (χωρίς
Φ.Π.Α.), συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων υπέρ δημοσίου .
3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Υπηρεσία μας στο τηλέφωνο: 21321476666936083366.
4. Οι προσφορές θα κατατεθούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ,εντός σφραγισμένου φακέλου με
την ένδειξη « Προμήθειά σταθεροποιητή τάσης 24V DC,10-20 A αντιρρυπαντικού σκάφους ΠΛΣ- 420
υπαγωγής Κ.Λ. Πειραιά » στην οδό Ακτή Μιαούλη 50 ΠΕΙΡΑΙΑΣ , Τ.Κ 18510 , μέχρι την 22-07 -2022
και ώρα 13:00.
Ο ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ. Σπυρίδων Α ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (Φ.04 ).
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗ ΤΑΣΗΣ
Ι. ΓΕΝΙΚΑ
Στην παρούσα περιγράφονται οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια σταθεροποιητή
τάσης 24VDC,10-20 A
ΙΙ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται συνολικά στο ποσό των χίλιων ευρώ #1,000,00€ #
απαλλασσόμενου Φ.Π.Α. και συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων υπέρ
Δημοσίου και θα χρηματοδοτηθεί από Πράσινο Ταμείο.
III. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Κριτήριο κατακύρωσης της παρούσας προμήθειας ορίζεται η χαμηλότερη τιμή.
IV. ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ
24VDC,10-20 A

ΤΑΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
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V.ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ – ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΠΡΟΤΥΠΑ
Το υπό προμήθεια είδος θα είναι καινούργιο, αναγνωρισμένου οίκου κατασκευής και θα
φέρει όλες τις διεθνείς πιστοποιήσεις ασφάλειας, ποιότητας και κατασκευής που έχουν
καθιερωθεί αντιστοίχως (CE, ISO κλπ) όπως και θα καλύπτεται με εγγύηση καλής
λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών.
VI. TΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΙΔΟΥΣ
Ως τόπος παράδοσης του υπό προμήθεια είδους ορίζεται το Κ.Λ. Πειραιά/Π.Λ.Σ. 420. Η
μεταφορά και παράδοση θα πραγματοποιηθεί με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή.
VII. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΙΔΟΥΣ
Ο χρόνος παράδοσης του υπό προμήθεια είδους δεν θα ξεπερνά τις σαράντα (40) ημέρες
από την επομένη ημέρα της υπογραφής της σχετικής σύμβασης. Η οριστική παραλαβή των
υπό προμήθεια ειδών θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης
και παραλαβής ειδών του Κ.Λ. Πειραιά.
VIII. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης καθώς και η παραλαβή
του είδους θα πραγματοποιηθεί από την Επισπεύδουσα Υπηρεσία (Κ.Λ. ΠΕΙΡΑΙΑ) με έκδοση
σχετικής Υπηρεσιακής βεβαίωσης Παραλαβής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Οι προσφέροντες δύνανται να υποβάλλουν προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο
θα αναγράφονται ευκρινώς τα κάτωθι :
α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,
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β) Η επωνυμία της Αναθέτουσας Αρχής (Κ.Λ ΠΕΙΡΑΙΑ),
γ) Ο τίτλος της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗ ΤΑΣΗΣ 24VDC,10-20 A»,

δ) Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, 22-07-2022
ε) Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα.
Ο κυρίως φάκελος θα περιλαμβάνει δύο (02) υποφακέλους με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Οι υποβληθείσες προσφορές θα είναι
σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στον φάκελο των τεχνικών απαιτήσεων και θα περιέχουν
τα κάτωθι :
1. ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Στον σφραγισμένο φάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τοποθετείται κάθε έγγραφο και
δικαιολογητικό που τεκμηριώνει την τεχνική επάρκεια του οικονομικού φορέα (του
προσφέροντος) σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και σε κάθε περίπτωση τα κάτωθι:
- Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α΄75) υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο
του οικονομικού φορέα που επιθυμεί να υποβάλει προσφορά με την οποία ο προσφέρων
θα δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση και αποδέχεται ανεξαιρέτως όλους τους όρους των
τεχνικών προδιαγραφών, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ή εκδοθείσα μέσω
της ενιαίας ψηφιακής πύλης gov.gr.
- Κάθε έγγραφο που πιστοποιεί ότι τo προσφερόμενo είδoς φέρει όλες τις διεθνείς
πιστοποιήσεις ασφάλειας, ποιότητας και κατασκευής που έχουν καθιερωθεί αντιστοίχως
(CE, ISO κλπ).
2. ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Στον σφραγισμένο φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα πρέπει να συμπεριληφθούν
τα κάτωθι:
-Πλήρης και σαφής περιγραφή του υπό προμήθεια είδους
-Την προσφερόμενη τιμή σε Ευρώ η οποία θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως. Σε
περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και ολογράφως,
λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων
κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση κατά την κείμενη νομοθεσία- απαλλασσομένου ΦΠΑγια παράδοση του υπό προμήθεια είδους στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα
έγγραφα της σύμβασης.
-Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς (τουλάχιστον επτά (07) μήνες).
Οι προσφέροντες υποχρεούνται να αναλύουν το τίμημα της προσφοράς τους σύμφωνα με
τον πίνακα που ακολουθεί:

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
(απαλλασσομένου ΦΠΑ,
συμπεριλαμβανομένων νομίμων κρατήσεων)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
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Η τεχνική προσφορά αποσφραγίζεται πρώτη και μόνο αν γίνει αυτή αποδεκτή,
αποσφραγίζεται και η οικονομική προσφορά.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Ο προσφέρων (Προσωρινός Ανάδοχος), ενημερώνεται εγγράφως από την Επιτροπή
αξιολόγησης μέσω της επισπεύδουσας Υπηρεσίας (Κ.Λ. ΠΕΙΡΑΙΑ) για την υποβολή των
δικαιολογητικών ανάθεσης, όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 73 και 74 του Ν. 4412/16
(ΦΕΚ Α΄147), σε σφραγισμένο φάκελο εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης του/των. Ο φάκελος αυτός, ο οποίος θα
φέρει την ένδειξη ¨ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ¨ και τον τίτλο της προμήθειας,
θα περιλαμβάνει, επί ποινή απόρριψης, τα κάτωθι:
Α. Απόσπασμα σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού,
ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του
κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο
οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι δεν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη
καταδικαστική απόφαση για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του
άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147).
Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα με
την ιδιότητα μέλους του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του οικονομικού
φορέα ή προσώπου που έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε
αυτό, ιδίως τους διαχειριστές Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. και προσωπικών εταιριών Ο.Ε. και Ε.Ε. καθώς και
τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Ανώνυμων
Εταιριών και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνεταιρισμών.
Εφόσον με την προσκόμιση του ανωτέρω αποσπάσματος προκύπτει εις βάρος
του οικονομικού φορέα αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση έστω για έναν από τους
λόγους που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), η
αναθέτουσα Αρχή, αποκλείει τον οικονομικό φορέα από τη συμμετοχή στη διαδικασία
σύναψης σύμβασης. Ο οικονομικός φορέας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 9 του
άρθρου 80 Ν 4412/16 (ΦΕΚ Α΄147),αντί του προαναφερθέντος αποσπάσματος, δύναται να
υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75), θεωρημένη για το γνήσιο της
υπογραφής ή εκδοθείσα μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης gov.gr.
B. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το
οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης είναι ενήμερος ως
προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και
επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις (ήτοι φορολογική και
ασφαλιστική ενημερότητα).
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Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 103
του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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