ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΙΧΕΙΗΣΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΡΕΙΡΟΛΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΥΡΗΕΣΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ
ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΔΙΑΓΑΦΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ϋϋΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΕΙΡΟΛΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΕΩΣ 13 ΜΕΤΑϋϋ
Σκοπόσ
Θ παροφςα τεχνικι προδιαγραφι ζχει ςκοπό να καλφψει τισ βαςικζσ απαιτιςεισ τθσ Τπθρεςίασ
για τθν προμικεια από το ελεφκερο εμπόριο είκοςι εννζα (29) ταχφπλοων περιπολικϊν ςκαφϊν
όπωσ αυτά περιγράφονται ςτα Τποείδθ (Α), (Β), (Γ), (Δ), (Ε) & (Σ) του παρόντοσ τεφχουσ τεχνικϊν
προδιαγραφϊν.

ΥΡΟΕΙΔΟΣ Αϋ
ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ
«Ρρομικεια δζκα (10) Ρεριπολικϊν Σκαφϊν, με πετρελαιομθχανζσ (DIESEL) ναυτικοφ τφπου, ολικοφ
μικουσ από 11 ζωσ 13 μζτρα με αεροκάλαμο ι με fender κλειςτισ κυψελίδασ»
ΧΑΑΚΤHΙΣΤΙΚΑ

ΑΡΑΙΤΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΝΑΙ

1.1. ΣΚΟΡΟΣ – ΑΡΟΣΤΟΛΗ ΣΚΑΦΩΝ

ΝΑΙ

1.1.1. Θ παροφςα τεχνικι προδιαγραφι ςκοπό ζχει να
καλφψει τισ βαςικζσ απαιτιςεισ τθσ Τπθρεςίασ για τθν
προμικεια
δζκα
(10) όμοιων καινοφριων
και
αμεταχείριςτων Περιπολικϊν καφϊν ολικοφ μικουσ από
ζντεκα (11) – ζωσ δεκατρία (13) μζτρα με αεροκαλάμουσ ι
με fender κλειςτισ κυψελίδασ εφόςον δεν φζρουν
αεροκαλάμουσ.

NAI

1.1.2. Οι τεχνικζσ απαιτιςεισ που ακολουκοφν αναφζρονται
ςε κάκε ςκάφοσ.

ΝΑΙ

1.1.3. Σα υλικά καταςκευισ του ςκάφουσ και του
εξοπλιςμοφ του κα είναι καινοφργια, αμεταχείριςτα,
ςφγχρονθσ καταςκευισ και τεχνολογίασ, πλιρωσ
λειτουργικά και ειδικά ςχεδιαςμζνα και μελετθμζνα για να
αντιμετωπίηουν το κφμα, αναπτφςςοντασ υψθλζσ ταχφτθτεσ.

ΝΑΙ

1.1.4. Σο ςκάφοσ κα μπορεί να επιχειρεί κάτω από
δυςμενείσ καιρικζσ ςυνκικεσ είτε αυτόνομα ωσ μονάδα, είτε
ςε ςυνεργαςία με τα άλλα επιχειρθςιακά μζςα του
Λιμενικοφ ϊματοσ - Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ (Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ.),
όπωσ αεροπλάνα, ελικόπτερα, πλοία ανοιχτισ καλάςςθσ,
ναυαγοςωςτικά ςκάφθ κακϊσ και με τα επιχειρθςιακά μζςα
των κρατϊν – μελϊν Ε.Ε., προκειμζνου να βελτιϊςει τθν
επιχειρθςιακι αποτελεςματικότθτα και τθν ικανότθτα
ανταπόκριςθσ ςτισ επιχειρθςιακζσ ανάγκεσ που αφοροφν

ΝΑΙ

ΑΡΑΝΤΗΣΗ

ΡΑΑΡΟΜΡΗ

τθν Εκνικι Αςφάλεια τθσ χϊρασ και τθσ προάςπιςθσ των
ελλθνικϊν καλαςςίων ςυνόρων.
1.1.5. Ο ςχεδιαςμόσ και θ καταςκευι του ςκάφουσ να φζρει
τθν ζγκριςθ και παρακολοφκθςθ Αναγνωριςμζνου
Οργανιςμοφ εφεξισ (Α.Ο.) από τθν Ελλθνικι Αρχι μζλουσ
του I.A.C.S.

ΝΑΙ

1.1.6. Σο ςκάφοσ κα είναι κατάλλθλο για εκτζλεςθ
αποςτολϊν:

ΝΑΙ

1.1.6.1. κάλυψθσ επιχειρθςιακϊν αναγκϊν που αφοροφν
τθν Εκνικι Άμυνα τθσ χϊρασ και τθσ προάςπιςθσ των
ελλθνικϊν καλαςςίων ςυνόρων.

ΝΑΙ

1.1.6.2. ζρευνασ - διάςωςθσ (παροχι βοικειασ ςε
κινδυνεφοντα ςτθν κάλαςςα άτομα, πλοία, πλοιάρια,
λζμβουσ ι άλλα καλάςςια μζςα και αεροςκάφθ).

ΝΑΙ

1.1.6.3. αςφάλειασ ναυςιπλοΐασ.

ΝΑΙ

1.1.6.4. επιτιρθςθσ,
αςτυνόμευςθσ, πρόλθψθσ και
καταςτολισ κάκε παράνομθσ πράξθσ ςτον καλάςςιο χϊρο
(π.χ. παράνομθ είςοδοσ προςϊπων, τρομοκρατία,
ναρκωτικά, λακρεμπορία, όπλα, αμμολθψία, ςπογγαλιεία,
αρχαιοκαπθλία, ζλεγχοσ ταχυπλόων ςκαφϊν, λακρεμπόριο,
υποβρφχιεσ δραςτθριότθτεσ κ.λπ).

ΝΑΙ

1.1.6.5. πρόλθψθσ και αντιμετϊπιςθσ περιςτατικϊν ρφπανςθσ
τθσ κάλαςςασ.

ΝΑΙ

1.1.6.6. διενζργειασ νθοψιϊν.

ΝΑΙ

1.1.6.7. κάλυψθσ επιχειρθςιακϊν αναγκϊν που άπτονται των
αρμοδιοτιτων και υποχρεϊςεων του Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ., κακϊσ
επίςθσ ςε κζματα δθμόςιασ τάξθσ και κρατικισ αςφάλειασ
γενικότερα.
1.1.6.8. επιτιρθςθσ,
αςτυνόμευςθσ, πρόλθψθσ και
καταςτολισ κάκε παράνομθσ πράξθσ ςτον καλάςςιο χϊρο
αναφορικά με το αντικείμενο τθσ αλιείασ.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

1.1.7. Σο ςκάφοσ να ζχει τθν απαραίτθτθ πλευςτότθτα ζτςι
ϊςτε ακόμθ και αν κατακλυςτεί από νερά να ζχει τθν
ικανότθτα να παραμείνει ςτθν επιφάνεια του φδατοσ με τα
μπλοκ των κινθτιρων πάνω από τθν επιφάνεια του νεροφ
ζτςι ϊςτε να μπορεί να κινθκεί αυτοδφναμα. (ε περίπτωςθ
που προςφερκεί ςκάφοσ με εξωλζμβιουσ κινθτιρεσ).

ΝΑΙ

1.1.8.

ΝΑΙ

Οτιδιποτε

δεν

αναφζρεται

ςτθν

παροφςα

προδιαγραφι και είναι απαραίτθτο για τθν καταςκευι, τον
εξοπλιςμό και τθν αςφάλεια του ςκάφουσ κα τοποκετείται
από τον προμθκευτι δίχωσ οικονομικι επιβάρυνςθ για τθν
Ανακζτουςα Αρχι.
1.1.9. Σα υλικά καταςκευισ κα ςυνοδεφονται από τισ
απαραίτθτεσ πιςτοποιιςεισ / βεβαιϊςεισ καταλλθλότθτασ,
όπου αυτό απαιτείται από τθν παροφςα προδιαγραφι.

ΝΑΙ

1.1.10. Όλα τα μεταλλικά υλικά και μεταλλικζσ επιφάνειεσ
του ςκάφουσ κα είναι ανοξείδωτα.

ΝΑΙ

1.1.11. Θ ςχεδίαςθ εκάςτου ςκάφουσ να ζχει βαςιςκεί ςε
καταςκευαςκζν πρωτότυπο ςκάφοσ βαςιςμζνο είτε ςτθν
προτεινόμενθ ςχεδίαςθ είτε ςε παραπλιςια, από τθν οποία
να προκφπτει τεκμθριωμζνα θ επιτυχισ μετάβαςθ ςτθν
προτεινόμενθ. Οι εγκαταςτάςεισ και το προςωπικό του
αναδόχου όπου κα καταςκευαςτεί εξ’ ολοκλιρου το ςκάφοσ
κα πρζπει να είναι κατάλλθλα για τθ ναυπιγθςθ ςκαφϊν
τθσ κατθγορίασ του προςφερόμενου ςκάφουσ, τοφτου
αποδεικνυόμενου με πιςτοποιθτικό του Α.Ο. τθσ
παραγράφου 1.1.5 (καταςκευι ςε ςυνκικεσ αυςτθρά
ελεγχόμενθσ κερμοκραςίασ, υγραςίασ). Επίςθσ οι
εγκαταςτάςεισ του καταςκευαςτι να ζχουν άδεια
λειτουργίασ από αρμόδια αρχι που να είναι απολφτωσ
ςυναφισ με το αντικείμενο. Αντίγραφα τθσ εν λόγω άδειασ
και του εν λόγω πιςτοποιθτικοφ κα προςκομιςτοφν με τθν
τεχνικι προςφορά.

ΝΑΙ

1.1.12. Σο προςφερόμενο ςκάφοσ κα πρζπει να είναι
πιςτοποιθμζνο κατ’ ελάχιςτο με CE κατθγορίασ Β ςφμφωνα
με τθν Ευρωπαϊκι Οδθγία 2013/53/ΕΕ όπωσ ζχει
τροποποιθκεί και ιςχφει (ανοιχτισ κάλαςςασ), οκτϊ (08)
μποφόρ, προερχόμενο από Αναγνωριςμζνο Οργανιςμό από
τθν Ελλθνικι Αρχι, μζλουσ του I.A.C.S. Σο πιςτοποιθτικό κα
προςκομιςτεί με τθν παράδοςθ ζκαςτου ςκάφουσ.

ΝΑΙ

1.1.13. Κάκε τεχνικι προςφορά κα ςυνοδεφεται από
λεπτομερι περιγραφι του ςκάφουσ και των ναυπθγικϊν
χαρακτθριςτικϊν του, τα απαραίτθτα ςχζδια και τισ
προδιαγραφζσ των υλικϊν καταςκευισ και όλων των
αντικειμζνων που κα αποτελζςουν μζροσ τθσ καταςκευισ
και του εξοπλιςμοφ του ςκάφουσ. Ειδικότερα, θ τεχνικι
προςφορά κα ςυνοδεφεται από:

NAI

1.1.13.1. χζδιο γενικισ διάταξθσ, όπου να φαίνεται θ
διάταξθ όλων των χϊρων, χωρθτικοτιτων δεξαμενϊν και
εξαρτθμάτων με λεπτομζρειεσ.

NAI

1.1.13.2. χζδιο ςωςτικϊν και πυροςβεςτικϊν μζςων.

NAI

1.1.13.3. Μελζτθ ανζλκυςθσ – ανακρζμαςθσ – ρυμοφλκθςθσ
ςκάφουσ.

NAI

1.1.13.4. χζδια όλων των δικτφων του ςκάφουσ.

NAI

1.1.13.5. χζδιο μζςθσ
καταςκευαςτικό ςχζδιο.

και

διαμικουσ

τομισ

&

NAI

1.1.13.6. Σα ςχζδια των παραγράφων από 1.1.13.1 ζωσ
1.1.13.5 κα πρζπει να είναι κατάλλθλα διαςταςιολογθμζνα
τουλάχιςτον υπό κλίμακα 1:25.

ΝΑΙ

1.1.13.7. Διλωςθ του υποψιφιου αναδόχου για τον τφπο
των κινθτιρων, με τον οποίο επιτυγχάνονται οι βζλτιςτεσ
επιδόςεισ του ςκάφουσ, οι οποίεσ κα δθλωκοφν ςφμφωνα
με τισ παραγράφουσ 2.10, 2.11 και 2.12.

ΝΑΙ

1.1.13.8. Πίνακα, ςτον οποίο κα αναφζρονται οι Κρατικζσ
Τπθρεςίεσ ι άλλοι φορείσ που ενδεχομζνωσ κάνουν χριςθ
των ςυγκεκριμζνων προςφερόμενων ςκαφϊν.

ΝΑΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΣΚΑΦΟΣ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑ -ΜΕΓΕΘΗ

ΝΑΙ

2.1 Σο ολικό μικοσ να ανζρχεται από ζντεκα (11) ζωσ
δεκατρία (13) μζτρα. Σο μικοσ μεταξφ κακζτων να είναι
τουλάχιςτον 9,00 μζτρα. Μεγαλφτερο μικοσ άνω των εννζα
(09) μζτρων μεταξφ κακζτων κα αξιολογθκεί, ςφμφωνα με
τον πίνακα κριτθρίων αξιολόγθςθσ.
2.2. Σο ολικό πλάτοσ να ανζρχεται τουλάχιςτον ςε 3,00
μζτρα. Σο εςωτερικό πλάτοσ του καταςτρϊματοσ να είναι
τουλάχιςτον 2,00 μζτρα ςτο μζςο νομζα.
2.3. Ο αρικμόσ των επιβαινόντων κα είναι τουλάχιςτον 12
άτομα. Μεγαλφτεροσ αρικμόσ επιβαινόντων κα αξιολογθκεί
κετικά, ςφμφωνα με τον πίνακα κριτθρίων αξιολόγθςθσ.
2.4. Σο ωφζλιμο φορτίο κα είναι τουλάχιςτον χίλια εξακόςια
κιλά (1.600 Kg), το οποίο κα τεκμθριϊνεται από τον
υποψιφιο ανάδοχο με τθν κατάκεςθ τθσ τεχνικισ
προςφοράσ. Τψθλότερο βάροσ ωφζλιμου φορτίου κα
αξιολογθκεί κετικά, ςφμφωνα με τον πίνακα κριτθρίων
αξιολόγθςθσ.
2.5. Θ ιπποδφναμθ των κινθτιρων κα είναι ικανισ ιςχφοσ
για καλάςςιο περιβάλλον, νζασ τεχνολογίασ, ϊςτε να

ΝΑΙ
Να
δθλωκεί

ΝΑΙ
NAI
Να
δθλωκεί

ΝΑΙ
Να
δθλωκεί

ΝΑΙ

επιτυγχάνονται οι απαιτοφμενεσ επιδόςεισ.
2.6. Σο ςκάφοσ κα ζχει πλιρθ επιχειρθςιακι ικανότθτα ςε
κατάςταςθ καλάςςθσ (Sea State) κατά Douglas τζςςερα (04)
ςτθν ανοικτι κάλαςςα ςε όλεσ τισ διευκφνςεισ ανζμου και
ςε μετωπικοφσ και εγκάρςιουσ κυματιςμοφσ.

ΝΑΙ

2.7. Επίςθσ, θ επιβιωςιμότθτα των ςκαφϊν κα είναι
εξαςφαλιςμζνθ ςε κατάςταςθ καλάςςθσ (Sea State) κατά
Douglas τουλάχιςτον ζξι (06) ςτθν ανοικτι κάλαςςα.

ΝΑΙ

2.8. Σο ςκάφοσ κα πρζπει να είναι ικανό να πλζει με κενοφσ
από αζρα αεροκαλάμουσ και ςτα ζξι (06) μποφόρ. (ε
περίπτωςθ που προςφερκεί θ λφςθ του ςκάφουσ με
αεροκαλάμουσ).

ΝΑΙ

2.9. Θ ακτίνα ενεργείασ κα είναι τουλάχιςτον 300 ναυτικά
μίλια με τθν υπθρεςιακι ταχφτθτα του ςκάφουσ ςε
κατάςταςθ πλιρουσ φόρτου. Προσ τοφτο, το ςκάφοσ κα
φζρει κατάλλθλθ/εσ δεξαμενι/ζσ καυςίμου προκειμζνου
ανταποκρίνεται/ονται ςε ανωτζρω απαίτθςθ και
προςαυξανόμενθ/εσ 15 % επιπλζον για λόγουσ αςφάλειασ.
Τψθλότερθ τιμι ακτίνασ ενζργειασ κα αξιολογθκεί κετικά,
ςφμφωνα με τον πίνακα κριτθρίων αξιολόγθςθσ.
2.10. Θ υπθρεςιακι ταχφτθτα του ςκάφουσ, με τθν οποία
υπολογίηεται θ ακτίνα ενεργείασ, κα είναι τουλάχιςτον
τριάντα πζντε (35) κόμβοι, ςτο 80 % τθσ μζγιςτθσ ςυνεχοφσ
ιςχφοσ των κινθτιρων, ςε κατάςταςθ πλιρουσ φόρτου με
τζςςερα (04) άτομα και με κακαρι γάςτρα και ςε ιρεμθ
κάλαςςα (κατάςταςθ κάλαςςασ 0-2 κατά Douglas).
Τψθλότερθ ταχφτθτα κα αξιολογθκεί κετικά, ςφμφωνα με
τον πίνακα κριτθρίων αξιολόγθςθσ.
2.11. Θ ςυνολικι κατανάλωςθ του ςκάφουσ με τθν
υπθρεςιακι ταχφτθτα δεν κα πρζπει να υπερβαίνει τα πζντε
(05) λίτρα /ναυτικό μίλι με πλιρωςθ 100% των δεξαμενϊν
καυςίμου – νεροφ και τουλάχιςτον δφο (02) επιβαίνοντεσ.
Για τισ ανάγκεσ τθσ παροφςασ τεχνικισ προδιαγραφισ το
μζςο βάροσ κάκε επιβαίνοντα κα κεωρείται ίςο με
εβδομιντα πζντε κιλά (75Kg).
2.12. Θ μζγιςτθ ταχφτθτα του ςκάφουσ ςτισ δοκιμζσ κα είναι
τουλάχιςτον πενιντα (50) κόμβοι, ςτο 95% τθσ μζγιςτθσ
ςυνεχοφσ ιςχφοσ των κινθτιρων, ςε κατάςταςθ πλιρουσ
φόρτου με τζςςερα (04) άτομα και με κακαρι γάςτρα και ςε
ιρεμθ κάλαςςα (κατάςταςθ κάλαςςασ 0-2 κατά Douglas).
Τψθλότερθ ταχφτθτα κα αξιολογθκεί κετικά, ςφμφωνα με

ΝΑΙ
Να
δθλωκεί

ΝΑΙ
Να
δθλωκεί

ΝΑΙ

ΝΑΙ
Να
δθλωκεί

τον πίνακα κριτθρίων αξιολόγθςθσ. ςτο 100% τθσ μζγιςτθσ
ςυνεχοφσ ιςχφοσ των κφριων μθχανϊν.
2.13. Αεροκάλαμοσ: (ε περίπτωςθ που προςφερκεί θ λφςθ
του ςκάφουσ με αεροκαλάμουσ)

ΝΑΙ

2.13.1. Θ διάμετροσ αεροκαλάμου ςτθν πλϊρθ να ανζρχεται
από 0,30 ζωσ 0,45 μζτρα. (ε περίπτωςθ που προςφερκεί θ
λφςθ του ςκάφουσ με αεροκαλάμουσ)

ΝΑΙ

2.13.2. Θ διάμετροσ αεροκαλάμου ςτθν πρφμνθ να
ανζρχεται από 0,50 ζωσ 0,60 μζτρα. (ε περίπτωςθ που
προςφερκεί θ λφςθ του ςκάφουσ με αεροκαλάμουσ)
2.13.3. Ο αεροκάλαμοσ να διακζτει τουλάχιςτον οκτϊ (08)
ςτεγανά διαμερίςματα με βαλβίδα πλιρωςθσ ςε κάκε ζνα
από αυτά. (ε περίπτωςθ που προςφερκεί θ λφςθ του
ςκάφουσ με αεροκαλάμουσ)
2.13.4. Ο αεροκάλαμοσ του ςκάφουσ κα είναι
καταςκευαςμζνοσ από φφαςμα ενιςχυμζνο με δφο (02)
ομοιόμορφα ςτρϊματα εξωτερικά, ζνα (01) από CSM και
ζνα (01) POLYCHLOROPRENE και δφο (02) ομοιόμορφα
ςτρϊματα εςωτερικά από POLYCHLOROPRENE, ενδιάμεςα
αυτϊν κα υπάρχει φφλλο πολυεςτζρα ι KEVLAR ι
ιςοδφναμο υλικό. Να αναφερκεί θ ακριβισ ςφνκεςθ
καταςκευισ του αεροκαλάμου. (ε περίπτωςθ που
προςφερκεί θ λφςθ του ςκάφουσ με αεροκαλάμουσ)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

2.13.5. Σο υλικό του κα είναι μεγάλθσ αντοχισ και ανκεκτικό
ςε τριβζσ, καιρικζσ ςυνκικεσ, ςε διάρρθξθ, ςχιςμι και
πρόςκρουςθ και δεν κα φκείρεται εφκολα από τισ
καταπονιςεισ που προκαλοφνται κατά τθ χρθςιμοποίθςθ
μζςα ςτο νερό, τθν ανζλκυςθ και τθν κακζλκυςθ του
ςκάφουσ. (ε περίπτωςθ που προςφερκεί θ λφςθ του
ςκάφουσ με αεροκαλάμουσ)

ΝΑΙ

2.13.6. Ο πολυεςτζρασ του υφάςματοσ κα ζχει γραμμικι
πυκνότθτα τουλάχιςτον χίλια εξακόςια εβδομιντα (1.670)
dtex. (ε περίπτωςθ που προςφερκεί θ λφςθ του ςκάφουσ
με αεροκαλάμουσ)

ΝΑΙ

2.13.7. ε όλεσ τισ ραφζσ εςωτερικά και εξωτερικά κα
υπάρχουν προςτατευτικζσ ταινίεσ από το ίδιο υλικό που
είναι καταςκευαςμζνοσ ο αεροκάλαμοσ, πλάτουσ πζντε (05)
- ζξι (06) εκατοςτϊν. Όλεσ οι κολλιςεισ κα είναι εν ψυχρϊ
ςτθν πρφμνθ, ςτο κάτω μζροσ του αεροκαλάμου. Θα
υπάρχει ενίςχυςθ από το ίδιο υλικό καταςκευισ,

ΝΑΙ

τριγωνικοφ ςχιματοσ, μικουσ τουλάχιςτον 1,60 μζτρων. (ε
περίπτωςθ που προςφερκεί θ λφςθ του ςκάφουσ με
αεροκαλάμουσ)
2.13.8. το πλευρικό εξωτερικό μζροσ του αεροκαλάμου
κατά το διάμθκεσ του ςκάφουσ κα υφίςτανται κατάλλθλοι
διπλοί προςκρουςτιρεσ (κυματοκραφςτεσ) από PVC ι
NEOPRENE πλάτουσ εννζα (09) εκατοςτϊν τουλάχιςτον και
πάχουσ δφο (02) εκατοςτϊν τουλάχιςτον, τόςο για τθν
εκτροπι των κυμάτων όςο και τθν προςταςία του ςκάφουσ
από εκδορζσ ςτισ πλευρικζσ ςυγκροφςεισ. (ε περίπτωςθ
που προςφερκεί θ λφςθ του ςκάφουσ με αεροκαλάμουσ)

ΝΑΙ

2.13.9. Ο αεροκάλαμοσ κα είναι μονοκόμματοσ, χωρίσ
εγκάρςιεσ ενϊςεισ και κα ζχει ικανό αρικμό βαλβίδων
πλιρωςθσ, μία για κάκε διαμζριςμα. (ε περίπτωςθ που
προςφερκεί θ λφςθ του ςκάφουσ με αεροκαλάμουσ)

ΝΑΙ

2.13.10. Σο χρϊμα του αεροκαλάμου κακϊσ και
επιπρόςκετεσ ςθμάνςεισ επί του ςκάφουσ κα κακοριςτοφν
από τθν Ανακζτουςα Αρχι κατά τθν υπογραφι τθσ
φμβαςθσ. (ε περίπτωςθ που προςφερκεί θ λφςθ του
ςκάφουσ με αεροκαλάμουσ)

ΝΑΙ

2.13.11. το εξωτερικό μζροσ του αεροκαλάμου κα υπάρχει
ςχοινοφόροσ ι κατάλλθλοσ αρικμόσ λαςτιχζνιων
χειρολαβϊν που κα καταλαμβάνει τουλάχιςτον τα 2/3 του
μικουσ ςε κάκε πλευρά. (ε περίπτωςθ που προςφερκεί θ
λφςθ του ςκάφουσ με αεροκαλάμουσ)

ΝΑΙ

2.13.12. ε όλο το μικοσ του αεροκαλάμου, κα υπάρχει
διπλι εξωτερικι επζνδυςθ, αντιολιςκθτικι, για τθν
επιβίβαςθ – αποβίβαςθ των επιβαινόντων από το ίδιο
υλικό του αεροκαλάμου αλλά αντιολιςκθτικό (αποκλείεται
από PVC). (ε περίπτωςθ που προςφερκεί θ λφςθ του
ςκάφουσ με αεροκαλάμουσ)

ΝΑΙ

2.13.13. Μία (01) ποδαντλία ι χειραντλία διπλισ ενζργειασ
πλθρϊςεωσ αζρα αεροκαλάμων. (ε περίπτωςθ προςφοράσ
ςκάφουσ με αεροκάλαμο)

ΝΑΙ

2.13.14. Σο πιςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ από Α.Ο. μζλοσ
I.A.C.S. για το υλικό του αεροκαλάμου απαιτείται να
υποβλθκεί με τθν τεχνικι προςφορά. (ε περίπτωςθ που
προςφερκεί θ λφςθ του ςκάφουσ με αεροκαλάμουσ)

ΝΑΙ

2.14. Fender κλειςτισ κυψελίδασ. (ε περίπτωςθ που
προςφερκεί θ λφςθ του ςκάφουσ με Fender κλειςτισ

ΝΑΙ

κυψελίδασ)
2.14.1. Οι διαςτάςεισ του Fender κλειςτισ κυψελίδασ να
είναι τουλάχιςτον 0,30 Χ 0,30 μζτρα ςε όλο το μικοσ του
Fender. (ε περίπτωςθ που προςφερκεί θ λφςθ του
ςκάφουσ με Fender κλειςτισ κυψελίδασ)

ΝΑΙ

2.14.2. Σο υλικό καταςκευισ του Fender κλειςτισ
κυψελίδασ να είναι πολυαικυλζνιο, το οποίο κα είναι
μεγάλθσ αντοχισ και ανκεκτικό ςε τριβζσ, καιρικζσ
ςυνκικεσ, ςε διάρρθξθ, ςχιςμι και πρόςκρουςθ και δεν κα
φκείρεται εφκολα από τισ καταπονιςεισ που προκαλοφνται
κατά τθ χρθςιμοποίθςθ μζςα ςτο νερό, τθν ανζλκυςθ και
τθν κακζλκυςθ του ςκάφουσ. (ε περίπτωςθ που
προςφερκεί θ λφςθ του ςκάφουσ με Fender κλειςτισ
κυψελίδασ).

ΝΑΙ

2.14.3. Σο Fender κλειςτισ κυψελίδασ εξωτερικά κα φζρει
τουλάχιςτον δφο (εςωτερικό – εξωτερικό) προςτατευτικά
καλφμματα ςε όλο το μικοσ του. Σο υλικό του κα είναι από
PVC. Σο πάχοσ του κάκε καλφμματοσ (εςωτερικό –
εξωτερικό) να είναι τουλάχιςτον 1500 gr / m2. Σο χρϊμα των
καλυμμάτων του Fender κακϊσ και επιπρόςκετεσ
ςθμάνςεισ επί του ςκάφουσ κα κακοριςτοφν από τθν
Ανακζτουςα Αρχι κατά τθν υπογραφι τθσ φμβαςθσ. (ε
περίπτωςθ που προςφερκεί θ λφςθ του ςκάφουσ με fender
κλειςτισ κυψελίδασ)

ΝΑΙ

2.14.4. ε πζντε (05) ςθμεία ανά πλευρά επί των
καλυμμάτων του Fender, δεξιά και αριςτερά, κα υπάρχει
αντιολιςκθτικι επζνδυςθ, για τθν επιβίβαςθ – αποβίβαςθ
των επιβαινόντων. Ωσ υλικό του αντιολιςκθτικοφ
αποκλείεται το PVC. το εξωτερικό μζροσ του καλφμματοσ
κα υπάρχει ςχοινοφόροσ ι κατάλλθλοσ αρικμόσ
λαςτιχζνιων χειρολαβϊν που κα καταλαμβάνει τουλάχιςτον
τα 2/3 του μικουσ του ςε κάκε πλευρά. (ε περίπτωςθ που
προςφερκεί θ λφςθ του ςκάφουσ με fender κλειςτισ
κυψελίδασ)

ΝΑΙ

2.15. Γάςτρα:

ΝΑΙ

2.15.1. Σο υλικό καταςκευισ τθσ γάςτρασ του ςκάφουσ κα
είναι από ειδικά ενιςχυμζνα ςυνκετικά υλικά (HIGH TECH
COMPOSITE MATERIAL-KEVLAR) ι FRP-GRP ι ςυνδυαςμό
των ανωτζρω υλικϊν, με ενδυναμϊςεισ, ςφμφωνα με τα
εγκεκριμζνα από τον Αναγνωριςμζνο Οργανιςμό
καταςκευαςτικά (CONSTRUCTIONAL) ςχζδια. Θ ρθτίνθ και τα
υαλοχφάςματα που κα χρθςιμοποιθκοφν κα είναι αρίςτθσ

ΝΑΙ

ποιότθτασ και
πιςτοποιθτικά,
προςφοράσ. Θ
προςταςία. Να
γάςτρασ.

κα ςυνοδεφονται από τα απαιτοφμενα
κατά το ςτάδιο υποβολισ τθσ τεχνικισ
γάςτρα κα πρζπει να ζχει αντιοςμωτικι
αναφερκεί ρθτά το υλικό καταςκευισ τθσ

2.15.2. Οι ρθτινικζσ επιςτρϊςεισ τθσ γάςτρασ και ο
πολυμεριςμόσ τθσ πρζπει να καταςκευαςτοφν ςε
ενδεδειγμζνεσ ςυνκικεσ κερμοκραςίασ και υγραςίασ, ϊςτε
να επιτευχκοφν οι μζγιςτεσ δυνατζσ αντοχζσ. Μζκοδοσ
καταςκευισ τφπου «INFUSION» κα αξιολογθκεί κετικά,
ςφμφωνα με τον πίνακα κριτθρίων αξιολόγθςθσ.

ΝΑΙ
Να
δθλωκεί

2.15.3. Σο χρϊμα τθσ γάςτρασ – ςκάφουσ κα κακοριςτεί από
τθν Ανακζτουςα Αρχι κατά τθν υπογραφι τθσ φμβαςθσ.

ΝΑΙ

2.15.4. Σο STRIGER (ςαςί) του ςκάφουσ, τα ςτεγανά, τα
διαχωριςτικά, το πάτωμα κα είναι καταςκευαςμζνα από
ελαφριά ςυνκετικά υλικά ι κόντρα πλακζ καλάςςθσ ι
ακόμα και ςυνδυαςμό αυτϊν. Να αναφερκεί το υλικό
καταςκευισ κακενόσ εκάςτου.

ΝΑΙ

2.15.7. Θ γάςτρα κα πρζπει να είναι τφπου Deep (V).

ΝΑΙ

2.15.8. Σο ςκάφοσ κα πρζπει να φζρει τουλάχιςτον τρεισ
(03) αντλίεσ αντλιςεωσ υδάτων εκ των οποίων οι δφο (02)
κα
είναι
θλεκτροκίνθτεσ,
δυνατότθτασ
άντλθςθσ
3
τουλάχιςτον τεςςάρων (04) m /h ζκαςτθ, με χειριςμό από
τον χϊρο διακυβζρνθςθσ και θ άλλθ κα είναι χειροκίνθτθ.
Να αναφερκεί ο καταςκευαςτισ και το μοντζλο.

ΝΑΙ

2.16. Όλεσ οι κυρίδεσ εντόσ του ςκάφουσ κα είναι
καταςκευαςμζνεσ από GRP ι υλικό ιςοδφναμθσ αντοχισ και
κα είναι απολφτωσ ςτεγανζσ. Να αναφερκεί το υλικό
καταςκευισ.
2.17. Σο κατάςτρωμα κα είναι κατάλλθλο για τισ ανάγκεσ
ςκαφϊν ανάλογου τφπου. Θα διαςφαλίηεται (α) θ
αντιολιςκθτικότθτα, (β) θ ταχεία αποςτράγγιςθ των υδάτων,
(γ) θ προςταςία δικτφων και ςωλθνϊςεων, εν κινιςει και εν
ςτάςθ, ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ απρόςκοπτθ κυκλοφορία
επί αυτοφ.
2.18. Σα δάπεδα των χϊρων του ςκάφουσ που κα
χρθςιμοποιοφνται για τθν διζλευςθ ι και εργαςία του
πλθρϊματοσ κα ζχουν αντιολιςκθτικι επιφάνεια.
2.19. το πρωραίο τμιμα του ςκάφουσ κα υφίςταται

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

αποκθκευτικόσ χϊροσ για τθν άγκυρα (ςτρίτςο), το οποίο κα
είναι επενδυμζνο εςωτερικά με λάςτιχο για προςταςία και
κα αποχετεφεται ςτθ κάλαςςα (αυτΦοςτραγγιηόμενοσ).
Μζςα ςτο ςτρίτςο κα υπάρχει ανοξείδωτθ δζςτρα όπου με
ναυτικό ανοξείδωτο κλειδί κα είναι δεμζνο το άκρο τθσ
αλυςίδασ τθσ άγκυρασ (τελείωμα τθσ καδζνασ).
2.20. τθν πλϊρθ κα υφίςταται δελφινιζρα από GRP με δφο
(02) δζςτρεσ πρόςδεςθσ και ανοξείδωτο ράουλο άγκυρασ. Θ
δελφινιζρα κα είναι ςυνδεδεμζνθ με το υπόλοιπο ςκάφοσ
πολυεςτερικά
(αποκλείεται θ
ςτιριξθ
επί
του
αεροκαλάμου).

ΝΑΙ

ΝΑΙ

2.21. Θ πρόςβαςθ ςτουσ αποκθκευτικοφσ χϊρουσ κα
γίνεται από ανοιγόμενεσ κυρίδεσ. Μζςα ςτουσ
αποκθκευτικοφσ χϊρουσ κα υπάρχουν αρκετά ςθμεία
πρόςδεςθσ υλικϊν. Όλοι γενικά οι αποκθκευτικοί χϊροι,
που ζχουν πρόςβαςθ από το κατάςτρωμα, κα είναι κατά το
δυνατόν ςτεγανοί (κα φζρουν ελαςτικι τςιμοφχα).

ΝΑΙ

2.22. Θα υπάρχει ςφςτθμα προςταςίασ από θλεκτρόλυςθ
όλων των μεταλλικϊν μερϊν και εξαρτθμάτων των ςκαφϊν,
ςφμφωνα με ειδικι μελζτθ εγκεκριμζνθ από διπλωματοφχο
ναυπθγό – μθχανολόγο μθχανικό, εγγεγραμμζνο μζλοσ ΣΕΕ.

ΝΑΙ

2.23. Θα υπάρχουν τζςςερα (04) ςθμεία ανακρεμάςεωσ ςε
κατάλλθλα ςθμεία ζτςι ϊςτε με τθν ανακρζμαςι του να μθν
αλλάηει θ διαγωγι του ςκάφουσ, ςυνυπολογιηόμενου και
του φορτίου του (καφςιμα, εξοπλιςμόσ, κινθτιρεσ κλπ). Θα
υπάρχει κατάλλθλθ πρόβλεψθ για επικεϊρθςθ και εξαγωγι
των ςυςτθμάτων πρόωςθσ.

ΝΑΙ

2.24. τθν πρφμνθ κα υπάρχει ανοξείδωτθ ςκάλα με
ςκαλοπάτια από πλαςτικό ι άλλο υλικό που δεν το
επθρεάηει το καλάςςιο περιβάλλον (το ξφλο αποκλείεται).

ΝΑΙ

2.25. Σο ςκάφοσ κα πρζπει να φζρει τουλάχιςτον ζξι (06)
ανεξάρτθτα ςτεγανά φωτιςτικά ςϊματα ναυτικοφ τφπου για
τον επαρκι φωτιςμό του καταςτρϊματοσ.

ΝΑΙ

2.26. Σο ςκάφοσ κα πρζπει να φζρει πτερφγια (flaps) INOX,
κατάλλθλου μικουσ και πλάτουσ, αλλά όχι μικρότερων από
40 cmx 25cm, τα οποία κα λειτουργοφν μζςω αντλίασ
λαδιοφ.

ΝΑΙ

2.27. Σο ςκάφοσ κα φζρει κατάλλθλεσ κυρίδεσ επικεϊρθςθσ,
κακϊσ και κατάλλθλα ενδεικτικά, καταμετρθτικά και
εξαεριςτικά για όλεσ τισ δεξαμενζσ και τα ςτεγανά του
ςκάφουσ.

ΝΑΙ

2.28. Σο ςκάφοσ κα ζχει αποκθκευτικό χϊρο για τθν
αποκικευςθ τουλάχιςτον ζξι (06) παραβλθμάτων.
2.29 Σο ςκάφοσ κα ζχει κρίκουσ ρυμουλκιςεωσ, τρεισ (03)
πρϊρα και δφο (02) πρφμα, κατάλλθλουσ για ρυμοφλκθςθ
του ςκάφουσ και ανζλκυςι του επί τρζιλερ.
2.30. Σο ςκάφοσ κα ζχει τζςςερα (04) ανά πλευρά
κοτςανζλα πρόςκεςθσ, ανοξείδωτα, βαρζωσ τφπου, για τθν
πρόςδεςθ του.
2.31. Σο ςκάφοσ κα ζχει τρεισ (03) ανοξείδωτουσ κρίκουσ
(δζςτρεσ) προςδζςεωσ και ςτερεϊςεωσ υλικϊν, ςτο
κατάςτρωμα του ςκάφουσ ςτθν πλϊρθ και ςε κάκε πλευρά.
2.32. Σο ςκάφοσ κα ζχει ενιςχυμζνουσ, ανοξείδωτουσ
κρίκουσ (δζςτρεσ) πρόςδεςθσ προςτατευτικϊν μπαλονιϊν,
εξωτερικά του ςκάφουσ, ικανοφσ να προςδζςουν
τουλάχιςτον πζντε (05) παραβλιματα ανά πλευρά.
2.33. Σο ςκάφοσ κα ζχει ςτθ πλϊρθ, άγκυρα ΙΝΟΧ, βάρουσ
7,5 Kg, τφπου Bruce, με εξιντα (60) μζτρα καδζνα γαλβανιηζ
8mm, με ςτριφτάρι inox και stop αςφαλείασ ανοξείδωτο για
τθν άγκυρα.
2.34. Σο ςκάφοσ κα ζχει ςτθ πρφμνθ, άγκυρα γαλβανιηζ,
βάρουσ 5kg, τφπου Bruce, με ζξι (06) μζτρα καδζνα
γαλβανιηζ 6mm, με ςτριφτάρι inox και τριάντα (30) μζτρα
ςχοινί πλεκτό Α ποιότθτασ ναυτιλιακό διαμζτρου Φ 12 mm.
2.35. Σο ςκάφοσ κα ζχει δφο (02) πυροςβεςτιρεσ ξθράσ
κόνεωσ, ενόσ (01) κιλοφ ζκαςτοσ, οι οποίοι κα είναι
τοποκετθμζνοι εςωτερικά τθσ υπερκαταςκευισ, με άμεςθ
πρόςβαςθ από τουσ επιβαίνοντεσ.
2.36. Σο ςκάφοσ να φζρει μελζτθ ςτεγανισ υποδιαίρεςθσ με
ςυντελεςτι F=1 για το μζγιςτο βφκιςμα λειτουργίασ. Θ
μελζτθ κα υπογραφεί από διπλωματοφχο ναυπθγό –
μθχανολόγο μθχανικό, εγγεγραμμζνου μζλουσ ΣΕΕ ι από τον
Αναγνωριςμζνο Οργανιςμό. Θ ανωτζρω μελζτθ κα
υποβλθκεί κατά το ςτάδιο τθσ τεχνικισ προςφοράσ.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΣΚΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΡΑΕΛΚΟΜΕΝΑ:

ΝΑΙ

3.1. Σο ςκάφοσ κα πρζπει να φζρει εργαλειοκικθ με
εργαλεία επιςκευισ και ζνα (01) ςετ κολλιματα για
πρόχειρθ επιδιόρκωςθ πνευςτοφ τμιματοσ λζμβου. (ε
περίπτωςθ που προςφερκεί θ λφςθ του ςκάφουσ με

ΝΑΙ

αεροκαλάμουσ)
3.2. Σο ςκάφοσ κα πρζπει να φζρει επιπλζον ζνα ηεφγοσ
προςτατευτικά καλφμματα για το Fender του ςκάφουσ.
(Εςωτερικό – Εξωτερικό / Δεξιά Πλευρά – Αριςτερι
Πλευρά) ίδια ςε χαρακτθριςτικά και ιδιότθτεσ με αυτά που
ζχει τοποκετιςει ςτο ςκάφοσ. (ε περίπτωςθ που
προςφερκεί θ λφςθ του ςκάφουσ με fender κλειςτισ
κυψελίδασ)

ΝΑΙ

3.3. Σο ςκάφοσ κα πρζπει να φζρει πζντε (05) ςχοινιά, των
δεκαπζντε (15) μζτρων ζκαςτο, Φ 10 mm.

ΝΑΙ

3.4. Σο ςκάφοσ κα πρζπει να φζρει μία (01) πλωτι άγκυρα,
διαςτάςεων 1,80 x 1,40 m τουλάχιςτον, με ςχοινί πζντε (05)
μζτρων Φ. 10mm.

ΝΑΙ

3.5. Σο ςκάφοσ κα πρζπει να φζρει ζξι (06) μπαλόνια
προςταςίασ πλευρικά, φουςκωτά με βαλβίδα διαςτάςεων:
μικοσ 62cm, διάμετροσ 20 cm.

ΝΑΙ

3.6. Σο ςκάφοσ κα πρζπει να φζρει δφο (02) ιμάντεσ
ανακρζμαςθσ με τζςςερα (04) ναυτικά κλειδιά και κεντρικό
κρίκο, ζτςι ϊςτε το ςκάφοσ να είναι απόλυτα ηυγιςμζνο.
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3.7. Σο ςκάφοσ κα πρζπει να φζρει τα λοιπά παρελκόμενα,
ωσ ακολοφκωσ:
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3.7.1. Σο ςκάφοσ κα πρζπει να φζρει δζκα (10) βεγγαλικά
χειρόσ, ερυκροφ χρϊματοσ, πζντε (05) φωτοβολίδεσ
αλεξιπτϊτου ερυκρζσ, πζντε (05) φωτοβολίδεσ αλεξιπτϊτου
λευκζσ (φωτιςτικζσ) και τρία καπνογόνα, πορτοκαλί καπνοφ,
εγκεκριμζνου τφπου, ιςχφοσ τουλάχιςτον δφο (02) ετϊν από
τθν θμερομθνία παράδοςθσ του ςκάφουσ.
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3.7.2. Σο ςκάφοσ κα πρζπει να φζρει δεκατζςςερα (14)
ςωςίβια εγκεκριμζνου τφπου.
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3.7.3. Σο ςκάφοσ κα πρζπει να φζρει δφο (02) κυκλικά
ςωςίβια εγκεκριμζνα κατά Δ SOLAS ‘74, όπωσ ιςχφει, με
ςχοινί δζκα (10) μζτρων ζκαςτο Φ. 08mm.
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3.7.4. Σο ςκάφοσ κα πρζπει να φζρει ζνα (01) τθλεςκοπικό
γάντηο αλουμινίου.
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3.7.5. Σο ςκάφοσ κα πρζπει να φζρει ζνα (01) κάδο πλαςτικό
με ςχοινί δφο (02) μζτρων.
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3.7.6. Σο ςκάφοσ κα πρζπει να φζρει δφο (02) ςειρζσ
θλεκτρικϊν αςφαλειϊν.
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3.7.7. Σο ςκάφοσ κα πρζπει να φζρει οδθγίεσ χριςθσ των
κινθτιρων ςτθν Ελλθνικι ι/και Αγγλικι γλϊςςα ςε ζντυπθ
και θλεκτρονικι μορφι.
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3.7.8. Σο ςκάφοσ κα πρζπει να φζρει οδθγίεσ χριςθσ
ςυντιρθςθσ του ςκάφουσ και του θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ
ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι.
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3.7.9. Σο ςκάφοσ κα πρζπει να φζρει δφο (02) ςειρζσ
απαιτοφμενων εργαλείων ςυντιρθςθσ των κινθτιρων,
ςυμπεριλαμβανομζνων και των τυχόν εξειδικευμζνων για
τον τφπο του κινθτιρα, ςυςκευαςμζνα κατάλλθλα εντόσ
πλαςτικισ εργαλειοκικθσ για το ςφνολο των ςκαφϊν.
3.7.10. Σο ςκάφοσ κα πρζπει να φζρει δφο (02) ςωλθνάρια ι
ςπρζι ςιλικόνθσ.
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3.7.11. Σο ςκάφοσ κα πρζπει να φζρει ζνα (01) κιβϊτιο με
ςωλθνάρια γράςου κατάλλθλο για τισ κφριεσ μθχανζσ και
γραςαδόρο.
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3.7.12. Σο ςκάφοσ κα πρζπει να φζρει ζνα (01) κιβϊτιο με
ςπρζι κακαριςμοφ και ςυντιρθςθσ θλεκτρικϊν μερϊν
κινθτιρων.
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3.7.13. Σο ςκάφοσ κα πρζπει να φζρει ζνα (01) κιβϊτιο με
φιάλεσ ςυμπλιρωςθσ υγρϊν trim.
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3.7.14. Σο ςκάφοσ κα πρζπει να φζρει δφο (02) πτερωτζσ
αντλίασ νεροφ ψφξθσ «ιμπζλερ» κυρίων μθχανϊν.
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3.7.15. Σο ςκάφοσ κα πρζπει να φζρει δφο (02) ςειρζσ
ανοδίων.
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3.7.16. Σο ςκάφοσ κα πρζπει να φζρει μία (ςειρά)
ανταλλακτικϊν λαμπτιρων για τα φϊτα ναυςιπλοΐασ.
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3.7.17. Σο ςκάφοσ κα πρζπει να φζρει απόκεμα (stock)
λαδιοφ μθχανϊν για εκατό (100) ϊρεσ λειτουργίασ. Να
αναφερκεί το είδοσ και θ ποςότθτα.
3.7.18. Σο ςκάφοσ κα πρζπει να φζρει ζνα (01) κιβϊτιο με
φιάλεσ βαλβολίνθσ (λίτρου), ςυνοδευόμενο από ςυςκευι
ζκχυςθσ.
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3.7.19. Σο ςκάφοσ κα πρζπει να φζρει τζςςερα (04) ςετ
φίλτρων υδατοπαγίδων.
3.8. Σο ςκάφοσ κα πρζπει να φζρει να φζρει φορθτό
φαρμακείο πρϊτων βοθκειϊν, τφπου μάχθσ. Σα υλικά να
φζρονται ςε ιςοκερμικό ςακίδιο με ιμάντεσ πλάτθσ και
επιπρόςκετα ςε ςάκο ςτεγανό, κατάλλθλο για τθν κάλαςςα.
Σο κάκε ςακίδιο να περιλαμβάνει τα κάτωκι: ζνα (01) κουτί
ελαςτικά γάντια μίασ χριςθσ / Ζνα (01) κουτί
αποςτειρωμζνεσ γάηεσ 17 Χ 30 και 36 Χ 40 / Ζνα (01) κουτί
αυτοκόλλθτεσ γάηεσ 5,5 Χ 7 / ελαςτικοί επίδεςμοι 6cm και
10cm Χ 3 κουτιά/ Πζντε (05) τεμάχια ςεντόνια υποκερμίασ.
3.9. Σο ςκάφοσ κα πρζπει να φζρει ζνα (01) ςτεγανό ςτο
νερό, επαναφορτιηόμενο, επιχειρθςιακό φορθτό φακό
χειρόσ, τεχνολογίασ LED απόδοςθσ τουλάχιςτον 2.000
Lumens ςτθν υψθλι ρφκμιςθ. Ο φακόσ κα πρζπει να ζχει
τθν δυνατότθτα να μειϊνει τα επίπεδα ιςχφσ φωτόσ με
επιλογζα δακτφλου. Θ φόρτιςθ τθσ μπαταρίασ του φακοφ
πρζπει να μπορεί να επιτευχκεί χωρίσ να αφαιρείται από το
φακό κακϊσ επίςθσ και να διακζτει ενδεικτικι λυχνία LED
ζνδειξθσ επιπζδου φόρτιςθσ τθσ μπαταρίασ. Να φζρει
ςτεγανοποιθτικι καταςκευι που να κρατάει εκτόσ τθν
υγραςία, και να είναι καταςκευαςμζνοσ από ανκεκτικό
υλικό ςτθ διάβρωςθ και ςτο περιβάλλον τθσ κάλαςςασ. Να
φζρει ωσ παρελκόμενα τον φορτιςτι του φακοφ ο οποίοσ
να είναι τοποκετθμζνοσ ςε κατάλλθλο ςθμείο επί του χϊρου
τθσ υπερκαταςκευισ.
3.10. Σα υλικά των παραγράφων από 3.7.9. ζωσ 3.7.19. δεν
κα χρθςιμοποιθκοφν κατά τθ διάρκεια του χρόνου
εγγυθμζνθσ λειτουργίασ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
4.
ΔΙΑΚΥΒΕΝΗΣΗΣ

ΥΡΕΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

/

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΘΑΛΑΜΟΣ

4.1. Επί του ςκάφουσ κα υπάρχει υπερκαταςκευι όπου κα
βρίςκεται ο χϊροσ διακυβζρνθςθσ. Πρωρά και πρίμα τθσ
υπερκαταςκευισ, ςε κατάλλθλο ςθμείο τθσ πλϊρθσ, και τθσ
πρφμνθσ αντίςτοιχα κα υφίςταται από μία (01) κατάλλθλθ
βάςθ όπλου με ειδικό κάκιςμα, για τοποκζτθςθ ελαφροφ
πολυβόλου ϊςτε να καλφπτει το ςκάφοσ κατά 270ο όπωσ
περιγράφεται
ςτθν
παράγραφο
4.21.
Επί
τθσ
υπερκαταςκευισ κα φζρονται πλοϊκοί φανοί που
προβλζπονται από το ΔΚΑ (Διεκνισ Κανονιςμόσ Αποφυγισ
υγκροφςεωσ) 1972, όπωσ ιςχφει. Επί τθσ οροφισ τθσ
υπερκαταςκευισ κα υπάρχει θ κεραία (αφαιροφμενθ ι
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αναδιπλοφμενθ) του Π/ΔVHF/DSC, θ κόρνα ιςχφοσ
τουλάχιςτον 95db ςε απόςταςι δφο (02) μζτρων,
τουλάχιςτον ζνασ μπλε φάροσ, και θ κεραία του ραντάρ. Σο
ςκάφοσ κα φζρει κατάλλθλθ μεγαφωνικι εγκατάςταςθ που
κα περιλαμβάνει θχείο και μικρόφωνο. Θα φζρει
τουλάχιςτον ζνα (01) θχείο εκπομπισ ιχου όπου κα ζχει
ιςχφ τουλάχιςτον 100 Watts/ζκαςτο και να τοποκετθκεί ςε
κατάλλθλο ςθμείο επί τθσ υπερκαταςκευισ. Θ ζνταςθ
εξόδου του ιχου από το θχείο να μθν είναι μικρότερθ από
100db, ςε απόςταςθ (02) μζτρων από το θχείο.
4.2. Σο υλικό καταςκευισ τθσ υπερκαταςκευισ του ςκάφουσ
κα είναι από ειδικά ενιςχυμζνα ςυνκετικά υλικά (HIGH TECH
COMPOSITE MATERIAL-KEVLAR) ι FRP-GRP ι ςυνδυαςμό των
ανωτζρω υλικϊν, ςφμφωνα με τα εγκεκριμζνα από τον Α.Ο.
καταςκευαςτικά (CONSTRUCTIONAL) ςχζδια. Θ ρθτίνθ και τα
υαλοχφάςματα που κα χρθςιμοποιθκοφν κα είναι αρίςτθσ
ποιότθτασ και κα ςυνοδεφονται από τα απαιτοφμενα
πιςτοποιθτικά, κατά το ςτάδιο υποβολισ τθσ τεχνικισ
προςφοράσ. Θ υπερκαταςκευι του ςκάφουσ κα διακζτει
ειδικι καιροςτεγι κφρα ςτο πρυμναίο τθσ μζροσ θ οποία κα
είναι από το ίδιο υλικό τθσ υπερκαταςκευισ, από τθν οποία
κφρα κα ειςζρχονται και κα εξζρχονται τα ςτελζχθ του ΛΕΛ.ΑΚΣ. ςε αυτι. Επί τθσ υπερκαταςκευισ κα υπάρχουν
περιμετρικά παράκυρα, τουλάχιςτον κατά το ιμιςυ του
μικουσ ζκαςτθσ πλαγίασ πλευράσ, προκειμζνου να
εξαςφαλίηεται θ επαρκισ ορατότθτα των ςτελεχϊν ςτο πεδίο
αλλά και ο επαρκισ φυςικόσ φωτιςμόσ του χϊρου
διακυβζρνθςθσ. τθν πρυμναία καιροςτεγι κφρα του
καλάμου διακυβζρνθςθσ πρζπει να υπάρχει επίςθσ
φινιςτρίνι. Όλα τα παράκυρα του ςκάφουσ (πλθν των
πρωραίων) κα είναι εφοδιαςμζνα με κουρτίνεσ χρϊματοσ
μπλε ι λευκζσ με το ςιμα του Λ. – ΕΛ.ΑΚΣ. Όλα τα
παράκυρα και το φινιςτρίνι κα φζρουν κωράκιςθ κατά το
πρότυπο ΝΑΣΟ AEP-55 STANAG 4569 ΙΙ. Επί τθσ
υπερκαταςκευισ κα πρζπει να υπάρχει δυνατότθτα για
φυςικό & τεχνικό αεριςμό αυτισ. Ο χϊροσ διακυβζρνθςθσ
κα πρζπει να φζρει ανάλογουσ αποκθκευτικοφσ χϊρουσ για
τουλάχιςτον ζξι (06) επιβαίνοντεσ.
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4.3. Σο χρϊμα τθσ υπερκαταςκευισ του ςκάφουσ κα
κακοριςτεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι κατά τθν υπογραφι
τθσ φμβαςθσ.
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4.4. Εντόσ του χϊρου διακυβζρνθςθσ και ςε ςθμείο
(κονςόλα) όπου κα είναι άμεςα ορατό από τον κυβερνιτθ &
ςυγκυβερνιτθ κα υπάρχουν όλεσ οι απαραίτθτεσ ενδείξεισ
για τθν ορκι παρακολοφκθςθ των μθχανϊν του ςκάφουσ. Οι
μθχανζσ κα διακζτουν όλα τα απαραίτθτα θλεκτρονικά
όργανα τα οποία κα πρζπει νϋ αναφερκοφν. Επί του ςθμείου
που κα είναι ορατό από το κυβερνιτθ & ςυγκυβερνιτθ κα
πρζπει να υπάρχουν τουλάχιςτον τα εξισ όργανα: Δφο
ςτροφόμετρα (ζνα (01) για κάκε μθχανι) , ζνασ (01)
μετρθτισ ςτάκμθσ καυςίμου ςυνδεδεμζνο με τθν δεξαμενι
καυςίμου, ζνα (01) ταχφμετρο, δφο (02) μετρθτζσ κλίςθσ
trim, δφο (02) κερμόμετρα για τθν κερμοκραςία του νεροφ
ψφξεωσ των κινθτιρων, οπτικζσ ενδείξεισ και εξαρτιματα
αςφαλείασ, όπωσ: Διακόπτθσ ζκτακτθσ ανάγκθσ που κα
προςδζνεται ςτο χειριςτι, ςφςτθμα μθ εκκίνθςθσ τθσ
μθχανισ με κίνθςθ πρόςω ι ανάποδα (starting gear
protection), δείκτθ χαμθλισ ςτάκμθσ λαδιοφ ςτθν τάπα
αναπλιρωςθσ λαδιοφ, βομβθτι και οπτικι ζνδειξθ
προειδοποίθςθσ υπερκζρμανςθσ των κινθτιρων, περιοριςτι
ςτροφϊν λόγω υπερκζρμανςθσ των κινθτιρων, κόφτθ
ςτροφϊν λόγω εξόδου τθσ προπζλασ από το νερό. Να
αναφερκεί ο καταςκευαςτισ και το μοντζλο κακενόσ
εκάςτου από τα προςφερόμενα είδθ.
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4.5. Ο χϊροσ διακυβζρνθςθσ κα βρίςκεται επί τθσ
υπερκαταςκευισ του ςκάφουσ. Θ κζςθ και θ καταςκευι του
κα είναι τζτοια ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ επαρκισ ορατότθτα
των ςτελεχϊν του Λ-ΕΛ.ΑΚΣ. Ο χϊροσ διακυβζρνθςθσ του
ςκάφουσ κα πρζπει να περιλαμβάνει δφο (02) κζςεισ, μια
(01) για τον κυβερνιτθ και μια (01) για τον ςυγκυβερνιτθ
ςτο εμπρόςκιο μζροσ του, κακϊσ και επιπλζον τουλάχιςτον
τζςςερισ (04) κζςεισ για τθν άνετθ και αςφαλι μεταφορά
τουλάχιςτον τεςςάρων (04) ςτελεχϊν του Λ-ΕΛ.ΑΚΣ. Οι
προαναφερόμενεσ ζξι (06) κζςεισ για τα ςτελζχθ του ΛΕΛ.ΑΚΣ. κα πρζπει να είναι ανατομικζσ με πλευρικι ςτιριξθ
(bucket seats). Σα κακίςματα κα πρζπει να ρυκμίηονται
υψομετρικά και ταυτόχρονα ςε δφο κζςεισ, θμιόρκια και
κακιςτι. Να είναι κακίςματα ανάρτθςθσ με ρφκμιςθ
ανάκαμψθσ και ςυμπίεςθσ αποςβεςτιρα κραδαςμϊν. Να
φζρουν ηϊνεσ αςφαλείασ τουλάχιςτον τεςςάρων ςθμείων
και εκατζρωκεν υποβραχιόνια τφπου Heavy Duty που να
είναι ρυκμιηόμενα ςε πολλοφσ άξονεσ. Σα κακίςματα να
είναι καταςκευαςμζνα ζτςι ϊςτε να ςτθρίηονται οι χειριςτζσ
και ςτθν όρκια ςτάςθ, πάνω τουσ, φζροντασ και πιςτολοειδι
λαβι, εάν απαιτθκεί από τθν φφςθ τθσ επιχείρθςθσ. Σο
χρϊμα των κακιςμάτων να είναι μαφρο ι γκρί και θ
ταπετςαρία τουσ από διαπνζον υλικό. Οι αντικραδασµικζσ
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βάςεισ των κακιςμάτων κα πρζπει να επιτυγχάνουν τθν
απόςβεςθ των κάκετων επιταχφνςεων που κα
αναπτφςςονται ςε πλεφςθ με ζντονο κυµατισµό. Σο travel
τθσ αντικραδαςμικισ βάςθσ κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον
(8 in).
4.6. Εςωτερικά επί των πλευρικϊν τοιχωμάτων τθσ
υπερκαταςκευισ των ςκαφϊν κα υπάρχει καλαίςκθτθ
επζνδυςθ από κατάλλθλο βραδφκαυςτο υλικό. Θ
προαναφερόμενθ επζνδυςθ κα πρζπει είναι εφκολθ ςτον
κακαριςμό τθσ από τα μζλθ του πλθρϊματοσ. Ο
χρωματιςμόσ τθσ επζνδυςθσ κα κακοριςκεί από τθν
ανακζτουςα αρχι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. Σο
δάπεδο εςωτερικά τθσ υπερκαταςκευισ του ςκάφουσ κα
φζρει αντιολιςκθτικι επιφάνεια θ οποία κα ζχει μεγάλθ
αντοχι και κα είναι εφκολθ ςτον κακαριςμό τθσ. Οι
εξωτερικζσ επιφάνειεσ του καταςτρϊματοσ που κα
χρθςιμοποιοφνται για τθν διζλευςθ ι και εργαςία του
πλθρϊματοσ κα ζχουν αντιολιςκθτικι επιφάνεια από ειδικό
υλικό το οποίο κα ζχει μεγάλθ αντοχι και κα είναι εφκολο
ςτον κακαριςμό. Εξωτερικά επί τθσ υπερκαταςκευισ κα
πρζπει να αναγράφεται ‘’ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΩΜΑ – HELLENIC COST
GUARD’’.
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4.7. Σο ςκάφοσ κα φζρει θλεκτροχδραυλικό τιμόνι βαρζωσ
τφπου. Θα υπάρχει κατάλλθλθ κζςθ τοποκετιςεωσ διπλοφ
χειριςτθρίου βαρζωσ τφπου, χωνευτό και των
παρελκομζνων οργάνων (χωνευτϊν). Σα καλϊδια ι λοιπά
εξαρτιματα που είναι απαραίτθτα ϊςτε να ςυνδεκεί με τον
κινθτιρα κα περνοφν μζςα από κανάλι ςτο εςωτερικό τθσ
κονςόλασ και εν ςυνεχεία κάτω από το πάτωμα.
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4.8. Μαγνθτικι πυξίδα φωτιηόμενθ (dimmer) ελαχίςτθσ
διαμζτρου δζκα (10) εκατοςτϊν εξωτερικϊν διαςτάςεων,
εγκατεςτθμζνθ ςε ευδιάκριτο για τον χειριςτι του ςκάφουσ
ςθμείο, κατάλλθλθ για ταχφτθτεσ άνω των πενιντα (50)
κόμβων. Να αναφερκεί ο καταςκευαςτισ και το μοντζλο.
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4.9. Σο ςκάφοσ κα φζρει ζνα (01) Marine Radar τφπου
Doppler WiFi (Steady State Radome) με δυνατότθτα
αυτόματθσ παρακολοφκθςθσ ςτόχων (ARPA system) και
αιςκθτιρα κατεφκυνςθσ/ μαγνθτικοφ πεδίου γθσ (Heading
Sensor). Να φζρεται ζγχρωμθ, οκόνθ αφισ τουλάχιςτον
δϊδεκα (12ϋϋ) ιντςϊν, ανάλυςθσ HD. Να είναι κατάλλθλθ για
ςκάφθ υψθλϊν ταχυτιτων, με ευκρινείσ ενδείξεισ, ςτεγανι
και χωνευτι. Θ οκόνθ να προςαρμόηεται αυτόματα ςτισ
μεταβαλλόμενεσ ςυνκικεσ περιβάλλοντοσ και καλάςςθσ. Σο
ςφςτθμα αυτόματθσ παρακολοφκθςθσ ςτόχων να μπορεί να
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παρακολουκεί αυτόματα τουλάχιςτο δζκα (10) ςτόχουσ. Θ
μζγιςτθ εμβζλεια και θ ικανοποιθτικι απόδοςθ του Radar,
να φτάνει τα εικοςιτζςςερα (24) ναυτικά μίλια. Θ ελάχιςτθ
εμβζλεια του να είναι τα ζξι (06) μζτρα, ϊςτε να ανιχνεφει
επαφζσ για πλοιγθςθ με μθδενικι ορατότθτα. Θ κονςόλα
να ζχει δυνατότθτα διαςφνδεςθσ ςφμφωνα με τθν
παράγραφο 4.20. Να αναφερκεί ο καταςκευαςτισ και το
μοντζλο.
4.10. Εντόσ του χϊρου διακυβζρνθςθσ επί τθσ κονςόλασ, κα
υπάρχει ζνα (01) ζγχρωμο GPS – Plotter ςτεγανό, χωνευτό. Θ
οκόνθ δεν κα πρζπει να είναι μικρότερθ από οκτϊ (8ϋϋ)
ίντςεσ, ενϊ κα διακζτει θλεκτρονικό πανελλαδικό χάρτθ
κατάλλθλα ενθμερωμζνο κατά τθν παράδοςθ του ςκάφουσ.

ΝΑΙ

4.11. Σο ςκάφοσ κα φζρει μία (01) ςυςκευι Π/ΔVHF/DSC
marine αδιάβροχθ ςτθν οποία κα παρζχεται με αυτόματα
μζςα θ κζςθ του ςκάφουσ και κεραία κατάλλθλθ για χριςθ
από ανοιχτοφ τφπου ςκάφθ. Να αναφερκεί ο
καταςκευαςτισ και το μοντζλο.

ΝΑΙ

4.12. Εντόσ του χϊρου διακυβζρνθςθσ επί τθσ κονςόλασ το
ςκάφοσ κα φζρει ζνα (01) αιςκθτιρα βυκομζτρου,
εςωτερικό, που κα ςυνδζεται ςτθν οκόνθ του GPS – Plotter
ι ςτθν οκόνθ του RADAR. Να αναφερκεί ο καταςκευαςτισ
και το μοντζλο.

ΝΑΙ

4.13. Εντόσ του χϊρου διακυβζρνθςθσ επί τθσ κονςόλασ κα
φζρει ζνα (01) ςφςτθμα AIS (Αυτόματο ςφςτθμα
προςδιοριςμοφ ταυτότθτασ πλοίου) το οποίο να είναι
ςυμβατό με το GPS – Plotter και να απεικονίηει τα δεδομζνα
ςτθν οκόνθ του. Να διακζτει κατόπιν επιλογισ λειτουργίεσ
STANDARD mode (κανονικι λειτουργία), SILENT mode
(Receive Only mode) και SECURE mode (encrypted) κακϊσ
και δυνατότθτα επιλογισ μεταξφ των τριϊν λειτουργιϊν
διακζτοντασ α) Αλγόρικμο Κρυπτογράφθςθσ Blowfish
(128bit) και β) Αλγόρικμο Κρυπτογράφθςθσ AES (Advance
Encryption System)].

ΝΑΙ

4.14. Εντόσ του χϊρου διακυβζρνθςθσ ςε κατάλλθλο ςθμείο
κα υπάρχει ψυγείο ανάλογο τθσ κατθγορίασ του ςκάφουσ το
οποίο κα λειτουργεί με τουσ ςυςςωρευτζσ τουλάχιςτον
δϊδεκα (12) λίτρων.

ΝΑΙ

4.15. Εντόσ του χϊρου τθσ υπερκαταςκευισ κα υπάρχει
κατάλλθλοσ κλειςτόσ χϊροσ φφλαξθσ με διαμόρφωςθ
(οπλοβαςτοί) για τθν αςφαλι εναπόκεςθ και αςφάλιςθ
τουλάχιςτον τεςςάρων (04) τυφεκίων εφόδου διαμζτρου

7,62 Χ 51 mm NATO και ενόσ ελαφροφ πολυβόλου
διαμετριματοσ 7,62 Χ 51 mm ΝΑΣΟ. Επίςθσ εντόσ τθσ
υπερκαταςκευισ κα υπάρχουν κατάλλθλεσ κζςεισ για τθν
εναπόκεςθ τεςςάρων (04) αλεξίςφαιρων γιλζκων κακϊσ και
κζςεισ εναπόκεςθσ για τζςςερα (04) κράνθ.
4.16. Σο ςκάφοσ κα φζρει ςφςτθμα κζρμανςθσ και
κλιματιςμοφ́ ςτο χϊρο τθσ υπερκαταςκευθ́σ . Θ ρφκμιςθ τθσ
κερμοκραςίασ κα πραγματοποιείται μζςω ψθφιακοφ́
ρυκμιςτί ο οποίοσ κα βρίςκεται ςτο χϊρο τθσ
υπερκαταςκευισ εντόσ του χϊρου διακυβζρνθςθσ.
Για τθν επαρκι λειτουργία του ςυςτιματοσ κλιματιςμοφ, θ
εγκατάςταςθ κα ανταποκρίνεται ςτισ ςυνκικεσ τθσ
περίπτωςθσ γ) τθσ παραγράφου 1. Σου άρκρου 11 του ΠΔ
44/2011 (ΦΕΚ 110Αϋ/ 13-05-2011) όπωσ ιςχφει.
Κατά τθν χειμερινι περίοδο να επιτυγχάνεται ςτουσ
κλειςτοφσ χϊρουσ τθσ υπερκαταςκευισ ελάχιςτθ
κερμοκραςία 20 οC.

ΝΑΙ

Θ Θερμικι μόνωςθ ςε ςυνδυαςμό́ με τα δομικά́ ςτοιχειά του
ςκάφουσ και τθν μονάδα κλιματιςμοφ/κζρμανςθσ να είναι
τζτοια ϊςτε να επιτυγχάνονται οι προαναφερόμενεσ τιμζσ
κερμοκραςίασ. Θα υπάρχουν οι απαραίτθτεσ προβλζψεισ
για επαρκι εξαεριςμό́ του χϊρου χωρίσ να επθρεάηεται θ
ςτεγανότθτα του.
4.17. Επί του ςκάφουσ και ςε διαφορετικό χϊρο επί του
χϊρου τθσ ενδιαίτθςθσ κα υπάρχει τουαλζτα ναυτικοφ
τφπου με δοχείο λυμάτων χωρθτικότθτασ τουλάχιςτον
ςαράντα πζντε (45) λίτρων. το χϊρο τθσ τουαλζτα εκτόσ
τθσ λεκάνθσ κα υπάρχει νιπτιρασ με παροχι γλυκοφ νεροφ.
Επιπρόςκετα ςτο χϊρο τθσ τουαλζτασ κα πρζπει να υπάρχει
τεχνθτόσ φωτιςμόσ και αεριςμόσ. Να αναφερκεί ο
καταςκευαςτισ.

ΝΑΙ

4.18. Σο ςκάφοσ κα φζρει πίνακα κατάλλθλο με
αςφαλειοδιακόπτεσ τουλάχιςτον ζξι (06) κζςεων με
ενδείξεισ LED.

ΝΑΙ

4.19. Σο ςκάφοσ κα φζρει τουλάχιςτον δφο (02) ςτεγανοφσ
προβολείσ (IP-56) ζρευνασ – εντοπιςμοφ / αναγνϊριςθσ,
υψθλϊν δυνατοτιτων και ιςχφοσ, τεχνολογίασ led ςε
κατάλλθλο ςθμείο επί τθσ υπερακταςκευισ, χειριηόμενοσ
από τον χϊρο διακυβζρνθςθσ. Οι προβολείσ κα πρζπει να
ζχουν τουλάχιςτον 40.000 ϊρεσ ςυνεχοφσ λειτουργίασ ενϊ
κα πρζπει να φζρει τουλάχιςτον δφο ανεξάρτθτεσ πθγζσ
φωτόσ. Θ τάςθ του προβολζα να είναι τουλάχιςτον 12 Volt

ΝΑΙ

DC με φωτεινι ιςχφ τουλάχιςτον 800 lm. Μζγιςτθ
φωτιηόμενθ περιοχι ςτα εκατό (100) μζτρα φ10m. Να
αναφερκεί ο καταςκευαςτισ.
4.20. Θ οκόνθ τθσ παραγράφου 4.9. (Marine Radar) κα ζχει
τθ δυνατότθτα, μζςω κατάλλθλθσ ςυνδεςμολογίασ, να
απεικονίηει τα δεδομζνα των ςυςκευϊν των παραγράφων
4.10 (GPS-Plotter) και 4.12 (Βυκόμετρο). Επίςθσ, θ οκόνθ τθσ
παραγράφου 4.10 (GPS-Plotter) κα ζχει τθ δυνατότθτα,
μζςω κατάλλθλθσ ςυνδεςμολογίασ, να απεικονίηει τα
δεδομζνα τθσ ςυςκευισ τθσ παραγράφου 4.9 (Marine
Radar), ςτθν περίπτωςθ που μία εκ των δφο (02) οκονϊν
τεκεί εκτόσ λειτουργίασ.

ΝΑΙ

4.21. Ζκαςτο ςκάφοσ κα διακζτει δφο (02) κατάλλθλεσ
βάςεισ, μια (01) ςτθν πλϊρθ και μια (01) ςτθν πρφμθ, για
τθν τοποκζτθςθ κεφαλισ ςτιριξθσ οπλιςμοφ. Ο χειριςμόσ
του όπλου κα είναι χειροκίνθτοσ.

ΝΑΙ

4.21.1. Θ πρωραία βάςθ κα μπορεί να δζχεται εναλλάξ
εγκεκριμζνεσ κεφαλζσ προςαρμογισ πολυβόλων 7.62Χ51
mm ΝΑΣΟ τφπου FN - MAG 58 ι MG-3 και M2HB-QCB
12,7x99 mm (cal 0.50ϋϋ) μαηί με το κιβϊτιο πυρομαχικϊν για
τθν τροφοδοςία του όπλου. Επιπρόςκετα κα παρζχεται και
αςπίδιο προςταςίασ του χειριςτι του όπλου επιπζδου
προςταςίασ κατά πρότυπο NATO AEP-55 STANAG 4569 Level
2. Προσ τοφτο απαιτείται βεβαίωςθ του καταςκευαςτι του
αςπιδίου. Σο αςπίδιο κα ςτρζφεται μαηί με το όπλο και κα
επιτρζπει εφκολθ ςκόπευςθ, πυροδότθςθ και χειριςμοφσ
τροφοδοςίασ. Θ βάςθ ςτιριξθσ μαηί με τισ κεφαλζσ
προςαρμογισ των όπλων και το αςπίδιο προςταςίασ του
χειριςτι κακϊσ και τα αναγκαία παρελκόμενα για τισ
εναλλαγζσ κα παραδοκοφν από τον ανάδοχο μαηί με κάκε
ςκάφοσ.

ΝΑΙ

4.21.2. Θ πρυμναία βάςθ να είναι ομοίου τφπου με τθν
πρωραία ϊςτε να μπορεί να δζχεται προςαρμογι επί αυτισ
των προαναφερκζντων ςτθν 4.21.1. κεφαλϊν και οπλιςμοφ.

ΝΑΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΗΛΕΚΤΟΡΤΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΑΣ
5.1 Σο κάκε ςκάφοσ κα φζρει θλεκτροπτικό αιςκθτιρα
τελευταίασ τεχνολογίασ o οποίοσ κα είναι τοποκετθμζνοσ
ςε κατάλλθλο ςθμείο επί τθσ υπερκαταςκευισ με
δυνατότθτα περιςτροφισ – ορατότθτασ κατά 360ο. Θ
κονςόλα χειριςμοφ και θ απεικόνιςθ των αιςκθτιρων κα
βρίςκεται ςτο χϊρο διακυβζρνθςθσ του ςκάφουσ.

ΝΑΙ

5.2 Ο αιςκθτιρασ τθσ κάμερασ κα είναι τοποκετθμζνοσ ςε
κατάλλθλο ςθμείο ϊςτε να μθν δθμιουργείται νεκρόσ
τομζασ μεγαλφτεροσ από 10ο.

ΝΑΙ

5.3 Θα πρζπει να υπάρχει δυνατότθτα καταγραφισ τθσ
εικόνασ ςε κατάλλθλο ςφςτθμα και δυνατότθτα εξαγωγισ
αυτισ ςε εξωτερικά μζςα (USB Flash drive, Εξωτερικό
ςκλθρό δίςκο).

ΝΑΙ

5.4 Σο θλεκτροπτικό ςφςτθμα κα φζρει μία (01) κάμερα με
απεικόνιςθ θμζρασ και νφχτασ (κερμικι) τφπου marine. Να
φζρει ανκεκτικό και αδιάβροχο περίβλθμα. Να προςφζρει
κερμικό βίντεο με ανάλυςθ τουλάχιςτον 640 × 480. Να ζχει
ζγχρωμθ κάμερα μεγάλθσ εμβζλειασ και ανάλυςθσ HD και
καταγραφικό ςφςτθμα εικόνασ. Να διακζτει προβολζα LED
ςτενισ δζςμθσ για βελτιωμζνθ αναγνϊριςθ ςτόχου. Να
διακζτει ενεργι γυροςκοπικι ςτακεροποίθςθ εικόνασ. Θ
κερμικι κάμερα να διακζτει φακό οπτικοφ ηουμ
τουλάχιςτο 4x, ϊςτε οι ςτόχοι να παραμζνουν ςε κακαρι,
ευκρινι εςτίαςθ ζωσ τθ μζγιςτθ μεγζκυνςθ. Θ κάμερα
θμζρασ να διακζτει ηουμ τουλάχιςτον 30X. Θ ςυςκευι να
περιςτρζφεται κατά 360ο και να παίρνει κάκετθ κλίςθ κατά
+/- 90 °. Θ λειτουργία τθσ ςυςκευισ να παραμζνει
ςτακερι και ανεπθρζαςτθ εντόσ εφρουσ κερμοκραςίασ
περιβάλλοντοσ από τουσ -20 ζωσ +55 βακμοφσ Κελςίου.
Να διακζτει δυνατότθτα παρακολοφκθςθσ του ραντάρ
(radar tracking), λαμβάνοντασ ςτόχουσ από αυτό. Να
διακζτει δυνατότθτα παρακολοφκθςθσ του βίντεο και
κλειδϊματοσ παρακολοφκθςθσ ςτόχου εντόσ του οπτικοφ
πεδίου τθσ (video tracking). Σθν ςυςκευι να ςυνοδεφει
κατάλλθλο χειριςτιριο επί τθσ κονςόλασ διακυβζρνθςθσ,
τφπου JOYSTICK, κακϊσ και τα κατάλλθλα καλϊδια για τθν
ςφνδεςθ τθσ. Να αναφερκεί ο καταςκευαςτισ και το
μοντζλο.

ΝΑΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΤΕΙΛΕ ΜΕΤΑΦΟΑΣ ΣΚΑΦΟΥΣ

ΝΑΙ

6.1. Ο εξοπλιςμόσ του κάκε ςκάφουσ κα περιλαμβάνει
επίςθσ κατάλλθλο τρζιλερ για τθν μεταφορά του με τα
ακόλουκα χαρακτθριςτικά/παρελκόμενα:

ΝΑΙ

6.2. Σο τρζιλερ κα είναι εγκεκριμζνου τφπου από τον
καταςκευαςτι του, τουλάχιςτον διαξονικό, γαλβανιηζ, με
τζςςερισ (04) ανεξάρτθτουσ τροχοφσ κατάλλθλο για τον τφπο
του ςκάφουσ.

ΝΑΙ

6.3. Σο ωφζλιμο φορτίο του τρζιλερ κα είναι κατάλλθλο να
μεταφζρει το ςκάφοσ με τον πλιρθ μθχανολογικό και λοιπό

ΝΑΙ

εξοπλιςμό του και με τισ πάςθσ φφςεωσ δεξαμενζσ του
γεμάτεσ με προςαφξθςθ αυτοφ κατά 10%.
6.4. Θα φζρει φϊτα ςτεγανά και ςφμφωνα με τον Κϊδικα
Οδικισ Κυκλοφορίασ.

ΝΑΙ

6.5. Θα φζρει εργάτθ χειροκίνθτο με ιμάντα και γάντηο.

ΝΑΙ

6.6. Θα φζρει ιμάντα πρόςδεςθσ με καςτάνια για τθν
πρόςδεςθ του ςκάφουσ.

ΝΑΙ

6.7. Θα παραςχεκεί ανταλλακτικό ελαςτικό (ρεηζρβα)
αςφαλιςμζνο και προςτατευμζνο με κατάλλθλο κάλυμμα
επί του τρζιλερ ςτθ ςωςτι διάςταςθ.

ΝΑΙ

6.8. Θα παραςχεκεί πιςτοποιθμζνοσ (για τα αντίςτοιχα κιλά)
γρφλοσ προσ ανφψωςθ του τρζιλερ με το προςφερόμενο
ςκάφοσ επί αυτοφ, άνευ επιβαινόντων και πλιρωσ
υπολοίπου φορτίου (καφςιμα, εφόδια), για αντικατάςταςθ
των ελαςτικϊν (τροχϊν) κακϊσ και ςχετικόσ εργαλειακόσ
εξοπλιςμόσ (όπωσ κλειδιά). Σο ανωτζρω πιςτοποιθτικό κα
προςκομιςτεί με τθν παράδοςθ των ςκαφϊν.

ΝΑΙ

6.9. Θα παραςχεκοφν τουλάχιςτον τζςςερισ (04) ςφινεσ
(τάκοι) ακινθτοποίθςθσ.

ΝΑΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΡΟΩΣΗΣ

ΝΑΙ

7.1. α) Θ ιςχφσ πρόωςθσ των ςκαφϊν κα εξαςφαλίηεται από
τουλάχιςτον δφο (02) όμοιεσ κφριεσ ζςω-ζξω ι εξωλζμβιεσ
πετρελαιομθχανζσ (DIESEL) ναυτικοφ τφπου (να αναφερκεί
ρθτά
θ
επιλογι
του
υποψθφίου
Αναδόχου),
αναγνωριςμζνου καταςκευαςτικοφ οίκου, με ατςάλινεσ
(inox) ζλικεσ (προπζλεσ) και τα παρελκόμενά τουσ, αντικζτου
φοράσ και ικανισ ιςχφοσ, ϊςτε να επιτυγχάνονται οι
απαιτοφμενεσ επιδόςεισ. Να αναφερκεί ο καταςκευαςτισ
και το μοντζλο των προςφερόμενων ειδϊν.
β) ε περίπτωςθ που προςφερκοφν εξωλζμβιεσ
πετρελαιομθχανζσ τότε οι μθχανζσ κα ςυνδζονται μεταξφ
τουσ με ανοξείδωτθ μπάρα ηεφξθσ. ε αυτι τθν περίπτωςθ ο
ανάδοχοσ κα πρζπει να προςφζρει τουλάχιςτον ζνα (01)
ηευγάρι ακουςτικά για το πλφςιμο των κινθτιρων ι
ιςοδφναμο ςφςτθμα πλφςθσ του κινθτιρα με γλυκό νερό.
τθν περίπτωςθ που προςφερκοφν εξωλζμβιοι κινθτιρεσ,
τότε οι κινθτιρεσ κα πρζπει να καλφπτονται ςτθ πρφμνθ από
ανοξείδωτθ αποςπϊμενθ μπάρα (προφυλακτιρα) διαμζτρου
40 mm.

ΝΑΙ

7.2. Σα ςκάφθ κα ζχουν αφενόσ αυξθμζνεσ ελικτικζσ
ικανότθτεσ, και αφετζρου δυνατότθτα πλου ςε χαμθλζσ
ταχφτθτεσ ϊςτε να διευκολφνεται θ αποςτολι τουσ.
Επιπλζον, κα πρζπει να υπάρχει δυνατότθτα πλεφςθσ των
ςκαφϊν και με μόνο μία κφρια μθχανι.

ΝΑΙ

7.3. Θα υπάρχει θ δυνατότθτα εκκίνθςθσ-διακοπισ
λειτουργίασ των κυρίων μθχανϊν από τον χϊρο
διακυβζρνθςθσ και τοπικά. Παράλλθλα ςτον χϊρο
διακυβζρνθςθσ κα υφίςταται οπτικοακουςτικό ςφςτθμα
παρακολοφκθςθσ λειτουργίασ και αναγγελίασ βλαβϊν των
κυρίων μθχανϊν.

ΝΑΙ

7.4. Οι μθχανζσ κα διακζτουν όλα τα απαραίτθτα
θλεκτρονικά όργανα τα οποία κα πρζπει να αναφερκοφν.

ΝΑΙ

7.5. Θ κάκε μθχανι κα πρζπει να μπορεί να λειτουργεί
ξεχωριςτά και να αναπτφςςει ταχφτθτα το ςκάφοσ
τουλάχιςτον δϊδεκα (12) κόμβων με τζςςερισ (04)
επιβαίνοντεσ και πλθρότθτα καυςίμου.

ΝΑΙ

7.6. Σο ςκάφοσ κα φζρει κατάλλθλεσ υδατοπαγίδεσ με
κυρίδεσ επικεϊρθςθσ κακϊσ και βάνα για τθν αποςτράγγιςι
τουσ.

ΝΑΙ

7.7. Σο ςκάφοσ κα φζρει Δεξαμενι/ζσ καυςίμου, ικανισ
χωρθτικότθτασ ϊςτε να εξαςφαλίηει/ουν τθν αυτονομία των
300 ναυτικϊν μιλίων, όπωσ αναφζρεται ςτθν παράγραφο
2.9, προςαυξανόμενθ/εσ 15 % επιπλζον για λόγουσ
αςφάλειασ. Θ/οι δεξαμενι/ζσ κα είναι καταςκευαςμζνθ/εσ
από ατςάλι με κατάλλθλο πάχοσ και διαφράγματα. Επίςθσ,
θ/οι δεξαμενι/ζσ κα φζρει/ουν κατάλλθλεσ διατάξεισ για
τθν αποςτράγγιςι τθσ/ουσ, όταν το ςκάφοσ κα είναι
ανελκυςμζνο.
7.8. Σο ςκάφοσ κα φζρει ειδικοφσ ςωλινεσ καυςίμων,
κατάλλθλουσ για τον ςκοπό τον οποίο προορίηονται, οι
οποίοι κα ςυνοδεφονται από διλωςθ ςυμμόρφωςθσ
(declaration of conformity), που κα προςκομιςτεί με τθν
παράδοςθ των ςκαφϊν.
7.9. Με τθν παράδοςθ ζκαςτου ςκάφουσ κα παραδίδεται
αρικμόσ αμοιβϊν ελίκων (ιδίου τφπου) ίςοσ προσ τον αρικμό
των κινθτιρων του ςκάφουσ. Παράδοςθ μεγαλφτερου
αρικμοφ ελίκων κα αξιολογθκεί κετικά, ςφμφωνα με τον
πίνακα κριτθρίων αξιολόγθςθσ.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
Να
δθλωκεί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
8.
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΗΛΕΚΤΟΛΟΓΙΚΟΣ

ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ

-

ΝΑΙ

8.1. Θ εκκίνθςθ των μθχανϊν και γενικά το ςκάφοσ κα
τροφοδοτείται με τάςθ τουλάχιςτον 12 VoltDC. Όλα τα
καλϊδια που κα χρθςιμοποιθκοφν κα είναι ςφμφωνα με
τουσ κανονιςμοφσ ωσ προσ τον τφπο, τθ διατομι και τισ
ςυνδζςεισ τουσ και κα φζρουν πιςτοποιθτικό ζγκριςθσ
τφπου από Α.Ο. μζλοσ I.A.C.S. το οποίο κα προςκομιςτεί με
τθν παράδοςθ των ςκαφϊν. Όλα τα καλϊδια κα διζρχονται
από ειδικοφσ οδθγοφσ (κανάλια) με υδατοςτεγείσ
διακλαδωτιρεσ και με τζτοιο τρόπο ϊςτε να μποροφν ν’
αντικακίςτανται εφκολα ςε περίπτωςθ βλάβθσ.

ΝΑΙ

8.2. το χϊρο αποκικευςθσ των μπαταριϊν κα υπάρχουν
αςφάλειεσ και γενικοί διακόπτεσ χειριςμοφ και απομόνωςθσ
των θλεκτρικϊν κυκλωμάτων και ISOLATOR.

ΝΑΙ

8.3. Οι ςυςςωρευτζσ κα είναι δεμζνοι ςτθ βάςθ τουσ με
ιμάντα (ανοξείδωτθ καςτάνια) και οι πόλοι τουσ κα είναι
καλυμμζνοι με ελαςτικό περίβλθμα.

ΝΑΙ

8.4. Θα διατίκεται ξεχωριςτι ςυςτοιχία ςυςςωρευτϊν
εκκίνθςθσ για κάκε μία εκ των κυρίων μθχανϊν κατάλλθλα
εγκιβωτιςμζνθ και επαρκοφσ χωρθτικότθτασ-ρεφματοσ
εκκίνθςθσ (CA-CCA) ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ του
καταςκευαςτι των μθχανϊν ενϊ κα υπάρχει θ δυνατότθτα
γεφφρωςθσ με επιλογζα. Θ φόρτιςθ να γίνεται από τισ
κφριεσ μθχανζσ κατά τθ λειτουργία τουσ.

ΝΑΙ

8.5. Θα διατίκεται ξεχωριςτι ςυςτοιχία ςυςςωρευτϊν
τροφοδότθςθσ των ναυτιλιακϊν – τθλεπικοινωνιακϊν
οργάνων κατάλλθλα εγκιβωτιςμζνθ ενϊ κα υπάρχει θ
δυνατότθτα γεφφρωςθσ με επιλογζα με τισ ςυςτοιχίεσ των
ςυςςωρευτϊν που προορίηονται για τθν εκκίνθςθ των
κυρίων μθχανϊν. Θ φόρτιςθ κα γίνεται από τισ κφριεσ
μθχανζσ κατά τθ λειτουργία τουσ, ενϊ κα υπάρχει
κατάλλθλθ πρόβλεψθ για τθν προςταςία των οργάνων από
υπζρταςθ.

ΝΑΙ

8.6. Θ ςυςκευι Π/Δ VHF/DSC κα τροφοδοτείται τόςο από
τθν πθγι τθσ παραγράφου 8.5, όςο και από ανεξάρτθτθ
εφεδρικι πθγι ενζργειασ (ςυςςωρευτισ), ϊςτε ςε
περίπτωςθ βλάβθσ τθσ κφριασ πθγισ να κακίςταται δυνατι
θ πραγματοποίθςθ κλιςεων κινδφνου και αςφάλειασ. Θ
ανεξάρτθτθ εφεδρικι πθγι ενζργειασ κα ζχει τθ δυνατότθτα
τροφοδότθςθσ τθσ ςυςκευισ Π/ΔVHF/DSC για χρονικι
περίοδο τουλάχιςτον ζξι (06) ωρϊν (να αναφερκεί θ

ΝΑΙ

χωρθτικότθτα του εφεδρικοφ ςυςςωρευτι ςε Ah) ενϊ θ
φόρτιςι τθσ κα γίνεται με αυτόματα μζςα που κα
εξαςφαλίηουν πλιρθ φόρτιςθ των ςυςςωρευτϊν ςε χρόνο
μικρότερο των δζκα (10) ωρϊν και κα διακζτουν ςφςτθμα
ςυναγερμοφ χαμθλισ τάςθσ.
8.7. Θα διατίκεται ειδικόσ αυτόματοσ φορτιςτισ για τθν
φόρτιςθ των ςυςςωρευτϊν εγκατεςτθμζνοσ με κατάλλθλο
επιλογζα και πίνακα, ο οποίοσ κα τροφοδοτείται από ρεφμα
ξθράσ (220V). Για τθν προςταςία από βραχυκφκλωμα κα
χρθςιμοποιείται κατάλλθλθ θλεκτρικι αςφάλεια.

ΝΑΙ

8.8. το χϊρο διακυβζρνθςθσ επί τθσ υπερκαταςκευισ κα
υπάρχουν όργανα παρακολοφκθςθσ τθσ κατάςταςθσ τθσ
κάκε ςυςτοιχίασ ςυςςωρευτϊν (βολτόμετρο – αμπερόμετρο
- ενδεικτικι λυχνία ςφάλματοσ φόρτιςθσ). τον ίδιο χϊρο κα
υπάρχει τουλάχιςτον ζνα (01) προειδοποιθτικό ςφςτθμα
ςυναγερμοφ χαμθλισ τάςθσ των ςυςςωρευτϊν (Low Voltage
Alarm).

ΝΑΙ

8.9. Εντόσ του χϊρου τθσ υπερκαταςκευισ κα υπάρχουν
τουλάχιςτον δφο (02) πρίηεσ για παροχι ρεφματοσ τάςθσ
δϊδεκα (12) Volt κακϊσ και τουλάχιςτον δφο (02) πρίηεσ USB
12 Volt.

ΝΑΙ

8.10. Εντόσ του χϊρου τθσ υπερκαταςκευισ κα υπάρχουν
τουλάχιςτον τζςςερα (04) ανεξάρτθτα φωτιςτικά ςϊματα
ναυτικοφ τφπου λευκοφ χρϊματοσ και τουλάχιςτον ζνα (01)
ερυκροφ χρϊματοσ.

ΝΑΙ

8.11. Επί του καταςτρϊματοσ κα υπάρχουν τουλάχιςτον ζξι
(06) ανεξάρτθτα ςτεγανά φωτιςτικά ςϊματα ναυτικοφ
τφπου για τον επαρκι φωτιςμό του καταςτρϊματοσ. Θα
υπάρχουν τουλάχιςτον δφο (02) ανεξάρτθτα φωτιςτικά
ςϊματα ςτο χϊρο του μθχανοςταςίου εφόςον το ςκάφοσ
φζρει κινθτιρεσ ζςω-ζξω.

ΝΑΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΖΛΕΓΧΟΙ - ΔΟΚΙΜΕΣ

ΝΑΙ

9.1. Για τθν απόδειξθ τθσ καλισ λειτουργίασ και
ςυμμόρφωςθσ των ςκαφϊν με τισ απαιτιςεισ τθσ φμβαςθσ,
κα εκτελεςτοφν οι ακόλουκεσ δοκιμζσ-ζλεγχοι-επικεωριςεισ
ςτον τόπο παράδοςθσ των ςκαφϊν (με ζξοδα και ευκφνθ
του προμθκευτι) ϊςτε μετά τθν επιτυχι περάτωςι τουσ να
ακολουκιςει θ παραλαβι τουσ. Όλεσ οι δοκιμζσ των
ςκαφϊν κατά τθν παραλαβι τουσ κα λαμβάνουν χϊρα
παρουςία των εκπροςϊπων του Αναδόχου, του
Αναγνωριςμζνου Οργανιςμοφ και τθσ
Επιτροπισ

ΝΑΙ

Παρακολοφκθςθσ και Παραλαβισ Ζργου τθσ Ανακζτουςασ
Αρχισ.
9.1.1. Ηφγιςθ του ςκάφουσ: Πριν τθν ζναρξθ των δοκιμϊν το
ςκάφοσ κα ηυγιςτεί ςε άφορτθ και ζμφορτθ κατάςταςθ.

ΝΑΙ

9.1.2. Δοκιμζσ εν όρμω: Οι δοκιμζσ κα είναι τζτοιου είδουσ,
ζκταςθσ και διάρκειασ ϊςτε να διαπιςτωκεί ότι το ςκάφοσ,
οι μθχανζσ, οι μθχανιςμοί, ο εξοπλιςμόσ και τα ςυςτιματα
του κάκε ςκάφουσ λειτουργοφν ικανοποιθτικά και ότι τα
χαρακτθριςτικά τουσ είναι ςφμφωνα με τθ φμβαςθ.

ΝΑΙ

9.1.3. Δοκιμζσ εν πλω:

ΝΑΙ

9.1.3.1. Ζλεγχοσ ταχφτθτασ.

ΝΑΙ

9.1.3.1.1. Τπθρεςιακι ταχφτθτα: το ςκάφοσ κα βρίςκεται ςε
κατάςταςθ πλιρουσ φόρτου, με τζςςερα (04) άτομα και με
κακαρι γάςτρα και ςε ιρεμθ κάλαςςα, όπωσ
περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.10. Θ ταχφτθτα κα
μετρθκεί ςε τζςςερισ ςυνεχόμενεσ διαδρομζσ ςε απόςταςθ
και ςε φδατα επαρκοφσ βάκουσ που κα κακορίςει θ
Επιςπεφδουςα Τπθρεςία. Ο μζςοσ όροσ των τεςςάρων ωσ
άνω μετριςεων κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον τριάντα
πζντε (35) κόμβοι.

ΝΑΙ

9.1.3.1.2. Μζγιςτθ ταχφτθτα: το ςκάφοσ κα βρίςκεται ςε
κατάςταςθ πλιρουσ φόρτου, με τζςςερα (04) άτομα και με
κακαρι γάςτρα και ςε ιρεμθ κάλαςςα, όπωσ
περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.12. Θ ταχφτθτα κα
μετρθκεί
ςε τζςςερισ ςυνεχόμενεσ διαδρομζσ ςε
απόςταςθ και ςε φδατα επαρκοφσ βάκουσ που κα
κακορίςει θ Επιςπεφδουςα Τπθρεςία. Ο μζςοσ όροσ των
τεςςάρων ωσ άνω μετριςεων κα πρζπει να είναι
τουλάχιςτον πενιντα (50) κόμβοι.

ΝΑΙ

9.1.3.2. Κφκλοσ ςτροφισ: Θ διάμετροσ του κφκλου ςτροφισ
του ςκάφουσ κα είναι:

ΝΑΙ

9.1.3.2.1. ςτθν υπθρεςιακι ταχφτθτα μζχρι πζντε (05) φορζσ
το ολικό μικοσ του ςκάφουσ.

ΝΑΙ

9.1.3.2.2. ςτθ μζγιςτθ ταχφτθτα μζχρι δζκα (10) φορζσ το
ολικό μικοσ του ςκάφουσ.

ΝΑΙ

9.1.3.3. Δοκιμζσ υπό δυςμενείσ καιρικζσ ςυνκικεσ: Θα
εκτελεςτεί ςυνεχισ πλουσ, διάρκειασ τουλάχιςτον δφο (02)
ωρϊν ςτθν ανοιχτι κάλαςςα, ςε κατάςταςθ φόρτου
τεςςάρων (04) ατόμων και πλιρωςθσ δεξαμενϊν καυςίμου

ΝΑΙ

ςτο ιμιςυ ςτισ δυςμενζςτερεσ καιρικζσ ςυνκικεσ τθσ
παραγράφου 2.6. εφόςον αυτζσ απαντθκοφν κατά το
χρονικό διάςτθμα παραλαβισ όπωσ αυτό προςδιορίηεται
ςτθν παράγραφο 9.1.6.2.
9.1.3.4. Θα λάβει χϊρα υπολογιςμόσ αυτονομίασ, ςφμφωνα
με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 2.9.

ΝΑΙ

9.1.3.5. Θα λάβει χϊρα δοκιμι αναπόδιςθσ διάρκειασ πζντε
(05) λεπτϊν για κάκε μθχανι κακϊσ και με το ςφνολο των
μθχανϊν.

ΝΑΙ

9.1.4. Δοκιμι τρζιλερ κα λάβει χϊρα για τθν ανζλκυςθ,
ρυμοφλκθςθ και κακζλκυςθ του ςκάφουσ.

ΝΑΙ

9.1.5. Δεξαμενιςμόσ ςκάφουσ: Μετά το πζρασ των δοκιμϊν
των παραγράφων 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4 το ςκάφοσ κα
ανελκυςτεί για τον τελικό ζλεγχο τθσ κατάςταςισ του,
κακαριςμό και ςτθ ςυνζχεια κα κακελκυςτεί.

ΝΑΙ

9.1.6. Ζξοδα – δαπάνεσ δοκιμϊν: Όλεσ οι δαπάνεσ για τθν
εκτζλεςθ των δοκιμϊν κα καλφπτονται από τον
προμθκευτι. υγκεκριμζνα το κόςτοσ καυςίμων,
λιπαντικϊν, προςωπικοφ χειριςμοφ, μεταφοράσ, φφλαξθσ,
αςφάλιςθσ, ελλιμενιςμοφ του κάκε ςκάφουσ, γερανοί και
ό,τι άλλο απαιτθκεί κα βαρφνει τον προμθκευτι.

ΝΑΙ

9.1.6.1. Κατά τθν εκτζλεςθ των δοκιμϊν το ςκάφοσ κα
φζρει αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο διάρκειασ ιςχφοσ τριϊν
μθνϊν, με το οποίο κα καλφπτεται οποιαδιποτε ηθμιά
ζναντι τρίτου, ατφχθμα, ολικι ι μερικι απϊλεια του
ςκάφουσ, τραυματιςμόσ ι κάνατοσ προςωπικοφ.

ΝΑΙ

9.1.6.2. Ο χρόνοσ ελζγχων - δοκιμϊν - παραλαβισ από τθν
αρμόδια επιτροπι δεν κα είναι μεγαλφτεροσ των τριάντα
(30) θμερϊν.

ΝΑΙ

9.1.7. Κατόπιν επιτυχοφσ ολοκλιρωςθσ του ςυνόλου των
ελζγχων του παρόντοσ Κεφαλαίου, κακϊσ και με τθν
ικανοποίθςθ των λοιπϊν απαιτιςεων τθσ παροφςασ
τεχνικισ προδιαγραφισ, κα εκδοκεί το Πρωτόκολλο
οριςτικισ Ποιοτικισ και Ποςοτικισ Παραλαβισ (Π.Π.Π.Π.).

ΝΑΙ

9.1.8. Από τθν Ανακζτουςα Αρχι κα ςυγκροτθκεί
τουλάχιςτον τριμελισ Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ και
Παραλαβισ Ζργου (Ε.Π.Π.Ε.). Οι αρμοδιότθτεσ και θ
ςφνκεςθ τθσ εν λόγω Επιτροπισ κα κακοριςκοφν με τθν
Τπουργικι Απόφαςθ ςυγκρότθςισ τθσ και κα ςυνίςτανται

ΝΑΙ

κατ’ ελάχιςτον ςτα εξισ:
(α) αξιολόγθςθ τθσ προόδου των εργαςιϊν του Αναδόχου
και εν γζνει τθν παρακολοφκθςθ τθσ υλοποίθςθσ και ορκισ
εκτζλεςθσ των απαιτιςεων τθσ φμβαςθσ από τον Ανάδοχο,
θ οποία κα καταρτιςτεί μεταξφ του Τπουργείου Ναυτιλίασ
και Νθςιωτικισ Πολιτικισ και του Αναδόχου,
(β) παρακολοφκθςθ τιρθςθσ του χρονοδιαγράμματοσ,
(γ)τυχόν
επίςκεψθ
ςτισ
εγκαταςτάςεισ
του
Αναδόχου/Καταςκευαςτι, προκειμζνου να επικεωριςει το
ςφςτθμα ποιοτικισ διαςφάλιςθσ αυτοφ.
(δ) ςτθ γνωμοδότθςθ επί οποιουδιποτε τεχνικοφ ηθτιματοσ
προκφψει κατά τθν υλοποίθςθ τθσ προμικειασ, μεταξφ
άλλων και επί ηθτθμάτων τυχόν τροποποίθςθσ –
επικαιροποίθςθσ των ςυμβατικϊν ειδϊν,
(ε) ςτθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι των
ςυμβατικϊν ειδϊν, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ
(μζςα ςτον κακοριηόμενο από αυτι χρόνο), τθσ διακιρυξθσ,
κακϊσ και τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ.
Όλεσ οι εκτόσ ζδρασ δαπάνεσ μετακίνθςθσ, διαμονισ και
διατροφισ των μελϊν τθσ Επιτροπισ Παρακολοφκθςθσ και
Παραλαβισ Ζργου που τυχόν πραγματοποιθκοφν για τθν
εκτζλεςθ δοκιμϊν και παρακολοφκθςθσ τθσ καταςκευισ, κα
καλφπτονται από τον Ανάδοχο είτε είναι ςτθν Ελλάδα είτε
ςτο Εξωτερικό. Ο προγραμματιςμόσ των απαιτοφμενων
μετακινιςεων κα πραγματοποιθκεί κατόπιν ςυμφωνίασ
μεταξφ του Αναδόχου και τθσ επιςπεφδουςασ Τπθρεςίασ
(ΔΕΜ).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10. ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ

ΝΑΙ

10.1. Ο προμθκευτισ κα παρζχει εγγυθμζνθ λειτουργία για
κάκε ςκάφοσ (όπωσ γάςτρα, αεροκαλάμουσ ι Fender
κλειςτισ κυψελίδασ) και τον εξοπλιςμό του (όπωσ λοιπό
εξοπλιςμό, μθχανζσ, ςυςκευζσ, δίκτυα, τρζιλερ) κακϊσ και
διατιρθςθσ των επιχειρθςιακϊν δυνατοτιτων του, όπωσ
αναφζρονται ςτθν παροφςα τεχνικι προδιαγραφι, ιςχφοσ
τουλάχιςτον ζξι (06) ετϊν ι 6.000 ωρϊν λειτουργίασ ΚΜ
(όποιο ζρκει πρϊτο) από τθν θμερομθνία οριςτικισ,
ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ τουσ, χωρίσ καμία
οικονομικι επιβάρυνςθ για τθν Ανακζτουςα Αρχι. Ομοίωσ
κατά το ίδιο χρονικό διάςτθμα κα είναι υπεφκυνοσ για τθν
τεχνικι υποςτιριξθ & ςυντιρθςθ του ςκάφουσ και του
εξοπλιςμοφ του ςφμφωνα με τα εγχειρίδια του/των
καταςκευαςτι/ων.
Μεγαλφτερο
χρονικό
διάςτθμα
εγγυθμζνθσ λειτουργίασ κα αξιολογθκεί κετικά, ςφμφωνα

ΝΑΙ
Να
δθλωκεί
ο
προςφερ
όμενοσ
χρόνοσ
εγγυθμζν
θσ
λειτουργί
ασ τόςο
ςε ζτθ
όςο και
ςε ϊρεσ
λειτουργί

με τον πίνακα κριτθρίων αξιολόγθςθσ. Διευκρινίηεται ότι
κάκε επιπλζον ζτοσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ αντιςτοιχεί ςε
1000 επιπλζον ϊρεσ λειτουργίασ ΚΜ. Ο χρόνοσ εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ παφει να ιςχφει όταν ςυμπλθρωκοφν τα
προςφερόμενα ζτθ ι οι ϊρεσ λειτουργίασ ΚΜ αντίςτοιχα
(ότι ζρκει πρϊτο).
10.2. Ο προμθκευτισ κα παρζχει δωρεάν τθ ςυντιρθςθ του
ςκάφουσ και των μθχανϊν (εργαςία, ανταλλακτικά,
αναλϊςιμα) για τουλάχιςτον ζξι (06) χρόνια ι 6.000 ϊρεσ
λειτουργίασ ΚΜ (όποιο ζρκει πρϊτο), χωρίσ κόςτοσ για τθν
Ανακζτουςα Αρχι μετά τθν οριςτικι παραλαβι αυτοφ.
10.3. Ο Ανάδοχοσ εγγυάται τθν εκτζλεςθ των όρων και
προχποκζςεων τθσ φμβαςθσ και ότι τα υπό προμικεια
προϊόντα κα πλθροφν τισ προδιαγραφζσ, λειτουργίεσ,
ιδιότθτεσ και χαρακτθριςτικά που προβλζπονται ςτθ
φμβαςθ αυτι και κα ςτεροφνται οποιονδιποτε
ελαττωμάτων (οφειλομζνων ενδεικτικά ςε ελλιπι ςχεδίαςθ,
πλθμμελθ καταςκευι – ςυςκευαςία - μεταφορά,
ελαττωματικά υλικά).
10.4. Ο Ανάδοχοσ εγγυάται ότι όλοσ ο εξοπλιςμόσ κα είναι
κατά τθν παράδοςι του καινοφριοσ, τελευταίασ τεχνολογίασ
(State of the Art Technology).
10.5. Ο Ανάδοχοσ εγγυάται αυτοτελϊσ τθν καλι και
προςικουςα λειτουργία του ςκάφουσ και του εξοπλιςμοφ
του κατά τθν περίοδο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ.
10.6. Ο Ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για τθ χωρίσ
κακυςτζρθςθ και με δικά του ζξοδα αποκατάςταςθ κάκε
ελαττϊματοσ που προκφπτει κατά τθν περίοδο εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ, εκτόσ αν μπορζςει να αποδείξει ότι τα
ελαττϊματα προζρχονται από αίτια που δεν ζχουν ςχζςθ με
ςφάλματα ςτθν καταςκευι, ςτα υλικά, ςτθ ςχεδίαςθ ι ςτθν
υλοποίθςθ. Αν ελαττϊματα κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου
αυτισ ςυνεπάγονται τθν μθ δυνατότθτα λειτουργίασ μζρουσ
ι του ςυνόλου του εξοπλιςμοφ ι του λογιςμικοφ, ο
Ανάδοχοσ προβαίνει ςε αντικαταςτάςεισ ςε τζτοιο βακμό
ϊςτε να διατθρθκεί το επίπεδο ορκισ επιχειρθςιακισ
λειτουργίασ που κακορίηεται ςτθ φμβαςθ, χωρίσ καμία
οικονομικι επιβάρυνςθ για τθν Ανακζτουςα Αρχι.
10.7. Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ θ αρμόδια Τπθρεςία του Λ-ΕΛ.ΑΚΣ
πλθροφορεί τον Ανάδοχο ωσ προσ το είδοσ και τθν ζκταςθ
κάκε βλάβθσ/ελαττϊματοσ μόλισ αυτό γίνει εμφανζσ, με

ασ ΚΜ.
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κάκε πρόςφορο μζςο. Κατόπιν τθσ παραπάνω ειδοποίθςθσ,
ο προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ να προβαίνει ςτθν
αποκατάςταςθ τθσ βλάβθσ/ελαττϊματοσ του βαςικοφ και
δευτερεφοντοσ εξοπλιςμοφ του ςκάφουσ, από τθν
θμερομθνία ειδοποίθςθσ, πλθν περιπτϊςεων ανωτζρασ
βίασ. Οι υποχρεϊςεισ του Αναδόχου όςον αφορά τουσ
χρόνουσ αποκατάςταςθσ των βλαβϊν/ελαττωμάτων
περιγράφονται αναλυτικά ςτο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11.
10.8. Θ εγγυθμζνθ λειτουργία του ςκάφουσ παρατείνεται
για χρονικό διάςτθμα όςο είναι ο χρόνοσ μζχρι να
επανζλκει ςε πλιρθ επιχειρθςιακι ετοιμότθτα μετά από
οποιαδιποτε βλάβθ. Για τα εξαρτιματα, μθχανζσ και
εξοπλιςμό που αντικακίςταται λόγω βλάβθσ χορθγείται νζα
εγγφθςθ ενόσ (01) ζτουσ ι χιλίων (1000) ωρϊν λειτουργίασ
ΚΜ (όποιο ζρκει πρϊτο).
10.9 Αν κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου τθσ εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ αντιμετωπιςτοφν επαναλαμβανόμενεσ βλάβεσ,
οι οποίεσ δεν είναι ςυνζπεια ατυχθμάτων, λακϊν ςτο
χειριςμό, τροποποιιςεων που ζχουν γίνει από μθ
εξουςιοδοτθμζνο προςωπικό και οι παραπάνω βλάβεσ
επθρεάηουν τθν επιχειρθςιακι διακεςιμότθτα του ςκάφουσ
και του εξοπλιςμοφ του, ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει, το
ταχφτερο δυνατόν, είτε ν’ αλλάξει τον τφπο του
προβλθματικοφ εξαρτιματοσ ι να τροποποιιςει τθν αρχι
λειτουργίασ του ι/και τθν ενςωμάτωςι του με τα
ςυςτιματα που αποτελοφν το αντικείμενο τθσ παροφςασ
ςφμβαςθσ. τθν περίπτωςθ αυτι, οι δαπάνεσ για τθν
ανάλυςθ των βλαβϊν, για τθν επίλυςθ των προβλθμάτων
και των απαιτοφμενων υλικϊν, βαρφνουν τον Ανάδοχο.
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10.10. Εφόςον θ αρμόδια Τπθρεςία του Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ.
αποδείξει, εντόσ τθσ περιόδου τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ,
ότι υπάρχει διαφοροποίθςθ μεταξφ του παραδοκζντοσ
ςκάφουσ και του εξοπλιςμοφ αυτοφ και των προδιαγραφϊν
του παρόντοσ, ο Ανάδοχοσ οφείλει να προβεί ςτισ
απαιτοφμενεσ ενζργειεσ για τθ ςυμμόρφωςθ του
εξοπλιςμοφ με τισ προδιαγραφζσ, χωρίσ καμία οικονομικι
επιβάρυνςθ για τθν Ανακζτουςα Αρχι.
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10.11. Κατά τθ διάρκεια του χρόνου εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ, ςε περίπτωςθ που αποδειχκεί από τθν
αρμόδια υπθρεςία του Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. ότι ζνα ελαττωματικό
προκάλεςε ςοβαρι ηθμιά ςε λοιπό υλικό (ςτο ςφνολό του ι
εν μζρει) επί του οποίου ιταν τοποκετθμζνο, τότε ο
Ανάδοχοσ υποχρεοφται να επιςκευάςει ι να αντικαταςτιςει
τα εν λόγω υλικά (ςτο ςφνολό του ι εν μζρει) χωρίσ καμία
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οικονομικι επιβάρυνςθ για τθν Ανακζτουςα Αρχι και όχι
μόνο το ελαττωματικό όμοιο.
10.12. Θ διαςφάλιςθ τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ του
ςκάφουσ και του εξοπλιςμοφ του καλφπτει τθν πλιρθ
αποκατάςταςθ κάκε βλάβθσ ι/και ανωμαλίασ που δεν
οφείλεται ςε κακι χριςθ του από το προςωπικό τθσ
αρμόδιασ Τπθρεςίασ ι ςε εξωτερικοφσ αςτάκμθτουσ
παράγοντεσ (ςειςμοφσ, πλθμμφρεσ κλπ). Σα απαραίτθτα για
όλεσ τισ περιπτϊςεισ υλικά και ανταλλακτικά κα βαρφνουν
αποκλειςτικά τον Ανάδοχο.
10.13. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν αντικατάςταςθ κάκε
μονάδασ ςκάφουσ ι εξοπλιςμοφ του ι τμιματοσ αυτϊν,
όταν θ επιςκευι τουσ δεν είναι τεχνικά εφικτι. τθν
περίπτωςθ αυτι, τα ανταλλακτικά που τυχόν απαιτθκοφν
κα είναι καινοφρια και αμεταχείριςτα, τοφτου
αποδεικνυόμενου από ςχετικι υπεφκυνθ διλωςθ, ενϊ τα
προσ αντικατάςταςθ εξαρτιματα κα επιςτρζφονται ςτον
Ανάδοχο μετά τθν αντικατάςταςι τουσ.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

10.14. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται, με τθν οριςτικι ποςοτικι
και ποιοτικι παραλαβι του ζργου, να κατακζςει εγγυθτικι
επιςτολι καλισ λειτουργίασ, ποςοςτοφ 10% επί τθσ
κακαρισ ςυμβατικισ αξίασ, με χρόνο ιςχφοσ κατά τρεισ (03)
μινεσ μεγαλφτερο, από τον οριηόμενο ςτθ φμβαςθ χρόνο
εγγυθμζνθσ λειτουργίασ. Θ εν λόγω εγγυθτικι επιςτολι κα
αποδεςμεφεται ετθςίωσ, ιτοι ςτο τζλοσ κάκε
θμερολογιακοφ ζτουσ από τθν θμερομθνία οριςτικισ
ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ, κατά ποςό που κα
υπολογίηεται από τον ακόλουκο τφπο:
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Οι υπθρεςίεσ δωρεάν υποςτιριξθσ κατά τθν περίοδο τθσ
εγγυθμζνθσ λειτουργίασ κα παραλαμβάνονται ετθςίωσ από
τθν αρμόδια Επιτροπι του άρκρου 215 του ν. 4412/2016
όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει, κατόπιν παροχισ
ςχετικισ βεβαίωςθσ τθσ Επιςπεφδουςασ Τπθρεςίασ (ΔΕΜ)
ςχετικά με τθν εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων
του αναδόχου και εν ςυνεχεία κα πραγματοποιείται θ
τμθματικι αποδζςμευςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ωσ
ανωτζρω.
10.15. Προλθπτικι υντιρθςθ.
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10.15.1. Πζραν των ανωτζρω, ο Ανάδοχοσ ςτο πλαίςιο τθσ
διαςφάλιςθσ τθσ καλισ λειτουργίασ του ςκάφουσ και του
εξοπλιςμοφ του, κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ υποχρεοφται, επίςθσ, ςτθν πραγματοποίθςθ
προλθπτικισ ςυντιρθςισ τουσ, ςφμφωνα με ςχετικό
πρόγραμμα, το οποίο κα περιλαμβάνεται και κα
περιγράφεται ςτθν τεχνικι προςφορά του. Οι εργαςίεσ
προλθπτικισ ςυντιρθςθσ κα περιλαμβάνουν ενδεικτικά και
όχι περιοριςτικά:
- ζλεγχο ςκάφουσ, μθχανϊν και λοιποφ εξοπλιςμοφ για
τθ διαπίςτωςθ τθσ καλισ λειτουργίασ και απόδοςθσ ,
- ζλεγχο καλωδιϊςεων, επαφϊν, τροφοδοςίασ,
- ζλεγχο των χϊρων όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο
εξοπλιςμόσ,
- οτιδιποτε άλλο προβλζπεται από τα εγχειρίδια του
καταςκευαςτι (όπωσ αλλαγι λαδιοφ των μθχανϊν).
- Δεξαμενιςμό ςκάφουσ τουλάχιςτον μια (01) φορά τον
χρόνο.
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10.15.2. Σο κόςτοσ των εργαςιϊν και των υλικϊν που κα
απαιτθκοφν, για τθν πραγματοποίθςθ τθσ προλθπτικισ
ςυντιρθςθσ βαρφνουν αποκλειςτικά τον Ανάδοχο.
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10.15.3. Θ πραγματοποίθςθ των εργαςιϊν προλθπτικισ
ςυντιρθςθσ (ακριβισ θμερομθνία και ϊρα) κα κακορίηεται
ςε ςυνεργαςία του Αναδόχου και τθσ αρμόδιασ Τπθρεςίασ,
ϊςτε να πραγματοποιείται υπό τθν επίβλεψθ αρμόδιου
προςωπικοφ Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. και θ ςυχνότθτά τθσ δεν κα είναι
μικρότερθ από τισ προβλζψεισ των εγχειριδίων του
καταςκευαςτι.
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10.15.4. Μετά το πζρασ τθσ προγραμματιςμζνθσ
προλθπτικισ ςυντιρθςθσ, ο Ανάδοχοσ κα υποβάλλει
αναλυτικι αναφορά όπου κα καταγράφονται το ςφνολο
των πεπραγμζνων τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ.

ΝΑΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11. ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΧΟΝΟΣ ΑΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΒΛΑΒΩΝ/ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ

ΝΑΙ

11.1.
Ο
μζγιςτοσ
χρόνοσ
αποκατάςταςθσ
βλαβϊν/ελαττωμάτων περιγράφεται αναλυτικά ςτον
Πίνακα τθσ παραγράφου 11.4 και δεν μπορεί να υπερβαίνει
τισ τιμζσ που αναφζρονται ςε αυτόν. Κατά τθν διάρκεια του
χρόνου εγγυθμζνθσ λειτουργίασ αν ο μζγιςτοσ χρόνοσ
αποκατάςταςθσ προβλθμάτων είναι μεγαλφτεροσ από τον
αναγραφόμενο ςτον προαναφερκζν πίνακα κα υπάρξει
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ςχετικι ριτρα επί τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ
λειτουργίασ, όπωσ υπολογίηεται ςτο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13.
11.2. Οριςμοί.
Κ.Ω.Κ. (Κανονικζσ Ϊρεσ Κάλυψθσ): Είναι το χρονικό
διάςτθμα από 09.00 ζωσ 17.00 (τοπικι ϊρα) για τισ
εργάςιμεσ θμζρεσ.
Ε.Ω.Κ. (Επιπλζον Ϊρεσ Κάλυψθσ): Είναι το χρονικό διάςτθμα
που δεν κεωρείται Κ.Ω.Κ.
Βαςικόσ εξοπλιςμόσ: Κρίςιμοσ εξοπλιςμόσ, θ βλάβθ του
οποίου επιφζρει αυτόματα παφςθ τθσ πλιρουσ
επιχειρθςιακισ ετοιμότθτασ και απόδοςθσ του ςκάφουσ
(όπωσ γάςτρα, αεροκάλαμοσ, κονςόλα, μθχανζσ).
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Δευτερεφων εξοπλιςμόσ: Εξοπλιςμόσ, θ βλάβθ του οποίου
δεν επιφζρει αυτόματα παφςθ τθσ επιχειρθςιακισ
ετοιμότθτασ και απόδοςθσ του ςκάφουσ (όπωσ αιςκθτιρεσ,
ςφςτθμα AIS, βυκόμετρο).
11.3. Κατά τθν περίοδο τθσ εγγφθςθσ, ο Ανάδοχοσ πρζπει
να μεριμνά για τθ διαςφάλιςθ υψθλοφ ποςοςτοφ
επιχειρθςιακισ ικανότθτασ και απόδοςθσ του ςκάφουσ–
εξοπλιςμοφ (τουλάχιςτον 95% ςε ζνα θμερολογιακό ζτοσ). Θ
εν λόγω διακεςιμότθτα του ςκάφουσ υπολογίηεται από τον
παρακάτω τφπο:
Όπου:
-Δ
θ
διακεςιμότθτα,
-M οι θμζρεσ του ζτουσ
(μεταβάλλεται ανάλογα με
το ζτοσ),
-Ω οι 24 ϊρεσ τθσ
θμζρασ και
-Α οι ϊρεσ που το ςκάφοσ
βρίςκεται
εκτόσ
επιχειρθςιακισ ικανότθτασ
και απόδοςθσ.
11.4. Ρίνακασ Διακεςιμότθτασ
Βλαβϊν/Ελαττωμάτων

Α/Α

Σκάφουσ

–

Εξοπλιςμοφ

&
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Αποκατάςταςθσ

Πίνακασ Διακεςιμότθτασ κάφουσ/Εξοπλιςμοφ & Αποκατάςταςθσ
Βλαβϊν/Ελαττωμάτων
Μζγιςτοσ
Μζγιςτοσ Χρόνοσ
χρόνοσ
Αποκατάςταςθσ
απόκριςθσ
Βλαβϊν/Ελαττωμάτων
Είδοσ
Διακεςι
(από τθν
εξοπλιςμοφ
μότθτα
αναγγελία
(%)
τθσ βλάβθσ)
Εντόσ
Εντόσ
Κ.Ω.Κ.
Ε.Ω.Κ.
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1

Βαςικόσ
εξοπλιςμόσ

2

Δευτερεφ
ων
εξοπλιςμόσ

95%

48Ϊρεσ

240
Ϊρεσ

360
Ϊρεσ

-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
12.
ΒΛΑΒΩΝ/ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ
ΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

48 Ϊρεσ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
–

720 Ϊρεσ

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ
ΑΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΝΑΙ

12.1. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να δθμιουργιςει και να
κζςει ςε λειτουργία Τπθρεςία Σεχνικισ Τποςτιριξθσ των
ςκαφϊν, γνωςτοποιϊντασ ςχετικά ςτθν Ανακζτουςα Αρχι
τα ςτοιχεία επικοινωνίασ του. Μζςω τθσ λειτουργίασ τθσ
Τπθρεςίασ Σεχνικισ Τποςτιριξθσ κα πρζπει να
επιτυγχάνονται οι προβλεπόμενοι χρόνοι απόκριςθσ και
αποκατάςταςθσ των προβλθμάτων.
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12.2. Όταν το εξουςιοδοτθμζνο προςωπικό τθσ Αρμόδιασ
Τπθρεςίασ του Λ-ΕΛ.ΑΚΣ αντιλαμβάνεται ζνα πρόβλθμα κα
ενθμερϊνει άμεςα, εγγράφωσ, τθν Τπθρεςία Σεχνικισ
Τποςτιριξθσ του προμθκευτι με κάκε πρόςφορο μζςο
(όπωσ μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου). τθν αρχι τθσ
επικοινωνίασ ο χριςτθσ κα παρζχει τα ςτοιχεία του για τθν
ταυτοποίθςι του και τον αρικμό τθλεφϊνου του. Εφόςον
του ηθτθκεί, οφείλει να δϊςει μια ςφντομθ περιγραφι του
προβλιματοσ. Με βάςθ τα αρχικά αυτά ςτοιχεία θ
Τπθρεςία Σεχνικισ Τποςτιριξθσ του προμθκευτι κα
επιβεβαιϊνει εγγράφωσ ςτο ςτζλεχοσ τθσ αρμόδιασ
Τπθρεςίασ του Λ-ΕΛ.ΑΚΣ τθ λιψθ τθσ αναφοράσ του
προβλιματοσ ενϊ ςτθ ςυνζχεια, θ αναφορά του
προβλιματοσ κα παραπζμπεται ςτον αρμόδιο τεχνικό. Ο
χρόνοσ για τθν αποκατάςταςθ τθσ βλάβθσ/ελαττϊματοσ
ξεκινά να μετρά από τθν αποςτολι τθσ αναφοράσ του
προβλιματοσ ςτθν Τπθρεςία Σεχνικισ Τποςτιριξθσ του
προμθκευτι.
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12.3. Ακολοφκωσ ο αρμόδιοσ τεχνικόσ, κα επικοινωνεί με το
προςωπικό τθσ αρμόδιασ Τπθρεςίασ του Λ-ΕΛ.ΑΚΣ που
ανακοίνωςε το πρόβλθμα, προκειμζνου να του
γνωςτοποιθκοφν τυχόν πρόςκετεσ πλθροφορίεσ και
ενζργειεσ που ζχουν ιδθ αναλθφκεί για τθν αποκατάςταςθ
του προβλιματοσ ι τθν παράκαμψι του. Ο τεχνικόσ μπορεί
να ηθτιςει από τον χριςτθ να κάνει ςυγκεκριμζνεσ
ενζργειεσ και να παρζχει πρόςκετεσ πλθροφορίεσ για τθν
απόκριςθ κάποιασ μονάδασ εξοπλιςμοφ, ϊςτε να γίνει κατά
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το δυνατόν πλιρθσ διάγνωςθ του προβλιματοσ ι και θ
αποκατάςταςι του. Συχόν προβλιματα που κα προκφψουν
από ενζργειεσ του προςωπικοφ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ
του Λ-ΕΛ.ΑΚΣ, οι οποίεσ ζγιναν κατόπιν υποδείξεων του
προςωπικοφ του Αναδόχου δεν κεωρείται ότι οφείλονται ςε
κακι χριςθ του εξοπλιςμοφ από το προςωπικό τθσ
αρμόδιασ υπθρεςίασ του Λ-ΕΛ.ΑΚΣ. Δεν αποτελεί
υποχρζωςθ του προςωπικοφ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ του
Λ-ΕΛ.ΑΚΣ θ αναγνϊριςθ τθσ μονάδασ εξοπλιςμοφ, ςτθν
οποία εντοπίηεται βλάβθ οφτε θ πραγματοποίθςθ
ςυγκεκριμζνων ενεργειϊν που απαιτοφν ιδιαίτερεσ γνϊςεισ
και δεξιότθτεσ.
12.4. Αν από τθν παραπάνω διαδικαςία δεν επιτευχκεί θ
αποκατάςταςθ του προβλιματοσ, ο Ανάδοχοσ ενθμερϊνει
τα αρμόδια ςτελζχθ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ του Λ-ΕΛ.ΑΚΣ
με τα ςτοιχεία των τεχνικϊν, οι οποίοι κα προβοφν ςε
επιτόπια επίςκεψθ των εγκαταςτάςεων τθσ αρμόδιασ
Τπθρεςίασ του Λ-ΕΛ.ΑΚΣ., όπου είναι διατεκιμζνο το
ςκάφοσ, ϊςτε να εξαςφαλιςτεί θ πρόςβαςθ ςε αυτοφσ και
να επιλθφκοφν για τθν οριςτικι επίλυςθ του προβλιματοσ.
Θ αρμόδια υπθρεςία του Λ-ΕΛ.ΑΚΣ υποχρεοφται να
εξαςφαλίηει ότι το προςωπικό του Αναδόχου κα μπορεί να
ειςζρχεται ςτισ διάφορεσ τοποκεςίεσ και κα ζχει πρόςβαςθ
ςε όλουσ τουσ χϊρουσ όπου υπάρχουν τα ςκάφθ ζτςι ϊςτε
να μπορζςουν να προβοφν ςτθν πραγματοποίθςθ των
απαραίτθτων εργαςιϊν.

ΝΑΙ

12.5. Μετά τθν οριςτικι αποκατάςταςθ του προβλιματοσ,
ςυντάςςεται ςχετικι αναφορά ςε δφο (02) αντίτυπα, τα
οποία υπογράφονται τόςο από τον αρμόδιο τεχνικό του
Αναδόχου όςο και από τον υπεφκυνο τθσ αρμόδιασ
Τπθρεςίασ του Λ-ΕΛ.ΑΚΣ που διαπίςτωςε τθν
αποκατάςταςθ του προβλιματοσ. Από τα δφο αντίτυπα το
ζνα κρατείται ςτθν αρμόδια Τπθρεςία του Λ-ΕΛ.ΑΚΣ και το
δεφτερο, με μζριμνα του τεχνικοφ του Αναδόχου
παραδίδεται ςτθν Τπθρεςία Σεχνικισ Τποςτιριξισ του.

ΝΑΙ

12.6. Για τθν ορκι παρακολοφκθςθ των υπθρεςιϊν τεχνικισ
υποςτιριξθσ, το πρϊτο δεκαιμερο κάκε τριμινου, με
μζριμνα του προςωπικοφ τθσ Τπθρεςίασ Σεχνικισ
Τποςτιριξθσ του Αναδόχου, κα αποςτζλλεται ςτθν
αρμόδια Τπθρεςία του Λ – ΕΛ.ΑΚΣ, ςυγκεντρωτικι
κατάςταςθ με τισ αναφορζσ των προβλθμάτων που
αποκαταςτάκθκαν με ι χωρίσ τθν παρουςία προςωπικοφ
του Αναδόχου.

ΝΑΙ

12.7. τισ περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ κατά τθν εκτίμθςθ
των τεχνικϊν του Αναδόχου το πρόβλθμα δεν οφείλεται ςε
βλάβθ του εξοπλιςμοφ αλλά ςε άλλθ αιτία, με μζριμνα του
προςωπικοφ τθσ Τπθρεςίασ τεχνικισ υποςτιριξθσ, κα
γίνεται άμεςθ ζγγραφθ ενθμζρωςθ του αρμοδίου
προςωπικοφ τθσ αρμόδιασ Τπθρεςίασ του Λ-ΕΛ.ΑΚΣ
προκειμζνου επιλθφκεί για τισ περαιτζρω ενζργειεσ.

ΝΑΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13. ΗΤΕΣ

ΝΑΙ

13.1. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν αποκατάςταςθ
προβλθμάτων του εξοπλιςμοφ, ςφμφωνα με τουσ
αντίςτοιχουσ χρόνουσ κατ’ εφαρμογι των απαιτιςεων του
ΚΕΦΑΛΑΙΟΤ 11. Θ ενεργοποίθςθ των προβλζψεων του
παρόντοσ Κεφαλαίου για τον Βαςικό Εξοπλιςμό
πραγματοποιείται αποκλειςτικά ςτθν περίπτωςθ κατά τθν
οποία θ ςχετικι διακεςιμότθτα κατά τθ διάρκεια ενόσ
θμερολογιακοφ ζτουσ υπολείπεται του αναγραφομζνου
ςτθν παράγραφο 11.3 ποςοςτοφ, ενϊ για τον Δευτερεφοντα
Εξοπλιςμό ενεργοποιοφνται ςε κάκε περίπτωςθ.

ΝΑΙ

13.2. Οριςμοί
Χ.Μ.Α. : Χρόνοσ Μειωμζνθσ Απόδοςθσ.
Χ.Ε.Λ. : Ο Χρόνοσ Εκτόσ Λειτουργίασ τθσ μονάδασ ςκάφουσ –
εξοπλιςμοφ ςε ϊρεσ.
Μ.Χ.Α.Β.:
Ο
Μζγιςτοσ
προβλεπόμενοσ
Χρόνοσ
Αποκατάςταςθσ τθσ Βλάβθσ για τθ ςυγκεκριμζνθ μονάδα
ςκάφουσ - εξοπλιςμοφ ςε ϊρεσ ςφμφωνα με τον πίνακα τθσ
παραγράφου 11.4.
.Β.: υντελεςτισ Βαρφτθτασ, ο οποίοσ λαμβάνει τθν τιμι
100 για βλάβεσ ςε Βαςικό Εξοπλιςμό και 25 για βλάβεσ ςε
Δευτερεφοντα Εξοπλιςμό, κατά τουσ αντίςτοιχουσ οριςμοφσ
τθσ παραγράφου 11.2.
Κ.Μ.Ε.: Σο Κόςτοσ τθσ Μονάδασ κάφουσ - Εξοπλιςμοφ,
όπωσ κα καταγράφεται ςτθν οικονομικι προςφορά του
Αναδόχου. το κόςτοσ αυτό περιλαμβάνονται τα επιμζρουσ
κόςτθ του υλικοφ, το οποίο ςυνκζτει τθν κάκε μονάδα,
κακϊσ και το κόςτοσ του τυχόν πακθτικοφ εξοπλιςμοφ που
απαιτείται για τθν κανονικι λειτουργία τθσ ςτο υπό
προμικεια ςκάφοσ.
.Κ.Ε.: Σο υνολικό Κόςτοσ του κάφουσ - Εξοπλιςμοφ, όπωσ
κα καταγράφεται ςτθν οικονομικι προςφορά του
Αναδόχου.

ΝΑΙ

13.3. τισ περιπτϊςεισ απόκλιςθσ από τα αντίςτοιχα όρια,
υπολογίηεται ο Χ.Μ.Α. ωσ εξισ:
Χ.Μ.Α.

=

(Χ.Ε.Λ. – Μ.Χ.Α.Β.) * .Β. * Κ.Μ.Ε.
.Κ.Ε.

13.4. Ο υπολογιςμόσ του Χ.Μ.Α. κα πραγματοποιείται από
τισ αρμόδιεσ Τπθρεςίεσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ,
λαμβάνοντασ υπόψθ τθ διαδικαςία τεχνικισ υποςτιριξθσ
που περιγράφεται παραπάνω.
13.5. Αμζςωσ μετά τθ λιξθ τθσ περιόδου εγγφθςθσ, κα
υπολογιςτεί από τθν αρμόδια Τπθρεςία Προμθκειϊν τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ, θ αναλογικι ζκπτωςθ ποςοφ από τθν
εγγυθτικι επιςτολι καλισ λειτουργίασ που κα ζχει
κατακζςει ο Ανάδοχοσ ςε ποςοςτό που κα υπολογίηεται
από τον παρακάτω τφπο:

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Ποςοςτό Ζκπτωςθσ (%) = 100 x (υνολικόσ Χ.Μ.Α.) /
(υνολικι Διάρκεια Περιόδου Εγγφθςθσ ςε ϊρεσ)
13.6. Για να καταςτεί δυνατόσ ο ανωτζρω υπολογιςμόσ
απαιτείται να κατατεκεί, με τθν οικονομικι προςφορά του
υποψθφίου Αναδόχου, ανάλυςθ του κόςτουσ ανά μονάδα
προςφερόμενου εξοπλιςμοφ και ςυνολικό κόςτοσ
εξοπλιςμοφ, ςφμφωνα με τουσ ανωτζρω οριςμοφσ. ε καμία
περίπτωςθ δεν περιλαμβάνονται οικονομικά ςτοιχεία επί
τθσ τεχνικισ προςφοράσ του υποψθφίου Αναδόχου.

ΝΑΙ

13.7. α) ε περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ παράδοςθσ του κάκε
ςκάφουσ ςφμφωνα με το χρονοδιάγραμμα παράδοςθσ, κα
επιβάλλονται ςτον προμθκευτι οι προβλεπόμενεσ από τον
Ν. 4412/2016 κυρϊςεισ. β) ε περίπτωςθ μθ επίτευξθσ των
απαιτοφμενων επιδόςεων ταχφτθτασ, όπωσ
αυτζσ
περιγράφονται ςτισ παρ. 2.10 και 2.12 κατά τθ διάρκεια των
δοκιμϊν του πλοίου, για κάκε 0,1 κόμβο ταχφτθτασ, άνω
των 35 κόμβων και των 50 κόμβων αντιςτοίχωσ, που κα ζχει
προςφερκεί ςτθ τεχνικι προςφορά και που δε κα
επιτυγχάνεται από ζκαςτο ςκάφοσ ο Ανάδοχοσ κα υπόκειται
ςε πρόςτιμο ίςο με ποςοςτό 0,1% επί τθσ ςυνολικισ αξίασ
τθσ υμβατικισ τιμισ ζκαςτου ςκάφουσ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14. ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΡΟΣΤΗΙΞΗ
14.1. Ο Ανάδοχοσ
δεςμεφεται για τθ δυνατότθτα
υποςτιριξθσ του υπό προμικεια ςκάφουσ και του

ΝΑΙ

εξοπλιςμοφ του με ανταλλακτικά για τουλάχιςτον τζςςερα
(04) ζτθ από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ περιόδου
εγγυθμζνθσ λειτουργίασ. Προσ τοφτο, ο ανάδοχοσ με τθν
τεχνικι προςφορά του κα προςκομίςει βεβαίωςθ για
επάρκεια ανταλλακτικϊν για χρόνο τουλάχιςτον ίςο τθσ
προςφερόμενθσ περιόδου εγγυθμζνθσ λειτουργίασ
προςαυξθμζνο κατά τζςςερα (04) ζτθ. Μεγαλφτερο χρονικό
διάςτθμα επάρκειασ ανταλλακτικϊν κα αξιολογθκεί κετικά,
ςφμφωνα με τον πίνακα κριτθρίων αξιολόγθςθσ.

δθλωκεί

14.2. ε περιπτϊςεισ όπου εξοπλιςμόσ δεν είναι πλζον
διακζςιμοσ από τον καταςκευαςτι (obsolete), ο Ανάδοχοσ
υποχρεοφται να παρζχει, ζναντι τιμιματοσ, αντίςτοιχο
εξοπλιςμό που κα αποκακιςτά πλιρωσ τθν επιχειρθςιακι
ικανότθτα και απόδοςθ του ςκάφουσ – εξοπλιςμοφ.

ΝΑΙ

14.3. Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ υποχρεοφται μαηί με τθν
οικονομικι του προςφορά να κατακζςει πλιρθ κατάλογο
ανταλλακτικϊν του ςκάφουσ και του εξοπλιςμοφ του,
ςυμπεριλαμβανομζνου κρίςιμων όμοιων, με τιμζσ κόςτουσ
που τυχόν απαιτείται να κατζχει θ Ανακζτουςα Αρχι,
προκειμζνου να εξαςφαλίηεται θ διακεςιμότθτα τθσ
παραγράφου 11.3 του παρόντοσ. ε καμία περίπτωςθ δεν
περιλαμβάνονται οικονομικά ςτοιχεία επί τθσ τεχνικισ
προςφοράσ του υποψθφίου Αναδόχου.

ΝΑΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15. ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ

ΝΑΙ

15.1. Θ Βιβλιογραφία κα είναι πλιρθσ, τελευταίασ ζκδοςθσ,
ςφμφωνα με τισ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ του ςκάφουσ και
του εξοπλιςμοφ του, ςτθν Αγγλικι ι Ελλθνικι γλϊςςα, ςε
ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι, κα καλφπτει όλο τον
παρεχόμενο δια τθσ παροφςθσ εξοπλιςμό.

ΝΑΙ

15.2. Ο Ανάδοχοσ εγγυάται τθν πλθρότθτα και τθν ορκότθτα
τθσ παρεχόμενθσ Βιβλιογραφίασ. Αν κατά τθ διάρκεια
ιςχφοσ τθσ παροφςασ φμβαςθσ διαπιςτωκεί από τθν
Ανακζτουςα Αρχι ι/και τον Ανάδοχο οποιαδιποτε ζλλειψθ
ι ςφάλμα ςτθν παραςχεκείςα Βιβλιογραφία, τότε ο
Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αποκαταςτιςει το ταχφτερο
δυνατό τθν ζλλειψθ ι το ςφάλμα με δικά του ζξοδα χωρίσ
οικονομικι επιβάρυνςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.

ΝΑΙ

15.3. Θ ανακεϊρθςθ τθσ Βιβλιογραφίασ κα γίνεται ςυνεχϊσ
όποτε απαιτείται κακ’ όλθ τθν περίοδο εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ του εξοπλιςμοφ και περιλαμβάνεται ςτο κόςτοσ
αρχικισ προμικειασ. Οποτεδιποτε ο Ανάδοχοσ κρίνει ότι
υπάρχει απαίτθςθ ανακεϊρθςισ τθσ κα κάνει τισ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
Να

απαραίτθτεσ ενζργειεσ ϊςτε τουλάχιςτον θ προςωρινι
ανακεϊρθςι τθσ να παραδοκεί ςτθν Ανακζτουςα Αρχι το
αργότερο εντόσ τριμινου από τθ δθμιουργία τθσ
απαίτθςθσ. τθν αρχι κάκε ζτουσ κα αποςτζλλονται ςτθν
Ανακζτουςα Αρχι οι μόνιμεσ ανακεωριςεισ τθσ
Βιβλιογραφίασ που προκφπτουν από τισ προςωρινζσ
ανακεωριςεισ τθσ προθγοφμενθσ χρονιάσ.
15.4. τθ Βιβλιογραφία κα περιλαμβάνεται πλιρθσ ςειρά
εγχειριδίων του καταςκευαςτι, ςτθν Ελλθνικι ι/και Αγγλικι
γλϊςςα, ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι, θ οποία κα
αξιοποιθκεί για τθν παροχι εκπαίδευςθσ και κα
περιλαμβάνει περιγραφι και λεπτομζρειεσ καταςκευισ,
εγκατάςταςθσ, χειριςμοφ-λειτουργίασ (operation instruction
manual), ςυντιρθςθσ και ανεφρεςθσ βλαβϊν (maintenance
- trouble shooting manual), τα διαγράμματα δρομολόγθςθσ
καλωδιϊςεων (wiring diagrams manual) για το ςφνολο του
προςφερόμενου ςκάφουσ – εξοπλιςμοφ, που ςχεδίαςε,
καταςκεφαςε, εγκατζςτθςε και ζκεςε ςε λειτουργία ο
Ανάδοχοσ.

ΝΑΙ

15.5. Όταν δθμιουργοφνται βλάβεσ ι ηθμιζσ ςτο ςκάφοσ και
εξοπλιςμό τθσ παροφςασ προδιαγραφισ που οφείλονται ςε
ελλείψεισ ι λάκθ τθσ διατεκείςασ Βιβλιογραφίασ, τότε θ
επιςκευι ι θ αντικατάςταςθ του ςυμβατικοφ είδουσ γίνεται
με ευκφνθ και κόςτοσ του Αναδόχου.

ΝΑΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16. ΡΟΤΥΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΡΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΝΑΙ

16.1. τθν τεχνικι προςφορά κα αναγράφονται το
ναυπθγείο (επωνυμία, διεφκυνςθ) και θ χϊρα καταςκευισ
του ςκάφουσ και του εξοπλιςμοφ.

ΝΑΙ

16.2. Με τθν τεχνικι προςφορά κα προςκομιςτεί γνιςιο
αντίγραφο ιςχφοντοσ Πιςτοποιθτικοφ υμμόρφωςθσ
υςτιματοσ Διαχείριςθσ Ποιότθτασ του Αναδόχου,
ςυνοδευόμενο από επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι
γλϊςςα, ςτθν περίπτωςθ που δεν είναι ςτα ελλθνικά,
ςφμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 ι νεότερο ι
ιςοδφναμο ι αυςτθρότερο, εκδοκζν από κατάλλθλο φορζα
διαπίςτευςθσ – κοινοποιθμζνο Οργανιςμό.

ΝΑΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17. ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗ

ΝΑΙ

17.1. Με μζριμνα και μζςα του Αναδόχου κα παραςχεκεί
εκπαίδευςθ ςτο προςωπικό τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ
ςχετικά με τθ λειτουργία, το χειριςμό, τθ ςυντιρθςθ και τισ
επιςκευζσ των ςυςτθμάτων των ςκαφϊν, ςτθ βάςθ

ΝΑΙ

αναλυτικοφ προγράμματοσ εκπαίδευςθσ που κα υποβλθκεί
από τον Ανάδοχο ςτθν Επιςπεφδουςα Τπθρεςία (ΔΕΜ) προσ
ζγκριςθ.
17.2. Θ εκπαίδευςθ κα είναι κεωρθτικι και πρακτικι (onthe-job training), κα λάβει χϊρα ςτθν Ελλάδα ι και ςτο
Εξωτερικό, ςε χϊρο που κα υποδείξει ο Ανάδοχοσ. Θ
εκπαίδευςθ κα είναι ςτθν Ελλθνικι ι Αγγλικι γλϊςςα. Θ
δαπάνθ
μετακίνθςθσ,
διαμονισ,
διατροφισ
και
εκπαίδευςθσ του προςωπικοφ κα βαρφνει αποκλειςτικά τθν
προμθκεφτρια εταιρεία είτε είναι ςτο εςωτερικό ι ςτο
εξωτερικό.

ΝΑΙ

17.3. Σο εκπαιδευόμενο προςωπικό κα αποτελείται από
μζλθ του πλθρϊματοσ των ςκαφϊν, τουλάχιςτον τρία
άτομα ανά ςκάφοσ. Επιπλζον κα παραςχεκεί εκπαίδευςθ
ςτο τεχνικό προςωπικό τθσ Τπθρεςίασ τουλάχιςτον ςε πζντε
(05) άτομα ςυνολικά (ςτο οποίο κα περιλαμβάνονται
τεχνικοί
τθλεπικοινωνιακοφ
–
ναυτιλιακοφ
–
ραδιοναυτιλιακοφ, μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ) ϊςτε να
είναι ςε κζςθ να εντοπίηουν/επιδιορκϊνουν τισ ςχετικζσ
βλάβεσ.

ΝΑΙ

17.4. Εντόσ είκοςι (20) θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ
φμβαςθσ ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλλει για
ζγκριςθ ςτθν Επιςπεφδουςα Τπθρεςία (ΔΕΜ) αναλυτικό
πρόγραμμα εκπαίδευςθσ, ανά κατθγορία εκπαιδευόμενου
προςωπικοφ, αντικείμενο εκπαίδευςθσ και διδακτικι ϊρα.
Θ Επιςπεφδουςα Τπθρεςία εντόσ τριάντα (30) θμερϊν
υποχρεοφται να εγκρίνει το υποβλθκζν πρόγραμμα
εκπαίδευςθσ εφόςον δεν υπάρχουν παρατθριςεισ.

ΝΑΙ

17.5. Θ εκπαίδευςθ κα βαςίηεται ςτθν τελευταία
ενθμζρωςθ τθσ βιβλιογραφίασ / εγχειριδίων των
καταςκευαςτϊν του εξοπλιςμοφ.

ΝΑΙ

17.6. Μετά το πζρασ τθσ εκπαίδευςθσ, ο Ανάδοχοσ κα
χορθγιςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι αντίςτοιχο Πιςτοποιθτικό
Ολοκλιρωςθσ Εκπαίδευςθσ (Certificate of Successful
Completion) για το προςωπικό που παρακολοφκθςε
επιτυχϊσ τθν εκπαίδευςθ, ξεχωριςτό για κάκε
εκπαιδευόμενο. Ειδικότερα για το τεχνικό προςωπικό τθσ
παραγράφου 17.3. κα δοκεί από τον Ανάδοχο
πιςτοποιθτικό για τθ δυνατότθτα εκτζλεςθσ των
προβλεπομζνων εργαςιϊν ςυντιρθςθσ.

ΝΑΙ

17.7. Θ παρεχόμενθ κεωρθτικι και πρακτικι εκπαίδευςθ
πρζπει ςε κάκε περίπτωςθ να εξαςφαλίηει ςτο

ΝΑΙ

εκπαιδευμζνο προςωπικό τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ τθ
δυνατότθτα κατανόθςθσ και εκτζλεςθσ όλων των
διαδικαςιϊν χειριςμοφ - ςυντιρθςθσ που απαιτοφνται
προκειμζνου να εξαςφαλίηεται θ απρόςκοπτθ λειτουργία
του ςκάφουσ και του εξοπλιςμοφ ςτο ςφνολό τουσ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. ΤΟΡΟΣ - ΧΟΝΟΔΙΑΓΑΜΜΑ ΡΑΑΔΟΣΗΣ
ΣΚΑΦΩΝ
18.1. Σο ζργο τθσ παράδοςθσ του ςυνολικοφ αρικμοφ των
ςκαφϊν (10 ςκάφθ) κα ολοκλθρωκεί εντόσ δζκα (10) μθνϊν
από τθν επόμενθ τθσ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. Ο
Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει το πρϊτο ςκάφοσ
τουλάχιςτον εντόσ τεςςάρων (04) μθνϊν από τθν επόμενθ
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, το δεφτερο τουλάχιςτον εντόσ
πζντε (05) μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ υπογραφισ τθσ
ςφμβαςθσ, το τρίτο τουλάχιςτον εντόσ ζξι (06) μθνϊν από
τθν επόμενθ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ και το τζταρτο
ςκάφοσ τουλάχιςτον εντόσ επτά (07) μθνϊν από τθν
επόμενθ τθσ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. Εν ςυνεχεία κα
πραγματοποιείται τμθματικι παράδοςθ τουλάχιςτον δφο
(02) ςκαφϊν ανά μινα μζχρι να παραδοκεί το ςφνολο των
ςκαφϊν και όχι πζρα των δζκα (10) μθνϊν από τθν επόμενθ
τθσ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. Οι υπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ
κα παραςχεκοφν εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ
παράδοςθσ του πρϊτου ςκάφουσ. τον παραπάνω χρόνο
δεν περιλαμβάνεται ο χρόνοσ οριςτικισ παραλαβισ κακϊσ
και αυτόσ των τελικϊν δοκιμϊν. Παράδοςθ των ςκαφϊν ςε
ςυντομότερο χρόνο κα αξιολογθκεί κετικά, ςφμφωνα με
τον πίνακα κριτθρίων αξιολόγθςθσ.

ΝΑΙ

ΝΑΙ
Να
δθλωκεί

18.2. Σόποσ παράδοςθσ όπου κα διενεργθκοφν οι τελικζσ
δοκιμζσ ορίηεται το λιμάνι του Πειραιά.

ΝΑΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19. ΑΡΟΚΛΙΣΕΙΣ - ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ

ΝΑΙ

19.1. Οτιδιποτε δεν αναφζρεται αναλυτικά ςτθν παροφςα
προδιαγραφι νοείται ότι κα υλοποιθκεί με τουσ ιςχφοντεσ
κανόνεσ τθσ τεχνικισ και ςφμφωνα με τισ ςφγχρονεσ
εξελίξεισ τθσ τεχνολογίασ ςτθν κατθγορία αυτι των ςκαφϊν.

ΝΑΙ

19.2. Όλοι οι όροι τθσ παροφςασ προδιαγραφισ είναι
απαράβατοι, επί ποινι αποκλειςμοφ, πλθν όςων
αναφζρονται ωσ προαιρετικά. Συχόν αποκλίςεισ κα γίνονται
δεκτζσ μόνο κατόπιν ζγγραφθσ ζγκριςθσ τθσ Ανακζτουςασ
Αρχισ, εφόςον αυτζσ είναι τεκμθριωμζνα καλφτερεσ από τα
αναφερόμενα ςτθν παροφςα τεχνικι προδιαγραφι.

ΝΑΙ

19.3. Όπου ςτθν παροφςα τεχνικι προδιαγραφι
αναφζρονται εμπορικζσ ονομαςίεσ ι τφποι, αποδεκτζσ κα
γίνονται
και οι προςφορζσ
που αναφζρονται
αποδεδειγμζνα ςε ιςοδφναμα υλικά ι προϊόντα.

ΝΑΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20
Πίνακασ Βακμολόγθςθσ
ΟΜΑΔΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Σα κριτιρια τεχνικισ αξιολόγθςθσ κατατάςςονται ςτισ ομάδεσ:
Α. Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν Ποιότθτασ και 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). 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 καλφπτονται εκτόσ από τισ υποχρεωτικζσ (απαράβατοι όροι)
και λοιπζσ απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ, ι/και υπερκαλφπτονται κάποιεσ από τισ υποχρεωτικζσ ι/και
λοιπζσ απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ. Θ ςυνολικι βακμολογία όπωσ προκφπτει από τον κατωτζρω τφπο
(1) κυμαίνεται από 100 ζωσ 120 βακμοφσ.
Για τισ παραπάνω ομάδεσ ορίηεται ςχετικόσ ςυντελεςτισ βαρφτθτασ που ανζρχεται ςε ποςοςτό επί
τοισ εκατό 50 και 50 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. »
ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
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.

Α/Α

1

1.1

1.2

1.3

1.4

ΚΙΤΗΙΑ Κάλυψθ τικζμενων προδιαγραφϊν
και απαιτιςεων

Συντελεςτισ
βαρφτθτασ
(ςν) (%)

Βακμολογία
(100-120)
(Κν)

Στακμιςμζνθ
Βακμολογία
(ςν*Κν)

Σχετικζσ
παράγραφοι

Αϋ ΟΜΑΔΑ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ ΡΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΡΟΔΟΣΗΣ
Τεχνικά Χαρακτθριςτικά
50
Σο ολικό μικοσ να ανζρχεται από
ζντεκα (11) – ζωσ δεκατρία (13)
μζτρα. Σο μικοσ μεταξφ κακζτων
να είναι τουλάχιςτον 9,00 μζτρα.
Μεγαλφτερο μικοσ άνω των
εννζα (09) μζτρων μεταξφ
κακζτων
κα
αξιολογθκεί,
ςφμφωνα
με
τον
πίνακα
κριτθρίων αξιολόγθςθσ.
Ο αρικμόσ των επιβαινόντων κα
είναι τουλάχιςτον 12 άτομα.
Μεγαλφτεροσ
αρικμόσ
επιβαινόντων κα αξιολογθκεί
κετικά, ςφμφωνα με τον πίνακα
κριτθρίων αξιολόγθςθσ.
Σο ωφζλιμο φορτίο κα είναι
τουλάχιςτον χίλια εξακόςια κιλά
(1.600 Kg), το οποίο κα
τεκμθριϊνεται
από
τον
υποψιφιο ανάδοχο με τθν
κατάκεςθ
τθσ
τεχνικισ
προςφοράσ. Τψθλότερο βάροσ
ωφζλιμου
φορτίου
κα
αξιολογθκεί κετικά, ςφμφωνα με
τον
πίνακα
κριτθρίων
αξιολόγθςθσ.
Θ ακτίνα ενεργείασ κα είναι
τουλάχιςτον 300 ναυτικά μίλια με
τθν υπθρεςιακι ταχφτθτα του
ςκάφουσ ςε κατάςταςθ πλιρουσ
φόρτου. Προσ τοφτο, το ςκάφοσ
κα
φζρει
κατάλλθλθ/εσ
δεξαμενι/ζσ
καυςίμου
προκειμζνου
ανταποκρίνεται/ονται
ςε
ανωτζρω
απαίτθςθ
και
προςαυξανόμενθ/εσ
15
%
επιπλζον για λόγουσ αςφάλειασ.
Τψθλότερθ
τιμι
ακτίνασ
ενζργειασ κα αξιολογθκεί κετικά,
ςφμφωνα
με
τον
πίνακα

05

05

05

05

2.1

2.3

2.4

2.9

1.5

1.6

1.7

1.8

κριτθρίων αξιολόγθςθσ.
Θ υπθρεςιακι ταχφτθτα του
ςκάφουσ,
με
τθν
οποία
υπολογίηεται θ ακτίνα ενεργείασ,
κα είναι τουλάχιςτον τριάντα
πζντε (35) κόμβοι, ςτο 80 % τθσ
μζγιςτθσ ςυνεχοφσ ιςχφοσ των
κινθτιρων,
ςε
κατάςταςθ
πλιρουσ φόρτου με τζςςερα (04)
άτομα και με κακαρι γάςτρα και
ςε ιρεμθ κάλαςςα (κατάςταςθ
κάλαςςασ 0-2 κατά Douglas).
Τψθλότερθ
ταχφτθτα
κα
αξιολογθκεί κετικά, ςφμφωνα με
τον
πίνακα
κριτθρίων
αξιολόγθςθσ.
Θ μζγιςτθ ταχφτθτα του ςκάφουσ
ςτισ δοκιμζσ κα είναι τουλάχιςτον
πενιντα (50) κόμβοι, ςτο 95%
τθσ μζγιςτθσ ςυνεχοφσ ιςχφοσ
των κινθτιρων, ςε κατάςταςθ
πλιρουσ φόρτου με τζςςερα (04)
άτομα και με κακαρι γάςτρα και
ςε ιρεμθ κάλαςςα (κατάςταςθ
κάλαςςασ 0-2 κατά Douglas).
Τψθλότερθ
ταχφτθτα
κα
αξιολογθκεί κετικά, ςφμφωνα με
τον
πίνακα
κριτθρίων
αξιολόγθςθσ. ςτο 100% τθσ
μζγιςτθσ ςυνεχοφσ ιςχφοσ των
κφριων μθχανϊν.
Οι ρθτινικζσ επιςτρϊςεισ τθσ
γάςτρασ και ο πολυμεριςμόσ τθσ
πρζπει να καταςκευαςτοφν ςε
ενδεδειγμζνεσ
ςυνκικεσ
κερμοκραςίασ και υγραςίασ,
ϊςτε να επιτευχκοφν οι μζγιςτεσ
δυνατζσ
αντοχζσ.
Μζκοδοσ
καταςκευισ τφπου «INFUSION»
κα αξιολογθκεί κετικά, ςφμφωνα
με
τον
πίνακα
κριτθρίων
αξιολόγθςθσ.
Με τθν παράδοςθ ζκαςτου
ςκάφουσ
κα
παραδίδεται
αρικμόσ αμοιβϊν ελίκων (ιδίου
τφπου) ίςοσ προσ τον αρικμό των
κινθτιρων
του
ςκάφουσ.

10

2.10

10

2.12

05

2.15.2

05

7.9

Παράδοςθ μεγαλφτερου αρικμοφ
ελίκων κα αξιολογθκεί κετικά,
ςφμφωνα
με
τον
πίνακα
κριτθρίων αξιολόγθςθσ.
Σφνολο Βακμολογίασ Αϋ Ομάδασ

50%

Βϋ ΟΜΑΔΑ: ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΡΟΣΤΗΙΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗΣ
2

2.1

ΥΡΗΕΣΙΕΣ

50

Ο προμθκευτισ κα παρζχει
εγγυθμζνθ λειτουργία για κάκε
ςκάφοσ
(όπωσ
γάςτρα,
αεροκαλάμουσ ι Fender κλειςτισ
κυψελίδασ) και τον εξοπλιςμό του
(όπωσ λοιπό εξοπλιςμό, μθχανζσ,
ςυςκευζσ, δίκτυα, τρζιλερ) κακϊσ
και
διατιρθςθσ
των
επιχειρθςιακϊν δυνατοτιτων του,
όπωσ αναφζρονται ςτθν παροφςα
τεχνικι προδιαγραφι, ιςχφοσ
τουλάχιςτον ζξι (06) ετϊν ι 6.000
ωρϊν λειτουργίασ ΚΜ (όποιο
ζρκει
πρϊτο)
από
τθν
θμερομθνία οριςτικισ, ποιοτικισ
και ποςοτικισ παραλαβισ τουσ,
χωρίσ
καμία
οικονομικι
επιβάρυνςθ για τθν Ανακζτουςα
Αρχι. Ομοίωσ κατά το ίδιο
χρονικό διάςτθμα κα είναι
υπεφκυνοσ για τθν τεχνικι
υποςτιριξθ & ςυντιρθςθ του
ςκάφουσ και του εξοπλιςμοφ του
ςφμφωνα με τα εγχειρίδια
του/των
καταςκευαςτι/ων.
Μεγαλφτερο χρονικό διάςτθμα
εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ
κα
αξιολογθκεί κετικά, ςφμφωνα με
τον
πίνακα
κριτθρίων
αξιολόγθςθσ. Διευκρινίηεται ότι
κάκε επιπλζον ζτοσ εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ αντιςτοιχεί ςε 1000
επιπλζον ϊρεσ λειτουργίασ ΚΜ. Ο
χρόνοσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ
παφει
να
ιςχφει
όταν
ςυμπλθρωκοφν
τα
προςφερόμενα ζτθ ι οι ϊρεσ
λειτουργίασ ΚΜ αντίςτοιχα (ότι

25

10.1

ζρκει πρϊτο).

2.2

Ο Ανάδοχοσ δεςμεφεται για τθ
δυνατότθτα υποςτιριξθσ του υπό
προμικεια ςκάφουσ και του
εξοπλιςμοφ του με ανταλλακτικά
για τουλάχιςτον τζςςερα (04) ζτθ
από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ
περιόδου
εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ. Προσ τοφτο, ο
ανάδοχοσ
με
τθν
τεχνικι
προςφορά του κα προςκομίςει
βεβαίωςθ
για
επάρκεια
ανταλλακτικϊν
για
χρόνο
τουλάχιςτον
ίςο
τθσ
προςφερόμενθσ
περιόδου
εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ
προςαυξθμζνο κατά τζςςερα (04)
ζτθ.
Μεγαλφτερο
χρονικό
διάςτθμα
επάρκειασ
ανταλλακτικϊν κα αξιολογθκεί
κετικά, ςφμφωνα με τον πίνακα
κριτθρίων αξιολόγθςθσ.

05

14.1

2.3

Σο ζργο τθσ παράδοςθσ του
ςυνολικοφ
αρικμοφ
των
ςκαφϊν (10 ςκάφθ) κα
ολοκλθρωκεί εντόσ δζκα (10)
μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ
υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. Ο
Ανάδοχοσ υποχρεοφται να
παραδϊςει το πρϊτο ςκάφοσ
τουλάχιςτον εντόσ τεςςάρων
(04) μθνϊν από τθν επόμενθ
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, το
δεφτερο τουλάχιςτον εντόσ
πζντε (05) μθνϊν από τθν
επόμενθ τθσ υπογραφισ τθσ
ςφμβαςθσ,
το
τρίτο
τουλάχιςτον εντόσ ζξι (06)
μθνϊν από τθν επόμενθ
υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ και
το τζταρτο ςκάφοσ τουλάχιςτον
εντόσ επτά (07) μθνϊν από τθν
επόμενθ τθσ υπογραφισ τθσ
ςφμβαςθσ. Εν ςυνεχεία κα
πραγματοποιείται
τμθματικι
παράδοςθ τουλάχιςτον δφο

20

18.1

(02) ςκαφϊν ανά μινα μζχρι να
παραδοκεί το ςφνολο των
ςκαφϊν και όχι πζρα των δζκα
(10) μθνϊν από τθν επόμενθ
τθσ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ.
Οι υπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ κα
παραςχεκοφν
εντόσ
του
χρονικοφ
διαςτιματοσ
παράδοςθσ
του
πρϊτου
ςκάφουσ. τον παραπάνω
χρόνο δεν περιλαμβάνεται ο
χρόνοσ οριςτικισ παραλαβισ
κακϊσ και αυτόσ των τελικϊν
δοκιμϊν.
Παράδοςθ
των
ςκαφϊν ςε ςυντομότερο χρόνο
κα
αξιολογθκεί
κετικά,
ςφμφωνα με τον πίνακα
κριτθρίων αξιολόγθςθσ.
Σφνολο Βακμολογίασ Βϋ Ομάδασ
ΣΥΝΟΛΟ

50%
100

U=

Για τθν επιλογι τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ αξιολογοφνται μόνο οι
προςφορζσ που ζχουν κρικεί τεχνικά αποδεκτζσ και είναι ςφμφωνεσ με τουσ λοιποφσ όρουσ τθσ
Διακιρυξθσ.
Πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά είναι εκείνθ που παρουςιάηει τον μικρότερο
λόγο τθσ προςφερκείςασ τιμισ προσ τθν βακμολογία τθσ (ιτοι αυτι ςτθν οποία το Λ είναι ο
μικρότεροσ αρικμόσ), ςφμφωνα με τον ακόλουκο τφπο:
Προςφερκείςα τιμι
Λ=
Σελικι βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ

ΥΡΟΕΙΔΟΣ Βϋ
ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ
«Ρρομικεια δζκα (10) Ρεριπολικϊν Σκαφϊν, με Βενηινοκινθτιρεσ (Αμόλυβδθσ) ναυτικοφ τφπου,
ολικοφ μικουσ από 11 ζωσ 13 μζτρα με Αεροκάλαμο ι με Fender κλειςτισ κυψελίδασ »
ΧΑΑΚΤHΙΣΤΙΚΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ

1.1. ΣΚΟΡΟΣ – ΑΡΟΣΤΟΛΗ ΣΚΑΦΩΝ

ΑΡΑΙΤΗΣΗ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

1.1.1. Θ παροφςα τεχνικι προδιαγραφι ςκοπό ζχει να
καλφψει τισ βαςικζσ απαιτιςεισ τθσ Τπθρεςίασ για τθν
προμικεια
δζκα
(10) όμοιων καινοφριων
και
αμεταχείριςτων Περιπολικϊν καφϊν ολικοφ μικουσ από
ζντεκα (11) – ζωσ δεκατρία (13) μζτρα με αεροκαλάμουσ ι
με fender κλειςτισ κυψελίδασ εφόςον δεν φζρουν
αεροκαλάμουσ.

NAI

1.1.2. Οι τεχνικζσ απαιτιςεισ που ακολουκοφν αναφζρονται
ςε κάκε ςκάφοσ.

ΝΑΙ

1.1.3. Σα υλικά καταςκευισ του ςκάφουσ και του
εξοπλιςμοφ του κα είναι καινοφργια, αμεταχείριςτα,
ςφγχρονθσ καταςκευισ και τεχνολογίασ, πλιρωσ
λειτουργικά και ειδικά ςχεδιαςμζνα και μελετθμζνα για να
αντιμετωπίηουν το κφμα, αναπτφςςοντασ υψθλζσ ταχφτθτεσ.

ΝΑΙ

1.1.4. Σο ςκάφοσ κα μπορεί να επιχειρεί κάτω από
δυςμενείσ καιρικζσ ςυνκικεσ είτε αυτόνομα ωσ μονάδα, είτε
ςε ςυνεργαςία με τα άλλα επιχειρθςιακά μζςα του
Λιμενικοφ ϊματοσ - Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ (Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ.),
όπωσ αεροπλάνα, ελικόπτερα, πλοία ανοιχτισ καλάςςθσ,
ναυαγοςωςτικά ςκάφθ κακϊσ και με τα επιχειρθςιακά μζςα
των κρατϊν – μελϊν Ε.Ε., προκειμζνου να βελτιϊςει τθν
επιχειρθςιακι αποτελεςματικότθτα και τθν ικανότθτα
ανταπόκριςθσ ςτισ επιχειρθςιακζσ ανάγκεσ που αφοροφν
τθν Εκνικι Αςφάλεια τθσ χϊρασ και τθσ προάςπιςθσ των
ελλθνικϊν καλαςςίων ςυνόρων.

ΝΑΙ

1.1.5. Ο ςχεδιαςμόσ και θ καταςκευι του ςκάφουσ να φζρει
τθν ζγκριςθ και παρακολοφκθςθ Αναγνωριςμζνου
Οργανιςμοφ εφεξισ (Α.Ο.) από τθν Ελλθνικι Αρχι μζλουσ
του I.A.C.S.

ΝΑΙ

ΑΡΑΝΤΗΣΗ

ΡΑΑΡΟΜΡΗ

1.1.6. Σο ςκάφοσ κα είναι κατάλλθλο για εκτζλεςθ
αποςτολϊν:

ΝΑΙ

1.1.6.1. κάλυψθσ επιχειρθςιακϊν αναγκϊν που αφοροφν
τθν Εκνικι Άμυνα τθσ χϊρασ και τθσ προάςπιςθσ των
ελλθνικϊν καλαςςίων ςυνόρων.

ΝΑΙ

1.1.6.2. ζρευνασ - διάςωςθσ (παροχι βοικειασ ςε
κινδυνεφοντα ςτθν κάλαςςα άτομα, πλοία, πλοιάρια,
λζμβουσ ι άλλα καλάςςια μζςα και αεροςκάφθ).

ΝΑΙ

1.1.6.3. αςφάλειασ ναυςιπλοΐασ.

ΝΑΙ

1.1.6.4. επιτιρθςθσ,
αςτυνόμευςθσ, πρόλθψθσ και
καταςτολισ κάκε παράνομθσ πράξθσ ςτον καλάςςιο χϊρο
(π.χ. παράνομθ είςοδοσ προςϊπων, τρομοκρατία,
ναρκωτικά, λακρεμπορία, όπλα, αμμολθψία, ςπογγαλιεία,
αρχαιοκαπθλία, ζλεγχοσ ταχυπλόων ςκαφϊν, λακρεμπόριο,
υποβρφχιεσ δραςτθριότθτεσ κ.λπ).

ΝΑΙ

1.1.6.5. πρόλθψθσ και αντιμετϊπιςθσ περιςτατικϊν ρφπανςθσ
τθσ κάλαςςασ.

ΝΑΙ

1.1.6.6. διενζργειασ νθοψιϊν.

ΝΑΙ

1.1.6.7. κάλυψθσ επιχειρθςιακϊν αναγκϊν που άπτονται των
αρμοδιοτιτων και υποχρεϊςεων του Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ., κακϊσ
επίςθσ ςε κζματα δθμόςιασ τάξθσ και κρατικισ αςφάλειασ
γενικότερα.
1.1.6.8. επιτιρθςθσ,
αςτυνόμευςθσ, πρόλθψθσ και
καταςτολισ κάκε παράνομθσ πράξθσ ςτον καλάςςιο χϊρο
αναφορικά με το αντικείμενο τθσ αλιείασ.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

1.1.7. Σο ςκάφοσ να ζχει τθν απαραίτθτθ πλευςτότθτα ζτςι
ϊςτε ακόμθ και αν κατακλυςτεί από νερά να ζχει τθν
ικανότθτα να παραμείνει ςτθν επιφάνεια του φδατοσ με τα
μπλοκ των κινθτιρων πάνω από τθν επιφάνεια του νεροφ
ζτςι ϊςτε να μπορεί να κινθκεί αυτοδφναμα. (ε περίπτωςθ
που προςφερκεί ςκάφοσ με εξωλζμβιουσ κινθτιρεσ).

ΝΑΙ

1.1.8. Οτιδιποτε δεν αναφζρεται ςτθν παροφςα
προδιαγραφι και είναι απαραίτθτο για τθν καταςκευι, τον
εξοπλιςμό και τθν αςφάλεια του ςκάφουσ κα τοποκετείται
από τον προμθκευτι δίχωσ οικονομικι επιβάρυνςθ για τθν
Ανακζτουςα Αρχι.

ΝΑΙ

1.1.9. Σα υλικά καταςκευισ κα ςυνοδεφονται από τισ
απαραίτθτεσ πιςτοποιιςεισ / βεβαιϊςεισ καταλλθλότθτασ,
όπου αυτό απαιτείται από τθν παροφςα προδιαγραφι.

ΝΑΙ

1.1.10. Όλα τα μεταλλικά υλικά και μεταλλικζσ επιφάνειεσ
του ςκάφουσ κα είναι ανοξείδωτα.

ΝΑΙ

1.1.11. Θ ςχεδίαςθ εκάςτου ςκάφουσ να ζχει βαςιςκεί ςε
καταςκευαςκζν πρωτότυπο ςκάφοσ βαςιςμζνο είτε ςτθν
προτεινόμενθ ςχεδίαςθ είτε ςε παραπλιςια, από τθν οποία
να προκφπτει τεκμθριωμζνα θ επιτυχισ μετάβαςθ ςτθν
προτεινόμενθ. Οι εγκαταςτάςεισ και το προςωπικό του
αναδόχου όπου κα καταςκευαςτεί εξ’ ολοκλιρου το ςκάφοσ
κα πρζπει να είναι κατάλλθλα για τθ ναυπιγθςθ ςκαφϊν
τθσ κατθγορίασ του προςφερόμενου ςκάφουσ, τοφτου
αποδεικνυόμενου με πιςτοποιθτικό του Α.Ο. τθσ
παραγράφου 1.1.5 (καταςκευι ςε ςυνκικεσ αυςτθρά
ελεγχόμενθσ κερμοκραςίασ, υγραςίασ). Επίςθσ οι
εγκαταςτάςεισ του καταςκευαςτι να ζχουν άδεια
λειτουργίασ από αρμόδια αρχι που να είναι απολφτωσ
ςυναφισ με το αντικείμενο. Αντίγραφα τθσ εν λόγω άδειασ
και του εν λόγω πιςτοποιθτικοφ κα προςκομιςτοφν με τθν
τεχνικι προςφορά.

ΝΑΙ

1.1.12. Σο προςφερόμενο ςκάφοσ κα πρζπει να είναι
πιςτοποιθμζνο κατ’ ελάχιςτο με CE κατθγορίασ Β ςφμφωνα
με τθν Ευρωπαϊκι Οδθγία 2013/53/ΕΕ όπωσ ζχει
τροποποιθκεί και ιςχφει (ανοιχτισ κάλαςςασ), οκτϊ (08)
μποφόρ, προερχόμενο από Αναγνωριςμζνο Οργανιςμό από
τθν Ελλθνικι Αρχι, μζλουσ του I.A.C.S. Σο πιςτοποιθτικό κα
προςκομιςτεί με τθν παράδοςθ ζκαςτου ςκάφουσ.

ΝΑΙ

1.1.13. Κάκε τεχνικι προςφορά κα ςυνοδεφεται από
λεπτομερι περιγραφι του ςκάφουσ και των ναυπθγικϊν
χαρακτθριςτικϊν του, τα απαραίτθτα ςχζδια και τισ
προδιαγραφζσ των υλικϊν καταςκευισ και όλων των
αντικειμζνων που κα αποτελζςουν μζροσ τθσ καταςκευισ
και του εξοπλιςμοφ του ςκάφουσ. Ειδικότερα, θ τεχνικι
προςφορά κα ςυνοδεφεται από:

NAI

1.1.13.1. χζδιο γενικισ διάταξθσ, όπου να φαίνεται θ
διάταξθ όλων των χϊρων, χωρθτικοτιτων δεξαμενϊν και
εξαρτθμάτων με λεπτομζρειεσ.

NAI

1.1.13.2. χζδιο ςωςτικϊν και πυροςβεςτικϊν μζςων.

NAI

1.1.13.3. Μελζτθ ανζλκυςθσ – ανακρζμαςθσ – ρυμοφλκθςθσ
ςκάφουσ.

NAI

1.1.13.4. χζδια όλων των δικτφων του ςκάφουσ.

NAI

1.1.13.5. χζδιο μζςθσ
καταςκευαςτικό ςχζδιο.

και

διαμικουσ

τομισ

&

NAI

1.1.13.6. Σα ςχζδια των παραγράφων από 1.1.13.1 ζωσ
1.1.13.5 κα πρζπει να είναι κατάλλθλα διαςταςιολογθμζνα
τουλάχιςτον υπό κλίμακα 1:25.

ΝΑΙ

1.1.13.7. Διλωςθ του υποψιφιου αναδόχου για τον τφπο
των κινθτιρων, με τον οποίο επιτυγχάνονται οι βζλτιςτεσ
επιδόςεισ του ςκάφουσ, οι οποίεσ κα δθλωκοφν ςφμφωνα
με τισ παραγράφουσ 2.10, 2.11 και 2.12.

ΝΑΙ

1.1.13.8. Πίνακα, ςτον οποίο κα αναφζρονται οι Κρατικζσ
Τπθρεςίεσ ι άλλοι φορείσ που ενδεχομζνωσ κάνουν χριςθ
των ςυγκεκριμζνων προςφερόμενων ςκαφϊν.

ΝΑΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΣΚΑΦΟΣ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑ -ΜΕΓΕΘΗ

ΝΑΙ

2.1 Σο ολικό μικοσ να ανζρχεται από ζντεκα (11) – ζωσ
δεκατρία (13) μζτρα. Σο μικοσ μεταξφ κακζτων να είναι
τουλάχιςτον 9,00 μζτρα. Μεγαλφτερο μικοσ άνω των εννζα
(09) μζτρων μεταξφ κακζτων κα αξιολογθκεί, ςφμφωνα με
τον πίνακα κριτθρίων αξιολόγθςθσ.
2.2. Σο ολικό πλάτοσ να ανζρχεται τουλάχιςτον ςε 3,00
μζτρα. Σο εςωτερικό πλάτοσ του καταςτρϊματοσ να είναι
τουλάχιςτον 2,00 μζτρα ςτο μζςο νομζα.
2.3. Ο αρικμόσ των επιβαινόντων κα είναι τουλάχιςτον 12
άτομα. Μεγαλφτεροσ αρικμόσ επιβαινόντων κα αξιολογθκεί
κετικά, ςφμφωνα με τον πίνακα κριτθρίων αξιολόγθςθσ.
2.4. Σο ωφζλιμο φορτίο κα είναι τουλάχιςτον χίλια εξακόςια
κιλά (1.600 Kg), το οποίο κα τεκμθριϊνεται από τον
υποψιφιο ανάδοχο με τθν κατάκεςθ τθσ τεχνικισ
προςφοράσ. Τψθλότερο βάροσ ωφζλιμου φορτίου κα
αξιολογθκεί κετικά, ςφμφωνα με τον πίνακα κριτθρίων
αξιολόγθςθσ.

ΝΑΙ
Να
δθλωκεί

ΝΑΙ
NAI
Να
δθλωκεί

ΝΑΙ
Να
δθλωκεί

2.5. Θ ιπποδφναμθ των κινθτιρων κα είναι ικανισ ιςχφοσ
για καλάςςιο περιβάλλον, νζασ τεχνολογίασ, ϊςτε να
επιτυγχάνονται οι απαιτοφμενεσ επιδόςεισ.

ΝΑΙ

2.6. Σο ςκάφοσ κα ζχει πλιρθ επιχειρθςιακι ικανότθτα ςε
κατάςταςθ καλάςςθσ (Sea State) κατά Douglas τζςςερα (04)
ςτθν ανοικτι κάλαςςα ςε όλεσ τισ διευκφνςεισ ανζμου και
ςε μετωπικοφσ και εγκάρςιουσ κυματιςμοφσ.

ΝΑΙ

2.7. Επίςθσ, θ επιβιωςιμότθτα των ςκαφϊν κα είναι
εξαςφαλιςμζνθ ςε κατάςταςθ καλάςςθσ (Sea State) κατά
Douglas τουλάχιςτον ζξι (06) ςτθν ανοικτι κάλαςςα.

ΝΑΙ

2.8. Σο ςκάφοσ κα πρζπει να είναι ικανό να πλζει με κενοφσ
από αζρα αεροκαλάμουσ και ςτα ζξι (06) μποφόρ. (ε
περίπτωςθ που προςφερκεί θ λφςθ του ςκάφουσ με
αεροκαλάμουσ).

ΝΑΙ

2.9. Θ ακτίνα ενεργείασ κα είναι τουλάχιςτον 300 ναυτικά
μίλια με τθν υπθρεςιακι ταχφτθτα του ςκάφουσ ςε
κατάςταςθ πλιρουσ φόρτου. Προσ τοφτο, το ςκάφοσ κα
φζρει κατάλλθλθ/εσ δεξαμενι/ζσ καυςίμου προκειμζνου
ανταποκρίνεται/ονται ςε ανωτζρω απαίτθςθ και
προςαυξανόμενθ/εσ 15 % επιπλζον για λόγουσ αςφάλειασ.
Τψθλότερθ τιμι ακτίνασ ενζργειασ κα αξιολογθκεί κετικά,
ςφμφωνα με τον πίνακα κριτθρίων αξιολόγθςθσ.
2.10. Θ υπθρεςιακι ταχφτθτα του ςκάφουσ, με τθν οποία
υπολογίηεται θ ακτίνα ενεργείασ, κα είναι τουλάχιςτον
τριάντα πζντε (35) κόμβοι, ςτο 80 % τθσ μζγιςτθσ ςυνεχοφσ
ιςχφοσ των κινθτιρων, ςε κατάςταςθ πλιρουσ φόρτου με
τζςςερα (04) άτομα και με κακαρι γάςτρα και ςε ιρεμθ
κάλαςςα (κατάςταςθ κάλαςςασ 0-2 κατά Douglas).
Τψθλότερθ ταχφτθτα κα αξιολογθκεί κετικά, ςφμφωνα με
τον πίνακα κριτθρίων αξιολόγθςθσ.
2.11. Θ ςυνολικι κατανάλωςθ του ςκάφουσ με τθν
υπθρεςιακι ταχφτθτα δεν κα πρζπει να υπερβαίνει τα πζντε
(05) λίτρα /ναυτικό μίλι με πλιρωςθ 100% των δεξαμενϊν
καυςίμου – νεροφ και τουλάχιςτον δφο (02) επιβαίνοντεσ.
Για τισ ανάγκεσ τθσ παροφςασ τεχνικισ προδιαγραφισ το
μζςο βάροσ κάκε επιβαίνοντα κα κεωρείται ίςο με
εβδομιντα πζντε κιλά (75Kg).
2.12. Θ μζγιςτθ ταχφτθτα του ςκάφουσ ςτισ δοκιμζσ κα είναι
τουλάχιςτον πενιντα (50) κόμβοι, ςτο 95% τθσ μζγιςτθσ
ςυνεχοφσ ιςχφοσ των κινθτιρων, ςε κατάςταςθ πλιρουσ
φόρτου με τζςςερα (04) άτομα και με κακαρι γάςτρα και ςε
ιρεμθ κάλαςςα (κατάςταςθ κάλαςςασ 0-2 κατά Douglas).
Τψθλότερθ ταχφτθτα κα αξιολογθκεί κετικά, ςφμφωνα με
τον πίνακα κριτθρίων αξιολόγθςθσ. ςτο 100% τθσ μζγιςτθσ
ςυνεχοφσ ιςχφοσ των κφριων μθχανϊν.
2.13. Αεροκάλαμοσ: (ε περίπτωςθ που προςφερκεί θ λφςθ
του ςκάφουσ με αεροκαλάμουσ)

ΝΑΙ
Να
δθλωκεί

ΝΑΙ
Να
δθλωκεί

ΝΑΙ

ΝΑΙ
Να
δθλωκεί

ΝΑΙ

2.13.1. Θ διάμετροσ αεροκαλάμου ςτθν πλϊρθ να ανζρχεται
από 0,30 ζωσ 0,45 μζτρα. (ε περίπτωςθ που προςφερκεί θ
λφςθ του ςκάφουσ με αεροκαλάμουσ)
2.13.2. Θ διάμετροσ αεροκαλάμου ςτθν πρφμνθ να
ανζρχεται από 0,50 ζωσ 0,60 μζτρα. (ε περίπτωςθ που
προςφερκεί θ λφςθ του ςκάφουσ με αεροκαλάμουσ)
2.13.3. Ο αεροκάλαμοσ να διακζτει τουλάχιςτον οκτϊ (08)
ςτεγανά διαμερίςματα με βαλβίδα πλιρωςθσ ςε κάκε ζνα
από αυτά. (ε περίπτωςθ που προςφερκεί θ λφςθ του
ςκάφουσ με αεροκαλάμουσ)
2.13.4. Ο αεροκάλαμοσ του ςκάφουσ κα είναι
καταςκευαςμζνοσ από φφαςμα ενιςχυμζνο με δφο (02)
ομοιόμορφα ςτρϊματα εξωτερικά, ζνα (01) από CSM και
ζνα (01) POLYCHLOROPRENE και δφο (02) ομοιόμορφα
ςτρϊματα εςωτερικά από POLYCHLOROPRENE, ενδιάμεςα
αυτϊν κα υπάρχει φφλλο πολυεςτζρα ι KEVLAR ι
ιςοδφναμο υλικό. Να αναφερκεί θ ακριβισ ςφνκεςθ
καταςκευισ του αεροκαλάμου. (ε περίπτωςθ που
προςφερκεί θ λφςθ του ςκάφουσ με αεροκαλάμουσ)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

2.13.5. Σο υλικό του κα είναι μεγάλθσ αντοχισ και ανκεκτικό
ςε τριβζσ, καιρικζσ ςυνκικεσ, ςε διάρρθξθ, ςχιςμι και
πρόςκρουςθ και δεν κα φκείρεται εφκολα από τισ
καταπονιςεισ που προκαλοφνται κατά τθ χρθςιμοποίθςθ
μζςα ςτο νερό, τθν ανζλκυςθ και τθν κακζλκυςθ του
ςκάφουσ. (ε περίπτωςθ που προςφερκεί θ λφςθ του
ςκάφουσ με αεροκαλάμουσ)

ΝΑΙ

2.13.6. Ο πολυεςτζρασ του υφάςματοσ κα ζχει γραμμικι
πυκνότθτα τουλάχιςτον χίλια εξακόςια εβδομιντα (1.670)
dtex. (ε περίπτωςθ που προςφερκεί θ λφςθ του ςκάφουσ
με αεροκαλάμουσ)

ΝΑΙ

2.13.7. ε όλεσ τισ ραφζσ εςωτερικά και εξωτερικά κα
υπάρχουν προςτατευτικζσ ταινίεσ από το ίδιο υλικό που
είναι καταςκευαςμζνοσ ο αεροκάλαμοσ, πλάτουσ πζντε (05)
- ζξι (06) εκατοςτϊν. Όλεσ οι κολλιςεισ κα είναι εν ψυχρϊ
ςτθν πρφμνθ, ςτο κάτω μζροσ του αεροκαλάμου. Θα
υπάρχει ενίςχυςθ από το ίδιο υλικό καταςκευισ,
τριγωνικοφ ςχιματοσ, μικουσ τουλάχιςτον 1,60 μζτρων. (ε
περίπτωςθ που προςφερκεί θ λφςθ του ςκάφουσ με
αεροκαλάμουσ)

ΝΑΙ

2.13.8. το πλευρικό εξωτερικό μζροσ του αεροκαλάμου
κατά το διάμθκεσ του ςκάφουσ κα υφίςτανται κατάλλθλοι

ΝΑΙ

διπλοί προςκρουςτιρεσ (κυματοκραφςτεσ) από PVC ι
NEOPRENE πλάτουσ εννζα (09) εκατοςτϊν τουλάχιςτον και
πάχουσ δφο (02) εκατοςτϊν τουλάχιςτον, τόςο για τθν
εκτροπι των κυμάτων όςο και τθν προςταςία του ςκάφουσ
από εκδορζσ ςτισ πλευρικζσ ςυγκροφςεισ. (ε περίπτωςθ
που προςφερκεί θ λφςθ του ςκάφουσ με αεροκαλάμουσ)
2.13.9. Ο αεροκάλαμοσ κα είναι μονοκόμματοσ, χωρίσ
εγκάρςιεσ ενϊςεισ και κα ζχει ικανό αρικμό βαλβίδων
πλιρωςθσ, μία για κάκε διαμζριςμα. (ε περίπτωςθ που
προςφερκεί θ λφςθ του ςκάφουσ με αεροκαλάμουσ)

ΝΑΙ

2.13.10. Σο χρϊμα του αεροκαλάμου κακϊσ και
επιπρόςκετεσ ςθμάνςεισ επί του ςκάφουσ κα κακοριςτοφν
από τθν Ανακζτουςα Αρχι κατά τθν υπογραφι τθσ
φμβαςθσ. (ε περίπτωςθ που προςφερκεί θ λφςθ του
ςκάφουσ με αεροκαλάμουσ)

ΝΑΙ

2.13.11. το εξωτερικό μζροσ του αεροκαλάμου κα υπάρχει
ςχοινοφόροσ ι κατάλλθλοσ αρικμόσ λαςτιχζνιων
χειρολαβϊν που κα καταλαμβάνει τουλάχιςτον τα 2/3 του
μικουσ ςε κάκε πλευρά. (ε περίπτωςθ που προςφερκεί θ
λφςθ του ςκάφουσ με αεροκαλάμουσ)

ΝΑΙ

2.13.12. ε όλο το μικοσ του αεροκαλάμου, κα υπάρχει
διπλι εξωτερικι επζνδυςθ, αντιολιςκθτικι, για τθν
επιβίβαςθ – αποβίβαςθ των επιβαινόντων από το ίδιο
υλικό του αεροκαλάμου αλλά αντιολιςκθτικό (αποκλείεται
από PVC). (ε περίπτωςθ που προςφερκεί θ λφςθ του
ςκάφουσ με αεροκαλάμουσ)

ΝΑΙ

2.13.13. Μία (01) ποδαντλία ι χειραντλία διπλισ ενζργειασ
πλθρϊςεωσ αζρα αεροκαλάμων. (ε περίπτωςθ προςφοράσ
ςκάφουσ με αεροκάλαμο)

ΝΑΙ

2.13.14. Σο πιςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ από Α.Ο. μζλοσ
I.A.C.S. για το υλικό του αεροκαλάμου απαιτείται να
υποβλθκεί με τθν τεχνικι προςφορά. (ε περίπτωςθ που
προςφερκεί θ λφςθ του ςκάφουσ με αεροκαλάμουσ)

ΝΑΙ

2.14. Fender κλειςτισ κυψελίδασ. (ε περίπτωςθ που
προςφερκεί θ λφςθ του ςκάφουσ με Fender κλειςτισ
κυψελίδασ)

ΝΑΙ

2.14.1. Οι διαςτάςεισ του Fender κλειςτισ κυψελίδασ να
είναι τουλάχιςτον 0,30 Χ 0,30 μζτρα ςε όλο το μικοσ του
Fender. (ε περίπτωςθ που προςφερκεί θ λφςθ του
ςκάφουσ με Fender κλειςτισ κυψελίδασ)

ΝΑΙ

2.14.2. Σο υλικό καταςκευισ του Fender κλειςτισ
κυψελίδασ να είναι πολυαικυλζνιο, το οποίο κα είναι
μεγάλθσ αντοχισ και ανκεκτικό ςε τριβζσ, καιρικζσ
ςυνκικεσ, ςε διάρρθξθ, ςχιςμι και πρόςκρουςθ και δεν κα
φκείρεται εφκολα από τισ καταπονιςεισ που προκαλοφνται
κατά τθ χρθςιμοποίθςθ μζςα ςτο νερό, τθν ανζλκυςθ και
τθν κακζλκυςθ του ςκάφουσ. (ε περίπτωςθ που
προςφερκεί θ λφςθ του ςκάφουσ με Fender κλειςτισ
κυψελίδασ).

ΝΑΙ

2.14.3. Σο Fender κλειςτισ κυψελίδασ εξωτερικά κα φζρει
τουλάχιςτον δφο (εςωτερικό – εξωτερικό) προςτατευτικά
καλφμματα ςε όλο το μικοσ του. Σο υλικό του κα είναι από
PVC. Σο πάχοσ του κάκε καλφμματοσ (εςωτερικό –
εξωτερικό) να είναι τουλάχιςτον 1500 gr / m2. Σο χρϊμα των
καλυμμάτων του Fender κακϊσ και επιπρόςκετεσ
ςθμάνςεισ επί του ςκάφουσ κα κακοριςτοφν από τθν
Ανακζτουςα Αρχι κατά τθν υπογραφι τθσ φμβαςθσ. (ε
περίπτωςθ που προςφερκεί θ λφςθ του ςκάφουσ με fender
κλειςτισ κυψελίδασ)

ΝΑΙ

2.14.4. ε πζντε (05) ςθμεία ανά πλευρά επί των
καλυμμάτων του Fender, δεξιά και αριςτερά, κα υπάρχει
αντιολιςκθτικι επζνδυςθ, για τθν επιβίβαςθ – αποβίβαςθ
των επιβαινόντων. Ωσ υλικό του αντιολιςκθτικοφ
αποκλείεται το PVC. το εξωτερικό μζροσ του καλφμματοσ
κα υπάρχει ςχοινοφόροσ ι κατάλλθλοσ αρικμόσ
λαςτιχζνιων χειρολαβϊν που κα καταλαμβάνει τουλάχιςτον
τα 2/3 του μικουσ του ςε κάκε πλευρά. (ε περίπτωςθ που
προςφερκεί θ λφςθ του ςκάφουσ με fender κλειςτισ
κυψελίδασ)

ΝΑΙ

2.15. Γάςτρα:

ΝΑΙ

2.15.1. Σο υλικό καταςκευισ τθσ γάςτρασ του ςκάφουσ κα
είναι από ειδικά ενιςχυμζνα ςυνκετικά υλικά (HIGH TECH
COMPOSITE MATERIAL-KEVLAR) ι FRP-GRP ι ςυνδυαςμό
των ανωτζρω υλικϊν, με ενδυναμϊςεισ, ςφμφωνα με τα
εγκεκριμζνα από τον Αναγνωριςμζνο Οργανιςμό
καταςκευαςτικά (CONSTRUCTIONAL) ςχζδια. Θ ρθτίνθ και τα
υαλοχφάςματα που κα χρθςιμοποιθκοφν κα είναι αρίςτθσ
ποιότθτασ και κα ςυνοδεφονται από τα απαιτοφμενα
πιςτοποιθτικά, κατά το ςτάδιο υποβολισ τθσ τεχνικισ
προςφοράσ. Θ γάςτρα κα πρζπει να ζχει αντιοςμωτικι
προςταςία. Να αναφερκεί ρθτά το υλικό καταςκευισ τθσ
γάςτρασ.

ΝΑΙ

2.15.2. Οι ρθτινικζσ επιςτρϊςεισ τθσ γάςτρασ και ο
πολυμεριςμόσ τθσ πρζπει να καταςκευαςτοφν ςε
ενδεδειγμζνεσ ςυνκικεσ κερμοκραςίασ και υγραςίασ, ϊςτε
να επιτευχκοφν οι μζγιςτεσ δυνατζσ αντοχζσ. Μζκοδοσ
καταςκευισ τφπου «INFUSION» κα αξιολογθκεί κετικά,
ςφμφωνα με τον πίνακα κριτθρίων αξιολόγθςθσ.

ΝΑΙ
Να
δθλωκεί

2.15.3. Σο χρϊμα τθσ γάςτρασ – ςκάφουσ κα κακοριςτεί από
τθν Ανακζτουςα Αρχι κατά τθν υπογραφι τθσ φμβαςθσ.

ΝΑΙ

2.15.4. Σο STRIGER (ςαςί) τθσ λζμβου, τα ςτεγανά, τα
διαχωριςτικά, το πάτωμα κα είναι καταςκευαςμζνα από
ελαφριά ςυνκετικά υλικά ι κόντρα πλακζ καλάςςθσ ι
ακόμα και ςυνδυαςμό αυτϊν. Να αναφερκεί το υλικό
καταςκευισ κακενόσ εκάςτου.

ΝΑΙ

2.15.7. Θ γάςτρα κα πρζπει να είναι τφπου Deep (V).

ΝΑΙ

2.15.8. Σο ςκάφοσ κα πρζπει να φζρει τουλάχιςτον τρεισ
(03) αντλίεσ αντλιςεωσ υδάτων εκ των οποίων οι δφο (02)
κα
είναι
θλεκτροκίνθτεσ,
δυνατότθτασ
άντλθςθσ
3
τουλάχιςτον τεςςάρων (04) m /h ζκαςτθ, με χειριςμό από
τον χϊρο διακυβζρνθςθσ και θ άλλθ κα είναι χειροκίνθτθ.
Να αναφερκεί ο καταςκευαςτισ και το μοντζλο.

ΝΑΙ

2.16. Όλεσ οι κυρίδεσ εντόσ του ςκάφουσ κα είναι
καταςκευαςμζνεσ από GRP ι υλικό ιςοδφναμθσ αντοχισ και
κα είναι απολφτωσ ςτεγανζσ. Να αναφερκεί το υλικό
καταςκευισ.
2.17. Σο κατάςτρωμα κα είναι κατάλλθλο για τισ ανάγκεσ
ςκαφϊν ανάλογου τφπου. Θα διαςφαλίηεται (α) θ
αντιολιςκθτικότθτα, (β) θ ταχεία αποςτράγγιςθ των υδάτων,
(γ) θ προςταςία δικτφων και ςωλθνϊςεων, εν κινιςει και εν
ςτάςθ, ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ απρόςκοπτθ κυκλοφορία
επί αυτοφ.
2.18. Σα δάπεδα των χϊρων του ςκάφουσ που κα
χρθςιμοποιοφνται για τθν διζλευςθ ι και εργαςία του
πλθρϊματοσ κα ζχουν αντιολιςκθτικι επιφάνεια.
2.19. το πρωραίο τμιμα του ςκάφουσ κα υφίςταται
αποκθκευτικόσ χϊροσ για τθν άγκυρα (ςτρίτςο), το οποίο κα
είναι επενδυμζνο εςωτερικά με λάςτιχο για προςταςία και
κα αποχετεφεται ςτθ κάλαςςα (αυτοςτραγγιηόμενοσ). Μζςα
ςτο ςτρίτςο κα υπάρχει ανοξείδωτθ δζςτρα όπου με
ναυτικό ανοξείδωτο κλειδί κα είναι δεμζνο το άκρο τθσ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

αλυςίδασ τθσ άγκυρασ (τελείωμα τθσ καδζνασ).
2.20. τθν πλϊρθ κα υφίςταται δελφινιζρα από GRP με δφο
(02) δζςτρεσ πρόςδεςθσ και ανοξείδωτο ράουλο άγκυρασ. Θ
δελφινιζρα κα είναι ςυνδεδεμζνθ με το υπόλοιπο ςκάφοσ
πολυεςτερικά
(αποκλείεται θ
ςτιριξθ
επί
του
αεροκαλάμου).

ΝΑΙ

2.21. Θ πρόςβαςθ ςτουσ αποκθκευτικοφσ χϊρουσ κα
γίνεται από ανοιγόμενεσ κυρίδεσ. Μζςα ςτουσ
αποκθκευτικοφσ χϊρουσ κα υπάρχουν αρκετά ςθμεία
πρόςδεςθσ υλικϊν. Όλοι γενικά οι αποκθκευτικοί χϊροι,
που ζχουν πρόςβαςθ από το κατάςτρωμα, κα είναι κατά το
δυνατόν ςτεγανοί (κα φζρουν ελαςτικι τςιμοφχα).

ΝΑΙ

2.22. Θα υπάρχει ςφςτθμα προςταςίασ από θλεκτρόλυςθ
όλων των μεταλλικϊν μερϊν και εξαρτθμάτων των ςκαφϊν,
ςφμφωνα με ειδικι μελζτθ εγκεκριμζνθ από διπλωματοφχο
ναυπθγό – μθχανολόγο μθχανικό, εγγεγραμμζνο μζλοσ ΣΕΕ.

ΝΑΙ

2.23. Θα υπάρχουν τζςςερα (04) ςθμεία ανακρεμάςεωσ ςε
κατάλλθλα ςθμεία ζτςι ϊςτε με τθν ανακρζμαςι του να μθν
αλλάηει θ διαγωγι του ςκάφουσ, ςυνυπολογιηόμενου και
του φορτίου του (καφςιμα, εξοπλιςμόσ, κινθτιρεσ κλπ). Θα
υπάρχει κατάλλθλθ πρόβλεψθ για επικεϊρθςθ και εξαγωγι
των ςυςτθμάτων πρόωςθσ.

ΝΑΙ

2.24. τθν πρφμνθ κα υπάρχει ανοξείδωτθ ςκάλα με
ςκαλοπάτια από πλαςτικό ι άλλο υλικό που δεν το
επθρεάηει το καλάςςιο περιβάλλον (το ξφλο αποκλείεται).

ΝΑΙ

2.25. Σο ςκάφοσ κα πρζπει να φζρει τουλάχιςτον ζξι (06)
ανεξάρτθτα ςτεγανά φωτιςτικά ςϊματα ναυτικοφ τφπου για
τον επαρκι φωτιςμό του καταςτρϊματοσ.

ΝΑΙ

2.26. Σο ςκάφοσ κα πρζπει να φζρει πτερφγια (flaps) INOX,
κατάλλθλου μικουσ και πλάτουσ, αλλά όχι μικρότερων από
40 cmx 25cm, τα οποία κα λειτουργοφν μζςω αντλίασ
λαδιοφ.

ΝΑΙ

2.27. Σο ςκάφοσ κα φζρει κατάλλθλεσ κυρίδεσ επικεϊρθςθσ,
κακϊσ και κατάλλθλα ενδεικτικά, καταμετρθτικά και
εξαεριςτικά για όλεσ τισ δεξαμενζσ και τα ςτεγανά του
ςκάφουσ.

ΝΑΙ

2.28. Σο ςκάφοσ κα ζχει αποκθκευτικό χϊρο για τθν
αποκικευςθ τουλάχιςτον ζξι (06) παραβλθμάτων.

ΝΑΙ

2.29 Σο ςκάφοσ κα ζχει κρίκουσ ρυμουλκιςεωσ, τρεισ (03)

ΝΑΙ

πρϊρα και δφο (02) πρφμα, κατάλλθλουσ για ρυμοφλκθςθ
του ςκάφουσ και ανζλκυςι του επί τρζιλερ.
2.30. Σο ςκάφοσ κα ζχει τζςςερα (04) ανά πλευρά
κοτςανζλα πρόςκεςθσ, ανοξείδωτα, βαρζωσ τφπου, για τθν
πρόςδεςθ του.
2.31. Σο ςκάφοσ κα ζχει τρεισ (03) ανοξείδωτουσ κρίκουσ
(δζςτρεσ) προςδζςεωσ και ςτερεϊςεωσ υλικϊν, ςτο
κατάςτρωμα του ςκάφουσ ςτθν πλϊρθ και ςε κάκε πλευρά.
2.32. Σο ςκάφοσ κα ζχει ενιςχυμζνουσ, ανοξείδωτουσ
κρίκουσ (δζςτρεσ) πρόςδεςθσ προςτατευτικϊν μπαλονιϊν,
εξωτερικά του ςκάφουσ, ικανοφσ να προςδζςουν
τουλάχιςτον πζντε (05) παραβλιματα ανά πλευρά.
2.33. Σο ςκάφοσ κα ζχει ςτθ πλϊρθ, άγκυρα ΙΝΟΧ, βάρουσ
7,5 Kg, τφπου Bruce, με εξιντα (60) μζτρα καδζνα γαλβανιηζ
8mm, με ςτριφτάρι inox και stop αςφαλείασ ανοξείδωτο για
τθν άγκυρα.
2.34. Σο ςκάφοσ κα ζχει ςτθ πρφμνθ, άγκυρα γαλβανιηζ,
βάρουσ 5kg, τφπου Bruce, με ζξι (06) μζτρα καδζνα
γαλβανιηζ 6mm, με ςτριφτάρι inox και τριάντα (30) μζτρα
ςχοινί πλεκτό Α ποιότθτασ ναυτιλιακό διαμζτρου Φ 12 mm.
2.35. Σο ςκάφοσ κα ζχει δφο (02) πυροςβεςτιρεσ ξθράσ
κόνεωσ, ενόσ (01) κιλοφ ζκαςτοσ, οι οποίοι κα είναι
τοποκετθμζνοι εςωτερικά τθσ υπερκαταςκευισ, με άμεςθ
πρόςβαςθ από τουσ επιβαίνοντεσ.
2.36. Σο ςκάφοσ να φζρει μελζτθ ςτεγανισ υποδιαίρεςθσ με
ςυντελεςτι τουλάχιςτον F=1 για το μζγιςτο βφκιςμα
λειτουργίασ. Θ μελζτθ κα υπογραφεί από διπλωματοφχο
ναυπθγό – μθχανολόγο μθχανικό, εγγεγραμμζνου μζλουσ
ΣΕΕ ι από τον Αναγνωριςμζνο Οργανιςμό. Θ ανωτζρω
μελζτθ κα υποβλθκεί κατά το ςτάδιο τθσ τεχνικισ
προςφοράσ.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΣΚΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΡΑΕΛΚΟΜΕΝΑ:

ΝΑΙ

3.1. Σο ςκάφοσ κα πρζπει να φζρει εργαλειοκικθ με
εργαλεία επιςκευισ και ζνα (01) ςετ κολλιματα για
πρόχειρθ επιδιόρκωςθ πνευςτοφ τμιματοσ λζμβου. (Σε
περίπτωςη που προςφερθεί η λφςη του ςκάφουσ με
αεροθαλάμουσ)

ΝΑΙ

3.2. Σο ςκάφοσ κα πρζπει να φζρει επιπλζον ζνα ηεφγοσ
προςτατευτικά καλφμματα για το Fender του ςκάφουσ.

ΝΑΙ

(Εςωτερικό – Εξωτερικό / Δεξιά Πλευρά – Αριςτερι
Πλευρά) ίδια ςε χαρακτθριςτικά και ιδιότθτεσ με αυτά που
ζχει τοποκετιςει ςτο ςκάφοσ. (Σε περίπτωςη που
προςφερθεί η λφςη του ςκάφουσ με fender κλειςτήσ
κυψελίδασ)
3.3. Σο ςκάφοσ κα πρζπει να φζρει πζντε (05) ςχοινιά, των
δεκαπζντε (15) μζτρων ζκαςτο, Φ 10 mm.

ΝΑΙ

3.4. Σο ςκάφοσ κα πρζπει να φζρει μία (01) πλωτι άγκυρα,
διαςτάςεων 1,80 x 1,40 m τουλάχιςτον, με ςχοινί πζντε (05)
μζτρων Φ. 10mm.

ΝΑΙ

3.5. Σο ςκάφοσ κα πρζπει να φζρει ζξι (06) μπαλόνια
προςταςίασ πλευρικά, φουςκωτά με βαλβίδα διαςτάςεων:
μικοσ 62cm, διάμετροσ 20 cm.

ΝΑΙ

3.6. Σο ςκάφοσ κα πρζπει να φζρει δφο (02) ιμάντεσ
ανακρζμαςθσ με τζςςερα (04) ναυτικά κλειδιά και κεντρικό
κρίκο, ζτςι ϊςτε το ςκάφοσ να είναι απόλυτα ηυγιςμζνο.

ΝΑΙ

3.7. Σο ςκάφοσ κα πρζπει να φζρει τα λοιπά παρελκόμενα,
ωσ ακολοφκωσ:

ΝΑΙ

3.7.1. Σο ςκάφοσ κα πρζπει να φζρει δζκα (10) βεγγαλικά
χειρόσ, ερυκροφ χρϊματοσ, πζντε (05) φωτοβολίδεσ
αλεξιπτϊτου ερυκρζσ, πζντε (05) φωτοβολίδεσ αλεξιπτϊτου
λευκζσ (φωτιςτικζσ) και τρία καπνογόνα, πορτοκαλί καπνοφ,
εγκεκριμζνου τφπου, ιςχφοσ τουλάχιςτον δφο (02) ετϊν από
τθν θμερομθνία παράδοςθσ του ςκάφουσ.

ΝΑΙ

3.7.2. Σο ςκάφοσ κα πρζπει να φζρει δεκατζςςερα (14)
ςωςίβια εγκεκριμζνου τφπου.

ΝΑΙ

3.7.3. Σο ςκάφοσ κα πρζπει να φζρει δφο (02) κυκλικά
ςωςίβια εγκεκριμζνα κατά Δ SOLAS ‘74, όπωσ ιςχφει, με
ςχοινί δζκα (10) μζτρων ζκαςτο Φ. 08mm.

ΝΑΙ

3.7.4. Σο ςκάφοσ κα πρζπει να φζρει ζνα (01) τθλεςκοπικό
γάντηο αλουμινίου.

ΝΑΙ

3.7.5. Σο ςκάφοσ κα πρζπει να φζρει ζνα (01) κάδο πλαςτικό
με ςχοινί δφο (02) μζτρων.

ΝΑΙ

3.7.6. Σο ςκάφοσ κα πρζπει να φζρει δφο (02) ςειρζσ
θλεκτρικϊν αςφαλειϊν.

ΝΑΙ

3.7.7. Σο ςκάφοσ κα πρζπει να φζρει οδθγίεσ χριςθσ των
κινθτιρων ςτθν Ελλθνικι ι/και Αγγλικι γλϊςςα ςε ζντυπθ

ΝΑΙ

και θλεκτρονικι μορφι.
3.7.8. Σο ςκάφοσ κα πρζπει να φζρει οδθγίεσ χριςθσ
ςυντιρθςθσ του ςκάφουσ και του θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ
ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι.
3.7.9. Σο ςκάφοσ κα πρζπει να φζρει δφο (02) ςειρζσ
απαιτοφμενων εργαλείων ςυντιρθςθσ των κινθτιρων,
ςυμπεριλαμβανομζνων και των τυχόν εξειδικευμζνων για
τον τφπο του κινθτιρα, ςυςκευαςμζνα κατάλλθλα εντόσ
πλαςτικισ εργαλειοκικθσ για το ςφνολο των ςκαφϊν.
3.7.10. Σο ςκάφοσ κα πρζπει να φζρει δφο (02) ςωλθνάρια ι
ςπρζι ςιλικόνθσ.
3.7.11. Σο ςκάφοσ κα πρζπει να φζρει ζνα (01) κιβϊτιο με
ςωλθνάρια γράςου κατάλλθλο για τισ κφριεσ μθχανζσ και
γραςαδόρο.
3.7.12. Σο ςκάφοσ κα πρζπει να φζρει ζνα (01) κιβϊτιο με
ςπρζι κακαριςμοφ και ςυντιρθςθσ θλεκτρικϊν μερϊν
κινθτιρων.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

3.7.13. Σο ςκάφοσ κα πρζπει να φζρει ζνα (01) κιβϊτιο με
φιάλεσ ςυμπλιρωςθσ υγρϊν trim.

ΝΑΙ

3.7.14. Σο ςκάφοσ κα πρζπει να φζρει δφο (02) πτερωτζσ
αντλίασ νεροφ ψφξθσ «ιμπζλερ» κυρίων μθχανϊν.

ΝΑΙ

3.7.15. Σο ςκάφοσ κα πρζπει να φζρει δφο (02) ςειρζσ
ανοδίων.

ΝΑΙ

3.7.16. Σο ςκάφοσ κα πρζπει να φζρει μία (ςειρά)
ανταλλακτικϊν λαμπτιρων για τα φϊτα ναυςιπλοΐασ.

ΝΑΙ

3.7.17. Σο ςκάφοσ κα πρζπει να φζρει απόκεμα (stock)
λαδιοφ μθχανϊν για εκατό (100) ϊρεσ λειτουργίασ. Να
αναφερκεί το είδοσ και θ ποςότθτα.

ΝΑΙ

3.7.18. Σο ςκάφοσ κα πρζπει να φζρει ζνα (01) κιβϊτιο με
φιάλεσ βαλβολίνθσ (λίτρου), ςυνοδευόμενο από ςυςκευι
ζκχυςθσ.

ΝΑΙ

3.7.19. Σο ςκάφοσ κα πρζπει να φζρει τζςςερα (04) ςετ
φίλτρων υδατοπαγίδων.

ΝΑΙ

3.8. Σο ςκάφοσ κα πρζπει να φζρει να φζρει φορθτό
φαρμακείο πρϊτων βοθκειϊν, τφπου μάχθσ. Σα υλικά να
φζρονται ςε ιςοκερμικό ςακίδιο με ιμάντεσ πλάτθσ και

επιπρόςκετα ςε ςάκο ςτεγανό, κατάλλθλο για τθν κάλαςςα.
Σο κάκε ςακίδιο να περιλαμβάνει τα κάτωκι: ζνα (01) κουτί
ελαςτικά γάντια μίασ χριςθσ / Ζνα (01) κουτί
αποςτειρωμζνεσ γάηεσ 17 Χ 30 και 36 Χ 40 / Ζνα (01) κουτί
αυτοκόλλθτεσ γάηεσ 5,5 Χ 7 / ελαςτικοί επίδεςμοι 6cm και
10cm Χ 3 κουτιά/ Πζντε (05) τεμάχια ςεντόνια υποκερμίασ.
3.9. Σο ςκάφοσ κα πρζπει να φζρει ζνα (01) ςτεγανό ςτο
νερό, επαναφορτιηόμενο, επιχειρθςιακό φορθτό φακό
χειρόσ, τεχνολογίασ LED απόδοςθσ τουλάχιςτον 2.000
Lumens ςτθν υψθλι ρφκμιςθ. Ο φακόσ κα πρζπει να ζχει
τθν δυνατότθτα να μειϊνει τα επίπεδα ιςχφσ φωτόσ με
επιλογζα δακτφλου. Θ φόρτιςθ τθσ μπαταρίασ του φακοφ
πρζπει να μπορεί να επιτευχκεί χωρίσ να αφαιρείται από το
φακό κακϊσ επίςθσ και να διακζτει ενδεικτικι λυχνία LED
ζνδειξθσ επιπζδου φόρτιςθσ τθσ μπαταρίασ. Να φζρει
ςτεγανοποιθτικι καταςκευι που να κρατάει εκτόσ τθν
υγραςία, και να είναι καταςκευαςμζνοσ από ανκεκτικό
υλικό ςτθ διάβρωςθ και ςτο περιβάλλον τθσ κάλαςςασ. Να
φζρει ωσ παρελκόμενα τον φορτιςτι του φακοφ ο οποίοσ
να είναι τοποκετθμζνοσ ςε κατάλλθλο ςθμείο επί του χϊρου
τθσ υπερκαταςκευισ.
3.10. Σα υλικά των παραγράφων από 3.7.9. ζωσ 3.7.19. δεν
κα χρθςιμοποιθκοφν κατά τθ διάρκεια του χρόνου
εγγυθμζνθσ λειτουργίασ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
4.
ΔΙΑΚΥΒΕΝΗΣΗΣ

ΥΡΕΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

/

ΘΑΛΑΜΟΣ

4.1. Επί του ςκάφουσ κα υπάρχει υπερκαταςκευι όπου κα
βρίςκεται ο χϊροσ διακυβζρνθςθσ. Πρϊρα και πρίμα τθσ
υπερκαταςκευισ, ςε κατάλλθλο ςθμείο τθσ πλϊρθσ, και τθσ
πρφμνθσ αντίςτοιχα κα υφίςταται από μία (01) κατάλλθλθ
βάςθ όπλου με ειδικό κάκιςμα, για τοποκζτθςθ ελαφροφ
πολυβόλου ϊςτε να καλφπτει το ςκάφοσ κατά 270ο όπωσ
περιγράφεται
ςτθν
παράγραφο
4.21.
Επί
τθσ
υπερκαταςκευισ κα φζρονται πλοϊκοί φανοί που
προβλζπονται από το ΔΚΑ (Διεκνισ Κανονιςμόσ Αποφυγισ
υγκροφςεωσ) 1972, όπωσ ιςχφει. Επί τθσ οροφισ τθσ
υπερκαταςκευισ κα υπάρχει θ κεραία (αφαιροφμενθ ι
αναδιπλοφμενθ) του Π/ΔVHF/DSC, θ κόρνα ιςχφοσ
τουλάχιςτον 95db ςε απόςταςι δφο (02) μζτρων,
τουλάχιςτον ζνασ μπλε φάροσ, και θ κεραία του ραντάρ. Σο
ςκάφοσ κα φζρει κατάλλθλθ μεγαφωνικι εγκατάςταςθ που
κα περιλαμβάνει θχείο και μικρόφωνο. Θα φζρει
τουλάχιςτον ζνα (01) θχείο εκπομπισ ιχου όπου κα ζχει
ιςχφ τουλάχιςτον 100 Watts/ζκαςτο και να τοποκετθκεί ςε

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

κατάλλθλο ςθμείο επί τθσ υπερκαταςκευισ. Θ ζνταςθ
εξόδου του ιχου από το θχείο να μθν είναι μικρότερθ από
100db, ςε απόςταςθ (02) μζτρων από το θχείο.
4.2. Σο υλικό καταςκευισ τθσ υπερκαταςκευισ του ςκάφουσ
κα είναι από ειδικά ενιςχυμζνα ςυνκετικά υλικά (HIGH TECH
COMPOSITE MATERIAL-KEVLAR) ι FRP-GRP ι ςυνδυαςμό των
ανωτζρω υλικϊν, ςφμφωνα με τα εγκεκριμζνα από τον Α.Ο.
καταςκευαςτικά (CONSTRUCTIONAL) ςχζδια. Θ ρθτίνθ και τα
υαλοχφάςματα που κα χρθςιμοποιθκοφν κα είναι αρίςτθσ
ποιότθτασ και κα ςυνοδεφονται από τα απαιτοφμενα
πιςτοποιθτικά, κατά το ςτάδιο υποβολισ τθσ τεχνικισ
προςφοράσ. Θ υπερκαταςκευι του ςκάφουσ κα διακζτει
ειδικι καιροςτεγι κφρα ςτο πρυμναίο τθσ μζροσ θ οποία κα
είναι από το ίδιο υλικό τθσ υπερκαταςκευισ, από τθν οποία
κφρα κα ειςζρχονται και κα εξζρχονται τα ςτελζχθ του ΛΕΛ.ΑΚΣ. ςε αυτι. Επί τθσ υπερκαταςκευισ κα υπάρχουν
περιμετρικά παράκυρα, τουλάχιςτον κατά το ιμιςυ του
μικουσ ζκαςτθσ πλαγίασ πλευράσ, προκειμζνου να
εξαςφαλίηεται θ επαρκισ ορατότθτα των ςτελεχϊν ςτο πεδίο
αλλά και ο επαρκισ φυςικόσ φωτιςμόσ του χϊρου
διακυβζρνθςθσ. τθν πρυμναία καιροςτεγι κφρα του
καλάμου διακυβζρνθςθσ πρζπει να υπάρχει επίςθσ
φινιςτρίνι. Όλα τα παράκυρα του ςκάφουσ (πλθν των
πρωραίων) κα είναι εφοδιαςμζνα με κουρτίνεσ χρϊματοσ
μπλε ι λευκζσ με το ςιμα του Λ. – ΕΛ.ΑΚΣ. Όλα τα
παράκυρα και το φινιςτρίνι κα φζρουν κωράκιςθ κατά το
πρότυπο ΝΑΣΟ AEP-55 STANAG 4569 ΙΙ. Επί τθσ
υπερκαταςκευισ κα πρζπει να υπάρχει δυνατότθτα για
φυςικό & τεχνικό αεριςμό αυτισ. Ο χϊροσ διακυβζρνθςθσ
κα πρζπει να φζρει ανάλογουσ αποκθκευτικοφσ χϊρουσ για
τουλάχιςτον ζξι (06) επιβαίνοντεσ.

ΝΑΙ

4.3. Σο χρϊμα τθσ υπερκαταςκευισ του ςκάφουσ κα
κακοριςτεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι κατά τθν υπογραφι
τθσ φμβαςθσ.

ΝΑΙ

4.4. Εντόσ του χϊρου διακυβζρνθςθσ και ςε ςθμείο
(κονςόλα) όπου κα είναι άμεςα ορατό από τον κυβερνιτθ &
ςυγκυβερνιτθ κα υπάρχουν όλεσ οι απαραίτθτεσ ενδείξεισ
για τθν ορκι παρακολοφκθςθ των μθχανϊν του ςκάφουσ. Οι
μθχανζσ κα διακζτουν όλα τα απαραίτθτα θλεκτρονικά
όργανα τα οποία κα πρζπει νϋ αναφερκοφν. Επί του ςθμείου
που κα είναι ορατό από το κυβερνιτθ & ςυγκυβερνιτθ κα
πρζπει να υπάρχουν τουλάχιςτον τα εξισ όργανα: Δφο
ςτροφόμετρα (ζνα (01) για κάκε μθχανι) , ζνασ (01)
μετρθτισ ςτάκμθσ καυςίμου ςυνδεδεμζνο με τθν δεξαμενι
καυςίμου, ζνα (01) ταχφμετρο, δφο (02) μετρθτζσ κλίςθσ

ΝΑΙ

trim, δφο (02) κερμόμετρα για τθν κερμοκραςία του νεροφ
ψφξεωσ των κινθτιρων, οπτικζσ ενδείξεισ και εξαρτιματα
αςφαλείασ, όπωσ: Διακόπτθσ ζκτακτθσ ανάγκθσ που κα
προςδζνεται ςτο χειριςτι, ςφςτθμα μθ εκκίνθςθσ τθσ
μθχανισ με κίνθςθ πρόςω ι ανάποδα (starting gear
protection), δείκτθ χαμθλισ ςτάκμθσ λαδιοφ ςτθν τάπα
αναπλιρωςθσ λαδιοφ, βομβθτι και οπτικι ζνδειξθ
προειδοποίθςθσ υπερκζρμανςθσ των κινθτιρων, περιοριςτι
ςτροφϊν λόγω υπερκζρμανςθσ των κινθτιρων, κόφτθ
ςτροφϊν λόγω εξόδου τθσ προπζλασ από το νερό. Να
αναφερκεί ο καταςκευαςτισ και το μοντζλο κακενόσ
εκάςτου από τα προςφερόμενα είδθ.
4.5. Ο χϊροσ διακυβζρνθςθσ κα βρίςκεται επί τθσ
υπερκαταςκευισ του ςκάφουσ. Θ κζςθ και θ καταςκευι του
κα είναι τζτοια ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ επαρκισ ορατότθτα
των ςτελεχϊν του Λ-ΕΛ.ΑΚΣ. Ο χϊροσ διακυβζρνθςθσ του
ςκάφουσ κα πρζπει να περιλαμβάνει δφο (02) κζςεισ, μια
(01) για τον κυβερνιτθ και μια (01) για τον ςυγκυβερνιτθ
ςτο εμπρόςκιο μζροσ του, κακϊσ και επιπλζον τουλάχιςτον
τζςςερισ (04) κζςεισ για τθν άνετθ και αςφαλι μεταφορά
τουλάχιςτον τεςςάρων (04) ςτελεχϊν του Λ-ΕΛ.ΑΚΣ. Οι
προαναφερόμενεσ ζξι (06) κζςεισ για τα ςτελζχθ του ΛΕΛ.ΑΚΣ. κα πρζπει να είναι ανατομικζσ με πλευρικι ςτιριξθ
(bucket seats). Σα κακίςματα κα πρζπει να ρυκμίηονται
υψομετρικά και ταυτόχρονα ςε δφο κζςεισ, θμιόρκια και
κακιςτι. Να είναι κακίςματα ανάρτθςθσ με ρφκμιςθ
ανάκαμψθσ και ςυμπίεςθσ αποςβεςτιρα κραδαςμϊν. Να
φζρουν ηϊνεσ αςφαλείασ τουλάχιςτον τεςςάρων ςθμείων
και εκατζρωκεν υποβραχιόνια τφπου Heavy Duty που να
είναι ρυκμιηόμενα ςε πολλοφσ άξονεσ. Σα κακίςματα να
είναι καταςκευαςμζνα ζτςι ϊςτε να ςτθρίηονται οι χειριςτζσ
και ςτθν όρκια ςτάςθ, πάνω τουσ, φζροντασ και πιςτολοειδι
λαβι, εάν απαιτθκεί από τθν φφςθ τθσ επιχείρθςθσ. Σο
χρϊμα των κακιςμάτων να είναι μαφρο ι γκρί και θ
ταπετςαρία τουσ από διαπνζον υλικό. Οι αντικραδαςµικζσ
βάςεισ των κακιςμάτων κα πρζπει να επιτυγχάνουν τθν
απόςβεςθ των κάκετων επιταχφνςεων που κα
αναπτφςςονται ςε πλεφςθ με ζντονο κυµατιςµό. Σο travel
τθσ αντικραδαςμικισ βάςθσ κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον
(8 in).

ΝΑΙ

4.6. Εςωτερικά
υπερκαταςκευισ
επζνδυςθ από
προαναφερόμενθ
κακαριςμό τθσ

ΝΑΙ

επί των πλευρικϊν τοιχωμάτων τθσ
των ςκαφϊν κα υπάρχει καλαίςκθτθ
κατάλλθλο βραδφκαυςτο υλικό. Θ
επζνδυςθ κα πρζπει είναι εφκολθ ςτον
από τα μζλθ του πλθρϊματοσ. Ο

χρωματιςμόσ τθσ επζνδυςθσ κα κακοριςκεί από τθν
ανακζτουςα αρχι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. Σο
δάπεδο εςωτερικά τθσ υπερκαταςκευισ του ςκάφουσ κα
φζρει αντιολιςκθτικι επιφάνεια θ οποία κα ζχει μεγάλθ
αντοχι και κα είναι εφκολθ ςτον κακαριςμό τθσ. Οι
εξωτερικζσ επιφάνειεσ του καταςτρϊματοσ που κα
χρθςιμοποιοφνται για τθν διζλευςθ ι και εργαςία του
πλθρϊματοσ κα ζχουν αντιολιςκθτικι επιφάνεια από ειδικό
υλικό το οποίο κα ζχει μεγάλθ αντοχι και κα είναι εφκολο
ςτον κακαριςμό. Εξωτερικά επί τθσ υπερκαταςκευισ κα
πρζπει να αναγράφεται ‘’ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΩΜΑ – HELLENIC COST
GUARD’’.
4.7. Σο ςκάφοσ κα φζρει θλεκτροχδραυλικό τιμόνι βαρζωσ
τφπου. Θα υπάρχει κατάλλθλθ κζςθ τοποκετιςεωσ διπλοφ
χειριςτθρίου βαρζωσ τφπου, χωνευτό και των
παρελκομζνων οργάνων (χωνευτϊν). Σα καλϊδια ι λοιπά
εξαρτιματα που είναι απαραίτθτα ϊςτε να ςυνδεκεί με τον
κινθτιρα κα περνοφν μζςα από κανάλι ςτο εςωτερικό τθσ
κονςόλασ και εν ςυνεχεία κάτω από το πάτωμα.

ΝΑΙ

4.8. Μαγνθτικι πυξίδα φωτιηόμενθ (dimmer) ελαχίςτθσ
διαμζτρου δζκα (10) εκατοςτϊν εξωτερικϊν διαςτάςεων,
εγκατεςτθμζνθ ςε ευδιάκριτο για τον χειριςτι του ςκάφουσ
ςθμείο, κατάλλθλθ για ταχφτθτεσ άνω των πενιντα (50)
κόμβων. Να αναφερκεί ο καταςκευαςτισ και το μοντζλο.

ΝΑΙ

4.9. Σο ςκάφοσ κα φζρει ζνα (01) Marine Radar τφπου
Doppler WiFi (Steady State Radome) με δυνατότθτα
αυτόματθσ παρακολοφκθςθσ ςτόχων (ARPA system) και
αιςκθτιρα κατεφκυνςθσ/ μαγνθτικοφ πεδίου γθσ (Heading
Sensor). Να φζρεται ζγχρωμθ, οκόνθ αφισ τουλάχιςτον
δϊδεκα (12ϋϋ) ιντςϊν, ανάλυςθσ HD. Να είναι κατάλλθλθ για
ςκάφθ υψθλϊν ταχυτιτων, με ευκρινείσ ενδείξεισ, ςτεγανι
και χωνευτι. Θ οκόνθ να προςαρμόηεται αυτόματα ςτισ
μεταβαλλόμενεσ ςυνκικεσ περιβάλλοντοσ και καλάςςθσ. Σο
ςφςτθμα αυτόματθσ παρακολοφκθςθσ ςτόχων να μπορεί να
παρακολουκεί αυτόματα τουλάχιςτο δζκα (10) ςτόχουσ. Θ
μζγιςτθ εμβζλεια και θ ικανοποιθτικι απόδοςθ του Radar,
να φτάνει τα εικοςιτζςςερα (24) ναυτικά μίλια. Θ ελάχιςτθ
εμβζλεια του να είναι τα ζξι (06) μζτρα, ϊςτε να ανιχνεφει
επαφζσ για πλοιγθςθ με μθδενικι ορατότθτα. Θ κονςόλα
να ζχει δυνατότθτα διαςφνδεςθσ ςφμφωνα με τθν
παράγραφο 4.20. Να αναφερκεί ο καταςκευαςτισ και το
μοντζλο.

ΝΑΙ

4.10. Εντόσ του χϊρου διακυβζρνθςθσ επί τθσ κονςόλασ, κα
υπάρχει ζνα (01) ζγχρωμο GPS - Plotter ςτεγανό, χωνευτό. Θ

ΝΑΙ

οκόνθ δεν κα πρζπει να είναι μικρότερθ από οκτϊ (8ϋϋ)
ίντςεσ, ενϊ κα διακζτει θλεκτρονικό πανελλαδικό χάρτθ
κατάλλθλα ενθμερωμζνο κατά τθν παράδοςθ του ςκάφουσ.
4.11. Σο ςκάφοσ κα φζρει μία (01) ςυςκευι Π/ΔVHF/DSC
marine αδιάβροχθ ςτθν οποία κα παρζχεται με αυτόματα
μζςα θ κζςθ του ςκάφουσ και κεραία κατάλλθλθ για χριςθ
από ανοιχτοφ τφπου ςκάφθ. Να αναφερκεί ο
καταςκευαςτισ και το μοντζλο.

ΝΑΙ

4.12. Εντόσ του χϊρου διακυβζρνθςθσ επί τθσ κονςόλασ το
ςκάφοσ κα φζρει ζνα (01) αιςκθτιρα βυκομζτρου,
εςωτερικό, που κα ςυνδζεται ςτθν οκόνθ του GPS - Plotter ι
ςτθν οκόνθ του RADAR. Να αναφερκεί ο καταςκευαςτισ και
το μοντζλο.

ΝΑΙ

4.13. Εντόσ του χϊρου διακυβζρνθςθσ επί τθσ κονςόλασ κα
φζρει ζνα (01) ςφςτθμα AIS (Αυτόματο ςφςτθμα
προςδιοριςμοφ ταυτότθτασ πλοίου) το οποίο να είναι
ςυμβατό με το GPS - Plotter και να απεικονίηει τα δεδομζνα
ςτθν οκόνθ του. Να διακζτει κατόπιν επιλογισ λειτουργίεσ
STANDARD mode (κανονικι λειτουργία), SILENT mode
(Receive Only mode) και SECURE mode (encrypted) κακϊσ
και δυνατότθτα επιλογισ μεταξφ των τριϊν λειτουργιϊν
διακζτοντασ α) Αλγόρικμο Κρυπτογράφθςθσ Blowfish
(128bit) και β) Αλγόρικμο Κρυπτογράφθςθσ AES (Advance
Encryption System)].

ΝΑΙ

4.14. Εντόσ του χϊρου διακυβζρνθςθσ ςε κατάλλθλο ςθμείο
κα υπάρχει ψυγείο ανάλογο τθσ κατθγορίασ του ςκάφουσ το
οποίο κα λειτουργεί με τουσ ςυςςωρευτζσ τουλάχιςτον
δϊδεκα (12) λίτρων.

ΝΑΙ

4.15. Εντόσ του χϊρου τθσ υπερκαταςκευισ κα υπάρχει
κατάλλθλοσ κλειςτόσ χϊροσ φφλαξθσ με διαμόρφωςθ
(οπλοβαςτοί) για τθν αςφαλι εναπόκεςθ και αςφάλιςθ
τουλάχιςτον τεςςάρων (04) τυφεκίων εφόδου διαμζτρου
7,62 Χ 51 mm NATO και ενόσ ελαφροφ πολυβόλου
διαμετριματοσ 7,62 Χ 51 mm ΝΑΣΟ. Επίςθσ εντόσ τθσ
υπερκαταςκευισ κα υπάρχουν κατάλλθλεσ κζςεισ για τθν
εναπόκεςθ τεςςάρων (04) αλεξίςφαιρων γιλζκων κακϊσ και
κζςεισ εναπόκεςθσ για τζςςερα (04) κράνθ.

ΝΑΙ

4.16. Σο ςκάφοσ κα φζρει ςφςτθμα κζρμανςθσ και
κλιματιςμοφ́ ςτο χϊρο τθσ υπερκαταςκευθ́σ . Θ ρφκμιςθ τθσ
κερμοκραςίασ κα πραγματοποιείται μζςω ψθφιακοφ́
ρυκμιςτί ο οποίοσ κα βρίςκεται ςτο χϊρο τθσ
υπερκαταςκευισ εντόσ του χϊρου διακυβζρνθςθσ.

ΝΑΙ

Για τθν επαρκι λειτουργία του ςυςτιματοσ κλιματιςμοφ, θ
εγκατάςταςθ κα ανταποκρίνεται ςτισ ςυνκικεσ τθσ
περίπτωςθσ γ) τθσ παραγράφου 1. του άρκρου 11 του ΠΔ
44/2011 (ΦΕΚ 110Αϋ/ 13-05-2011) όπωσ ιςχφει.
Κατά τθν χειμερινι περίοδο να επιτυγχάνεται ςτουσ
κλειςτοφσ χϊρουσ τθσ υπερκαταςκευισ ελάχιςτθ
κερμοκραςία 20 οC.
Θ Θερμικι μόνωςθ ςε ςυνδυαςμό́ με τα δομικά́ ςτοιχειά του
ςκάφουσ και τθν μονάδα κλιματιςμοφ/κζρμανςθσ να είναι
τζτοια ϊςτε να επιτυγχάνονται οι προαναφερόμενεσ τιμζσ
κερμοκραςίασ. Θα υπάρχουν οι απαραίτθτεσ προβλζψεισ
για επαρκι εξαεριςμό́ του χϊρου χωρίσ να επθρεάηεται θ
ςτεγανότθτα του.
4.17. Επί του ςκάφουσ και ςε διαφορετικό χϊρο επί του
χϊρου τθσ ενδιαίτθςθσ κα υπάρχει τουαλζτα ναυτικοφ
τφπου με δοχείο λυμάτων χωρθτικότθτασ τουλάχιςτον
ςαράντα πζντε (45) λίτρων. το χϊρο τθσ τουαλζτα εκτόσ
τθσ λεκάνθσ κα υπάρχει νιπτιρασ με παροχι γλυκοφ νεροφ.
Επιπρόςκετα ςτο χϊρο τθσ τουαλζτασ κα πρζπει να υπάρχει
τεχνθτόσ φωτιςμόσ και αεριςμόσ. Να αναφερκεί ο
καταςκευαςτισ.

ΝΑΙ

4.18. Σο ςκάφοσ κα φζρει πίνακα κατάλλθλο με
αςφαλειοδιακόπτεσ τουλάχιςτον ζξι (06) κζςεων με
ενδείξεισ LED.

ΝΑΙ

4.19. Σο ςκάφοσ κα φζρει τουλάχιςτον δφο (02) ςτεγανοφσ
προβολείσ (IP-56) ζρευνασ – εντοπιςμοφ / αναγνϊριςθσ,
υψθλϊν δυνατοτιτων και ιςχφοσ, τεχνολογίασ led ςε
κατάλλθλο ςθμείο επί τθσ υπερακταςκευισ, χειριηόμενοσ
από τον χϊρο διακυβζρνθςθσ. Οι προβολείσ κα πρζπει να
ζχουν τουλάχιςτον 40.000 ϊρεσ ςυνεχοφσ λειτουργίασ ενϊ
κα πρζπει να φζρει τουλάχιςτον δφο ανεξάρτθτεσ πθγζσ
φωτόσ. Θ τάςθ του προβολζα να είναι τουλάχιςτον 12 Volt
DC με φωτεινι ιςχφ τουλάχιςτον 800 lm. Μζγιςτθ
φωτιηόμενθ περιοχι ςτα εκατό (100) μζτρα φ10m. Να
αναφερκεί ο καταςκευαςτισ.

ΝΑΙ

4.20. Θ οκόνθ τθσ παραγράφου 4.9. (Marine Radar) κα ζχει
τθ δυνατότθτα, μζςω κατάλλθλθσ ςυνδεςμολογίασ, να
απεικονίηει τα δεδομζνα των ςυςκευϊν των παραγράφων
4.10 (GPS-Plotter) και 4.12 (Βυκόμετρο). Επίςθσ, θ οκόνθ τθσ
παραγράφου 4.10 (GPS-Plotter) κα ζχει τθ δυνατότθτα,
μζςω κατάλλθλθσ ςυνδεςμολογίασ, να απεικονίηει τα
δεδομζνα τθσ ςυςκευισ τθσ παραγράφου 4.9 (Marine
Radar), ςτθν περίπτωςθ που μία εκ των δφο (02) οκονϊν

ΝΑΙ

τεκεί εκτόσ λειτουργίασ.
4.21. Ζκαςτο ςκάφοσ κα διακζτει δφο (02) κατάλλθλεσ
βάςεισ, μια (01) ςτθν πλϊρθ και μια (01) ςτθν πρφμθ, για
τθν τοποκζτθςθ κεφαλισ ςτιριξθσ οπλιςμοφ. Ο χειριςμόσ
του όπλου κα είναι χειροκίνθτοσ.

ΝΑΙ

4.21.1. Θ πρωραία βάςθ κα μπορεί να δζχεται εναλλάξ
εγκεκριμζνεσ κεφαλζσ προςαρμογισ πολυβόλων 7.62Χ51
mm ΝΑΣΟ τφπου FN - MAG 58 ι MG-3 και M2HB-QCB
12,7x99 mm (cal 0.50ϋϋ) μαηί με το κιβϊτιο πυρομαχικϊν για
τθν τροφοδοςία του όπλου. Επιπρόςκετα κα παρζχεται και
αςπίδιο προςταςίασ του χειριςτι του όπλου επιπζδου
προςταςίασ κατά πρότυπο NATO AEP-55 STANAG 4569 Level
2. Προσ τοφτο απαιτείται βεβαίωςθ του καταςκευαςτι του
αςπιδίου. Σο αςπίδιο κα ςτρζφεται μαηί με το όπλο και κα
επιτρζπει εφκολθ ςκόπευςθ, πυροδότθςθ και χειριςμοφσ
τροφοδοςίασ. Θ βάςθ ςτιριξθσ μαηί με τισ κεφαλζσ
προςαρμογισ των όπλων και το αςπίδιο προςταςίασ του
χειριςτι κακϊσ και τα αναγκαία παρελκόμενα για τισ
εναλλαγζσ κα παραδοκοφν από τον ανάδοχο μαηί με κάκε
ςκάφοσ.

ΝΑΙ

4.21.2. Θ πρυμναία βάςθ να είναι ομοίου τφπου με τθν
πρωραία ϊςτε να μπορεί να δζχεται προςαρμογι επί αυτισ
των προαναφερκζντων ςτθν 4.21.1. κεφαλϊν και οπλιςμοφ.

ΝΑΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΗΛΕΚΤΟΡΤΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΑΣ

ΝΑΙ

5.1 Σο κάκε ςκάφοσ κα φζρει θλεκτροπτικό αιςκθτιρα
τελευταίασ τεχνολογίασ o οποίοσ κα είναι τοποκετθμζνοσ
ςε κατάλλθλο ςθμείο επί τθσ υπερκαταςκευισ με
δυνατότθτα περιςτροφισ – ορατότθτασ κατά 360ο. Θ
κονςόλα χειριςμοφ και θ απεικόνιςθ των αιςκθτιρων κα
βρίςκεται ςτο χϊρο διακυβζρνθςθσ του ςκάφουσ.

ΝΑΙ

5.2 Ο αιςκθτιρασ τθσ κάμερασ κα είναι τοποκετθμζνοσ ςε
κατάλλθλο ςθμείο ϊςτε να μθν δθμιουργείται νεκρόσ
τομζασ μεγαλφτεροσ από 10ο.

ΝΑΙ

5.3 Θα πρζπει να υπάρχει δυνατότθτα καταγραφισ τθσ
εικόνασ ςε κατάλλθλο ςφςτθμα και δυνατότθτα εξαγωγισ
αυτισ ςε εξωτερικά μζςα (USB Flash drive, Εξωτερικό
ςκλθρό δίςκο).

ΝΑΙ

5.4 Σο θλεκτροπτικό ςφςτθμα κα φζρει μία (01) κάμερα με
απεικόνιςθ θμζρασ και νφχτασ (κερμικι) τφπου marine. Να
φζρει ανκεκτικό και αδιάβροχο περίβλθμα. Να προςφζρει

ΝΑΙ

κερμικό βίντεο με ανάλυςθ τουλάχιςτον 640 × 480. Να ζχει
ζγχρωμθ κάμερα μεγάλθσ εμβζλειασ και ανάλυςθσ HD και
καταγραφικό ςφςτθμα εικόνασ. Να διακζτει προβολζα LED
ςτενισ δζςμθσ για βελτιωμζνθ αναγνϊριςθ ςτόχου. Να
διακζτει ενεργι γυροςκοπικι ςτακεροποίθςθ εικόνασ. Θ
κερμικι κάμερα να διακζτει φακό οπτικοφ ηουμ
τουλάχιςτο 4x, ϊςτε οι ςτόχοι να παραμζνουν ςε κακαρι,
ευκρινι εςτίαςθ ζωσ τθ μζγιςτθ μεγζκυνςθ. Θ κάμερα
θμζρασ να διακζτει ηουμ τουλάχιςτον 30X. Θ ςυςκευι να
περιςτρζφεται κατά 360ο και να παίρνει κάκετθ κλίςθ κατά
+/- 90 °. Θ λειτουργία τθσ ςυςκευισ να παραμζνει
ςτακερι και ανεπθρζαςτθ εντόσ εφρουσ κερμοκραςίασ
περιβάλλοντοσ από τουσ -20 ζωσ +55 βακμοφσ Κελςίου.
Να διακζτει δυνατότθτα παρακολοφκθςθσ του ραντάρ
(radar tracking), λαμβάνοντασ ςτόχουσ από αυτό. Να
διακζτει δυνατότθτα παρακολοφκθςθσ του βίντεο και
κλειδϊματοσ παρακολοφκθςθσ ςτόχου εντόσ του οπτικοφ
πεδίου τθσ (video tracking). Σθν ςυςκευι να ςυνοδεφει
κατάλλθλο χειριςτιριο επί τθσ κονςόλασ διακυβζρνθςθσ,
τφπου JOYSTICK, κακϊσ και τα κατάλλθλα καλϊδια για τθν
ςφνδεςθ τθσ. Να αναφερκεί ο καταςκευαςτισ και το
μοντζλο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΤΕΙΛΕ ΜΕΤΑΦΟΑΣ ΣΚΑΦΟΥΣ

ΝΑΙ

6.1. Ο εξοπλιςμόσ του κάκε ςκάφουσ κα περιλαμβάνει
επίςθσ κατάλλθλο τρζιλερ για τθν μεταφορά του με τα
ακόλουκα χαρακτθριςτικά/παρελκόμενα:

ΝΑΙ

6.2. Σο τρζιλερ κα είναι εγκεκριμζνου τφπου από τον
καταςκευαςτι του, τουλάχιςτον διαξονικό, γαλβανιηζ, με
τζςςερισ (04) ανεξάρτθτουσ τροχοφσ κατάλλθλο για τον τφπο
του ςκάφουσ.

ΝΑΙ

6.3. Σο ωφζλιμο φορτίο του τρζιλερ κα είναι κατάλλθλο να
μεταφζρει το ςκάφοσ με τον πλιρθ μθχανολογικό και λοιπό
εξοπλιςμό του και με τισ πάςθσ φφςεωσ δεξαμενζσ του
γεμάτεσ με προςαφξθςθ αυτοφ κατά 10%.

ΝΑΙ

6.4. Θα φζρει φϊτα ςτεγανά και ςφμφωνα με τον Κϊδικα
Οδικισ Κυκλοφορίασ.

ΝΑΙ

6.5. Θα φζρει εργάτθ χειροκίνθτο με ιμάντα και γάντηο.

ΝΑΙ

6.6. Θα φζρει ιμάντα πρόςδεςθσ με καςτάνια για τθν
πρόςδεςθ του ςκάφουσ.

ΝΑΙ

6.7. Θα παραςχεκεί ανταλλακτικό ελαςτικό (ρεηζρβα)

ΝΑΙ

αςφαλιςμζνο και προςτατευμζνο με κατάλλθλο κάλυμμα
επί του τρζιλερ ςτθ ςωςτι διάςταςθ.
6.8. Θα παραςχεκεί πιςτοποιθμζνοσ (για τα αντίςτοιχα κιλά)
γρφλοσ προσ ανφψωςθ του τρζιλερ με το προςφερόμενο
ςκάφοσ επί αυτοφ, άνευ επιβαινόντων και πλιρωσ
υπολοίπου φορτίου (καφςιμα, εφόδια), για αντικατάςταςθ
των ελαςτικϊν (τροχϊν) κακϊσ και ςχετικόσ εργαλειακόσ
εξοπλιςμόσ (όπωσ κλειδιά). Σο ανωτζρω πιςτοποιθτικό κα
προςκομιςτεί με τθν παράδοςθ των ςκαφϊν.

ΝΑΙ

6.9. Θα παραςχεκοφν τουλάχιςτον τζςςερισ (04) ςφινεσ
(τάκοι) ακινθτοποίθςθσ.

ΝΑΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΡΟΩΣΗΣ

ΝΑΙ

7.1. Θ ιςχφσ πρόωςθσ των ςκαφϊν κα εξαςφαλίηεται από
δφο (02) τουλάχιςτον τετράχρονουσ εξωλζμβιουσ κινθτιρεσ
ναυτικοφ τφπου, νζασ τεχνολογίασ (άμεςου ψεκαςμοφ)
αναγνωριςμζνου καταςκευαςτικοφ οίκου, με ατςάλινεσ
(inox) ζλικεσ (προπζλεσ) και τα παρελκόμενά τουσ, αντικζτου
φοράσ και ικανισ ιςχφοσ, ϊςτε να επιτυγχάνονται οι
απαιτοφμενεσ επιδόςεισ. Θ χωρθτικότθτα κάκε εξωλζμβιου
κινθτιρα κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον τριϊν χιλιάδων
κυβικϊν εκατοςτϊν (3.000 κ.εκ.). Θ διάταξθ των κυλίνδρων
να είναι κατακόρυφθ (ςε ςειρά), είτε ςε διάταξθ V. Γίνεται
αποδεκτι θ χριςθ υπερπλιρωςθσ. Σο καφςιμό των
κινθτιρων κα πρζπει να είναι βενηίνθ αμόλυβδθ. Οι
κινθτιρεσ κα πρζπει να καλφπτονται ςτθ πρφμνθ από
ανοξείδωτθ αποςπϊμενθ μπάρα (προφυλακτιρα) διαμζτρου
40 mm. Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να προςφζρει τουλάχιςτον
ζνα (01) ηευγάρι ακουςτικά για το πλφςιμο των κινθτιρων ι
ιςοδφναμο ςφςτθμα πλφςθσ του κινθτιρα με γλυκό νερό. Να
αναφερκεί ο καταςκευαςτισ και το μοντζλο των
προςφερόμενων ειδϊν.

ΝΑΙ

7.2. Σα ςκάφθ κα ζχουν αφενόσ αυξθμζνεσ ελικτικζσ
ικανότθτεσ, και αφετζρου δυνατότθτα πλου ςε χαμθλζσ
ταχφτθτεσ ϊςτε να διευκολφνεται θ αποςτολι τουσ.
Επιπλζον, κα πρζπει να υπάρχει δυνατότθτα πλεφςθσ των
ςκαφϊν και με μόνο μία κφρια μθχανι.

ΝΑΙ

7.3. Θα υπάρχει θ δυνατότθτα εκκίνθςθσ-διακοπισ
λειτουργίασ των κυρίων μθχανϊν από τον χϊρο
διακυβζρνθςθσ και τοπικά. Παράλλθλα ςτον χϊρο
διακυβζρνθςθσ κα υφίςταται οπτικοακουςτικό ςφςτθμα
παρακολοφκθςθσ λειτουργίασ και αναγγελίασ βλαβϊν των
κυρίων μθχανϊν.

ΝΑΙ

7.4. Οι μθχανζσ κα διακζτουν όλα τα απαραίτθτα
θλεκτρονικά όργανα τα οποία κα πρζπει να αναφερκοφν.

ΝΑΙ

7.5. Θ κάκε μθχανι κα πρζπει να μπορεί να λειτουργεί
ξεχωριςτά και να αναπτφςςει ταχφτθτα το ςκάφοσ
τουλάχιςτον δϊδεκα (12) κόμβων με τζςςερισ (04)
επιβαίνοντεσ και πλθρότθτα καυςίμου.

ΝΑΙ

7.6. Σο ςκάφοσ κα φζρει κατάλλθλεσ υδατοπαγίδεσ με
κυρίδεσ επικεϊρθςθσ κακϊσ και βάνα για τθν αποςτράγγιςι
τουσ.

ΝΑΙ

7.7. Σο ςκάφοσ κα φζρει Δεξαμενι/ζσ καυςίμου, ικανισ
χωρθτικότθτασ ϊςτε να εξαςφαλίηει/ουν τθν αυτονομία των
300 ναυτικϊν μιλίων, όπωσ αναφζρεται ςτθν παράγραφο
2.9, προςαυξανόμενθ/εσ 15 % επιπλζον για λόγουσ
αςφάλειασ. Θ/οι δεξαμενι/ζσ κα είναι καταςκευαςμζνθ/εσ
από ατςάλι με κατάλλθλο πάχοσ και διαφράγματα. Επίςθσ,
θ/οι δεξαμενι/ζσ κα φζρει/ουν κατάλλθλεσ διατάξεισ για
τθν αποςτράγγιςι τθσ/ουσ, όταν το ςκάφοσ κα είναι
ανελκυςμζνο.

ΝΑΙ

7.8. Σο ςκάφοσ κα φζρει ειδικοφσ ςωλινεσ καυςίμων,
κατάλλθλουσ για τον ςκοπό τον οποίο προορίηονται, οι
οποίοι κα ςυνοδεφονται από διλωςθ ςυμμόρφωςθσ
(declaration of conformity), που κα προςκομιςτεί με τθν
παράδοςθ των ςκαφϊν.

ΝΑΙ

7.9. Με τθν παράδοςθ ζκαςτου ςκάφουσ κα παραδίδεται
αρικμόσ αμοιβϊν ελίκων (ιδίου τφπου) ίςοσ προσ τον αρικμό
των κινθτιρων του ςκάφουσ. Παράδοςθ μεγαλφτερου
αρικμοφ ελίκων κα αξιολογθκεί κετικά, ςφμφωνα με τον
πίνακα κριτθρίων αξιολόγθςθσ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
8.
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΗΛΕΚΤΟΛΟΓΙΚΟΣ

ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ

8.1. Θ εκκίνθςθ των μθχανϊν και γενικά το ςκάφοσ κα
τροφοδοτείται με τάςθ τουλάχιςτον 12 VoltDC. Όλα τα
καλϊδια που κα χρθςιμοποιθκοφν κα είναι ςφμφωνα με
τουσ κανονιςμοφσ ωσ προσ τον τφπο, τθ διατομι και τισ
ςυνδζςεισ τουσ και κα φζρουν πιςτοποιθτικό ζγκριςθσ
τφπου από Α.Ο. μζλοσ I.A.C.S. το οποίο κα προςκομιςτεί με
τθν παράδοςθ των ςκαφϊν. Όλα τα καλϊδια κα διζρχονται
από ειδικοφσ οδθγοφσ (κανάλια) με υδατοςτεγείσ
διακλαδωτιρεσ και με τζτοιο τρόπο ϊςτε να μποροφν ν’
αντικακίςτανται εφκολα ςε περίπτωςθ βλάβθσ.

ΝΑΙ
Να
δθλωκεί

-

ΝΑΙ

ΝΑΙ

8.2. το χϊρο αποκικευςθσ των μπαταριϊν κα υπάρχουν
αςφάλειεσ και γενικοί διακόπτεσ χειριςμοφ και απομόνωςθσ
των θλεκτρικϊν κυκλωμάτων και ISOLATOR.

ΝΑΙ

8.3. Οι ςυςςωρευτζσ κα είναι δεμζνοι ςτθ βάςθ τουσ με
ιμάντα (ανοξείδωτθ καςτάνια) και οι πόλοι τουσ κα είναι
καλυμμζνοι με ελαςτικό περίβλθμα.

ΝΑΙ

8.4. Θα διατίκεται ξεχωριςτι ςυςτοιχία ςυςςωρευτϊν
εκκίνθςθσ για κάκε μία εκ των κυρίων μθχανϊν κατάλλθλα
εγκιβωτιςμζνθ και επαρκοφσ χωρθτικότθτασ-ρεφματοσ
εκκίνθςθσ (CA-CCA) ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ του
καταςκευαςτι των μθχανϊν ενϊ κα υπάρχει θ δυνατότθτα
γεφφρωςθσ με επιλογζα. Θ φόρτιςθ να γίνεται από τισ
κφριεσ μθχανζσ κατά τθ λειτουργία τουσ.

ΝΑΙ

8.5. Θα διατίκεται ξεχωριςτι ςυςτοιχία ςυςςωρευτϊν
τροφοδότθςθσ των ναυτιλιακϊν – τθλεπικοινωνιακϊν
οργάνων κατάλλθλα εγκιβωτιςμζνθ ενϊ κα υπάρχει θ
δυνατότθτα γεφφρωςθσ με επιλογζα με τισ ςυςτοιχίεσ των
ςυςςωρευτϊν που προορίηονται για τθν εκκίνθςθ των
κυρίων μθχανϊν. Θ φόρτιςθ κα γίνεται από τισ κφριεσ
μθχανζσ κατά τθ λειτουργία τουσ, ενϊ κα υπάρχει
κατάλλθλθ πρόβλεψθ για τθν προςταςία των οργάνων από
υπζρταςθ.

ΝΑΙ

8.6. Θ ςυςκευι Π/Δ VHF/DSC κα τροφοδοτείται τόςο από
τθν πθγι τθσ παραγράφου 8.5, όςο και από ανεξάρτθτθ
εφεδρικι πθγι ενζργειασ (ςυςςωρευτισ), ϊςτε ςε
περίπτωςθ βλάβθσ τθσ κφριασ πθγισ να κακίςταται δυνατι
θ πραγματοποίθςθ κλιςεων κινδφνου και αςφάλειασ. Θ
ανεξάρτθτθ εφεδρικι πθγι ενζργειασ κα ζχει τθ δυνατότθτα
τροφοδότθςθσ τθσ ςυςκευισ Π/ΔVHF/DSC για χρονικι
περίοδο τουλάχιςτον ζξι (06) ωρϊν (να αναφερκεί θ
χωρθτικότθτα του εφεδρικοφ ςυςςωρευτι ςε Ah) ενϊ θ
φόρτιςι τθσ κα γίνεται με αυτόματα μζςα που κα
εξαςφαλίηουν πλιρθ φόρτιςθ των ςυςςωρευτϊν ςε χρόνο
μικρότερο των δζκα (10) ωρϊν και κα διακζτουν ςφςτθμα
ςυναγερμοφ χαμθλισ τάςθσ.

ΝΑΙ

8.7. Θα διατίκεται ειδικόσ αυτόματοσ φορτιςτισ για τθν
φόρτιςθ των ςυςςωρευτϊν εγκατεςτθμζνοσ με κατάλλθλο
επιλογζα και πίνακα, ο οποίοσ κα τροφοδοτείται από ρεφμα
ξθράσ (220V). Για τθν προςταςία από βραχυκφκλωμα κα
χρθςιμοποιείται κατάλλθλθ θλεκτρικι αςφάλεια.

ΝΑΙ

8.8. το χϊρο διακυβζρνθςθσ επί τθσ υπερκαταςκευισ κα
υπάρχουν όργανα παρακολοφκθςθσ τθσ κατάςταςθσ τθσ

ΝΑΙ

κάκε ςυςτοιχίασ ςυςςωρευτϊν (βολτόμετρο – αμπερόμετρο
- ενδεικτικι λυχνία ςφάλματοσ φόρτιςθσ). τον ίδιο χϊρο κα
υπάρχει τουλάχιςτον ζνα (01) προειδοποιθτικό ςφςτθμα
ςυναγερμοφ χαμθλισ τάςθσ των ςυςςωρευτϊν (Low Voltage
Alarm).
8.9. Εντόσ του χϊρου τθσ υπερκαταςκευισ κα υπάρχουν
τουλάχιςτον δφο (02) πρίηεσ για παροχι ρεφματοσ τάςθσ
δϊδεκα (12) Volt κακϊσ και τουλάχιςτον δφο (02) πρίηεσ USB
12 Volt.

ΝΑΙ

8.10. Εντόσ του χϊρου τθσ υπερκαταςκευισ κα υπάρχουν
τουλάχιςτον τζςςερα (04) ανεξάρτθτα φωτιςτικά ςϊματα
ναυτικοφ τφπου λευκοφ χρϊματοσ και τουλάχιςτον ζνα (01)
ερυκροφ χρϊματοσ.

ΝΑΙ

8.11. Επί του καταςτρϊματοσ κα υπάρχουν τουλάχιςτον ζξι
(06) ανεξάρτθτα ςτεγανά φωτιςτικά ςϊματα ναυτικοφ
τφπου για τον επαρκι φωτιςμό του καταςτρϊματοσ. Θα
υπάρχουν τουλάχιςτον δφο (02) ανεξάρτθτα φωτιςτικά
ςϊματα ςτο χϊρο του μθχανοςταςίου εφόςον το ςκάφοσ
φζρει κινθτιρεσ ζςω-ζξω.

ΝΑΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΖΛΕΓΧΟΙ - ΔΟΚΙΜΕΣ

ΝΑΙ

9.1. Για τθν απόδειξθ τθσ καλισ λειτουργίασ και
ςυμμόρφωςθσ των ςκαφϊν με τισ απαιτιςεισ τθσ φμβαςθσ,
κα εκτελεςτοφν οι ακόλουκεσ δοκιμζσ-ζλεγχοι-επικεωριςεισ
ςτον τόπο παράδοςθσ των ςκαφϊν (με ζξοδα και ευκφνθ
του προμθκευτι) ϊςτε μετά τθν επιτυχι περάτωςι τουσ να
ακολουκιςει θ παραλαβι τουσ. Όλεσ οι δοκιμζσ των
ςκαφϊν κατά τθν παραλαβι τουσ κα λαμβάνουν χϊρα
παρουςία των εκπροςϊπων του Αναδόχου, του
Αναγνωριςμζνου Οργανιςμοφ και τθσ
Επιτροπισ
Παρακολοφκθςθσ και Παραλαβισ Ζργου τθσ Ανακζτουςασ
Αρχισ.

ΝΑΙ

9.1.1. Ηφγιςθ του ςκάφουσ: Πριν τθν ζναρξθ των δοκιμϊν το
ςκάφοσ κα ηυγιςτεί ςε άφορτθ και ζμφορτθ κατάςταςθ.

ΝΑΙ

9.1.2. Δοκιμζσ εν όρμω: Οι δοκιμζσ κα είναι τζτοιου είδουσ,
ζκταςθσ και διάρκειασ ϊςτε να διαπιςτωκεί ότι το ςκάφοσ,
οι μθχανζσ, οι μθχανιςμοί, ο εξοπλιςμόσ και τα ςυςτιματα
του κάκε ςκάφουσ λειτουργοφν ικανοποιθτικά και ότι τα
χαρακτθριςτικά τουσ είναι ςφμφωνα με τθ φμβαςθ.

ΝΑΙ

9.1.3. Δοκιμζσ εν πλω:

ΝΑΙ

9.1.3.1. Ζλεγχοσ ταχφτθτασ.

ΝΑΙ

9.1.3.1.1. Τπθρεςιακι ταχφτθτα: το ςκάφοσ κα βρίςκεται ςε
κατάςταςθ πλιρουσ φόρτου, με τζςςερα (04) άτομα και με
κακαρι γάςτρα και ςε ιρεμθ κάλαςςα, όπωσ
περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.10. Θ ταχφτθτα κα
μετρθκεί ςε τζςςερισ ςυνεχόμενεσ διαδρομζσ ςε απόςταςθ
και ςε φδατα επαρκοφσ βάκουσ που κα κακορίςει θ
Τπθρεςία. Ο μζςοσ όροσ των τεςςάρων ωσ άνω μετριςεων
κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον τριάντα πζντε (35) κόμβοι.

ΝΑΙ

9.1.3.1.2. Μζγιςτθ ταχφτθτα: το ςκάφοσ κα βρίςκεται ςε
κατάςταςθ πλιρουσ φόρτου, με τζςςερα (04) άτομα και με
κακαρι γάςτρα και ςε ιρεμθ κάλαςςα, όπωσ
περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.12. Θ ταχφτθτα κα
μετρθκεί
ςε τζςςερισ ςυνεχόμενεσ διαδρομζσ ςε
απόςταςθ και ςε φδατα επαρκοφσ βάκουσ που κα
κακορίςει θ Επιςπεφδουςα Τπθρεςία. Ο μζςοσ όροσ των
τεςςάρων ωσ άνω μετριςεων κα πρζπει να είναι
τουλάχιςτον πενιντα (50) κόμβοι.

ΝΑΙ

9.1.3.2. Κφκλοσ ςτροφισ: Θ διάμετροσ του κφκλου ςτροφισ
του ςκάφουσ κα είναι:

ΝΑΙ

9.1.3.2.1. ςτθν υπθρεςιακι ταχφτθτα μζχρι πζντε (05) φορζσ
το ολικό μικοσ του ςκάφουσ.

ΝΑΙ

9.1.3.2.2. ςτθ μζγιςτθ ταχφτθτα μζχρι δζκα (10) φορζσ το
ολικό μικοσ του ςκάφουσ.

ΝΑΙ

9.1.3.3. Δοκιμζσ υπό δυςμενείσ καιρικζσ ςυνκικεσ: Θα
εκτελεςτεί ςυνεχισ πλουσ, διάρκειασ τουλάχιςτον δφο (02)
ωρϊν ςτθν ανοιχτι κάλαςςα, ςε κατάςταςθ φόρτου
τεςςάρων (04) ατόμων και πλιρωςθσ δεξαμενϊν καυςίμου
ςτο ιμιςυ ςτισ δυςμενζςτερεσ καιρικζσ ςυνκικεσ τθσ
παραγράφου 2.6. εφόςον αυτζσ απαντθκοφν κατά το
χρονικό διάςτθμα παραλαβισ όπωσ αυτό προςδιορίηεται
ςτθν παράγραφο 9.1.6.2.

ΝΑΙ

9.1.3.4. Θα λάβει χϊρα υπολογιςμόσ αυτονομίασ, ςφμφωνα
με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 2.9.

ΝΑΙ

9.1.3.5. Θα λάβει χϊρα δοκιμι αναπόδιςθσ διάρκειασ πζντε
(05) λεπτϊν για κάκε μθχανι κακϊσ και με το ςφνολο των
μθχανϊν.

ΝΑΙ

9.1.4. Δοκιμι τρζιλερ κα λάβει χϊρα για τθν ανζλκυςθ,
ρυμοφλκθςθ και κακζλκυςθ του ςκάφουσ.

ΝΑΙ

9.1.5. Δεξαμενιςμόσ ςκάφουσ: Μετά το πζρασ των δοκιμϊν
των παραγράφων 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4 το ςκάφοσ κα
ανελκυςτεί για τον τελικό ζλεγχο τθσ κατάςταςισ του,
κακαριςμό και ςτθ ςυνζχεια κα κακελκυςτεί.

ΝΑΙ

9.1.6. Ζξοδα – δαπάνεσ δοκιμϊν: Όλεσ οι δαπάνεσ για τθν
εκτζλεςθ των δοκιμϊν κα καλφπτονται από τον
προμθκευτι. υγκεκριμζνα το κόςτοσ καυςίμων,
λιπαντικϊν, προςωπικοφ χειριςμοφ, μεταφοράσ, φφλαξθσ,
αςφάλιςθσ, ελλιμενιςμοφ του κάκε ςκάφουσ, γερανοί και
ό,τι άλλο απαιτθκεί κα βαρφνει τον προμθκευτι.

ΝΑΙ

9.1.6.1. Κατά τθν εκτζλεςθ των δοκιμϊν το ςκάφοσ κα
φζρει αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο διάρκειασ ιςχφοσ τριϊν
μθνϊν, με το οποίο κα καλφπτεται οποιαδιποτε ηθμιά
ζναντι τρίτου, ατφχθμα, ολικι ι μερικι απϊλεια του
ςκάφουσ, τραυματιςμόσ ι κάνατοσ προςωπικοφ.

ΝΑΙ

9.1.6.2. Ο χρόνοσ ελζγχων - δοκιμϊν - παραλαβισ από τθν
αρμόδια επιτροπι δεν κα είναι μεγαλφτεροσ των τριάντα
(30) θμερϊν.

ΝΑΙ

9.1.7. Κατόπιν επιτυχοφσ ολοκλιρωςθσ του ςυνόλου των
ελζγχων του παρόντοσ Κεφαλαίου, κακϊσ και με τθν
ικανοποίθςθ των λοιπϊν απαιτιςεων τθσ παροφςασ
τεχνικισ προδιαγραφισ, κα εκδοκεί το Πρωτόκολλο
οριςτικισ Ποιοτικισ και Ποςοτικισ Παραλαβισ (Π.Π.Π.Π.).

ΝΑΙ

9.1.8. Από τθν Ανακζτουςα Αρχι κα ςυγκροτθκεί
τουλάχιςτον τριμελισ Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ και
Παραλαβισ Ζργου (Ε.Π.Π.Ε.). Οι αρμοδιότθτεσ και θ
ςφνκεςθ τθσ εν λόγω Επιτροπισ κα κακοριςκοφν με τθν
Τπουργικι Απόφαςθ ςυγκρότθςισ τθσ και κα ςυνίςτανται
κατ’ ελάχιςτον ςτα εξισ:
(α) αξιολόγθςθ τθσ προόδου των εργαςιϊν του Αναδόχου
και εν γζνει τθν παρακολοφκθςθ τθσ υλοποίθςθσ και ορκισ
εκτζλεςθσ των απαιτιςεων τθσ φμβαςθσ από τον Ανάδοχο,
θ οποία κα καταρτιςτεί μεταξφ του Τπουργείου Ναυτιλίασ
και Νθςιωτικισ Πολιτικισ και του Αναδόχου,
(β) παρακολοφκθςθ τιρθςθσ του χρονοδιαγράμματοσ,
(γ)τυχόν
επίςκεψθ
ςτισ
εγκαταςτάςεισ
του
Αναδόχου/Καταςκευαςτι, προκειμζνου να επικεωριςει το
ςφςτθμα ποιοτικισ διαςφάλιςθσ αυτοφ.
(δ) ςτθ γνωμοδότθςθ επί οποιουδιποτε τεχνικοφ ηθτιματοσ
προκφψει κατά τθν υλοποίθςθ τθσ προμικειασ, μεταξφ
άλλων και επί ηθτθμάτων τυχόν τροποποίθςθσ –

ΝΑΙ

επικαιροποίθςθσ των ςυμβατικϊν ειδϊν,
(ε) ςτθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι των
ςυμβατικϊν ειδϊν, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ
(μζςα ςτον κακοριηόμενο από αυτι χρόνο), τθσ διακιρυξθσ,
κακϊσ και τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ.
Όλεσ οι εκτόσ ζδρασ δαπάνεσ μετακίνθςθσ, διαμονισ και
διατροφισ των μελϊν τθσ Επιτροπισ Παρακολοφκθςθσ και
Παραλαβισ Ζργου που τυχόν πραγματοποιθκοφν για τθν
εκτζλεςθ δοκιμϊν και παρακολοφκθςθσ τθσ καταςκευισ, κα
καλφπτονται από τον Ανάδοχο είτε είναι ςτθν Ελλάδα είτε
ςτο Εξωτερικό. Ο προγραμματιςμόσ των απαιτοφμενων
μετακινιςεων κα πραγματοποιθκεί κατόπιν ςυμφωνίασ
μεταξφ του Αναδόχου και τθσ επιςπεφδουςασ Τπθρεςίασ
(ΔΕΜ).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10. ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ
10.1. Ο προμθκευτισ κα παρζχει εγγυθμζνθ λειτουργία για
κάκε ςκάφοσ (όπωσ γάςτρα, αεροκαλάμουσ ι Fender
κλειςτισ κυψελίδασ) και τον εξοπλιςμό του (όπωσ λοιπό
εξοπλιςμό, μθχανζσ, ςυςκευζσ, δίκτυα, τρζιλερ) κακϊσ και
διατιρθςθσ των επιχειρθςιακϊν δυνατοτιτων του, όπωσ
αναφζρονται ςτθν παροφςα τεχνικι προδιαγραφι, ιςχφοσ
τουλάχιςτον ζξι (06) ετϊν ι 6.000 ωρϊν λειτουργίασ ΚΜ
(όποιο ζρκει πρϊτο) από τθν θμερομθνία οριςτικισ,
ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ τουσ, χωρίσ καμία
οικονομικι επιβάρυνςθ για τθν Ανακζτουςα Αρχι. Ομοίωσ
κατά το ίδιο χρονικό διάςτθμα κα είναι υπεφκυνοσ για τθν
τεχνικι υποςτιριξθ & ςυντιρθςθ του ςκάφουσ και του
εξοπλιςμοφ του ςφμφωνα με τα εγχειρίδια του/των
καταςκευαςτι/ων.
Μεγαλφτερο
χρονικό
διάςτθμα
εγγυθμζνθσ λειτουργίασ κα αξιολογθκεί κετικά, ςφμφωνα
με τον πίνακα κριτθρίων αξιολόγθςθσ. Διευκρινίηεται ότι
κάκε επιπλζον ζτοσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ αντιςτοιχεί ςε
1000 επιπλζον ϊρεσ λειτουργίασ ΚΜ. Ο χρόνοσ εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ παφει να ιςχφει όταν ςυμπλθρωκοφν τα
προςφερόμενα ζτθ ι οι ϊρεσ λειτουργίασ ΚΜ αντίςτοιχα
(ότι ζρκει πρϊτο).
10.2. Ο προμθκευτισ κα παρζχει δωρεάν τθ ςυντιρθςθ του
ςκάφουσ και των μθχανϊν (εργαςία, ανταλλακτικά,
αναλϊςιμα) για τουλάχιςτον ζξι (06) χρόνια ι 6.000 ϊρεσ
λειτουργίασ ΚΜ (όποιο ζρκει πρϊτο), χωρίσ κόςτοσ για τθν
Ανακζτουςα Αρχι μετά τθν οριςτικι παραλαβι αυτοφ.
10.3. Ο Ανάδοχοσ εγγυάται τθν εκτζλεςθ των όρων και
προχποκζςεων τθσ φμβαςθσ και ότι τα υπό προμικεια

ΝΑΙ

ΝΑΙ
Να
δθλωκεί
ο
προςφερ
όμενοσ
χρόνοσ
εγγυθμζν
θσ
λειτουργί
ασ τόςο
ςε ζτθ
όςο και
ςε ϊρεσ
λειτουργί
ασ ΚΜ.

ΝΑΙ

προϊόντα κα πλθροφν τισ προδιαγραφζσ, λειτουργίεσ,
ιδιότθτεσ και χαρακτθριςτικά που προβλζπονται ςτθ
φμβαςθ αυτι και κα ςτεροφνται οποιονδιποτε
ελαττωμάτων (οφειλομζνων ενδεικτικά ςε ελλιπι ςχεδίαςθ,
πλθμμελθ καταςκευι – ςυςκευαςία - μεταφορά,
ελαττωματικά υλικά).

ΝΑΙ

10.4. Ο Ανάδοχοσ εγγυάται ότι όλοσ ο εξοπλιςμόσ κα είναι
κατά τθν παράδοςι του καινοφριοσ, τελευταίασ τεχνολογίασ
(State of the Art Technology).

ΝΑΙ

10.5. Ο Ανάδοχοσ εγγυάται αυτοτελϊσ τθν καλι και
προςικουςα λειτουργία του ςκάφουσ και του εξοπλιςμοφ
του κατά τθν περίοδο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ.

ΝΑΙ

10.6. Ο Ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για τθ χωρίσ
κακυςτζρθςθ και με δικά του ζξοδα αποκατάςταςθ κάκε
ελαττϊματοσ που προκφπτει κατά τθν περίοδο εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ, εκτόσ αν μπορζςει να αποδείξει ότι τα
ελαττϊματα προζρχονται από αίτια που δεν ζχουν ςχζςθ με
ςφάλματα ςτθν καταςκευι, ςτα υλικά, ςτθ ςχεδίαςθ ι ςτθν
υλοποίθςθ. Αν ελαττϊματα κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου
αυτισ ςυνεπάγονται τθν μθ δυνατότθτα λειτουργίασ μζρουσ
ι του ςυνόλου του εξοπλιςμοφ ι του λογιςμικοφ, ο
Ανάδοχοσ προβαίνει ςε αντικαταςτάςεισ ςε τζτοιο βακμό
ϊςτε να διατθρθκεί το επίπεδο ορκισ επιχειρθςιακισ
λειτουργίασ που κακορίηεται ςτθ φμβαςθ, χωρίσ καμία
οικονομικι επιβάρυνςθ για τθν Ανακζτουςα Αρχι.
10.7. Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ θ αρμόδια Τπθρεςία του Λ-ΕΛ.ΑΚΣ
πλθροφορεί τον Ανάδοχο ωσ προσ το είδοσ και τθν ζκταςθ
κάκε βλάβθσ/ελαττϊματοσ μόλισ αυτό γίνει εμφανζσ, με
κάκε πρόςφορο μζςο. Κατόπιν τθσ παραπάνω ειδοποίθςθσ,
ο προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ να προβαίνει ςτθν
αποκατάςταςθ τθσ βλάβθσ/ελαττϊματοσ του βαςικοφ και
δευτερεφοντοσ εξοπλιςμοφ του ςκάφουσ, από τθν
θμερομθνία ειδοποίθςθσ, πλθν περιπτϊςεων ανωτζρασ
βίασ. Οι υποχρεϊςεισ του Αναδόχου όςον αφορά τουσ
χρόνουσ αποκατάςταςθσ των βλαβϊν/ελαττωμάτων
περιγράφονται αναλυτικά ςτο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11.
10.8. Θ εγγυθμζνθ λειτουργία του ςκάφουσ παρατείνεται
για χρονικό διάςτθμα όςο είναι ο χρόνοσ μζχρι να
επανζλκει ςε πλιρθ επιχειρθςιακι ετοιμότθτα μετά από
οποιαδιποτε βλάβθ. Για τα εξαρτιματα, μθχανζσ και
εξοπλιςμό που αντικακίςταται λόγω βλάβθσ χορθγείται νζα
εγγφθςθ ενόσ (01) ζτουσ ι χιλίων (1000) ωρϊν λειτουργίασ
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ΚΜ (όποιο ζρκει πρϊτο).
10.9 Αν κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου τθσ εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ αντιμετωπιςτοφν επαναλαμβανόμενεσ βλάβεσ,
οι οποίεσ δεν είναι ςυνζπεια ατυχθμάτων, λακϊν ςτο
χειριςμό, τροποποιιςεων που ζχουν γίνει από μθ
εξουςιοδοτθμζνο προςωπικό και οι παραπάνω βλάβεσ
επθρεάηουν τθν επιχειρθςιακι διακεςιμότθτα του ςκάφουσ
και του εξοπλιςμοφ του, ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει, το
ταχφτερο δυνατόν, είτε ν’ αλλάξει τον τφπο του
προβλθματικοφ εξαρτιματοσ ι να τροποποιιςει τθν αρχι
λειτουργίασ του ι/και τθν ενςωμάτωςι του με τα
ςυςτιματα που αποτελοφν το αντικείμενο τθσ παροφςασ
ςφμβαςθσ. τθν περίπτωςθ αυτι, οι δαπάνεσ για τθν
ανάλυςθ των βλαβϊν, για τθν επίλυςθ των προβλθμάτων
και των απαιτοφμενων υλικϊν, βαρφνουν τον Ανάδοχο.
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10.10. Εφόςον θ αρμόδια Τπθρεςία του Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ.
αποδείξει, εντόσ τθσ περιόδου τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ,
ότι υπάρχει διαφοροποίθςθ μεταξφ του παραδοκζντοσ
ςκάφουσ και του εξοπλιςμοφ αυτοφ και των προδιαγραφϊν
του παρόντοσ, ο Ανάδοχοσ οφείλει να προβεί ςτισ
απαιτοφμενεσ ενζργειεσ για τθ ςυμμόρφωςθ του
εξοπλιςμοφ με τισ προδιαγραφζσ, χωρίσ καμία οικονομικι
επιβάρυνςθ για τθν Ανακζτουςα Αρχι.
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10.11. Κατά τθ διάρκεια του χρόνου εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ, ςε περίπτωςθ που αποδειχκεί από τθν
αρμόδια υπθρεςία του Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. ότι ζνα ελαττωματικό
υλικό προκάλεςε ςοβαρι ηθμιά ςε λοιπό υλικό (ςτο ςφνολό
του ι εν μζρει) επί του οποίου ιταν τοποκετθμζνο, τότε ο
Ανάδοχοσ υποχρεοφται να επιςκευάςει ι να αντικαταςτιςει
τα εν λόγω υλικά (ςτο ςφνολό του ι εν μζρει) χωρίσ καμία
οικονομικι επιβάρυνςθ για τθν Ανακζτουςα Αρχι και όχι
μόνο το ελαττωματικό όμοιο.
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10.12. Θ διαςφάλιςθ τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ του
ςκάφουσ και του εξοπλιςμοφ του καλφπτει τθν πλιρθ
αποκατάςταςθ κάκε βλάβθσ ι/και ανωμαλίασ που δεν
οφείλεται ςε κακι χριςθ του από το προςωπικό τθσ
αρμόδιασ Τπθρεςίασ ι ςε εξωτερικοφσ αςτάκμθτουσ
παράγοντεσ (ςειςμοφσ, πλθμμφρεσ κλπ). Σα απαραίτθτα για
όλεσ τισ περιπτϊςεισ υλικά και ανταλλακτικά κα βαρφνουν
αποκλειςτικά τον Ανάδοχο.
10.13. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν αντικατάςταςθ κάκε
μονάδασ ςκάφουσ ι εξοπλιςμοφ του ι τμιματοσ αυτϊν,
όταν θ επιςκευι τουσ δεν είναι τεχνικά εφικτι. τθν
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περίπτωςθ αυτι, τα ανταλλακτικά που τυχόν απαιτθκοφν
κα είναι καινοφρια και αμεταχείριςτα, τοφτου
αποδεικνυόμενου από ςχετικι υπεφκυνθ διλωςθ, ενϊ τα
προσ αντικατάςταςθ εξαρτιματα κα επιςτρζφονται ςτον
Ανάδοχο μετά τθν αντικατάςταςι τουσ.
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10.14. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται, με τθν οριςτικι ποςοτικι
και ποιοτικι παραλαβι του ζργου, να κατακζςει εγγυθτικι
επιςτολι καλισ λειτουργίασ, ποςοςτοφ 10% επί τθσ
κακαρισ ςυμβατικισ αξίασ, με χρόνο ιςχφοσ κατά τρεισ (03)
μινεσ μεγαλφτερο, από τον οριηόμενο ςτθ φμβαςθ χρόνο
εγγυθμζνθσ λειτουργίασ. Θ εν λόγω εγγυθτικι επιςτολι κα
αποδεςμεφεται ετθςίωσ, ιτοι ςτο τζλοσ κάκε
θμερολογιακοφ ζτουσ από τθν θμερομθνία οριςτικισ
ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ, κατά ποςό που κα
υπολογίηεται από τον ακόλουκο τφπο:

ΝΑΙ
Οι υπθρεςίεσ δωρεάν υποςτιριξθσ κατά τθν περίοδο τθσ
εγγυθμζνθσ λειτουργίασ κα παραλαμβάνονται ετθςίωσ από
τθν αρμόδια Επιτροπι του άρκρου 215 του ν. 4412/2016
όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει, κατόπιν παροχισ
ςχετικισ βεβαίωςθσ τθσ Επιςπεφδουςασ Τπθρεςίασ (ΔΕΜ)
ςχετικά με τθν εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων
του αναδόχου και εν ςυνεχεία κα πραγματοποιείται θ
τμθματικι αποδζςμευςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ωσ
ανωτζρω.
10.15. Προλθπτικι υντιρθςθ.
10.15.1. Πζραν των ανωτζρω, ο Ανάδοχοσ ςτο πλαίςιο τθσ
διαςφάλιςθσ τθσ καλισ λειτουργίασ του ςκάφουσ και του
εξοπλιςμοφ του, κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ υποχρεοφται, επίςθσ, ςτθν πραγματοποίθςθ
προλθπτικισ ςυντιρθςισ τουσ, ςφμφωνα με ςχετικό
πρόγραμμα, το οποίο κα περιλαμβάνεται και κα
περιγράφεται ςτθν τεχνικι προςφορά του. Οι εργαςίεσ
προλθπτικισ ςυντιρθςθσ κα περιλαμβάνουν ενδεικτικά και
όχι περιοριςτικά:
- ζλεγχο ςκάφουσ, μθχανϊν και λοιποφ εξοπλιςμοφ για
τθ διαπίςτωςθ τθσ καλισ λειτουργίασ και απόδοςθσ ,
- ζλεγχο καλωδιϊςεων, επαφϊν, τροφοδοςίασ,
- ζλεγχο των χϊρων όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο
εξοπλιςμόσ,
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- οτιδιποτε άλλο προβλζπεται από τα εγχειρίδια του
καταςκευαςτι (όπωσ αλλαγι λαδιοφ των μθχανϊν).
- Δεξαμενιςμό ςκάφουσ τουλάχιςτον μια (01) φορά τον
χρόνο.
10.15.2. Σο κόςτοσ των εργαςιϊν και των υλικϊν που κα
απαιτθκοφν, για τθν πραγματοποίθςθ τθσ προλθπτικισ
ςυντιρθςθσ βαρφνουν αποκλειςτικά τον Ανάδοχο.
10.15.3. Θ πραγματοποίθςθ των εργαςιϊν προλθπτικισ
ςυντιρθςθσ (ακριβισ θμερομθνία και ϊρα) κα κακορίηεται
ςε ςυνεργαςία του Αναδόχου και τθσ αρμόδιασ Τπθρεςίασ,
ϊςτε να πραγματοποιείται υπό τθν επίβλεψθ αρμόδιου
προςωπικοφ Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. και θ ςυχνότθτά τθσ δεν κα είναι
μικρότερθ από τισ προβλζψεισ των εγχειριδίων του
καταςκευαςτι.
10.15.4. Μετά το πζρασ τθσ προγραμματιςμζνθσ
προλθπτικισ ςυντιρθςθσ, ο Ανάδοχοσ κα υποβάλλει
αναλυτικι αναφορά όπου κα καταγράφονται το ςφνολο
των πεπραγμζνων τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11. ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΧΟΝΟΣ ΑΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΒΛΑΒΩΝ/ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ

ΝΑΙ

11.1.
Ο
μζγιςτοσ
χρόνοσ
αποκατάςταςθσ
βλαβϊν/ελαττωμάτων περιγράφεται αναλυτικά ςτον
Πίνακα τθσ παραγράφου 11.4 και δεν μπορεί να υπερβαίνει
τισ τιμζσ που αναφζρονται ςε αυτόν. Κατά τθν διάρκεια του
χρόνου εγγυθμζνθσ λειτουργίασ αν ο μζγιςτοσ χρόνοσ
αποκατάςταςθσ προβλθμάτων είναι μεγαλφτεροσ από τον
αναγραφόμενο ςτον προαναφερκζν πίνακα κα υπάρξει
ςχετικι ριτρα επί τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ
λειτουργίασ, όπωσ υπολογίηεται ςτο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13.
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11.2. Οριςμοί.
Κ.Ω.Κ. (Κανονικζσ Ϊρεσ Κάλυψθσ): Είναι το χρονικό
διάςτθμα από 09.00 ζωσ 17.00 (τοπικι ϊρα) για τισ
εργάςιμεσ θμζρεσ.
Ε.Ω.Κ. (Επιπλζον Ϊρεσ Κάλυψθσ): Είναι το χρονικό διάςτθμα
που δεν κεωρείται Κ.Ω.Κ.
Βαςικόσ εξοπλιςμόσ: Κρίςιμοσ εξοπλιςμόσ, θ βλάβθ του
οποίου επιφζρει αυτόματα παφςθ τθσ πλιρουσ
επιχειρθςιακισ ετοιμότθτασ και απόδοςθσ του ςκάφουσ
(όπωσ γάςτρα, αεροκάλαμοσ, κονςόλα, μθχανζσ).
Δευτερεφων εξοπλιςμόσ: Εξοπλιςμόσ, θ βλάβθ του οποίου

ΝΑΙ

δεν επιφζρει αυτόματα παφςθ τθσ επιχειρθςιακισ
ετοιμότθτασ και απόδοςθσ του ςκάφουσ (όπωσ αιςκθτιρεσ,
ςφςτθμα AIS, βυκόμετρο).
11.3. Κατά τθν περίοδο τθσ εγγφθςθσ, ο Ανάδοχοσ πρζπει
να μεριμνά για τθ διαςφάλιςθ υψθλοφ ποςοςτοφ
επιχειρθςιακισ ικανότθτασ και απόδοςθσ του ςκάφουσ–
εξοπλιςμοφ (τουλάχιςτον 95% ςε ζνα θμερολογιακό ζτοσ). Θ
εν λόγω διακεςιμότθτα του ςκάφουσ υπολογίηεται από τον
παρακάτω τφπο:
Όπου:
-Δ
θ
διακεςιμότθτα,
-M οι θμζρεσ του ζτουσ
(μεταβάλλεται ανάλογα με
το ζτοσ),
-Ω οι 24 ϊρεσ τθσ
θμζρασ και
-Α οι ϊρεσ που το ςκάφοσ
βρίςκεται
εκτόσ
επιχειρθςιακισ ικανότθτασ
και απόδοςθσ.
11.4. Πίνακασ Διακεςιμότθτασ κάφουσ
Αποκατάςταςθσ Βλαβϊν/Ελαττωμάτων

–

Εξοπλιςμοφ

Πίνακασ Διακεςιμότθτασ κάφουσ/Εξοπλιςμοφ & Αποκατάςταςθσ
Βλαβϊν/Ελαττωμάτων
Μζγιςτοσ
Μζγιςτοσ Χρόνοσ
χρόνοσ
Αποκατάςταςθσ
απόκριςθσ
Βλαβϊν/Ελαττωμ
Α/
Είδοσ
Διακε
(από τθν
άτων
Α
εξοπλις
ςιμότθ
αναγγελί
μοφ
τα
α τθσ
(%)
βλάβθσ)
Εντό
Εντόσ
σ
Ε.Ω.Κ.
Κ.Ω.Κ
.

Βαςικόσ
εξοπλις
μόσ

95%

1

2

Δευτερεφων
εξοπλιςμόσ

-

48Ϊρεσ

48 Ϊρεσ

240
Ϊρεσ

360
Ϊρεσ

720 Ϊρεσ
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&
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ
12.
ΒΛΑΒΩΝ/ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ
ΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
–

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ
ΑΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΝΑΙ

12.1. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να δθμιουργιςει και να
κζςει ςε λειτουργία Τπθρεςία Σεχνικισ Τποςτιριξθσ των
ςκαφϊν, γνωςτοποιϊντασ ςχετικά ςτθν Ανακζτουςα Αρχι
τα ςτοιχεία επικοινωνίασ του. Μζςω τθσ λειτουργίασ τθσ
Τπθρεςίασ Σεχνικισ Τποςτιριξθσ κα πρζπει να
επιτυγχάνονται οι προβλεπόμενοι χρόνοι απόκριςθσ και
αποκατάςταςθσ των προβλθμάτων.

ΝΑΙ

12.2. Όταν το εξουςιοδοτθμζνο προςωπικό τθσ Αρμόδιασ
Τπθρεςίασ του Λ-ΕΛ.ΑΚΣ αντιλαμβάνεται ζνα πρόβλθμα κα
ενθμερϊνει άμεςα, εγγράφωσ, τθν Τπθρεςία Σεχνικισ
Τποςτιριξθσ του προμθκευτι με κάκε πρόςφορο μζςο
(όπωσ μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου). τθν αρχι τθσ
επικοινωνίασ ο χριςτθσ κα παρζχει τα ςτοιχεία του για τθν
ταυτοποίθςι του και τον αρικμό τθλεφϊνου του. Εφόςον
του ηθτθκεί, οφείλει να δϊςει μια ςφντομθ περιγραφι του
προβλιματοσ. Με βάςθ τα αρχικά αυτά ςτοιχεία θ
Τπθρεςία Σεχνικισ Τποςτιριξθσ του προμθκευτι κα
επιβεβαιϊνει εγγράφωσ ςτο ςτζλεχοσ τθσ αρμόδιασ
Τπθρεςίασ του Λ-ΕΛ.ΑΚΣ τθ λιψθ τθσ αναφοράσ του
προβλιματοσ ενϊ ςτθ ςυνζχεια, θ αναφορά του
προβλιματοσ κα παραπζμπεται ςτον αρμόδιο τεχνικό. Ο
χρόνοσ για τθν αποκατάςταςθ τθσ βλάβθσ/ελαττϊματοσ
ξεκινά να μετρά από τθν αποςτολι τθσ αναφοράσ του
προβλιματοσ ςτθν Τπθρεςία Σεχνικισ Τποςτιριξθσ του
προμθκευτι.
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12.3. Ακολοφκωσ ο αρμόδιοσ τεχνικόσ, κα επικοινωνεί με το
προςωπικό τθσ αρμόδιασ Τπθρεςίασ του Λ-ΕΛ.ΑΚΣ που
ανακοίνωςε το πρόβλθμα, προκειμζνου να του
γνωςτοποιθκοφν τυχόν πρόςκετεσ πλθροφορίεσ και
ενζργειεσ που ζχουν ιδθ αναλθφκεί για τθν αποκατάςταςθ
του προβλιματοσ ι τθν παράκαμψι του. Ο τεχνικόσ μπορεί
να ηθτιςει από τον χριςτθ να κάνει ςυγκεκριμζνεσ
ενζργειεσ και να παρζχει πρόςκετεσ πλθροφορίεσ για τθν
απόκριςθ κάποιασ μονάδασ εξοπλιςμοφ, ϊςτε να γίνει κατά
το δυνατόν πλιρθσ διάγνωςθ του προβλιματοσ ι και θ
αποκατάςταςι του. Συχόν προβλιματα που κα προκφψουν
από ενζργειεσ του προςωπικοφ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ
του Λ-ΕΛ.ΑΚΣ, οι οποίεσ ζγιναν κατόπιν υποδείξεων του
προςωπικοφ του Αναδόχου δεν κεωρείται ότι οφείλονται ςε
κακι χριςθ του εξοπλιςμοφ από το προςωπικό τθσ
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αρμόδιασ υπθρεςίασ του Λ-ΕΛ.ΑΚΣ. Δεν αποτελεί
υποχρζωςθ του προςωπικοφ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ του
Λ-ΕΛ.ΑΚΣ θ αναγνϊριςθ τθσ μονάδασ εξοπλιςμοφ, ςτθν
οποία εντοπίηεται βλάβθ οφτε θ πραγματοποίθςθ
ςυγκεκριμζνων ενεργειϊν που απαιτοφν ιδιαίτερεσ γνϊςεισ
και δεξιότθτεσ.
12.4. Αν από τθν παραπάνω διαδικαςία δεν επιτευχκεί θ
αποκατάςταςθ του προβλιματοσ, ο Ανάδοχοσ ενθμερϊνει
τα αρμόδια ςτελζχθ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ του Λ-ΕΛ.ΑΚΣ
με τα ςτοιχεία των τεχνικϊν, οι οποίοι κα προβοφν ςε
επιτόπια επίςκεψθ των εγκαταςτάςεων τθσ αρμόδιασ
Τπθρεςίασ του Λ-ΕΛ.ΑΚΣ., όπου είναι διατεκιμζνο το
ςκάφοσ, ϊςτε να εξαςφαλιςτεί θ πρόςβαςθ ςε αυτοφσ και
να επιλθφκοφν για τθν οριςτικι επίλυςθ του προβλιματοσ.
Θ αρμόδια υπθρεςία του Λ-ΕΛ.ΑΚΣ υποχρεοφται να
εξαςφαλίηει ότι το προςωπικό του Αναδόχου κα μπορεί να
ειςζρχεται ςτισ διάφορεσ τοποκεςίεσ και κα ζχει πρόςβαςθ
ςε όλουσ τουσ χϊρουσ όπου υπάρχουν τα ςκάφθ ζτςι ϊςτε
να μπορζςουν να προβοφν ςτθν πραγματοποίθςθ των
απαραίτθτων εργαςιϊν.
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12.5. Μετά τθν οριςτικι αποκατάςταςθ του προβλιματοσ,
ςυντάςςεται ςχετικι αναφορά ςε δφο (02) αντίτυπα, τα
οποία υπογράφονται τόςο από τον αρμόδιο τεχνικό του
Αναδόχου όςο και από τον υπεφκυνο τθσ αρμόδιασ
Τπθρεςίασ του Λ-ΕΛ.ΑΚΣ που διαπίςτωςε τθν
αποκατάςταςθ του προβλιματοσ. Από τα δφο αντίτυπα το
ζνα κρατείται ςτθν αρμόδια Τπθρεςία του Λ-ΕΛ.ΑΚΣ και το
δεφτερο, με μζριμνα του τεχνικοφ του Αναδόχου
παραδίδεται ςτθν Τπθρεςία Σεχνικισ Τποςτιριξισ του.

ΝΑΙ

12.6. Για τθν ορκι παρακολοφκθςθ των υπθρεςιϊν τεχνικισ
υποςτιριξθσ, το πρϊτο δεκαιμερο κάκε τριμινου, με
μζριμνα του προςωπικοφ τθσ Τπθρεςίασ Σεχνικισ
Τποςτιριξθσ του Αναδόχου, κα αποςτζλλεται ςτθν
αρμόδια Τπθρεςία του Λ – ΕΛ.ΑΚΣ, ςυγκεντρωτικι
κατάςταςθ με τισ αναφορζσ των προβλθμάτων που
αποκαταςτάκθκαν με ι χωρίσ τθν παρουςία προςωπικοφ
του Αναδόχου.

ΝΑΙ

12.7. τισ περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ κατά τθν εκτίμθςθ
των τεχνικϊν του Αναδόχου το πρόβλθμα δεν οφείλεται ςε
βλάβθ του εξοπλιςμοφ αλλά ςε άλλθ αιτία, με μζριμνα του
προςωπικοφ τθσ Τπθρεςίασ τεχνικισ υποςτιριξθσ, κα
γίνεται άμεςθ ζγγραφθ ενθμζρωςθ του αρμοδίου
προςωπικοφ τθσ αρμόδιασ Τπθρεςίασ του Λ-ΕΛ.ΑΚΣ

ΝΑΙ

προκειμζνου επιλθφκεί για τισ περαιτζρω ενζργειεσ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13. ΗΤΕΣ

ΝΑΙ

13.1. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν αποκατάςταςθ
προβλθμάτων του εξοπλιςμοφ, ςφμφωνα με τουσ
αντίςτοιχουσ χρόνουσ κατ’ εφαρμογι των απαιτιςεων του
ΚΕΦΑΛΑΙΟΤ 11. Θ ενεργοποίθςθ των προβλζψεων του
παρόντοσ Κεφαλαίου για τον Βαςικό Εξοπλιςμό
πραγματοποιείται αποκλειςτικά ςτθν περίπτωςθ κατά τθν
οποία θ ςχετικι διακεςιμότθτα κατά τθ διάρκεια ενόσ
θμερολογιακοφ ζτουσ υπολείπεται του αναγραφομζνου
ςτθν παράγραφο 11.3 ποςοςτοφ, ενϊ για τον Δευτερεφοντα
Εξοπλιςμό ενεργοποιοφνται ςε κάκε περίπτωςθ.

ΝΑΙ

13.2. Οριςμοί
Χ.Μ.Α. : Χρόνοσ Μειωμζνθσ Απόδοςθσ.
Χ.Ε.Λ. : Ο Χρόνοσ Εκτόσ Λειτουργίασ τθσ μονάδασ ςκάφουσ –
εξοπλιςμοφ ςε ϊρεσ.
Μ.Χ.Α.Β.:
Ο
Μζγιςτοσ
προβλεπόμενοσ
Χρόνοσ
Αποκατάςταςθσ τθσ Βλάβθσ για τθ ςυγκεκριμζνθ μονάδα
ςκάφουσ - εξοπλιςμοφ ςε ϊρεσ ςφμφωνα με τον πίνακα τθσ
παραγράφου 11.4.
.Β.: υντελεςτισ Βαρφτθτασ, ο οποίοσ λαμβάνει τθν τιμι
100 για βλάβεσ ςε Βαςικό Εξοπλιςμό και 25 για βλάβεσ ςε
Δευτερεφοντα Εξοπλιςμό, κατά τουσ αντίςτοιχουσ οριςμοφσ
τθσ παραγράφου 11.2.
Κ.Μ.Ε.: Σο Κόςτοσ τθσ Μονάδασ κάφουσ - Εξοπλιςμοφ,
όπωσ κα καταγράφεται ςτθν οικονομικι προςφορά του
Αναδόχου. το κόςτοσ αυτό περιλαμβάνονται τα επιμζρουσ
κόςτθ του υλικοφ, το οποίο ςυνκζτει τθν κάκε μονάδα,
κακϊσ και το κόςτοσ του τυχόν πακθτικοφ εξοπλιςμοφ που
απαιτείται για τθν κανονικι λειτουργία τθσ ςτο υπό
προμικεια ςκάφοσ.
.Κ.Ε.: Σο υνολικό Κόςτοσ του κάφουσ - Εξοπλιςμοφ, όπωσ
κα καταγράφεται ςτθν οικονομικι προςφορά του
Αναδόχου.

ΝΑΙ

13.3. τισ περιπτϊςεισ απόκλιςθσ από τα αντίςτοιχα όρια,
υπολογίηεται ο Χ.Μ.Α. ωσ εξισ:
Χ.Μ.Α.

=

(Χ.Ε.Λ. – Μ.Χ.Α.Β.) * .Β. * Κ.Μ.Ε.
.Κ.Ε.

13.4. Ο υπολογιςμόσ του Χ.Μ.Α. κα πραγματοποιείται από
τισ αρμόδιεσ Τπθρεςίεσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ,
λαμβάνοντασ υπόψθ τθ διαδικαςία τεχνικισ υποςτιριξθσ
που περιγράφεται παραπάνω.
13.5. Αμζςωσ μετά τθ λιξθ τθσ περιόδου εγγφθςθσ, κα
υπολογιςτεί από τθν αρμόδια Τπθρεςία Προμθκειϊν τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ, θ αναλογικι ζκπτωςθ ποςοφ από τθν
εγγυθτικι επιςτολι καλισ λειτουργίασ που κα ζχει
κατακζςει ο Ανάδοχοσ ςε ποςοςτό που κα υπολογίηεται
από τον παρακάτω τφπο:

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Ποςοςτό Ζκπτωςθσ (%) = 100 x (υνολικόσ Χ.Μ.Α.) /
(υνολικι Διάρκεια Περιόδου Εγγφθςθσ ςε ϊρεσ)
13.6. Για να καταςτεί δυνατόσ ο ανωτζρω υπολογιςμόσ
απαιτείται να κατατεκεί, με τθν οικονομικι προςφορά του
υποψθφίου Αναδόχου, ανάλυςθ του κόςτουσ ανά μονάδα
προςφερόμενου εξοπλιςμοφ και ςυνολικό κόςτοσ
εξοπλιςμοφ, ςφμφωνα με τουσ ανωτζρω οριςμοφσ. ε καμία
περίπτωςθ δεν περιλαμβάνονται οικονομικά ςτοιχεία επί
τθσ τεχνικισ προςφοράσ του υποψθφίου Αναδόχου.

ΝΑΙ

13.7. α) ε περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ παράδοςθσ του κάκε
ςκάφουσ ςφμφωνα με το χρονοδιάγραμμα παράδοςθσ, κα
επιβάλλονται ςτον προμθκευτι οι προβλεπόμενεσ από τον
Ν. 4412/2016 κυρϊςεισ. β) ε περίπτωςθ μθ επίτευξθσ των
απαιτοφμενων επιδόςεων ταχφτθτασ, όπωσ
αυτζσ
περιγράφονται ςτισ παρ. 2.10 και 2.12 κατά τθ διάρκεια των
δοκιμϊν του πλοίου, για κάκε 0,1 κόμβο ταχφτθτασ, άνω
των 35 κόμβων και των 50 κόμβων αντιςτοίχωσ, που κα ζχει
προςφερκεί ςτθ τεχνικι προςφορά και που δε κα
επιτυγχάνεται από ζκαςτο ςκάφοσ ο Ανάδοχοσ κα υπόκειται
ςε πρόςτιμο ίςο με ποςοςτό 0,1% επί τθσ ςυνολικισ αξίασ
τθσ υμβατικισ τιμισ ζκαςτου ςκάφουσ.

ΝΑΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14. ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΡΟΣΤΗΙΞΗ

ΝΑΙ

14.1. Ο Ανάδοχοσ
δεςμεφεται για τθ δυνατότθτα
υποςτιριξθσ του υπό προμικεια ςκάφουσ και του

εξοπλιςμοφ του με ανταλλακτικά για τουλάχιςτον τζςςερα
(04) ζτθ από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ περιόδου
εγγυθμζνθσ λειτουργίασ. Προσ τοφτο, ο ανάδοχοσ με τθν
τεχνικι προςφορά του κα προςκομίςει βεβαίωςθ για
επάρκεια ανταλλακτικϊν για χρόνο τουλάχιςτον ίςο τθσ
προςφερόμενθσ περιόδου εγγυθμζνθσ λειτουργίασ
προςαυξθμζνο κατά τζςςερα (04) ζτθ. Μεγαλφτερο χρονικό
διάςτθμα επάρκειασ ανταλλακτικϊν κα αξιολογθκεί κετικά,
ςφμφωνα με τον πίνακα κριτθρίων αξιολόγθςθσ.

δθλωκεί

14.2. ε περιπτϊςεισ όπου εξοπλιςμόσ δεν είναι πλζον
διακζςιμοσ από τον καταςκευαςτι (obsolete), ο Ανάδοχοσ
υποχρεοφται να παρζχει, ζναντι τιμιματοσ, αντίςτοιχο
εξοπλιςμό που κα αποκακιςτά πλιρωσ τθν επιχειρθςιακι
ικανότθτα και απόδοςθ του ςκάφουσ – εξοπλιςμοφ.

ΝΑΙ

14.3. Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ υποχρεοφται μαηί με τθν
οικονομικι του προςφορά να κατακζςει πλιρθ κατάλογο
ανταλλακτικϊν του ςκάφουσ και του εξοπλιςμοφ του,
ςυμπεριλαμβανομζνου κρίςιμων όμοιων, με τιμζσ κόςτουσ
που τυχόν απαιτείται να κατζχει θ Ανακζτουςα Αρχι,
προκειμζνου να εξαςφαλίηεται θ διακεςιμότθτα τθσ
παραγράφου 11.3 του παρόντοσ. ε καμία περίπτωςθ δεν
περιλαμβάνονται οικονομικά ςτοιχεία επί τθσ τεχνικισ
προςφοράσ του υποψθφίου Αναδόχου.

ΝΑΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15. ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ

ΝΑΙ

15.1. Θ Βιβλιογραφία κα είναι πλιρθσ, τελευταίασ ζκδοςθσ,
ςφμφωνα με τισ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ του ςκάφουσ και
του εξοπλιςμοφ του, ςτθν Αγγλικι ι Ελλθνικι γλϊςςα, ςε
ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι, κα καλφπτει όλο τον
παρεχόμενο δια τθσ παροφςθσ εξοπλιςμό.

ΝΑΙ

15.2. Ο Ανάδοχοσ εγγυάται τθν πλθρότθτα και τθν ορκότθτα
τθσ παρεχόμενθσ Βιβλιογραφίασ. Αν κατά τθ διάρκεια
ιςχφοσ τθσ παροφςασ φμβαςθσ διαπιςτωκεί από τθν
Ανακζτουςα Αρχι ι/και τον Ανάδοχο οποιαδιποτε ζλλειψθ
ι ςφάλμα ςτθν παραςχεκείςα Βιβλιογραφία, τότε ο
Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αποκαταςτιςει το ταχφτερο
δυνατό τθν ζλλειψθ ι το ςφάλμα με δικά του ζξοδα χωρίσ
οικονομικι επιβάρυνςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.

ΝΑΙ

15.3. Θ ανακεϊρθςθ τθσ Βιβλιογραφίασ κα γίνεται ςυνεχϊσ
όποτε απαιτείται κακ’ όλθ τθν περίοδο εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ του εξοπλιςμοφ και περιλαμβάνεται ςτο κόςτοσ
αρχικισ προμικειασ. Οποτεδιποτε ο Ανάδοχοσ κρίνει ότι
υπάρχει απαίτθςθ ανακεϊρθςισ τθσ κα κάνει τισ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
Να

απαραίτθτεσ ενζργειεσ ϊςτε τουλάχιςτον θ προςωρινι
ανακεϊρθςι τθσ να παραδοκεί ςτθν Ανακζτουςα Αρχι το
αργότερο εντόσ τριμινου από τθ δθμιουργία τθσ
απαίτθςθσ. τθν αρχι κάκε ζτουσ κα αποςτζλλονται ςτθν
Ανακζτουςα Αρχι οι μόνιμεσ ανακεωριςεισ τθσ
Βιβλιογραφίασ που προκφπτουν από τισ προςωρινζσ
ανακεωριςεισ τθσ προθγοφμενθσ χρονιάσ.
15.4. τθ Βιβλιογραφία κα περιλαμβάνεται πλιρθσ ςειρά
εγχειριδίων του καταςκευαςτι, ςτθν Ελλθνικι ι/και Αγγλικι
γλϊςςα, ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι, θ οποία κα
αξιοποιθκεί για τθν παροχι εκπαίδευςθσ και κα
περιλαμβάνει περιγραφι και λεπτομζρειεσ καταςκευισ,
εγκατάςταςθσ, χειριςμοφ-λειτουργίασ (operation instruction
manual), ςυντιρθςθσ και ανεφρεςθσ βλαβϊν (maintenance
- trouble shooting manual), τα διαγράμματα δρομολόγθςθσ
καλωδιϊςεων (wiring diagrams manual) για το ςφνολο του
προςφερόμενου ςκάφουσ – εξοπλιςμοφ, που ςχεδίαςε,
καταςκεφαςε, εγκατζςτθςε και ζκεςε ςε λειτουργία ο
Ανάδοχοσ.

ΝΑΙ

15.5. Όταν δθμιουργοφνται βλάβεσ ι ηθμιζσ ςτο ςκάφοσ και
εξοπλιςμό τθσ παροφςασ προδιαγραφισ που οφείλονται ςε
ελλείψεισ ι λάκθ τθσ διατεκείςασ Βιβλιογραφίασ, τότε θ
επιςκευι ι θ αντικατάςταςθ του ςυμβατικοφ είδουσ γίνεται
με ευκφνθ και κόςτοσ του Αναδόχου.

ΝΑΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16. ΡΟΤΥΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΡΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΝΑΙ

16.1. τθν τεχνικι προςφορά κα αναγράφονται το
ναυπθγείο (επωνυμία, διεφκυνςθ) και θ χϊρα καταςκευισ
του ςκάφουσ και του εξοπλιςμοφ.

ΝΑΙ

16.2. Με τθν τεχνικι προςφορά κα προςκομιςτεί γνιςιο
αντίγραφο ιςχφοντοσ Πιςτοποιθτικοφ υμμόρφωςθσ
υςτιματοσ Διαχείριςθσ Ποιότθτασ του Αναδόχου,
ςυνοδευόμενο από επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι
γλϊςςα, ςτθν περίπτωςθ που δεν είναι ςτα ελλθνικά,
ςφμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 ι νεότερο ι
ιςοδφναμο ι αυςτθρότερο, εκδοκζν από κατάλλθλο φορζα
διαπίςτευςθσ – κοινοποιθμζνο Οργανιςμό.

ΝΑΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17. ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗ

ΝΑΙ

17.1. Με μζριμνα και μζςα του Αναδόχου κα παραςχεκεί
εκπαίδευςθ ςτο προςωπικό τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ
ςχετικά με τθ λειτουργία, το χειριςμό, τθ ςυντιρθςθ και τισ
επιςκευζσ των ςυςτθμάτων των ςκαφϊν, ςτθ βάςθ

ΝΑΙ

αναλυτικοφ προγράμματοσ εκπαίδευςθσ που κα υποβλθκεί
από τον Ανάδοχο ςτθν Επιςπεφδουςα Τπθρεςία (ΔΕΜ) προσ
ζγκριςθ.
17.2. Θ εκπαίδευςθ κα είναι κεωρθτικι και πρακτικι (onthe-job training), κα λάβει χϊρα ςτθν Ελλάδα ι και ςτο
Εξωτερικό, ςε χϊρο που κα υποδείξει ο Ανάδοχοσ. Θ
εκπαίδευςθ κα είναι ςτθν Ελλθνικι ι Αγγλικι γλϊςςα. Θ
δαπάνθ
μετακίνθςθσ,
διαμονισ,
διατροφισ
και
εκπαίδευςθσ του προςωπικοφ κα βαρφνει αποκλειςτικά τθν
προμθκεφτρια εταιρεία είτε είναι ςτο εςωτερικό ι ςτο
εξωτερικό.

ΝΑΙ

17.3. Σο εκπαιδευόμενο προςωπικό κα αποτελείται από
μζλθ του πλθρϊματοσ των ςκαφϊν, τουλάχιςτον τρία
άτομα ανά ςκάφοσ. Επιπλζον κα παραςχεκεί εκπαίδευςθ
ςτο τεχνικό προςωπικό τθσ Τπθρεςίασ τουλάχιςτον ςε πζντε
(05) άτομα ςυνολικά (ςτο οποίο κα περιλαμβάνονται
τεχνικοί
τθλεπικοινωνιακοφ
–
ναυτιλιακοφ
–
ραδιοναυτιλιακοφ, μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ) ϊςτε να
είναι ςε κζςθ να εντοπίηουν/επιδιορκϊνουν τισ ςχετικζσ
βλάβεσ.

ΝΑΙ

17.4. Εντόσ είκοςι (20) θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ
φμβαςθσ ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλλει για
ζγκριςθ ςτθν Επιςπεφδουςα Τπθρεςία (ΔΕΜ) αναλυτικό
πρόγραμμα εκπαίδευςθσ, ανά κατθγορία εκπαιδευόμενου
προςωπικοφ, αντικείμενο εκπαίδευςθσ και διδακτικι ϊρα.
Θ Επιςπεφδουςα Τπθρεςία εντόσ τριάντα (30) θμερϊν
υποχρεοφται να εγκρίνει το υποβλθκζν πρόγραμμα
εκπαίδευςθσ εφόςον δεν υπάρχουν παρατθριςεισ.

ΝΑΙ

17.5. Θ εκπαίδευςθ κα βαςίηεται ςτθν τελευταία
ενθμζρωςθ τθσ βιβλιογραφίασ / εγχειριδίων των
καταςκευαςτϊν του εξοπλιςμοφ.

ΝΑΙ

17.6. Μετά το πζρασ τθσ εκπαίδευςθσ, ο Ανάδοχοσ κα
χορθγιςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι αντίςτοιχο Πιςτοποιθτικό
Ολοκλιρωςθσ Εκπαίδευςθσ (Certificate of Successful
Completion) για το προςωπικό που παρακολοφκθςε
επιτυχϊσ τθν εκπαίδευςθ, ξεχωριςτό για κάκε
εκπαιδευόμενο. Ειδικότερα για το τεχνικό προςωπικό τθσ
παραγράφου 17.3. κα δοκεί από τον Ανάδοχο
πιςτοποιθτικό για τθ δυνατότθτα εκτζλεςθσ των
προβλεπομζνων εργαςιϊν ςυντιρθςθσ.

ΝΑΙ

17.7. Θ παρεχόμενθ κεωρθτικι και πρακτικι εκπαίδευςθ
πρζπει ςε κάκε περίπτωςθ να εξαςφαλίηει ςτο

ΝΑΙ

εκπαιδευμζνο προςωπικό τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ τθ
δυνατότθτα κατανόθςθσ και εκτζλεςθσ όλων των
διαδικαςιϊν χειριςμοφ - ςυντιρθςθσ που απαιτοφνται
προκειμζνου να εξαςφαλίηεται θ απρόςκοπτθ λειτουργία
του ςκάφουσ και του εξοπλιςμοφ ςτο ςφνολό τουσ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. ΤΟΡΟΣ - ΧΟΝΟΔΙΑΓΑΜΜΑ ΡΑΑΔΟΣΗΣ
ΣΚΑΦΩΝ
18.1. Σο ζργο τθσ παράδοςθσ του ςυνολικοφ αρικμοφ των
ςκαφϊν (10 ςκάφθ) κα ολοκλθρωκεί εντόσ δζκα (10) μθνϊν
από τθν επόμενθ τθσ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. Ο
Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει το πρϊτο ςκάφοσ
τουλάχιςτον εντόσ τεςςάρων (04) μθνϊν από τθν επόμενθ
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, το δεφτερο τουλάχιςτον εντόσ
πζντε (05) μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ υπογραφισ τθσ
ςφμβαςθσ, το τρίτο τουλάχιςτον εντόσ ζξι (06) μθνϊν από
τθν επόμενθ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ και το τζταρτο
ςκάφοσ τουλάχιςτον εντόσ επτά (07) μθνϊν από τθν
επόμενθ τθσ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. Εν ςυνεχεία κα
πραγματοποιείται τμθματικι παράδοςθ τουλάχιςτον δφο
(02) ςκαφϊν ανά μινα μζχρι να παραδοκεί το ςφνολο των
ςκαφϊν και όχι πζρα των δζκα (10) μθνϊν από τθν επόμενθ
τθσ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. Οι υπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ
κα παραςχεκοφν εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ
παράδοςθσ του πρϊτου ςκάφουσ. τον παραπάνω χρόνο
δεν περιλαμβάνεται ο χρόνοσ οριςτικισ παραλαβισ κακϊσ
και αυτόσ των τελικϊν δοκιμϊν. Παράδοςθ των ςκαφϊν ςε
ςυντομότερο χρόνο κα αξιολογθκεί κετικά, ςφμφωνα με
τον πίνακα κριτθρίων αξιολόγθςθσ.

ΝΑΙ

ΝΑΙ
Να
δθλωκεί

18.2. Σόποσ παράδοςθσ όπου κα διενεργθκοφν οι τελικζσ
δοκιμζσ ορίηεται το λιμάνι του Πειραιά.

ΝΑΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19. ΑΡΟΚΛΙΣΕΙΣ - ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ

ΝΑΙ

19.1. Οτιδιποτε δεν αναφζρεται αναλυτικά ςτθν παροφςα
προδιαγραφι νοείται ότι κα υλοποιθκεί με τουσ ιςχφοντεσ
κανόνεσ τθσ τεχνικισ και ςφμφωνα με τισ ςφγχρονεσ
εξελίξεισ τθσ τεχνολογίασ ςτθν κατθγορία αυτι των ςκαφϊν.

ΝΑΙ

19.2. Όλοι οι όροι τθσ παροφςασ προδιαγραφισ είναι
απαράβατοι, επί ποινι αποκλειςμοφ, πλθν όςων
αναφζρονται ωσ προαιρετικά. Συχόν αποκλίςεισ κα γίνονται
δεκτζσ μόνο κατόπιν ζγγραφθσ ζγκριςθσ τθσ Ανακζτουςασ
Αρχισ, εφόςον αυτζσ είναι τεκμθριωμζνα καλφτερεσ από τα
αναφερόμενα ςτθν παροφςα τεχνικι προδιαγραφι.

ΝΑΙ

19.3. Όπου ςτθν παροφςα τεχνικι προδιαγραφι
αναφζρονται εμπορικζσ ονομαςίεσ ι τφποι, αποδεκτζσ κα
γίνονται
και οι προςφορζσ
που αναφζρονται
αποδεδειγμζνα ςε ιςοδφναμα υλικά ι προϊόντα.

ΝΑΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20
Πίνακασ Βακμολόγθςθσ
ΟΜΑΔΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Σα κριτιρια τεχνικισ αξιολόγθςθσ κατατάςςονται ςτισ ομάδεσ:
Α. Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν Ποιότθτασ και 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). 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 καλφπτονται εκτόσ από τισ υποχρεωτικζσ (απαράβατοι όροι)
και λοιπζσ απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ, ι/και υπερκαλφπτονται κάποιεσ από τισ υποχρεωτικζσ ι/και
λοιπζσ απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ. Θ ςυνολικι βακμολογία όπωσ προκφπτει από τον κατωτζρω τφπο
(1) κυμαίνεται από 100 ζωσ 120 βακμοφσ.
Για τισ παραπάνω ομάδεσ ορίηεται ςχετικόσ ςυντελεςτισ βαρφτθτασ που ανζρχεται ςε ποςοςτό επί
τοισ εκατό 50 και 50 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. »
ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
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.
Α/Α

ΚΙΤΗΙΑ Κάλυψθ τικζμενων προδιαγραφϊν
και απαιτιςεων

Συντελεςτισ
βαρφτθτασ
(ςν) (%)

Βακμολογία
(100-120)
(Κν)

Στακμιςμζνθ
Βακμολογία
(ςν*Κν)

Σχετικζσ
παράγραφοι

Αϋ ΟΜΑΔΑ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ ΡΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΡΟΔΟΣΗΣ
Τεχνικά Χαρακτθριςτικά
50

1.1

1.2

1.3

1.4

Σο ολικό μικοσ να ανζρχεται από
ζντεκα (11) – ζωσ δεκατρία (13)
μζτρα. Σο μικοσ μεταξφ κακζτων
να είναι τουλάχιςτον 9,00 μζτρα.
Μεγαλφτερο μικοσ άνω των
εννζα (09) μζτρων μεταξφ
κακζτων
κα
αξιολογθκεί,
ςφμφωνα
με
τον
πίνακα
κριτθρίων αξιολόγθςθσ.
Ο αρικμόσ των επιβαινόντων κα
είναι τουλάχιςτον 12 άτομα.
Μεγαλφτεροσ
αρικμόσ
επιβαινόντων κα αξιολογθκεί
κετικά, ςφμφωνα με τον πίνακα
κριτθρίων αξιολόγθςθσ.
Σο ωφζλιμο φορτίο κα είναι
τουλάχιςτον χίλια εξακόςια κιλά
(1.600 Kg), το οποίο κα
τεκμθριϊνεται
από
τον
υποψιφιο ανάδοχο με τθν
κατάκεςθ
τθσ
τεχνικισ
προςφοράσ. Τψθλότερο βάροσ
ωφζλιμου
φορτίου
κα
αξιολογθκεί κετικά, ςφμφωνα με
τον
πίνακα
κριτθρίων
αξιολόγθςθσ.
Θ ακτίνα ενεργείασ κα είναι
τουλάχιςτον 300 ναυτικά μίλια με
τθν υπθρεςιακι ταχφτθτα του
ςκάφουσ ςε κατάςταςθ πλιρουσ
φόρτου. Προσ τοφτο, το ςκάφοσ
κα
φζρει
κατάλλθλθ/εσ
δεξαμενι/ζσ
καυςίμου
προκειμζνου
ανταποκρίνεται/ονται
ςε
ανωτζρω
απαίτθςθ
και
προςαυξανόμενθ/εσ
15
%
επιπλζον για λόγουσ αςφάλειασ.
Τψθλότερθ
τιμι
ακτίνασ

05

05

05

05

2.1

2.3

2.4

2.9

1.5

1.6

1.7

1.8

ενζργειασ κα αξιολογθκεί κετικά,
ςφμφωνα
με
τον
πίνακα
κριτθρίων αξιολόγθςθσ.
Θ υπθρεςιακι ταχφτθτα του
ςκάφουσ,
με
τθν
οποία
υπολογίηεται θ ακτίνα ενεργείασ,
κα είναι τουλάχιςτον τριάντα
πζντε (35) κόμβοι, ςτο 80 % τθσ
μζγιςτθσ ςυνεχοφσ ιςχφοσ των
κινθτιρων,
ςε
κατάςταςθ
πλιρουσ φόρτου με τζςςερα (04)
άτομα και με κακαρι γάςτρα και
ςε ιρεμθ κάλαςςα (κατάςταςθ
κάλαςςασ 0-2 κατά Douglas).
Τψθλότερθ
ταχφτθτα
κα
αξιολογθκεί κετικά, ςφμφωνα με
τον
πίνακα
κριτθρίων
αξιολόγθςθσ.
Θ μζγιςτθ ταχφτθτα του ςκάφουσ
ςτισ δοκιμζσ κα είναι τουλάχιςτον
πενιντα (50) κόμβοι, ςτο 95%
τθσ μζγιςτθσ ςυνεχοφσ ιςχφοσ
των κινθτιρων, ςε κατάςταςθ
πλιρουσ φόρτου με τζςςερα (04)
άτομα και με κακαρι γάςτρα και
ςε ιρεμθ κάλαςςα (κατάςταςθ
κάλαςςασ 0-2 κατά Douglas).
Τψθλότερθ
ταχφτθτα
κα
αξιολογθκεί κετικά, ςφμφωνα με
τον
πίνακα
κριτθρίων
αξιολόγθςθσ. ςτο 100% τθσ
μζγιςτθσ ςυνεχοφσ ιςχφοσ των
κφριων μθχανϊν.
Οι ρθτινικζσ επιςτρϊςεισ τθσ
γάςτρασ και ο πολυμεριςμόσ τθσ
πρζπει να καταςκευαςτοφν ςε
ενδεδειγμζνεσ
ςυνκικεσ
κερμοκραςίασ και υγραςίασ,
ϊςτε να επιτευχκοφν οι μζγιςτεσ
δυνατζσ
αντοχζσ.
Μζκοδοσ
καταςκευισ τφπου «INFUSION»
κα αξιολογθκεί κετικά, ςφμφωνα
με
τον
πίνακα
κριτθρίων
αξιολόγθςθσ.
Με τθν παράδοςθ ζκαςτου
ςκάφουσ
κα
παραδίδεται
αρικμόσ αμοιβϊν ελίκων (ιδίου

10

2.10

10

2.12

05

2.15.2

05

7.9

τφπου) ίςοσ προσ τον αρικμό των
κινθτιρων
του
ςκάφουσ.
Παράδοςθ μεγαλφτερου αρικμοφ
ελίκων κα αξιολογθκεί κετικά,
ςφμφωνα
με
τον
πίνακα
κριτθρίων αξιολόγθςθσ.
Σφνολο Βακμολογίασ Αϋ Ομάδασ

50%

Βϋ ΟΜΑΔΑ: ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΡΟΣΤΗΙΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗΣ
2

2.1

ΥΡΗΕΣΙΕΣ

50

Ο προμθκευτισ κα παρζχει
εγγυθμζνθ λειτουργία για κάκε
ςκάφοσ
(όπωσ
γάςτρα,
αεροκαλάμουσ ι Fender κλειςτισ
κυψελίδασ) και τον εξοπλιςμό του
(όπωσ λοιπό εξοπλιςμό, μθχανζσ,
ςυςκευζσ, δίκτυα, τρζιλερ) κακϊσ
και
διατιρθςθσ
των
επιχειρθςιακϊν δυνατοτιτων του,
όπωσ αναφζρονται ςτθν παροφςα
τεχνικι προδιαγραφι, ιςχφοσ
τουλάχιςτον ζξι (06) ετϊν ι 6.000
ωρϊν λειτουργίασ ΚΜ (όποιο
ζρκει
πρϊτο)
από
τθν
θμερομθνία οριςτικισ, ποιοτικισ
και ποςοτικισ παραλαβισ τουσ,
χωρίσ
καμία
οικονομικι
επιβάρυνςθ για τθν Ανακζτουςα
Αρχι. Ομοίωσ κατά το ίδιο
χρονικό διάςτθμα κα είναι
υπεφκυνοσ για τθν τεχνικι
υποςτιριξθ & ςυντιρθςθ του
ςκάφουσ και του εξοπλιςμοφ του
ςφμφωνα με τα εγχειρίδια
του/των
καταςκευαςτι/ων.
Μεγαλφτερο χρονικό διάςτθμα
εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ
κα
αξιολογθκεί κετικά, ςφμφωνα με
τον
πίνακα
κριτθρίων
αξιολόγθςθσ. Διευκρινίηεται ότι
κάκε επιπλζον ζτοσ εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ αντιςτοιχεί ςε 1000
επιπλζον ϊρεσ λειτουργίασ ΚΜ. Ο
χρόνοσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ
παφει
να
ιςχφει
όταν
ςυμπλθρωκοφν
τα

25

10.1

προςφερόμενα ζτθ ι οι ϊρεσ
λειτουργίασ ΚΜ αντίςτοιχα (ότι
ζρκει πρϊτο).

2.2

Ο Ανάδοχοσ δεςμεφεται για τθ
δυνατότθτα υποςτιριξθσ του υπό
προμικεια ςκάφουσ και του
εξοπλιςμοφ του με ανταλλακτικά
για τουλάχιςτον τζςςερα (04) ζτθ
από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ
περιόδου
εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ. Προσ τοφτο, ο
ανάδοχοσ
με
τθν
τεχνικι
προςφορά του κα προςκομίςει
βεβαίωςθ
για
επάρκεια
ανταλλακτικϊν
για
χρόνο
τουλάχιςτον
ίςο
τθσ
προςφερόμενθσ
περιόδου
εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ
προςαυξθμζνο κατά τζςςερα (04)
ζτθ.
Μεγαλφτερο
χρονικό
διάςτθμα
επάρκειασ
ανταλλακτικϊν κα αξιολογθκεί
κετικά, ςφμφωνα με τον πίνακα
κριτθρίων αξιολόγθςθσ.

05

14.1

2.3

Σο ζργο τθσ παράδοςθσ του
ςυνολικοφ
αρικμοφ
των
ςκαφϊν (10 ςκάφθ) κα
ολοκλθρωκεί εντόσ δζκα (10)
μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ
υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. Ο
Ανάδοχοσ υποχρεοφται να
παραδϊςει το πρϊτο ςκάφοσ
τουλάχιςτον εντόσ τεςςάρων
(04) μθνϊν από τθν επόμενθ
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, το
δεφτερο τουλάχιςτον εντόσ
πζντε (05) μθνϊν από τθν
επόμενθ τθσ υπογραφισ τθσ
ςφμβαςθσ,
το
τρίτο
τουλάχιςτον εντόσ ζξι (06)
μθνϊν από τθν επόμενθ
υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ και
το τζταρτο ςκάφοσ τουλάχιςτον
εντόσ επτά (07) μθνϊν από τθν
επόμενθ τθσ υπογραφισ τθσ
ςφμβαςθσ. Εν ςυνεχεία κα

20

18.1

πραγματοποιείται
τμθματικι
παράδοςθ τουλάχιςτον δφο
(02) ςκαφϊν ανά μινα μζχρι να
παραδοκεί το ςφνολο των
ςκαφϊν και όχι πζρα των δζκα
(10) μθνϊν από τθν επόμενθ
τθσ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ.
Οι υπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ κα
παραςχεκοφν
εντόσ
του
χρονικοφ
διαςτιματοσ
παράδοςθσ
του
πρϊτου
ςκάφουσ. τον παραπάνω
χρόνο δεν περιλαμβάνεται ο
χρόνοσ οριςτικισ παραλαβισ
κακϊσ και αυτόσ των τελικϊν
δοκιμϊν.
Παράδοςθ
των
ςκαφϊν ςε ςυντομότερο χρόνο
κα
αξιολογθκεί
κετικά,
ςφμφωνα με τον πίνακα
κριτθρίων αξιολόγθςθσ.
Σφνολο Βακμολογίασ Βϋ Ομάδασ
ΣΥΝΟΛΟ

50%
100

U=

Για τθν επιλογι τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ αξιολογοφνται μόνο οι
προςφορζσ που ζχουν κρικεί τεχνικά αποδεκτζσ και είναι ςφμφωνεσ με τουσ λοιποφσ όρουσ τθσ
Διακιρυξθσ.
Πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά είναι εκείνθ που παρουςιάηει τον μικρότερο
λόγο τθσ προςφερκείςασ τιμισ προσ τθν βακμολογία τθσ (ιτοι αυτι ςτθν οποία το Λ είναι ο
μικρότεροσ αρικμόσ), ςφμφωνα με τον ακόλουκο τφπο:
Προςφερκείςα τιμι
Λ=
Σελικι βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ

ΥΡΟΕΙΔΟΣ Γ'
ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ
«Ρρομικεια δφο (02) Σκαφϊν Ειδικϊν Επιχειριςεων - Νθοψιϊν τθσ Μονάδασ Υποβρυχίων
Αποςτολϊν του Λιμενικοφ Σϊματοσ (ΜΥΑ/ΛΣ) μικουσ 12-13 μζτρων με αεροκάλαμο ειδικοφ τφπου
και με εξωλζμβιουσ κινθτιρεσ καυςίμου φλθσ βενηίνθσ»
ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑ

ΑΡΑΙΤΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ
1.1: ΣΚΟΡΟΣ – ΑΡΟΣΤΟΛΗ ΣΚΑΦΩΝ

ΝΑΙ

1.1.1: Θ παροφςα τεχνικι προδιαγραφι ςκοπό ζχει να
καλφψει τθσ απαιτιςεισ τθσ Μονάδασ Τποβρυχίων
Αποςτολϊν του Λιμενικοφ ϊματοσ Ελλθνικισ
Ακτοφυλακισ (ΜΤΑ/Λ-ΕΛ.ΑΚΣ.) για τθν προμικεια δφο (02)
όμοιων καινοφριων και αμεταχείριςτων καφϊν Ειδικϊν
Επιχειριςεων – Νθοψιϊν, ολικοφ μικουσ από δϊδεκα (12) –
ζωσ δεκατρία (13) μζτρα, με αεροκάλαμουσ ειδικοφ τφπου
και με εξωλζμβιουσ κινθτιρεσ αμόλυβδθσ βενηίνθσ.

NAI

1.1.2: Οι τεχνικζσ απαιτιςεισ που ακολουκοφν αναφζρονται
ςε κάκε ςκάφοσ.

ΝΑΙ

1.1.3: Σα υλικά καταςκευισ του ςκάφουσ και του εξοπλιςμοφ
του κα είναι καινοφργια, αμεταχείριςτα, ςφγχρονθσ
καταςκευισ και τεχνολογίασ, πλιρωσ λειτουργικά και ειδικά
ςχεδιαςμζνα και μελετθμζνα για να αντιμετωπίηουν το
κφμα, αναπτφςςοντασ υψθλζσ ταχφτθτεσ.

ΝΑΙ

1.1.4: Σο ςκάφοσ κα μπορεί να επιχειρεί κάτω από δυςμενείσ
καιρικζσ ςυνκικεσ είτε αυτόνομα ωσ μονάδα, είτε ςε
ςυνεργαςία με τα άλλα επιχειρθςιακά μζςα του Λιμενικοφ
ϊματοσ - Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ (Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ.), όπωσ
αεροπλάνα, ελικόπτερα, πλοία ανοιχτισ καλάςςθσ,
ναυαγοςωςτικά ςκάφθ κακϊσ και με τα επιχειρθςιακά μζςα
των κρατϊν – μελϊν Ε.Ε., προκειμζνου να βελτιϊςει τθν
επιχειρθςιακι αποτελεςματικότθτα και τθν ικανότθτα
ανταπόκριςθσ
τθσ
ΜΤΑ/Λ
ςτθν
Διενζργεια
αντιτρομοκρατικϊν επιχειριςεων, κακϊσ και ειδικϊν
επιχειριςεων υψθλοφ κινδφνου προσ προςταςία τθσ
δθμόςιασ αςφάλειασ και τθσ προςταςίασ των καλαςςίων
ςυνόρων τθσ χϊρασ.

ΝΑΙ

1.1.5: . Ο ςχεδιαςμόσ και θ καταςκευι του ςκάφουσ να
φζρει τθν ζγκριςθ και παρακολοφκθςθ Αναγνωριςμζνου

ΝΑΙ

ΑΡΑΝΤΗΣΗ

ΡΑΑΡΟΜΡΗ

Οργανιςμοφ εφεξισ (Α.Ο.) από τθν Ελλθνικι Αρχι μζλουσ
του I.A.C.S.
1.1.6: Σο ςκάφοσ κα είναι κατάλλθλο για εκτζλεςθ
αποςτολϊν:

ΝΑΙ

1.1.6.1: Διενζργειασ αντιτρομοκρατικϊν επιχειριςεων,
κακϊσ και ειδικϊν επιχειριςεων υψθλοφ κινδφνου προσ
προςταςία τθσ δθμόςιασ αςφάλειασ.

ΝΑΙ

1.1.6.2: Αντιμετϊπιςθσ κάκε φφςεωσ ειδικϊν ι
οργανωμζνων εγκλθμάτων βίασ, που ςτρζφονται κατά
ατόμων ι πραγμάτων και τα οποία τελοφνται από
μεμονωμζνα άτομα ι ομάδεσ με απαγωγι ι κατακράτθςθ
προςϊπων ι κατάλθψθ δθμόςιου ι ιδιωτικοφ χϊρου ι
μεταφορικοφ μζςου ι πλωτοφ ναυπθγιματοσ με τθ χριςθ
ζνοπλθσ ι βομβιςτικισ απειλισ ι με τθν άςκθςθ άλλου
είδουσ βίασ.

ΝΑΙ

1.1.6.3: υνδρομισ ςτθ λιψθ μζτρων αςφάλειασ υψθλϊν
προςϊπων που διακινοφνται ςτουσ χϊρουσ αρμοδιότθτασ
Λ.. -ΕΛ.ΑΚΣ., εφόςον απαιτθκεί.

ΝΑΙ

1.1.6.4: Επιχειριςεισ υψθλοφ κινδφνου για τθν προςταςία
μόνιμων ι προςωρινϊν εγκαταςτάςεων ι πλωτϊν
καταςκευϊν επί τθσ υφαλοκρθπίδασ ι τθσ Αποκλειςτικισ
Οικονομικισ Ηϊνθσ (ΑΟΗ) που προορίηονται για εργαςίεσ
ζρευνασ και εκμετάλλευςθσ φυςικϊν πόρων.

ΝΑΙ

1.1.6.5: Επιχειριςεισ ςφλλθψθσ ιδιαίτερα επικίνδυνων
κακοποιϊν ι κακοποιϊν που φζρουν οπλιςμό.

ΝΑΙ

1.1.6.6 Εκτζλεςθσ νθοψιϊν, ςε πλοία υψθλοφ κινδφνου εν
όρμω ι εν πλω.

ΝΑΙ

1.1.6.7: Εκτζλεςθσ κάκε εξειδικευμζνθσ καταδυτικισ
δραςτθριότθτασ ζωσ τα 120 μζτρα και διαχείριςθ ναυαγίων.

ΝΑΙ

1.1.6.8: Παροχισ βοικειασ ςε κινδυνεφοντα πρόςωπα και
πλοία ςτθ κάλαςςα κακϊσ και παροχισ βοικειασ ςε
περίπτωςθ πτϊςθσ αεροςκάφουσ ςτθ κάλαςςα.

ΝΑΙ

1.1.6.9: Διενζργειασ επιχειριςεων Ζρευνασ και Διάςωςθσ.
(παροχι βοικειασ ςε κινδυνεφοντα ςτθν κάλαςςα άτομα,
πλοία, πλοιάρια, λζμβουσ ι άλλα καλάςςια μζςα και
αεροςκάφθ).

ΝΑΙ

1.1.6.10: Κάλυψθσ επιχειρθςιακϊν αναγκϊν που άπτονται
των αρμοδιοτιτων και υποχρεϊςεων του Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ., όπωσ

ΝΑΙ

αςφάλειασ ναυςιπλοΐασ, επιτιρθςθσ, αςτυνόμευςθσ,
πρόλθψθσ και καταςτολισ κάκε παράνομθσ πράξθσ ςτον
καλάςςιο χϊρο (π.χ. παράνομθ είςοδοσ προςϊπων,
ναρκωτικά, όπλα, αμμολθψία, ςπογγαλιεία, αρχαιοκαπθλία,
ζλεγχοσ ταχυπλόων ςκαφϊν, ζλεγχοσ αλιείασ, λακρεμπόριο,
υποβρφχιεσ δραςτθριότθτεσ κ.λ.π), κακϊσ επίςθσ ςε κζματα
δθμόςιασ τάξθσ, κρατικισ αςφάλειασ και αντιμετϊπιςθσ
περιςτατικϊν ρφπανςθσ τθσ κάλαςςασ.
1.1.6.11: Κάλυψθσ επιχειρθςιακϊν αναγκϊν που αφοροφν
τθν Εκνικι Άμυνα τθσ χϊρασ και τθσ προάςπιςθσ των
ελλθνικϊν και κατ’ επζκταςθ των Ευρωπαϊκϊν καλαςςίων
ςυνόρων.

ΝΑΙ

1.1.7: Σο ςκάφοσ να ζχει τθν απαραίτθτθ πλευςτότθτα ζτςι
ϊςτε ακόμθ και αν κατακλυςτεί από νερά να ζχει τθν
ικανότθτα να παραμείνει ςτθν επιφάνεια του φδατοσ με τα
μπλοκ των κινθτιρων πάνω από τθν επιφάνεια του νεροφ
ζτςι ϊςτε να μπορεί να κινθκεί αυτοδφναμα.

ΝΑΙ

1.1.8: Οτιδιποτε δεν αναφζρεται ςτθν παροφςα
προδιαγραφι και είναι απαραίτθτο για τθν καταςκευι, τον
εξοπλιςμό και τθν αςφάλεια του ςκάφουσ κα τοποκετείται
από τον προμθκευτι δίχωσ οικονομικι επιβάρυνςθ για τθν
Ανακζτουςα Αρχι.

ΝΑΙ

1.1.9: Σα υλικά καταςκευισ κα ςυνοδεφονται από τισ
απαραίτθτεσ πιςτοποιιςεισ / βεβαιϊςεισ καταλλθλόλθτασ,
όπου αυτό απαιτείται από τθν παροφςα προδιαγραφι.

ΝΑΙ

1.1.10: Όλα τα μεταλλικά υλικά και μεταλλικζσ επιφάνειεσ
του ςκάφουσ κα είναι ανοξείδωτα και κατάλλθλα για το
καλάςςιο περιβάλλον.

NAI

1.1.11: Θ ςχεδίαςθ εκάςτου ςκάφουσ να ζχει βαςιςκεί ςε
καταςκευαςκζν πρωτότυπο ςκάφοσ βαςιςμζνο είτε ςτθν
προτεινόμενθ ςχεδίαςθ είτε ςε παραπλιςια, από τθν οποία
να προκφπτει τεκμθριωμζνα θ επιτυχισ μετάβαςθ ςτθν
προτεινόμενθ. Οι εγκαταςτάςεισ και το προςωπικό του
αναδόχου όπου κα καταςκευαςτεί εξ’ ολοκλιρου το ςκάφοσ
κα πρζπει να είναι κατάλλθλα για τθ ναυπιγθςθ ςκαφϊν
τθσ κατθγορίασ του προςφερόμενου ςκάφουσ, τοφτου
αποδεικνυόμενου με πιςτοποιθτικό του Α.Ο. τθσ
παραγράφου 1.1.5 (καταςκευι ςε ςυνκικεσ αυςτθρά
ελεγχόμενθσ κερμοκραςίασ, υγραςίασ). Επίςθσ οι
εγκαταςτάςεισ του καταςκευαςτι να ζχουν άδεια
λειτουργίασ από αρμόδια αρχι που να είναι απολφτωσ
ςυναφισ με το αντικείμενο. Αντίγραφα τθσ εν λόγω άδειασ

NAI

και του εν λόγω πιςτοποιθτικοφ κα προςκομιςτοφν με τθν
τεχνικι προςφορά.
1.1.12: Σο προςφερόμενο ςκάφοσ κα πρζπει να είναι
πιςτοποιθμζνο κατ’ ελάχιςτο με CE κατθγορίασ Β ςφμφωνα
με τθν Ευρωπαϊκι Οδθγία 2013/53/ΕΕ όπωσ ζχει
τροποποιθκεί και ιςχφει (ανοιχτισ κάλαςςασ), οκτϊ (08)
μποφόρ, προερχόμενο από Αναγνωριςμζνο Οργανιςμό από
τθν Ελλθνικι Αρχι, μζλουσ του I.A.C.S. Σο πιςτοποιθτικό να
προςκομιςτεί με τθν παράδοςθ του ςκάφουσ.

ΝΑΙ

1.1.13: Κάκε τεχνικι προςφορά κα ςυνοδεφεται από
λεπτομερι περιγραφι του ςκάφουσ και των ναυπθγικϊν
χαρακτθριςτικϊν του, τα απαραίτθτα ςχζδια και τισ
προδιαγραφζσ των υλικϊν καταςκευισ και όλων των
αντικειμζνων που κα αποτελζςουν μζροσ τθσ καταςκευισ
και του εξοπλιςμοφ του ςκάφουσ. Ειδικότερα, θ τεχνικι
προςφορά κα ςυνοδεφεται από:

ΝΑΙ

1.1.13.1: χζδιο γενικισ διάταξθσ, όπου να φαίνεται θ
διάταξθ όλων των χϊρων, χωρθτικοτιτων δεξαμενϊν και
εξαρτθμάτων με λεπτομζρειεσ.

ΝΑΙ

1.1.13.2: χζδιο ςωςτικϊν και πυροςβεςτικϊν μζςων.

ΝΑΙ

1.1.13.3: Μελζτθ ανζλκυςθσ – ανακρζμαςθσ – ρυμοφλκθςθσ
ςκάφουσ.

ΝΑΙ

1.1.13.4: χζδια όλων των δικτφων του ςκάφουσ.

ΝΑΙ

1.1.13.5:
χζδιο μζςθσ και διαμικουσ τομισ και
καταςκευαςτικό ςχζδιο.

ΝΑΙ

1.1.13.6: Σα ςχζδια των παραγράφων από 1.1.13.1 ζωσ
1.1.13.5 κα πρζπει να είναι κατάλλθλα διαςταςιολογθμζνα
τουλάχιςτον υπό κλίμακα 1:25.

ΝΑΙ

1.1.13.7: Διλωςθ του υποψιφιου αναδόχου για τον τφπο
των κινθτιρων, ακολουκοφμενθ από τθν μπροςοφρα τουσ,
με τον οποίο επιτυγχάνονται οι βζλτιςτεσ επιδόςεισ του
ςκάφουσ, οι οποίεσ κα δθλωκοφν ςφμφωνα με τισ
παραγράφουσ 2.9 ζωσ 2.11 και 2.14.

ΝΑΙ

1.1.13.8: Πίνακα, ςτον οποίο κα αναφζρονται οι Κρατικζσ
Τπθρεςίεσ ι άλλοι φορείσ (εςωτερικοφ – εξωτερικοφ) που
ενδεχομζνωσ
κάνουν
χριςθ
των
ςυγκεκριμζνων
προςφερόμενων ςκαφϊν για αντίςτοιχο αντικείμενο που
περιγράφεται ςτθν παράγραφο 1.1.6.

ΝΑΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2:
ΣΚΑΦΟΣ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑ - ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
2.1: ΔΙΑΣΑΕΙ ΚΑΦΟΤ:
2.1.1: Σο ολικό μικοσ να ανζρχεται από δϊδεκα (12) ζωσ
δεκατρία (13) μζτρα. Σο ωφζλιμο μικοσ καταςτρϊματοσ να
είναι τουλάχιςτον δζκα (10) μζτρα. Μεγαλφτερο ωφζλιμο
μικοσ καταςτρϊματοσ άνω των δζκα (10) μζτρων κα
αξιολογθκεί, ςφμφωνα με τον πίνακα κριτθρίων
αξιολόγθςθσ.

ΝΑΙ
ΝΑΙ
Να
δθλωκεί

2.1.2: Σο ολικό πλάτοσ να ανζρχεται τουλάχιςτον ςε 3,40
μζτρα. Σο εςωτερικό πλάτοσ του καταςτρϊματοσ να είναι
τουλάχιςτον 2,40 μζτρα ςτο μζςο νομζα.

ΝΑΙ

2.2: Ο αρικμόσ των επιβαινόντων κα είναι τουλάχιςτον
δεκαζξι (16) άτομα. Μεγαλφτεροσ αρικμόσ επιβαινόντων κα
αξιολογθκεί κετικά, ςφμφωνα με τον πίνακα κριτθρίων
αξιολόγθςθσ.

NAI

2.3: Σο ωφζλιμο φορτίο του ςκάφουσ κα είναι τουλάχιςτον
τρεισ χιλιάδεσ κιλά (3000 Kg), το οποίο κα τεκμθριϊνεται
από τον υποψιφιο ανάδοχο με τθν κατάκεςθ τθσ τεχνικισ
προςφοράσ. Τψθλότερο βάροσ ωφζλιμου φορτίου κα
αξιολογθκεί κετικά, ςφμφωνα με τον πίνακα κριτθρίων
αξιολόγθςθσ.

Να
δθλωκεί

ΝΑΙ
Να
δθλωκεί

2.4: ΚΙΝΘΣΘΡΕ:

ΝΑΙ

2.4.1: Θ ιςχφσ πρόωςθσ των ςκαφϊν κα εξαςφαλίηεται από
τρεισ (03) τουλάχιςτον εξωλζμβιουσ κινθτιρεσ ναυτικοφ
τφπου, αναγνωριςμζνου καταςκευαςτικοφ οίκου, με
ατςάλινεσ (inox) ζλικεσ (προπζλεσ) και τα παρελκόμενά τουσ.
Να αναφερκεί ο καταςκευαςτισ και το μοντζλο των
προςφερόμενων ειδϊν.

ΝΑΙ

2.4.2: Οι κινθτιρεσ κα πρζπει να είναι νζασ τεχνολογίασ
(αμζςου ψεκαςμοφ καυςίμου) και ικανισ ιςχφοσ ϊςτε να
επιτυγχάνονται οι απαιτοφμενεσ επιδόςεισ.

ΝΑΙ

2.4.3: Σο καφςιμο των κινθτιρων κα πρζπει να είναι θ
Αμόλυβδθ Βενηίνθ.

ΝΑΙ

2.4.4: Οι κινθτιρεσ κα πρζπει να φζρουν όλα τα απαραίτθτα
θλεκτρονικά όργανα, ψθφιακισ τεχνολογίασ.

ΝΑΙ

2.5: Σο ςκάφοσ κα ζχει πλιρθ επιχειρθςιακι ικανότθτα ςε
κατάςταςθ καλάςςθσ (Sea State) κατά Douglas τζςςερα (04)
ςτθν ανοικτι κάλαςςα ςε όλεσ τισ διευκφνςεισ ανζμου και
ςε μετωπικοφσ και εγκάρςιουσ κυματιςμοφσ.

ΝΑΙ

2.6: Θ επιβιωςιμότθτα του ςκάφουσ κα είναι εξαςφαλιςμζνθ
ςε κατάςταςθ καλάςςθσ (Sea State) κατά Douglas
τουλάχιςτον ζξι (06) ςτθν ανοικτι κάλαςςα.

ΝΑΙ

2.7: Σο ςκάφοσ κα πρζπει να είναι ικανό να πλζει με κενοφσ
από αζρα αεροκαλάμουσ και ςτα ζξι (06) μποφόρ.

ΝΑΙ

2.8: Θ ακτίνα ενεργείασ κα είναι τουλάχιςτον τριακόςια (300)
ναυτικά μίλια με τθν υπθρεςιακι ταχφτθτα του ςκάφουσ ςε
κατάςταςθ πλιρουσ φόρτου (δϊδεκα (12) επιβαίνοντεσ με
τον εξοπλιςμό τουσ, υπολογιηόμενοσ ζκαςτοσ προσ 90 κιλά
και τισ δεξαμενζσ πλιρεισ). Προσ τοφτο, το ςκάφοσ κα φζρει
τουλάχιςτον δφο (02) κατάλλθλεσ δεξαμενζσ καυςίμου
προκειμζνου να ανταποκρίνονται ςε ανωτζρω απαίτθςθ και
προςαυξανόμενεσ 15% επιπλζον για λόγουσ αςφάλειασ.
Τψθλότερθ τιμι ακτίνασ ενζργειασ κα αξιολογθκεί κετικά,
ςφμφωνα με τον πίνακα κριτθρίων αξιολόγθςθσ.

ΝΑΙ
Να
δθλωκεί

2.9: Θ υπθρεςιακι ταχφτθτα του ςκάφουσ, με τθν οποία
υπολογίηεται θ ακτίνα ενεργείασ, κα είναι τουλάχιςτον
τριάντα πζντε (35) κόμβοι ςτο 80% τθσ μζγιςτθσ ςυνεχοφσ
ιςχφοσ των κινθτιρων, ςε κατάςταςθ πλιρουσ φόρτου, με
δϊδεκα (12) άτομα, με κακαρι γάςτρα και ςε κατάςταςθ
κάλαςςασ 0-2 κατά Douglas. Τψθλότερθ ταχφτθτα κα
αξιολογθκεί κετικά, ςφμφωνα με τον πίνακα κριτθρίων
αξιολόγθςθσ.

Να
δθλωκεί

2.10: Να δθλωκεί θ μζςθ τιμι κατανάλωςθσ των κινθτιρων
ςτισ ςυνκικεσ τθσ παραγράφου 2.9.

ΝΑΙ

2.11: Θ μζγιςτθ ταχφτθτα του ςκάφουσ κα είναι τουλάχιςτον
πενιντα πζντε (55) κόμβοι, ςτο 95% τθσ μζγιςτθσ ςυνεχοφσ
ιςχφοσ των κινθτιρων, ςε κατάςταςθ πλιρουσ φόρτου, με
δϊδεκα (12) άτομα, με κακαρι γάςτρα και ςε κατάςταςθ
κάλαςςασ 0-2 κατά Douglas. Τψθλότερθ ταχφτθτα κα
αξιολογθκεί κετικά, ςφμφωνα με τον πίνακα κριτθρίων
αξιολόγθςθσ.
2.12: Αεροκάλαμοσ:

ΝΑΙ

ΝΑΙ
Να
δθλωκεί

ΝΑΙ

2.12.1: Σο ςκάφοσ κα πρζπει να φζρει αεροκάλαμο
καταςκευαςμζνο από υλικά που να προςδίδουν μεγάλθ
αντοχι και ανκεκτικότθτα ςτθν τριβι, τθν επαφι και τθν
πρόςκρουςθ επί πλοίου κατά τθν διάρκεια διενζργειασ
νθοψίασ. Να περιγράφει ο τρόποσ καταςκευισ και τα υλικά
που κα χρθςιμοποιθκοφν.

ΝΑΙ

2.12.2: Ο αεροκάλαμοσ, εξωτερικά, κα πρζπει να φζρει
επιπρόςκετθ ελαςτικι και ανκεκτικι ηϊνθ ωσ πρόςκετθ
ενίςχυςθ ςτθν απορρόφθςθ κραδαςμϊν και προςταςία των
αεροκαλάμων, για τθν χριςθ που περιγράφεται ςτθν
ανωτζρω παράγραφο 2.12.1.

ΝΑΙ

2.12.3: Ο αεροκάλαμοσ να διακζτει τουλάχιςτον ζξι (06)
ςτεγανά διαμερίςματα με βαλβίδα πλιρωςθσ ςε κάκε ζνα
από αυτά και βαλβίδα εκτόνωςθσ τθσ πίεςθσ, ςτθν
περίπτωςθ επαφισ με άλλο πλωτό ναυπιγθμα.
Μεγαλφτεροσ αρικμόσ ςτεγανϊν διαμεριςμάτων του
αεροκαλάμου κα αξιολογθκεί κετικά, ςφμφωνα με τον
πίνακα κριτθρίων αξιολόγθςθσ.

Να
δθλωκεί

2.12.4: Ο αεροκάλαμοσ κα είναι ενιαίοσ, χωρίσ εγκάρςιεσ
ενϊςεισ και κα ζχει ικανό αρικμό βαλβίδων πλιρωςθσ, μία
για κάκε διαμζριςμα.

ΝΑΙ

2.12.5: Ο αεροκάλαμοσ να διακζτει, κατά μικοσ τθσ κορυφισ
του, αντιολιςκθτικά και ανκεκτικά ςτθν ςκλθρι χριςθ
επικζματα, για τθν επιβίβαςθ – αποβίβαςθ των ςτελεχϊν
του Λ-ΕΛ.ΑΚΣ. ςτο ςκάφοσ, αλλά κυρίωσ για τθν επιβίβαςθ –
αποβίβαςθ των ςτελεχϊν του Λ-ΕΛ.ΑΚΣ. ςε πλοίο κατά τθν
διενζργεια νθοψίασ, όπου απαιτείται θ αναμονι επί του
αεροκαλάμου με πλιρθ ατομικό φόρτο για τθν διενζργεια
τθσ επιχείρθςθσ.

ΝΑΙ

2.12.6: το εξωτερικό μζροσ του αεροκαλάμου και
εκατζρωκεν των πλευρϊν του ςκάφουσ κα υπάρχει
ςχοινοφόροσ, που να δθμιουργεί ηϊνεσ ανακρζμαςθσ και
περιςυλλογισ προςωπικοφ από τθν κάλαςςα.

ΝΑΙ

2.12.7: Σο υλικό πλιρωςθσ του αεροκαλάμου να αποτελείται
από ςυνδυαςμό αφροφ και αζρα κατάλλθλου για το
περιγραφόμενο ςκάφοσ.

ΝΑΙ

2.12.8: Να περιλαμβάνεται ποδαντλία ι χειραντλία διπλισ
ενζργειασ πλθρϊςεωσ αζρα των αεροκαλάμων.

ΝΑΙ

2.12.9: Να περιλαμβάνεται θλεκτροκίνθτθ αντλία πλιρωςθσ
αζρα
των αεροκαλάμων τάςεωσ 12v DC που κα

ΝΑΙ

ΝΑΙ

τροφοδοτείται από το θλεκτρικό δίκτυο του ςκάφουσ.
2.12.10: Ο αεροκάλαμοσ κα βρίςκεται άνωκεν τθσ ίςαλου
γραμμισ ςε ζμφορτθ κατάςταςθ.

ΝΑΙ

2.12.11: Ο αεροκάλαμοσ, εκατζρωκεν τθσ πλϊρθσ, κα
πρζπει να ςυγκρατείται επί τθσ γάςτρασ, με τουλάχιςτον δφο
(02) ιμάντεσ, προκειμζνου να μειωκεί το ενδεχόμενο
αποκόλλθςθσ του αεροκαλάμου από βίαιθ πρόςκρουςθ.
Είναι επικυμθτό θ φπαρξθ τζτοιων ιμάντων κακϋ όλο το
μικοσ του αεροκαλάμου.

ΝΑΙ

2.12.12: Σο χρϊμα του αεροκαλάμου κακϊσ και
επιπρόςκετεσ ςθμάνςεισ επί του ςκάφουσ κα κακοριςτοφν
από τθν Ανακζτουςα Αρχι κατά τθν υπογραφι τθσ
φμβαςθσ.

ΝΑΙ

2.12.13: Σο πιςτοποιθτικό καταλλθλόλθτασ από τον Α.Ο.
μζλοσ I.A.C.S για το υλικό του αεροκαλάμου απαιτείται να
υποβλθκεί με τθν τεχνικι προςφορά.

ΝΑΙ

2.12.14: Να παραδοκεί κιτ επιςκευισ του αεροκαλάμου.

ΝΑΙ

2.13: Γάςτρα:

ΝΑΙ

2.13.1: Σο υλικό καταςκευισ τθσ γάςτρασ του ςκάφουσ κα
είναι από ειδικά ενιςχυμζνα ςυνκετικά υλικά (HIGH TECH
COMPOSITE MATERIAL-KEVLAR) ι FRP-GRP ι ςυνδυαςμό των
ανωτζρω υλικϊν, με ενδυναμϊςεισ, ςφμφωνα με τα
εγκεκριμζνα από τον
Αναγνωριςμζνο
Οργανιςμό
καταςκευαςτικά (CONSTRUCTIONAL) ςχζδια. Θ ρθτίνθ και τα
υαλοχφάςματα που κα χρθςιμοποιθκοφν κα είναι αρίςτθσ
ποιότθτασ και κα ςυνοδεφονται από τα απαιτοφμενα
πιςτοποιθτικά, κατά το ςτάδιο υποβολισ τθσ τεχνικισ
προςφοράσ. Να αναφερκεί ρθτά το υλικό καταςκευισ.

ΝΑΙ

2.13.2: Οι ρθτινικζσ επιςτρϊςεισ τθσ γάςτρασ και ο
πολυμεριςμόσ τθσ πρζπει να καταςκευαςτοφν ςε
ενδεδειγμζνεσ ςυνκικεσ κερμοκραςίασ και υγραςίασ, ϊςτε
να επιτευχκοφν οι μζγιςτεσ δυνατζσ αντοχζσ. Μζκοδοσ
καταςκευισ με ςφςτθμα ζγχυςθσ
τφπου «VACUUM
INFUSION» κα αξιολογθκεί κετικά, ςφμφωνα με τον πίνακα
κριτθρίων αξιολόγθςθσ.

Να
δθλωκεί

2.13.3: Σο χρϊμα τθσ γάςτρασ – ςκάφουσ κα κακοριςτεί από
τθν Ανακζτουςα Αρχι κατά τθν υπογραφι τθσ φμβαςθσ.

ΝΑΙ

2.13.4: Σο STRIGER (ςαςί) τθσ λζμβου, τα ςτεγανά, τα
διαχωριςτικά, το πάτωμα κα είναι καταςκευαςμζνα από

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ελαφριά ςυνκετικά υλικά. Να
καταςκευισ κακενόσ εκάςτου.

αναφερκεί

το

υλικό

2.13.5: Θ γάςτρα κα πρζπει να είναι καταςκευισ τφπου
«Deep-V».

ΝΑΙ

2.13.6: Θ γάςτρα του ςκάφουσ να ζχει τουλάχιςτον τρία (03)
ςτεγανά διαμερίςματα, με δικι του ανεξάρτθτθ
θλεκτροκίνθτθ αντλία άντλθςθσ υδάτων το κάκε ςτεγανό. Θ
ελάχιςτθ αντλθτικι ικανότθτα τθσ κάκε αντλίασ να είναι
τζςςερα (04) m3/h. Επιπλζον το ςκάφοσ να φζρει
τουλάχιςτον μια (01) χειροκίνθτθ αντλία. Να αναφερκεί ο
καταςκευαςτισ και το μοντζλο για όλεσ τισ προςφερόμενεσ
αντλίεσ.

ΝΑΙ

2.13.7:
Θ γάςτρα κα πρζπει να ζχει αντιοςμωτικι
προςταςία. Προσ τοφτο απαιτείται θ χοριγθςθ βεβαίωςθσ
από τον καταςκευαςτι με τθν κατάκεςθ του φακζλου τθσ
τεχνικισ προςφοράσ.

ΝΑΙ

2.13.8: Σο ςκάφοσ κα πρζπει να ζχει ςχεδιαςτεί και
καταςκευαςτεί με τζτοιο τρόπο ϊςτε να δφναται να
αερομεταφερκεί, όντασ ανακρεμαςμζνο από ελικόπτερο. Σο
ςφςτθμα ανακρζμαςθσ (ςυρματόςχοινα, κρίκοι, ναυτικά
κλειδιά, κεντρικό
κρίκο
ανακρζμαςθσ, κλπ) να
περιλαμβάνεται. Να υποβλθκεί ςχετικι μελζτθ από τον
ανάδοχο κατά τθν υποβολι τθσ τεχνικισ προςφοράσ
εγκεκριμζνθ από τον Α.Ο. τθσ παραγράφου 1.1.5.

ΝΑΙ

2.14: Θ κάκε μθχανι κα πρζπει να μπορεί να λειτουργεί
ξεχωριςτά και να αναπτφςςει ταχφτθτα το ςκάφοσ,
τουλάχιςτον δϊδεκα (12) κόμβων με τζςςερισ (04)
επιβαίνοντεσ και πλθρότθτα καυςίμου.

ΝΑΙ

2.15: Οι κινθτιρεσ κα πρζπει να καλφπτονται ςτθ πρφμνθ
από ανοξείδωτθ αποςπϊμενθ μπάρα (προφυλακτιρα)
διαμζτρου τουλάχιςτον 40 mm.

ΝΑΙ

2.16: Θ πλϊρθ του ςκάφουσ κα πρζπει να φζρει ειδικι
πρόςκετθ (εκτόσ του αεροκαλάμου), ενιςχυμζνθ καταςκευι
από ελαςτικό ςυμπαγζσ υλικό ςτο τελείωμα τθσ που κα
εδράηεται ςτθ γάςτρα του ςκάφουσ για κάκετθ επαφι με
πλοίο, ςτακεροποιθμζνθ επαφι με πλοίο και ενδεχόμενθ
ϊκθςθ αντικειμζνων. Επιπρόςκετα θ πλϊρθ, ζωσ το κάτω
μζροσ τθσ, να φζρει εξωτερικι ενίςχυςθ από υλικό τφπου
KEVLAR για τισ περιπτϊςεισ εκοφςιασ προςαιγιάλωςθσ
κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν Ανακζτουςα Αρχι.

ΝΑΙ

2.17: Όλεσ οι κυρίδεσ εντόσ του ςκάφουσ κα είναι
καταςκευαςμζνεσ από GRP ι υλικό ιςοδφναμθσ αντοχισ και
κα είναι απολφτωσ ςτεγανζσ. Να αναφερκεί το υλικό
καταςκευισ.

ΝΑΙ

2.18: Σο κατάςτρωμα κα είναι κατάλλθλο για τθσ ανάγκεσ
ςκαφϊν ανάλογου τφπου. Θα διαςφαλίηεται (α) θ
αντιολιςκθτικότθτα, (β) θ ταχεία αποςτράγγιςθ των υδάτων,
(γ) θ προςταςία δικτφων και ςωλθνϊςεων, εν κινιςει και εν
ςτάςθ, ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ απρόςκοπτθ κυκλοφορία
επί αυτοφ.

ΝΑΙ

2.19: Σα δάπεδα των χϊρων του ςκάφουσ που κα
χρθςιμοποιοφνται για τθν διζλευςθ ι και εργαςία του
πλθρϊματοσ κα ζχουν αντιολιςκθτικι επιφάνεια.

ΝΑΙ

2.20: Σο ςκάφοσ να φζρει μελζτθ ςτεγανισ υποδιαίρεςθσ με
ςυντελεςτι τουλάχιςτον F=1 για το μζγιςτο βφκιςμα
λειτουργίασ. Θ μελζτθ κα υπογραφεί από διπλωματοφχο
ναυπθγό – μθχανολόγο μθχανικό, εγγεγραμμζνου μζλουσ
ΣΕΕ ι από τον Αναγνωριςμζνο Οργανιςμό. Σο εςωτερικό των
ςτεγανϊν διαμεριςμάτων να είναι επικαλυμμζνο με
κατάλλθλο επίςτρωμα από υλικό που δεν επιτρζπει τθν
υγραςία να ειςχωρεί. Να δθλωκεί το υλικό με τθν κατάκεςθ
τθσ τεχνικισ προςφοράσ. Θ ανωτζρω μελζτθ κα υποβλθκεί
κατά το ςτάδιο τθσ τεχνικισ προςφοράσ.

ΝΑΙ

2.21: το πρωραίο τμιμα του ςκάφουσ κα υφίςταται
αποκθκευτικόσ χϊροσ για τθν άγκυρα (ςτρίτςο), το οποίο κα
είναι επενδυμζνο εςωτερικά με λάςτιχο για προςταςία και
κα αποχετεφεται ςτθ κάλαςςα (αυτοςτραγγιηόμενοσ). Μζςα
ςτο ςτρίτςο κα υπάρχει ανοξείδωτθ δζςτρα όπου με ναυτικό
ανοξείδωτο κλειδί κα είναι δεμζνο το άκρο τθσ αλυςίδασ τθσ
άγκυρασ (τελείωμα τθσ καδζνασ).

ΝΑΙ

2.22: τθν πλϊρθ
κα υπάρχει τουλάχιςτον μία (01)
ανοξείδωτθ, βαρζωσ τφπου, δζςτρα πρόςδεςθσ (μπίτα).

ΝΑΙ

2.23: Θ πρόςβαςθ ςτουσ αποκθκευτικοφσ χϊρουσ κα γίνεται
από ανοιγόμενεσ κυρίδεσ. Μζςα ςτουσ αποκθκευτικοφσ
χϊρουσ κα υπάρχουν αρκετά ςθμεία πρόςδεςθσ υλικϊν.
Όλοι οι αποκθκευτικοί χϊροι, που ζχουν πρόςβαςθ από το
κατάςτρωμα, κα είναι κατά το δυνατόν ςτεγανοί (κα φζρουν
ελαςτικι τςιμοφχα).

ΝΑΙ

2.24: τθν πρφμνθ κα υπάρχουν τουλάχιςτον δφο (02),
βαρζωσ τφπου, ανοξείδωτεσ δζςτρεσ πρόςδεςθσ (μπίτεσ).

ΝΑΙ

2.25: Θα υπάρχει ςφςτθμα προςταςίασ από θλεκτρόλυςθ
όλων των μεταλλικϊν μερϊν και εξαρτθμάτων των ςκαφϊν,
ςφμφωνα με ειδικι μελζτθ εγκεκριμζνθ από διπλωματοφχο
ναυπθγό – μθχανολόγο μθχανικό, εγγεγραμμζνο μζλοσ ΣΕΕ.

ΝΑΙ

2.26: Να υφίςτανται εξωτερικοί κρίκοι επί τθσ γάςτρασ, δφο
(02) πρϊρα και δφο (02) πρφμα, κατάλλθλοι για ρυμοφλκθςθ
του ςκάφουσ και ανζλκυςι του επί τρζιλερ.

ΝΑΙ

2.27: Σο ςκάφοσ να φζρει ςτο κατάςτρωμά ενιςχυμζνουσ,
ανοξείδωτουσ κρίκουσ (δζςτρεσ) τουλάχιςτον τζςςερεισ (04)
ανά πλευρά με ςκοπό τθν αςφάλιςθ υλικϊν.

ΝΑΙ

2.28: Να υφίςτανται ενιςχυμζνοι, ανοξείδωτοι κρίκοι
(δζςτρεσ) πρόςδεςθσ
προςτατευτικϊν
μπαλονιϊν,
εξωτερικά του ςκάφουσ επί των αεροκαλάμων, τουλάχιςτον
πζντε (05) ςε κάκε πλευρά, για τθν πρόςδεςθ
παραβλθμάτων.

ΝΑΙ

2.29: Να υφίςτανται κατάλλθλεσ κυρίδεσ επικεϊρθςθσ,
κακϊσ και κατάλλθλα ενδεικτικά, καταμετρθτικά και
εξαεριςτικά για όλεσ τισ δεξαμενζσ και τα ςτεγανά του
ςκάφουσ.

ΝΑΙ

2.30: Να υφίςταται αποκθκευτικόσ χϊροσ για τουλάχιςτον
ζξι (06) παραβλιματα.

ΝΑΙ

2.31: Σο ςκάφοσ κα ζχει ςτθ πλϊρθ, άγκυρα ΙΝΟΧ, βάρουσ
τουλάχιςτον 7,5 Kg, τφπου Bruce, με εξιντα (60) μζτρα
καδζνα γαλβανιηζ 8mm, με ςτριφτάρι inox και stop
αςφαλείασ ανοξείδωτο για τθν άγκυρα.

ΝΑΙ

2.32: Σο ςκάφοσ κα ζχει ςτθ πρφμνθ, άγκυρα γαλβανιηζ,
βάρουσ τουλάχιςτον 5kg, τφπου Bruce, με ζξι (06) μζτρα
καδζνα γαλβανιηζ 6mm, με ςτριφτάρι inox και τριάντα (30)
μζτρα ςχοινί πλεκτό Α ποιότθτασ ναυτιλιακό διαμζτρου Φ 12
mm.

ΝΑΙ

2.33: Σο ςκάφοσ κα πρζπει να φζρει πτερφγια (flaps) INOX,
κατάλλθλου μικουσ και πλάτουσ, αλλά όχι μικρότερων από
40 cmx 25cm, τα οποία κα λειτουργοφν μζςω αντλίασ
λαδιοφ.

ΝΑΙ

2.34: Σο ςκάφοσ να διακζτει δεξαμενι γλυκοφ νεροφ
τουλάχιςτον 50 λίτρων με ςπιράλ τουλάχιςτον δφο (02)
μζτρων και τθλζφωνο ντουσ.

ΝΑΙ

2.35: Να φζρονται δφο (02) πυροςβεςτιρεσ ξθράσ κόνεωσ,

ΝΑΙ

ενόσ (01) κιλοφ ζκαςτοσ, ο ζνασ τοποκετθμζνοσ ςτθν
κονςόλα διακυβζρνθςθσ και ο άλλοσ ςε κζςθ άμεςθσ
πρόςβαςθσ από τον κυβερνιτθ ι τον ςυγκυβερνιτθ.
Επιπλζον δφο (02) πυροςβεςτιρεσ ξθράσ κόνεωσ, τριϊν (03)
κιλϊν ζκαςτοσ.
2.36: Να φζρονται πζντε (05) ςχοινιά, των δεκαπζντε (15)
μζτρων ζκαςτο, Φ 10 mm.

ΝΑΙ

2.37: Να φζρεται μία (01) πλωτι άγκυρα, διαςτάςεων 1,80 x
1,40 m τουλάχιςτον, με ςχοινί πζντε (05) μζτρων Φ. 10mm.

ΝΑΙ

2.38: Να φζρονται ζξι (06) μπαλόνια προςταςίασ πλευρικά,
φουςκωτά με βαλβίδα διαςτάςεων: μικοσ 62cm, διάμετροσ
20 cm.

ΝΑΙ

2.39: Να φζρονται δζκα (10) βεγγαλικά χειρόσ, ερυκροφ
χρϊματοσ, πζντε (05) φωτοβολίδεσ αλεξιπτϊτου ερυκρζσ,
πζντε (05) φωτοβολίδεσ αλεξιπτϊτου λευκζσ (φωτιςτικζσ)
και τρία καπνογόνα, πορτοκαλί καπνοφ, εγκεκριμζνου τφπου,
ιςχφοσ τουλάχιςτον δφο (02) ετϊν από τθν θμερομθνία
παράδοςθσ του ςκάφουσ.

ΝΑΙ

2.40: Να φζρονται δεκατζςςερα (14) ςωςίβια εγκεκριμζνου
τφπου.

ΝΑΙ

2.41: Να φζρονται δφο (02) κυκλικά ςωςίβια εγκεκριμζνα
κατά Δ SOLAS ‘74, όπωσ ιςχφει, με ςχοινί δζκα (10) μζτρων
ζκαςτο Φ. 08mm.

ΝΑΙ

2.42: Να φζρεται ζνασ (01) γάντηοσ με τθλεςκοπικό κοντάρι
αλουμινίου.

ΝΑΙ

2.43: Να φζρεται ζνασ (01) κάδοσ πλαςτικόσ με ςχοινί δφο
(02) μζτρων.

ΝΑΙ

2.44: Να φζρονται δφο (02) ςειρζσ θλεκτρικϊν αςφαλειϊν.

ΝΑΙ

2.45: Να παραδοκοφν με το ςκάφοσ τα κάτωκι υλικά:

ΝΑΙ

2.45.1: Δφο (02) ςωλθνάρια ι ςπρζι ςιλικόνθσ.

ΝΑΙ

2.45.2: Ζνα (01) κιβϊτιο με ςωλθνάρια γράςου κατάλλθλο
για τισ κφριεσ μθχανζσ και γραςαδόρο.

ΝΑΙ

2.45.3: Ζνα (01) κιβϊτιο με ςπρζι κακαριςμοφ και
ςυντιρθςθσ θλεκτρικϊν μερϊν κινθτιρων.

ΝΑΙ

2.45.4: Ζνα (01) κιβϊτιο με φιάλεσ ςυμπλιρωςθσ υγρϊν

ΝΑΙ

trim.
2.45.5: Αντίςτοιχεσ των κινθτιρων, ανταλλακτικζσ πτερωτζσ
αντλίασ νεροφ ψφξθσ «ιμπζλερ» κυρίων μθχανϊν.

ΝΑΙ

2.45.6: Αντίςτοιχεσ των κινθτιρων, ανταλλακτικζσ ςειρζσ
ανοδίων.

ΝΑΙ

2.45.7: Μία (ςειρά) ανταλλακτικϊν λαμπτιρων για τα φϊτα
ναυςιπλοΐασ.

ΝΑΙ

2.45.8: Απόκεμα (stock) λαδιοφ μθχανϊν για εκατό (100)
ϊρεσ λειτουργίασ. Να αναφερκεί το είδοσ και θ ποςότθτα.

ΝΑΙ

2.45.9: Ζνα (01) κιβϊτιο με φιάλεσ βαλβολίνθσ (λίτρου),
ςυνοδευόμενο από ςυςκευι ζκχυςθσ.

ΝΑΙ

2.45.10:
Αντίςτοιχα των κινθτιρων, ανταλλακτικά ςετ
φίλτρων υδατοπαγίδων.

ΝΑΙ

2.46: Σα υλικά των παραγράφων 2.45.1 ζωσ 2.45.10 δεν κα
χρθςιμοποιθκοφν κατά τθ διάρκεια του χρόνου εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ.

ΝΑΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3:
ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΣΚΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΡΑΕΛΚΟΜΕΝΑ:
3.1: τθν πλϊρθ του ςκάφουσ κα φζρεται μία (01) βάςθ
πολυβόλου όπλου. Θ βάςθ κα ςυνοδεφεται από:
α) Κεφαλι προςαρμογισ όπλου τφπου FN/MAG 58.
β) Κεφαλι προςαρμογισ όπλου τφπου BROWNING M2
HΒ/QCB.
Αμφότερεσ οι κεφαλζσ κα ςυνοδεφονται από αςπίδιο
προςταςίασ του ςκοπευτι το οποίο να ζχει επίπεδο
προςταςίασ κατά το πρότυπο ΝΑΣΟ AEP-55 STANAG 4569
level ΙΙ. Προσ τοφτο απαιτείται βεβαίωςθ του καταςκευαςτι
των πλακϊν κωράκιςθσ κατά το εν λόγω πρότυπο. Θ
βεβαίωςθ να προςκομιςκεί με τθν παράδοςθ του ςκάφουσ.

ΝΑΙ

3.2: το μζςο του ακροπρυμναίου τμιματοσ του ςκάφουσ
κα φζρεται μία (01) βάςθ πολυβόλου όπλου. Θ βάςθ κα
ςυνοδεφεται από κεφαλι προςαρμογισ όπλου τφπου
FN/MAG 58 (επιπλζον τθσ κεφαλισ τθσ παραγράφου 3.1),
χωρίσ αςπίδιο προςταςίασ του ςκοπευτι.

ΝΑΙ

3.3: Κονςόλα διακυβζρνθςθσ:

ΝΑΙ

3.3.1: το πρωραίο τμιμα του ςκάφουσ και πίςω από τθν
εμπρόςκια βάςθ του πολυβόλου όπλου, κα τοποκετθκεί θ
κονςόλα διακυβζρνθςθσ. Εκατζρωκεν τθσ κονςόλασ κα
υπάρχει ελεφκεροσ χϊροσ διζλευςθσ για το πλιρωμα
τουλάχιςτον ςαράντα (40) εκατοςτϊν.

ΝΑΙ

3.3.2: Θ κονςόλα κα φζρει κωράκιςθ επί των τριϊν πλευρϊν
τθσ κατά το πρότυπο ΝΑΣΟ AEP-55 STANAG 4569 ΙΙ. Προσ
τοφτο απαιτείται βεβαίωςθ του καταςκευαςτι των πλακϊν
κωράκιςθσ κατά το εν λόγω πρότυπο. Οι πλάκεσ κωράκιςθσ
ζμπροςκεν και ςτα πλάγια κα πρζπει να είναι
προςκαφαιροφμενεσ. Θ βεβαίωςθ να προςκομιςκεί με τθν
παράδοςθ του ςκάφουσ.

ΝΑΙ

3.3.3: Επί τθσ κονςόλασ διακυβζρνθςθσ κα υπάρχει
τοποκετθμζνθ αναδιπλοφμενθ μεταλλικι καταςκευι ςτθν
οποία
κα
βρίςκονται
προςαρτθμζνοι
τρεισ
προςκαφαιροφμενοι υαλοπίνακεσ για τθν προςταςία του
πλθρϊματοσ (ζνασ (01) εμπρόςκιοσ και δφο (02) πλευρικοί).
Μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ςε διάςτθμα δζκα (10)
θμερϊν να υποβλθκεί από τον ανάδοχο λεπτομερζσ ςχζδιο
ςτο οποίο να περιγράφεται θ προαναφερκείςα μεταλλικι
καταςκευι κακϊσ και θ μζκοδοσ αναδίπλωςισ τθσ, προσ
ζγκριςθ από τθν Ανακζτουςα Αρχι.

ΝΑΙ

3.3.4: Θ μεταλλικι καταςκευι κα φζρει ςκζπαςτρο
προςταςίασ για τουλάχιςτον δφο (02) μζλθ του πλθρϊματοσ
(Κυβερνιτθ –υγκυβερνιτθ).

ΝΑΙ

3.3.5: Οι υαλοπίνακεσ τθσ παραγράφου 3.3.3. και το
ςκζπαςτρό τθσ παραγράφου 3.3.4. κα φζρουν κωράκιςθ
κατά το πρότυπο ΝΑΣΟ AEP-55 STANAG 4569 ΙΙ. Προσ τοφτο
απαιτείται βεβαίωςθ του καταςκευαςτι των πλακϊν
κωράκιςθσ κατά το εν λόγω πρότυπο. Θ βεβαίωςθ να
προςκομιςκεί με τθν παράδοςθ του ςκάφουσ.

ΝΑΙ

3.3.6: Εκτόσ των υαλοπινάκων τθσ παραγράφου 3.3.3. να
παραδοκεί αντίςτοιχοσ αρικμόσ υαλοπινάκων ιδίων
διαςτάςεων τφπου securit ι ιςοδφναμο για τθ χριςθ τουσ
αντί του κωρακιςμζνου.

ΝΑΙ

3.3.7: Όλθ θ μεταλλικι καταςκευι με τον φερόμενο
εξοπλιςμό, να είναι αναδιπλοφμενθ προσ τα εμπρόσ από τθν
κονςόλα διακυβζρνθςθσ. Για τον λόγο αυτό να λθφκεί
ιδιαίτερθ μζριμνα για καταςκευι επί του ιςτοφ που να
προςτατεφει τον εξοπλιςμό ναυςιπλοΐασ (ραντάρ – κερμικι
κάμερα – φωτιςμοφσ – μπάρεσ κλπ). τθν αναδιπλοφμενθ
κζςθ δεν κα πρζπει να εμποδίηεται ο χειριςτισ του

ΝΑΙ

εμπρόςκιου πολυβόλου. Nα αςφαλίηει ο ιςτόσ επί του
καταςτρϊματοσ ϊςτε να αποτρζπεται θ μετακίνθςθ του,
κατά τθν αερομεταφορά θ κατά τθν διάρκεια νθοψίασ με
δυςμενείσ καιρικζσ ςυνκικεσ.
3.4: Ο χϊροσ διακυβζρνθςθσ για τουσ δφο (02) χειριςτζσ, κα
διακζτει δφο (02) κακίςματα ανατομικά με πλευρικι ςτιριξθ
(bucket seats). Θα πρζπει να ρυκμίηονται υψομετρικά και
ταυτόχρονα ςε δφο κζςεισ–θμιόρκια και κακιςτι. Να είναι
κακίςματα
ανάρτθςθσ με ρφκμιςθ ανάκαμψθσ και
ςυμπίεςθσ αποςβεςτιρα κραδαςμϊν. Σο χρϊμα τουσ να
είναι μαφρο και θ ταπετςαρία τουσ από διαπνζον υλικό. Να
φζρουν ηϊνεσ αςφαλείασ τεςςάρων ςθμείων. Να φζρουν,
εκατζρωκεν υποβραχιόνια τφπου Heavy Duty που να είναι
ρυκμιηόμενα ςε πολλοφσ άξονεσ και
να είναι
καταςκευαςμζνα για να ςτθρίηονται οι χειριςτζσ και ςτθν
όρκια ςτάςθ, πάνω τουσ, φζροντασ και πιςτολοειδι λαβι,
εάν απαιτθκεί από τθν φφςθ τθσ επιχείρθςθσ. Να διακζτουν
προςκαφαιροφμενθ κικθ για προςαρμογι τθσ ταμπλζτασ
(tablet) τθσ παραγράφου 4.9. Σο travel τθσ αντικραδαςμικισ
βάςθσ κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον (8 in).

ΝΑΙ

3.5. Ακολοφκωσ των δφο κακιςμάτων των χειριςτϊν του
ςκάφουσ και ζωσ τθν πρφμνθ, επί του καταςτρϊματοσ, κα
φζρεται κατάλλθλθ διάταξθ από τρείσ (03) ςιδθροτροχιζσ –
ράγεσ (κατά το διάμθκεσ του ςκάφουσ), επί αυτϊν κα
τοποκετοφνται τα κακίςματα των επιχειρθςιακϊν ομάδων
κακϊσ και υλικά που χρθςιμοποιοφνται για τακτικζσ
επιχειριςεισ και νθοψίεσ. Σο ςφςτθμα αυτό προςδίδει
πολυμορφικότθτα όςον αφορά προςκαφαίρεςθ –
μετακίνθςθ κακιςμάτων και εξοπλιςμοφ.

ΝΑΙ

3.6: τισ ςιδθροτροχιζσ – ράγεσ κα φζρονται τοποκετθμζνα
δϊδεκα (12) προςκαφαιροφμενα κακίςματα, τρεισ (03)
διαμικεισ ςειρζσ των τεςςάρων (04) κακιςμάτων εκάςτθ. Σα
κακίςματα κα είναι τφπου Marine Jockey. Να φζρουν υψθλι
πλάτθ για μζγιςτθ άνεςθ και ςτιριξθ. Σα κακίςματα να
φζρουν ςφςτθμα ανάρτθςθσ για απόςβεςθ των κραδαςμϊν.
Ζκαςτο κάκιςμα να εδράηεται επί κυτίου, όγκου τουλάχιςτον
ΝΑΙ
30 λίτρων με ςτεγανό πορτάκι για τθν τοποκζτθςθ ατομικοφ Να δθλωκεί
εξοπλιςμοφ και προςωπικϊν αντικειμζνων. Ζκαςτο κάκιςμα
να φζρει ηϊνθ αςφαλείασ, 2 ςθμείων, αεροπορικοφ τφπου,
με πόρπθ ταχείασ αποδζςμευςθσ. Οι πλάτεσ των
κακιςμάτων να φζρουν χειρολαβζσ. Σα τρία κακίςματα τθσ
πρϊτθσ ςειράσ να φζρουν ζμπροςκεν χειρολαβι. Σο χρϊμα
των κακιςμάτων να είναι μαφρο και θ το υλικό καταςκευισ
τουσ αδιάβροχο. Να φζρουν επιπρόςκετα κάλυμμα, μαφρου
χρϊματοσ από υλικό τφπου Cordura ι ιςοδφναμο, για

μεγιςτοποίθςθ τθσ προςταςίασ από το καλαςςινό νερό αλλά
και τθν προςταςία από τθν τριβι. Μεγαλφτεροσ αρικμόσ
κακιςμάτων τφπου Marine Jockey κα αξιολογθκεί κετικά,
ςφμφωνα με τον πίνακα κριτθρίων αξιολόγθςθσ.
3.7: Κονςόλα διακυβζρνθςθσ (θ καταςκευι τθσ ζχει
περιγραφεί ςτθν παράγραφο 3.3) με τον κάτωκι φερόμενο
εξοπλιςμό:

ΝΑΙ

3.7.1: Σο ςκάφοσ κα φζρει θλεκτροχδραυλικό τιμόνι βαρζωσ
τφπου. Θα υπάρχει κατάλλθλθ κζςθ τοποκετιςεωσ διπλοφ
χειριςτθρίου βαρζωσ τφπου, χωνευτό και των παρελκομζνων
οργάνων (χωνευτϊν). Σα καλϊδια ι λοιπά εξαρτιματα που
είναι απαραίτθτα ϊςτε να ςυνδεκεί με τον κινθτιρα κα
περνοφν μζςα από κανάλι ςτο εςωτερικό τθσ κονςόλασ και
εν ςυνεχεία κάτω από το πάτωμα.

ΝΑΙ

3.7.2: Πίνακα ςτεγανό, κατάλλθλο για χριςθ από ανοιχτοφ
τφπου ςκάφθ, με αςφαλειοδιακόπτεσ τουλάχιςτον ζξι (06)
κζςεων με ενδείξεισ LED, τουλάχιςτον δφο (02) ςτεγανζσ
πρίηεσ παροχισ δϊδεκα (12) volt και τουλάχιςτον δφο (02)
πρίηεσ USB 12 Volt.

ΝΑΙ

3.7.3: Όργανα ψθφιακά: τροφόμετρο για κάκε κινθτιρα,
μετρθτι ςτάκμθσ καυςίμου ςυνδεδεμζνο με τθν δεξαμενι ι
τισ δεξαμενζσ καυςίμου, ταχφμετρο, μετρθτζσ κλίςθσ trim,
κερμόμετρα νεροφ, οπτικζσ ενδείξεισ και εξαρτιματα
αςφαλείασ, όπωσ: Διακόπτθ παραλλθλιςμοφ μπαταριϊν,
διακόπτθ ζκτακτθσ ανάγκθσ που κα προςδζνεται ςτο
χειριςτι, ςφςτθμα μθ εκκίνθςθσ τθσ μθχανισ με κίνθςθ
πρόςω ι ανάποδα (starting gear protection), δείκτθ χαμθλισ
ςτάκμθσ λαδιοφ ςτθν τάπα αναπλιρωςθσ λαδιοφ, βομβθτι
και οπτικι ζνδειξθ προειδοποίθςθσ υπερκζρμανςθσ των
κινθτιρων, περιοριςτι ςτροφϊν λόγω υπερκζρμανςθσ των
κινθτιρων, κόφτθ ςτροφϊν λόγω εξόδου τθσ προπζλασ από
το νερό. Να αναφερκεί ο καταςκευαςτισ και το μοντζλο
κακενόσ εκάςτου από τα προςφερόμενα είδθ.

ΝΑΙ

3.7.4: υςκευι Π/Δ VHF/DSC τφπου marine, αδιάβροχθ ςτθν
οποία κα παρζχεται με αυτόματα μζςα θ κζςθ του ςκάφουσ
και κεραία κατάλλθλθ για χριςθ από ανοιχτοφ τφπου ςκάφθ.
Να φζρει ψθφιακό επιλογζα κλιςθσ. Να φζρει
ενςωματωμζνο ςφςτθμα AIS με παροχι πλθροφοριϊν
χάρτθ. Να ζχει ενςωματωμζνθ θχθτικι ειδοποίθςθ. Να
διακζτει ενςφρματθ και αςφρματθ επζκταςθ για ακουςτικά.
Να φζρει ενςωματωμζνο ςφςτθμα
GPS/GNSS με
δυνατότθτα ςφνδεςθσ εξωτερικισ κεραίασ. Να φζρεται και
εξωτερικι κεραία GPS. Να ζχει τθν δυνατότθτα ςφνδεςθσ ςε

ΝΑΙ

δίκτυο με τα υπόλοιπα όργανα. Να διακζτει ζξοδο ιχου για
ςφνδεςθ εξωτερικοφ θχείου. Να φζρεται εξωτερικό θχείο.
Να φζρεται ενςφρματο αλλά και δφο (02) αςφρματα
μικρόφωνα. Να διακζτει κφρα τφπου ΝΜΕΑ2000 ι
ΝΜΕΑ0183 για διαςφνδεςθ και ςυνεργαςία με τισ υπόλοιπεσ
θλεκτρονικζσ ςυςκευζσ. Να αναφερκεί ο καταςκευαςτισ και
το μοντζλο.
3.7.5: Μαγνθτικι πυξίδα φωτιηόμενθ (dimmer) ελαχίςτθσ
διαμζτρου δεκατεςςάρων (14) εκατοςτϊν, εγκατεςτθμζνθ ςε
ευδιάκριτο για τον χειριςτι του ςκάφουσ ςθμείο, κατάλλθλθ
για ταχφτθτεσ άνω των 55 κόμβων και για ςκάφθ ανοιχτοφ
τφπου. Να αναφερκεί ο καταςκευαςτισ και το μοντζλο.

ΝΑΙ

3.7.6: Θα υπάρχουν κατάλλθλεσ ανοξείδωτεσ χειρολαβζσ για
τθν ςυγκράτθςθ των επιβαινόντων.

ΝΑΙ

3.7.7: Ζνα (01) Marine Radar τφπου Doppler - WiFi (Steady
state Radome) με δυνατότθτα αυτόματθσ παρακολοφκθςθσ
ςτόχων (MARPA system) και αιςκθτιρα κατεφκυνςθσ
(Heading Sensor). Να φζρεται ζγχρωμθ οκόνθ αφισ
τουλάχιςτον 12ϋϋ (ιντςϊν), ανάλυςθσ HD. Να είναι
κατάλλθλθ για ςκάφθ υψθλϊν ταχυτιτων, με ευκρινείσ
ενδείξεισ, ςτεγανι και χωνευτι. Θ οκόνθ να προςαρμόηεται
αυτόματα ςτισ μεταβαλλόμενεσ ςυνκικεσ περιβάλλοντοσ και
καλάςςθσ. Σο ςφςτθμα αυτόματθσ παρακολοφκθςθσ ςτόχων
να μπορεί να παρακολουκεί αυτόματα τουλάχιςτον δζκα
(10) ςτόχουσ. Θ μζγιςτθ εμβζλεια και θ ικανοποιθτικι
απόδοςθ του Radar, να φτάνει τα 24 ναυτικά μίλια. Θ
ελάχιςτθ εμβζλεια του να είναι τα 10 μζτρα, ϊςτε να
ανιχνεφει επαφζσ για πλοιγθςθ με μθδενικι ορατότθτα. Να
ζχει δυνατότθτα παροχισ πλθροφοριϊν από GPS (ςφνδεςθ
με το GPS του ςκάφουσ). Να αναφερκεί ο καταςκευαςτισ
και το μοντζλο.

ΝΑΙ

3.7.8: Ζνα (01) GPS - Plotter με ανεξάρτθτθ (εκτόσ του
ραντάρ) ζγχρωμθ οκόνθ αφισ, τουλάχιςτον 12ϋϋ (ιντςϊν)
ανάλυςθσ HD. Να διακζτει κφρα τφπου ΝΜΕΑ 2000 ι
ΝΜΕΑ0183 για διαςφνδεςθ και
ςυνεργαςία με τισ
υπόλοιπεσ θλεκτρονικζσ ςυςκευζσ και όργανα του ςκάφουσ
και WI-FI. Να είναι ςτεγανό και χωνευτό. Να διακζτει
θλεκτρονικό
πανελλαδικό χάρτθ (με δυνατότθτα
ενθμερϊςεων) και να είναι ςυμβατό ςτθ ςφνδεςθ με το
Ραντάρ τθσ παραγράφου 3.7.7. και τθ κερμικι κάμερα τθσ
παραγράφου 3.7.11. Να ζχει ενςωματωμζνο AIS, δζκτθ
GNSS: GPS / GLONASS / GALILEO / BEIDOU. Να αναφερκεί ο
καταςκευαςτισ και το μοντζλο.

ΝΑΙ

3.7.9: τθν κονςόλα κα υπάρχει ζνδειξθ προερχόμενθ από
ζναν (01) αιςκθτιρα βυκομζτρου, ο οποίοσ κα είναι
τοποκετθμζνοσ εςωτερικά του ςκάφου. Να υπάρχει
δυνατότθτα θ ζνδειξθ να προβλθκεί, ςτθν οκόνθ του GPS Plotter ι ςτθν οκόνθ του RADAR. Να αναφερκεί ο
καταςκευαςτισ και το μοντζλο.

ΝΑΙ

3.7.10. Eπί τθσ κονςόλασ κα φζρει ζνα (01) ςφςτθμα AIS
(Αυτόματο ςφςτθμα προςδιοριςμοφ ταυτότθτασ πλοίου) το
οποίο να είναι ςυμβατό με το GPS - Plotter και να απεικονίηει
τα δεδομζνα ςτθν οκόνθ του. Να διακζτει κατόπιν επιλογισ
λειτουργίεσ STANDARD mode (κανονικι λειτουργία), SILENT
mode (Receive Only mode) και SECURE mode (encrypted)
κακϊσ και δυνατότθτα επιλογισ μεταξφ των τριϊν
λειτουργιϊν διακζτοντασ α) Αλγόρικμο Κρυπτογράφθςθσ
Blowfish (128bit) και β) Αλγόρικμο Κρυπτογράφθςθσ AES
(Advance Encryption System)].
Να αναφερκεί ο καταςκευαςτισ και το μοντζλο.

ΝΑΙ

3.7.11. Θ κερμικι κάμερα να φζρει ανκεκτικό και αδιάβροχο
περίβλθμα. Να προςφζρει κερμικό βίντεο με ανάλυςθ
τουλάχιςτον 640 × 480. Να ζχει ζγχρωμθ κάμερα μεγάλθσ
εμβζλειασ και ανάλυςθσ HD και καταγραφικό ςφςτθμα
εικόνασ. Να διακζτει προβολζα LED ςτενισ δζςμθσ για
βελτιωμζνθ αναγνϊριςθ ςτόχου. Να διακζτει ενεργι
γυροςκοπικι ςτακεροποίθςθ εικόνασ. Θ κερμικι κάμερα να
διακζτει φακό οπτικοφ ηουμ τουλάχιςτον 4x, ϊςτε οι ςτόχοι
να παραμζνουν ςε κακαρι, ευκρινι εςτίαςθ ζωσ τθ μζγιςτθ
μεγζκυνςθ. Θ κάμερα θμζρασ να διακζτει ηουμ τουλάχιςτον
30X. Θ ςυςκευι να περιςτρζφεται κατά 360ο και να παίρνει
κάκετθ κλίςθ κατά +/- 90 °. Θ λειτουργία τθσ ςυςκευισ να
παραμζνει ςτακερι και ανεπθρζαςτθ εντόσ εφρουσ
κερμοκραςίασ περιβάλλοντοσ από τουσ -20 ζωσ +55
βακμοφσ
Κελςίου.
Να
διακζτει
δυνατότθτα
παρακολοφκθςθσ του ραντάρ (radar tracking), λαμβάνοντασ
ςτόχουσ
από
αυτό. Να διακζτει δυνατότθτα
παρακολοφκθςθσ του βίντεο και
κλειδϊματοσ
παρακολοφκθςθσ ςτόχου εντόσ του οπτικοφ πεδίου τθσ
(video tracking). Σθν ςυςκευι να ςυνοδεφει κατάλλθλο
χειριςτιριο επί τθσ κονςόλασ διακυβζρνθςθσ, τφπου
JOYSTICK, κακϊσ και τα κατάλλθλα καλϊδια για τθν ςφνδεςθ
τθσ.
Θα πρζπει να υπάρχει δυνατότθτα καταγραφισ τθσ εικόνασ
ςε κατάλλθλο ςφςτθμα και δυνατότθτα εξαγωγισ αυτισ ςε
εξωτερικά μζςα (USB Flash drive, Εξωτερικό ςκλθρό δίςκο).
Να περιλαμβάνει προςαρμοςμζνο λογιςμικό που κα
απεικονίηει τα διαφορετικισ εκπομπισ κερμότθτασ

ΝΑΙ

αντικείμενα, ςε διαφορετικι απόχρωςθ. Να αναφερκεί ο
καταςκευαςτισ και το μοντζλο.

3.7.12: Οι οκόνεσ των παραγράφων 3.7.7 (Marine Radar) &
3.7.8 (GPS-Plotter), να ζχουν τθ δυνατότθτα, μζςω
κατάλλθλθσ ςυνδεςμολογίασ να απεικονίηουν τα δεδομζνα
των θλεκτρονικϊν ςυςκευϊν των παραγράφων 3.7.9.
(Βυκόμετρο), 3.7.10. (AIS) και 3.7.11. (Θερμικι). Γενικά εκτόσ
των απαιτιςεων των προθγουμζνων παραγράφων θ
απεικόνιςθ των θλεκτρονικϊν ςυςκευϊν κα πρζπει να είναι
μοιραςμζνθ μεταξφ των δφο οκονϊν και ςε περίπτωςθ που
μία εκ των δφο (02) οκονϊν τεκεί εκτόσ λειτουργίασ να
υπάρχει θ δυνατότθτα μεταφοράσ εικόνασ από τθν μία, ςτθν
άλλθ (screens: one master, one slave) .

ΝΑΙ

3.8: Σο ςκάφοσ κα φζρει πλοϊκοφσ φανοφσ που
προβλζπονται από το ΔΚΑ (Διεκνισ Κανονιςμόσ Αποφυγισ
υγκροφςεωσ) 1972, όπωσ ιςχφει, ςτθν οροφι
τθσ
μεταλλικισ καταςκευισ τθσ παραγράφου 3.3.3. Επίςθσ,
τοποκετθμζνθ επί τθσ οροφισ κα υπάρχει θ κεραία
(αφαιροφμενθ, αναδιπλοφμενθ) του Π/ΔVHF/DSC, μία (01)
κόρνα ιςχφοσ τουλάχιςτον 95db ςε απόςταςι δφο (02)
μζτρων, θ κεραία του ραντάρ, και ςτο υψθλότερο ςθμείο θ
κερμικι κάμερα.

ΝΑΙ

3.9: Επί τθσ μεταλλικισ καταςκευισ τθσ παραγράφου 3.3.3.
κα φζρει τουλάχιςτον δφο (02) ςτεγανοφσ προβολείσ (IP-56)
ζρευνασ – εντοπιςμοφ / αναγνϊριςθσ, υψθλϊν δυνατοτιτων
και ιςχφοσ, τεχνολογίασ led. Να είναι τθλεχειριηόμενοσ από
τον χϊρο διακυβζρνθςθσ. Να φζρει δφο (02)
τθλεχειριςτιρια, ζνα επί τθσ κονςόλασ τφπου Joystick και
ζνα αςφρματο.
Οι προβολείσ κα πρζπει να ζχουν
τουλάχιςτον 40.000 ϊρεσ λειτουργίασ ενϊ κα πρζπει να
φζρει τουλάχιςτον δφο ανεξάρτθτεσ πθγζσ φωτόσ. Θ τάςθ
του προβολζα να είναι τουλάχιςτον 12 Volt DC με φωτεινι
ιςχφ τουλάχιςτον 6000 lm. Να αναφερκεί ο καταςκευαςτισ.

ΝΑΙ

3.10: Επί τθσ μεταλλικισ καταςκευισ τθσ παραγράφου 3.3.3.
να υπάρχει φωτεινι μπάρα χαμθλοφ προφίλ, τφπου LED,
μπλε-κόκκινου φωτιςμοφ. Να προςφζρει γωνία κζαςθσ 360o

ΝΑΙ

μοιρϊν. Επιπρόςκετα να φζρει αναλάμπον φανό ιςτοφ
υπζρυκρου φωτόσ. Να είναι ςτεγανι κατάλλθλθ για ςκάφοσ.
Να αναφερκεί ο καταςκευαςτισ.
3.11: Επί τθσ μεταλλικισ καταςκευισ κα υπάρχει
αςτυνομικοφ τφπου κόρνασ ιςχφοσ τουλάχιςτον 95db ςε
απόςταςι δφο (02) μζτρων. Σο ςκάφοσ κα φζρει επίςθσ
κατάλλθλθ μεγαφωνικι εγκατάςταςθ που κα περιλαμβάνει
θχείο και μικρόφωνο. Θα φζρει τουλάχιςτον ζνα (01) θχείο
εκπομπισ ιχου όπου κα ζχει ιςχφ τουλάχιςτον 100
Watts/ζκαςτο. Θ ζνταςθ εξόδου του ιχου από το θχείο να
μθν είναι μικρότερθ από 100db, ςε απόςταςθ (02) μζτρων
από το θχείο.

ΝΑΙ

3.12: Να φζρονται τα προβλεπόμενα από το ΔΚΑ ’72
ςιματα θμζρασ.

ΝΑΙ

3.13: Να φζρεται ςυςκευι EPIRB.

ΝΑΙ

3.14: Να φζρονται αδιάβροχο κάλυμμα ςκάφουσ και
αδιάβροχο κάλυμμα κονςόλασ, αρίςτθσ ποιότθτασ,
ανκεκτικά ςτο ςχίςιμο και τθν τριβι, χρϊματοσ γκρι, κατά
προτίμθςθ από φφαςμα τφπου CORDURA ι ιςοδφναμο.

ΝΑΙ

3.15: Σο ςκάφοσ να διακζτει τζντα θλίου, ςπαςτι, με
ορκοςτάτεσ INOX, για τθν κάλυψθ του χϊρου που κα
φζρονται τα κακίςματα τφπου jockey και ςε ςυνζχεια του
ςτακεροφ υπόςτεγου. Όλθ θ καταςκευι τθσ τζντασ κα είναι
προςκαφαιροφμενθ ςτο ςκάφοσ. Σο χρϊμα των υφαςμάτων
κα κακοριςτεί από τθν Τπθρεςία κατά τθν υπογραφι τθσ
φμβαςθσ.

ΝΑΙ

3.16: Να φζρει φορθτό φαρμακείο πρϊτων βοθκειϊν, τφπου
‘’μάχθσ’’ για τθν αντιμετϊπιςθ βαλλιςτικϊν τραυμάτων ι
άλλων ςθμαντικϊν αιμορραγικϊν καταςτάςεων για τισ
επιχειρθςιακζσ ομάδεσ. Σα υλικά να φζρονται ςε ιςοκερμικό
ςακίδιο με ιμάντεσ πλάτθσ και επιπρόςκετα ςε ςάκο
ςτεγανό, κατάλλθλο για τθν κάλαςςα. Σο ςακίδιο να
περιλαμβάνει τα κάτωκι: δυο (02) ελαςτικά γάντια μίασ
χριςθσ / Δυο (02) αποςτειρωμζνεσ γάηεσ 17Χ30 και 36Χ40 /
Δυο (02) αυτοκόλλθτεσ γάηεσ 5,5 Χ 7 / Σρία κουτιά (03)
ελαςτικοί επίδεςμοι 6cm και 10cm / πζντε (05) τεμάχια
ςυςκευζσ οροφ / δζκα (10) τεμάχια φλεβοκακετιρεσ 18G Χ
1.25 in/ δφο (02) τεμάχια betadine 240ml / δφο (02) τεμάχια
paracetamol 500mg / δφο (02) τεμάχια ibuprofen 400mg /
δφο (02) τεμάχια carbosylane / δφο (02) τεμάχια
moxiflocasin 400mg / δφο (02) τεμάχια meloxicam 15mg /
δφο (02) τεμάχια xylocaine 20mg / δφο (02) κουτιά adrenalin

ΝΑΙ

1mg / δφο (02) κουτιά 1ml κουτιά/ δφο (02) tranexamic acid /
πζντε (05) τεμάχια οροφσ 500ml / πζντε (05) κουτιά
κορτιηόνθ ενζςιμθ 500mg / δφο (02) κουτιά ιςχυρό
αντιςταμινικό / δζκα (10) ςεντόνια υποκερμίασ / δφο (02)
κουτιά μάςκεσ μιασ χριςθσ / τζςςερα (04) τεμάχια
επικζματα αλκοόλθσ / Ζνασ (01) Ρινοφαρυγγικόσ Αεραγωγόσ
28F + Λιπαντικό/ Μια (01) Μάςκα Σεχνθτισ Αναπνοισ / Ζνα
(01) Ατραυματικό Ψαλίδι – Μαφρθ Λαβι / δφο (02) τεμάχια
Ψυκτικό spray/ ζνα (01) Αιμοςτατικό λάςτιχο.
3.17: Να φζρεται επί του καταςτρϊματοσ αποκθκευτικόσ
χϊροσ, ςτεγανόσ και αςφαλιηόμενοσ για τα δφο όπλα που
αναφζρονται
ςτθν
παράγραφο
3.1.
Εντόσ
του
αποκθκευτικοφ χϊρου να φζρεται κατάλλθλο ςφςτθμα
πρόςδεςθσ για τα κουτιά που κα φζρουν τα όπλα.
3.18: Να φζρεται επί του καταςτρϊματοσ κατάλλθλθ
διάταξθ αςφάλιςθσ για τουλάχιςτον για δφο (02) κοντάρια
νθοψίασ μικουσ τουλάχιςτον 4,5 μζτρων, ζκαςτο.
3.19: Να φζρεται επί του καταςτρϊματοσ αποκθκευτικόσ
χϊροσ, ςτεγανόσ και αςφαλιηόμενοσ για τουλάχιςτον οκτϊ
(08) μεταλλικά κυτία πυρομαχικϊν, των όπλων τθσ
παραγράφου 3.1. Θ διάςταςθ εκάςτου κυτίου είναι 15cm
πλάτοσ, 30cm μικοσ, και 18 cm φψοσ.
3.20: Να διακζτει το ςκάφοσ ςε κατάλλθλο εςωτερικό χϊρο,
αυτόνομθ ςυςκευι γυροςκοπικοφ ςτακεροποιθτι, ςυςκευι
που μειϊνει τθν ταλάντευςθ του ςκάφουσ ςτουσ τρείσ
άξονεσ που προκαλείται από τον κυματιςμό και τθν κίνθςθ
του ςκάφουσ. Να είναι κατάλλθλο για τθν κατθγορία του
ςκάφουσ και αποτελεςματικό ςε όλεσ τισ ταχφτθτεσ και
ςυνκικεσ τθσ κάλαςςασ. Θ ςυςκευι να τροφοδοτείται από
το δίκτυο θλεκτριςμοφ του ςκάφουσ. Να αναφερκεί ο
καταςκευαςτισ και το μοντζλο.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4:
ΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΣΚΑΦΟΥΣ
4.1: Να φζρεται ςυςκευι δορυφορικοφ τθλζφωνου. Θ
ςυςκευι να είναι ςτεγανισ καταςκευισ, κατάλλθλθ για το
καλάςςιο περιβάλλον (Rugged design) τουλάχιςτον κατά
(IP55). Σο τθλζφωνο να είναι διπλισ λειτουργίασ (dualmode), δορυφορικοφ δικτφου (SAT) και τθλεπικοινωνιακοφ
δικτφου (GSM). Θ ςυςκευι τθλεφϊνου να διακζτει
δυνατότθτα τοποκζτθςθσ δφο (02) κάρτεσ SIM, μία (01) για
κάκε είδοσ δικτφου. Να πραγματοποιεί και να λαμβάνει

ΝΑΙ

κλιςεισ ταυτόχρονα και ςτα δφο (02) δίκτυα. Να διακζτει
παγκόςμιο δορυφορικό ςφςτθμα πλοιγθςθσ (GNSS).
4.2: Σο ςκάφοσ να διακζτει δφο (02) τεμάχια χειροκίνθτου
διχτιοφ διάςωςθσ τφπου «Jason cradle» ι «dacon frame».

ΝΑΙ

4.2.1: Σα δίχτυα να είναι κατάλλθλα για διάςωςθ και
αποτελεςματικι
ανάκτθςθ
εξαντλθμζνων,
ςοβαρά
τραυματιςμζνων, αναίςκθτων ατόμων, κακϊσ και ανάκτθςθ
βατραχανκρϊπων από το νερό. Να επιτρζπει τθν διάςωςθ
ενόσ ανκρϊπου ςε οριηόντια κζςθ και να είναι γριγορο και
εφκολο ςτθ χριςθ για το προςωπικό διάςωςθσ. Σο πλάτοσ
του να είναι τουλάχιςτον 1900 mm. Να παραδοκεί με ςάκο
αποκικευςθσ και κιτ ςτερζωςθσ και για τισ δφο πλευρζσ του
ςκάφουσ, με διακζςιμεσ επιλογζσ ςτακεροποίθςθσ για
ςκάφοσ με αεροκαλάμουσ. Να καλφπτει τισ απαιτιςεισ κατά
SOLAS Regulation III/17-1. Να αναφερκεί ο καταςκευαςτισ
και το μοντζλο. Με τθν παράδοςθ να κατατεκεί
πιςτοποιθτικό του καταςκευαςτι.

ΝΑΙ

4.3: Ζνα (01) πλιρεσ ςετ, ςυςτιματοσ ενδοεπικοινωνίασ
προςωπικοφ και επιβαινόντων ςκάφουσ, τφπου Marine.

ΝΑΙ

4.3.1: Σο ςφςτθμα να λειτουργεί αςφρματα (wireless
system).

ΝΑΙ

4.3.2: Σο ςφςτθμα να περιλαμβάνει δεκατζςςερα (14)
ακουςτικά με μικρομεγάφωνο, όςα είναι και τα
επιχειρθςιακά κακίςματα του ςκάφουσ. Σα ακουςτικά κα
είναι κατάλλθλου τφπου να φορεκοφν ςτο κεφάλι και κάτω
από βαλλιςτικό κράνοσ τφπου ACH HIGH CUT. (ςυγκεκριμζνα
με τα κράνθ Ops Core FAST XP High Cut Helmet που διακζτει
ιδθ θ Τπθρεςία). Να ζχουν τουλάχιςτον διπλι ρφκμιςθ
επιπζδου ζνταςθσ ιχου. Σα μικρομεγάφωνα κα πρζπει να
ςυνδζονται και με τουσ αςυρμάτουσ που διακζτει θ
Τπθρεςία, τφπου HARRIS XG 75. Για τον λόγο αυτό, ςε
περίπτωςθ που απαιτείται, να φζρουν ωσ παρελκόμενο
κατάλλθλο αντάπτορα.

ΝΑΙ

4.3.3: ε αντιςτοιχία με τα ακουςτικά (παρ. 4.3.2) να
περιλαμβάνονται δζκα τζςςερισ (14) ατομικοί ςτακμοί
ηϊνθσ που να μεταδίδουν και να λαμβάνουν τον ιχο του
ςυςτιματοσ, από και προσ το κζντρο ελζγχου και το
ακουςτικό του χριςτθ. Να φζρει εξαρτιματα κατάλλθλα για
Θαλάςςιο περιβάλλον και ςτεγανό περίβλθμα. Να φζρουν
ζνδειξθ LED για οπτικι κατάςταςθ ςφνδεςθσ, PTT και
φόρτιςθ μπαταρίασ. Να φζρουν περιςτροφικό κλιπ ηϊνθσ
360 μοιρϊν. Να προςφερκεί μια (01) επιπλζον μπαταρία

ΝΑΙ

ανά ςυςκευι.
4.4: Ζνα (01) ςφςτθμα ςυγκράτθςθσ κονταριϊν νθοψίασ
τοποκετθμζνο ςε βάςθ επί του ςκάφουσ.

ΝΑΙ

4.4.1: Σο ςφςτθμα ςυγκράτθςθσ κονταριϊν κα πρζπει να
προςαρμόηεται επί των ςιδθροτροχιϊν τθσ παραγράφου 3.6.

ΝΑΙ

4.4.2: Να διακζτει ςυςτιματα ρφκμιςθσ κλίςεων που κα
επιτρζπει τθν μετακίνθςθ του κονταριοφ ςτθν κεκλιμζνθ
κζςθ που χρειάηεται για τθν τοποκζτθςθ του αγκίςτρου ςτθν
ςωςτι κζςθ ςτο πλοίο.

ΝΑΙ

4.4.3: Να περιλαμβάνει ζνα ςφςτθμα ςυγκράτθςθσ του
κυλίνδρου (ανζμθ- καροφλι) περιτυλίγματοσ τθσ ςκάλασ
νθοψίασ με ρυκμιηόμενο φρζνο ελζγχου περιςτροφισ. Ο
κφλινδροσ να φζρεται επί του ςυςτιματοσ.

ΝΑΙ

4.4.4: Θ καταςκευάςτρια εταιρεία
πρζπει να είναι
πιςτοποιθμζνθ τουλάχιςτον με το ςφςτθμα διαχείριςθσ
ποιότθτασ
ISO 9001:2015 καταςκευισ ςυναφοφσ
εξοπλιςμοφ, ι ιςοδφναμο ι ανϊτερο. Αντίγραφο του
πιςτοποιθτικοφ ςε ιςχφ, ςυνοδευόμενο από επίςθμθ
μετάφραςθ ςτα ελλθνικά, εφόςον δεν είναι ςτα ελλθνικά, να
παραδοκεί με τθν παράδοςθ του υλικοφ.

ΝΑΙ

4.4.5: Σο υλικό κα πρζπει να ςυνοδεφεται από Πιςτοποιθτικό
υμμόρφωςθσ (Certificate of Conformity) του καταςκευαςτι
το οποίο κα πρζπει να κατατεκεί με τθν παράδοςθ του
υλικοφ. Να αναφερκεί ο καταςκευαςτισ και το μοντζλο.

ΝΑΙ

4.5: Ζνα (01) τθλεςκοπικό ςφςτθμα κοπισ καλωδίων /
ςυρματόςχοινων.

ΝΑΙ

4.5.1: Να ζχει δυνατότθτα κοπισ τεντωμζνων καλωδίων /
ςυρματόςχοινων διαμζτρου ζωσ και 5 mm.

ΝΑΙ

4.5.2: Οι ςιαγόνεσ κοπισ να χειρίηονται απομακρυςμζνα με
χριςθ ςχοινιοφ.

ΝΑΙ

4.5.3: Να φζρεται τθλεςκοπικό κοντάρι από ελαφρφ κράμα,
τουλάχιςτον τριϊν (03) μζτρων.

ΝΑΙ

4.5.4: Θ καταςκευάςτρια εταιρεία
πρζπει να είναι
πιςτοποιθμζνθ τουλάχιςτον με το ςφςτθμα διαχείριςθσ
ποιότθτασ
ISO
9001:2015
καταςκευισ
ςυναφοφσ
εξοπλιςμοφ, ι ιςοδφναμο ι ανϊτερο. Αντίγραφο του
πιςτοποιθτικοφ ςε ιςχφ, ςυνοδευόμενο από επίςθμθ
μετάφραςθ ςτα ελλθνικά, εφόςον δεν είναι ςτα ελλθνικά, να

ΝΑΙ

παραδοκεί με τθν παράδοςθ του υλικοφ.
4.5.5: Επίςθσ το υλικό κα πρζπει να ςυνοδεφεται από
Πιςτοποιθτικό υμμόρφωςθσ (Certificate of Conformity) του
καταςκευαςτι το οποίο κα πρζπει να κατατεκεί με τθν
παράδοςθ του υλικοφ. Να αναφερκεί ο καταςκευαςτισ και
το μοντζλο.

ΝΑΙ

4.5.6: Tο ςφςτθμα κοπισ να διακζτει κωδικό αρικμό NATO
STOCK NUMBER (κωδικοποιθμζνα κατά το ΝΑΣΟ NSN) για
τθν διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ και τθσ επιχειρθςιακισ
καταλλθλότθτασ του. Προσ τοφτο απαιτείται θ χοριγθςθ
βεβαίωςθσ από τον προμθκευτι με τθν παράδοςθ του
υλικοφ. Να αναφερκεί ο καταςκευαςτισ και το μοντζλο.

ΝΑΙ

4.6: Ζνα (01) μαγνθτικό ςφςτθμα αναρρίχθςθσ.

ΝΑΙ

4.6.1: Σο Μαγνθτικό φςτθμα Αναρρίχθςθσ εφεξισ (Μ..Α.)
να αποτελείται από ζνα ηευγάρι μαγνθτικά παποφτςια και
ζνα ηευγάρι
μαγνθτικζσ χειρολαβζσ, κατάλλθλα για
αναρρίχθςθ ςε μεταλλικζσ επιφάνειεσ.

ΝΑΙ

4.6.2: Σο Μ..Α. κα πρζπει να υποςτθρίηει το βάροσ ενόσ
πλιρωσ εξοπλιςμζνου αναρριχθτι (τουλάχιςτον 100 κιλϊν).

ΝΑΙ

4.6.3: Σο Μ..Α. κα πρζπει να φζρει ςφςτθμα γριγορθσ
απελευκζρωςθσ (quick release) για χριςθ ςε περίπτωςθ
ζκτακτθσ ανάγκθσ.

ΝΑΙ

4.6.4: Σο ςφςτθμα να παραδοκεί ςε ανκεκτικό κυτίο
αποκικευςθσ.

ΝΑΙ

4.6.5: Σο βάροσ του ςυςτιματοσ να μθν ξεπερνάει τα
δεκαπζντε (15) κιλά.

ΝΑΙ

4.6.6: Θ καταςκευάςτρια εταιρεία
πρζπει να είναι
πιςτοποιθμζνθ τουλάχιςτο με το ςφςτθμα διαχείριςθσ
ποιότθτασ
ISO
9001:2015
καταςκευισ
ςυναφοφσ
εξοπλιςμοφ, ι ιςοδφναμο ι ανϊτερο. Αντίγραφο του
πιςτοποιθτικοφ ςε ιςχφ, ςυνοδευόμενο από επίςθμθ
μετάφραςθ ςτα ελλθνικά, εφόςον δεν είναι ςτα ελλθνικά, να
παραδοκεί με τθν παράδοςθ του υλικοφ.

ΝΑΙ

4.6.7: Επίςθσ το υλικό κα πρζπει να ςυνοδεφεται από
Πιςτοποιθτικό υμμόρφωςθσ (Certificate of Conformity) του
καταςκευαςτι το οποίο κα πρζπει να κατατεκεί με τθν
παράδοςθ του υλικοφ.

ΝΑΙ

4.6.8: Tο Μ..Α. να διακζτει κωδικό αρικμό NATO STOCK
NUMBER (κωδικοποιθμζνα κατά το ΝΑΣΟ NSN) για τθν
διαςφάλιςθ
τθσ ποιότθτασ και τθσ επιχειρθςιακισ
καταλλθλότθτασ του. Προσ τοφτο απαιτείται θ χοριγθςθ
βεβαίωςθσ από τον προμθκευτι με τθν παράδοςθ του
υλικοφ. Να αναφερκεί ο καταςκευαςτισ και το μοντζλο.

ΝΑΙ

4.7: Ζνα (01) ςφςτθμα εκτόξευςθσ υλικϊν νθοψίασ.

ΝΑΙ

4.7.1: Σο ςφςτθμα να εκτοξεφει ζναν
ςχοινί αναρρίχθςθσ ι εφκαμπτθ ςκάλα.

ΝΑΙ

γάντηο δεμζνο ςε

4.7.2:
Σο ςφςτθμα εκτόξευςθσ να τροφοδοτείται με
πεπιεςμζνο αζρα, μζςω κατάλλθλων φιαλϊν. Να φζρονται
τουλάχιςτον δφο (02) κατάλλθλεσ φιάλεσ πεπιεςμζνου αζρα.
Να υπάρχει δυνατότθτα αναγόμωςθσ.

ΝΑΙ

4.7.3: Σο ςφςτθμα να διακζτει τουλάχιςτον τζςςερισ (04)
γάντηουσ, με τζςςερα (04) άγκιςτρα (νφχια) ζκαςτοσ,
καταςκευαςμζνουσ από ελαφρφ κράμα υψθλισ αντοχισ
κράμα.

ΝΑΙ

4.7.4: Να διακζτει κορμό με πιςτολοειδι λαβι και βαλβίδα
πλιρωςθσ αζρα.

ΝΑΙ

4.7.5:
Σο ςφςτθμα να διακζτει πλατφόρμα-βάςθ
εκτόξευςθσ. Θ ανωτζρω βάςθ να μπορεί να βιδωκεί ι να
ςτακεροποιθκεί επί των ςιδθροτροχιϊν τθσ παραγράφου
3.6.

ΝΑΙ

4.7.6: Σο ςφςτθμα να διακζτει ανκεκτικό ςχοινί, μικουσ
τουλάχιςτον πενιντα (50) μζτρων.

ΝΑΙ

4.7.7: Σο ςφςτθμα να διακζτει μία (01) ςκάλα για εκτόξευςθ,
τφπου διχτιοφ, μικουσ τουλάχιςτον είκοςι πζντε (25)
μζτρων. Θ ςκάλα να ςυνοδεφεται από δφο (02) κρίκουσ
ςυγκράτθςθσ τφπου καραμπίνερ.

ΝΑΙ

4.7.8: Σο ςφςτθμα να διακζτει μία (01), ζτερθ, ςκάλα
ςχοινιοφ, για εκτόξευςθ. Σο μικοσ τθσ κα είναι τουλάχιςτον
είκοςι πζντε (25) μζτρα. Θ ςκάλα ςχοινιοφ να είναι
καταςκευαςμζνθ από ανκεκτικό ςχοινί και ςκαλιά
αλουμινίου. Σο πλάτοσ των ςκαλιϊν να μθν ξεπερνά τα εκατό
ςαράντα (140) χιλιοςτά.

ΝΑΙ

4.7.9: Να περιλαμβάνεται κατάλλθλο κουτί μεταφοράσ του
ςυςτιματοσ και των παρελκόμενων.

ΝΑΙ

4.7.10: Σο ςφςτθμα να ζχει τθν δυνατότθτα να εκτόξευςθσ
του γάντηου ςε φψοσ τουλάχιςτον πενιντα (50) μζτρων ι
οριηόντιασ απόςταςισ εκατό (100) μζτρων.

ΝΑΙ

4.7.11: Θ καταςκευάςτρια εταιρεία
πρζπει να είναι
πιςτοποιθμζνθ τουλάχιςτο με το ςφςτθμα διαχείριςθσ
ποιότθτασ
ISO
9001:2015
καταςκευισ
ςυναφοφσ
εξοπλιςμοφ, ι ιςοδφναμο ι ανϊτερο. Αντίγραφο του
πιςτοποιθτικοφ ςε ιςχφ, ςυνοδευόμενο από επίςθμθ
μετάφραςθ ςτα ελλθνικά, εφόςον δεν είναι ςτα ελλθνικά, να
παραδοκεί με τθν παράδοςθ του υλικοφ.

ΝΑΙ

4.7.12: Επίςθσ το υλικό κα πρζπει να ςυνοδεφεται από
Πιςτοποιθτικό υμμόρφωςθσ (Certificate of Conformity) του
καταςκευαςτι το οποίο κα πρζπει να κατατεκεί με τθν
παράδοςθ του υλικοφ.

ΝΑΙ

4.7.13: Tο ςφςτθμα να διακζτει κωδικό αρικμό NATO STOCK
NUMBER (κωδικοποιθμζνα κατά το ΝΑΣΟ NSN) για τθν
διαςφάλιςθ
τθσ ποιότθτασ και τθσ επιχειρθςιακισ
καταλλθλότθτασ του. Προσ τοφτο απαιτείται θ χοριγθςθ
βεβαίωςθσ από τον προμθκευτι με τθν παράδοςθ του
υλικοφ. Να αναφερκεί ο καταςκευαςτισ και το μοντζλο.

ΝΑΙ

4.8: Να φζρονται κατάλλθλα κουτιά αποκικευςθσ, από
ςυνκετικό υλικό καταςκευισ, με αφρϊδεσ εςωτερικό υλικό
και ςτεγανά, για τθν αποκικευςθ των πλακϊν κωράκιςθσ
που απαιτοφνται από τισ παραγράφουσ: 3.1, 3.3.2, 3.3.5,
3.3.6. Σα κουτιά να είναι τουλάχιςτον τζςςερα (04) ωσ εξισ:
Α) Κουτί αποκικευςθσ πλακϊν προςταςίασ πυροβολθτι.

ΝΑΙ

Β) Κουτί αποκικευςθσ πλακϊν κονςόλασ διακυβζρνθςθσ.
Γ) Κουτί αποκικευςθσ πλακϊν μεταλλικισ καταςκευισ.
Δ) Κουτί αποκικευςθσ τηαμιϊν.
4.9: Ζνα (01) τεμάχιο φορθτισ ταμπλζτασ, ανκεκτικισ
καταςκευισ για χριςθ επί του ςκάφουσ (Fully Rugged
tablet).
4.9.1: Σο Tablet να ζχει εγκατεςτθμζνο λειτουργικό ςφςτθμα
ςυμβατό με ACTIVE DIRECTORY και να είναι αρχιτεκτονικισ
64-bit ςτθν Ελλθνικι γλϊςςά. Να παραδοκεί και το ‘’κλειδί’’
τθσ άδειασ χριςθσ του λογιςμικοφ με τθν παράδοςθ του
υλικοφ.
4.9.2: Σο τάμπλετ να ζχει επιπλζον εγκατεςτθμζνθ ςουίτα
λογιςμικοφ γραφείου ςυμβατι με βάςθ δεδομζων ACCESS

ΝΑΙ

ΝΑΙ

τουλάχιςτον του ζτουσ 2016, ςτθν ελλθνικι γλϊςςα (Greek).
Να παραδωκεί το ‘’κλειδί’’ τθσ άδειασ χριςθσ του
λογιςμικοφ με τθν παράδωςθ του υλικοφ.
4.9.3: Σο τάμπλετ να φζρει ενςωματωμζνο ςφγχρονο
επεξεργαςτι, με βαςικι ςυχνότθτα τουλάχιςτον 1,9 GHz
και επεκτάςιμθ τουλάχιςτον ζωσ τα 4 GHz, με τουλάχιςτον
4 πυρινεσ, ι ιςοδφναμο ι ανϊτερο.
4.9.4: Σο τάμπλετ να φζρει ενςωματωμζνθ κάρτα
γραφικϊν που να υποςτθρίηει γραφικά με ανάλυςθ UHD.
4.9.5: Σο τάμπλετ να φζρει
ενςωματωμζνθ οκόνθ
πολλαπλισ αφισ (multi-touch) τφπου IPS TFT LCD με
ανάλυςθ τουλάχιςτον FHD (1920 x 1080) και διάςταςθσ
μεταξφ 10’’ – 11’’ (ιντςϊν). Επίςθσ να διακζτει τεχνολογία
που να κακιςτά τθν οκόνθ αναγνϊςιμθ απευκείασ ςτο
θλιακό φωσ και χειρίςιμθ με γάντια.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

4.9.6: Σο τάμπλετ να φζρει ενςωματωμζνθ βαςικι μνιμθ
τουλάχιςτον 8GB DDR4 και να ζχει τθν δυνατότθτα
επζκταςθσ.

ΝΑΙ

4.9.7: Να φζρει ενςωματωμζνθ εςωτερικά 1 μονάδα
ςκλθροφ δίςκου τουλάχιςτον 512GB τφπου SSD.

ΝΑΙ

4.9.8: Να φζρει ενςωματωμζνθ εμπρόςκια
ανάλυςθσ τουλάχιςτον FHD και οπίςκια κάμερα.

ΝΑΙ

κάμερα

4.9.9: Να φζρει ενςωματωμζνεσ δυνατότθτεσ ςφνδεςθσ:
Α) φνκετο προςαρμογζα Wireless 802.11/ac.
Β) Ethernet 10/100/1000 base-T .

ΝΑΙ

Γ) Bluetooth v5.0.
Δ) Ευρυηωνικι ςφνδεςθ 4G LTE με ενςωματωμζνο GPS.
4.9.10: Να φζρει ενςωματωμζνθ μπαταρία τφπου Li-Ion,
χωρθτικότθτασ τουλάχιςτον 8000 mAh.

ΝΑΙ

4.9.11: Να φζρει ωσ παρελκόμενα:
Α) Σροφοδοτικό παροχισ ρεφματοσ 220 VoltDC.
Β) Σροφοδοτικό παροχισ ρεφματοσ 12 VoltDC.
Γ) Σςάντα μεταφοράσ .
Δ) Επιπρόςκετθ κικθ που να λειτουργεί και ωσ επιτραπζηια
βάςθ ςτιριξθσ.
Ε) Εξωτερικι κεραία WWAN-4G,WLAN,GPS.

ΝΑΙ

4.9.12: Να είναι πιςτοποιθμζνο κατά τα πρότυπα MIL-STD810G KAI IP65. Να αναφερκεί ο καταςκευαςτισ και το
μοντζλο.
4.10: Να φζρεται κατάλλθλθ
θλεκτρονικι
ςυςκευι
προςταςίασ των δεκτϊν GNSS (GPS) του ςκάφουσ, από
παρεμβολζσ και ςκόπιμο μπλοκάριςμα από άγνωςτο
εξωτερικό
παράγοντα (GPS ANTI-JAMMING
MARINE
DEVICE). Θ ςυςκευι κα πρζπει να μειϊνει και εάν είναι
εφικτό να εξαλείφει το αποτζλεςμα παρεμβολϊν (ςκόπιμων
ι μθ), ζτςι ϊςτε οι δζκτεσ GPS να μποροφν να ςυνεχίςουν
να λειτουργοφν ςωςτά, με ακριβι τοποκζτθςθ – χρονιςμό
και ακριβι δορυφορικι επικοινωνία. Θ ςυςκευι να είναι
ναυτικοφ τφπου. Να τροφοδοτείται από τθν τάςθ
λειτουργίασ του ςκάφουσ. Θ λειτουργία τθσ να παραμζνει
ανεπθρζαςτθ ςε εφροσ κερμοκραςίασ από -20 °C ζωσ +60 °C.
Να διατίκεται κατάλλθλο καλϊδιο για τθν διαςφνδεςθ ςτθν
κονςόλα διακυβζρνθςθσ. Να δθλωκεί ο καταςκευαςτισ και
το μοντζλο.
4.11: Να φζρεται ωσ παρελκόμενο του ςκάφουσ ζνα ηεφγοσ
διόφκαλμων
(κυάλια).
Να
διακζτουν
μεγζκυνςθ
τουλάχιςτον 18 Χ 50. Να
διακζτουν ςφςτθμα
ςτακεροποίθςθσ εικόνασ. Να διακζτουν κατάλλθλθ κικθ
μεταφοράσ με ιμάντα ϊμου. Να δθλωκεί ο καταςκευαςτισ
και το μοντζλο.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

4.12: Σο ςκάφοσ να φζρει ζναν (01) μεγάλο επιχειρθςιακό
φορθτό-χειρόσ προβολζα-φακό, λευκοφ φωτόσ.

ΝΑΙ

4.12.1: Να είναι τεχνολογίασ LED.

ΝΑΙ

4.12.2: Να τροφοδοτείται από επαναφορτιηόμενεσ
μπαταρίεσ οι οποίεσ να ςυμπεριλαμβάνονται ι από
μπαταρίεσ μιασ χριςθσ, τφπου 123A.
4.12.3: Να παράγει μζγιςτθ απόδοςθ τουλάχιςτον 2.400
lumens λευκοφ φωτόσ ςτθν υψθλι ρφκμιςθ και να φζρει
επιπρόςκετα μειοφμενα επίπεδα ιςχφσ φωτόσ. Να φζρει
επιλογζα δακτυλίου για τισ ανωτζρω επιλογζσ.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

4.12.4: Να φζρει λειτουργία ςτροβοςκοπίου για εφαρμογζσ
τακτικισ ι ςθματοδοςίασ.

ΝΑΙ

4.12.5: Θ φόρτιςθ τθσ μπαταρίασ του φακοφ να μπορεί να
επιτευχκεί χωρίσ να αφαιρείται από το φακό και να διακζτει
ενδεικτικι λυχνία LED ζνδειξθσ επιπζδου φόρτιςθσ τθσ

ΝΑΙ

μπαταρίασ.
4.12.6: Να φζρει ςτεγανοποιθτικι καταςκευι που να
κρατάει εκτόσ τθν υγραςία, τθ βρωμιά και τθ ςκόνθ και να
είναι καταςκευαςμζνοσ από αλουμίνιο.

ΝΑΙ

4.12.7: Σο μικοσ του να μθν ξεπερνά τα 40 εκατοςτά.

ΝΑΙ

4.12.8: Σο χρϊμα του να είναι μαφρο.

ΝΑΙ

4.12.9: Να φζρει ωσ παρελκόμενα, φορτιςτι μπαταριϊν, ζξι
(06) επιπρόςκετεσ επαναφορτιηόμενεσ μπαταρίεσ τφπου
123A και φορτιςτι ςκάφουσ.

ΝΑΙ

4.13: Να φζρεται φορθτό ψυγείο, χωρθτικότθτασ
τουλάχιςτον 35 λίτρων. Να λειτουργεί με τάςθ 12V. Να
διακζτει πτυςςόμενεσ χειρολαβζσ για εφκολθ μεταφορά.

ΝΑΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5:
ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΡΟΩΣΗΣ
5.1: Θ ιςχφσ πρόωςθσ των ςκαφϊν κα εξαςφαλίηεται από
τουλάχιςτον τρεισ (03) εξωλζμβιουσ κινθτιρεσ ναυτικοφ
τφπου,
νζασ
τεχνολογίασ
(αμζςου
ψεκαςμοφ)
αναγνωριςμζνου καταςκευαςτικοφ οίκου, με ατςάλινεσ
(inox) ζλικεσ (προπζλεσ) και τα παρελκόμενά τουσ,
αντικζτου φοράσ και ικανισ ιςχφοσ, ϊςτε να επιτυγχάνονται
οι απαιτοφμενεσ επιδόςεισ. Θ χωρθτικότθτα κάκε
εξωλζμβιου κινθτιρα κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον τριϊν
χιλιάδων κυβικϊν εκατοςτϊν (3.000 κ.εκ.). Γίνεται αποδεκτι
θ χριςθ υπερπλιρωςθσ κακϊσ και θ διάταξθ των εμβόλων
να είναι είτε ςειρά, είτε ςε V. Σο καφςιμό των κινθτιρων κα
πρζπει να είναι βενηίνθ αμόλυβδθ. Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να
προςφζρει τουλάχιςτον ζνα (01) ηευγάρι ακουςτικά για το
πλφςιμο των κινθτιρων ι ιςοδφναμο ςφςτθμα πλφςθσ του
κινθτιρα με γλυκό νερό. Να αναφερκεί ο καταςκευαςτισ και
το μοντζλο των προςφερόμενων ειδϊν.

ΝΑΙ

5.2: Σα ςκάφθ κα ζχουν αφενόσ αυξθμζνεσ ελικτικζσ
ικανότθτεσ, και αφετζρου δυνατότθτα πλου ςε χαμθλζσ
ταχφτθτεσ ϊςτε να διευκολφνεται θ αποςτολι τουσ.
Επιπλζον, κα πρζπει να υπάρχει δυνατότθτα πλεφςθσ των
ςκαφϊν και με μόνο ζνα εξωλζμβιο κινθτιρα.

ΝΑΙ

5.3: Να υπάρχει θ δυνατότθτα εκκίνθςθσ-διακοπισ
λειτουργίασ των κινθτιρων από τον χϊρο διακυβζρνθςθσ
αλλά και τοπικά. Παράλλθλα ςτον χϊρο διακυβζρνθςθσ κα

ΝΑΙ

υφίςταται οπτικοακουςτικό ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ
λειτουργίασ και αναγγελίασ βλαβϊν των μθχανϊν.
5.4: Οι μθχανζσ να διακζτουν όλα τα απαραίτθτα
θλεκτρονικά όργανα τα οποία κα πρζπει να αναφερκοφν.
5.5:
Να φζρονται τουλάχιςτον δφο (02) δεξαμενζσ
καυςίμου, ικανισ χωρθτικότθτασ ϊςτε να εξαςφαλίηουν τθν
αυτονομία όπωσ αναφζρεται ςτθν παράγραφο 2.8. Οι
δεξαμενζσ κα είναι καταςκευαςμζνεσ από ανοξείδωτο
ατςάλι με κατάλλθλο πάχοσ και διαφράγματα. Επίςθσ, οι
δεξαμενζσ κα φζρουν κατάλλθλεσ διατάξεισ για τθν
αποςτράγγιςι τουσ, όταν το ςκάφοσ κα είναι ανελκυςμζνο.
Οι δεξαμενζσ κα είναι τοποκετθμζνεσ ςε διαφορετικό
διαμζριςμα, κα επικοινωνοφν μεταξφ τουσ αλλά κα υπάρχει
και θ δυνατότθτα να απομόνωςθσ τθσ επικοινωνίασ τουσ.
Μεγαλφτεροσ αρικμόσ δεξαμενϊν κα αξιολογθκεί κετικά,
ςφμφωνα με τον πίνακα κριτθρίων αξιολόγθςθσ.
5.6: Σο ςκάφοσ κα φζρει ειδικοφσ ςωλινεσ καυςίμων,
κατάλλθλουσ για τον ςκοπό τον οποίο προορίηονται, οι
οποίοι κα ςυνοδεφονται από διλωςθ ςυμμόρφωςθσ
(declaration of conformity), που κα προςκομιςτεί με τθν
παράδοςθ των ςκαφϊν.

ΝΑΙ

ΝΑΙ
Να
δθλωκεί

ΝΑΙ

5.7: Σο ςκάφοσ να φζρει κατάλλθλεσ υδατοπαγίδεσ με
κυρίδεσ επικεϊρθςθσ
κακϊσ
και βάνα
για τθν
αποςτράγγιςι τουσ.

ΝΑΙ

5.8: Οι εξωλζμβιοι κινθτιρεσ κα πρζπει να προςτατεφονται
εξωτερικά
από
ανοξείδωτθ
αποςπϊμενθ
μπάρα
(προφυλακτιρα) διαμζτρου τουλάχιςτον 40 mm. Οι
κινθτιρεσ να μθν φζρουν εξωτερικά ενδείξεισ ιςχφοσ ι
ιπποδφναμθσ.

ΝΑΙ

5.9: Να διατίκενται οδθγίεσ χριςθσ των κινθτιρων ςτθν
Ελλθνικι ι Αγγλικι γλϊςςα ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι
μορφι.

ΝΑΙ

5.10: Με τθν παράδοςθ του ςκάφουσ να παραδοκοφν
ιςάρικμεσ με τουσ κινθτιρεσ, αμοιβζσ ζλικεσ (προπζλεσ)
ιδίου τφπου με τισ εγκατεςτθμζνεσ. Παράδοςθ μεγαλφτερου
αρικμοφ ελίκων κα αξιολογθκεί κετικά, ςφμφωνα με τον
πίνακα κριτθρίων αξιολόγθςθσ.
5.11: Να φζρεται μία (01) ςειρά απαιτοφμενων εργαλείων
ςυντιρθςθσ των κινθτιρων ςυςκευαςμζνα εντόσ

ΝΑΙ
Να
δθλωκεί

ΝΑΙ

εργαλειοκικθσ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6:
ΗΛΕΚΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
6.1: Θ εκκίνθςθ των μθχανϊν και γενικά το ςκάφοσ κα
τροφοδοτείται με τάςθ 12 VoltDC. Όλα τα καλϊδια που κα
χρθςιμοποιθκοφν κα είναι ςφμφωνα με τουσ κανονιςμοφσ
ωσ προσ τον τφπο, τθ διατομι και τισ ςυνδζςεισ τουσ και κα
φζρουν πιςτοποιθτικό ζγκριςθσ τφπου από Α.Ο μζλοσ I.A.C.S.
το οποίο κα προςκομιςτεί με τθν παράδοςθ των ςκαφϊν.
Όλα τα καλϊδια κα διζρχονται από ειδικοφσ οδθγοφσ
(κανάλια) με υδατοςτεγείσ διακλαδωτιρεσ και με τζτοιο
τρόπο ϊςτε να μποροφν ν’ αντικακίςτανται εφκολα ςε
περίπτωςθ βλάβθσ.

ΝΑΙ

6.2: το χϊρο αποκικευςθσ των μπαταριϊν κα υπάρχουν
αςφάλειεσ και γενικοί διακόπτεσ χειριςμοφ και απομόνωςθσ
των θλεκτρικϊν κυκλωμάτων και ISOLATOR.

ΝΑΙ

6.3: Οι ςυςςωρευτζσ κα είναι δεμζνοι ςτθ βάςθ τουσ με
ιμάντα (ανοξείδωτθ καςτάνια) και οι πόλοι τουσ κα είναι
καλυμμζνοι με ελαςτικό περίβλθμα.

ΝΑΙ

6.4: Θα διατίκεται ξεχωριςτι ςυςτοιχία ςυςςωρευτϊν
εκκίνθςθσ για κάκε μία εκ των κυρίων μθχανϊν κατάλλθλα
εγκιβωτιςμζνθ και επαρκοφσ χωρθτικότθτασ-ρεφματοσ
εκκίνθςθσ (CA-CCA) ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ του
καταςκευαςτι των μθχανϊν ενϊ κα υπάρχει θ δυνατότθτα
γεφφρωςθσ με επιλογζα. Θ φόρτιςθ να γίνεται από τισ
κφριεσ μθχανζσ κατά τθ λειτουργία τουσ.

ΝΑΙ

6.5: Θα διατίκεται ξεχωριςτι ςυςτοιχία ςυςςωρευτϊν
τροφοδότθςθσ των ναυτιλιακϊν – τθλεπικοινωνιακϊν
οργάνων κατάλλθλα εγκιβωτιςμζνθ ενϊ κα υπάρχει θ
δυνατότθτα γεφφρωςθσ με επιλογζα με τισ ςυςτοιχίεσ των
ςυςςωρευτϊν που προορίηονται για τθν εκκίνθςθ των
κυρίων μθχανϊν. Θ φόρτιςθ κα γίνεται από τισ κφριεσ
μθχανζσ κατά τθ λειτουργία τουσ, ενϊ κα υπάρχει κατάλλθλθ
πρόβλεψθ για τθν προςταςία των οργάνων από υπζρταςθ.

ΝΑΙ

6.6: Θ ςυςκευι Π/Δ VHF/DSC κα τροφοδοτείται τόςο από
τθν πθγι τθσ παραγράφου 6.5, όςο και από ανεξάρτθτθ
εφεδρικι πθγι ενζργειασ (ςυςςωρευτισ), ϊςτε ςε
περίπτωςθ βλάβθσ τθσ κφριασ πθγισ να κακίςταται δυνατι θ
πραγματοποίθςθ κλιςεων κινδφνου και αςφάλειασ. Θ
ανεξάρτθτθ εφεδρικι πθγι ενζργειασ κα ζχει τθ δυνατότθτα

ΝΑΙ

τροφοδότθςθσ τθσ ςυςκευισ Π/ΔVHF/DSC για χρονικι
περίοδο τουλάχιςτον ζξι (06) ωρϊν (να αναφερκεί θ
χωρθτικότθτα του εφεδρικοφ ςυςςωρευτι ςε Ah) ενϊ θ
φόρτιςι τθσ κα γίνεται με αυτόματα μζςα που κα
εξαςφαλίηουν πλιρθ φόρτιςθ των ςυςςωρευτϊν ςε χρόνο
μικρότερο των δζκα (10) ωρϊν και κα διακζτουν ςφςτθμα
ςυναγερμοφ χαμθλισ τάςθσ.
6.7: Θα διατίκεται ειδικόσ αυτόματοσ φορτιςτισ για τθν
φόρτιςθ των ςυςςωρευτϊν εγκατεςτθμζνοσ με κατάλλθλο
επιλογζα και πίνακα, ο οποίοσ κα τροφοδοτείται από ρεφμα
ξθράσ (220V). Για τθν προςταςία από βραχυκφκλωμα κα
χρθςιμοποιείται κατάλλθλθ θλεκτρικι αςφάλεια και
ενδεχομζνωσ κατάλλθλοσ επιτθρθτισ τάςθσ. Να διακζτει
πολικι προςταςία από τθν αναςτροφι. Να διακζτει
αντιφλογιςτικι τεχνολογία.

ΝΑΙ

6.8: το χϊρο τθσ κονςόλασ κα υπάρχουν όργανα
παρακολοφκθςθσ τθσ κατάςταςθσ τθσ κάκε ςυςτοιχίασ
ςυςςωρευτϊν (βολτόμετρο - αμπερόμετρο - ενδεικτικι
λυχνία ςφάλματοσ φόρτιςθσ). τον ίδιο χϊρο κα υπάρχει
τουλάχιςτον ζνα (01) προειδοποιθτικό ςφςτθμα ςυναγερμοφ
χαμθλισ τάςθσ των ςυςςωρευτϊν (Low Voltage Alarm).

ΝΑΙ

6.9: Επί του καταςτρϊματοσ κα υπάρχουν τουλάχιςτον επτά
(07) ανεξάρτθτα ςτεγανά φωτιςτικά ςϊματα ναυτικοφ
τφπου για τον επαρκι φωτιςμό του καταςτρϊματοσ. Σα
φωτιςτικά να είναι ρυκμιηόμενθσ φωτεινότθτασ (dimmable).

ΝΑΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7:
ΤΕΙΛΕ ΜΕΤΑΦΟΑΣ ΣΚΑΦΟΥΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8:
ΖΛΕΓΧΟΙ - ΔΟΚΙΜΕΣ
8.1: Για τθν απόδειξθ τθσ καλισ λειτουργίασ και
ςυμμόρφωςθσ των ςκαφϊν με τισ απαιτιςεισ τθσ φμβαςθσ,
κα εκτελεςτοφν οι ακόλουκεσ δοκιμζσ-ζλεγχοι-επικεωριςεισ
ςτον τόπο παράδοςθσ των ςκαφϊν (με ζξοδα και ευκφνθ του
προμθκευτι) ϊςτε μετά τθν επιτυχι περάτωςι τουσ να
ακολουκιςει θ παραλαβι τουσ. Όλεσ οι δοκιμζσ των ςκαφϊν
κατά τθν παραλαβι τουσ κα λαμβάνουν χϊρα παρουςία των
εκπροςϊπων του Αναδόχου, του
Αναγνωριςμζνου
Οργανιςμοφ και τθσ Επιτροπισ Παρακολοφκθςθσ και

ΝΑΙ

Παραλαβισ Ζργου (Ε.Π.Π.Ε) τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
8.2: Ηφγιςθ του ςκάφουσ: Πριν τθν ζναρξθ των δοκιμϊν το
ςκάφοσ κα ηυγιςτεί ςε άφορτθ και ζμφορτθ κατάςταςθ.

ΝΑΙ

8.3: Δοκιμζσ εν όρμω: Οι δοκιμζσ κα είναι τζτοιου είδουσ,
ζκταςθσ και διάρκειασ ϊςτε να διαπιςτωκεί ότι το ςκάφοσ,
οι μθχανζσ, οι μθχανιςμοί, ο εξοπλιςμόσ και τα ςυςτιματα
του κάκε ςκάφουσ λειτουργοφν ικανοποιθτικά και ότι τα
χαρακτθριςτικά τουσ είναι ςφμφωνα με τθ φμβαςθ.

ΝΑΙ

8.4: Δοκιμζσ εν πλω:

ΝΑΙ

8.4.1: Ζλεγχοσ ταχφτθτασ:

ΝΑΙ

8.4.1.1: Τπθρεςιακι ταχφτθτα: το ςκάφοσ κα βρίςκεται ςε
κατάςταςθ πλιρουσ φόρτου, με δϊδεκα (12) άτομα, με
κακαρι γάςτρα και ςε ιρεμθ κάλαςςα, όπωσ περιγράφονται
ςτθν παράγραφο 2.9. Θ ταχφτθτα κα μετρθκεί ςε τζςςερισ
ςυνεχόμενεσ διαδρομζσ ςε απόςταςθ και ςε φδατα
επαρκοφσ βάκουσ που κα κακορίςει θ Τπθρεςία. Ο μζςοσ
όροσ των τεςςάρων ωσ άνω μετριςεων κα πρζπει να είναι
τουλάχιςτον τριάντα πζντε (35) κόμβοι.

ΝΑΙ

8.4.1.2: Μζγιςτθ ταχφτθτα: το ςκάφοσ κα βρίςκεται ςε
κατάςταςθ πλιρουσ φόρτου, με δϊδεκα (12) άτομα, με
κακαρι γάςτρα και ςε ιρεμθ κάλαςςα, όπωσ περιγράφονται
ςτθν παράγραφο 2.11. Θ ταχφτθτα κα μετρθκεί ςε τζςςερισ
ςυνεχόμενεσ διαδρομζσ ςε απόςταςθ και ςε φδατα
επαρκοφσ βάκουσ που κα κακορίςει θ Τπθρεςία. Ο μζςοσ
όροσ των τεςςάρων ωσ άνω μετριςεων κα πρζπει να είναι
τουλάχιςτον πενιντα πζντε (55) κόμβοι.

ΝΑΙ

8.4.2: Κφκλοσ ςτροφισ: Θ διάμετροσ του κφκλου ςτροφισ
του ςκάφουσ κα είναι:

ΝΑΙ

8.4.2.1: τθν υπθρεςιακι ταχφτθτα μζχρι πζντε (05) φορζσ το
ολικό μικοσ του ςκάφουσ.

ΝΑΙ

8.4.2.2: ςτθ μζγιςτθ ταχφτθτα μζχρι δζκα (10) φορζσ το ολικό
μικοσ του ςκάφουσ.

ΝΑΙ

8.4.3: Δοκιμζσ υπό δυςμενείσ καιρικζσ ςυνκικεσ: Θα
εκτελεςτεί ςυνεχισ πλουσ, διάρκειασ τουλάχιςτον δφο (02)
ωρϊν ςτθν ανοιχτι κάλαςςα, ςε κατάςταςθ φόρτου δϊδεκα
(12) ατόμων και πλιρωςθσ δεξαμενϊν καυςίμου ςτο ιμιςυ
ςτισ δυςμενζςτερεσ καιρικζσ ςυνκικεσ τθσ παραγράφου 2.5.
εφόςον αυτζσ απαντθκοφν κατά το χρονικό διάςτθμα
παραλαβισ όπωσ αυτό προςδιορίηεται ςτθν παράγραφο

ΝΑΙ

8.4.12.
8.4.4: Θα λάβει χϊρα υπολογιςμόσ αυτονομίασ, ςφμφωνα με
τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 2.8.

ΝΑΙ

8.4.5: Θα λάβει χϊρα δοκιμι αναπόδιςθσ διάρκειασ πζντε
(05) λεπτϊν για κάκε μθχανι κακϊσ και με το ςφνολο των
μθχανϊν.

ΝΑΙ

8.4.6: Δοκιμι τρζιλερ κα λάβει χϊρα για τθν ανζλκυςθ,
ρυμοφλκθςθ και κακζλκυςθ του ςκάφουσ.

ΝΑΙ

8.4.7: Θα λάβει χϊρα δοκιμι ανακρζμαςθσ με ανζλκυςθ,
παραμονι ςτθν κζςθ ανακρζμαςθσ (αιωροφμενο)
τουλάχιςτο είκοςι (20) λεπτϊν τθσ ϊρασ και ακολοφκωσ
κακζλκυςθσ. Θ ανζλκυςθ-κακζλκυςθ κα διενεργθκεί με
κατάλλθλο γερανό είτε από γερανό ξθράσ είτε με
ανακρζμαςθ από ελικόπτερο τφπου CHINOOK τθσ Ελλθνικισ
Αεροπορίασ τρατοφ, ανάλογα με τθν διακεςιμότθτα που
κα προκφψει κατά το χρονικό διάςτθμα παραλαβισ. Θ
δοκιμι κα λάβει χϊρα με ζναν από τουσ ανωτζρω
περιγραφόμενουσ τρόπουσ, για τθν διακρίβωςθ τθσ
απαίτθςθσ τθσ παραγράφου 2.13.8.

ΝΑΙ

8.4.8: Δεξαμενιςμόσ ςκάφουσ: Μετά το πζρασ των δοκιμϊν
του κεφαλαίου 8, το ςκάφοσ κα ανελκυςτεί για τον τελικό
ζλεγχο τθσ κατάςταςισ του, κακαριςμό και ςτθ ςυνζχεια κα
κακελκυςτεί.

ΝΑΙ

8.4.9: Ζξοδα – δαπάνεσ δοκιμϊν:
Όλεσ οι δαπάνεσ για τθν εκτζλεςθ των δοκιμϊν κα
καλφπτονται από τον προμθκευτι. υγκεκριμζνα το κόςτοσ
καυςίμων, λιπαντικϊν, προςωπικοφ χειριςμοφ, μεταφοράσ,
φφλαξθσ, αςφάλιςθσ, ελλιμενιςμοφ του κάκε ςκάφουσ,
γερανοί και ό,τι άλλο απαιτθκεί κα βαρφνει τον
προμθκευτι.

ΝΑΙ

8.4.10: Κατά τθν εκτζλεςθ των δοκιμϊν το ςκάφοσ κα φζρει
αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο διάρκειασ ιςχφοσ τριϊν μθνϊν, με
το οποίο κα καλφπτεται οποιαδιποτε ηθμιά ζναντι τρίτου,
ατφχθμα, ολικι ι μερικι απϊλεια του ςκάφουσ,
τραυματιςμόσ ι κάνατοσ προςωπικοφ.

ΝΑΙ

8.4.11: Ο χρόνοσ ελζγχων - δοκιμϊν - παραλαβισ από τθν
αρμόδια επιτροπι δεν κα είναι μεγαλφτεροσ των τριάντα
(30) θμερϊν.

ΝΑΙ

8.4.12: Κατόπιν επιτυχοφσ ολοκλιρωςθσ του ςυνόλου των

ΝΑΙ

ελζγχων του παρόντοσ Κεφαλαίου, κακϊσ και με τθν
ικανοποίθςθ των λοιπϊν απαιτιςεων τθσ παροφςασ τεχνικισ
προδιαγραφισ, κα εκδοκεί το Πρωτόκολλο Οριςτικισ
Ποιοτικισ και Ποςοτικισ Παραλαβισ (Π.Ο.Π.Π.Π.).
8.4.13: Από τθν Ανακζτουςα Αρχι κα ςυγκροτθκεί
τουλάχιςτον τριμελισ Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ και
Παραλαβισ Ζργου (Ε.Π.Π.Ε.). Οι αρμοδιότθτεσ και θ ςφνκεςθ
τθσ εν λόγω Επιτροπισ κα κακοριςκοφν με τθν Τπουργικι
Απόφαςθ ςυγκρότθςισ τθσ και κα ςυνίςτανται κατ’
ελάχιςτον ςτα εξισ:
(α) Αξιολόγθςθ τθσ προόδου των εργαςιϊν του Αναδόχου
και εν γζνει τθν παρακολοφκθςθ τθσ υλοποίθςθσ και ορκισ
εκτζλεςθσ των απαιτιςεων τθσ φμβαςθσ από τον Ανάδοχο,
θ οποία κα καταρτιςτεί μεταξφ του Τπουργείου Ναυτιλίασ
και Νθςιωτικισ Πολιτικισ και του Αναδόχου,
(β) Παρακολοφκθςθ τιρθςθσ του χρονοδιαγράμματοσ,
(γ)
Συχόν
επίςκεψθ
ςτισ
εγκαταςτάςεισ
του
Αναδόχου/Καταςκευαςτι, προκειμζνου να επικεωριςει το
ςφςτθμα ποιοτικισ διαςφάλιςθσ αυτοφ.
(δ) τθ γνωμοδότθςθ επί οποιουδιποτε τεχνικοφ ηθτιματοσ
προκφψει κατά τθν υλοποίθςθ τθσ προμικειασ, μεταξφ
άλλων και επί ηθτθμάτων τυχόν τροποποίθςθσ –
επικαιροποίθςθσ των ςυμβατικϊν ειδϊν

ΝΑΙ

(ε) τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι των
ςυμβατικϊν ειδϊν, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ
(μζςα ςτον κακοριηόμενο από αυτι χρόνο), τθσ διακιρυξθσ,
κακϊσ και τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ.
Όλεσ οι εκτόσ ζδρασ δαπάνεσ μετακίνθςθσ, διαμονισ και
διατροφισ των μελϊν τθσ Επιτροπισ Παρακολοφκθςθσ και
Παραλαβισ Ζργου που τυχόν πραγματοποιθκοφν για τθν
εκτζλεςθ δοκιμϊν και παρακολοφκθςθσ τθσ καταςκευισ, κα
καλφπτονται από τον Ανάδοχο είτε είναι ςτθν Ελλάδα είτε
ςτο Εξωτερικό. Ο προγραμματιςμόσ των απαιτοφμενων
μετακινιςεων κα πραγματοποιθκεί κατόπιν ςυμφωνίασ
μεταξφ του Αναδόχου και τθσ επιςπεφδουςασ Τπθρεςίασ
(ΔΕΜ).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9:
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ
9.1. Ο προμθκευτισ κα παρζχει εγγυθμζνθ λειτουργία για το
ΝΑΙ
ςκάφοσ (όπωσ γάςτρα, αεροκαλάμουσ) και τον εξοπλιςμό
του (όπωσ λοιπό εξοπλιςμό, μθχανζσ, ςυςκευζσ, δίκτυα, Να δθλωκεί

τρζιλερ) κακϊσ και διατιρθςθσ των επιχειρθςιακϊν
δυνατοτιτων του, όπωσ αναφζρονται ςτθν παροφςα τεχνικι
προδιαγραφι, ιςχφοσ τουλάχιςτον ζξι (06) ετϊν ι 6.000
ωρϊν λειτουργίασ ΚΜ (όποιο ζρκει πρϊτο) από τθν
θμερομθνία οριςτικισ, ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ
τουσ, χωρίσ καμία οικονομικι επιβάρυνςθ για τθν
Ανακζτουςα Αρχι. Ομοίωσ κατά το ίδιο χρονικό διάςτθμα κα
είναι υπεφκυνοσ για τθν τεχνικι υποςτιριξθ & ςυντιρθςθ
του ςκάφουσ και του εξοπλιςμοφ του ςφμφωνα με τα
εγχειρίδια του/των καταςκευαςτι/ων. Μεγαλφτερο χρονικό
διάςτθμα εγγυθμζνθσ λειτουργίασ κα αξιολογθκεί κετικά,
ςφμφωνα με τον πίνακα κριτθρίων αξιολόγθςθσ.
Διευκρινίηεται ότι κάκε επιπλζον ζτοσ εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ αντιςτοιχεί ςε 1000 επιπλζον ϊρεσ λειτουργίασ
ΚΜ. Ο χρόνοσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ παφει να ιςχφει όταν
ςυμπλθρωκοφν τα προςφερόμενα ζτθ ι οι ϊρεσ λειτουργίασ
ΚΜ αντίςτοιχα (ότι ζρκει πρϊτο).
9.2: Ο προμθκευτισ κα παρζχει δωρεάν τθν τακτικι
ςυντιρθςθ του ςκάφουσ και των μθχανϊν (εργαςία,
ανταλλακτικά, αναλϊςιμα) για τουλάχιςτον ζξι (06) χρόνια ι
6.000 ϊρεσ λειτουργίασ ΚΜ (όποιο ζρκει πρϊτο), χωρίσ
κόςτοσ για τθν Ανακζτουςα Αρχι μετά τθν οριςτικι
παραλαβι αυτοφ.
9.3: Ο Ανάδοχοσ εγγυάται τθν εκτζλεςθ των όρων και
προχποκζςεων τθσ φμβαςθσ και ότι τα υπό προμικεια
προϊόντα κα πλθροφν τισ προδιαγραφζσ, λειτουργίεσ,
ιδιότθτεσ και χαρακτθριςτικά που προβλζπονται ςτθ
φμβαςθ αυτι και κα ςτεροφνται οποιονδιποτε
ελαττωμάτων (οφειλομζνων ενδεικτικά ςε ελλιπι ςχεδίαςθ,
πλθμμελι καταςκευι-ςυςκευαςία-μεταφορά, ελαττωματικά
υλικά).
9.4: Ο Ανάδοχοσ εγγυάται ότι όλοσ ο εξοπλιςμόσ κα είναι
κατά τθν παράδοςι του καινοφριοσ, τελευταίασ τεχνολογίασ
(State of the Art Technology).
9.5: Ο Ανάδοχοσ εγγυάται αυτοτελϊσ τθν καλι και
προςικουςα λειτουργία του ςκάφουσ και του εξοπλιςμοφ
του κατά τθν περίοδο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ.
9.6: Ο Ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για τθ χωρίσ κακυςτζρθςθ
και με δικά του ζξοδα αποκατάςταςθ κάκε ελαττϊματοσ που
αναφαίνεται κατά τθν περίοδο εγγυθμζνθσ λειτουργίασ,
εκτόσ αν μπορζςει να αποδείξει ότι τα ελαττϊματα
προζρχονται από αίτια που δεν ζχουν ςχζςθ με ςφάλματα
ςτθν καταςκευι, ςτα υλικά, ςτθ ςχεδίαςθ ι ςτθν υλοποίθςθ.

ο
προςφερόμ
ενοσ χρόνοσ
εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ
τόςο ςε ζτθ
όςο και ςε
ϊρεσ
λειτουργίασ
ΚΜ.
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Αν ελαττϊματα κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αυτισ
ςυνεπάγονται τθν μθ δυνατότθτα λειτουργίασ μζρουσ ι του
ςυνόλου του εξοπλιςμοφ ι του λογιςμικοφ, ο Ανάδοχοσ
προβαίνει ςε αντικαταςτάςεισ ςε τζτοιο βακμό ϊςτε να
διατθρθκεί το επίπεδο ορκισ επιχειρθςιακισ λειτουργίασ
που κακορίηεται ςτθ φμβαςθ, χωρίσ καμία οικονομικι
επιβάρυνςθ για τθν Ανακζτουςα Αρχι.
9.7: Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου εγγυθμζνθσ λειτουργίασ
θ αρμόδια Τπθρεςία του Λ-ΕΛ.ΑΚΣ πλθροφορεί τον
Ανάδοχο ωσ προσ το είδοσ και τθν ζκταςθ κάκε
βλάβθσ/ελαττϊματοσ μόλισ αυτό γίνει εμφανζσ, με κάκε
πρόςφορο μζςο. Κατόπιν τθσ παραπάνω ειδοποίθςθσ, ο
προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ να προβαίνει ςτθν
αποκατάςταςθ τθσ βλάβθσ/ελαττϊματοσ του βαςικοφ και
δευτερεφοντοσ εξοπλιςμοφ του ςκάφουσ, από τθν
θμερομθνία ειδοποίθςθσ, πλθν περιπτϊςεων ανωτζρασ
βίασ. Οι υποχρεϊςεισ του Αναδόχου όςον αφορά τουσ
χρόνουσ αποκατάςταςθσ των βλαβϊν/ελαττωμάτων
περιγράφονται αναλυτικά ςτο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10.
9.8: Θ εγγυθμζνθ λειτουργία του ςκάφουσ παρατείνεται για
χρονικό διάςτθμα όςο είναι ο χρόνοσ μζχρι να επανζλκει ςε
πλιρθ επιχειρθςιακι ετοιμότθτα μετά από οποιαδιποτε
βλάβθ. Για τα εξαρτιματα, μθχανζσ και εξοπλιςμό που
αντικακίςταται λόγω βλάβθσ χορθγείται νζα εγγφθςθ ενόσ
(01) ζτουσ ι 1000 ωρϊν λειτουργίασ ΚΜ (όποιο ζρκει
πρϊτο).
9.9: Αν κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου τθσ εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ αντιμετωπιςτοφν επαναλαμβανόμενεσ βλάβεσ,
οι οποίεσ δεν είναι ςυνζπεια ατυχθμάτων, λακϊν ςτο
χειριςμό, τροποποιιςεων που ζχουν γίνει από μθ
εξουςιοδοτθμζνο προςωπικό και οι παραπάνω βλάβεσ
επθρεάηουν τθν επιχειρθςιακι διακεςιμότθτα του ςκάφουσ
και του εξοπλιςμοφ του, ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει, το
ταχφτερο δυνατόν, είτε ν’ αλλάξει τον τφπο του
προβλθματικοφ εξαρτιματοσ ι να τροποποιιςει τθν αρχι
λειτουργίασ του ι/και τθν ενςωμάτωςι του με τα
ςυςτιματα που αποτελοφν το αντικείμενο τθσ παροφςασ
ςφμβαςθσ. τθν περίπτωςθ αυτι, οι δαπάνεσ για τθν
ανάλυςθ των βλαβϊν, για τθν επίλυςθ των προβλθμάτων και
των απαιτοφμενων υλικϊν, βαρφνουν τον Ανάδοχο.
9.10: Εφόςον θ αρμόδια Τπθρεςία του Λ-ΕΛ.ΑΚΣ αποδείξει,
εντόσ τθσ περιόδου τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ότι υπάρχει
διαφοροποίθςθ μεταξφ του παραδοκζντοσ ςκάφουσ και του
εξοπλιςμοφ αυτοφ και των προδιαγραφϊν του παρόντοσ, ο
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Ανάδοχοσ οφείλει να προβεί ςτισ απαιτοφμενεσ ενζργειεσ
για τθ ςυμμόρφωςθ του εξοπλιςμοφ με τισ προδιαγραφζσ,
χωρίσ καμία οικονομικι επιβάρυνςθ για τθν Ανακζτουςα
Αρχι.
9.11: Κατά τθ διάρκεια του χρόνου εγγυθμζνθσ λειτουργίασ,
ςε περίπτωςθ που αποδειχκεί από τθν αρμόδια υπθρεςία
του Λ-ΕΛ.ΑΚΣ ότι ζνα ελαττωματικό υλικό προκάλεςε
ςοβαρι ηθμιά ςε λοιπό υλικό (ςτο ςφνολό του ι εν μζρει) επί
του οποίου ιταν τοποκετθμζνο, τότε ο Ανάδοχοσ
υποχρεοφται να επιςκευάςει ι να αντικαταςτιςει τα εν
λόγω υλικά (ςτο ςφνολό του ι εν μζρει) χωρίσ καμία
οικονομικι επιβάρυνςθ για τθν Ανακζτουςα Αρχι και όχι
μόνο το ελαττωματικό όμοιο.
9.12: Θ διαςφάλιςθ τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ του
ςκάφουσ και του εξοπλιςμοφ του καλφπτει τθν πλιρθ
αποκατάςταςθ κάκε βλάβθσ ι/και ανωμαλίασ που δεν
οφείλεται ςε κακι χριςθ του από το προςωπικό τθσ
αρμόδιασ Τπθρεςίασ ι ςε εξωτερικοφσ αςτάκμθτουσ
παράγοντεσ (ςειςμοφσ, πλθμμφρεσ κλπ). Σα απαραίτθτα για
όλεσ τισ περιπτϊςεισ υλικά και ανταλλακτικά κα βαρφνουν
αποκλειςτικά τον Ανάδοχο.
9.13: Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν αντικατάςταςθ κάκε
μονάδασ ςκάφουσ ι εξοπλιςμοφ του ι τμιματοσ αυτϊν,
όταν θ επιςκευι τουσ δεν είναι τεχνικά εφικτι. τθν
περίπτωςθ αυτι, τα ανταλλακτικά που τυχόν απαιτθκοφν κα
είναι
καινοφρια
και
αμεταχείριςτα,
τοφτου
αποδεικνυόμενου από ςχετικι υπεφκυνθ διλωςθ, ενϊ τα
προσ αντικατάςταςθ εξαρτιματα κα επιςτρζφονται ςτον
Ανάδοχο μετά τθν αντικατάςταςι τουσ.
9.14: Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται, με τθν οριςτικι ποςοτικι και
ποιοτικι παραλαβι του ζργου, να κατακζςει εγγυθτικι
επιςτολι καλισ λειτουργίασ, ποςοςτοφ 10% επί τθσ κακαρισ
ςυμβατικισ αξίασ, με χρόνο ιςχφοσ κατά τρεισ (03) μινεσ
μεγαλφτερο, από τον οριηόμενο ςτθ φμβαςθ χρόνο
εγγυθμζνθσ λειτουργίασ. Θ εν λόγω εγγυθτικι επιςτολι κα
αποδεςμεφεται ετθςίωσ, ιτοι ςτο τζλοσ κάκε θμερολογιακοφ
ζτουσ από τθν θμερομθνία οριςτικισ ποιοτικισ και
ποςοτικισ παραλαβισ, κατά ποςό που κα υπολογίηεται από
τον ακόλουκο τφπο:

Οι υπθρεςίεσ δωρεάν υποςτιριξθσ κατά τθν περίοδο τθσ
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εγγυθμζνθσ λειτουργίασ κα παραλαμβάνονται ετθςίωσ από
τθν αρμόδια Επιτροπι του άρκρου 215 του ν. 4412/2016,
κατόπιν παροχισ ςχετικισ βεβαίωςθσ τθσ Επιςπεφδουςασ
Τπθρεςίασ (ΔΕΜ) ςχετικά με τθν εκπλιρωςθ των
ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του αναδόχου και εν ςυνεχεία κα
πραγματοποιείται θ τμθματικι αποδζςμευςθ τθσ εγγυθτικισ
επιςτολισ ωσ ανωτζρω.
9.15: Προλθπτικι υντιρθςθ:
9.15.1: Πζραν των ανωτζρω, ο Ανάδοχοσ ςτο πλαίςιο τθσ
διαςφάλιςθσ τθσ καλισ λειτουργίασ του ςκάφουσ και του
εξοπλιςμοφ του, κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ υποχρεοφται, επίςθσ, ςτθν πραγματοποίθςθ
προλθπτικισ ςυντιρθςισ τουσ, ςφμφωνα με ςχετικό
πρόγραμμα, το οποίο κα περιλαμβάνεται και κα
περιγράφεται ςτθν τεχνικι προςφορά του. Οι εργαςίεσ
προλθπτικισ ςυντιρθςθσ κα περιλαμβάνουν ενδεικτικά και
όχι περιοριςτικά:
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-- Ζλεγχο ςκάφουσ, μθχανϊν και λοιποφ εξοπλιςμοφ για τθ
διαπίςτωςθ τθσ καλισ λειτουργίασ και απόδοςθσ ,
-- Ζλεγχο καλωδιϊςεων, επαφϊν, τροφοδοςίασ,
-Ζλεγχο των χϊρων όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο
εξοπλιςμόσ,
-- Οτιδιποτε άλλο προβλζπεται από τα εγχειρίδια του
καταςκευαςτι (όπωσ αλλαγι λαδιοφ των μθχανϊν).
-- Δεξαμενιςμό του ςκάφουσ τουλάχιςτον μία (01) φορά τον
χρόνο.
9.15.2: Σο κόςτοσ των εργαςιϊν και των υλικϊν που κα
απαιτθκοφν, για τθν πραγματοποίθςθ τθσ προλθπτικισ
ςυντιρθςθσ βαρφνουν αποκλειςτικά τον Ανάδοχο.
9.15.3: Θ πραγματοποίθςθ των εργαςιϊν προλθπτικισ
ςυντιρθςθσ (ακριβισ θμερομθνία και ϊρα) κα κακορίηεται
ςε ςυνεργαςία του Αναδόχου και τθσ αρμόδιασ
Τπθρεςίασ, ϊςτε να πραγματοποιείται υπό τθν επίβλεψθ
αρμόδιου προςωπικοφ Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. και θ ςυχνότθτά τθσ δεν
κα είναι μικρότερθ από τισ προβλζψεισ των εγχειριδίων του
καταςκευαςτι.
9.15.4: Μετά το πζρασ τθσ προγραμματιςμζνθσ προλθπτικισ
ςυντιρθςθσ, ο Ανάδοχοσ
κα
υποβάλλει αναλυτικι
αναφορά όπου κα καταγράφονται το ςφνολο των
πεπραγμζνων τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10:
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΧΟΝΟΣ ΑΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ/ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ
10.1:
Ο
μζγιςτοσ
χρόνοσ
αποκατάςταςθσ
βλαβϊν/ελαττωμάτων περιγράφεται αναλυτικά ςτον Πίνακα
τθσ παραγράφου 10.4 και δεν μπορεί να υπερβαίνει τισ τιμζσ
που αναφζρονται ςε αυτόν. Κατά τθν διάρκεια του χρόνου
εγγυθμζνθσ λειτουργίασ αν ο μζγιςτοσ χρόνοσ
αποκατάςταςθσ προβλθμάτων είναι μεγαλφτεροσ από τον
αναγραφόμενο ςτον προαναφερκζν πίνακα κα υπάρξει
ςχετικι ριτρα επί τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ
λειτουργίασ, όπωσ υπολογίηεται ςτο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12.

ΝΑΙ

10.2: Οριςμοί.
Κ.Ω.Κ. (Κανονικζσ Ϊρεσ Κάλυψθσ): Είναι το χρονικό διάςτθμα
από 09.00 ζωσ 17.00 (τοπικι ϊρα) για τισ εργάςιμεσ θμζρεσ.
Ε.Ω.Κ. (Επιπλζον Ϊρεσ Κάλυψθσ): Είναι το χρονικό διάςτθμα
που δεν κεωρείται Κ.Ω.Κ.
Βαςικόσ εξοπλιςμόσ: Κρίςιμοσ εξοπλιςμόσ, θ βλάβθ του
οποίου επιφζρει αυτόματα παφςθ τθσ πλιρουσ
επιχειρθςιακισ ετοιμότθτασ και απόδοςθσ του ςκάφουσ
(όπωσ γάςτρα, αεροκάλαμοσ, κονςόλα, μθχανζσ).
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Δευτερεφων εξοπλιςμόσ: Εξοπλιςμόσ, θ βλάβθ του οποίου
δεν επιφζρει αυτόματα παφςθ τθσ επιχειρθςιακισ
ετοιμότθτασ και απόδοςθσ του ςκάφουσ (όπωσ αιςκθτιρεσ,
ςφςτθμα AIS, βυκόμετρο).
10.3: Κατά τθν περίοδο τθσ εγγφθςεο, ν Αλάδνρνο πξέπεη λα
κεξηκλά
γηα
ηε
δηαζθάιηζε
πςεινύ
πνζνζηνύ
επηρεηξεζηαθήο ηθαλόηεηαο θαη απόδνζεο ηνπ ζθάθνπο–
εμνπιηζκνύ (ηνπιάρηζηνλ 95% ζε έλα εκεξνινγηαθό έηνο). Η
ελ ιόγσ δηαζεζηκόηεηα ηνπ ζθάθνπο ππνινγίδεηαη από ηνλ
παξαθάησ ηύπν:
Ππου:
-- Δ θ
διακεςιμότθτα επί
τοισ εκατό (%)
-- M οι θμζρεσ του
ζτουσ
(μεταβάλλεται
ανάλογα με το
ζτοσ),
-- Ω οι 24 ϊρεσ τθσ
θμζρασ και
-- Α οι ϊρεσ που το
ςκάφοσ βρίςκεται
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εκτόσ
επιχειρθςιακισ
ικανότθτασ και
απόδοςθσ.

10.4: Πίνακασ Διακεςιμότθτασ κάφουσ – Εξοπλιςμοφ &
Απνθαηάζηαζεο Βιαβώλ/Ειαηησκάησλ
Πίνακασ Διακεςιμότθτασ κάφουσ/Εξοπλιςμοφ &
Αποκατάςταςθσ Βλαβϊν/Ελαττωμάτων

Α/
Α

1

2

Είδοσ
εξοπλιςμ
οφ

Βαςικόσ
εξοπλιςμόσ
Δευτερεφ
ων
εξοπλιςμ
όσ

Διακε
ςιμότ
θτα
(%)

95%

Μζγιςτο
σ χρόνοσ
απόκρις
θσ
(από τθν
αναγγελί
α τθσ
βλάβθσ)

48Ϊρεσ

Μζγιςτοσ Χρόνοσ
Αποκατάςταςθσ
Βλαβϊν/Ελαττωμάτ
ων
Εντό
σ
Κ.Ω.
Κ.

Εντόσ
Ε.Ω.Κ.

240
Ϊρεσ
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360 Ϊρεσ

48 Ϊρεσ

720 Ϊρεσ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11:
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΒΛΑΒΩΝ/ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ – ΑΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
11.1: Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να δθμιουργιςει και να
κζςει ςε λειτουργία Τπθρεςία Σεχνικισ Τποςτιριξθσ των
ςκαφϊν, γνωςτοποιϊντασ ςχετικά ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τα
ςτοιχεία επικοινωνίασ του. Μζςω τθσ λειτουργίασ τθσ
Τπθρεςίασ Σεχνικισ Τποςτιριξθσ κα πρζπει να
επιτυγχάνονται οι προβλεπόμενοι χρόνοι απόκριςθσ και
αποκατάςταςθσ των προβλθμάτων.

ΝΑΙ

11.2: Όταν το εξουςιοδοτθμζνο προςωπικό τθσ Αρμόδιασ
Τπθρεςίασ του Λ-ΕΛ.ΑΚΣ αντιλαμβάνεται ζνα πρόβλθμα κα
ενθμερϊνει άμεςα, εγγράφωσ, τθν Τπθρεςία Σεχνικισ
Τποςτιριξθσ του προμθκευτι με κάκε πρόςφορο μζςο
(όπωσ μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου). τθν αρχι τθσ
επικοινωνίασ ο χριςτθσ κα παρζχει τα ςτοιχεία του για τθν
ταυτοποίθςι του και τον αρικμό τθλεφϊνου του. Εφόςον
του ηθτθκεί, οφείλει να δϊςει μια ςφντομθ περιγραφι του
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προβλιματοσ. Με βάςθ τα αρχικά αυτά ςτοιχεία θ Τπθρεςία
Σεχνικισ Τποςτιριξθσ του προμθκευτι κα επιβεβαιϊνει
εγγράφωσ ςτο ςτζλεχοσ τθσ αρμόδιασ Τπθρεςίασ του ΛΕΛ.ΑΚΣ τθ λιψθ τθσ αναφοράσ του προβλιματοσ ενϊ ςτθ
ςυνζχεια, θ αναφορά του προβλιματοσ κα παραπζμπεται
ςτον αρμόδιο τεχνικό. Ο χρόνοσ για τθν αποκατάςταςθ τθσ
βλάβθσ/ελαττϊματοσ ξεκινά να μετρά από τθν αποςτολι τθσ
αναφοράσ του προβλιματοσ ςτθν Τπθρεςία Σεχνικισ
Τποςτιριξθσ του προμθκευτι.
11.3: Ακολοφκωσ ο αρμόδιοσ τεχνικόσ, κα επικοινωνεί με το
προςωπικό τθσ αρμόδιασ Τπθρεςίασ του Λ-ΕΛ.ΑΚΣ που
ανακοίνωςε το πρόβλθμα, προκειμζνου να του
γνωςτοποιθκοφν τυχόν πρόςκετεσ πλθροφορίεσ και
ενζργειεσ που ζχουν ιδθ αναλθφκεί για τθν αποκατάςταςθ
του προβλιματοσ ι τθν παράκαμψι του. Ο τεχνικόσ μπορεί
να ηθτιςει από τον χριςτθ να κάνει ςυγκεκριμζνεσ ενζργειεσ
και να παρζχει πρόςκετεσ πλθροφορίεσ για τθν απόκριςθ
κάποιασ μονάδασ εξοπλιςμοφ, ϊςτε να γίνει κατά το δυνατόν
πλιρθσ διάγνωςθ του προβλιματοσ ι και θ αποκατάςταςι
του. Συχόν προβλιματα που κα προκφψουν από ενζργειεσ
του προςωπικοφ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ του Λ-ΕΛ.ΑΚΣ, οι
οποίεσ ζγιναν κατόπιν υποδείξεων του προςωπικοφ του
Αναδόχου δεν κεωρείται ότι οφείλονται ςε κακι χριςθ του
εξοπλιςμοφ από το προςωπικό τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ του
Λ-ΕΛ.ΑΚΣ. Δεν αποτελεί υποχρζωςθ του προςωπικοφ τθσ
αρμόδιασ υπθρεςίασ του Λ-ΕΛ.ΑΚΣ θ αναγνϊριςθ τθσ
μονάδασ εξοπλιςμοφ, ςτθν οποία εντοπίηεται βλάβθ οφτε θ
πραγματοποίθςθ ςυγκεκριμζνων ενεργειϊν που απαιτοφν
ιδιαίτερεσ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ.

ΝΑΙ

11.4: Αν από τθν παραπάνω διαδικαςία δεν επιτευχκεί θ
αποκατάςταςθ του προβλιματοσ, ο Ανάδοχοσ ενθμερϊνει
τα αρμόδια ςτελζχθ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ του Λ-ΕΛ.ΑΚΣ
με τα ςτοιχεία των τεχνικϊν, οι οποίοι κα προβοφν ςε
επιτόπια επίςκεψθ των εγκαταςτάςεων τθσ αρμόδιασ
Τπθρεςίασ του Λ-ΕΛ.ΑΚΣ., όπου είναι διατεκειμζνο το
ςκάφοσ, ϊςτε να εξαςφαλιςτεί θ πρόςβαςθ ςε αυτοφσ και
να επιλθφκοφν για τθν οριςτικι επίλυςθ του προβλιματοσ.
Θ αρμόδια υπθρεςία του Λ-ΕΛ.ΑΚΣ υποχρεοφται να
εξαςφαλίηει ότι το προςωπικό του Αναδόχου κα μπορεί να
ειςζρχεται ςτισ διάφορεσ τοποκεςίεσ και κα ζχει πρόςβαςθ
ςε όλουσ τουσ χϊρουσ όπου υπάρχουν τα ςκάφθ ζτςι ϊςτε
να μπορζςουν να προβοφν ςτθν πραγματοποίθςθ των
απαραίτθτων εργαςιϊν.

ΝΑΙ

11.5: Μετά τθν οριςτικι αποκατάςταςθ του προβλιματοσ,
ςυντάςςεται ςχετικι αναφορά ςε δφο (02) αντίτυπα, τα

ΝΑΙ

οποία υπογράφονται τόςο από τον αρμόδιο τεχνικό του
Αναδόχου όςο και από τον υπεφκυνο τθσ αρμόδιασ
Τπθρεςίασ του Λ-ΕΛ.ΑΚΣ που διαπίςτωςε
τθν
αποκατάςταςθ του προβλιματοσ. Από τα δφο αντίτυπα το
ζνα κρατείται ςτθν αρμόδια Τπθρεςία του Λ-ΕΛ.ΑΚΣ και το
δεφτερο, με μζριμνα του τεχνικοφ του Αναδόχου
παραδίδεται ςτθν Τπθρεςία Σεχνικισ Τποςτιριξισ του.
11.6: Για τθν ορκι παρακολοφκθςθ των υπθρεςιϊν τεχνικισ
υποςτιριξθσ, το πρϊτο δεκαιμερο κάκε τριμινου, με
μζριμνα του προςωπικοφ τθσ Τπθρεςίασ Σεχνικισ
Τποςτιριξθσ του Αναδόχου, κα αποςτζλλεται ςτθν αρμόδια
Τπθρεςία του Λ – ΕΛ.ΑΚΣ, ςυγκεντρωτικι κατάςταςθ με τισ
αναφορζσ των προβλθμάτων που αποκαταςτάκθκαν με ι
χωρίσ τθν παρουςία προςωπικοφ του Αναδόχου.

ΝΑΙ

11.7: τισ περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ κατά τθν εκτίμθςθ
των τεχνικϊν του Αναδόχου το πρόβλθμα δεν οφείλεται ςε
βλάβθ του εξοπλιςμοφ αλλά ςε άλλθ αιτία, με μζριμνα του
προςωπικοφ τθσ Τπθρεςίασ τεχνικισ υποςτιριξθσ, κα γίνεται
άμεςθ ζγγραφθ ενθμζρωςθ του αρμοδίου προςωπικοφ τθσ
αρμόδιασ Τπθρεςίασ του Λ-ΕΛ.ΑΚΣ προκειμζνου επιλθφκεί
για τισ περεταίρω ενζργειεσ.

ΝΑΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12:
ΗΤΕΣ
12.1: Ο Ανάδοχοσ
υποχρεοφται ςτθν αποκατάςταςθ
προβλθμάτων του εξοπλιςμοφ, ςφμφωνα με τουσ
αντίςτοιχουσ χρόνουσ κατ’ εφαρμογι των απαιτιςεων του
ΚΕΦΑΛΑΙΟΤ 10. Θ ενεργοποίθςθ των προβλζψεων του
παρόντοσ
Κεφαλαίου
για τον Βαςικό Εξοπλιςμό
πραγματοποιείται αποκλειςτικά ςτθν περίπτωςθ κατά τθν
οποία θ ςχετικι διακεςιμότθτα κατά τθ διάρκεια ενόσ
θμερολογιακοφ ζτουσ υπολείπεται του αναγραφομζνου ςτθν
παράγραφο 10.3, ποςοςτοφ, ενϊ για τον Δευτερεφοντα
Εξοπλιςμό ενεργοποιοφνται ςε κάκε περίπτωςθ.

ΝΑΙ

12.2: Οριςμοί
Χ.Μ.Α. : Χρόνοσ Μειωμζνθσ Απόδοςθσ.
Χ.Ε.Λ. : Ο Χρόνοσ Εκτόσ Λειτουργίασ τθσ μονάδασ ςκάφουσ –
εξοπλιςμοφ ςε ϊρεσ.
Μ.Χ.Α.Β.: Ο Μζγιςτοσ
προβλεπόμενοσ
Χρόνοσ
Αποκατάςταςθσ τθσ Βλάβθσ για τθ ςυγκεκριμζνθ μονάδα
ςκάφουσ - εξοπλιςμοφ ςε ϊρεσ ςφμφωνα με τον πίνακα τθσ
παραγράφου 10.4.
.Β.: υντελεςτισ Βαρφτθτασ, ο οποίοσ λαμβάνει τθν τιμι

ΝΑΙ

100 για βλάβεσ ςε Βαςικό Εξοπλιςμό και 25 για βλάβεσ ςε
Δευτερεφοντα Εξοπλιςμό, κατά τουσ αντίςτοιχουσ οριςμοφσ
τθσ παραγράφου 10.2.
Κ.Μ.Ε.: Σο Κόςτοσ τθσ Μονάδασ κάφουσ - Εξοπλιςμοφ, όπωσ
κα καταγράφεται ςτθν οικονομικι προςφορά του Αναδόχου.
το κόςτοσ αυτό περιλαμβάνονται τα επιμζρουσ κόςτθ του
υλικοφ, το οποίο ςυνκζτει τθν κάκε μονάδα, κακϊσ και το
κόςτοσ του τυχόν πακθτικοφ εξοπλιςμοφ που απαιτείται για
τθν κανονικι λειτουργία τθσ ςτο υπό προμικεια ςκάφοσ.
.Κ.Ε.: Σο υνολικό Κόςτοσ του κάφουσ - Εξοπλιςμοφ, όπωσ
κα καταγράφεται ςτθν οικονομικι προςφορά του Αναδόχου.
12.3: Σηηο πεξηπηώζεηο απόθιηζεο από ηα αληίζηνηρα όξηα,
ππνινγίδεηαη ν Χ.Μ.Α. σο εμήο:
Χ.Μ.Α.

=

(Χ.Ε.Λ. – Μ.Χ.Α.Β.) * .Β. * Κ.Μ.Ε.
.Κ.Ε.

12.4: Ο υπολογιςμόσ του Χ.Μ.Α. κα πραγματοποιείται από
τισ αρμόδιεσ
Τπθρεςίεσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ,
λαμβάνοντασ υπόψθ τθ διαδικαςία τεχνικισ υποςτιριξθσ
που περιγράφεται παραπάνω.
12.5: Αμζςωσ μετά τθ λιξθ τθσ περιόδου εγγφθςθσ, κα
υπολογιςτεί από τθν αρμόδια Τπθρεςία Προμθκειϊν τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ, θ αναλογικι ζκπτωςθ ποςοφ από τθν
εγγυθτικι επιςτολι καλισ λειτουργίασ που κα ζχει
κατακζςει ο Ανάδοχοσ ςε ποςοςτό που κα υπολογίηεται από
τον παρακάτω τφπο:

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Ποςοςτό Ζκπτωςθσ (%) = 100 x (υνολικόσ Χ.Μ.Α.) /
(υνολικι Διάρκεια Περιόδου Εγγφθςθσ ςε ϊρεσ)
12.6: Για να καταςτεί δυνατόσ ο ανωτζρω υπολογιςμόσ
απαιτείται να κατατεκεί, με τθν οικονομικι προςφορά του
υποψθφίου Αναδόχου, ανάλυςθ του κόςτουσ ανά μονάδα
προςφερόμενου εξοπλιςμοφ και ςυνολικό κόςτοσ
εξοπλιςμοφ, ςφμφωνα με τουσ ανωτζρω οριςμοφσ. ε καμία
περίπτωςθ δεν περιλαμβάνονται οικονομικά ςτοιχεία επί
τθσ τεχνικισ προςφοράσ του υποψθφίου Αναδόχου.
12.7: α) ε περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ παράδοςθσ του κάκε
ςκάφουσ ςφμφωνα με το χρονοδιάγραμμα παράδοςθσ, κα
επιβάλλονται ςτον προμθκευτι οι προβλεπόμενεσ από τον
Ν. 4412/2016 κυρϊςεισ.
β)
ε περίπτωςθ μθ επίτευξθσ των απαιτοφμενων
επιδόςεων ταχφτθτασ, όπωσ αυτζσ περιγράφονται ςτισ παρ.
2.9 και 2.11 κατά τθ διάρκεια των δοκιμϊν του πλοίου, για
κάκε 0,1 κόμβο ταχφτθτασ, άνω των 35 κόμβων και των 55

ΝΑΙ

ΝΑΙ

κόμβων αντιςτοίχωσ, που κα ζχει προςφερκεί ςτθ τεχνικι
προςφορά και που δε κα επιτυγχάνεται από ζκαςτο ςκάφοσ
ο Ανάδοχοσ κα υπόκειται ςε πρόςτιμο ίςο με ποςοςτό 0,1%
επί τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ υμβατικισ τιμισ ζκαςτου
ςκάφουσ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13:
ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΡΟΣΤΗΙΞΗ
13.1: Ο Ανάδοχοσ
δεςμεφεται
για τθ δυνατότθτα
υποςτιριξθσ του υπό προμικεια ςκάφουσ και του
εξοπλιςμοφ του με ανταλλακτικά για τουλάχιςτον τζςςερα
(04) ζτθ από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ περιόδου
ΝΑΙ
εγγυθμζνθσ λειτουργίασ. Προσ τοφτο, ο ανάδοχοσ με τθν
τεχνικι προςφορά του κα προςκομίςει βεβαίωςθ για Να δθλωκεί
επάρκεια ανταλλακτικϊν για χρόνο τουλάχιςτον ίςο τθσ
προςφερόμενθσ
περιόδου
εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ
προςαυξθμζνο κατά τζςςερα (04) ζτθ. Μεγαλφτερο χρονικό
διάςτθμα επάρκειασ ανταλλακτικϊν κα αξιολογθκεί κετικά,
ςφμφωνα με τον πίνακα κριτθρίων αξιολόγθςθσ
13.2: ε περιπτϊςεισ όπου εξοπλιςμόσ δεν είναι πλζον
διακζςιμοσ από τον καταςκευαςτι (obsolete), ο Ανάδοχοσ
υποχρεοφται να παρζχει, ζναντι τιμιματοσ, αντίςτοιχο
εξοπλιςμό που κα αποκακιςτά πλιρωσ τθν επιχειρθςιακι
ικανότθτα και απόδοςθ του ςκάφουσ – εξοπλιςμοφ.

ΝΑΙ

13.3: Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ υποχρεοφται μαηί με τθν
οικονομικι του προςφορά να κατακζςει πλιρθ κατάλογο
ανταλλακτικϊν του ςκάφουσ και του εξοπλιςμοφ του,
ςυμπεριλαμβανομζνου κρίςιμων όμοιων, με τιμζσ κόςτουσ
που τυχόν απαιτείται να κατζχει θ Ανακζτουςα Αρχι,
προκειμζνου να εξαςφαλίηεται θ διακεςιμότθτα τθσ
παραγράφου 10.3 του παρόντοσ. ε καμία περίπτωςθ δεν
περιλαμβάνονται οικονομικά ςτοιχεία επί τθσ τεχνικισ
προςφοράσ του υποψθφίου Αναδόχου.

ΝΑΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14:
ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ
14.1: Θ Βιβλιογραφία κα είναι πλιρθσ, τελευταίασ ζκδοςθσ,
ςφμφωνα με τισ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ του ςκάφουσ και
του εξοπλιςμοφ του, ςτθν Αγγλικι και Ελλθνικι γλϊςςα, ςε
ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι, κα καλφπτει όλο τον
παρεχόμενο δια τθσ παροφςθσ εξοπλιςμό.

ΝΑΙ

14.2: Ο Ανάδοχοσ εγγυάται τθν πλθρότθτα και τθν ορκότθτα
τθσ παρεχόμενθσ Βιβλιογραφίασ. Αν κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ
τθσ παροφςασ φμβαςθσ διαπιςτωκεί από τθν Ανακζτουςα
Αρχι ι/και τον Ανάδοχο οποιαδιποτε ζλλειψθ ι ςφάλμα
ςτθν παραςχεκείςα Βιβλιογραφία, τότε ο Ανάδοχοσ
υποχρεοφται να αποκαταςτιςει το ταχφτερο δυνατό τθν
ζλλειψθ ι το ςφάλμα με δικά του ζξοδα χωρίσ οικονομικι
επιβάρυνςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.

ΝΑΙ

14.3: Θ ανακεϊρθςθ τθσ Βιβλιογραφίασ κα γίνεται ςυνεχϊσ
όποτε απαιτείται κακ’ όλθ τθν περίοδο τθσ εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ του εξοπλιςμοφ και περιλαμβάνεται ςτο κόςτοσ
αρχικισ προμικειασ. Οποτεδιποτε ο Ανάδοχοσ κρίνει ότι
υπάρχει απαίτθςθ ανακεϊρθςισ τθσ κα κάνει τισ
απαραίτθτεσ ενζργειεσ ϊςτε τουλάχιςτον θ προςωρινι
ανακεϊρθςι τθσ να παραδοκεί ςτθν Ανακζτουςα Αρχι το
αργότερο εντόσ τριμινου από τθ δθμιουργία τθσ
απαίτθςθσ. τθν αρχι κάκε ζτουσ κα αποςτζλλονται ςτθν
Ανακζτουςα Αρχι οι μόνιμεσ
ανακεωριςεισ τθσ
Βιβλιογραφίασ που προκφπτουν από τισ προςωρινζσ
ανακεωριςεισ τθσ προθγοφμενθσ χρονιάσ.

ΝΑΙ

14.4: τθ Βιβλιογραφία κα περιλαμβάνεται πλιρθσ ςειρά
εγχειριδίων του καταςκευαςτι, ςτθν Ελλθνικι ι/και Αγγλικι
γλϊςςα, ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι, θ οποία κα
αξιοποιθκεί για τθν παροχι εκπαίδευςθσ και κα
περιλαμβάνει περιγραφι και λεπτομζρειεσ καταςκευισ,
εγκατάςταςθσ, χειριςμοφ-λειτουργίασ (operation instruction
manual), ςυντιρθςθσ και ανεφρεςθσ βλαβϊν (maintenance trouble shooting manual), τα διαγράμματα δρομολόγθςθσ
καλωδιϊςεων (wiring diagrams manual) για το ςφνολο του
προςφερόμενου ςκάφουσ – εξοπλιςμοφ, που ςχεδίαςε,
καταςκεφαςε, εγκατζςτθςε και ζκεςε ςε λειτουργία ο
Ανάδοχοσ.

ΝΑΙ

14.5: Όταν δθμιουργοφνται βλάβεσ ι ηθμιζσ ςτο ςκάφοσ και
εξοπλιςμό τθσ παροφςασ προδιαγραφισ που οφείλονται ςε
ελλείψεισ ι λάκθ τθσ διατεκείςασ Βιβλιογραφίασ, τότε θ
επιςκευι ι θ αντικατάςταςθ του ςυμβατικοφ είδουσ γίνεται
με ευκφνθ και κόςτοσ του Αναδόχου.

ΝΑΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15:
ΡΟΤΥΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΡΟΙΟΤΗΤΑΣ
15.1: τθν τεχνικι προςφορά κα αναγράφονται το
ναυπθγείο (επωνυμία, διεφκυνςθ) και θ χϊρα καταςκευισ
του ςκάφουσ και του εξοπλιςμοφ.

ΝΑΙ

15.2: Με τθν τεχνικι προςφορά κα προςκομιςτεί γνιςιο
αντίγραφο ιςχφοντοσ Πιςτοποιθτικοφ υμμόρφωςθσ
υςτιματοσ Διαχείριςθσ Ποιότθτασ του Αναδόχου,
ςυνοδευόμενο από επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι
γλϊςςα, ςτθν περίπτωςθ που δεν είναι ςτα ελλθνικά,
ςφμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 ι νεότερο ι
ιςοδφναμο ι αυςτθρότερο, εκδοκζν από κατάλλθλο φορζα
διαπίςτευςθσ – κοινοποιθμζνο Οργανιςμό.

ΝΑΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16:
ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗ
16.1: Με μζριμνα και μζςα του Αναδόχου κα παραςχεκεί
εκπαίδευςθ ςτο προςωπικό τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ςχετικά
με τθ λειτουργία, το χειριςμό, τθ ςυντιρθςθ και τισ
επιςκευζσ των ςυςτθμάτων των ςκαφϊν, ςτθ βάςθ
αναλυτικοφ προγράμματοσ εκπαίδευςθσ που κα υποβλθκεί
από τον Ανάδοχο ςτθν Επιςπεφδουςα Τπθρεςία (ΔΕΜ) προσ
ζγκριςθ.

ΝΑΙ

16.2: Θ εκπαίδευςθ κα είναι κεωρθτικι και πρακτικι (onthe-jobtraining), κα λάβει χϊρα ςτθν Ελλάδα ι και ςτο
εξωτερικό, ςε χϊρο που κα υποδείξει ο ανάδοχοσ. και κα
είναι ςτθν Ελλθνικι ι Αγγλικι γλϊςςα.
Θ δαπάνθ
μετακίνθςθσ, διαμονισ, διατροφισ και εκπαίδευςθσ του
προςωπικοφ κα βαρφνει αποκλειςτικά τθν προμθκεφτρια
εταιρεία είτε είναι ςτο εςωτερικό ι ςτο εξωτερικό.

ΝΑΙ

16.3: Σο εκπαιδευόμενο προςωπικό κα αποτελείται από
μζλθ του πλθρϊματοσ των ςκαφϊν, τουλάχιςτον τρία (03)
άτομα ανά ςκάφοσ. Επιπλζον κα παραςχεκεί εκπαίδευςθ
ςτο τεχνικό προςωπικό τθσ Τπθρεςίασ τουλάχιςτον ςε πζντε
(05) άτομα ςυνολικά (ςτο οποίο κα περιλαμβάνονται
τεχνικοί
τθλεπικοινωνιακοφ
–
ναυτιλιακοφ
–
ραδιοναυτιλιακοφ, μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ) ϊςτε να
είναι ςε κζςθ να εντοπίηουν/επιδιορκϊνουν τισ ςχετικζσ
βλάβεσ.

ΝΑΙ

16.4: Εντόσ είκοςι (20) θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ
φμβαςθσ ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλλει για
ζγκριςθ ςτθν Επιςπεφδουςα Τπθρεςία (ΔΕΜ) αναλυτικό
πρόγραμμα εκπαίδευςθσ, ανά κατθγορία εκπαιδευόμενου
προςωπικοφ, αντικείμενο εκπαίδευςθσ και διδακτικι ϊρα. Θ
Επιςπεφδουςα Τπθρεςία εντόσ τριάντα (30) θμερϊν
υποχρεοφται να εγκρίνει το υποβλθκζν πρόγραμμα
εκπαίδευςθσ εφόςον δεν υπάρχουν παρατθριςεισ.

ΝΑΙ

16.5: Θ εκπαίδευςθ
κα βαςίηεται ςτθν τελευταία
ενθμζρωςθ
τθσ
βιβλιογραφίασ/εγχειριδίων
των
καταςκευαςτϊν του εξοπλιςμοφ.

ΝΑΙ

16.6: Μετά το πζρασ τθσ εκπαίδευςθσ, ο Ανάδοχοσ κα
χορθγιςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι αντίςτοιχο Πιςτοποιθτικό
Ολοκλιρωςθσ Εκπαίδευςθσ (Certificate of Successful
Completion) για το προςωπικό που παρακολοφκθςε
επιτυχϊσ τθν εκπαίδευςθ, ξεχωριςτό για κάκε
εκπαιδευόμενο. Ειδικότερα για το τεχνικό προςωπικό τθσ
παραγράφου 16.3 κα δοκεί από τον Ανάδοχο πιςτοποιθτικό
για τθ δυνατότθτα εκτζλεςθσ των προβλεπομζνων Εργαςιϊν
υντιρθςθσ.

ΝΑΙ

16.7: Θ παρεχόμενθ κεωρθτικι και πρακτικι εκπαίδευςθ
πρζπει ςε κάκε περίπτωςθ να
εξαςφαλίηει ςτο
εκπαιδευμζνο προςωπικό τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ τθ
δυνατότθτα κατανόθςθσ και εκτζλεςθσ όλων των
διαδικαςιϊν χειριςμοφ-ςυντιρθςθσ που απαιτοφνται
προκειμζνου να εξαςφαλίηεται θ απρόςκοπτθ λειτουργία
του ςκάφουσ και του εξοπλιςμοφ ςτο ςφνολό τουσ.

ΝΑΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17:
ΤΟΡΟΣ - ΧΟΝΟΔΙΑΓΑΜΜΑ ΡΑΑΔΟΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ
17.1: Σο ζργο τθσ παράδοςθσ των δφο (02) ςκαφϊν κα
ολοκλθρωκεί εντόσ δζκα (10) μθνϊν από τθν επομζνθ τθσ
υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να
παραδϊςει το πρϊτο (01) ςκάφοσ τουλάχιςτον εντόσ ζξι
(06) μθνϊν από τθν επομζνθ τθσ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ
και το δεφτερο ςκάφοσ εντόσ δζκα (10) μθνϊν από τθν
επόμενθ τθσ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. Οι υπθρεςίεσ
εκπαίδευςθσ κα παραςχεκοφν εντόσ του χρονικοφ
διαςτιματοσ παράδοςθσ του πρϊτου ςκάφουσ. τον
παραπάνω χρόνο δεν περιλαμβάνεται ο χρόνοσ οριςτικισ
παραλαβισ κακϊσ και αυτόσ των τελικϊν δοκιμϊν.
Παράδοςθ των ςκαφϊν ςε ςυντομότερο χρόνο κα
αξιολογθκεί κετικά, ςφμφωνα με τον πίνακα κριτθρίων
αξιολόγθςθσ.
17.2: Σόποσ παράδοςθσ όπου κα διενεργθκοφν οι τελικζσ
δοκιμζσ ορίηεται το λιμάνι του Πειραιά.

ΝΑΙ
Να
δθλωκεί

ΝΑΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18:
ΑΡΟΚΛΙΣΕΙΣ – ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ- ΕΜΡΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

18.1: Οτιδιποτε δεν αναφζρεται αναλυτικά ςτθν παροφςα
τεχνικι προδιαγραφι νοείται ότι κα υλοποιθκεί υπό τουσ
ιςχφοντεσ κανόνεσ τθσ παροφςθσ και ςφμφωνα με τισ
ςφγχρονεσ εξελίξεισ τθσ τεχνολογίασ ςτθν κατθγορία αυτι
των ςκαφϊν.

ΝΑΙ

18.2: Όλοι οι όροι τθσ παροφςασ προδιαγραφισ είναι
απαράβατοι, επί
ποινι
αποκλειςμοφ, πλθν όςων
αναφζρονται ωσ προαιρετικοί. Συχόν αποκλίςεισ κα γίνονται
δεκτζσ μόνο κατόπιν ζγγραφθσ ζγκριςθσ τθσ Ανακζτουςασ
Αρχισ, εφόςον αυτζσ είναι τεκμθριωμζνα (εγγράφωσ)
καλφτερεσ και αναβακμιςμζνου επιπζδου από τα
αναφερόμενα ςτθν παροφςα τεχνικι προδιαγραφι.

ΝΑΙ

18.3: Όπου γίνεται παραπομπι ςε πρότυπα, αναφορά ςε
πιςτοποιθτικά, ςιματα, διπλϊματα ευρεςιτεχνίασ ι τφπουσ,
ι αναφορά ςε οριςμζνθ παραγωγι ι προζλευςθ ι ιδιαίτερθ
μζκοδο καταςκευισ κ.λ.π κατά τισ διατάξεισ των άρκρων
54, 55 και 56 του Ν. 4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε και
ιςχφει, νοοφνται και τα «ιςοδφναμα».

ΝΑΙ

18.4: Οι οικονομικοί φορείσ ςτο πλαίςιο των προςφορϊν
τουσ κα πρζπει να αναφζρονται ςε ςυγκεκριμζνθ μάρκα και
τφπο υλικοφ, ακολουκοφμενο από το τεχνικό εγχειρίδιο
εκάςτου υλικοφ και τισ πιςτοποιιςεισ αυτοφ (όπου
απαιτοφνται), προκειμζνου να γίνει θ αξιολόγθςθ του.

ΝΑΙ

18.5: Όπου γίνεται αναφορά ςε πιςτοποιιςεισ/πρότυπα/
βεβαιϊςεισ
ςτο
τεφχοσ Σ.Π., είναι υποχρεωτικι θ
προςκόμιςθ των εν λόγω εγγράφων είτε με τθν κατάκεςθ τθσ
τεχνικισ προςφοράσ, είτε με τθν παράδοςθ του υλικοφ,
όπωσ προβλζπεται ςχετικά ςτθν αντίςτοιχθ παράγραφο
τθσ παροφςασ τεχνικισ περιγραφισ.

ΝΑΙ

18.6: Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθριςει εμπιςτευτικζσ και
μθ ανακοινϊςιμεσ ςε οποιονδιποτε τρίτο, οποιεςδιποτε
πλθροφορίεσ – ζγγραφα αλλά και το ςφνολο του ζργου, που
περιζλκουν εισ γνϊςθ του κατά τθν υλοποίθςθ τθσ
παροφςθσ ςφμβαςθσ.

ΝΑΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19:
Πίνακασ Βακμολόγθςθσ
ΟΜΑΔΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Σα κριτιρια τεχνικισ αξιολόγθςθσ κατατάςςονται ςτισ ομάδεσ:
Α. Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν Ποιότθτασ και 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). 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 καλφπτονται εκτόσ από τισ υποχρεωτικζσ (απαράβατοι όροι) και λοιπζσ απαιτιςεισ τθσ
διακιρυξθσ, ι/και υπερκαλφπτονται κάποιεσ από τισ υποχρεωτικζσ ι/και λοιπζσ απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ. Θ
ςυνολικι βακμολογία όπωσ προκφπτει από τον κατωτζρω τφπο (1) 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. 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. »

ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
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.

Α/Α

ΚΙΤΗΙΑ Συντελεςτισ
Βακμολογία
Στακμιςμζνθ
Κάλυψθ τικζμενων προδιαγραφϊν
βαρφτθτασ
(100-120)
Βακμολογία
και απαιτιςεων
(ςν) (%)
(Κν)
(ςν*Κν)
Αϋ ΟΜΑΔΑ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ ΡΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΡΟΔΟΣΗΣ

Σχετικζσ
παράγραφοι

Τεχνικά Χαρακτθριςτικά

60 %

1.

2.1.1: Σο ολικό μικοσ να ανζρχεται
από δϊδεκα (12) ζωσ δεκατρία (13)
μζτρα.
Σο
ωφζλιμο
μικοσ
καταςτρϊματοσ
να
είναι
τουλάχιςτον δζκα (10) μζτρα.
Μεγαλφτερο
ωφζλιμο
μικοσ
καταςτρϊματοσ άνω των δζκα (10)
μζτρων κα αξιολογθκεί, ςφμφωνα
με
τον
πίνακα
κριτθρίων
αξιολόγθςθσ.

5%

2.1.1

2.

2.2: Ο αρικμόσ των επιβαινόντων
κα είναι τουλάχιςτον δεκαζξι (16)
άτομα. Μεγαλφτεροσ αρικμόσ
επιβαινόντων κα αξιολογθκεί
κετικά, ςφμφωνα με τον πίνακα
κριτθρίων αξιολόγθςθσ

5%

2.2

3.

2.3: Σο ωφζλιμο φορτίο του
ςκάφουσ κα είναι τουλάχιςτον
τρεισ χιλιάδεσ κιλά (3000 Kg), το
οποίο κα τεκμθριϊνεται από τον
υποψιφιο ανάδοχο με τθν
κατάκεςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ.
Τψθλότερο
βάροσ
ωφζλιμου
φορτίου κα αξιολογθκεί κετικά,
ςφμφωνα με τον πίνακα κριτθρίων
αξιολόγθςθσ.

5%

2.3

Α

4.

2.8: Θ ακτίνα ενεργείασ κα είναι
τουλάχιςτον
τριακόςια
(300)
ναυτικά μίλια με τθν υπθρεςιακι
ταχφτθτα
του
ςκάφουσ
ςε
κατάςταςθ
πλιρουσ
φόρτου
(δϊδεκα (12) επιβαίνοντεσ με τον
εξοπλιςμό τουσ, υπολογιηόμενοσ
ζκαςτοσ προσ 90 κιλά και τισ
δεξαμενζσ πλιρεισ). Προσ τοφτο,
το ςκάφοσ κα φζρει τουλάχιςτον
δφο (02) κατάλλθλεσ δεξαμενζσ
καυςίμου
προκειμζνου
να
ανταποκρίνονται ςε ανωτζρω
απαίτθςθ και προςαυξανόμενεσ
15%
επιπλζον
για
λόγουσ
αςφάλειασ.
Τψθλότερθ τιμι
ακτίνασ ενζργειασ κα αξιολογθκεί
κετικά, ςφμφωνα με τον πίνακα
κριτθρίων αξιολόγθςθσ.

7%

2.8

5%

2.9

6.

2.11: Θ μζγιςτθ ταχφτθτα του
ςκάφουσ κα είναι τουλάχιςτον
πενιντα πζντε (55) κόμβοι, ςτο
90% τθσ μζγιςτθσ ςυνεχοφσ ιςχφοσ
των κινθτιρων, ςε κατάςταςθ
πλιρουσ φόρτου, με δϊδεκα (12)
άτομα, με κακαρι γάςτρα και ςε
κατάςταςθ κάλαςςασ 0-2 κατά
Douglas. Τψθλότερθ ταχφτθτα κα
αξιολογθκεί κετικά, ςφμφωνα με
τον πίνακα κριτθρίων αξιολόγθςθσ.

8%

2.11

7.

2.12.3: Ο αεροκάλαμοσ να
διακζτει τουλάχιςτον ζξι (06)
ςτεγανά διαμερίςματα με βαλβίδα
πλιρωςθσ ςε κάκε ζνα από αυτά
και βαλβίδα εκτόνωςθσ τθσ πίεςθσ,
ςτθν περίπτωςθ επαφισ με άλλο
πλωτό ναυπιγθμα. Μεγαλφτεροσ

5%

2.12.3

5.

2.9: Θ υπθρεςιακι ταχφτθτα του
ςκάφουσ,
με
τθν
οποία
υπολογίηεται θ ακτίνα ενεργείασ,
κα είναι τουλάχιςτον τριάντα πζντε
(35) κόμβοι ςτο 70% τθσ μζγιςτθσ
ςυνεχοφσ ιςχφοσ των κινθτιρων,
ςε κατάςταςθ πλιρουσ φόρτου, με
δϊδεκα (12) άτομα, με κακαρι
γάςτρα
και
ςε
κατάςταςθ
κάλαςςασ 0-2 κατά Douglas.
Τψθλότερθ
ταχφτθτα
κα
αξιολογθκεί κετικά, ςφμφωνα με
τον πίνακα κριτθρίων αξιολόγθςθσ.

αρικμόσ ςτεγανϊν διαμεριςμάτων
του αεροκαλάμου κα αξιολογθκεί
κετικά, ςφμφωνα με τον πίνακα
κριτθρίων αξιολόγθςθσ.

8.

9.

2.13.2: Οι ρθτινικζσ επιςτρϊςεισ
τθσ γάςτρασ και ο πολυμεριςμόσ
τθσ πρζπει να καταςκευαςτοφν ςε
ενδεδειγμζνεσ
ςυνκικεσ
κερμοκραςίασ και υγραςίασ, ϊςτε
να επιτευχκοφν οι μζγιςτεσ
δυνατζσ
αντοχζσ.
Μζκοδοσ
καταςκευισ με ςφςτθμα ζγχυςθσ
τφπου «VACUUM INFUSION» κα
αξιολογθκεί κετικά, ςφμφωνα με
τον πίνακα κριτθρίων αξιολόγθςθσ.
3.6: τισ ςιδθροτροχιζσ – ράγεσ κα
φζρονται τοποκετθμζνα δϊδεκα
(12)
προςκαφαιροφμενα
κακίςματα, τρεισ (03) διαμικεισ
ςειρζσ
των
τεςςάρων
(04)
κακιςμάτων εκάςτθ. Σα κακίςματα
κα είναι τφπου Marine Jockey. Να
φζρουν υψθλι πλάτθ για μζγιςτθ
άνεςθ και ςτιριξθ. Σα κακίςματα
να φζρουν ςφςτθμα ανάρτθςθσ
για απόςβεςθ των κραδαςμϊν.
Ζκαςτο κάκιςμα να εδράηεται επί
κυτίου, όγκου τουλάχιςτον 30
λίτρων με ςτεγανό πορτάκι για τθν
τοποκζτθςθ ατομικοφ εξοπλιςμοφ
και προςωπικϊν αντικειμζνων.
Ζκαςτο κάκιςμα να φζρει ηϊνθ
αςφαλείασ,
2
ςθμείων,
αεροπορικοφ τφπου, με πόρπθ
ταχείασ αποδζςμευςθσ. Οι πλάτεσ
των κακιςμάτων να φζρουν
χειρολαβζσ. Σα τρία κακίςματα τθσ
πρϊτθσ ςειράσ
να φζρουν
ζμπροςκεν χειρολαβι. Σο χρϊμα
των κακιςμάτων να είναι μαφρο
και θ το υλικό καταςκευισ τουσ
αδιάβροχο.
Να
φζρουν
επιπρόςκετα κάλυμμα, μαφρου
χρϊματοσ από υλικό τφπου
Cordura
ι
ιςοδφναμο,
για
μεγιςτοποίθςθ τθσ προςταςίασ
από το καλαςςινό νερό αλλά και
τθν προςταςία από τθν τριβι.
Μεγαλφτεροσ αρικμόσ κακιςμάτων
τφπου
Marine
Jockey
κα

5%

2.13.2

5%

3.6

αξιολογθκεί κετικά, ςφμφωνα με
τον πίνακα κριτθρίων αξιολόγθςθσ.

10.

11.

5.5: Να φζρονται τουλάχιςτο δφο
(02) δεξαμενζσ καυςίμου, ικανισ
χωρθτικότθτασ
ϊςτε
να
εξαςφαλίηουν τθν αυτονομία των
300 ναυτικϊν μιλίων, όπωσ
αναφζρεται ςτθν παράγραφο 2.8,
προςαυξανόμενεσ 15 % επιπλζον
για
λόγουσ
αςφάλειασ.
Οι
δεξαμενζσ
κα
είναι
καταςκευαςμζνεσ από ανοξείδωτο
ατςάλι με κατάλλθλο πάχοσ και
διαφράγματα.
Επίςθσ,
οι
δεξαμενζσ κα φζρουν κατάλλθλεσ
διατάξεισ για τθν αποςτράγγιςι
τουσ, όταν το ςκάφοσ κα είναι
ανελκυςμζνο. Οι δεξαμενζσ κα
είναι
χωροκετθμζνεσ
ςε
διαφορετικό
διαμζριςμα,
κα
επικοινωνοφν μεταξφ τουσ αλλά να
υπάρχει και θ δυνατότθτα να
απομονωκοφν μεταξφ τουσ, ϊςτε
ςε περίπτωςθ που προςβλθκεί
από ςφαίρα θ μία και γενικά τεκεί
εκτόσ λειτουργίασ, να τροφοδοτεί
τουσ κινθτιρεσ με καφςιμο θ ζτερθ.
Μεγαλφτεροσ αρικμόσ δεξαμενϊν
κα αξιολογθκεί κετικά, ςφμφωνα
με
τον
πίνακα
κριτθρίων
αξιολόγθςθσ.
5.10: Με τθν παράδοςθ του
ςκάφουσ
να
παραδοκοφν
ιςάρικμεσ με τουσ κινθτιρεσ,
αμοιβζσ ζλικεσ (προπζλεσ) ιδίου
τφπου με τισ εγκατεςτθμζνεσ.
Παράδοςθ μεγαλφτερου αρικμοφ
ελίκων κα αξιολογθκεί κετικά,
ςφμφωνα με τον πίνακα κριτθρίων
αξιολόγθςθσ.
Σφνολο Βακμολογίασ Αϋ Ομάδασ

5%

5.5

5%

5.10

60%

Βϋ ΟΜΑΔΑ: ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΡΟΣΤΗΙΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗΣ
Β

ΥΡΗΕΣΙΕΣ

9.1. Ο προμθκευτισ κα παρζχει
εγγυθμζνθ λειτουργία για το ςκάφοσ
1. (όπωσ γάςτρα, αεροκαλάμουσ) και
τον εξοπλιςμό του (όπωσ λοιπό
εξοπλιςμό,
μθχανζσ,
ςυςκευζσ,

40 %

25%

9.1

δίκτυα,
τρζιλερ)
κακϊσ
και
διατιρθςθσ των επιχειρθςιακϊν
δυνατοτιτων
του,
όπωσ
αναφζρονται ςτθν παροφςα τεχνικι
προδιαγραφι, ιςχφοσ τουλάχιςτον
ζξι (06) ετϊν ι 6.000 ωρϊν
λειτουργίασ ΚΜ (όποιο ζρκει πρϊτο)
από τθν θμερομθνία οριςτικισ,
ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ
τουσ, χωρίσ καμία οικονομικι
επιβάρυνςθ για τθν Ανακζτουςα
Αρχι. Ομοίωσ κατά το ίδιο χρονικό
διάςτθμα κα είναι υπεφκυνοσ για
τθν
τεχνικι
υποςτιριξθ
&
ςυντιρθςθ του ςκάφουσ και του
εξοπλιςμοφ του ςφμφωνα με τα
εγχειρίδια
του/των
καταςκευαςτι/ων.
Μεγαλφτερο
χρονικό
διάςτθμα
εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ κα αξιολογθκεί κετικά,
ςφμφωνα με τον πίνακα κριτθρίων
αξιολόγθςθσ. Διευκρινίηεται ότι κάκε
επιπλζον
ζτοσ
εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ αντιςτοιχεί ςε 1000
επιπλζον ϊρεσ λειτουργίασ ΚΜ. Ο
χρόνοσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ
παφει να ιςχφει όταν ςυμπλθρωκοφν
τα προςφερόμενα ζτθ ι οι ϊρεσ
λειτουργίασ ΚΜ αντίςτοιχα (ότι ζρκει
πρϊτο).

2.

Ο Ανάδοχοσ δεςμεφεται για τθ
δυνατότθτα υποςτιριξθσ του υπό
προμικεια ςκάφουσ και του
εξοπλιςμοφ του με ανταλλακτικά για
τουλάχιςτον τζςςερα (04) ζτθ από
τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ περιόδου
εγγυθμζνθσ λειτουργίασ. Προσ τοφτο,
ο ανάδοχοσ με τθν τεχνικι
προςφορά του κα προςκομίςει
βεβαίωςθ
για
επάρκεια
ανταλλακτικϊν
για
χρόνο
τουλάχιςτον ίςο τθσ προςφερόμενθσ
περιόδου εγγυθμζνθσ λειτουργίασ
προςαυξθμζνο κατά τζςςερα (04)
ζτθ. Μεγαλφτερο χρονικό διάςτθμα
επάρκειασ
ανταλλακτικϊν
κα
αξιολογθκεί κετικά, ςφμφωνα με τον
πίνακα κριτθρίων αξιολόγθςθσ.
17.1: Σο ζργο τθσ παράδοςθσ των
δφο (02) ςκαφϊν κα ολοκλθρωκεί

5%

13.1

3.

εντόσ δζκα (10) μθνϊν από τθν
επομζνθ τθσ υπογραφισ τθσ
ςφμβαςθσ. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται
να παραδϊςει το πρϊτο (01)
ςκάφοσ τουλάχιςτον εντόσ ζξι (06)
μθνϊν από τθν
επομζνθ τθσ
υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ και εν
ςυνεχεία το δεφτερο ςκάφοσ ζωσ το
πζρασ του δεκαμινου (10). Οι
υπθρεςίεσ
εκπαίδευςθσ
κα
παραςχεκοφν εντόσ του χρονικοφ
διαςτιματοσ
παράδοςθσ
του
πρϊτου ςκάφουσ. τον παραπάνω
χρόνο δεν περιλαμβάνεται ο χρόνοσ
οριςτικισ παραλαβισ κακϊσ και
αυτόσ των τελικϊν δοκιμϊν.
Παράδοςθ
των
ςκαφϊν
ςε
ςυντομότερο χρόνο κα αξιολογθκεί
κετικά, ςφμφωνα με τον πίνακα
κριτθρίων αξιολόγθςθσ..
Σφνολο Βακμολογίασ Βϋ Ομάδασ
ΣΥΝΟΛΟ Α+Β ΟΜΑΔΑΣ

10%

17.1

40%
100%

U=

Για τθν επιλογι τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ αξιολογοφνται μόνο οι
προςφορζσ που ζχουν κρικεί τεχνικά αποδεκτζσ και είναι ςφμφωνεσ με τουσ λοιποφσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ.
Πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά είναι εκείνθ που παρουςιάηει τον μικρότερο λόγο τθσ
προςφερκείςασ τιμισ προσ τθν βακμολογία τθσ (ιτοι αυτι ςτθν οποία το Λ είναι ο μικρότεροσ αρικμόσ),
ςφμφωνα με τον ακόλουκο τφπο:

ΥΡΟΕΙΔΟΣ Δϋ
ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ
«Ρρομικεια τριϊν (03) Ταχφπλοων Ρεριπολικϊν Σκαφϊν
με αεροκάλαμο & δφο (02) εξωλζμβιουσ κινθτιρεσ»
ΧΑΑΚΤHΙΣΤΙΚΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ

1.1. ΣΚΟΡΟΣ – ΑΡΟΣΤΟΛΗ ΣΚΑΦΩΝ

ΑΡΑΙΤΗΣΗ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

1.1.1. Θ παροφςα τεχνικι προδιαγραφι ςκοπό ζχει να
καλφψει τισ βαςικζσ απαιτιςεισ τθσ Τπθρεςίασ για τθν
προμικεια τριϊν (03) όμοιων καινοφριων και
αμεταχείριςτων ςκαφϊν με αεροκάλαμο, ολικοφ μικουσ
από επτά μζτρα και τριάντα εκατοςτά (07,30) ζωσ επτά
μζτρα και πενιντα εκατοςτά (07,50). Σα τρία (03) ταχφπλοα
περιπολικά ςκάφθ, εφεξισ ςκάφοσ ι ςκάφθ, κα αποτελοφν
παρακολουκιματα (TENDER) των Πλοίων Ανοικτισ
Θαλάςςθσ-060-070-080. (Π.Α.Θ./Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ./060-070-080).

NAI

1.1.2. Οι τεχνικζσ απαιτιςεισ που ακολουκοφν αναφζρονται
ςε κάκε ςκάφοσ.

ΝΑΙ

1.1.3. Σα υλικά καταςκευισ του ςκάφουσ και του
εξοπλιςμοφ του κα είναι καινοφργια, αμεταχείριςτα,
ςφγχρονθσ καταςκευισ και τεχνολογίασ, πλιρωσ
λειτουργικά και ειδικά ςχεδιαςμζνα και μελετθμζνα για να
αντιμετωπίηουν το κφμα, αναπτφςςοντασ υψθλζσ ταχφτθτεσ.

ΝΑΙ

1.1.4. Σο ςκάφοσ κα μπορεί να επιχειρεί κάτω από
δυςμενείσ καιρικζσ ςυνκικεσ είτε αυτόνομα ωσ μονάδα, είτε
ςε ςυνεργαςία με τα άλλα επιχειρθςιακά μζςα του
Λιμενικοφ ϊματοσ - Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ (Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ.),
όπωσ αεροπλάνα, ελικόπτερα, πλοία ανοιχτισ καλάςςθσ,
ναυαγοςωςτικά ςκάφθ κακϊσ και με τα επιχειρθςιακά μζςα
των κρατϊν – μελϊν Ε.Ε., προκειμζνου να βελτιϊςει τθν
επιχειρθςιακι αποτελεςματικότθτα και τθν ικανότθτα
ανταπόκριςθσ ςτισ επιχειρθςιακζσ ανάγκεσ που αφοροφν
τθν Εκνικι Αςφάλεια τθσ χϊρασ και τθσ προάςπιςθσ των
ελλθνικϊν καλαςςίων ςυνόρων.

ΝΑΙ

1.1.5. Ο ςχεδιαςμόσ και θ καταςκευι του ςκάφουσ να φζρει
τθν ζγκριςθ και παρακολοφκθςθ Αναγνωριςμζνου
Οργανιςμοφ εφεξισ (Α.Ο.) από τθν Ελλθνικι Αρχι μζλουσ

ΝΑΙ

ΑΡΑΝΤΗΣΗ

ΡΑΑΡΟΜΡΗ

του I.A.C.S.
1.1.6. Σο ςκάφοσ κα είναι κατάλλθλο για εκτζλεςθ
αποςτολϊν:

ΝΑΙ

1.1.6.1. κάλυψθσ επιχειρθςιακϊν αναγκϊν που αφοροφν
τθν Εκνικι Άμυνα τθσ χϊρασ και τθσ προάςπιςθσ των
ελλθνικϊν καλαςςίων ςυνόρων.

ΝΑΙ

1.1.6.2. ζρευνασ - διάςωςθσ (παροχι βοικειασ ςε
κινδυνεφοντα ςτθν κάλαςςα άτομα, πλοία, πλοιάρια,
λζμβουσ ι άλλα καλάςςια μζςα και αεροςκάφθ).

ΝΑΙ

1.1.6.3. αςφάλειασ ναυςιπλοΐασ.

ΝΑΙ

1.1.6.4. επιτιρθςθσ,
αςτυνόμευςθσ, πρόλθψθσ και
καταςτολισ κάκε παράνομθσ πράξθσ ςτον καλάςςιο χϊρο
(π.χ. παράνομθ είςοδοσ προςϊπων, τρομοκρατία,
ναρκωτικά, λακρεμπορία, όπλα, αμμολθψία, ςπογγαλιεία,
αρχαιοκαπθλία, ζλεγχοσ ταχυπλόων ςκαφϊν, λακρεμπόριο,
υποβρφχιεσ δραςτθριότθτεσ κ.λπ).

ΝΑΙ

1.1.6.5. πρόλθψθσ και
ρφπανςθσ τθσ κάλαςςασ.

ΝΑΙ

αντιμετϊπιςθσ

περιςτατικϊν

1.1.6.6. διενζργειασ νθοψιϊν.
1.1.6.7. κάλυψθσ επιχειρθςιακϊν αναγκϊν που άπτονται των
αρμοδιοτιτων και υποχρεϊςεων του Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ., κακϊσ
επίςθσ ςε κζματα δθμόςιασ τάξθσ και κρατικισ αςφάλειασ
γενικότερα.
1.1.6.8. επιτιρθςθσ,
αςτυνόμευςθσ, πρόλθψθσ και
καταςτολισ κάκε παράνομθσ πράξθσ ςτον καλάςςιο χϊρο
αναφορικά με το αντικείμενο τθσ αλιείασ.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

1.1.7. Σο ςκάφοσ να ζχει τθν απαραίτθτθ πλευςτότθτα ζτςι
ϊςτε ακόμθ και αν κατακλυςτεί από νερά να ζχει τθν
ικανότθτα να παραμείνει ςτθν επιφάνεια του φδατοσ με τα
μπλοκ των κινθτιρων πάνω από τθν επιφάνεια του νεροφ
ζτςι ϊςτε να μπορεί να κινθκεί αυτοδφναμα.

ΝΑΙ

1.1.8. Οτιδιποτε δεν αναφζρεται ςτθν παροφςα
προδιαγραφι και είναι απαραίτθτο για τθν καταςκευι, τον
εξοπλιςμό και τθν αςφάλεια του ςκάφουσ κα τοποκετείται
από τον προμθκευτι δίχωσ οικονομικι επιβάρυνςθ για τθν
Ανακζτουςα Αρχι.

ΝΑΙ

1.1.9. Σα υλικά καταςκευισ κα ςυνοδεφονται από τισ
απαραίτθτεσ πιςτοποιιςεισ / βεβαιϊςεισ καταλλθλότθτασ,

ΝΑΙ

όπου αυτό απαιτείται από τθν παροφςα προδιαγραφι.
1.1.10. Όλα τα μεταλλικά υλικά και μεταλλικζσ επιφάνειεσ
του ςκάφουσ κα είναι ανοξείδωτα.

ΝΑΙ

1.1.11. Οι εγκαταςτάςεισ και το προςωπικό του αναδόχου
όπου κα καταςκευαςτεί εξ’ ολοκλιρου το ςκάφοσ κα πρζπει
να είναι κατάλλθλα για τθ ναυπιγθςθ ςκαφϊν τθσ
κατθγορίασ του προςφερόμενου ςκάφουσ, τοφτου
αποδεικνυόμενου με πιςτοποιθτικό του Α.Ο. τθσ
παραγράφου 1.1.5 (καταςκευι ςε ςυνκικεσ αυςτθρά
ελεγχόμενθσ κερμοκραςίασ, υγραςίασ). Επίςθσ οι
εγκαταςτάςεισ του καταςκευαςτι να ζχουν άδεια
λειτουργίασ από αρμόδια αρχι που να είναι απολφτωσ
ςυναφισ με το αντικείμενο. Αντίγραφα τθσ εν λόγω άδειασ
και του εν λόγω πιςτοποιθτικοφ κα προςκομιςτοφν με τθν
τεχνικι προςφορά.

ΝΑΙ

1.1.12. Σο προςφερόμενο ςκάφοσ κα πρζπει να είναι
πιςτοποιθμζνο κατ’ ελάχιςτο με CE κατθγορίασ Β ςφμφωνα
με τθν Ευρωπαϊκι Οδθγία 2013/53/ΕΕ όπωσ ζχει
τροποποιθκεί και ιςχφει (ανοιχτισ κάλαςςασ), οκτϊ (08)
μποφόρ, προερχόμενο από Αναγνωριςμζνο Οργανιςμό από
τθν Ελλθνικι Αρχι, μζλουσ του I.A.C.S. Σο πιςτοποιθτικό κα
προςκομιςτεί με τθν παράδοςθ ζκαςτου ςκάφουσ.

ΝΑΙ

1.1.13. Κάκε τεχνικι προςφορά κα ςυνοδεφεται από
λεπτομερι περιγραφι του ςκάφουσ και των ναυπθγικϊν
χαρακτθριςτικϊν του, τα απαραίτθτα ςχζδια και τισ
προδιαγραφζσ των υλικϊν καταςκευισ και όλων των
αντικειμζνων που κα αποτελζςουν μζροσ τθσ καταςκευισ
και του εξοπλιςμοφ του ςκάφουσ. Ειδικότερα, θ τεχνικι
προςφορά κα ςυνοδεφεται από:

NAI

1.1.13.1. χζδιο γενικισ διάταξθσ, όπου να φαίνεται θ
διάταξθ όλων των χϊρων, χωρθτικοτιτων δεξαμενϊν και
εξαρτθμάτων με λεπτομζρειεσ.

NAI

1.1.13.2. χζδιο ανζλκυςθσ - ανακρζμαςθσ - ρυμοφλκθςθσ
ςκάφουσ.

NAI

1.1.13.3. χζδια όλων των δικτφων του ςκάφουσ.

NAI

1.1.13.4. χζδιο μζςθσ
καταςκευαςτικό ςχζδιο.

και

διαμικουσ

τομισ

&

1.1.13.5. Σα ςχζδια των παραγράφων από 1.1.13.1 ζωσ
1.1.13.4 κα πρζπει να είναι κατάλλθλα διαςταςιοποιθμζνα

NAI
NAI

τουλάχιςτον υπό κλίμακα 1:25.
1.1.13.6. Διλωςθ του υποψιφιου αναδόχου για τον τφπο
των κινθτιρων, με τον οποίο επιτυγχάνονται οι βζλτιςτεσ
επιδόςεισ του ςκάφουσ, οι οποίεσ κα δθλωκοφν ςφμφωνα
με τισ παραγράφουσ 2.8, 2.9 και 2.10.

NAI

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΣΚΑΦΟΣ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑ -ΜΕΓΕΘΗ

ΝΑΙ

2.1 Σο ολικό μικοσ του ςκάφουσ να ανζρχεται τουλάχιςτον
από επτά μζτρα και τριάντα εκατοςτά (07,30) ζωσ επτά
μζτρα και πενιντα εκατοςτά (07,50). Σο μζγιςτο ολικό μικοσ
των ςκαφϊν δεν κα υπερβαίνει τα επτά μζτρα και πενιντα
εκατοςτά (07,50).
2.2. Σο ολικό πλάτοσ να ανζρχεται από δφο μζτρα και
ςαράντα εκατοςτά (2,40) ζωσ δφο μζτρα και πενιντα
εκατοςτά (2,50). Σο ολικό πλάτοσ του ςκάφουσ δεν κα
υπερβαίνει τα δφο μζτρα και πενιντα εκατοςτά (2,50).
2.3. Ο αρικμόσ των επιβαινόντων κα είναι τουλάχιςτον
πζντε (05) άτομα. Οι δφο (02) τουλάχιςτον κζςεισ κα πρζπει
να είναι κατάλλθλεσ και να φζρουν αντικραδαςμικά
κακίςματα με τισ απαιτοφμενεσ ηϊνεσ πρόςδεςθσ
τουλάχιςτον τεςςάρων (04) ςθμείων.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

NAI

2.4. Οι κινθτιρεσ κα ζχουν ιπποδφναμθ ικανισ ιςχφοσ , κα
είναι νζασ τεχνολογίασ, ϊςτε να επιτυγχάνονται οι
απαιτοφμενεσ επιδόςεισ. Οι εξωλζμβιοι κινθτιρεσ κα πρζπει
να είναι ναυτικοφ τφπου.

ΝΑΙ

2.5. Σο ςκάφοσ κα ζχει πλιρθ επιχειρθςιακι ικανότθτα ςε
κατάςταςθ καλάςςθσ (Sea State) κατά Douglas τζςςερα (04)
ςτθν ανοικτι κάλαςςα ςε όλεσ τισ διευκφνςεισ ανζμου και
ςε μετωπικοφσ και εγκάρςιουσ κυματιςμοφσ.

ΝΑΙ

2.6. Θ επιβιωςιμότθτα του ςκάφουσ κα είναι
εξαςφαλιςμζνθ ςε κατάςταςθ καλάςςθσ (Sea State) κατά
Douglas τουλάχιςτον ζξι (06) ςτθν ανοικτι κάλαςςα.

ΝΑΙ

2.7. Σο ςκάφοσ κα πρζπει να είναι ικανό να πλζει με κενοφσ
από αζρα αεροκαλάμουσ και ςτα ζξι (06) μποφόρ.

ΝΑΙ

2.8. Θ ακτίνα ενεργείασ του ςκάφουσ κα είναι τουλάχιςτον
150 ναυτικά μίλια με τθν υπθρεςιακι ταχφτθτα του
ςκάφουσ ςε κατάςταςθ πλιρουσ φόρτου. Προσ τοφτο, το
ςκάφοσ κα φζρει κατάλλθλθ/εσ δεξαμενι/ζσ καυςίμου
προκειμζνου ανταποκρίνεται/ονται ςε ανωτζρω απαίτθςθ
και προςαυξανόμενθ/εσ 15 % επιπλζον για λόγουσ

ΝΑΙ

αςφάλειασ.
2.9. Θ υπθρεςιακι ταχφτθτα του ςκάφουσ, με τθν οποία
υπολογίηεται θ ακτίνα ενεργείασ, κα είναι τουλάχιςτον
τριάντα πζντε (35) κόμβοι ςτο 80 % τθσ μζγιςτθσ ςυνεχοφσ
ιςχφοσ των κινθτιρων, ςε κατάςταςθ πλιρουσ φόρτου με
τζςςερα (04) άτομα και με κακαρι γάςτρα και ςε ιρεμθ
κάλαςςα (κατάςταςθ κάλαςςασ 0-2 κατά Douglas).
Τψθλότερθ ταχφτθτα κα αξιολογθκεί κετικά, ςφμφωνα με
τον πίνακα κριτθρίων αξιολόγθςθσ.
2.10. Θ μζγιςτθ ταχφτθτα του ςκάφουσ ςτισ δοκιμζσ κα είναι
τουλάχιςτον ςαράντα πζντε (45) κόμβοι ςτο 95% τθσ
μζγιςτθσ ςυνεχοφσ ιςχφοσ των κινθτιρων, ςε κατάςταςθ
πλιρουσ φόρτου με τζςςερα (04) άτομα και με κακαρι
γάςτρα και ςε ιρεμθ κάλαςςα (κατάςταςθ κάλαςςασ 0-2
κατά Douglas). Τψθλότερθ ταχφτθτα κα αξιολογθκεί κετικά,
ςφμφωνα με τον πίνακα κριτθρίων αξιολόγθςθσ.

ΝΑΙ
Να
δθλωκεί

ΝΑΙ
Να
δθλωκεί

2.11. Σο ςυνολικό βάροσ ζκαςτου ςκάφουσ δεν κα
υπερβαίνει τα δφο χιλιάδεσ κιλά (2.000 Kg), με γεμάτεσ
δεξαμενζσ καυςίμου ςτο 100% και με δφο άτομα
(ςυνολικοφ βάρουσ 150 Kg). Σα ανωτζρω κα
τεκμθριϊνονται από τον υποψιφιο ανάδοχο με τθν
κατάκεςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ.

NAI

2.12. Αεροκάλαμοσ:

ΝΑΙ

2.12.1. Ο αεροκάλαμοσ να διακζτει τουλάχιςτον ζξι (06)
ςτεγανά διαμερίςματα με βαλβίδα πλιρωςθσ ςε κάκε ζνα
από αυτά.

ΝΑΙ

2.12.2. Ο αεροκάλαμοσ του ςκάφουσ κα είναι
καταςκευαςμζνοσ από φφαςμα ενιςχυμζνο με δφο (02)
ομοιόμορφα ςτρϊματα εξωτερικά, ζνα (01) από CSM και
ζνα (01) POLYCHLOROPRENE και δφο (02) ομοιόμορφα
ςτρϊματα εςωτερικά από POLYCHLOROPRENE, ενδιάμεςα
αυτϊν κα υπάρχει φφλλο πολυεςτζρα ι KEVLAR ι
ιςοδφναμο υλικό. Να αναφερκεί θ ακριβισ ςφνκεςθ
καταςκευισ του αεροκαλάμου.
2.12.3. Σο υλικό του αεροκαλάμου του ςκάφουσ κα είναι
μεγάλθσ αντοχισ και ανκεκτικό ςε τριβζσ, καιρικζσ
ςυνκικεσ, ςε διάρρθξθ, ςχιςμι και πρόςκρουςθ και δεν κα
φκείρεται εφκολα από τθσ καταπονιςεισ που προκαλοφνται
κατά τθ χρθςιμοποίθςθ μζςα ςτο νερό, τθν ανζλκυςθ και
τθν κακζλκυςθ του ςκάφουσ.

NAI

ΝΑΙ

2.12.4. Ο πολυεςτζρασ του υφάςματοσ κα ζχει γραμμικι
πυκνότθτα τουλάχιςτον χίλια εξακόςια εβδομιντα (1.670)
dtex.

ΝΑΙ

2.12.5. ε όλεσ τισ ραφζσ εςωτερικά και εξωτερικά κα
υπάρχουν προςτατευτικζσ ταινίεσ από το ίδιο υλικό που
είναι καταςκευαςμζνοσ ο αεροκάλαμοσ, πλάτουσ πζντε (05)
- ζξι (06) εκατοςτϊν. Όλεσ οι κολλιςεισ κα είναι εν ψυχρϊ
ςτθν πρφμνθ, ςτο κάτω μζροσ του αεροκαλάμου. Θα
υπάρχει ενίςχυςθ από το ίδιο υλικό καταςκευισ,
τριγωνικοφ ςχιματοσ, μικουσ τουλάχιςτον 1,60 μζτρων.

ΝΑΙ

2.12.6. το πλευρικό εξωτερικό μζροσ του αεροκαλάμου
κατά το διάμθκεσ του ςκάφουσ κα υφίςτανται κατάλλθλοι
διπλοί προςκρουςτιρεσ (κυματοκραφςτεσ) από PVC ι
NEOPRENE πλάτουσ εννζα (09) εκατοςτϊν τουλάχιςτον και
πάχουσ δφο (02) εκατοςτϊν τουλάχιςτον, τόςο για τθν
εκτροπι των κυμάτων όςο και τθν προςταςία του ςκάφουσ
από εκδορζσ τθσ πλευρικζσ ςυγκροφςεισ.

ΝΑΙ

2.12.7. Ο αεροκάλαμοσ κα είναι μονοκόμματοσ, χωρίσ
εγκάρςιεσ ενϊςεισ και κα ζχει ικανό αρικμό βαλβίδων
πλιρωςθσ, μία για κάκε διαμζριςμα.

ΝΑΙ

2.12.8. Σο χρϊμα του αεροκαλάμου κακϊσ και
επιπρόςκετεσ ςθμάνςεισ επί του ςκάφουσ κα κακοριςτοφν
από τθν Ανακζτουςα Αρχι κατά τθν υπογραφι τθσ
φμβαςθσ.

ΝΑΙ

2.12.9. Ο αεροκάλαμοσ να διακζτει, κατά μικοσ τθσ
κορυφισ του, αντιολιςκθτικά και ανκεκτικά ςτθν ςκλθρι
χριςθ επικζματα, για τθν επιβίβαςθ – αποβίβαςθ ανδρϊν
ςτο ςκάφοσ, αλλά κυρίωσ για τθν επιβίβαςθ – αποβίβαςθ
ανδρϊν ςε πλοίο κατά τθν διενζργεια νθοψίασ, όπου
απαιτείται θ αναμονι επί του αεροκαλάμου με πλιρθ
ατομικό φόρτο για τθν διενζργεια τθσ επιχείρθςθσ.
Περιμετρικά του αεροκαλάμου

ΝΑΙ

2.12.10. Σο πιςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ από Α.Ο. μζλοσ
I.A.C.S. για το υλικό του αεροκαλάμου απαιτείται να
υποβλθκεί με τθν τεχνικι προςφορά.

ΝΑΙ

2.12.11. το εξωτερικό μζροσ του αεροκαλάμου και
εκατζρωκεν των πλευρϊν του ςκάφουσ κα υπάρχει
ςχοινοφόροσ, που να δθμιουργεί ηϊνεσ ανακρζμαςθσ και
περιςυλλογισ προςωπικοφ από τθν κάλαςςα.

ΝΑΙ

2.13. Γάςτρα:
2.13.1. Σο υλικό καταςκευισ τθσ γάςτρασ του ςκάφουσ κα
είναι από ειδικά ενιςχυμζνα ςυνκετικά υλικά (HIGH TECH
COMPOSITE MATERIAL-KEVLAR) ι FRP-GRP ι ςυνδυαςμό των
ανωτζρω υλικϊν, με ενδυναμϊςεισ, ςφμφωνα με τα
εγκεκριμζνα
από
τον
Α.Ο.
καταςκευαςτικά
(CONSTRUCTIONAL) ςχζδια. Θ ρθτίνθ και τα υαλοχφάςματα
που κα χρθςιμοποιθκοφν κα είναι αρίςτθσ ποιότθτασ και κα
ςυνοδεφονται από τα απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά, κατά το
ςτάδιο υποβολισ τθσ τεχνικισ προςφοράσ. Να αναφερκεί
ρθτά το υλικό καταςκευισ.
2.13.2. Οι ρθτινικζσ επιςτρϊςεισ τθσ γάςτρασ και ο
πολυμεριςμόσ τθσ πρζπει να καταςκευαςτοφν ςε
ενδεδειγμζνεσ ςυνκικεσ κερμοκραςίασ και υγραςίασ, ϊςτε
να επιτευχκοφν οι μζγιςτεσ δυνατζσ αντοχζσ. Μζκοδοσ
καταςκευισ τφπου «INFUSION» κα αξιολογθκεί κετικά,
ςφμφωνα με τον πίνακα κριτθρίων αξιολόγθςθσ.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
Να
δθλωκεί

2.13.3. Σο χρϊμα τθσ γάςτρασ – ςκάφουσ κα κακοριςτεί από
τθν Ανακζτουςα Αρχι κατά τθν υπογραφι τθσ φμβαςθσ.

ΝΑΙ

2.13.4. Σο STRIGER (ςαςί) τθσ λζμβου, τα ςτεγανά, τα
διαχωριςτικά, το πάτωμα κα είναι καταςκευαςμζνα από
ελαφριά ςυνκετικά υλικά. Να αναφερκεί το υλικό
καταςκευισ κακενόσ εκάςτου.

ΝΑΙ

2.13.5. Θ γάςτρα κα πρζπει να είναι τφπου Deep (V).

ΝΑΙ

2.13.6. Σο ςκάφοσ κα πρζπει να φζρει τουλάχιςτον τρεισ
(03) αντλίεσ αντλιςεωσ υδάτων εκ των οποίων οι δφο (02)
κα
είναι θλεκτροκίνθτεσ,
δυνατότθτασ άντλθςθσ
τουλάχιςτον τεςςάρων (04) m3/h ζκαςτθ, με χειριςμό από
τθν κονςόλα και θ άλλθ κα είναι χειροκίνθτθ. Να αναφερκεί
ο καταςκευαςτισ και το μοντζλο.

ΝΑΙ

2.13.7. Θ πλϊρθ του ςκάφουσ κα πρζπει να φζρει ειδικι
πρόςκετθ (εκτόσ του αεροκαλάμου), ενιςχυμζνθ καταςκευι
από ελαςτικό ςυμπαγζσ υλικό ςτο τελείωμα τθσ που κα
εδράηεται ςτθ γάςτρα του ςκάφουσ για κάκετθ επαφι με
πλοίο, ςτακεροποιθμζνθ επαφι με πλοίο και ενδεχόμενθ
ϊκθςθ αντικειμζνων.

ΝΑΙ

2.13.8. Επί του ςκάφουσ να υπάρχει τουλάχιςτον ζνασ (01)
ςτεγανόσ αποκθκευτικόσ χϊροσ.

ΝΑΙ

2.14. Όλεσ οι κυρίδεσ εντόσ του ςκάφουσ κα είναι

ΝΑΙ

καταςκευαςμζνεσ από GRP ι υλικό ιςοδφναμθσ αντοχισ και
κα είναι απολφτωσ ςτεγανζσ. Να αναφερκεί το υλικό
καταςκευισ.
2.15. Σο κατάςτρωμα του ςκάφουσ κα είναι κατάλλθλο για
τθσ ανάγκεσ ςκαφϊν ανάλογου τφπου. Θα διαςφαλίηεται (α)
θ αντιολιςκθτικότθτα, (β) θ ταχεία αποςτράγγιςθ των
υδάτων, (γ) θ προςταςία δικτφων και ςωλθνϊςεων, εν
κινιςει και εν ςτάςθ, ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ απρόςκοπτθ
κυκλοφορία επί αυτοφ.

ΝΑΙ

2.16. Σα δάπεδα των χϊρων του ςκάφουσ που κα
χρθςιμοποιοφνται για τθν διζλευςθ ι και εργαςία του
πλθρϊματοσ κα ζχουν αντιολιςκθτικι επιφάνεια.

ΝΑΙ

2.17. Θα υπάρχει ςφςτθμα προςταςίασ από θλεκτρόλυςθ
όλων των μεταλλικϊν μερϊν και εξαρτθμάτων των ςκαφϊν,
ςφμφωνα με ειδικι μελζτθ εγκεκριμζνθ από διπλωματοφχο
ναυπθγό – μθχανολόγο μθχανικό, εγγεγραμμζνο μζλοσ ΣΕΕ.

ΝΑΙ

2.18. Θα υπάρχει ςφςτθμα ανακρεμάςεωσ μονοφ ςθμείου
επί του ςκάφουσ, ςυμβατό με τισ διαςτάςεισ και τισ
ικανότθτεσ του ςυςτιματοσ ανζλκυςθσ/κακζλκυςθσ που
διακζτει το μθτρικό πλοίο. Σο προαναφερκζν ςφςτθμα κα
είναι κατάλλθλα ςχεδιαςμζνο ϊςτε κατά τθν ανακρζμαςθ
να επιτυγχάνεται θ ομαλι/αςφαλισ κακζλκυςθ του
ςκάφουσ από το υπάρχον ςφςτθμα των ΠΑΘ/Λ-ΕΛ.ΑΚΣ.060-070-080 ςτθν επιφάνεια τθσ κάλαςςασ.

ΝΑΙ

2.19. Θα υπάρχουν ανοίγματα με ςτεγανό κάλυμμα επί του
καταςτρϊματοσ χωρίσ προεξοχζσ, κατάλλθλα για τον άμεςο
ζλεγχο των εςωτερικϊν χϊρων τθσ γάςτρασ με διατάςεισ τισ
ελάχιςτεσ απαιτοφμενεσ για το ςκοπό αυτό. Σα ανοίγματα
αυτά κα φζρουν καλφμματα ιςοδφναμου αντοχισ και
ςτεγανότθτασ με το κατάςτρωμα.

ΝΑΙ

2.20. Ζκαςτο ςκάφοσ κα φζρει κονςόλα χειριςμοφ που κα
μπορεί να δεχκεί όλα τα απαραίτθτα όργανα ελζγχου και
χειριςμοφ των μθχανϊν, ςυςςωρευτϊν, δεξαμενϊν
καυςίμου, το υδραυλικό τιμόνι, τα ςυςτιματα ναυτιλίασ με
τισ οκόνεσ επιλογϊν για Plotter – GPS – Radar – AIS, τον
τθλεπικοινωνιακό εξοπλιςμό (Π/ΔVHF/DSC), τουσ διακόπτεσ
λειτουργίασ, κακϊσ και τουσ απαραίτθτουσ ρευματοδότεσ.
Όλα τα όργανα και οι διακόπτεσ κα είναι ναυτικοφ τφπου και
υδατοςτεγανοί με προδιαγραφζσ κατά τουλάχιςτον (IP66). Θ
κονςόλα κα διακζτει πρόςκετο ρυκμιηόμενθσ ζνταςθσ
φωτιςμό, χειρολαβζσ για τθ ςυγκράτθςθ του πλθρϊματοσ
και αλεξινεμο. Θ κονςόλα κα φζρει ςε κατάλλθλο ςθμείο

ΝΑΙ

ικανϊν διαςτάςεων υδατοςτεγζσ αςφαλιηόμενο καπάκι για
τθν επικεϊρθςθ των διαφόρων μθχανιςμϊν του εςωτερικοφ
τθσ. Για τθν προςταςία τθσ κονςόλασ κα διατεκεί κάλυμμα
από αδιάβροχο υλικό υψθλισ αντοχισ.
2.21. Επί του ςκάφουσ κα υπάρχει αναδιπλοφμενθ διάταξθ
Roll Bar. Σο υλικό καταςκευισ κα πρζπει να είναι από
ανοξείδωτο μεταλλικό υλικό. Να λθφκεί κάκε μζριμνα από
τον Ανάδοχο ϊςτε θ καταςκευι του Roll Bar να μθν
δθμιουργεί προβλιματα και να μθν εμποδίηει τθν
κακζλκυςθ και ανζλκυςθ του ςκάφουσ από τθν κζςθ
ςτοιβαςίασ του με τθν υπάρχουςα επωτίδα (καπόνι) ταχείασ
άφεςθσ/ανάκτθςθσ των ΠΑΘ/Λ-ΕΛ.ΑΚΣ.-060-070-080. Σο
Roll Bar κα πρζπει να καταςκευαςκεί κατά τζτοιο τρόπο
ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ μζγιςτθ δυνατι αντοχι του με το
μικρότερο δυνατό βάροσ. Επί του Roll Bar κα τοποκετθκοφν
οι κεραίεσ τθλεπικοινωνίασ (θ/οι κεραία/εσ του Π/ΔVHF/DSC
κα πρζπει να είναι αφαιροφμενθ/εσ και αναδιπλοφμενθ/εσ),
θ κεραία του Radar, οι φανοί ναυςιπλοΐασ, ο προβολζασ
ζρευνασ, φωτεινι μπάρα χαμθλοφ προφίλ τφπου LED μπλεκόκκινου φωτιςμοφ με γωνία κζαςθσ 360o μοιρϊν και
ςτεγανότθτα κατάλλθλθ για χριςθ ςε ςκάφοσ, με
κατάλλθλθ ςειρινα αςτυνομικοφ τφπου. Θ ςειρινα να ζχει
ιςχφ τουλάχιςτον 95db ςε απόςταςι δφο (02) μζτρων. Σο
ςκάφοσ κα φζρει κατάλλθλθ μεγαφωνικι εγκατάςταςθ που
κα περιλαμβάνει θχείο και μικρόφωνο. Θα φζρει
τουλάχιςτον ζνα (01) θχείο εκπομπισ ιχου όπου κα ζχει
ιςχφ τουλάχιςτον 100 Watts/ζκαςτο και να τοποκετθκεί ςε
κατάλλθλο ςθμείο επί του ςκάφουσ. Θ ζνταςθ εξόδου του
ιχου από το θχείο να μθν είναι μικρότερθ από 100db, ςε
απόςταςθ (02) μζτρων από το θχείο. Επιπρόςκετα κα
υπάρχει προςκαφαιροφμενοσ ιςτόσ για τθν ζπαρςθ
ςθμαίασ διαςτάςεων τουλάχιςτον τριάντα επί τριάντα
εκατοςτϊν (30 εκ. Χ 30 εκ.).

ΝΑΙ

2.22. Σο ςκάφοσ κα ζχει τρία (03) κοτςανζλα πρόςδεςθσ ανά
πλευρά, ανοξείδωτα, βαρζωσ τφπου, για τθν πρόςδεςθ του.
τθν πλϊρθ και ςτθν πρφμνθ κα υπάρχει από μια (01),
βαρζωσ τφπου, ανοξείδωτθ δζςτρα πρόςδεςθσ (μπίντα).
Επίςθσ να υφίςτανται εξωτερικοί κρίκοι επί τθσ γάςτρασ,
δφο (02) πρϊρα κατάλλθλοι για ρυμοφλκθςθ του ςκάφουσ.

ΝΑΙ

2.23. τθν πλϊρθ και ςτθν πρφμνθ κα υπάρχει από μια (01),
βαρζωσ τφπου, ανοξείδωτθ δζςτρα πρόςδεςθσ (μπίντα).
Επίςθσ να υφίςτανται εξωτερικοί κρίκοι επί τθσ γάςτρασ,
δφο (02) πρϊρα κατάλλθλοι για ρυμοφλκθςθ του ςκάφουσ.

ΝΑΙ

2.24. Όλα τα μεταλλικά μζρθ του ςκάφουσ τονοδζτεσ,
τονοδθγοί, βάςεισ, βίδεσ, κ.λ.π. κα είναι από ανοξείδωτο
μεταλλικό υλικό.

ΝΑΙ

2.25. Σο ςκάφοσ κα φζρει πίνακα κατάλλθλο με
αςφαλειοδιακόπτεσ τουλάχιςτον ζξι (06) κζςεων με
ενδείξεισ LED και δφο ςτεγανζσ πρίηεσ παροχισ δϊδεκα (12)
volt.

ΝΑΙ

2.26. Ο χειριςμόσ του ςκάφουσ κα γίνεται με υδραυλικό ι
θλεκτροχδραυλικό ςφςτθμα πθδαλιουχίασ.

ΝΑΙ

2.27. Σο κάκε ςκάφοσ κα φζρει τουλάχιςτον τα κάτωκι
όργανα τοποκετθμζνα επί τθσ κονςόλασ τθσ παραγράφου
2.20.: Δφο ςτροφόμετρα (ζνα για κάκε εξωλζμβιο κινθτιρα),
μετρθτι ςτάκμθσ καυςίμου ςυνδεδεμζνο με τθν δεξαμενι
καυςίμου, ταχφμετρο, δφο μετρθτζσ κλίςθσ trim, δφο
κερμόμετρα νεροφ κινθτιρων, οπτικζσ ενδείξεισ και
εξαρτιματα αςφαλείασ, όπωσ: Διακόπτθ ζκτακτθσ ανάγκθσ
που κα προςδζνεται ςτο χειριςτι, ςφςτθμα μθ εκκίνθςθσ
τθσ μθχανισ με κίνθςθ πρόςω ι ανάποδα (starting gear
protection), δείκτθ χαμθλισ ςτάκμθσ λαδιοφ των
κθνθτιρων, βομβθτι και οπτικι ζνδειξθ προειδοποίθςθσ
υπερκζρμανςθσ των κινθτιρων, περιοριςτι ςτροφϊν λόγω
υπερκζρμανςθσ των κινθτιρων. Επί τθσ κονςόλασ κα είναι
τοποκετθμζνοσ και ο διακόπτθσ λειτουργίασ τθσ αντλίασ
αντλιςεωσ υδάτων του ςκάφουσ. Να αναφερκεί ο
καταςκευαςτισ και το μοντζλο κακενόσ εκάςτου από τα
προςφερόμενα είδθ.

ΝΑΙ

2.28. Σο κάκε ςκάφοσ κα φζρει πίνακα κατάλλθλο με
τουλάχιςτον αςφαλειοδιακόπτεσ ζξι (06) κζςεων με
ενδείξεισ LED και δφο ςτεγανζσ πρίηεσ παροχισ δϊδεκα (12)
volt κακϊσ και δφο (02) ςτεγανζσ κφρεσ USB.

ΝΑΙ

2.29. Σο ςκάφοσ να φζρει μελζτθ ςτεγανισ υποδιαίρεςθσ με
ςυντελεςτι τουλάχιςτον F=1 για το μζγιςτο βφκιςμα
λειτουργίασ. Θ μελζτθ κα υπογραφεί από διπλωματοφχο
ναυπθγό – μθχανολόγο μθχανικό, εγγεγραμμζνου μζλουσ
ΣΕΕ ι από τον Αναγνωριςμζνο Οργανιςμό. Σα ςτεγανά
διαμερίςματα κα είναι γεμάτα με υλικό που δεν απορροφά
τθν υγραςία. Θ ανωτζρω μελζτθ κα υποβλθκεί κατά το
ςτάδιο τθσ τεχνικισ προςφοράσ.

ΝΑΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΣΚΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΡΑΕΛΚΟΜΕΝΑ

ΝΑΙ

3.1. Σο κάκε ςκάφοσ κα φζρει εργαλειοκικθ με εργαλεία
επιςκευισ και ζνα (01) ςετ κολλιματα για πρόχειρθ

ΝΑΙ

επιδιόρκωςθ πνευςτοφ τμιματοσ λζμβου.
3.2. Σο κάκε ςκάφοσ κα φζρει μία (01) ποδαντλία ι
χειραντλία
διπλισ
ενζργειασ
πλθρϊςεωσ
αζρα
αεροκαλάμων.

ΝΑΙ

3.3. Σο κάκε ςκάφοσ κα φζρει ζνα (01) πυροςβεςτιρα ξθράσ
κόνεωσ.

ΝΑΙ

3.4. Σο κάκε ςκάφοσ κα φζρει πζντε (05) ςχοινιά, των
δεκαπζντε (15) μζτρων ζκαςτο, Φ 10 mm.

ΝΑΙ

3.5. Σο κάκε ςκάφοσ κα φζρει μία (01) πλωτι άγκυρα,
διαςτάςεων 1,80 x 1,40 m τουλάχιςτον, με ςχοινί πζντε (05)
μζτρων Φ. 10mm.

ΝΑΙ

3.6. Σο κάκε ςκάφοσ κα φζρει ζξι (06) μπαλόνια προςταςίασ
πλευρικά, φουςκωτά με βαλβίδα, διαςτάςεων: μικοσ 62cm,
διάμετροσ 20 cm.

ΝΑΙ

3.7. Σο κάκε ςκάφοσ κα φζρει αδιάβροχο κάλυμμα ςκάφουσ
και αδιάβροχο κάλυμμα κονςόλασ, αρίςτθσ ποιότθτασ
χρϊματοσ γκρι.

ΝΑΙ

3.8. Σο κάκε ςκάφοσ κα πρζπει να φζρει τα λοιπά
παρελκόμενα, ωσ ακολοφκωσ:

ΝΑΙ

3.8.1. Σο ςκάφοσ κα πρζπει να φζρει δζκα (10) βεγγαλικά
χειρόσ, ερυκροφ χρϊματοσ, πζντε (05) φωτοβολίδεσ
αλεξιπτϊτου ερυκρζσ, πζντε (05) φωτοβολίδεσ αλεξιπτϊτου
λευκζσ (φωτιςτικζσ) και τρία καπνογόνα, πορτοκαλί καπνοφ,
εγκεκριμζνου τφπου, ιςχφοσ δφο (02) ετϊν από τθν
θμερομθνία παραλαβισ του ςκάφουσ ςε ςτεγανό φορθτό
κυτίο.

ΝΑΙ

3.8.2. Σουλάχιςτον (08) ςωςίβια εγκεκριμζνου τφπου.

ΝΑΙ

3.8.3. Δφο (02) κυκλικά ςωςίβια εγκεκριμζνα κατά Δ SOLAS
‘74, όπωσ ιςχφει, με ςχοινί δζκα (10) μζτρων ζκαςτο Φ.
08mm.

ΝΑΙ

3.8.4. Ζνα (01) τθλεςκοπικό γάντηο αλουμινίου.

ΝΑΙ

3.8.5. Δφο (02) ςειρζσ θλεκτρικϊν αςφαλειϊν.

ΝΑΙ

3.8.6. Οδθγίεσ χριςθσ των κινθτιρων ςτθν Ελλθνικι ι/και
Αγγλικι γλϊςςα ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι

ΝΑΙ

3.8.7. Οδθγίεσ χριςθσ ςυντιρθςθσ του ςκάφουσ και του

ΝΑΙ

θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα ςε ζντυπθ
και θλεκτρονικι μορφι.
3.8.8. Δφο (02) ςωλθνάρια ι ςπρζι ςιλικόνθσ.

ΝΑΙ

3.8.9. Ζνα (01) κιβϊτιο με ςωλθνάρια γράςου κατάλλθλο για
τισ κφριεσ μθχανζσ και γραςαδόρο.

ΝΑΙ

3.8.10. Ζνα (01) κιβϊτιο με ςπρζι κακαριςμοφ και
ςυντιρθςθσ θλεκτρικϊν μερϊν κινθτιρων.

ΝΑΙ

3.8.11. Ζνα (01) κιβϊτιο με φιάλεσ ςυμπλιρωςθσ υγρϊν
trim.

ΝΑΙ

3.8.12. Δφο (02) πτερωτζσ αντλίασ νεροφ ψφξθσ «ιμπζλερ»
κυρίων μθχανϊν.

ΝΑΙ

3.8.13. Δφο (02) ςειρζσ ανοδίων.

ΝΑΙ

3.8.14. Μία (ςειρά) ανταλλακτικϊν λαμπτιρων για τα φϊτα
ναυςιπλοΐασ.

ΝΑΙ

3.8.15. Απόκεμα (stock) λαδιοφ μθχανϊν για εκατό (100)
ϊρεσ λειτουργίασ. Να αναφερκεί το είδοσ και θ ποςότθτα.

ΝΑΙ

3.8.16. Ζνα (01) κιβϊτιο με φιάλεσ βαλβολίνθσ (λίτρου),
ςυνοδευόμενο από ςυςκευι ζκχυςθσ.

ΝΑΙ

3.8.17. Σζςςερα (04) ςετ φίλτρων υδατοπαγίδων.

ΝΑΙ

3.9. Σα υλικά των παραγράφων 3.8.8. ζωσ 3.8.17 δεν κα
χρθςιμοποιθκοφν κατά τθ διάρκεια του χρόνου εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ.

ΝΑΙ

3.10. Να φζρει φορθτό φαρμακείο πρϊτων βοθκειϊν,
τφπου μάχθσ. Σα υλικά να φζρονται ςε ιςοκερμικό ςακίδιο
με ιμάντεσ πλάτθσ και επιπρόςκετα ςε ςάκο ςτεγανό,
κατάλλθλο για τθν κάλαςςα. Σο κάκε ςακίδιο να
περιλαμβάνει τα κάτωκι: ζνα (01) κουτί ελαςτικά γάντια
μίασ χριςθσ / Ζνα (01) κουτί αποςτειρωμζνεσ γάηεσ 17 Χ 30
και 36 Χ 40 / Ζνα (01) κουτί αυτοκόλλθτεσ γάηεσ 5,5 Χ 7 /
ελαςτικοί επίδεςμοι 6cm και 10cm X 3 κουτιά/ Πζντε (05)
τεμάχια ςεντόνια υποκερμίασ.
3.11. Να φζρει ζνα (01) ςτεγανό ςτο νερό,
επαναφορτιηόμενο, επιχειρθςιακό φορθτό φακό χειρόσ,
τεχνολογίασ LED απόδοςθσ τουλάχιςτον 2.000 Lumens ςτθν
υψθλι ρφκμιςθ. Ο φακόσ κα πρζπει να ζχει τθν δυνατότθτα
να μειϊνει τα επίπεδα ιςχφσ φωτόσ με επιλογζα δακτφλου.

ΝΑΙ

Θ φόρτιςθ τθσ μπαταρίασ του φακοφ πρζπει να μπορεί να
επιτευχκεί χωρίσ να αφαιρείται από το φακό κακϊσ επίςθσ
και να διακζτει ενδεικτικι λυχνία LED ζνδειξθσ επιπζδου
φόρτιςθσ τθσ μπαταρίασ. Να φζρει ςτεγανοποιθτικι
καταςκευι που να κρατάει εκτόσ τθν υγραςία, και να είναι
καταςκευαςμζνοσ από ανκεκτικό υλικό ςτθ διάβρωςθ και
ςτο περιβάλλον τθσ κάλαςςασ. Να φζρει ωσ παρελκόμενα
τουλάχιςτον ζνα (01) φορτιςτι.
3.12. Να φζρεται ωσ παρελκόμενο του ςκάφουσ ζνα ηεφγοσ
διόφκαλμων
(κυάλια).
Να
διακζτουν μεγζκυνςθ
τουλάχιςτον 18 Χ 50. Να
διακζτουν ςφςτθμα
ςτακεροποίθςθσ εικόνασ. Να διακζτουν κατάλλθλθ κικθ
μεταφοράσ με ιμάντα ϊμου. Να δθλωκεί ο καταςκευαςτισ
και το μοντζλο.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΑΔΙΟΤΗΛΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΕΞΟΛΙΣΜΟΣ –
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ
4.1.
Σο κάκε ςκάφοσ κα φζρει τουλάχιςτον μία (01)
ςυςκευι Π/Δ VHF/DSC 24W τφπου marine, αδιάβροχθ ςτθν
οποία κα παρζχεται με αυτόματα μζςα θ κζςθ του
ςκάφουσ και κεραία κατάλλθλθ για χριςθ από ανοιχτοφ
τφπου ςκάφθ. Να φζρει ψθφιακό επιλογζα κλιςθσ. Να ζχει
ενςωματωμζνθ θχθτικι ειδοποίθςθ. Να διακζτει
ενςφρματα ι αςφρματα ακουςτικά με μικρομεγάφωνο. Να
ζχει τθν δυνατότθτα ςφνδεςθσ ςε δίκτυο με τα υπόλοιπα
όργανα. Να φζρεται εξωτερικό θχείο. Να διακζτει κφρα
τφπου ΝΜΕΑ2000 ι ΝΜΕΑ0183 για διαςφνδεςθ και
ςυνεργαςία με τισ υπόλοιπεσ θλεκτρονικζσ ςυςκευζσ. Να
αναφερκεί ο καταςκευαςτισ και το μοντζλο.

ΝΑΙ

4.2.
Ζνα (01) Marine Radar τφπου Doppler (Steady state
Radome) με δυνατότθτα αυτόματθσ παρακολοφκθςθσ
ςτόχων (MARPA system) και αιςκθτιρα κατεφκυνςθσ
(Heading Sensor). Να φζρεται ζγχρωμθ οκόνθ αφισ
τουλάχιςτον 10ϋϋ (ιντςϊν), ανάλυςθσ HD. Να είναι
κατάλλθλθ για ςκάφθ υψθλϊν ταχυτιτων, με ευκρινείσ
ενδείξεισ, ςτεγανι και χωνευτι. Θ οκόνθ να προςαρμόηεται
αυτόματα ςτισ μεταβαλλόμενεσ ςυνκικεσ περιβάλλοντοσ
και καλάςςθσ. Σο ςφςτθμα αυτόματθσ παρακολοφκθςθσ
ςτόχων να μπορεί να παρακολουκεί αυτόματα τουλάχιςτο
δζκα (10) ςτόχουσ. Θ μζγιςτθ εμβζλεια και θ ικανοποιθτικι
απόδοςθ του Radar, να φτάνει τα 24 ναυτικά μίλια. Να ζχει
δυνατότθτα λιψθσ πλθροφοριϊν από GPS (ςφνδεςθ με το
GPS του ςκάφουσ). Να αναφερκεί ο καταςκευαςτισ και το
μοντζλο.

NAI

4.3.
Ζνα (01) GPS – Plotter με δζκτθ GNSS: GPS /
GLONASS / Galileo / Beidou, με δεφτερθ (επιπλζον του
ραντάρ) ζγχρωμθ οκόνθ αφισ τουλάχιςτον 8ϋϋ (ιντςϊν)
ανάλυςθσ HD. Να διακζτει κφρα τφπου ΝΜΕΑ 2000 ι
ΝΜΕΑ0183 για διαςφνδεςθ και ςυνεργαςία με τισ
υπόλοιπεσ θλεκτρονικζσ ςυςκευζσ και όργανα του
ςκάφουσ. Να είναι ςτεγανό και χωνευτό. Να διακζτει
θλεκτρονικό
πανελλαδικό χάρτθ (με δυνατότθτα
ενθμερϊςεων) και να είναι ςυμβατό ςτθ ςφνδεςθ με το
Ραντάρ τθσ παραγράφου 4.2.

ΝΑΙ

4.4.
Σο κάκε ςκάφοσ κα φζρει βυκόμετρο εμβζλειασ
200μ. τουλάχιςτον με ςυχνότθτεσ 50Hz-200Hz

ΝΑΙ

4.5.
Σο κάκε ςκάφοσ κα φζρει ζνα (01) κατάλλθλο
ςφςτθμα AIS (Αυτόματο ςφςτθμα προςδιοριςμοφ
ταυτότθτασ πλοίου) το οποίο να είναι ςυμβατό με το GPS –
Plotter και να απεικονίηει τα δεδομζνα ςτθν οκόνθ του. Να
διακζτει κατόπιν επιλογισ λειτουργίεσ STANDARD mode
(κανονικι λειτουργία), SILENT mode (Receive Only mode)
και SECURE mode (encrypted) κακϊσ και δυνατότθτα
επιλογισ μεταξφ των τριϊν λειτουργιϊν διακζτοντασ α)
Αλγόρικμο Κρυπτογράφθςθσ Blowfish (128bit) και β)
Αλγόρικμο Κρυπτογράφθςθσ AES (Advance Encryption
System)]. Να αναφερκεί ο καταςκευαςτισ και το μοντζλο.

ΝΑΙ

4.6.
Σο κάκε ςκάφοσ κα φζρει μία (01) θλεκτρονικι
πυξίδα.

ΝΑΙ

4.7.
Σο κάκε ςκάφοσ κα φζρει τουλάχιςτον μία (01)
μαγνθτικι πυξίδα φωτιηόμενθ (dimmer) ελαχίςτθσ
διαμζτρου δζκα (10) εκατοςτϊν, εγκατεςτθμζνθ ςε
ευδιάκριτο για τον χειριςτι του ςκάφουσ ςθμείο,
κατάλλθλθ για ταχφτθτεσ άνω των ςαράντα πζντε (45)
κόμβων. Να αναφερκεί ο καταςκευαςτισ και το μοντζλο

ΝΑΙ

4.8.
Οι
οκόνεσ
ενδείξεων
των
ςυςτθμάτων
παραγράφων 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 και 4.5 κα ζχουν
προδιαγραφζσ αδιαβροχοποίθςθσ τουλάχιςτον (IP 66) και
κα είναι αναγνϊςιμεσ ςε πλιρθ θλιοφάνεια.

NAI

4.9.
Σο ςκάφοσ κα φζρει τα προβλεπόμενα από το ΔΚΑ
’72 ςιματα θμζρασ.

ΝΑΙ

4.10. Σο κάκε ςκάφοσ κα φζρει τουλάχιςτον ζνα (01)
ςτεγανό
προβολζα
(IP-56)
ζρευνασ
–
εντοπιςμοφ/αναγνϊριςθσ,
υψθλϊν δυνατοτιτων και

ΝΑΙ

ιςχφοσ, τεχνολογίασ led.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΑΝΕΛΚΥΣΗ – ΚΑΘΕΛΚΥΣΗ - ΕΝΑΡΟΘΕΣΗ

ΝΑΙ

5.1. Θ ανζλκυςθ - κακζλκυςθ του ςκάφουσ κα
πραγματοποιείται από τα ιδθ υπάρχοντα ςυςτιματα
ανζλκυςθσ / κακζλκυςθσ που φζρουν τα ΠΑΘ/Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ.060-070-080, για τα οποία προορίηονται τα ςκάφθ.

ΝΑΙ

5.2. Θ εναπόκεςθ του ςκάφουσ επί του ΠΑΘ/Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ.060-070-080 κα γίνεται ςτον ιδθ υπάρχον διαμορφωμζνο
χϊρο που χρθςιμοποιείται για το ςκοπό αυτό. Εφόςον αυτό
δεν είναι εφικτό τότε οποιαδιποτε τροποποίθςθ
πραγματοποιθκεί για τθν εναπόκεςθ του ςκάφουσ επί του
ΠΑΘ/Λ-ΕΛ.ΑΚΣ τότε αυτό κα βαρφνει τον ανάδοχό. Για τθν
αςφαλι ςτοιβαςία του ςκάφουσ με ευκφνθ του αναδόχου
κα πρζπει να προβλεφκεί κατάλλθλθ διάταξθ ζχμαςθσ
αυτοφ ςτο ΠΑΘ/Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ.-060-070-080 ςε όλεσ τισ
καιρικζσ ςυνκικεσ που κα επιχειρεί το ΠΑΘ/Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. Ζνα
εκ των ςθμείων τθσ ζχμαςθσ του ςκάφουσ κα πρζπει να
είναι ενιςχυμζνοσ ανοξείδωτοσ κρίκοσ ςτο πρωραίο τμιμα
τθσ γάςτρασ.

NAI

5.3. Πριν τθν υποβολι των τεχνικϊν προςφορϊν, είναι
απαραίτθτθ θ επίςκεψθ των Τποψθφίων Αναδόχων ςε ζνα
από τα ΠΑΘ/Λ-ΕΛ.ΑΚΣ.-060-070-080, κατόπιν ςυνεννόθςθσ
με τθν Επιςπεφδουςα Τπθρεςία *Διεφκυνςθ Επιχειρθςιακϊν
Μζςων (ΔΕΜ)+, θ οποία κα χορθγεί ςτουσ Τποψθφίουσ
Αναδόχουσ ςχετικι βεβαίωςθ όπου κα πρζπει να κατατεκεί
με τα λοιπά δικαιολογθτικά τθσ προςφοράσ του υποψιφιου
Αναδόχου. Ο ςκοπόσ τθσ επίςκεψθσ είναι να εκτιμθκοφν
λεπτομερϊσ τα απαιτοφμενα των παραγράφων 5.1-5.2-5.4 &
5.5. Ο Τποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα ζχει τθ δυνατότθτα
ςυγκζντρωςθσ πλθροφοριϊν ςχετικά με το ςφςτθμα
ανζλκυςθσ – κακζλκυςθσ του ςκάφουσ από το ΠΑΘ/ΛΕΛ.ΑΚΣ., όπωσ κα μπορεί να λάβει πλθροφορίεσ για τον
χϊρο και τρόπο ςτοιβαςίασ επί αυτοφ. Από το πλιρωμα του
ΠΑΘ/Λ-ΕΛ.ΑΚΣ. εάν απαιτθκεί κα γίνει επίδειξθ του τρόπου
λειτουργίασ του ςυςτιματοσ.

NAI

5.4. Οποιαδιποτε εργαςία – μετατροπι απαιτθκεί, για τθν
ανζλκυςθ – κακζλκυςθ και ςτοιβαςία των υπό προμικεια
ταχφπλοων ςκαφϊν επί των ιδθ υπαρχόντων ςυςτθμάτων
ανζλκυςθσ – κακζλκυςθσ και ςτοιβαςίασ των ΠΑΘ/ΛΕΛ.ΑΚΣ.-060-070-080, αυτό κα πραγματοποιείται με μζριμνα
και δαπάνθ του αναδόχου.

NAI

5.5. Εφόςον πραγματοποιθκεί τροποποίθςθ επί τθσ βάςθσ

NAI

ςτοιβαςίασ των ςκαφϊν αυτι δεν κα πρζπει να επθρεάηει μεταβάλει τα ναυπθγικά χαρακτθριςτικά των ΠΑΘ/ΛΕΛ.ΑΚΣ.-060-070-080. ( ευςτάκεια – κλίςθ - κλπ.)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΡΟΩΣΗΣ
6.1. Σο κάκε ςκάφοσ κα φζρει τουλάχιςτον δφο (02)
τετράχρονουσ εξωλζμβιουσ κινθτιρεσ αμόλυβδθσ βενηίνθσ
οι οποίοι κα επιτυγχάνουν τισ επιδόςεισ των παραγράφων
2.8, 2.9, 2.10. Θ διάταξθ των κυλίνδρων να είναι
κατακόρυφθ (ςε ςειρά), είτε ςε διάταξθ V. Γίνεται αποδεκτι
θ χριςθ υπερπλιρωςθσ. Σο καφςιμό των κινθτιρων κα
πρζπει να είναι βενηίνθ αμόλυβδθ. Οι μθχανζσ κα
ςυνδζονται μεταξφ τουσ με ανοξείδωτθ μπάρα ηεφξθσ. Ο
ανάδοχοσ κα προςφζρει ζνα (01) ηευγάρι ακουςτικά για το
πλφςιμο των κινθτιρων ι ιςοδφναμο ςφςτθμα πλφςθσ του
κινθτιρα με γλυκό νερό.
6.2. Σο κάκε ςκάφοσ κα ζχει αφενόσ αυξθμζνεσ ελικτικζσ
ικανότθτεσ, και αφετζρου δυνατότθτα πλου ςε χαμθλζσ
ταχφτθτεσ ϊςτε να διευκολφνεται θ αποςτολι του.
Επιπλζον, κα πρζπει να υπάρχει δυνατότθτα πλεφςθσ του
ςκάφουσ και με μόνο μία κφρια μθχανι.
6.3. Οι μθχανζσ κα διακζτουν όλα τα απαραίτθτα
θλεκτρονικά όργανα τα οποία κα πρζπει να αναφερκοφν.
6.4. Θ κάκε μθχανι κα πρζπει να μπορεί να λειτουργεί
ξεχωριςτά και να αναπτφςςει ταχφτθτα το ςκάφοσ
τουλάχιςτον δϊδεκα (12) κόμβων με τζςςερισ (04)
επιβαίνοντεσ και πλθρότθτα καυςίμου.
6.5. Σο ςκάφοσ κα φζρει κατάλλθλεσ υδατοπαγίδεσ με
κυρίδεσ επικεϊρθςθσ κακϊσ και βάνα για τθν αποςτράγγιςι
τουσ.
6.6. Σο κάκε ςκάφοσ κα φζρει ειδικοφσ ςωλινεσ καυςίμων,
κατάλλθλουσ για τον ςκοπό τον οποίο προορίηονται, οι
οποίοι κα ςυνοδεφονται από διλωςθ ςυμμόρφωςθσ
(declaration of conformity), που κα προςκομιςτεί με τθν
παράδοςθ των ςκαφϊν.
6.7. Με τθν παράδοςθ ζκαςτου ςκάφουσ κα παραδίδεται
αρικμόσ αμοιβϊν ελίκων (ιδίου τφπου) ίςοσ προσ τον αρικμό
των κινθτιρων του ςκάφουσ.
6.8. Σο κάκε ςκάφοσ κα φζρει δεξαμενι/ζσ καυςίμου, ικανισ
χωρθτικότθτασ ϊςτε να εξαςφαλίηει/ουν τθν αυτονομία των

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

150 μιλίων, όπωσ αναφζρεται ςτθν παράγραφο 2.9,
προςαυξανόμενθ/εσ 15 % επιπλζον για λόγουσ αςφάλειασ.
Θ/οι δεξαμενι/ζσ κα είναι καταςκευαςμζνθ/εσ από ατςάλι
με κατάλλθλο πάχοσ και διαφράγματα. Επίςθσ, θ/οι
δεξαμενι/ζσ κα φζρει/ουν κατάλλθλεσ διατάξεισ για τθν
αποςτράγγιςι τθσ/ουσ, όταν το ςκάφοσ κα είναι
ανελκυςμζνο.

ΝΑΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7.
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΝΑΙ

ΗΛΕΚΤΟΛΟΓΙΚΟΣ

ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ

–

7.1. Θ εκκίνθςθ των μθχανϊν και γενικά το ςκάφοσ κα
τροφοδοτείται με τάςθ τουλάχιςτον 12 VoltDC. Όλα τα
καλϊδια που κα χρθςιμοποιθκοφν κα είναι ςφμφωνα με
τουσ κανονιςμοφσ ωσ προσ τον τφπο, τθ διατομι και τισ
ςυνδζςεισ τουσ και κα φζρουν πιςτοποιθτικό ζγκριςθσ
τφπου από Α.Ο. μζλοσ I.A.C.S. το οποίο κα προςκομιςτεί με
τθν παράδοςθ των ςκαφϊν. Όλα τα καλϊδια κα διζρχονται
από ειδικοφσ οδθγοφσ (κανάλια) με υδατοςτεγείσ
διακλαδωτιρεσ και με τζτοιο τρόπο ϊςτε να μποροφν ν’
αντικακίςτανται εφκολα ςε περίπτωςθ βλάβθσ.

ΝΑΙ

7.2. ε κατάλλθλο χϊρο επί κονςόλασ κα υπάρχουν
αςφάλειεσ και γενικοί διακόπτεσ χειριςμοφ και απομόνωςθσ
των θλεκτρικϊν κυκλωμάτων και ISOLATOR.

ΝΑΙ

7.3. Οι ςυςςωρευτζσ κα είναι δεμζνοι ςτθ βάςθ τουσ με
ανοξείδωτθ λάμα και οι πόλοι τουσ κα είναι καλυμμζνοι με
ελαςτικό περίβλθμα.

ΝΑΙ

7.4. Θα διατίκεται ξεχωριςτι ςυςτοιχία ςυςςωρευτϊν
εκκίνθςθσ για κάκε μία εκ των κυρίων μθχανϊν κατάλλθλα
εγκιβωτιςμζνθ και επαρκοφσ χωρθτικότθτασ-ρεφματοσ
εκκίνθςθσ (CA-CCA) ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ του
καταςκευαςτι των μθχανϊν ενϊ κα υπάρχει θ δυνατότθτα
γεφφρωςθσ με επιλογζα. Θ φόρτιςθ να γίνεται από τισ
κφριεσ μθχανζσ κατά τθ λειτουργία τουσ.

ΝΑΙ

7.5. Θα διατίκεται ξεχωριςτι ςυςτοιχία ςυςςωρευτϊν
τροφοδότθςθσ των ναυτιλιακϊν – τθλεπικοινωνιακϊν
οργάνων κατάλλθλα εγκιβωτιςμζνθ ενϊ κα υπάρχει θ
δυνατότθτα γεφφρωςθσ με επιλογζα με τισ ςυςτοιχίεσ των
ςυςςωρευτϊν που προορίηονται για τθν εκκίνθςθ των
κυρίων μθχανϊν. Θ φόρτιςθ κα γίνεται από τισ κφριεσ
μθχανζσ κατά τθ λειτουργία τουσ, ενϊ κα υπάρχει
κατάλλθλθ πρόβλεψθ για τθν προςταςία των οργάνων από
υπζρταςθ.

ΝΑΙ

7.6. Θ ςυςκευι Π/Δ VHF/DSC κα τροφοδοτείται τόςο από
τθν πθγι τθσ παραγράφου 7.5, όςο και από ανεξάρτθτθ
εφεδρικι πθγι ενζργειασ (ςυςςωρευτισ), ϊςτε ςε
περίπτωςθ βλάβθσ τθσ κφριασ πθγισ να κακίςταται δυνατι
θ πραγματοποίθςθ κλιςεων κινδφνου και αςφάλειασ. Θ
ανεξάρτθτθ εφεδρικι πθγι ενζργειασ κα ζχει τθ δυνατότθτα
τροφοδότθςθσ τθσ ςυςκευισ Π/ΔVHF/DSC για χρονικι
περίοδο τουλάχιςτον 6 ωρϊν (να αναφερκεί θ χωρθτικότθτα
του εφεδρικοφ ςυςςωρευτι ςε Ah) ενϊ θ φόρτιςι τθσ κα
γίνεται με αυτόματα μζςα που κα εξαςφαλίηουν πλιρθ
φόρτιςθ των ςυςςωρευτϊν ςε χρόνο μικρότερο των 10
ωρϊν και κα διακζτουν ςφςτθμα ςυναγερμοφ χαμθλισ
τάςθσ.

ΝΑΙ

7.7. τθν κονςόλα επί του ςκάφουσ κα υπάρχουν όργανα
παρακολοφκθςθσ τθσ κατάςταςθσ τθσ κάκε ςυςτοιχίασ
ςυςςωρευτϊν (βολτόμετρο και αμπερόμετρο ι ενδεικτικι
λυχνία ςφάλματοσ φόρτιςθσ) και προειδοποιθτικό ςφςτθμα
ςυναγερμοφ χαμθλισ τάςθσ των ςυςςωρευτϊν (Low Voltage
Alarm).

ΝΑΙ

7.8. Σο ςκάφοσ κα φζρει τουλάχιςτον τζςςερα (04)
ανεξάρτθτα ςτεγανά φωτιςτικά ςϊματα ναυτικοφ τφπου,
ψυχροφ χρϊματοσ τεχνολογίασ LED, για τον επαρκι φωτιςμό
του καταςτρϊματοσ.

NAI

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. ΖΛΕΓΧΟΙ - ΔΟΚΙΜΕΣ

ΝΑΙ

8.1. Για τθν απόδειξθ τθσ καλισ λειτουργίασ και
ςυμμόρφωςθσ του κάκε ςκάφουσ με τισ απαιτιςεισ τθσ
φμβαςθσ, κα εκτελεςτοφν οι ακόλουκεσ δοκιμζσ-ζλεγχοιεπικεωριςεισ ςτον τόπο παράδοςθσ των ςκαφϊν (με ζξοδα
και ευκφνθ του προμθκευτι) ϊςτε μετά τθν επιτυχι
περάτωςι τουσ να ακολουκιςει θ παραλαβι τουσ. Όλεσ οι
δοκιμζσ των ςκαφϊν κατά τθν παραλαβι τουσ κα
λαμβάνουν χϊρα παρουςία των εκπροςϊπων του
Νθογνϊμονα – Επιτροπισ Παρακολοφκθςθσ και Παραλαβισ
Ζργου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.

ΝΑΙ

8.1.1. Ηφγιςθ του ςκάφουσ: Πριν τθν ζναρξθ των δοκιμϊν το
ςκάφοσ κα ηυγιςτεί ςε άφορτθ και ζμφορτθ κατάςταςθ.

ΝΑΙ

8.1.2. Δοκιμζσ εν όρμω: Οι δοκιμζσ κα είναι τζτοιου είδουσ,
ζκταςθσ και διάρκειασ ϊςτε να διαπιςτωκεί ότι το ςκάφοσ,
οι μθχανζσ, οι μθχανιςμοί, ο εξοπλιςμόσ και τα ςυςτιματα
του κάκε ςκάφουσ λειτουργοφν ικανοποιθτικά και ότι τα
χαρακτθριςτικά τουσ είναι ςφμφωνα με τθ φμβαςθ.

ΝΑΙ

8.1.3. Δοκιμζσ εν πλω:

ΝΑΙ

8.1.3.1. Ζλεγχοσ ταχφτθτασ.

ΝΑΙ

8.1.3.1.1. Τπθρεςιακι ταχφτθτα: το ςκάφοσ κα βρίςκεται ςε
κατάςταςθ πλιρουσ φόρτου, με κακαρι γάςτρα και ςε
ιρεμθ κάλαςςα, όπωσ περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.9.
Θ ταχφτθτα κα μετρθκεί ςε τζςςερισ ςυνεχόμενεσ
διαδρομζσ ςε απόςταςθ που κα κακορίςει θ Επιςπεφδουςα
Τπθρεςία και ςε φδατα επαρκοφσ βάκουσ. Ο μζςοσ όροσ
των τεςςάρων ωσ άνω μετριςεων κα πρζπει να είναι
τουλάχιςτον τριάντα πζντε (35) κόμβοι.

ΝΑΙ

8.1.3.1.2. Μζγιςτθ ταχφτθτα: το ςκάφοσ κα βρίςκεται ςε
κατάςταςθ πλιρουσ φόρτου, με τζςςερα (04) άτομα και με
κακαρι γάςτρα και ςε ιρεμθ κάλαςςα, όπωσ
περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.10. Θ ταχφτθτα κα
μετρθκεί
ςε τζςςερισ ςυνεχόμενεσ διαδρομζσ ςε
απόςταςθ που κα κακορίςει θ Επιςπεφδουςα Τπθρεςία και
ςε φδατα επαρκοφσ βάκουσ. Ο μζςοσ όροσ των τεςςάρων
ωσ άνω μετριςεων κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον
ςαράντα πζντε (45) κόμβοι.

ΝΑΙ

8.1.3.2. Κφκλοσ ςτροφισ: Θ διάμετροσ του κφκλου ςτροφισ
του ςκάφουσ κα είναι:

ΝΑΙ

8.1.3.2.1. ςτθν υπθρεςιακι ταχφτθτα μζχρι πζντε (05)
φορζσ το ολικό μικοσ του ςκάφουσ.

ΝΑΙ

8.1.3.2.2. ςτθ μζγιςτθ ταχφτθτα μζχρι δζκα (10) φορζσ το
ολικό μικοσ του ςκάφουσ.

ΝΑΙ

8.1.3.3. Δοκιμζσ υπό δυςμενείσ καιρικζσ ςυνκικεσ: Θα
εκτελεςτεί ςυνεχισ πλουσ, διάρκειασ τουλάχιςτον δφο (02)
ωρϊν ςτθν ανοιχτι κάλαςςα, ςε κατάςταςθ φόρτου τριϊν
(03) ατόμων και πλιρωςθσ δεξαμενϊν καυςίμου ςτο ιμιςυ
ςτισ δυςμενζςτερεσ καιρικζσ ςυνκικεσ που κα προκφψουν
κατά το χρονικό διάςτθμα παραλαβισ όπωσ αυτό
προςδιορίηεται ςτθν παράγραφο 8.1.6.2.

NAI

8.1.3.4. Θα λάβει χϊρα υπολογιςμόσ αυτονομίασ, ςφμφωνα
με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 2.9.

ΝΑΙ

8.1.3.5. Θα λάβει χϊρα δοκιμι αναπόδιςθσ διάρκειασ πζντε
(05) λεπτϊν για κάκε μθχανι κακϊσ και με το ςφνολο των
μθχανϊν.

ΝΑΙ

8.1.4. Θα λάβει χϊρα δοκιμι ανζλκυςθσ / κακζλκυςθσ κάκε

NAI

παρακολουκιματοσ ςτο μθτρικό ςκάφοσ με το υπάρχον
ςφςτθμα προκειμζνου να διαπιςτωκεί θ ορκι ανζλκυςθ –
κακζλκυςθ από τθν επιφάνεια τθσ κάλαςςασ ςτο μθτρικό
ςκάφοσ και αντίςτροφα.
8.1.5. Δεξαμενιςμόσ ςκάφουσ: Μετά το πζρασ των δοκιμϊν
των παραγράφων 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4 το ςκάφοσ κα
ανελκυςτεί για τον τελικό ζλεγχο τθσ κατάςταςισ του,
κακαριςμό και ςτθ ςυνζχεια κα κακελκυςτεί.

ΝΑΙ

8.1.6. Ζξοδα – δαπάνεσ δοκιμϊν: Όλεσ οι δαπάνεσ για τθν
εκτζλεςθ των δοκιμϊν κα καλφπτονται από τον
προμθκευτι. υγκεκριμζνα το κόςτοσ καυςίμων,
λιπαντικϊν, προςωπικοφ χειριςμοφ, μεταφοράσ, φφλαξθσ,
αςφάλιςθσ, ελλιμενιςμοφ του κάκε ςκάφουσ, γερανοί και
ό,τι άλλο απαιτθκεί κα βαρφνει τον προμθκευτι.

ΝΑΙ

8.1.6.1. Κατά τθν εκτζλεςθ των δοκιμϊν το ςκάφοσ κα
φζρει αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο διάρκειασ ιςχφοσ τριϊν
μθνϊν, με το οποίο κα καλφπτεται οποιαδιποτε ηθμιά
ζναντι τρίτου, ατφχθμα, ολικι ι μερικι απϊλεια του
ςκάφουσ, τραυματιςμόσ ι κάνατοσ προςωπικοφ.

ΝΑΙ

8.1.6.2. Ο χρόνοσ ελζγχων - δοκιμϊν - παραλαβισ από τθν
αρμόδια επιτροπι δεν κα είναι μεγαλφτεροσ των τριάντα
(30) θμερϊν.

ΝΑΙ

8.1.7. Κατόπιν επιτυχοφσ ολοκλιρωςθσ του ςυνόλου των
ελζγχων του παρόντοσ Κεφαλαίου, κακϊσ και με τθν
ικανοποίθςθ των λοιπϊν απαιτιςεων τθσ παροφςασ
τεχνικισ προδιαγραφισ, κα εκδοκεί το Πρωτόκολλο
οριςτικισ Ποιοτικισ και Ποςοτικισ Παραλαβισ (Π.Π.Π.Π.).

ΝΑΙ

8.1.8. Από τθν Ανακζτουςα Αρχι κα ςυγκροτθκεί
τουλάχιςτον τριμελισ Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ και
Παραλαβισ Ζργου (Ε.Π.Π.Ε.). Οι αρμοδιότθτεσ και θ
ςφνκεςθ τθσ εν λόγω Επιτροπισ κα κακοριςκοφν με τθν
Τπουργικι Απόφαςθ ςυγκρότθςισ τθσ και κα ςυνίςτανται
κατ’ ελάχιςτον ςτα εξισ:
(α) αξιολόγθςθ τθσ προόδου των εργαςιϊν του Αναδόχου
και εν γζνει τθν παρακολοφκθςθ τθσ υλοποίθςθσ και ορκισ
εκτζλεςθσ των απαιτιςεων τθσ φμβαςθσ από τον Ανάδοχο,
θ οποία κα καταρτιςτεί μεταξφ του Τπουργείου Ναυτιλίασ
και Νθςιωτικισ Πολιτικισ και του Αναδόχου,
(β) παρακολοφκθςθ τιρθςθσ του χρονοδιαγράμματοσ,
(γ)τυχόν
επίςκεψθ
ςτισ
εγκαταςτάςεισ
του
Αναδόχου/Καταςκευαςτι, προκειμζνου να επικεωριςει το

ΝΑΙ

ςφςτθμα ποιοτικισ διαςφάλιςθσ αυτοφ.
(δ) ςτθ γνωμοδότθςθ επί οποιουδιποτε τεχνικοφ ηθτιματοσ
προκφψει κατά τθν υλοποίθςθ τθσ προμικειασ, μεταξφ
άλλων και επί ηθτθμάτων τυχόν τροποποίθςθσ –
επικαιροποίθςθσ των ςυμβατικϊν ειδϊν,
(ε) ςτθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι των
ςυμβατικϊν ειδϊν, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ
(μζςα ςτον κακοριηόμενο από αυτι χρόνο), τθσ διακιρυξθσ,
κακϊσ και τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ.
Όλεσ οι εκτόσ ζδρασ δαπάνεσ μετακίνθςθσ, διαμονισ και
διατροφισ των μελϊν τθσ Επιτροπισ Παρακολοφκθςθσ και
Παραλαβισ Ζργου που τυχόν πραγματοποιθκοφν για τθν
εκτζλεςθ δοκιμϊν και παρακολοφκθςθσ τθσ καταςκευισ, κα
καλφπτονται από τον Ανάδοχο είτε είναι ςτθν Ελλάδα είτε
ςτο Εξωτερικό. Ο προγραμματιςμόσ των απαιτοφμενων
μετακινιςεων κα πραγματοποιθκεί κατόπιν ςυμφωνίασ
μεταξφ του Αναδόχου και τθσ επιςπεφδουςασ Τπθρεςίασ
(ΔΕΜ).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ

ΝΑΙ

9.1. Ο προμθκευτισ κα παρζχει εγγυθμζνθ λειτουργία για
κάκε ςκάφοσ (όπωσ γάςτρα, μπαλόνια) και το εξοπλιςμό
του (όπωσ λοιπό εξοπλιςμό, μθχανζσ, ςυςκευζσ, δίκτυα κλπ)
κακϊσ και διατιρθςθσ των επιχειρθςιακϊν δυνατοτιτων
του, όπωσ αναφζρονται ςτθν παροφςα τεχνικι
προδιαγραφι, ιςχφοσ τουλάχιςτον τριϊν (03) ετϊν ι 750
ωρϊν λειτουργίασ Κυρίων Μθχανϊν (όποιο ζρκει πρϊτο)
από τθν θμερομθνία οριςτικισ, ποιοτικισ και ποςοτικισ
παραλαβισ τουσ, χωρίσ καμία οικονομικι επιβάρυνςθ για
τθν Ανακζτουςα Αρχι. Μεγαλφτερο χρονικό διάςτθμα
εγγυθμζνθσ λειτουργίασ κα αξιολογθκεί κετικά, ςφμφωνα
με τον πίνακα κριτθρίων αξιολόγθςθσ. Διευκρινίηεται ότι
κάκε επιπλζον ζτοσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ αντιςτοιχεί ςε
250 επιπλζον ϊρεσ λειτουργίασ ΚΜ. Ο χρόνοσ εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ παφει να ιςχφει όταν ςυμπλθρωκοφν τα
προςφερόμενα ζτθ ι οι ϊρεσ λειτουργίασ ΚΜ αντίςτοιχα
(ότι ζρκει πρϊτο).

ΝΑΙ

9.2. Κατά τθν διάρκεια τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ ο
προμθκευτισ οφείλει να προβαίνει ςτθν προβλεπόμενθ
ςυντιρθςθ του ςκάφουσ, των μθχανϊν και του εξοπλιςμοφ
τουσ όπωσ αυτόσ προδιαγράφεται ςτθν τεχνικι
προδιαγραφι (εργαςία, ανταλλακτικά, αναλϊςιμα), για
τουλάχιςτον τρία (03) χρόνια ι 750 ϊρεσ λειτουργίασ
κυρίων μθχανϊν (όποιο ζρκει πρϊτο), χωρίσ καμία

Να
δθλωκεί
ο
προςφερ
όμενοσ
χρόνοσ
εγγυθμζν
θσ
λειτουργί
ασ τόςο
ςε ζτθ
όςο και
ςε ϊρεσ
λειτουργί
ασ ΚΜ.

ΝΑΙ

επιπλζον επιβάρυνςθ τθσ Τπθρεςίασ, μετά τθν οριςτικι
παραλαβι αυτϊν.
9.3. Ο Ανάδοχοσ εγγυάται τθν εκτζλεςθ των όρων και
προχποκζςεων τθσ φμβαςθσ και ότι τα υπό προμικεια
προϊόντα κα πλθροφν τισ προδιαγραφζσ, λειτουργίεσ,
ιδιότθτεσ και χαρακτθριςτικά που προβλζπονται ςτθ
φμβαςθ αυτι και κα ςτεροφνται οποιονδιποτε
ελαττωμάτων (οφειλομζνων ενδεικτικά ςε ελλιπι ςχεδίαςθ,
πλθμμελι καταςκευι – ςυςκευαςία - μεταφορά,
ελαττωματικά υλικά).
9.4. Ο Ανάδοχοσ εγγυάται ότι όλοσ ο εξοπλιςμόσ κα είναι
κατά τθν παράδοςι του καινοφριοσ, τελευταίασ τεχνολογίασ
(State of the Art Technology).
9.5. Ο Ανάδοχοσ εγγυάται αυτοτελϊσ τθν καλι και
προςικουςα λειτουργία του ςκάφουσ και του εξοπλιςμοφ
του κατά τθν περίοδο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ.
9.6. Ο Ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για τθ χωρίσ κακυςτζρθςθ
και με δικά του ζξοδα αποκατάςταςθ κάκε ελαττϊματοσ
που αναφαίνεται κατά τθν περίοδο εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ, εκτόσ αν μπορζςει να αποδείξει ότι τα
ελαττϊματα προζρχονται από αίτια που δεν ζχουν ςχζςθ με
ςφάλματα ςτθν καταςκευι, ςτα υλικά, ςτθ ςχεδίαςθ ι ςτθν
υλοποίθςθ. Αν ελαττϊματα κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου
αυτισ ςυνεπάγονται τθν μθ δυνατότθτα λειτουργίασ μζρουσ
ι του ςυνόλου του εξοπλιςμοφ ι του λογιςμικοφ, ο
Ανάδοχοσ προβαίνει ςε αντικαταςτάςεισ ςε τζτοιο βακμό
ϊςτε να διατθρθκεί το επίπεδο ορκισ επιχειρθςιακισ
λειτουργίασ που κακορίηεται ςτθ φμβαςθ, χωρίσ καμία
οικονομικι επιβάρυνςθ για τθν Ανακζτουςα Αρχι.
9.7. Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου εγγυθμζνθσ λειτουργίασ
θ αρμόδια Τπθρεςία του Λ-ΕΛ.ΑΚΣ πλθροφορεί τον
Ανάδοχο ωσ προσ το είδοσ και τθν ζκταςθ κάκε βλάβθσ /
ελαττϊματοσ μόλισ αυτό γίνει εμφανζσ, με κάκε πρόςφορο
μζςο. Κατόπιν τθσ παραπάνω ειδοποίθςθσ, ο προμθκευτισ
είναι υποχρεωμζνοσ να προβαίνει ςτθν αποκατάςταςθ τθσ
βλάβθσ/ελαττϊματοσ του βαςικοφ και δευτερεφοντοσ
εξοπλιςμοφ του ςκάφουσ, από τθν θμερομθνία
ειδοποίθςθσ, πλθν περιπτϊςεων ανωτζρασ βίασ. Οι
υποχρεϊςεισ του Αναδόχου όςον αφορά τουσ χρόνουσ
αποκατάςταςθσ των βλαβϊν/ελαττωμάτων περιγράφονται
αναλυτικά ςτο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10.
9.8. Θ εγγυθμζνθ λειτουργία του ςκάφουσ παρατείνεται για

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

χρονικό διάςτθμα όςο είναι ο χρόνοσ μζχρι να επανζλκει ςε
πλιρθ επιχειρθςιακι ετοιμότθτα μετά από οποιαδιποτε
βλάβθ. Για τα εξαρτιματα, μθχανζσ και εξοπλιςμό που
αντικακίςταται λόγω βλάβθσ χορθγείται νζα εγγφθςθ ενόσ
(01) ζτουσ ι 250 ωρϊν λειτουργίασ ΚΜ (όποιο ζρκει
πρϊτο).
9.9 Αν κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου τθσ εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ αντιμετωπιςτοφν επαναλαμβανόμενεσ βλάβεσ,
οι οποίεσ δεν είναι ςυνζπεια ατυχθμάτων, λακϊν ςτο
χειριςμό, τροποποιιςεων που ζχουν γίνει από μθ
εξουςιοδοτθμζνο προςωπικό και οι παραπάνω βλάβεσ
επθρεάηουν τθν επιχειρθςιακι διακεςιμότθτα του ςκάφουσ
και του εξοπλιςμοφ του, ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει, το
ταχφτερο δυνατόν, είτε ν’ αλλάξει τον τφπο του
προβλθματικοφ εξαρτιματοσ ι να τροποποιιςει τθν αρχι
λειτουργίασ του ι/και τθν ενςωμάτωςι του με τα
ςυςτιματα που αποτελοφν το αντικείμενο τθσ παροφςασ
ςφμβαςθσ. τθν περίπτωςθ αυτι, οι δαπάνεσ για τθν
ανάλυςθ των βλαβϊν, για τθν επίλυςθ των προβλθμάτων
και των απαιτοφμενων υλικϊν, βαρφνουν τον Ανάδοχο.

ΝΑΙ

9.10. Εφόςον θ αρμόδια Τπθρεςία του Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ.
αποδείξει, εντόσ τθσ περιόδου τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ,
ότι υπάρχει διαφοροποίθςθ μεταξφ του παραδοκζντοσ
ςκάφουσ και του εξοπλιςμοφ αυτοφ και των προδιαγραφϊν
του παρόντοσ, ο Ανάδοχοσ οφείλει να προβεί ςτισ
απαιτοφμενεσ ενζργειεσ για τθ ςυμμόρφωςθ του
εξοπλιςμοφ με τισ προδιαγραφζσ, χωρίσ καμία οικονομικι
επιβάρυνςθ για τθν Ανακζτουςα Αρχι.

ΝΑΙ

9.11. Κατά τθ διάρκεια του χρόνου εγγυθμζνθσ λειτουργίασ,
ςε περίπτωςθ που αποδειχκεί από τθν αρμόδια υπθρεςία
του Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. ότι ζνα ελαττωματικό υλικό προκάλεςε
ςοβαρι ηθμιά ςε λοιπό υλικό (ςτο ςφνολό του ι εν μζρει)
επί του οποίου ιταν τοποκετθμζνο, τότε ο Ανάδοχοσ
υποχρεοφται να επιςκευάςει ι να αντικαταςτιςει τα εν
λόγω υλικά (ςτο ςφνολό του ι εν μζρει) χωρίσ καμία
οικονομικι επιβάρυνςθ για τθν Ανακζτουςα Αρχι και όχι
μόνο το ελαττωματικό όμοιο.

ΝΑΙ

9.12. Θ διαςφάλιςθ τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ του
ςκάφουσ και του εξοπλιςμοφ του καλφπτει τθν πλιρθ
αποκατάςταςθ κάκε βλάβθσ ι/και ανωμαλίασ που δεν
οφείλεται ςε κακι χριςθ του από το προςωπικό τθσ
αρμόδιασ Τπθρεςίασ ι ςε εξωτερικοφσ αςτάκμθτουσ
παράγοντεσ (ςειςμοφσ, πλθμμφρεσ κλπ). Σα απαραίτθτα για
όλεσ τισ περιπτϊςεισ υλικά και ανταλλακτικά κα βαρφνουν

ΝΑΙ

αποκλειςτικά τον Ανάδοχο.
9.13. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν αντικατάςταςθ κάκε
μονάδασ ςκάφουσ ι εξοπλιςμοφ του ι τμιματοσ αυτϊν,
όταν θ επιςκευι τουσ δεν είναι τεχνικά εφικτι. τθν
περίπτωςθ αυτι, τα ανταλλακτικά που τυχόν απαιτθκοφν
κα είναι καινοφρια και αμεταχείριςτα, τοφτου
αποδεικνυόμενου από ςχετικι υπεφκυνθ διλωςθ, ενϊ τα
προσ αντικατάςταςθ εξαρτιματα κα επιςτρζφονται ςτον
Ανάδοχο μετά τθν αντικατάςταςι τουσ.

ΝΑΙ

9.14. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται, με τθν οριςτικι ποςοτικι
και ποιοτικι παραλαβι του ζργου, να κατακζςει εγγυθτικι
επιςτολι καλισ λειτουργίασ, ποςοςτοφ 10% επί τθσ
κακαρισ ςυμβατικισ αξίασ, με χρόνο ιςχφοσ κατά τρεισ (03)
μινεσ μεγαλφτερο, από τον οριηόμενο ςτθ φμβαςθ χρόνο
εγγυθμζνθσ λειτουργίασ. Θ εν λόγω εγγυθτικι επιςτολι κα
αποδεςμεφεται ετθςίωσ, ιτοι ςτο τζλοσ κάκε
θμερολογιακοφ ζτουσ από τθν θμερομθνία οριςτικισ
ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ, κατά ποςό που κα
υπολογίηεται από τον ακόλουκο τφπο:
ΝΑΙ
Οι υπθρεςίεσ δωρεάν υποςτιριξθσ κατά τθν περίοδο τθσ
εγγυθμζνθσ λειτουργίασ κα παραλαμβάνονται ετθςίωσ από
τθν αρμόδια Επιτροπι του άρκρου 215 του ν. 4412/2016,
κατόπιν παροχισ ςχετικισ βεβαίωςθσ τθσ Επιςπεφδουςασ
Τπθρεςίασ (ΔΕΜ) ςχετικά με τθν εκπλιρωςθ των
ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του αναδόχου και εν ςυνεχεία
κα πραγματοποιείται θ τμθματικι αποδζςμευςθ τθσ
εγγυθτικισ επιςτολισ ωσ ανωτζρω.
9.15. Προλθπτικι υντιρθςθ.
9.15.1. Πζραν των ανωτζρω, ο Ανάδοχοσ ςτο πλαίςιο τθσ
διαςφάλιςθσ τθσ καλισ λειτουργίασ του ςκάφουσ και του
εξοπλιςμοφ του, κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ υποχρεοφται, επίςθσ, ςτθν πραγματοποίθςθ
προλθπτικισ ςυντιρθςισ τουσ, ςφμφωνα με ςχετικό
πρόγραμμα, το οποίο κα περιλαμβάνεται και κα
περιγράφεται ςτθν τεχνικι προςφορά του. Οι εργαςίεσ
προλθπτικισ ςυντιρθςθσ κα περιλαμβάνουν ενδεικτικά και
όχι περιοριςτικά:
-

ζλεγχο ςκάφουσ, μθχανϊν και λοιποφ εξοπλιςμοφ για

ΝΑΙ

ΝΑΙ

τθ διαπίςτωςθ τθσ καλισ λειτουργίασ και απόδοςθσ ,
- ζλεγχο καλωδιϊςεων, επαφϊν, τροφοδοςίασ,
- ζλεγχο των χϊρων όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο
εξοπλιςμόσ,
- οτιδιποτε άλλο προβλζπεται από τα εγχειρίδια του
καταςκευαςτι (όπωσ αλλαγι λαδιοφ των μθχανϊν).
9.15.2. Σο κόςτοσ των εργαςιϊν και των υλικϊν που κα
απαιτθκοφν, για τθν πραγματοποίθςθ τθσ προλθπτικισ
ςυντιρθςθσ βαρφνουν αποκλειςτικά τον Ανάδοχο.
9.15.3. Θ πραγματοποίθςθ των εργαςιϊν προλθπτικισ
ςυντιρθςθσ (ακριβισ θμερομθνία και ϊρα) κα κακορίηεται
ςε ςυνεργαςία του Αναδόχου και τθσ αρμόδιασ Τπθρεςίασ,
ϊςτε να πραγματοποιείται υπό τθν επίβλεψθ αρμόδιου
προςωπικοφ Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. και θ ςυχνότθτά τθσ δεν κα είναι
μικρότερθ από τισ προβλζψεισ των εγχειριδίων του
καταςκευαςτι.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

9.15.4. Μετά το πζρασ τθσ προγραμματιςμζνθσ
προλθπτικισ ςυντιρθςθσ, ο Ανάδοχοσ κα υποβάλλει
αναλυτικι αναφορά όπου κα καταγράφονται το ςφνολο
των πεπραγμζνων τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ.

ΝΑΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10. ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΧΟΝΟΣ ΑΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΒΛΑΒΩΝ/ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ

ΝΑΙ

10.1.
Ο
μζγιςτοσ
χρόνοσ
αποκατάςταςθσ
βλαβϊν/ελαττωμάτων περιγράφεται αναλυτικά ςτον
Πίνακα τθσ παραγράφου 10.4 και δεν μπορεί να υπερβαίνει
τισ τιμζσ που αναφζρονται ςε αυτόν. Κατά τθν διάρκεια του
χρόνου εγγυθμζνθσ λειτουργίασ αν ο μζγιςτοσ χρόνοσ
αποκατάςταςθσ προβλθμάτων είναι μεγαλφτεροσ από τον
αναγραφόμενο ςτον προαναφερκζν πίνακα κα υπάρξει
ςχετικι ριτρα επί τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ
λειτουργίασ, όπωσ υπολογίηεται ςτο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12.

ΝΑΙ

10.2. Οριςμοί.
Κ.Ω.Κ. (Κανονικζσ Ϊρεσ Κάλυψθσ): Είναι το χρονικό
διάςτθμα από 09.00 ζωσ 17.00 (τοπικι ϊρα) για τισ
εργάςιμεσ θμζρεσ.
Ε.Ω.Κ. (Επιπλζον Ϊρεσ Κάλυψθσ): Είναι το χρονικό διάςτθμα
που δεν κεωρείται Κ.Ω.Κ.
Βαςικόσ εξοπλιςμόσ: Κρίςιμοσ εξοπλιςμόσ, θ βλάβθ του
οποίου επιφζρει αυτόματα παφςθ τθσ πλιρουσ
επιχειρθςιακισ ετοιμότθτασ και απόδοςθσ του ςκάφουσ

ΝΑΙ

(όπωσ γάςτρα, αεροκάλαμοσ, κονςόλα, μθχανζσ).
Δευτερεφων εξοπλιςμόσ: Εξοπλιςμόσ, θ βλάβθ του οποίου
δεν επιφζρει αυτόματα παφςθ τθσ επιχειρθςιακισ
ετοιμότθτασ και απόδοςθσ του ςκάφουσ (όπωσ αιςκθτιρεσ,
ςφςτθμα AIS, βυκόμετρο).
10.3. Κατά τθν περίοδο τθσ εγγφθςθσ, ο Ανάδοχοσ πρζπει
να μεριμνά για τθ διαςφάλιςθ υψθλοφ ποςοςτοφ
επιχειρθςιακισ ικανότθτασ και απόδοςθσ του ςκάφουσ–
εξοπλιςμοφ (τουλάχιςτον 95% ςε ζνα θμερολογιακό ζτοσ). Θ
εν λόγω διακεςιμότθτα του ςκάφουσ υπολογίηεται από τον
παρακάτω τφπο:
Όπου:
-Δ θ διακεςιμότθτα,
-M οι θμζρεσ του
ζτουσ (μεταβάλλεται
ανάλογα με το ζτοσ),
-Ω οι 24 ϊρεσ τθσ
θμζρασ και
-Α οι ϊρεσ που το
ςκάφοσ
βρίςκεται
εκτόσ επιχειρθςιακισ
ικανότθτασ
και
απόδοςθσ.
10.4. Πίνακασ Διακεςιμότθτασ κάφουσ
Αποκατάςταςθσ Βλαβϊν/Ελαττωμάτων

–

Εξοπλιςμοφ

Πίνακασ Διακεςιμότθτασ κάφουσ/Εξοπλιςμοφ & Αποκατάςταςθσ
Βλαβϊν/Ελαττωμάτων
Μζγιςτοσ
Μζγιςτοσ Χρόνοσ
χρόνοσ
Αποκατάςταςθσ
απόκριςθσ
Βλαβϊν/Ελαττωμ
Α/
Είδοσ
Διακε
(από τθν
άτων
Α
εξοπλιςμ
ςιμότθ
αναγγελί
οφ
τα
α τθσ
(%)
βλάβθσ)
Εντόσ
Εντόσ
Κ.Ω.Κ.
Ε.Ω.Κ.

1

Βαςικόσ
εξοπλις
μόσ

2

Δευτερεφω
ν
εξοπλις
μόσ

95%

48Ϊρεσ

240
Ϊρεσ

360
Ϊρεσ

48 Ϊρεσ

720 Ϊρεσ

ΝΑΙ

&

ΝΑΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
11.
ΒΛΑΒΩΝ/ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ
ΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
–

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ
ΑΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

11.1. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να δθμιουργιςει και να
κζςει ςε λειτουργία Τπθρεςία Σεχνικισ Τποςτιριξθσ των
ςκαφϊν, γνωςτοποιϊντασ ςχετικά ςτθν Ανακζτουςα Αρχι
τα ςτοιχεία επικοινωνίασ του. Μζςω τθσ λειτουργίασ τθσ
Τπθρεςίασ Σεχνικισ Τποςτιριξθσ κα πρζπει να
επιτυγχάνονται οι προβλεπόμενοι χρόνοι απόκριςθσ και
αποκατάςταςθσ των προβλθμάτων.
11.2. Όταν το εξουςιοδοτθμζνο προςωπικό τθσ Αρμόδιασ
Τπθρεςίασ του Λ-ΕΛ.ΑΚΣ αντιλαμβάνεται ζνα πρόβλθμα κα
ενθμερϊνει άμεςα, εγγράφωσ, τθν Τπθρεςία Σεχνικισ
Τποςτιριξθσ του προμθκευτι με κάκε πρόςφορο μζςο
(όπωσ μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου). τθν αρχι τθσ
επικοινωνίασ ο χριςτθσ κα παρζχει τα ςτοιχεία του για τθν
ταυτοποίθςι του και τον αρικμό τθλεφϊνου του. Εφόςον
του ηθτθκεί, οφείλει να δϊςει μια ςφντομθ περιγραφι του
προβλιματοσ. Με βάςθ τα αρχικά αυτά ςτοιχεία θ
Τπθρεςία Σεχνικισ Τποςτιριξθσ του προμθκευτι κα
επιβεβαιϊνει εγγράφωσ ςτο ςτζλεχοσ τθσ αρμόδιασ
υπθρεςίασ του Λ-ΕΛ.ΑΚΣ τθ λιψθ τθσ αναφοράσ του
προβλιματοσ ενϊ ςτθ ςυνζχεια, θ αναφορά του
προβλιματοσ κα παραπζμπεται ςτον αρμόδιο τεχνικό. Ο
χρόνοσ για τθν αποκατάςταςθ τθσ βλάβθσ/ελαττϊματοσ
ξεκινά να μετρά από τθν αποςτολι τθσ αναφοράσ του
προβλιματοσ ςτθν Τπθρεςία Σεχνικισ Τποςτιριξθσ του
προμθκευτι.
11.3. Ακολοφκωσ ο αρμόδιοσ τεχνικόσ, κα επικοινωνεί με το
προςωπικό τθσ αρμόδιασ Τπθρεςίασ του Λ-ΕΛ.ΑΚΣ που
ανακοίνωςε το πρόβλθμα, προκειμζνου να του
γνωςτοποιθκοφν τυχόν πρόςκετεσ πλθροφορίεσ και
ενζργειεσ που ζχουν ιδθ αναλθφκεί για τθν αποκατάςταςθ
του προβλιματοσ ι τθν παράκαμψι του. Ο τεχνικόσ μπορεί
να ηθτιςει από τον χριςτθ να κάνει ςυγκεκριμζνεσ
ενζργειεσ και να παρζχει πρόςκετεσ πλθροφορίεσ για τθν
απόκριςθ κάποιασ μονάδασ εξοπλιςμοφ, ϊςτε να γίνει κατά
το δυνατόν πλιρθσ διάγνωςθ του προβλιματοσ ι και θ
αποκατάςταςι του. Συχόν προβλιματα που κα προκφψουν
από ενζργειεσ του προςωπικοφ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ
του Λ-ΕΛ.ΑΚΣ, οι οποίεσ ζγιναν κατόπιν υποδείξεων του
προςωπικοφ του Αναδόχου δεν κεωρείται ότι οφείλονται ςε
κακι χριςθ του εξοπλιςμοφ από το προςωπικό τθσ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

αρμόδιασ υπθρεςίασ του Λ-ΕΛ.ΑΚΣ. Δεν αποτελεί
υποχρζωςθ του προςωπικοφ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ του
Λ-ΕΛ.ΑΚΣ θ αναγνϊριςθ τθσ μονάδασ εξοπλιςμοφ, ςτθν
οποία εντοπίηεται βλάβθ οφτε θ πραγματοποίθςθ
ςυγκεκριμζνων ενεργειϊν που απαιτοφν ιδιαίτερεσ γνϊςεισ
και δεξιότθτεσ.
11.4. Αν από τθν παραπάνω διαδικαςία δεν επιτευχκεί θ
αποκατάςταςθ του προβλιματοσ, ο Ανάδοχοσ ενθμερϊνει
τα αρμόδια ςτελζχθ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ του Λ-ΕΛ.ΑΚΣ
με τα ςτοιχεία των τεχνικϊν, οι οποίοι κα προβοφν ςε
επιτόπια επίςκεψθ των εγκαταςτάςεων τθσ αρμόδιασ
Τπθρεςίασ του Λ-ΕΛ.ΑΚΣ., όπου είναι διατεκιμζνο το
ςκάφοσ, ϊςτε να εξαςφαλιςτεί θ πρόςβαςθ ςε αυτοφσ και
να επιλθφκοφν για τθν οριςτικι επίλυςθ του προβλιματοσ.
Θ αρμόδια υπθρεςία του Λ-ΕΛ.ΑΚΣ υποχρεοφται να
εξαςφαλίηει ότι το προςωπικό του Αναδόχου κα μπορεί να
ειςζρχεται ςτισ διάφορεσ τοποκεςίεσ και κα ζχει πρόςβαςθ
ςε όλουσ τουσ χϊρουσ όπου υπάρχουν τα ςκάφθ ζτςι ϊςτε
να μπορζςουν να προβοφν ςτθν πραγματοποίθςθ των
απαραίτθτων εργαςιϊν.
11.5. Μετά τθν οριςτικι αποκατάςταςθ του προβλιματοσ,
ςυντάςςεται ςχετικι αναφορά ςε δφο (02) αντίτυπα, τα
οποία υπογράφονται τόςο από τον αρμόδιο τεχνικό του
Αναδόχου όςο και από τον υπεφκυνο τθσ αρμόδιασ
Τπθρεςίασ του Λ-ΕΛ.ΑΚΣ που διαπίςτωςε τθν
αποκατάςταςθ του προβλιματοσ. Από τα δφο αντίτυπα το
ζνα κρατείται ςτθν αρμόδια Τπθρεςία του Λ-ΕΛ.ΑΚΣ και το
δεφτερο, με μζριμνα του τεχνικοφ του Αναδόχου
παραδίδεται ςτθν Τπθρεςία Σεχνικισ Τποςτιριξισ του.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

11.6. Για τθν ορκι παρακολοφκθςθ των υπθρεςιϊν τεχνικισ
υποςτιριξθσ, το πρϊτο δεκαιμερο κάκε τριμινου, με
μζριμνα του προςωπικοφ τθσ Τπθρεςίασ Σεχνικισ
Τποςτιριξθσ του Αναδόχου, κα αποςτζλλεται ςτθν
αρμόδια Τπθρεςία του Λ – ΕΛ.ΑΚΣ, ςυγκεντρωτικι
κατάςταςθ με τισ αναφορζσ των προβλθμάτων που
αποκαταςτάκθκαν με ι χωρίσ τθν παρουςία προςωπικοφ
του Αναδόχου.

ΝΑΙ

11.7. τισ περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ κατά τθν εκτίμθςθ
των τεχνικϊν του Αναδόχου το πρόβλθμα δεν οφείλεται ςε
βλάβθ του εξοπλιςμοφ αλλά ςε άλλθ αιτία, με μζριμνα του
προςωπικοφ τθσ Τπθρεςίασ τεχνικισ υποςτιριξθσ, κα
γίνεται άμεςθ ζγγραφθ ενθμζρωςθ του αρμοδίου
προςωπικοφ τθσ αρμόδιασ Τπθρεςίασ του Λ-ΕΛ.ΑΚΣ

ΝΑΙ

προκειμζνου επιλθφκεί για τισ περεταίρω ενζργειεσ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΗΤΕΣ

ΝΑΙ

12.1. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν αποκατάςταςθ
προβλθμάτων του εξοπλιςμοφ, ςφμφωνα με τουσ
αντίςτοιχουσ χρόνουσ κατ’ εφαρμογι των απαιτιςεων του
ΚΕΦΑΛΑΙΟΤ 10. Θ ενεργοποίθςθ των προβλζψεων του
παρόντοσ Κεφαλαίου για τον Βαςικό Εξοπλιςμό
πραγματοποιείται αποκλειςτικά ςτθν περίπτωςθ κατά τθν
οποία θ ςχετικι διακεςιμότθτα κατά τθ διάρκεια ενόσ
θμερολογιακοφ ζτουσ υπολείπεται του αναγραφομζνου
ςτθν παράγραφο 10.3 ποςοςτοφ, ενϊ για τον Δευτερεφοντα
Εξοπλιςμό ενεργοποιοφνται ςε κάκε περίπτωςθ.

ΝΑΙ

12.2. Οριςμοί
Χ.Μ.Α. : Χρόνοσ Μειωμζνθσ Απόδοςθσ.
Χ.Ε.Λ. : Ο Χρόνοσ Εκτόσ Λειτουργίασ τθσ μονάδασ ςκάφουσ –
εξοπλιςμοφ ςε ϊρεσ.
Μ.Χ.Α.Β.:Ο
Μζγιςτοσ
προβλεπόμενοσ
Χρόνοσ
Αποκατάςταςθσ τθσ Βλάβθσ για τθ ςυγκεκριμζνθ μονάδα
ςκάφουσ - εξοπλιςμοφ ςε ϊρεσ ςφμφωνα με τον πίνακα τθσ
παραγράφου 10.4.
.Β.: υντελεςτισ Βαρφτθτασ, ο οποίοσ λαμβάνει τθν τιμι
100 για βλάβεσ ςε Βαςικό Εξοπλιςμό και 25 για βλάβεσ ςε
Δευτερεφοντα Εξοπλιςμό, κατά τουσ αντίςτοιχουσ οριςμοφσ
τθσ παραγράφου 10.2.
Κ.Μ.Ε.: Σο Κόςτοσ τθσ Μονάδασ κάφουσ - Εξοπλιςμοφ,
όπωσ κα καταγράφεται ςτθν οικονομικι προςφορά του
Αναδόχου. το κόςτοσ αυτό περιλαμβάνονται τα επιμζρουσ
κόςτθ του υλικοφ, το οποίο ςυνκζτει τθν κάκε μονάδα,
κακϊσ και το κόςτοσ του τυχόν πακθτικοφ εξοπλιςμοφ που
απαιτείται για τθν κανονικι λειτουργία τθσ ςτο υπό
προμικεια ςκάφοσ.
.Κ.Ε.: Σο υνολικό Κόςτοσ του κάφουσ - Εξοπλιςμοφ, όπωσ
κα καταγράφεται ςτθν οικονομικι προςφορά του
Αναδόχου.

ΝΑΙ

12.3. τισ περιπτϊςεισ απόκλιςθσ από τα αντίςτοιχα όρια,
υπολογίηεται ο Χ.Μ.Α. ωσ εξισ:
Χ.Μ.Α.

=

(Χ.Ε.Λ. – Μ.Χ.Α.Β.) * .Β. *
Κ.Μ.Ε.
.Κ.Ε.

12.4. Ο υπολογιςμόσ του Χ.Μ.Α. κα πραγματοποιείται από
τισ αρμόδιεσ Τπθρεςίεσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ,
λαμβάνοντασ υπόψθ τθ διαδικαςία τεχνικισ υποςτιριξθσ
που περιγράφεται παραπάνω.
12.5. Αμζςωσ μετά τθ λιξθ τθσ περιόδου εγγφθςθσ, κα
υπολογιςτεί από τθν αρμόδια Τπθρεςία Προμθκειϊν τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ, θ αναλογικι ζκπτωςθ ποςοφ από τθν
εγγυθτικι επιςτολι καλισ λειτουργίασ που κα ζχει
κατακζςει ο Ανάδοχοσ ςε ποςοςτό που κα υπολογίηεται
από τον παρακάτω τφπο:

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Ποςοςτό Ζκπτωςθσ (%) = 100 x (υνολικόσ Χ.Μ.Α.) /
(υνολικι Διάρκεια Περιόδου Εγγφθςθσ ςε ϊρεσ)
12.6. Για να καταςτεί δυνατόσ ο ανωτζρω υπολογιςμόσ
απαιτείται να κατατεκεί, με τθν οικονομικι προςφορά του
υποψθφίου Αναδόχου, ανάλυςθ του κόςτουσ ανά μονάδα
προςφερόμενου εξοπλιςμοφ και ςυνολικό κόςτοσ
εξοπλιςμοφ, ςφμφωνα με τουσ ανωτζρω οριςμοφσ. ε καμία
περίπτωςθ δεν περιλαμβάνονται οικονομικά ςτοιχεία επί
τθσ τεχνικισ προςφοράσ του υποψθφίου Αναδόχου.
12.7. α) ε περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ παράδοςθσ του κάκε
ςκάφουσ ςφμφωνα με το χρονοδιάγραμμα παράδοςθσ, κα
επιβάλλονται ςτον προμθκευτι οι προβλεπόμενεσ από τον
Ν. 4412/2016 κυρϊςεισ. β) ε περίπτωςθ μθ επίτευξθσ των
απαιτοφμενων επιδόςεων ταχφτθτασ, όπωσ
αυτζσ
περιγράφονται ςτισ παρ. 2.9. και 2.10. κατά τθ διάρκεια των
δοκιμϊν του πλοίου, για κάκε 0,1 κόμβο ταχφτθτασ, άνω
των τριάντα πζντε (35) κόμβων και των ςαράντα πζντε (45)
κόμβων αντιςτοίχωσ, που κα ζχει προςφερκεί ςτθ τεχνικι
προςφορά και που δε κα επιτυγχάνεται από ζκαςτο ςκάφοσ
ο Ανάδοχοσ κα υπόκειται ςε πρόςτιμο ίςο με ποςοςτό 0,1%
επί τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ υμβατικισ τιμισ ζκαςτου
ςκάφουσ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13. ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΡΟΣΤΗΙΞΗ
13.1. Ο Ανάδοχοσ

δεςμεφεται για τθ δυνατότθτα

ΝΑΙ

NAI

ΝΑΙ

υποςτιριξθσ του υπό προμικεια ςκάφουσ και του
εξοπλιςμοφ του με ανταλλακτικά για τουλάχιςτον επτά (07)
ζτθ από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ περιόδου εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ. Προσ τοφτο, ο ανάδοχοσ με τθν τεχνικι
προςφορά του κα προςκομίςει βεβαίωςθ για επάρκεια
ανταλλακτικϊν για χρόνο τουλάχιςτον ίςο τθσ
προςφερόμενθσ περιόδου εγγυθμζνθσ λειτουργίασ
προςαυξθμζνο κατά επτά (07) ζτθ.

ΝΑΙ

13.2. ε περιπτϊςεισ όπου εξοπλιςμόσ δεν είναι πλζον
διακζςιμοσ από τον καταςκευαςτι (obsolete), ο Ανάδοχοσ
υποχρεοφται να παρζχει, ζναντι τιμιματοσ, αντίςτοιχο
εξοπλιςμό που κα αποκακιςτά πλιρωσ τθν επιχειρθςιακι
ικανότθτα και απόδοςθ του ςκάφουσ – εξοπλιςμοφ.

ΝΑΙ

13.3. Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ υποχρεοφται μαηί με τθν
οικονομικι του προςφορά να κατακζςει πλιρθ κατάλογο
ανταλλακτικϊν του ςκάφουσ και του εξοπλιςμοφ του,
ςυμπεριλαμβανομζνου κρίςιμων όμοιων, με τιμζσ κόςτουσ
που τυχόν απαιτείται να κατζχει θ Ανακζτουςα Αρχι,
προκειμζνου να εξαςφαλίηεται θ διακεςιμότθτα τθσ
παραγράφου 10.3 του παρόντοσ. ε καμία περίπτωςθ δεν
περιλαμβάνονται οικονομικά ςτοιχεία επί τθσ τεχνικισ
προςφοράσ του υποψθφίου Αναδόχου.

ΝΑΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14. ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ

ΝΑΙ

14.1. Θ Βιβλιογραφία κα είναι πλιρθσ, τελευταίασ ζκδοςθσ,
ςφμφωνα με τισ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ του ςκάφουσ και
του εξοπλιςμοφ του, ςτθν Αγγλικι ι Ελλθνικι γλϊςςα, κα
καλφπτει όλο τον παρεχόμενο δια τθσ παροφςθσ εξοπλιςμό
και κα καλφπτει όλα τα αντικείμενα που αφοροφν ςτθ
χριςθ του, ςτισ μζγιςτεσ επιχειρθςιακζσ του δυνατότθτεσ
και ςτθν επιπζδου1 (προλθπτικι ςυντιρθςθ) και 2
(εντοπιςμόσ βλάβθσ, αντικατάςταςθ LRU) ςυντιρθςι του.

ΝΑΙ

14.2. Ο Ανάδοχοσ εγγυάται τθν πλθρότθτα και τθν ορκότθτα
τθσ παρεχόμενθσ Βιβλιογραφίασ. Αν κατά τθ διάρκεια
ιςχφοσ τθσ παροφςασ φμβαςθσ διαπιςτωκεί από τθν
Ανακζτουςα Αρχι ι/και τον Ανάδοχο οποιαδιποτε ζλλειψθ
ι ςφάλμα ςτθν παραςχεκείςα Βιβλιογραφία, τότε ο
Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αποκαταςτιςει το ταχφτερο
δυνατό τθν ζλλειψθ ι το ςφάλμα με δικά του ζξοδα χωρίσ
οικονομικι επιβάρυνςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.

ΝΑΙ

14.3. Θ ανακεϊρθςθ τθσ Βιβλιογραφίασ κα γίνεται ςυνεχϊσ
όποτε απαιτείται κακ’ όλθ τθν περίοδο εγγφθςθσ του
εξοπλιςμοφ και περιλαμβάνεται ςτο κόςτοσ αρχικισ

ΝΑΙ

προμικειασ. Οποτεδιποτε ο Ανάδοχοσ κρίνει ότι υπάρχει
απαίτθςθ ανακεϊρθςισ τθσ κα κάνει τισ απαραίτθτεσ
ενζργειεσ ϊςτε τουλάχιςτον θ προςωρινι ανακεϊρθςι τθσ
να παραδοκεί ςτθν Ανακζτουςα Αρχι το αργότερο εντόσ
τριμινου από τθ δθμιουργία τθσ απαίτθςθσ. τθν αρχι κάκε
ζτουσ κα αποςτζλλονται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι οι μόνιμεσ
ανακεωριςεισ τθσ Βιβλιογραφίασ που προκφπτουν από τισ
προςωρινζσ ανακεωριςεισ τθσ προθγοφμενθσ χρονιάσ.
14.4. τθ Βιβλιογραφία κα περιλαμβάνεται πλιρθσ ςειρά
εγχειριδίων του καταςκευαςτι, ςτθν Ελλθνικι ι/και Αγγλικι
γλϊςςα, ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι (όπου
υφίςταται), θ οποία κα αξιοποιθκεί για τθν παροχι
εκπαίδευςθσ και κα περιλαμβάνει περιγραφι και
λεπτομζρειεσ καταςκευισ, εγκατάςταςθσ, χειριςμοφλειτουργίασ (operation instruction manual), ςυντιρθςθσ και
ανεφρεςθσ βλαβϊν (maintenance trouble shooting
manual), τα διαγράμματα δρομολόγθςθσ καλωδιϊςεων
(wiring diagrams manual) για το ςφνολο του
προςφερόμενου ςκάφουσ – εξοπλιςμοφ, που ςχεδίαςε,
καταςκεφαςε, εγκατζςτθςε και ζκεςε ςε λειτουργία ο
Ανάδοχοσ.

ΝΑΙ

14.5. Όταν δθμιουργοφνται βλάβεσ ι ηθμιζσ ςτο ςκάφοσ και
εξοπλιςμό τθσ παροφςασ προδιαγραφισ που οφείλονται ςε
ελλείψεισ ι λάκθ τθσ διατεκείςασ Βιβλιογραφίασ, τότε θ
επιςκευι ι θ αντικατάςταςθ του ςυμβατικοφ είδουσ γίνεται
με ευκφνθ και κόςτοσ του Αναδόχου.

ΝΑΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15. ΡΟΤΥΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΡΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΝΑΙ

15.1. τθν τεχνικι προςφορά κα αναγράφονται το
ναυπθγείο (επωνυμία, διεφκυνςθ) και θ χϊρα καταςκευισ
του ςκάφουσ και του εξοπλιςμοφ.

ΝΑΙ

15.2. Με τθν τεχνικι προςφορά κα προςκομιςτεί γνιςιο
αντίγραφο ιςχφοντοσ Πιςτοποιθτικοφ υμμόρφωςθσ
υςτιματοσ Διαχείριςθσ Ποιότθτασ του Αναδόχου,
ςυνοδευόμενο από επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι
γλϊςςα, ςτθν περίπτωςθ που δεν είναι ςτα ελλθνικά,
ςφμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 ι νεότερο ι
ιςοδφναμο ι αυςτθρότερο, εκδοκζν από κατάλλθλο φορζα
διαπίςτευςθσ – κοινοποιθμζνο Οργανιςμό.

ΝΑΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16. ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗ

ΝΑΙ

16.1. Με μζριμνα και μζςα του Αναδόχου κα παραςχεκεί
εκπαίδευςθ ςτο προςωπικό τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ

ΝΑΙ

ςχετικά με τθ λειτουργία, το χειριςμό, τθ ςυντιρθςθ και τισ
επιςκευζσ των ςυςτθμάτων των ςκαφϊν, ςτθ βάςθ
αναλυτικοφ προγράμματοσ εκπαίδευςθσ που κα υποβλθκεί
από τον Ανάδοχο ςτθν Ανακζτουςα Αρχι προσ ζγκριςθ.
16.2. Θ εκπαίδευςθ κα είναι κεωρθτικι και πρακτικι (onthe-jobtraining), κα λάβει χϊρα ςτθν Ελλάδα ι ςτο
Εξωτερικό, ςε χϊρο που κα υποδείξει ο Ανάδοχοσ. Θ
εκπαίδευςθ κα είναι ςτθν Ελλθνικι ι Αγγλικι γλϊςςα. Θ
δαπάνθ μετακίνθςθσ – παραμονισ και εκπαίδευςθσ του
προςωπικοφ κα βαρφνει αποκλειςτικά τθν προμθκεφτρια
εταιρεία είτε είναι ςτο Εςωτερικό ι ςτο Εξωτερικό.

ΝΑΙ

16.3. Σο εκπαιδευόμενο προςωπικό κα αποτελείται από
μζλθ του πλθρϊματοσ των ςκαφϊν, τουλάχιςτον τρία
άτομα ανά ςκάφοσ. Επιπλζον κα παραςχεκεί εκπαίδευςθ
ςτο τεχνικό προςωπικό τθσ Τπθρεςίασ τουλάχιςτον ςε πζντε
(05) άτομα ςυνολικά (ςτο οποίο κα περιλαμβάνονται
τεχνικοί
τθλεπικοινωνιακοφ
–
ναυτιλιακοφ
–
ραδιοναυτιλιακοφ, μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ) ϊςτε να
είναι ςε κζςθ να εντοπίηουν/επιδιορκϊνουν τισ ςχετικζσ
βλάβεσ.

ΝΑΙ

16.4. Εντόσ είκοςι (20) θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ
φμβαςθσ ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλλει για
ζγκριςθ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι αναλυτικό πρόγραμμα
εκπαίδευςθσ, ανά κατθγορία εκπαιδευόμενου προςωπικοφ,
αντικείμενο εκπαίδευςθσ και διδακτικι ϊρα. Θ Ανακζτουςα
Αρχι εντόσ τριάντα (30) θμερϊν υποχρεοφται να εγκρίνει το
υποβλθκζν πρόγραμμα εκπαίδευςθσ εφόςον δεν υπάρχουν
παρατθριςεισ.

ΝΑΙ

16.5. Θ εκπαίδευςθ κα βαςίηεται ςτθν τελευταία
ενθμζρωςθ τθσ βιβλιογραφίασ/εγχειριδίων καταςκευαςτι
του εξοπλιςμοφ.

ΝΑΙ

16.6. Μετά το πζρασ τθσ εκπαίδευςθσ, ο Ανάδοχοσ κα
χορθγιςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι αντίςτοιχο Πιςτοποιθτικό
Ολοκλιρωςθσ Εκπαίδευςθσ (Certificate of Successful
Completion) για το προςωπικό που παρακολοφκθςε
επιτυχϊσ τθν εκπαίδευςθ, ξεχωριςτό για κάκε
εκπαιδευόμενο. Ειδικότερα για το τεχνικό προςωπικό τθσ
παραγράφου 16.3. κα δοκεί από τον Ανάδοχο
πιςτοποιθτικό για τθ δυνατότθτα εκτζλεςθσ των
προβλεπομζνων εργαςιϊν ςυντιρθςθσ.

ΝΑΙ

16.7. Θ παρεχόμενθ κεωρθτικι και πρακτικι εκπαίδευςθ
πρζπει ςε κάκε περίπτωςθ να εξαςφαλίηει ςτο

ΝΑΙ

εκπαιδευμζνο προςωπικό τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ τθ
δυνατότθτα κατανόθςθσ και εκτζλεςθσ όλων των
διαδικαςιϊν χειριςμοφ-ςυντιρθςθσ που απαιτοφνται
προκειμζνου να εξαςφαλίηεται θ απρόςκοπτθ λειτουργία
του ςκάφουσ και του εξοπλιςμοφ ςτο ςφνολό τουσ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17. ΤΟΡΟΣ - ΧΟΝΟΔΙΑΓΑΜΜΑ ΡΑΑΔΟΣΗΣ
ΣΚΑΦΩΝ

ΝΑΙ

17.1. Σο ζργο τθσ παράδοςθσ του ςυνολικοφ αρικμοφ τριϊν
(03) ςκαφϊν κα ολοκλθρωκεί εντόσ δζκα (10) μθνϊν από
τθν επόμενθ τθσ υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. Ο Ανάδοχοσ
υποχρεοφται να παραδϊςει το πρϊτο ςκάφοσ τουλάχιςτον
εντόσ οκτϊ (08) μθνϊν από τθν επόμενθ υπογραφι τθσ
ςφμβαςθσ, το δεφτερο τουλάχιςτον εντόσ εννζα (09) μθνϊν
από τθν επόμενθ τθσ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ και το τρίτο
τουλάχιςτον εντόσ δζκα (10) μθνϊν από τθν επόμενθ
υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. Οι υπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ κα
παραςχεκοφν εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ παράδοςθσ
του πρϊτου ςκάφουσ. τον παραπάνω χρόνο δεν
περιλαμβάνεται ο χρόνοσ οριςτικισ παραλαβισ κακϊσ και
αυτόσ των τελικϊν δοκιμϊν. Παράδοςθ των ςκαφϊν ςε
ςυντομότερο χρόνο κα αξιολογθκεί κετικά, ςφμφωνα με
τον πίνακα κριτθρίων αξιολόγθςθσ.

ΝΑΙ
Να
δθλωκεί

17.2. Σόποσ παράδοςθσ όπου κα διενεργθκοφν οι τελικζσ
δοκιμζσ ορίηεται το λιμάνι του Πειραιά.

ΝΑΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. ΑΡΟΚΛΙΣΕΙΣ - ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ

ΝΑΙ

18.1. Οτιδιποτε δεν αναφζρεται αναλυτικά ςτθν παροφςα
προδιαγραφι νοείται ότι κα υλοποιθκεί με τουσ ιςχφοντεσ
κανόνεσ τθσ τεχνικισ και ςφμφωνα με τισ ςφγχρονεσ
εξελίξεισ τθσ τεχνολογίασ ςτθν κατθγορία αυτι των ςκαφϊν.

ΝΑΙ

18.2. Όλοι οι όροι τθσ παροφςασ προδιαγραφισ είναι
απαράβατοι, επί ποινι αποκλειςμοφ, πλθν όςων
αναφζρονται ωσ προαιρετικά. Συχόν αποκλίςεισ κα γίνονται
δεκτζσ μόνο κατόπιν ζγγραφθσ ζγκριςθσ τθσ Ανακζτουςασ
Αρχισ, εφόςον αυτζσ είναι τεκμθριωμζνα καλφτερεσ από τα
αναφερόμενα ςτθν παροφςα τεχνικι προδιαγραφι.

ΝΑΙ

18.3. Όπου ςτθν παροφςα τεχνικι προδιαγραφι
αναφζρονται εμπορικζσ ονομαςίεσ ι τφποι, αποδεκτζσ κα
γίνονται
και
οι προςφορζσ
που αναφζρονται
αποδεδειγμζνα ςε ιςοδφναμα υλικά ι προϊόντα.

ΝΑΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19
Πίνακασ Βακμολόγθςθσ
ΟΜΑΔΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Σα κριτιρια τεχνικισ αξιολόγθςθσ κατατάςςονται ςτισ ομάδεσ:
Α. Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν Ποιότθτασ και 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). 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 καλφπτονται εκτόσ από τισ υποχρεωτικζσ (απαράβατοι όροι)
και λοιπζσ απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ, ι/και υπερκαλφπτονται κάποιεσ από τισ υποχρεωτικζσ ι/και
λοιπζσ απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ. Θ ςυνολικι βακμολογία όπωσ προκφπτει από τον κατωτζρω τφπο
(1) κυμαίνεται από 100 ζωσ 120 βακμοφσ.
Για τισ παραπάνω ομάδεσ ορίηεται ςχετικόσ ςυντελεςτισ βαρφτθτασ που ανζρχεται ςε ποςοςτό επί
τοισ εκατό 50 και 50 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. »
ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
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.

Α/Α

ΚΙΤΗΙΑ Κάλυψθ τικζμενων προδιαγραφϊν
και απαιτιςεων

Συντελεςτισ
βαρφτθτασ
(ςν) (%)

Βακμολογία
(100-120)
(Κν)

Στακμιςμζνθ
Βακμολογία
(ςν*Κν)

Αϋ ΟΜΑΔΑ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ ΡΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΡΟΔΟΣΗΣ
Τεχνικά Χαρακτθριςτικά
50

Σχετικζσ
παράγραφοι

Θ υπθρεςιακι ταχφτθτα του
ςκάφουσ, με τθν οποία
υπολογίηεται
θ
ακτίνα
ενεργείασ,
κα
είναι
τουλάχιςτον τριάντα πζντε
(35) κόμβοι ςτο 80 % τθσ
μζγιςτθσ ςυνεχοφσ ιςχφοσ των
κινθτιρων, ςε κατάςταςθ
πλιρουσ φόρτου με τζςςερα
(04) άτομα και με κακαρι
γάςτρα και ςε ιρεμθ κάλαςςα
(κατάςταςθ κάλαςςασ 0-2
κατά Douglas). Τψθλότερθ
ταχφτθτα κα αξιολογθκεί
κετικά, ςφμφωνα με τον
πίνακα
κριτθρίων
αξιολόγθςθσ.

20

1.2

Θ μζγιςτθ ταχφτθτα του
ςκάφουσ ςτισ δοκιμζσ κα είναι
τουλάχιςτον ςαράντα πζντε
(45) κόμβοι ςτο 95% τθσ
μζγιςτθσ ςυνεχοφσ ιςχφοσ των
κινθτιρων, ςε κατάςταςθ
πλιρουσ φόρτου με τζςςερα
(04) άτομα και με κακαρι
γάςτρα και ςε ιρεμθ κάλαςςα
(κατάςταςθ κάλαςςασ 0-2
κατά Douglas). Τψθλότερθ
ταχφτθτα κα αξιολογθκεί
κετικά, ςφμφωνα με τον
πίνακα
κριτθρίων
αξιολόγθςθσ.

20

1.3

Οι ρθτινικζσ επιςτρϊςεισ τθσ
γάςτρασ και ο πολυμεριςμόσ
τθσ
πρζπει
να
καταςκευαςτοφν
ςε
ενδεδειγμζνεσ
ςυνκικεσ
κερμοκραςίασ και υγραςίασ,
ϊςτε να επιτευχκοφν οι
μζγιςτεσ δυνατζσ αντοχζσ.
Μζκοδοσ καταςκευισ τφπου
«INFUSION» κα αξιολογθκεί
κετικά, ςφμφωνα με τον
πίνακα
κριτθρίων
αξιολόγθςθσ.

10

1.1

2.9

2.10

2.13.2

Σφνολο Βακμολογίασ Αϋ Ομάδασ

50 %

Βϋ ΟΜΑΔΑ: ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΡΟΣΤΗΙΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗΣ
2

2.1

2.2

ΥΡΗΕΣΙΕΣ
Ο προμθκευτισ κα παρζχει
εγγυθμζνθ λειτουργία για
κάκε ςκάφοσ (όπωσ γάςτρα,
μπαλόνια) και το εξοπλιςμό
του (όπωσ λοιπό εξοπλιςμό,
μθχανζσ, ςυςκευζσ, δίκτυα
κλπ) κακϊσ και διατιρθςθσ
των
επιχειρθςιακϊν
δυνατοτιτων
του,
όπωσ
αναφζρονται ςτθν παροφςα
τεχνικι προδιαγραφι, ιςχφοσ
τουλάχιςτον τριϊν (03) ετϊν ι
750 ωρϊν λειτουργίασ Κυρίων
Μθχανϊν (όποιο ζρκει πρϊτο)
από
τθν
θμερομθνία
οριςτικισ,
ποιοτικισ
και
ποςοτικισ παραλαβισ τουσ,
χωρίσ
καμία
οικονομικι
επιβάρυνςθ
για
τθν
Ανακζτουςα
Αρχι.
Μεγαλφτερο
χρονικό
διάςτθμα
εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ κα αξιολογθκεί
κετικά, ςφμφωνα με τον
πίνακα
κριτθρίων
αξιολόγθςθσ. Διευκρινίηεται
ότι κάκε επιπλζον ζτοσ
εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ
αντιςτοιχεί ςε 250 επιπλζον
ϊρεσ λειτουργίασ ΚΜ. Ο
χρόνοσ
εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ παφει να ιςχφει
όταν
ςυμπλθρωκοφν
τα
προςφερόμενα ζτθ ι οι ϊρεσ
λειτουργίασ ΚΜ αντίςτοιχα
(ότι ζρκει πρϊτο).
Σο ζργο τθσ παράδοςθσ του
ςυνολικοφ αρικμοφ τριϊν (03)
ςκαφϊν κα ολοκλθρωκεί
εντόσ δζκα (10) μθνϊν από
τθν επόμενθ τθσ υπογραφι
τθσ ςφμβαςθσ. Ο Ανάδοχοσ

50

25

9.1

25

17.1

υποχρεοφται να παραδϊςει το
πρϊτο ςκάφοσ τουλάχιςτον
εντόσ οκτϊ (08) μθνϊν από
τθν επόμενθ υπογραφι τθσ
ςφμβαςθσ,
το
δεφτερο
τουλάχιςτον εντόσ εννζα (09)
μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ
υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ και
το τρίτο τουλάχιςτον εντόσ
δζκα (10) μθνϊν από τθν
επόμενθ υπογραφισ τθσ
ςφμβαςθσ. Οι υπθρεςίεσ
εκπαίδευςθσ κα παραςχεκοφν
εντόσ
του
χρονικοφ
διαςτιματοσ παράδοςθσ του
πρϊτου
ςκάφουσ.
τον
παραπάνω
χρόνο
δεν
περιλαμβάνεται ο χρόνοσ
οριςτικισ παραλαβισ κακϊσ
και αυτόσ των τελικϊν
δοκιμϊν. Παράδοςθ των
ςκαφϊν ςε ςυντομότερο
χρόνο κα αξιολογθκεί κετικά,
ςφμφωνα με τον πίνακα
κριτθρίων αξιολόγθςθσ.
Σφνολο Βακμολογίασ Βϋ Ομάδασ
ΣΥΝΟΛΟ

50%
100

U=

Για τθν επιλογι τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ αξιολογοφνται μόνο οι
προςφορζσ που ζχουν κρικεί τεχνικά αποδεκτζσ και είναι ςφμφωνεσ με τουσ λοιποφσ όρουσ τθσ
Διακιρυξθσ.
Πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά είναι εκείνθ που παρουςιάηει τον μικρότερο
λόγο τθσ προςφερκείςασ τιμισ προσ τθν βακμολογία τθσ (ιτοι αυτι ςτθν οποία το Λ είναι ο
μικρότεροσ αρικμόσ), ςφμφωνα με τον ακόλουκο τφπο:

Λ=

Προςφερκείςα τιμι
Σελικι βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ

ΥΡΟΕΙΔΟΣ Εϋ
ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ
«Ρρομικεια τριϊν (03) ταχφπλοων ςκαφϊν διάςωςθσ (Fast Rescue Boat)
για τα ΡΑΘ/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ-060-070-080»
ΧΑΑΚΤHΙΣΤΙΚΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ

1.1. ΣΚΟΡΟΣ – ΑΡΟΣΤΟΛΗ ΣΚΑΦΩΝ

ΑΡΑΙΤΗΣΗ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

1.1.1. Θ παροφςα τεχνικι προδιαγραφι ςκοπό ζχει να
καλφψει τισ βαςικζσ απαιτιςεισ τθσ Τπθρεςίασ για τθν
προμικεια τριϊν (03) όμοιων καινοφριων και
αμεταχείριςτων ταχφπλοων
ςκαφϊν διάςωςθσ (Fast
Rescue Boat), ολικοφ μικουσ από ζξι μζτρα (06,00) ζωσ ζξι
μζτρα και είκοςι εκατοςτά (06,20). Σα τρία (03) ταχφπλοα
ςκάφθ διάςωςθσ (Fast Rescue Boat), εφεξισ ςκάφοσ ι
ςκάφθ, κα αποτελοφν ταχφπλοα ςκάφθ διάςωςθσ (Fast
Rescue Boat) των Πλοίων Ανοικτισ Θαλάςςθσ (Π.Α.Θ./Λ..ΕΛ.ΑΚΣ.) 060-070-080.

NAI

1.1.2. Οι τεχνικζσ απαιτιςεισ που ακολουκοφν αναφζρονται
ςε κάκε ςκάφοσ.

ΝΑΙ

1.1.3. Σα υλικά καταςκευισ του ςκάφουσ και του
εξοπλιςμοφ του κα είναι καινοφργια, αμεταχείριςτα,
ςφγχρονθσ καταςκευισ και τεχνολογίασ, πλιρωσ
λειτουργικά και ειδικά ςχεδιαςμζνα και μελετθμζνα για τθν
καταςκευι ταχυπλόου ςκάφουσ διάςωςθσ (Fast Rescue
Boat).

ΝΑΙ

1.1.4. Tο ςκάφοσ κα πρζπει να επιχειρεί ωσ ταχφπλοο
ςκάφοσ διάςωςθσ (Fast Rescue Boat), και πρζπει να
καταςκευαςτεί ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν ςφμβαςθ
SOLAS / Chapter III και LSA Code όπωσ ιςχφει.

ΝΑΙ

1.1.5. Ο ςχεδιαςμόσ και θ καταςκευι του ςκάφουσ να φζρει
διλωςθ ςυμμόρφωςθσ από τον καταςκευαςτι και ζγκριςθ
τφπου (πθδαλιόςχθμα) από κοινοποιθμζνο φορζα ςφμφωνα
με τθν Ευρωπαϊκι Οδθγία 2014/90/ΕΕ όπωσ ιςχφει.

ΝΑΙ

1.1.6. Σο ςκάφοσ και ο εξοπλιςμόσ του κα είναι ςε ςυμφωνία
με τα προβλεπόμενα ςε IMO/SOLAS και LSA Code εκτόσ εάν
διαφορετικά
αναφζρεται
ςτθν
παροφςα
τεχνικι
προδιαγραφι.

ΑΡΑΝΤΗΣΗ

ΡΑΑΡΟΜΡΗ

1.1.7. Οτιδιποτε δεν αναφζρεται ςτθν παροφςα
προδιαγραφι και είναι απαραίτθτο για τθν καταςκευι, τον
εξοπλιςμό και τθν αςφάλεια του ςκάφουσ κα τοποκετείται
από τον προμθκευτι δίχωσ οικονομικι επιβάρυνςθ για τθν
Ανακζτουςα Αρχι.

ΝΑΙ

1.1.8. Σο υλικό καταςκευισ τθσ γάςτρασ του ςκάφουσ κα
είναι από ειδικά ενιςχυμζνα ςυνκετικά υλικά (HIGH TECH
COMPOSITE MATERIAL-KEVLAR) ι FRP-GRP ι ςυνδυαςμό των
ανωτζρω υλικϊν ι ιςοδφναμα. Σο ςκάφοσ να φζρει
αεροκαλάμουσ. Θ πλιρωςθ τθσ προαναφερόμενθσ
απαίτθςθσ να δθλωκεί με τθν τεχνικι προςφορά.

ΝΑΙ

1.1.10. Οι εγκαταςτάςεισ και το προςωπικό του αναδόχου
όπου κα καταςκευαςτεί εξ’ ολοκλιρου το ςκάφοσ κα πρζπει
να είναι κατάλλθλα για τθ ναυπιγθςθ ςκαφϊν τθσ
κατθγορίασ του προςφερόμενου ςκάφουσ, τοφτου
αποδεικνυόμενου ςφμφωνα με τα πρότυπα τθσ
παραγράφου 1.1.5. Επίςθσ οι εγκαταςτάςεισ του
καταςκευαςτι να ζχουν άδεια λειτουργίασ από αρμόδια
αρχι που να είναι απολφτωσ ςυναφισ με το αντικείμενο.
Αντίγραφα τθσ εν λόγω άδειασ και του εν λόγω
πιςτοποιθτικοφ κα προςκομιςτοφν με τθν τεχνικι
προςφορά.

ΝΑΙ

1.1.12. Κάκε τεχνικι προςφορά κα ςυνοδεφεται από
λεπτομερι περιγραφι του ςκάφουσ και των ναυπθγικϊν
χαρακτθριςτικϊν του, τα απαραίτθτα ςχζδια και τισ
προδιαγραφζσ των υλικϊν καταςκευισ και όλων των
αντικειμζνων που κα αποτελζςουν μζροσ τθσ καταςκευισ
και του εξοπλιςμοφ του ςκάφουσ. Ειδικότερα, θ τεχνικι
προςφορά κα ςυνοδεφεται από:

NAI

1.1.12.1. χζδιο γενικισ διάταξθσ, όπου να φαίνεται θ
διάταξθ όλων των χϊρων, χωρθτικοτιτων δεξαμενϊν και
εξαρτθμάτων με λεπτομζρειεσ.

NAI

1.1.12.2. χζδιο ανζλκυςθσ - ανακρζμαςθσ - ρυμοφλκθςθσ
ςκάφουσ.

NAI

1.1.12.3. χζδιο μζςθσ
καταςκευαςτικό ςχζδιο.

NAI

και

διαμικουσ

τομισ

&

1.1.12.4. Σα ςχζδια των παραγράφων από 1.1.12.1 ζωσ
1.1.12.3 κα πρζπει να είναι κατάλλθλα διαςταςιοποιθμζνα
τουλάχιςτον υπό κλίμακα 1:25.

NAI

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΣΚΑΦΟΣ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ
2.1. Σο ολικό μικοσ του ςκάφουσ να ανζρχεται από ζξι μζτρα
(06,00) ζωσ ζξι μζτρα και είκοςι εκατοςτά (06,20). Σο μζγιςτο
ολικό μικοσ των ςκαφϊν δεν κα υπερβαίνει τα ζξι μζτρα και
είκοςι εκατοςτά (06,20).
2.2. Σο ολικό πλάτοσ να ανζρχεται από δφο μζτρα και
ςαράντα εκατοςτά (02,40) μζτρα ζωσ δφο μζτρα και
πενιντα εκατοςτά (02,50).
2.3. Ο αρικμόσ των επιβαινόντων κα είναι τουλάχιςτον ζξι
(06) άτομα. Σα πζντε (05) άτομα κακιμενα και ζνα (01)
άτομο ςε οριηόντια κζςθ επί του καταςτρϊματοσ.
2.4. Ο κινθτιρασ κα ζχει ιπποδφναμθ ικανισ ιςχφοσ, κα
είναι νζασ τεχνολογίασ, ϊςτε να επιτυγχάνονται οι
απαιτοφμενεσ επιδόςεισ ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ
παραγράφου 1.1.4. Σο ςκάφοσ κα πρζπει να διατθρεί για
τουλάχιςτον τζςςερεισ (04) ϊρεσ ταχφτθτα τουλάχιςτον
είκοςι (20) κόμβουσ με τρία (03) άτομα πλιρωμα ςε ιρεμθ
κάλαςςα. Τψθλότερθ ταχφτθτα ςτο διάςτθμα των τεςςάρων
(04) ωρϊν ςυνεχοφσ πλεφςθσ κα αξιολογθκεί κετικά,
ςφμφωνα με τον πίνακα κριτθρίων αξιολόγθςθσ.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

NAI

ΝΑΙ
Να
δθλωκεί

2.7.
Σο ςυνολικό βάροσ ζκαςτου ςκάφουσ δεν κα
υπερβαίνει τα δφο χιλιάδεσ κιλά (2.000 Kg), με γεμάτεσ
δεξαμενζσ καυςίμου ςτο 100% και με ζξι (06) άτομα
(ςυνολικοφ βάρουσ 450 Kg). Σα ανωτζρω κα
τεκμθριϊνονται από τον υποψιφιο ανάδοχο με τθν
κατάκεςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ.

NAI

2.6. Ζκαςτο ςκάφοσ κα φζρει κονςόλα χειριςμοφ που κα
μπορεί να δεχκεί όλα τα απαραίτθτα όργανα ελζγχου και
χειριςμοφ των μθχανϊν, ςυςςωρευτϊν, δεξαμενϊν
καυςίμου,
το
τιμόνι,
ναυτιλιακά
όργανα,
τον
τθλεπικοινωνιακό εξοπλιςμό (Π/Δ/VHF/DSC) τουσ διακόπτεσ
λειτουργίασ, κακϊσ και τουσ απαραίτθτουσ ρευματοδότεσ.
Όλα τα όργανα και οι διακόπτεσ κα είναι ναυτικοφ τφπου.
Για τθν προςταςία τθσ κονςόλασ κα διατεκεί κάλυμμα από
αδιάβροχο υλικό υψθλισ αντοχισ.

ΝΑΙ

2.7. Σο ςκάφοσ κα πρζπει να φζρει μθχανιςμό αυτόματθσ
επαναφοράσ (Self- Righting).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΣΚΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΡΑΕΛΚΟΜΕΝΑ:

ΝΑΙ

3.1. Σο κάκε ςκάφοσ κα φζρει:
3.2. Δφο (02) ςωλθνάρια ι ςπρζι ςιλικόνθσ.

ΝΑΙ

3.3. Ζνα (01) κιβϊτιο με ςωλθνάρια γράςου κατάλλθλο για
τισ κφριεσ μθχανζσ και γραςαδόρο.

ΝΑΙ

3.4. Ζνα (01) κιβϊτιο με ςπρζι κακαριςμοφ και ςυντιρθςθσ
θλεκτρικϊν μερϊν κινθτιρων.

ΝΑΙ

3.5. Ζνα (01) κιβϊτιο με φιάλεσ ςυμπλιρωςθσ υγρϊν trim.

ΝΑΙ

3.6. Δφο (02) πτερωτζσ αντλίασ νεροφ ψφξθσ «ιμπζλερ»
κυρίων μθχανϊν.

ΝΑΙ

3.7. Δφο (02) ςειρζσ ανοδίων.

ΝΑΙ

3.8. Μία (ςειρά) ανταλλακτικϊν λαμπτιρων για τα φϊτα
ναυςιπλοΐασ.

ΝΑΙ

3.9. Απόκεμα (stock) λαδιοφ μθχανϊν για εκατό (100) ϊρεσ
λειτουργίασ. Να αναφερκεί το είδοσ και θ ποςότθτα.

ΝΑΙ

3.10. Ζνα (01) κιβϊτιο με φιάλεσ βαλβολίνθσ (λίτρου),
ςυνοδευόμενο από ςυςκευι ζκχυςθσ.

ΝΑΙ

3.11. Σζςςερα (04) ςετ φίλτρων υδατοπαγίδων.

ΝΑΙ

3.12. Σα υλικά των παραγράφων 3.2. ζωσ 3.11. δεν κα
χρθςιμοποιθκοφν κατά τθ διάρκεια του χρόνου εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ.

ΝΑΙ

3.13. Σο ςκάφοσ κα πρζπει να φζρει οδθγίεσ χριςθσ των
κινθτιρων ςτθν Ελλθνικι ι/και Αγγλικι γλϊςςα ςε ζντυπθ
και θλεκτρονικι μορφι.

ΝΑΙ

3.14. Σο ςκάφοσ κα πρζπει να φζρει οδθγίεσ ςυντιρθςθσ
του ςκάφουσ και του θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ ςτθν
Ελλθνικι ι/και Αγγλικι γλϊςςα ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι
μορφι.

ΝΑΙ

3.15. Με τθν παράδοςθ κάκε ςκάφουσ κα παραδοκοφν δφο
(02) αμοιβζσ ζλικεσ (προπζλεσ) ιδίου τφπου με τισ
εγκατεςτθμζνεσ.
3.16. Ζνα (01) GPS – Plotter με δζκτθ GNSS: GPS / GLONASS /
Galileo / Beidou, με ζγχρωμθ οκόνθ τουλάχιςτο 8ϋϋ (ιντςϊν)
ανάλυςθσ HD. Να διακζτει κφρα τφπου ΝΜΕΑ 2000 ι
ΝΜΕΑ0183 για διαςφνδεςθ και
ςυνεργαςία με τισ

υπόλοιπεσ θλεκτρονικζσ ςυςκευζσ και όργανα του ςκάφουσ.
Να είναι ςτεγανό. Να διακζτει θλεκτρονικό πανελλαδικό
χάρτθ (με δυνατότθτα ενθμερϊςεων).
3.17. Σο κάκε ςκάφοσ κα φζρει τουλάχιςτον μία (01)
ςυςκευι Π/Δ VHF/DSC τφπου marine, αδιάβροχθ ςτθν οποία
κα παρζχεται με αυτόματα μζςα θ κζςθ του ςκάφουσ και
κεραία κατάλλθλθ για χριςθ από ανοιχτοφ τφπου ςκάφθ.
Να φζρει ψθφιακό επιλογζα κλιςθσ. Να ζχει ενςωματωμζνθ
θχθτικι ειδοποίθςθ. Να διακζτει ενςφρματα ι αςφρματα
ακουςτικά με μικρομεγάφωνο. Να ζχει τθν δυνατότθτα
ςφνδεςθσ ςε δίκτυο με τα υπόλοιπα όργανα. Να φζρεται
εξωτερικό θχείο. Να διακζτει κφρα τφπου ΝΜΕΑ2000 ι
ΝΜΕΑ0183 για διαςφνδεςθ και ςυνεργαςία με τισ υπόλοιπεσ
θλεκτρονικζσ ςυςκευζσ. Να αναφερκεί ο καταςκευαςτισ και
το μοντζλο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΑΝΕΛΚΥΣΗ – ΚΑΘΕΛΚΥΣΗ - ΕΝΑΡΟΘΕΣΗ
4.1. Θ ανζλκυςθ - κακζλκυςθ του ςκάφουσ κα
πραγματοποιείται από το ιδθ υπάρχον ςφςτθμα ανζλκυςθσ
/ κακζλκυςθσ που φζρουν τα ΠΑΘ/Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ.-060-070-080,
για τα οποία προορίηονται τα προαναφερόμενα ςκάφθ.

ΝΑΙ

4.2. Θ εναπόκεςθ του ςκάφουσ επί του ΠΑΘ/Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ.060-070-080 κα γίνεται ςτον ιδθ υπάρχον διαμορφωμζνο
χϊρο που χρθςιμοποιείται για το ςκοπό αυτό. Εφόςον αυτό
δεν είναι εφικτό τότε οποιαδιποτε τροποποίθςθ
πραγματοποιθκεί για τθν εναπόκεςθ του ςκάφουσ επί του
ΠΑΘ/Λ-ΕΛ.ΑΚΣ. τότε αυτό κα βαρφνει τον ανάδοχό. Για τθν
αςφαλι ςτοιβαςία του ςκάφουσ με ευκφνθ του αναδόχου
κα πρζπει να προβλεφκεί κατάλλθλθ διάταξθ ζχμαςθσ
αυτοφ ςτο ΠΑΘ/Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ.-060-070-080 ςε όλεσ τισ
καιρικζσ ςυνκικεσ που κα επιχειρεί το ΠΑΘ/Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. Ζνα
εκ των ςθμείων τθσ ζχμαςθσ του ςκάφουσ κα πρζπει να
είναι ενιςχυμζνοσ ανοξείδωτοσ κρίκοσ ςτο πρωραίο τμιμα
τθσ γάςτρασ.

NAI

4.3. Πριν τθν υποβολι των τεχνικϊν προςφορϊν, είναι
απαραίτθτθ θ επίςκεψθ των Τποψθφίων Αναδόχων ςε ζνα
από τα ΠΑΘ/Λ-ΕΛ.ΑΚΣ.-060-070-080 (ανάλογα με τθν
διακεςιμότθτα), κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν Επιςπεφδουςα
Τπθρεςία *Διεφκυνςθ Επιχειρθςιακϊν Μζςων (ΔΕΜ)+, θ
οποία κα χορθγεί ςτουσ Τποψθφίουσ Αναδόχουσ ςχετικι
βεβαίωςθ όπου κα πρζπει να κατατεκεί με τα λοιπά
δικαιολογθτικά του Διαγωνιςμοφ. Ο ςκοπόσ τθσ επίςκεψθσ
είναι να εκτιμθκοφν λεπτομερϊσ τα απαιτοφμενα των
παραγράφων 4.1-4.2-4.4 & 4.5. Ο Τποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα

NAI

ζχει τθ δυνατότθτα ςυγκζντρωςθσ πλθροφοριϊν ςχετικά με
το ςφςτθμα ανζλκυςθσ – κακζλκυςθσ του ςκάφουσ από το
ΠΑΘ/Λ-ΕΛ.ΑΚΣ., όπωσ κα μπορεί να λάβει πλθροφορίεσ για
τον χϊρο και τρόπο ςτοιβαςίασ επί αυτοφ. Από το πλιρωμα
του ΠΑΘ/Λ-ΕΛ.ΑΚΣ. εάν απαιτθκεί κα γίνει επίδειξθ του
τρόπου λειτουργίασ του ςυςτιματοσ.
4.4. Οποιαδιποτε εργαςία – μετατροπι απαιτθκεί, για τθν
ανζλκυςθ – κακζλκυςθ και ςτοιβαςία των υπό προμικεια
ταχφπλοων ςκαφϊν επί των ιδθ υπαρχόντων ςυςτθμάτων
ανζλκυςθσ – κακζλκυςθσ και ςτοιβαςίασ των ΠΑΘ/ΛΕΛ.ΑΚΣ.-060-070-080, αυτό κα πραγματοποιείται με μζριμνα
και δαπάνθ του αναδόχου.

NAI

4.5. Εφόςον πραγματοποιθκεί τροποποίθςθ επί τθσ βάςθσ
ςτοιβαςίασ των ςκαφϊν αυτι δεν κα πρζπει να επθρεάηει μεταβάλει τα ναυπθγικά χαρακτθριςτικά των ΠΑΘ/ΛΕΛ.ΑΚΣ.-060-070-080. ( ευςτάκεια – κλίςθ - κλπ.)

NAI

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΖΛΕΓΧΟΙ - ΔΟΚΙΜΕΣ

ΝΑΙ

5.1. Για τθν απόδειξθ τθσ καλισ λειτουργίασ και
ςυμμόρφωςθσ του κάκε ςκάφουσ με τισ απαιτιςεισ τθσ
φμβαςθσ, κα εκτελεςτοφν οι ακόλουκεσ δοκιμζσ-ζλεγχοιεπικεωριςεισ ςτον τόπο παράδοςθσ των ςκαφϊν (με ζξοδα
και ευκφνθ του προμθκευτι) ϊςτε μετά τθν επιτυχι
περάτωςι τουσ να ακολουκιςει θ παραλαβι τουσ. Όλεσ οι
δοκιμζσ των ςκαφϊν κατά τθν παραλαβι τουσ κα
λαμβάνουν χϊρα παρουςία του καταςκευαςτι – Επιτροπισ
Παρακολοφκθςθσ και Παραλαβισ Ζργου τθσ Ανακζτουςασ
Αρχισ.

ΝΑΙ

5.1.1. Ηφγιςθ του ςκάφουσ: Πριν τθν ζναρξθ των δοκιμϊν το
ςκάφοσ κα ηυγιςτεί ςε άφορτθ και ζμφορτθ κατάςταςθ.

ΝΑΙ

5.1.2. Δοκιμζσ εν όρμω: Οι δοκιμζσ κα είναι τζτοιου είδουσ,
ζκταςθσ και διάρκειασ ϊςτε να διαπιςτωκεί ότι το ςκάφοσ,
οι μθχανζσ, οι μθχανιςμοί, ο εξοπλιςμόσ και τα ςυςτιματα
του κάκε ςκάφουσ λειτουργοφν ικανοποιθτικά και ότι τα
χαρακτθριςτικά τουσ είναι ςφμφωνα με τθ φμβαςθ.

ΝΑΙ

5.1.3. Δοκιμζσ εν πλω: Κατόπιν απαίτθςθσ τθσ Τπθρεςίασ
δφναται να πραγματοποιθκοφν ικανζσ δοκιμζσ για τθν
επιβεβαίωςθ των χαρακτθριςτικϊν του ςκάφουσ.

ΝΑΙ

5.1.3.1. Ζλεγχοσ ταχφτθτασ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ
παραγράφουσ 1.1.4. & 1.1.5. κακϊσ και με τισ τυχόν
δθλωκείςεσ ταχφτθτεσ κατά τθν τεχνικι προςφορά του

ΝΑΙ

ςκάφουσ.
5.1.3.4. Θα λάβει χϊρα υπολογιςμόσ αυτονομίασ, ςφμφωνα
με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 1.1.4 & 1.1.5.

ΝΑΙ

5.1.3.5. Θα λάβει χϊρα δοκιμι αναπόδιςθσ διάρκειασ πζντε
(05) λεπτϊν για κάκε μθχανι κακϊσ και με το ςφνολο των
μθχανϊν.

ΝΑΙ

5.1.4. Θα λάβει χϊρα δοκιμι ανζλκυςθσ / κακζλκυςθσ κάκε
παρακολουκιματοσ ςτο ΠΑΘ/Λ-ΕΛ.ΑΚΣ. με το υπάρχον
ςφςτθμα προκειμζνου να διαπιςτωκεί θ ορκι ανζλκυςθ –
κακζλκυςθ από τθν επιφάνεια τθσ κάλαςςασ ςτο μθτρικό
ςκάφοσ και αντίςτροφα.

NAI

5.1.5. Δεξαμενιςμόσ ςκάφουσ: Μετά το πζρασ των δοκιμϊν
το ςκάφοσ κα ανελκυςτεί για τον τελικό ζλεγχο τθσ
κατάςταςισ του, κακαριςμό και ςτθ ςυνζχεια κα
κακελκυςτεί.

ΝΑΙ

5.1.6. Ζξοδα – δαπάνεσ δοκιμϊν: Όλεσ οι δαπάνεσ για τθν
εκτζλεςθ των δοκιμϊν κα καλφπτονται από τον
προμθκευτι. υγκεκριμζνα το κόςτοσ καυςίμων,
λιπαντικϊν, προςωπικοφ χειριςμοφ, μεταφοράσ, φφλαξθσ,
αςφάλιςθσ, ελλιμενιςμοφ του κάκε ςκάφουσ, γερανοί και
ό,τι άλλο απαιτθκεί κα βαρφνει τον προμθκευτι.

ΝΑΙ

5.1.6.1. Κατά τθν εκτζλεςθ των δοκιμϊν το ςκάφοσ κα
φζρει αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο διάρκειασ ιςχφοσ τριϊν
μθνϊν, με το οποίο κα καλφπτεται οποιαδιποτε ηθμιά
ζναντι τρίτου, ατφχθμα, ολικι ι μερικι απϊλεια του
ςκάφουσ, τραυματιςμόσ ι κάνατοσ προςωπικοφ.

ΝΑΙ

5.1.6.2. Ο χρόνοσ ελζγχων - δοκιμϊν - παραλαβισ από τθν
αρμόδια επιτροπι δεν κα είναι μεγαλφτεροσ των τριάντα
(30) θμερϊν.

ΝΑΙ

5.1.7. Κατόπιν επιτυχοφσ ολοκλιρωςθσ του ςυνόλου των
ελζγχων του παρόντοσ Κεφαλαίου, κακϊσ και με τθν
ικανοποίθςθ των λοιπϊν απαιτιςεων τθσ παροφςασ
τεχνικισ προδιαγραφισ, κα εκδοκεί το Πρωτόκολλο
οριςτικισ Ποιοτικισ και Ποςοτικισ Παραλαβισ (Π.Π.Π.Π.).

ΝΑΙ

5.1.8. Από τθν Ανακζτουςα Αρχι κα ςυγκροτθκεί
τουλάχιςτον τριμελισ Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ και
Παραλαβισ Ζργου (Ε.Π.Π.Ε.). Οι αρμοδιότθτεσ και θ
ςφνκεςθ τθσ εν λόγω Επιτροπισ κα κακοριςκοφν με τθν
Τπουργικι Απόφαςθ ςυγκρότθςισ τθσ και κα ςυνίςτανται

ΝΑΙ

κατ’ ελάχιςτον ςτα εξισ:
(α) αξιολόγθςθ τθσ προόδου των εργαςιϊν του Αναδόχου
και εν γζνει τθν παρακολοφκθςθ τθσ υλοποίθςθσ και ορκισ
εκτζλεςθσ των απαιτιςεων τθσ φμβαςθσ από τον Ανάδοχο,
θ οποία κα καταρτιςτεί μεταξφ του Τπουργείου Ναυτιλίασ
και Νθςιωτικισ Πολιτικισ και του Αναδόχου,
(β) παρακολοφκθςθ τιρθςθσ του χρονοδιαγράμματοσ,
(γ)τυχόν
επίςκεψθ
ςτισ
εγκαταςτάςεισ
του
Αναδόχου/Καταςκευαςτι, προκειμζνου να επικεωριςει το
ςφςτθμα ποιοτικισ διαςφάλιςθσ αυτοφ.
(δ) ςτθ γνωμοδότθςθ επί οποιουδιποτε τεχνικοφ ηθτιματοσ
προκφψει κατά τθν υλοποίθςθ τθσ προμικειασ, μεταξφ
άλλων και επί ηθτθμάτων τυχόν τροποποίθςθσ –
επικαιροποίθςθσ των ςυμβατικϊν ειδϊν,
(ε) ςτθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι των
ςυμβατικϊν ειδϊν, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ
(μζςα ςτον κακοριηόμενο από αυτι χρόνο), τθσ διακιρυξθσ,
κακϊσ και τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ.
Όλεσ οι εκτόσ ζδρασ δαπάνεσ μετακίνθςθσ, διαμονισ και
διατροφισ των μελϊν τθσ Επιτροπισ Παρακολοφκθςθσ και
Παραλαβισ Ζργου που τυχόν πραγματοποιθκοφν για τθν
εκτζλεςθ δοκιμϊν και παρακολοφκθςθσ τθσ καταςκευισ, κα
καλφπτονται από τον Ανάδοχο είτε είναι ςτθν Ελλάδα είτε
ςτο Εξωτερικό. Ο προγραμματιςμόσ των απαιτοφμενων
μετακινιςεων κα πραγματοποιθκεί κατόπιν ςυμφωνίασ
μεταξφ του Αναδόχου και τθσ επιςπεφδουςασ Τπθρεςίασ
(ΔΕΜ).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ

ΝΑΙ

6.1. Ο προμθκευτισ κα παρζχει εγγυθμζνθ λειτουργία για
κάκε ςκάφοσ (όπωσ γάςτρα, μπαλόνια) και το εξοπλιςμό
του (όπωσ λοιπό εξοπλιςμό, μθχανζσ, ςυςκευζσ, δίκτυα κλπ)
κακϊσ και διατιρθςθσ των επιχειρθςιακϊν δυνατοτιτων
του, όπωσ αναφζρονται ςτθν παροφςα τεχνικι
προδιαγραφι, ιςχφοσ τουλάχιςτον τριϊν (03) ετϊν ι 750
ωρϊν λειτουργίασ Κυρίων Μθχανϊν (όποιο ζρκει πρϊτο)
από τθν θμερομθνία οριςτικισ, ποιοτικισ και ποςοτικισ
παραλαβισ τουσ, χωρίσ καμία οικονομικι επιβάρυνςθ για
τθν Ανακζτουςα Αρχι. Μεγαλφτερο χρονικό διάςτθμα
εγγυθμζνθσ λειτουργίασ κα αξιολογθκεί κετικά, ςφμφωνα
με τον πίνακα κριτθρίων αξιολόγθςθσ. Διευκρινίηεται ότι
κάκε επιπλζον ζτοσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ αντιςτοιχεί ςε
250 επιπλζον ϊρεσ λειτουργίασ ΚΜ. Ο χρόνοσ εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ παφει να ιςχφει όταν ςυμπλθρωκοφν τα

ΝΑΙ
Να
δθλωκεί
ο
προςφερ
όμενοσ
χρόνοσ
εγγυθμζν
θσ
λειτουργί
ασ τόςο
ςε ζτθ
όςο και
ςε ϊρεσ

προςφερόμενα ζτθ ι οι ϊρεσ λειτουργίασ ΚΜ αντίςτοιχα
(ότι ζρκει πρϊτο).

λειτουργί
ασ ΚΜ.

6.2. Κατά τθν διάρκεια τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ ο
προμθκευτισ οφείλει να προβαίνει ςτθν προβλεπόμενθ
ςυντιρθςθ του ςκάφουσ, των μθχανϊν και του εξοπλιςμοφ
τουσ όπωσ αυτόσ προδιαγράφεται ςτθν τεχνικι
προδιαγραφι (εργαςία, ανταλλακτικά, αναλϊςιμα), για
τουλάχιςτον τρία (03) χρόνια ι 750 ϊρεσ λειτουργίασ
κυρίων μθχανϊν (όποιο ζρκει πρϊτο), χωρίσ καμία
επιπλζον επιβάρυνςθ τθσ Τπθρεςίασ, μετά τθν οριςτικι
παραλαβι αυτϊν.
6.3. Ο Ανάδοχοσ εγγυάται τθν εκτζλεςθ των όρων και
προχποκζςεων τθσ φμβαςθσ και ότι τα υπό προμικεια
προϊόντα κα πλθροφν τισ προδιαγραφζσ, λειτουργίεσ,
ιδιότθτεσ και χαρακτθριςτικά που προβλζπονται ςτθ
φμβαςθ αυτι και κα ςτεροφνται οποιονδιποτε
ελαττωμάτων (οφειλομζνων ενδεικτικά ςε ελλιπι ςχεδίαςθ,
πλθμμελι καταςκευι – ςυςκευαςία - μεταφορά,
ελαττωματικά υλικά).
6.4. Ο Ανάδοχοσ εγγυάται ότι όλοσ ο εξοπλιςμόσ κα είναι
κατά τθν παράδοςι του καινοφριοσ, τελευταίασ τεχνολογίασ
(State of the Art Technology).
6.5. Ο Ανάδοχοσ εγγυάται αυτοτελϊσ τθν καλι και
προςικουςα λειτουργία του ςκάφουσ και του εξοπλιςμοφ
του κατά τθν περίοδο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ.
6.6. Ο Ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για τθ χωρίσ κακυςτζρθςθ
και με δικά του ζξοδα αποκατάςταςθ κάκε ελαττϊματοσ
που αναφαίνεται κατά τθν περίοδο εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ, εκτόσ αν μπορζςει να αποδείξει ότι τα
ελαττϊματα προζρχονται από αίτια που δεν ζχουν ςχζςθ με
ςφάλματα ςτθν καταςκευι, ςτα υλικά, ςτθ ςχεδίαςθ ι ςτθν
υλοποίθςθ. Αν ελαττϊματα κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου
αυτισ ςυνεπάγονται τθν μθ δυνατότθτα λειτουργίασ μζρουσ
ι του ςυνόλου του εξοπλιςμοφ ι του λογιςμικοφ, ο
Ανάδοχοσ προβαίνει ςε αντικαταςτάςεισ ςε τζτοιο βακμό
ϊςτε να διατθρθκεί το επίπεδο ορκισ επιχειρθςιακισ
λειτουργίασ που κακορίηεται ςτθ φμβαςθ, χωρίσ καμία
οικονομικι επιβάρυνςθ για τθν Ανακζτουςα Αρχι.
6.7. Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου εγγυθμζνθσ λειτουργίασ
θ αρμόδια Τπθρεςία του Λ-ΕΛ.ΑΚΣ πλθροφορεί τον
Ανάδοχο ωσ προσ το είδοσ και τθν ζκταςθ κάκε βλάβθσ /
ελαττϊματοσ μόλισ αυτό γίνει εμφανζσ, με κάκε πρόςφορο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

μζςο. Κατόπιν τθσ παραπάνω ειδοποίθςθσ, ο προμθκευτισ
είναι υποχρεωμζνοσ να προβαίνει ςτθν αποκατάςταςθ τθσ
βλάβθσ/ελαττϊματοσ του βαςικοφ και δευτερεφοντοσ
εξοπλιςμοφ του ςκάφουσ, από τθν θμερομθνία
ειδοποίθςθσ, πλθν περιπτϊςεων ανωτζρασ βίασ. Οι
υποχρεϊςεισ του Αναδόχου όςον αφορά τουσ χρόνουσ
αποκατάςταςθσ των βλαβϊν/ελαττωμάτων περιγράφονται
αναλυτικά ςτο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7.
6.8. Θ εγγυθμζνθ λειτουργία του ςκάφουσ παρατείνεται για
χρονικό διάςτθμα όςο είναι ο χρόνοσ μζχρι να επανζλκει ςε
πλιρθ επιχειρθςιακι ετοιμότθτα μετά από οποιαδιποτε
βλάβθ. Για τα εξαρτιματα, μθχανζσ και εξοπλιςμό που
αντικακίςταται λόγω βλάβθσ χορθγείται νζα εγγφθςθ ενόσ
(01) ζτουσ ι 250 ωρϊν λειτουργίασ ΚΜ (όποιο ζρκει
πρϊτο).
6.9 Αν κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου τθσ εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ αντιμετωπιςτοφν επαναλαμβανόμενεσ βλάβεσ,
οι οποίεσ δεν είναι ςυνζπεια ατυχθμάτων, λακϊν ςτο
χειριςμό, τροποποιιςεων που ζχουν γίνει από μθ
εξουςιοδοτθμζνο προςωπικό και οι παραπάνω βλάβεσ
επθρεάηουν τθν επιχειρθςιακι διακεςιμότθτα του ςκάφουσ
και του εξοπλιςμοφ του, ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει, το
ταχφτερο δυνατόν, είτε ν’ αλλάξει τον τφπο του
προβλθματικοφ εξαρτιματοσ ι να τροποποιιςει τθν αρχι
λειτουργίασ του ι/και τθν ενςωμάτωςι του με τα
ςυςτιματα που αποτελοφν το αντικείμενο τθσ παροφςασ
ςφμβαςθσ. τθν περίπτωςθ αυτι, οι δαπάνεσ για τθν
ανάλυςθ των βλαβϊν, για τθν επίλυςθ των προβλθμάτων
και των απαιτοφμενων υλικϊν, βαρφνουν τον Ανάδοχο.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

6.10. Εφόςον θ αρμόδια Τπθρεςία του Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ.
αποδείξει, εντόσ τθσ περιόδου τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ,
ότι υπάρχει διαφοροποίθςθ μεταξφ του παραδοκζντοσ
ςκάφουσ και του εξοπλιςμοφ αυτοφ και των προδιαγραφϊν
του παρόντοσ, ο Ανάδοχοσ οφείλει να προβεί ςτισ
απαιτοφμενεσ ενζργειεσ για τθ ςυμμόρφωςθ του
εξοπλιςμοφ με τισ προδιαγραφζσ, χωρίσ καμία οικονομικι
επιβάρυνςθ για τθν Ανακζτουςα Αρχι.

ΝΑΙ

6.11. Κατά τθ διάρκεια του χρόνου εγγυθμζνθσ λειτουργίασ,
ςε περίπτωςθ που αποδειχκεί από τθν αρμόδια υπθρεςία
του Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. ότι ζνα ελαττωματικό υλικό προκάλεςε
ςοβαρι ηθμιά ςε λοιπό υλικό (ςτο ςφνολό του ι εν μζρει)
επί του οποίου ιταν τοποκετθμζνο, τότε ο Ανάδοχοσ
υποχρεοφται να επιςκευάςει ι να αντικαταςτιςει τα εν
λόγω υλικά (ςτο ςφνολό του ι εν μζρει) χωρίσ καμία

ΝΑΙ

οικονομικι επιβάρυνςθ για τθν Ανακζτουςα Αρχι και όχι
μόνο το ελαττωματικό όμοιο.
6.12. Θ διαςφάλιςθ τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ του
ςκάφουσ και του εξοπλιςμοφ του καλφπτει τθν πλιρθ
αποκατάςταςθ κάκε βλάβθσ ι/και ανωμαλίασ που δεν
οφείλεται ςε κακι χριςθ του από το προςωπικό τθσ
αρμόδιασ Τπθρεςίασ ι ςε εξωτερικοφσ αςτάκμθτουσ
παράγοντεσ (ςειςμοφσ, πλθμμφρεσ κλπ). Σα απαραίτθτα για
όλεσ τισ περιπτϊςεισ υλικά και ανταλλακτικά κα βαρφνουν
αποκλειςτικά τον Ανάδοχο.
6.13. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν αντικατάςταςθ κάκε
μονάδασ ςκάφουσ ι εξοπλιςμοφ του ι τμιματοσ αυτϊν,
όταν θ επιςκευι τουσ δεν είναι τεχνικά εφικτι. τθν
περίπτωςθ αυτι, τα ανταλλακτικά που τυχόν απαιτθκοφν
κα είναι καινοφρια και αμεταχείριςτα, τοφτου
αποδεικνυόμενου από ςχετικι υπεφκυνθ διλωςθ, ενϊ τα
προσ αντικατάςταςθ εξαρτιματα κα επιςτρζφονται ςτον
Ανάδοχο μετά τθν αντικατάςταςι τουσ.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

6.14. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται, με τθν οριςτικι ποςοτικι
και ποιοτικι παραλαβι του ζργου, να κατακζςει εγγυθτικι
επιςτολι καλισ λειτουργίασ, ποςοςτοφ 10% επί τθσ
κακαρισ ςυμβατικισ αξίασ, με χρόνο ιςχφοσ κατά τρεισ (03)
μινεσ μεγαλφτερο, από τον οριηόμενο ςτθ φμβαςθ χρόνο
εγγυθμζνθσ λειτουργίασ. Θ εν λόγω εγγυθτικι επιςτολι κα
αποδεςμεφεται ετθςίωσ, ιτοι ςτο τζλοσ κάκε
θμερολογιακοφ ζτουσ από τθν θμερομθνία οριςτικισ
ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ, κατά ποςό που κα
υπολογίηεται από τον ακόλουκο τφπο:
ΝΑΙ
Οι υπθρεςίεσ δωρεάν υποςτιριξθσ κατά τθν περίοδο τθσ
εγγυθμζνθσ λειτουργίασ κα παραλαμβάνονται ετθςίωσ από
τθν αρμόδια Επιτροπι του άρκρου 215 του ν. 4412/2016,
κατόπιν παροχισ ςχετικισ βεβαίωςθσ τθσ Επιςπεφδουςασ
Τπθρεςίασ (ΔΕΜ) ςχετικά με τθν εκπλιρωςθ των
ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του αναδόχου και εν ςυνεχεία
κα πραγματοποιείται θ τμθματικι αποδζςμευςθ τθσ
εγγυθτικισ επιςτολισ ωσ ανωτζρω.
6.15. Προλθπτικι υντιρθςθ.
6.15.1. Πζραν των ανωτζρω, ο Ανάδοχοσ ςτο πλαίςιο τθσ

ΝΑΙ

διαςφάλιςθσ τθσ καλισ λειτουργίασ του ςκάφουσ και του
εξοπλιςμοφ του, κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ υποχρεοφται, επίςθσ, ςτθν πραγματοποίθςθ
προλθπτικισ ςυντιρθςισ τουσ, ςφμφωνα με ςχετικό
πρόγραμμα, το οποίο κα περιλαμβάνεται και κα
περιγράφεται ςτθν τεχνικι προςφορά του. Οι εργαςίεσ
προλθπτικισ ςυντιρθςθσ κα περιλαμβάνουν ενδεικτικά και
όχι περιοριςτικά:

ΝΑΙ

- ζλεγχο ςκάφουσ, μθχανϊν και λοιποφ εξοπλιςμοφ για
τθ διαπίςτωςθ τθσ καλισ λειτουργίασ και απόδοςθσ ,
- ζλεγχο καλωδιϊςεων, επαφϊν, τροφοδοςίασ,
- ζλεγχο των χϊρων όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο
εξοπλιςμόσ,
- οτιδιποτε άλλο προβλζπεται από τα εγχειρίδια του
καταςκευαςτι (όπωσ αλλαγι λαδιοφ των μθχανϊν).
6.15.2. Σο κόςτοσ των εργαςιϊν και των υλικϊν που κα
απαιτθκοφν, για τθν πραγματοποίθςθ τθσ προλθπτικισ
ςυντιρθςθσ βαρφνουν αποκλειςτικά τον Ανάδοχο.
6.15.3. Θ πραγματοποίθςθ των εργαςιϊν προλθπτικισ
ςυντιρθςθσ (ακριβισ θμερομθνία και ϊρα) κα κακορίηεται
ςε ςυνεργαςία του Αναδόχου και τθσ αρμόδιασ Τπθρεςίασ,
ϊςτε να πραγματοποιείται υπό τθν επίβλεψθ αρμόδιου
προςωπικοφ Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. και θ ςυχνότθτά τθσ δεν κα είναι
μικρότερθ από τισ προβλζψεισ των εγχειριδίων του
καταςκευαςτι.
6.15.4. Μετά το πζρασ τθσ προγραμματιςμζνθσ
προλθπτικισ ςυντιρθςθσ, ο Ανάδοχοσ κα υποβάλλει
αναλυτικι αναφορά όπου κα καταγράφονται το ςφνολο
των πεπραγμζνων τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΧΟΝΟΣ ΑΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΒΛΑΒΩΝ/ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ

ΝΑΙ

7.1.
Ο
μζγιςτοσ
χρόνοσ
αποκατάςταςθσ
βλαβϊν/ελαττωμάτων περιγράφεται αναλυτικά ςτον
Πίνακα τθσ παραγράφου 7.4 και δεν μπορεί να υπερβαίνει
τισ τιμζσ που αναφζρονται ςε αυτόν. Κατά τθν διάρκεια του
χρόνου εγγυθμζνθσ λειτουργίασ αν ο μζγιςτοσ χρόνοσ
αποκατάςταςθσ προβλθμάτων είναι μεγαλφτεροσ από τον
αναγραφόμενο ςτον προαναφερκζν πίνακα κα υπάρξει
ςχετικι ριτρα επί τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ
λειτουργίασ, όπωσ υπολογίηεται ςτο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8.

ΝΑΙ

7.2. Οριςμοί.

ΝΑΙ

Κ.Ω.Κ. (Κανονικζσ Ϊρεσ Κάλυψθσ): Είναι το χρονικό
διάςτθμα από 09.00 ζωσ 17.00 (τοπικι ϊρα) για τισ
εργάςιμεσ θμζρεσ.
Ε.Ω.Κ. (Επιπλζον Ϊρεσ Κάλυψθσ): Είναι το χρονικό διάςτθμα
που δεν κεωρείται Κ.Ω.Κ.
Βαςικόσ εξοπλιςμόσ: Κρίςιμοσ εξοπλιςμόσ, θ βλάβθ του
οποίου επιφζρει αυτόματα παφςθ τθσ πλιρουσ
επιχειρθςιακισ ετοιμότθτασ και απόδοςθσ του ςκάφουσ
(όπωσ γάςτρα, αεροκάλαμοσ, κονςόλα, μθχανζσ).
Δευτερεφων εξοπλιςμόσ: Εξοπλιςμόσ, θ βλάβθ του οποίου
δεν επιφζρει αυτόματα παφςθ τθσ επιχειρθςιακισ
ετοιμότθτασ και απόδοςθσ του ςκάφουσ (όπωσ αιςκθτιρεσ,
ςφςτθμα AIS, βυκόμετρο).
7.3. Κατά τθν περίοδο τθσ εγγφθςθσ, ο Ανάδοχοσ πρζπει να
μεριμνά για τθ διαςφάλιςθ υψθλοφ ποςοςτοφ
επιχειρθςιακισ ικανότθτασ και απόδοςθσ του ςκάφουσ–
εξοπλιςμοφ (τουλάχιςτον 95% ςε ζνα θμερολογιακό ζτοσ). Θ
εν λόγω διακεςιμότθτα του ςκάφουσ υπολογίηεται από τον
παρακάτω τφπο:
Όπου:
-Δ
θ
διακεςιμότθτα,
-M οι θμζρεσ του ζτουσ
(μεταβάλλεται
ανάλογα με το ζτοσ),
-Ω οι 24 ϊρεσ
τθσ θμζρασ και
-Α οι ϊρεσ που το
ςκάφοσ βρίςκεται εκτόσ
επιχειρθςιακισ
ικανότθτασ
και
απόδοςθσ.

ΝΑΙ

7.4. Ρίνακασ Διακεςιμότθτασ Σκάφουσ – Εξοπλιςμοφ &
Αποκατάςταςθσ Βλαβϊν/Ελαττωμάτων
Ρίνακασ Διακεςιμότθτασ Σκάφουσ/Εξοπλιςμοφ & Αποκατάςταςθσ
Βλαβϊν/Ελαττωμάτων
Μζγιςτοσ
Μζγιςτοσ Χρόνοσ
χρόνοσ
Αποκατάςταςθσ
απόκριςθ
Βλαβϊν/Ελαττωμ
Α/
Είδοσ
Διακε
σ
άτων

ΝΑΙ

Α

εξοπλιςμ
οφ

1

Βαςικόσ
εξοπλις
μόσ

2

Δευτερεφ
ων
εξοπλις
μόσ

ςιμότθ
τα
(%)

(από τθν
αναγγελί
α τθσ
βλάβθσ)

95%

48Ϊρεσ

Εντό
σ
Κ.Ω.
Κ.

Εντόσ
Ε.Ω.Κ.

240
Ϊρεσ

360
Ϊρεσ

-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
8.
ΒΛΑΒΩΝ/ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ
ΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

48 Ϊρεσ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
–

720 Ϊρεσ

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ
ΑΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

8.1. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να δθμιουργιςει και να κζςει
ςε λειτουργία Τπθρεςία Σεχνικισ Τποςτιριξθσ των ςκαφϊν,
γνωςτοποιϊντασ ςχετικά ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τα
ςτοιχεία επικοινωνίασ του. Μζςω τθσ λειτουργίασ τθσ
Τπθρεςίασ Σεχνικισ Τποςτιριξθσ κα πρζπει να
επιτυγχάνονται οι προβλεπόμενοι χρόνοι απόκριςθσ και
αποκατάςταςθσ των προβλθμάτων.
8.2. Όταν το εξουςιοδοτθμζνο προςωπικό τθσ Αρμόδιασ
Τπθρεςίασ του Λ-ΕΛ.ΑΚΣ αντιλαμβάνεται ζνα πρόβλθμα κα
ενθμερϊνει άμεςα, εγγράφωσ, τθν Τπθρεςία Σεχνικισ
Τποςτιριξθσ του προμθκευτι με κάκε πρόςφορο μζςο
(όπωσ μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου). τθν αρχι τθσ
επικοινωνίασ ο χριςτθσ κα παρζχει τα ςτοιχεία του για τθν
ταυτοποίθςι του και τον αρικμό τθλεφϊνου του. Εφόςον
του ηθτθκεί, οφείλει να δϊςει μια ςφντομθ περιγραφι του
προβλιματοσ. Με βάςθ τα αρχικά αυτά ςτοιχεία θ
Τπθρεςία Σεχνικισ Τποςτιριξθσ του προμθκευτι κα
επιβεβαιϊνει εγγράφωσ ςτο ςτζλεχοσ τθσ αρμόδιασ
υπθρεςίασ του Λ-ΕΛ.ΑΚΣ τθ λιψθ τθσ αναφοράσ του
προβλιματοσ ενϊ ςτθ ςυνζχεια, θ αναφορά του
προβλιματοσ κα παραπζμπεται ςτον αρμόδιο τεχνικό. Ο
χρόνοσ για τθν αποκατάςταςθ τθσ βλάβθσ/ελαττϊματοσ
ξεκινά να μετρά από τθν αποςτολι τθσ αναφοράσ του
προβλιματοσ ςτθν Τπθρεςία Σεχνικισ Τποςτιριξθσ του
προμθκευτι.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

8.3. Ακολοφκωσ ο αρμόδιοσ τεχνικόσ, κα επικοινωνεί με το
προςωπικό τθσ αρμόδιασ Τπθρεςίασ του Λ-ΕΛ.ΑΚΣ που
ανακοίνωςε το πρόβλθμα, προκειμζνου να του
γνωςτοποιθκοφν τυχόν πρόςκετεσ πλθροφορίεσ και
ενζργειεσ που ζχουν ιδθ αναλθφκεί για τθν αποκατάςταςθ
του προβλιματοσ ι τθν παράκαμψι του. Ο τεχνικόσ μπορεί
να ηθτιςει από τον χριςτθ να κάνει ςυγκεκριμζνεσ
ενζργειεσ και να παρζχει πρόςκετεσ πλθροφορίεσ για τθν
απόκριςθ κάποιασ μονάδασ εξοπλιςμοφ, ϊςτε να γίνει κατά
το δυνατόν πλιρθσ διάγνωςθ του προβλιματοσ ι και θ
αποκατάςταςι του. Συχόν προβλιματα που κα προκφψουν
από ενζργειεσ του προςωπικοφ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ
του Λ-ΕΛ.ΑΚΣ, οι οποίεσ ζγιναν κατόπιν υποδείξεων του
προςωπικοφ του Αναδόχου δεν κεωρείται ότι οφείλονται ςε
κακι χριςθ του εξοπλιςμοφ από το προςωπικό τθσ
αρμόδιασ υπθρεςίασ του Λ-ΕΛ.ΑΚΣ. Δεν αποτελεί
υποχρζωςθ του προςωπικοφ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ του
Λ-ΕΛ.ΑΚΣ θ αναγνϊριςθ τθσ μονάδασ εξοπλιςμοφ, ςτθν
οποία εντοπίηεται βλάβθ οφτε θ πραγματοποίθςθ
ςυγκεκριμζνων ενεργειϊν που απαιτοφν ιδιαίτερεσ γνϊςεισ
και δεξιότθτεσ.

ΝΑΙ

8.4. Αν από τθν παραπάνω διαδικαςία δεν επιτευχκεί θ
αποκατάςταςθ του προβλιματοσ, ο Ανάδοχοσ ενθμερϊνει
τα αρμόδια ςτελζχθ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ του Λ-ΕΛ.ΑΚΣ
με τα ςτοιχεία των τεχνικϊν, οι οποίοι κα προβοφν ςε
επιτόπια επίςκεψθ των εγκαταςτάςεων τθσ αρμόδιασ
Τπθρεςίασ του Λ-ΕΛ.ΑΚΣ., όπου είναι διατεκιμζνο το
ςκάφοσ, ϊςτε να εξαςφαλιςτεί θ πρόςβαςθ ςε αυτοφσ και
να επιλθφκοφν για τθν οριςτικι επίλυςθ του προβλιματοσ.
Θ αρμόδια υπθρεςία του Λ-ΕΛ.ΑΚΣ υποχρεοφται να
εξαςφαλίηει ότι το προςωπικό του Αναδόχου κα μπορεί να
ειςζρχεται ςτισ διάφορεσ τοποκεςίεσ και κα ζχει πρόςβαςθ
ςε όλουσ τουσ χϊρουσ όπου υπάρχουν τα ςκάφθ ζτςι ϊςτε
να μπορζςουν να προβοφν ςτθν πραγματοποίθςθ των
απαραίτθτων εργαςιϊν.

ΝΑΙ

8.5. Μετά τθν οριςτικι αποκατάςταςθ του προβλιματοσ,
ςυντάςςεται ςχετικι αναφορά ςε δφο (02) αντίτυπα, τα
οποία υπογράφονται τόςο από τον αρμόδιο τεχνικό του
Αναδόχου όςο και από τον υπεφκυνο τθσ αρμόδιασ
Τπθρεςίασ του Λ-ΕΛ.ΑΚΣ που διαπίςτωςε τθν
αποκατάςταςθ του προβλιματοσ. Από τα δφο αντίτυπα το
ζνα κρατείται ςτθν αρμόδια Τπθρεςία του Λ-ΕΛ.ΑΚΣ και το
δεφτερο, με μζριμνα του τεχνικοφ του Αναδόχου
παραδίδεται ςτθν Τπθρεςία Σεχνικισ Τποςτιριξισ του.

ΝΑΙ

8.6. Για τθν ορκι παρακολοφκθςθ των υπθρεςιϊν τεχνικισ
υποςτιριξθσ, το πρϊτο δεκαιμερο κάκε τριμινου, με
μζριμνα του προςωπικοφ τθσ Τπθρεςίασ Σεχνικισ
Τποςτιριξθσ του Αναδόχου, κα αποςτζλλεται ςτθν
αρμόδια Τπθρεςία του Λ – ΕΛ.ΑΚΣ, ςυγκεντρωτικι
κατάςταςθ με τισ αναφορζσ των προβλθμάτων που
αποκαταςτάκθκαν με ι χωρίσ τθν παρουςία προςωπικοφ
του Αναδόχου.

ΝΑΙ

8.7. τισ περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ κατά τθν εκτίμθςθ των
τεχνικϊν του Αναδόχου το πρόβλθμα δεν οφείλεται ςε
βλάβθ του εξοπλιςμοφ αλλά ςε άλλθ αιτία, με μζριμνα του
προςωπικοφ τθσ Τπθρεςίασ τεχνικισ υποςτιριξθσ, κα
γίνεται άμεςθ ζγγραφθ ενθμζρωςθ του αρμοδίου
προςωπικοφ τθσ αρμόδιασ Τπθρεςίασ του Λ-ΕΛ.ΑΚΣ
προκειμζνου επιλθφκεί για τισ περεταίρω ενζργειεσ.

ΝΑΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΗΤΕΣ

ΝΑΙ

9.1. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν αποκατάςταςθ
προβλθμάτων του εξοπλιςμοφ, ςφμφωνα με τουσ
αντίςτοιχουσ χρόνουσ κατ’ εφαρμογι των απαιτιςεων του
ΚΕΦΑΛΑΙΟΤ 7. Θ ενεργοποίθςθ των προβλζψεων του
παρόντοσ Κεφαλαίου για τον Βαςικό Εξοπλιςμό
πραγματοποιείται αποκλειςτικά ςτθν περίπτωςθ κατά τθν
οποία θ ςχετικι διακεςιμότθτα κατά τθ διάρκεια ενόσ
θμερολογιακοφ ζτουσ υπολείπεται του αναγραφομζνου
ςτθν παράγραφο 7.3 ποςοςτοφ, ενϊ για τον Δευτερεφοντα
Εξοπλιςμό ενεργοποιοφνται ςε κάκε περίπτωςθ.

ΝΑΙ

9.2. Οριςμοί
Χ.Μ.Α. : Χρόνοσ Μειωμζνθσ Απόδοςθσ.
Χ.Ε.Λ. : Ο Χρόνοσ Εκτόσ Λειτουργίασ τθσ μονάδασ ςκάφουσ –
εξοπλιςμοφ ςε ϊρεσ.
Μ.Χ.Α.Β.:Ο
Μζγιςτοσ
προβλεπόμενοσ
Χρόνοσ
Αποκατάςταςθσ τθσ Βλάβθσ για τθ ςυγκεκριμζνθ μονάδα
ςκάφουσ - εξοπλιςμοφ ςε ϊρεσ ςφμφωνα με τον πίνακα τθσ
παραγράφου 7.4.
.Β.: υντελεςτισ Βαρφτθτασ, ο οποίοσ λαμβάνει τθν τιμι
100 για βλάβεσ ςε Βαςικό Εξοπλιςμό και 25 για βλάβεσ ςε
Δευτερεφοντα Εξοπλιςμό, κατά τουσ αντίςτοιχουσ οριςμοφσ
τθσ παραγράφου 7.2.
Κ.Μ.Ε.: Σο Κόςτοσ τθσ Μονάδασ κάφουσ - Εξοπλιςμοφ,
όπωσ κα καταγράφεται ςτθν οικονομικι προςφορά του
Αναδόχου. το κόςτοσ αυτό περιλαμβάνονται τα επιμζρουσ

ΝΑΙ

κόςτθ του υλικοφ, το οποίο ςυνκζτει τθν κάκε μονάδα,
κακϊσ και το κόςτοσ του τυχόν πακθτικοφ εξοπλιςμοφ που
απαιτείται για τθν κανονικι λειτουργία τθσ ςτο υπό
προμικεια ςκάφοσ.
.Κ.Ε.: Σο υνολικό Κόςτοσ του κάφουσ - Εξοπλιςμοφ, όπωσ
κα καταγράφεται ςτθν οικονομικι προςφορά του
Αναδόχου.
9.3. τισ περιπτϊςεισ απόκλιςθσ από τα αντίςτοιχα όρια,
υπολογίηεται ο Χ.Μ.Α. ωσ εξισ:
Χ.Μ.Α.

=

(Χ.Ε.Λ. – Μ.Χ.Α.Β.) * .Β. *
Κ.Μ.Ε.
.Κ.Ε.

9.4. Ο υπολογιςμόσ του Χ.Μ.Α. κα πραγματοποιείται από
τισ αρμόδιεσ Τπθρεςίεσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ,
λαμβάνοντασ υπόψθ τθ διαδικαςία τεχνικισ υποςτιριξθσ
που περιγράφεται παραπάνω.
9.5. Αμζςωσ μετά τθ λιξθ τθσ περιόδου εγγφθςθσ, κα
υπολογιςτεί από τθν αρμόδια Τπθρεςία Προμθκειϊν τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ, θ αναλογικι ζκπτωςθ ποςοφ από τθν
εγγυθτικι επιςτολι καλισ λειτουργίασ που κα ζχει
κατακζςει ο Ανάδοχοσ ςε ποςοςτό που κα υπολογίηεται
από τον παρακάτω τφπο:

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Ποςοςτό Ζκπτωςθσ (%) = 100 x (υνολικόσ Χ.Μ.Α.) /
(υνολικι Διάρκεια Περιόδου Εγγφθςθσ ςε ϊρεσ)
9.6. Για να καταςτεί δυνατόσ ο ανωτζρω υπολογιςμόσ
απαιτείται να κατατεκεί, με τθν οικονομικι προςφορά του
υποψθφίου Αναδόχου, ανάλυςθ του κόςτουσ ανά μονάδα
προςφερόμενου εξοπλιςμοφ και ςυνολικό κόςτοσ
εξοπλιςμοφ, ςφμφωνα με τουσ ανωτζρω οριςμοφσ. ε καμία
περίπτωςθ δεν περιλαμβάνονται οικονομικά ςτοιχεία επί
τθσ τεχνικισ προςφοράσ του υποψθφίου Αναδόχου.
9.7. α) ε περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ παράδοςθσ του κάκε
ςκάφουσ ςφμφωνα με το χρονοδιάγραμμα παράδοςθσ, κα
επιβάλλονται ςτον προμθκευτι οι προβλεπόμενεσ από τον
Ν. 4412/2016 κυρϊςεισ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10. ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΡΟΣΤΗΙΞΗ
10.1. Ο Ανάδοχοσ δεςμεφεται για τθ δυνατότθτα
υποςτιριξθσ του υπό προμικεια ςκάφουσ και του

ΝΑΙ

NAI

ΝΑΙ

εξοπλιςμοφ του με ανταλλακτικά για τουλάχιςτον επτά (07)
ζτθ από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ περιόδου εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ. Προσ τοφτο, ο ανάδοχοσ με τθν τεχνικι
προςφορά του κα προςκομίςει βεβαίωςθ για επάρκεια
ανταλλακτικϊν για χρόνο τουλάχιςτον ίςο τθσ
προςφερόμενθσ περιόδου εγγυθμζνθσ λειτουργίασ
προςαυξθμζνο κατά επτά (07) ζτθ.

ΝΑΙ

10.2. ε περιπτϊςεισ όπου εξοπλιςμόσ δεν είναι πλζον
διακζςιμοσ από τον καταςκευαςτι (obsolete), ο Ανάδοχοσ
υποχρεοφται να παρζχει, ζναντι τιμιματοσ, αντίςτοιχο
εξοπλιςμό που κα αποκακιςτά πλιρωσ τθν επιχειρθςιακι
ικανότθτα και απόδοςθ του ςκάφουσ – εξοπλιςμοφ.

ΝΑΙ

10.3. Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ υποχρεοφται μαηί με τθν
οικονομικι του προςφορά να κατακζςει πλιρθ κατάλογο
ανταλλακτικϊν του ςκάφουσ και του εξοπλιςμοφ του,
ςυμπεριλαμβανομζνου κρίςιμων όμοιων, με τιμζσ κόςτουσ
που τυχόν απαιτείται να κατζχει θ Ανακζτουςα Αρχι,
προκειμζνου να εξαςφαλίηεται θ διακεςιμότθτα τθσ
παραγράφου 7.3 του παρόντοσ. ε καμία περίπτωςθ δεν
περιλαμβάνονται οικονομικά ςτοιχεία επί τθσ τεχνικισ
προςφοράσ του υποψθφίου Αναδόχου.

ΝΑΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11. ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ

ΝΑΙ

11.1. Θ Βιβλιογραφία κα είναι πλιρθσ, τελευταίασ ζκδοςθσ,
ςφμφωνα με τισ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ του ςκάφουσ και
του εξοπλιςμοφ του, ςτθν Αγγλικι ι Ελλθνικι γλϊςςα, κα
καλφπτει όλο τον παρεχόμενο δια τθσ παροφςθσ εξοπλιςμό
και κα καλφπτει όλα τα αντικείμενα που αφοροφν ςτθ
χριςθ του, ςτισ μζγιςτεσ επιχειρθςιακζσ του δυνατότθτεσ
και ςτθν επιπζδου1 (προλθπτικι ςυντιρθςθ) και 2
(εντοπιςμόσ βλάβθσ, αντικατάςταςθ LRU) ςυντιρθςι του.

ΝΑΙ

11.2. Ο Ανάδοχοσ εγγυάται τθν πλθρότθτα και τθν ορκότθτα
τθσ παρεχόμενθσ Βιβλιογραφίασ. Αν κατά τθ διάρκεια
ιςχφοσ τθσ παροφςασ φμβαςθσ διαπιςτωκεί από τθν
Ανακζτουςα Αρχι ι/και τον Ανάδοχο οποιαδιποτε ζλλειψθ
ι ςφάλμα ςτθν παραςχεκείςα Βιβλιογραφία, τότε ο
Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αποκαταςτιςει το ταχφτερο
δυνατό τθν ζλλειψθ ι το ςφάλμα με δικά του ζξοδα χωρίσ
οικονομικι επιβάρυνςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.

ΝΑΙ

11.3. Θ ανακεϊρθςθ τθσ Βιβλιογραφίασ κα γίνεται ςυνεχϊσ
όποτε απαιτείται κακ’ όλθ τθν περίοδο εγγφθςθσ του
εξοπλιςμοφ και περιλαμβάνεται ςτο κόςτοσ αρχικισ
προμικειασ. Οποτεδιποτε ο Ανάδοχοσ κρίνει ότι υπάρχει

ΝΑΙ

απαίτθςθ ανακεϊρθςισ τθσ κα κάνει τισ απαραίτθτεσ
ενζργειεσ ϊςτε τουλάχιςτον θ προςωρινι ανακεϊρθςι τθσ
να παραδοκεί ςτθν Ανακζτουςα Αρχι το αργότερο εντόσ
τριμινου από τθ δθμιουργία τθσ απαίτθςθσ. τθν αρχι κάκε
ζτουσ κα αποςτζλλονται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι οι μόνιμεσ
ανακεωριςεισ τθσ Βιβλιογραφίασ που προκφπτουν από τισ
προςωρινζσ ανακεωριςεισ τθσ προθγοφμενθσ χρονιάσ.
11.4. τθ Βιβλιογραφία κα περιλαμβάνεται πλιρθσ ςειρά
εγχειριδίων του καταςκευαςτι, ςτθν Ελλθνικι ι/και Αγγλικι
γλϊςςα, ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι (όπου
υφίςταται), θ οποία κα αξιοποιθκεί για τθν παροχι
εκπαίδευςθσ και κα περιλαμβάνει περιγραφι και
λεπτομζρειεσ καταςκευισ, εγκατάςταςθσ, χειριςμοφλειτουργίασ (operation instruction manual), ςυντιρθςθσ και
ανεφρεςθσ βλαβϊν (maintenance trouble shooting
manual), τα διαγράμματα δρομολόγθςθσ καλωδιϊςεων
(wiring diagrams manual) για το ςφνολο του
προςφερόμενου ςκάφουσ – εξοπλιςμοφ, που ςχεδίαςε,
καταςκεφαςε, εγκατζςτθςε και ζκεςε ςε λειτουργία ο
Ανάδοχοσ.

ΝΑΙ

11.5. Όταν δθμιουργοφνται βλάβεσ ι ηθμιζσ ςτο ςκάφοσ και
εξοπλιςμό τθσ παροφςασ προδιαγραφισ που οφείλονται ςε
ελλείψεισ ι λάκθ τθσ διατεκείςασ Βιβλιογραφίασ, τότε θ
επιςκευι ι θ αντικατάςταςθ του ςυμβατικοφ είδουσ γίνεται
με ευκφνθ και κόςτοσ του Αναδόχου.

ΝΑΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΡΟΤΥΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΡΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΝΑΙ

12.1. τθν τεχνικι προςφορά κα αναγράφονται το
ναυπθγείο (επωνυμία, διεφκυνςθ) και θ χϊρα καταςκευισ
του ςκάφουσ και του εξοπλιςμοφ.

ΝΑΙ

12.2. Με τθν τεχνικι προςφορά κα προςκομιςτεί γνιςιο
αντίγραφο ιςχφοντοσ Πιςτοποιθτικοφ υμμόρφωςθσ
υςτιματοσ Διαχείριςθσ Ποιότθτασ του Αναδόχου,
ςυνοδευόμενο από επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι
γλϊςςα, ςτθν περίπτωςθ που δεν είναι ςτα ελλθνικά,
ςφμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 ι νεότερο ι
ιςοδφναμο ι αυςτθρότερο, εκδοκζν από κατάλλθλο φορζα
διαπίςτευςθσ – κοινοποιθμζνο Οργανιςμό.

ΝΑΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13. ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗ

ΝΑΙ

13.1. Με μζριμνα και μζςα του Αναδόχου κα παραςχεκεί
εκπαίδευςθ ςτο προςωπικό τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ
ςχετικά με τθ λειτουργία, το χειριςμό, τθ ςυντιρθςθ και τισ

ΝΑΙ

επιςκευζσ των ςυςτθμάτων των ςκαφϊν, ςτθ βάςθ
αναλυτικοφ προγράμματοσ εκπαίδευςθσ που κα υποβλθκεί
από τον Ανάδοχο ςτθν Ανακζτουςα Αρχι προσ ζγκριςθ.
13.2. Θ εκπαίδευςθ κα είναι κεωρθτικι και πρακτικι (onthe-jobtraining), κα λάβει χϊρα ςτθν Ελλάδα ι ςτο
Εξωτερικό, ςε χϊρο που κα υποδείξει ο Ανάδοχοσ. Θ
εκπαίδευςθ κα είναι ςτθν Ελλθνικι ι Αγγλικι γλϊςςα. Θ
δαπάνθ μετακίνθςθσ – παραμονισ και εκπαίδευςθσ του
προςωπικοφ κα βαρφνει αποκλειςτικά τθν προμθκεφτρια
εταιρεία είτε είναι ςτο Εςωτερικό ι ςτο Εξωτερικό.

ΝΑΙ

13.3. ε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ δεν δφναται να
καλφψει το αντικείμενο τθσ εκπαίδευςθσ ςτθν Ελλάδα
υποχρεοφται με δικά του ζξοδα (μετάβαςθσ, επιςτροφισ,
διαμονισ, εκπαίδευςθσ) να αποςτείλει το προςωπικό τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ ςτο εξωτερικό προσ ολοκλιρωςθ τθσ
υποχρζωςισ του.

ΝΑΙ

13.4. Σο εκπαιδευόμενο προςωπικό κα αποτελείται από
μζλθ του πλθρϊματοσ των ςκαφϊν, τουλάχιςτον τρία
άτομα ανά ςκάφοσ. Επιπλζον κα παραςχεκεί εκπαίδευςθ
ςτο τεχνικό προςωπικό τθσ Τπθρεςίασ τουλάχιςτον ςε πζντε
(05) άτομα ςυνολικά (ςτο οποίο κα περιλαμβάνονται
τεχνικοί
τθλεπικοινωνιακοφ
–
ναυτιλιακοφ
–
ραδιοναυτιλιακοφ, μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ) ϊςτε να
είναι ςε κζςθ να εντοπίηουν/επιδιορκϊνουν τισ ςχετικζσ
βλάβεσ.

ΝΑΙ

13.5. Εντόσ είκοςι (20) θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ
φμβαςθσ ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλλει για
ζγκριςθ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι αναλυτικό πρόγραμμα
εκπαίδευςθσ, ανά κατθγορία εκπαιδευόμενου προςωπικοφ,
αντικείμενο εκπαίδευςθσ και διδακτικι ϊρα. Θ Ανακζτουςα
Αρχι εντόσ τριάντα (30) θμερϊν υποχρεοφται να εγκρίνει το
υποβλθκζν πρόγραμμα εκπαίδευςθσ εφόςον δεν υπάρχουν
παρατθριςεισ.

ΝΑΙ

13.6. Θ εκπαίδευςθ κα βαςίηεται ςτθν τελευταία
ενθμζρωςθ τθσ βιβλιογραφίασ/εγχειριδίων καταςκευαςτι
του εξοπλιςμοφ.

ΝΑΙ

13.7. Μετά το πζρασ τθσ εκπαίδευςθσ, ο Ανάδοχοσ κα
χορθγιςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι αντίςτοιχο Πιςτοποιθτικό
Ολοκλιρωςθσ Εκπαίδευςθσ (Certificate of Successful
Completion) για το προςωπικό που παρακολοφκθςε
επιτυχϊσ τθν εκπαίδευςθ, ξεχωριςτό για κάκε
εκπαιδευόμενο. Ειδικότερα για το τεχνικό προςωπικό που

ΝΑΙ

κα εκπαιδευτεί ςτθ ςυντιρθςθ του ςκάφουσ – εξοπλιςμοφ,
ςυμπεριλαμβανομζνου
του
τεχνικοφ
προςωπικοφ
τθλεπικοινωνιακοφ – ναυτιλιακοφ –ραδιοναυτιλιακοφ
εξοπλιςμοφ, κα δοκεί από τον Ανάδοχο πιςτοποιθτικό για
τθ δυνατότθτα εκτζλεςθσ των προβλεπομζνων Εργαςιϊν
υντιρθςθσ.
13.8. Θ παρεχόμενθ κεωρθτικι και πρακτικι εκπαίδευςθ
πρζπει ςε κάκε περίπτωςθ να εξαςφαλίηει ςτο
εκπαιδευμζνο προςωπικό τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ τθ
δυνατότθτα κατανόθςθσ και εκτζλεςθσ όλων των
διαδικαςιϊν χειριςμοφ-ςυντιρθςθσ που απαιτοφνται
προκειμζνου να εξαςφαλίηεται θ απρόςκοπτθ λειτουργία
του ςκάφουσ και του εξοπλιςμοφ ςτο ςφνολό τουσ.

ΝΑΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14. ΤΟΡΟΣ - ΧΟΝΟΔΙΑΓΑΜΜΑ ΡΑΑΔΟΣΗΣ
ΣΚΑΦΩΝ

ΝΑΙ

14.1. Σο ζργο τθσ παράδοςθσ του ςυνολικοφ αρικμοφ τριϊν
(03) ςκαφϊν κα ολοκλθρωκεί εντόσ δζκα (10) μθνϊν από
τθν επόμενθ τθσ υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. Ο Ανάδοχοσ
υποχρεοφται να παραδϊςει το πρϊτο ςκάφοσ τουλάχιςτον
εντόσ οκτϊ (08) μθνϊν από τθν επόμενθ υπογραφι τθσ
ςφμβαςθσ, το δεφτερο τουλάχιςτον εντόσ εννζα (09) μθνϊν
από τθν επόμενθ τθσ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ και το τρίτο
τουλάχιςτον εντόσ δζκα (10) μθνϊν από τθν επόμενθ
υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. Οι υπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ κα
παραςχεκοφν εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ παράδοςθσ
του πρϊτου ςκάφουσ. τον παραπάνω χρόνο δεν
περιλαμβάνεται ο χρόνοσ οριςτικισ παραλαβισ κακϊσ και
αυτόσ των τελικϊν δοκιμϊν. Παράδοςθ των ςκαφϊν ςε
ςυντομότερο χρόνο κα αξιολογθκεί κετικά, ςφμφωνα με
τον πίνακα κριτθρίων αξιολόγθςθσ.

ΝΑΙ
Να
δθλωκεί

14.2. Σόποσ παράδοςθσ όπου κα διενεργθκοφν οι τελικζσ
δοκιμζσ ορίηεται το λιμάνι του Πειραιά.

ΝΑΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15. ΑΡΟΚΛΙΣΕΙΣ - ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ

ΝΑΙ

15.1. Οτιδιποτε δεν αναφζρεται αναλυτικά ςτθν παροφςα
προδιαγραφι νοείται ότι κα υλοποιθκεί με τουσ ιςχφοντεσ
κανόνεσ τθσ τεχνικισ και ςφμφωνα με τισ ςφγχρονεσ
εξελίξεισ τθσ τεχνολογίασ ςτθν κατθγορία αυτι των ςκαφϊν.

ΝΑΙ

15.2. Όλοι οι όροι τθσ παροφςασ προδιαγραφισ είναι
απαράβατοι, επί ποινι αποκλειςμοφ, πλθν όςων
αναφζρονται ωσ προαιρετικά. Συχόν αποκλίςεισ κα γίνονται
δεκτζσ μόνο κατόπιν ζγγραφθσ ζγκριςθσ τθσ Ανακζτουςασ

ΝΑΙ

Αρχισ, εφόςον αυτζσ είναι τεκμθριωμζνα καλφτερεσ από τα
αναφερόμενα ςτθν παροφςα τεχνικι προδιαγραφι.
15.3. Όπου ςτθν παροφςα τεχνικι προδιαγραφι
αναφζρονται εμπορικζσ ονομαςίεσ ι τφποι, αποδεκτζσ κα
γίνονται
και οι προςφορζσ
που αναφζρονται
αποδεδειγμζνα ςε ιςοδφναμα υλικά ι προϊόντα.

ΝΑΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16
Πίνακασ Βακμολόγθςθσ
ΟΜΑΔΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Σα κριτιρια τεχνικισ αξιολόγθςθσ κατατάςςονται ςτισ ομάδεσ:
Α. Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν Ποιότθτασ και 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). 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 καλφπτονται εκτόσ από τισ υποχρεωτικζσ (απαράβατοι όροι)
και λοιπζσ απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ, ι/και υπερκαλφπτονται κάποιεσ από τισ υποχρεωτικζσ ι/και
λοιπζσ απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ. Θ ςυνολικι βακμολογία όπωσ προκφπτει από τον κατωτζρω τφπο
(1) κυμαίνεται από 100 ζωσ 120 βακμοφσ.
Για τισ παραπάνω ομάδεσ ορίηεται ςχετικόσ ςυντελεςτισ βαρφτθτασ που ανζρχεται ςε ποςοςτό επί
τοισ εκατό 20 και 80 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. »
ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
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.

Α/Α

ΚΙΤΗΙΑ Κάλυψθ τικζμενων προδιαγραφϊν
και απαιτιςεων

Συντελεςτισ
βαρφτθτασ
(ςν) (%)

Βακμολογία
(100-120)
(Κν)

Στακμιςμζνθ
Βακμολογία
(ςν*Κν)

Σχετικζσ
παράγραφοι

Αϋ ΟΜΑΔΑ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ ΡΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΡΟΔΟΣΗΣ
Τεχνικά Χαρακτθριςτικά
50

1.1

Ο
κινθτιρασ
κα
ζχει
ιπποδφναμθ ικανισ ιςχφοσ, κα
είναι νζασ τεχνολογίασ, ϊςτε
να
επιτυγχάνονται
οι
απαιτοφμενεσ
επιδόςεισ
ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ
τθσ παραγράφου 1.1.4. Σο
ςκάφοσ κα πρζπει να διατθρεί
για τουλάχιςτον τζςςερεισ (04)
ϊρεσ ταχφτθτα τουλάχιςτον
είκοςι (20) κόμβουσ με τρία
(03) άτομα πλιρωμα ςε ιρεμθ
κάλαςςα.
Τψθλότερθ
ταχφτθτα ςτο διάςτθμα των
τεςςάρων (04) ωρϊν ςυνεχοφσ
πλεφςθσ
κα
αξιολογθκεί
κετικά, ςφμφωνα με τον
πίνακα
κριτθρίων
αξιολόγθςθσ.
Σφνολο Βακμολογίασ Αϋ Ομάδασ

20
2.4.

20 %

Βϋ ΟΜΑΔΑ: ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΡΟΣΤΗΙΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗΣ
2

2.1

ΥΡΗΕΣΙΕΣ
Ο προμθκευτισ κα παρζχει
εγγυθμζνθ λειτουργία για
κάκε ςκάφοσ (όπωσ γάςτρα,
μπαλόνια) και το εξοπλιςμό
του (όπωσ λοιπό εξοπλιςμό,
μθχανζσ, ςυςκευζσ, δίκτυα
κλπ) κακϊσ και διατιρθςθσ
των
επιχειρθςιακϊν
δυνατοτιτων
του,
όπωσ
αναφζρονται ςτθν παροφςα
τεχνικι προδιαγραφι, ιςχφοσ
τουλάχιςτον τριϊν (03) ετϊν ι
750 ωρϊν λειτουργίασ Κυρίων
Μθχανϊν (όποιο ζρκει πρϊτο)
από
τθν
θμερομθνία
οριςτικισ,
ποιοτικισ
και

80

20

6.1.

ποςοτικισ παραλαβισ τουσ,
χωρίσ
καμία
οικονομικι
επιβάρυνςθ
για
τθν
Ανακζτουςα
Αρχι.
Μεγαλφτερο
χρονικό
διάςτθμα
εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ κα αξιολογθκεί
κετικά, ςφμφωνα με τον
πίνακα
κριτθρίων
αξιολόγθςθσ. Διευκρινίηεται
ότι κάκε επιπλζον ζτοσ
εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ
αντιςτοιχεί ςε 250 επιπλζον
ϊρεσ λειτουργίασ ΚΜ. Ο
χρόνοσ
εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ παφει να ιςχφει
όταν
ςυμπλθρωκοφν
τα
προςφερόμενα ζτθ ι οι ϊρεσ
λειτουργίασ ΚΜ αντίςτοιχα
(ότι ζρκει πρϊτο).

2.2

Σο ζργο τθσ παράδοςθσ του
ςυνολικοφ αρικμοφ τριϊν (03)
ςκαφϊν κα ολοκλθρωκεί
εντόσ δζκα (10) μθνϊν από
τθν επόμενθ τθσ υπογραφι
τθσ ςφμβαςθσ. Ο Ανάδοχοσ
υποχρεοφται να παραδϊςει το
πρϊτο ςκάφοσ τουλάχιςτον
εντόσ οκτϊ (08) μθνϊν από
τθν επόμενθ υπογραφι τθσ
ςφμβαςθσ,
το
δεφτερο
τουλάχιςτον εντόσ εννζα (09)
μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ
υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ και
το τρίτο τουλάχιςτον εντόσ
δζκα (10) μθνϊν από τθν
επόμενθ υπογραφισ τθσ
ςφμβαςθσ. Οι υπθρεςίεσ
εκπαίδευςθσ κα παραςχεκοφν
εντόσ
του
χρονικοφ
διαςτιματοσ παράδοςθσ του
πρϊτου
ςκάφουσ.
τον
παραπάνω
χρόνο
δεν
περιλαμβάνεται ο χρόνοσ
οριςτικισ παραλαβισ κακϊσ
και αυτόσ των τελικϊν
δοκιμϊν. Παράδοςθ των

60

14.1.

ςκαφϊν ςε ςυντομότερο
χρόνο κα αξιολογθκεί κετικά,
ςφμφωνα με τον πίνακα
κριτθρίων αξιολόγθςθσ.
Σφνολο Βακμολογίασ Βϋ Ομάδασ
ΣΥΝΟΛΟ

80%
100

U=

Για τθν επιλογι τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ αξιολογοφνται μόνο οι
προςφορζσ που ζχουν κρικεί τεχνικά αποδεκτζσ και είναι ςφμφωνεσ με τουσ λοιποφσ όρουσ τθσ
Διακιρυξθσ.
Πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά είναι εκείνθ που παρουςιάηει τον μικρότερο
λόγο τθσ προςφερκείςασ τιμισ προσ τθν βακμολογία τθσ (ιτοι αυτι ςτθν οποία το Λ είναι ο
μικρότεροσ αρικμόσ), ςφμφωνα με τον ακόλουκο τφπο:

Λ=

Προςφερκείςα τιμι
Σελικι βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ

ΥΡΟΕΙΔΟΣ ΣΤϋ
ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ
«Ρρομικεια ενόσ (01) ςκάφουσ με αεροκάλαμο & εξωλζμβιο κινθτιρα»
ΧΑΑΚΤHΙΣΤΙΚΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ

1.1. ΣΚΟΡΟΣ – ΑΡΟΣΤΟΛΗ ΣΚΑΦΩΝ

ΑΡΑΙΤΗΣΗ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

1.1.1. Θ παροφςα τεχνικι προδιαγραφι ςκοπό ζχει να
καλφψει τισ βαςικζσ απαιτιςεισ τθσ Τπθρεςίασ για τθν
προμικεια ενόσ (01) καινοφργιου και αμεταχείριςτου
ςκάφουσ με αεροκάλαμο, ολικοφ μικουσ από ζξι μζτρα
(06,00) μζτρα ζωσ ζξι μζτρα και είκοςι εκατοςτά (06,20)
μζτρα. Σο ταχφπλοο περιπολικό ςκάφοσ, εφεξισ ςκάφοσ, κα
αποτελεί παρακολοφκθμα (TENDER) του Πλοίου Ανοικτισ
Θαλάςςθσ-050 (Π.Α.Θ./Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ.-050).

NAI

1.1.2. Οι τεχνικζσ απαιτιςεισ που ακολουκοφν αναφζρονται
ςε κάκε ςκάφοσ.

ΝΑΙ

1.1.3. Σα υλικά καταςκευισ του ςκάφουσ και του
εξοπλιςμοφ του κα είναι καινοφργια, αμεταχείριςτα,
ςφγχρονθσ καταςκευισ και τεχνολογίασ, πλιρωσ
λειτουργικά και ειδικά ςχεδιαςμζνα και μελετθμζνα για να
αντιμετωπίηουν το κφμα, αναπτφςςοντασ υψθλζσ ταχφτθτεσ.

ΝΑΙ

1.1.4. Σο ςκάφοσ κα μπορεί να επιχειρεί κάτω από
δυςμενείσ καιρικζσ ςυνκικεσ είτε αυτόνομα ωσ μονάδα, είτε
ςε ςυνεργαςία με τα άλλα επιχειρθςιακά μζςα του
Λιμενικοφ ϊματοσ - Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ (Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ.),
όπωσ αεροπλάνα, ελικόπτερα, πλοία ανοιχτισ καλάςςθσ,
ναυαγοςωςτικά ςκάφθ κακϊσ και με τα επιχειρθςιακά μζςα
των κρατϊν – μελϊν Ε.Ε., προκειμζνου να βελτιϊςει τθν
επιχειρθςιακι αποτελεςματικότθτα και τθν ικανότθτα
ανταπόκριςθσ ςτισ επιχειρθςιακζσ ανάγκεσ που αφοροφν
τθν Εκνικι Αςφάλεια τθσ χϊρασ και τθσ προάςπιςθσ των
ελλθνικϊν καλαςςίων ςυνόρων.

ΝΑΙ

1.1.5. Ο ςχεδιαςμόσ και θ καταςκευι του ςκάφουσ να φζρει
τθν ζγκριςθ και παρακολοφκθςθ Αναγνωριςμζνου
Οργανιςμοφ εφεξισ (Α.Ο.) από τθν Ελλθνικι Αρχι μζλουσ
του I.A.C.S.

ΝΑΙ

ΑΡΑΝΤΗΣΗ

ΡΑΑΡΟΜΡΗ

1.1.6. Σο ςκάφοσ κα είναι κατάλλθλο για εκτζλεςθ
αποςτολϊν:

ΝΑΙ

1.1.6.1. κάλυψθσ επιχειρθςιακϊν αναγκϊν που αφοροφν
τθν Εκνικι Άμυνα τθσ χϊρασ και τθσ προάςπιςθσ των
ελλθνικϊν καλαςςίων ςυνόρων.

ΝΑΙ

1.1.6.2. ζρευνασ - διάςωςθσ (παροχι βοικειασ ςε
κινδυνεφοντα ςτθν κάλαςςα άτομα, πλοία, πλοιάρια,
λζμβουσ ι άλλα καλάςςια μζςα και αεροςκάφθ).

ΝΑΙ

1.1.6.3. αςφάλειασ ναυςιπλοΐασ.

ΝΑΙ

1.1.6.4. επιτιρθςθσ,
αςτυνόμευςθσ, πρόλθψθσ και
καταςτολισ κάκε παράνομθσ πράξθσ ςτον καλάςςιο χϊρο
(π.χ. παράνομθ είςοδοσ προςϊπων, τρομοκρατία,
ναρκωτικά, λακρεμπορία, όπλα, αμμολθψία, ςπογγαλιεία,
αρχαιοκαπθλία, ζλεγχοσ ταχυπλόων ςκαφϊν, λακρεμπόριο,
υποβρφχιεσ δραςτθριότθτεσ κ.λπ).

ΝΑΙ

1.1.6.5. πρόλθψθσ και
ρφπανςθσ τθσ κάλαςςασ.

ΝΑΙ

αντιμετϊπιςθσ

περιςτατικϊν

1.1.6.6. διενζργειασ νθοψιϊν.
1.1.6.7. κάλυψθσ επιχειρθςιακϊν αναγκϊν που άπτονται των
αρμοδιοτιτων και υποχρεϊςεων του Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ., κακϊσ
επίςθσ ςε κζματα δθμόςιασ τάξθσ και κρατικισ αςφάλειασ
γενικότερα.
1.1.6.8. επιτιρθςθσ,
αςτυνόμευςθσ, πρόλθψθσ και
καταςτολισ κάκε παράνομθσ πράξθσ ςτον καλάςςιο χϊρο
αναφορικά με το αντικείμενο τθσ αλιείασ.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

1.1.7. Σο ςκάφοσ να ζχει τθν απαραίτθτθ πλευςτότθτα ζτςι
ϊςτε ακόμθ και αν κατακλυςτεί από νερά να ζχει τθν
ικανότθτα να παραμείνει ςτθν επιφάνεια του φδατοσ με τα
μπλοκ των κινθτιρων πάνω από τθν επιφάνεια του νεροφ
ζτςι ϊςτε να μπορεί να κινθκεί αυτοδφναμα.

ΝΑΙ

1.1.8. Οτιδιποτε δεν αναφζρεται ςτθν παροφςα
προδιαγραφι και είναι απαραίτθτο για τθν καταςκευι, τον
εξοπλιςμό και τθν αςφάλεια του ςκάφουσ κα τοποκετείται
από τον προμθκευτι δίχωσ οικονομικι επιβάρυνςθ για τθν
Ανακζτουςα Αρχι.

ΝΑΙ

1.1.9. Σα υλικά καταςκευισ κα ςυνοδεφονται από τισ
απαραίτθτεσ πιςτοποιιςεισ / βεβαιϊςεισ καταλλθλότθτασ,
όπου αυτό απαιτείται από τθν παροφςα προδιαγραφι.

ΝΑΙ

1.1.10. Όλα τα μεταλλικά υλικά και μεταλλικζσ επιφάνειεσ
του ςκάφουσ κα είναι ανοξείδωτα.

ΝΑΙ

1.1.11. Οι εγκαταςτάςεισ και το προςωπικό του αναδόχου
όπου κα καταςκευαςτεί εξ’ ολοκλιρου το ςκάφοσ κα πρζπει
να είναι κατάλλθλα για τθ ναυπιγθςθ ςκαφϊν τθσ
κατθγορίασ του προςφερόμενου ςκάφουσ, τοφτου
αποδεικνυόμενου με πιςτοποιθτικό του Α.Ο. τθσ
παραγράφου 1.1.5 (καταςκευι ςε ςυνκικεσ αυςτθρά
ελεγχόμενθσ κερμοκραςίασ, υγραςίασ). Επίςθσ οι
εγκαταςτάςεισ του καταςκευαςτι να ζχουν άδεια
λειτουργίασ από αρμόδια αρχι που να είναι απολφτωσ
ςυναφισ με το αντικείμενο. Αντίγραφα τθσ εν λόγω άδειασ
και του εν λόγω πιςτοποιθτικοφ κα προςκομιςτοφν με τθν
τεχνικι προςφορά.

ΝΑΙ

1.1.12. Σο προςφερόμενο ςκάφοσ κα πρζπει να είναι
πιςτοποιθμζνο κατ’ ελάχιςτο με CE κατθγορίασ Β ςφμφωνα
με τθν Ευρωπαϊκι Οδθγία 2013/53/ΕΕ όπωσ ζχει
τροποποιθκεί και ιςχφει (ανοιχτισ κάλαςςασ), οκτϊ (08)
μποφόρ, προερχόμενο από Αναγνωριςμζνο Οργανιςμό από
τθν Ελλθνικι Αρχι, μζλουσ του I.A.C.S. Σο πιςτοποιθτικό κα
προςκομιςτεί με τθν παράδοςθ ζκαςτου ςκάφουσ.

ΝΑΙ

1.1.13. Κάκε τεχνικι προςφορά κα ςυνοδεφεται από
λεπτομερι περιγραφι του ςκάφουσ και των ναυπθγικϊν
χαρακτθριςτικϊν του, τα απαραίτθτα ςχζδια και τισ
προδιαγραφζσ των υλικϊν καταςκευισ και όλων των
αντικειμζνων που κα αποτελζςουν μζροσ τθσ καταςκευισ
και του εξοπλιςμοφ του ςκάφουσ. Ειδικότερα, θ τεχνικι
προςφορά κα ςυνοδεφεται από:

NAI

1.1.13.1. χζδιο γενικισ διάταξθσ, όπου να φαίνεται θ
διάταξθ όλων των χϊρων, χωρθτικοτιτων δεξαμενϊν και
εξαρτθμάτων με λεπτομζρειεσ.

NAI

1.1.13.2. χζδιο ανζλκυςθσ - ανακρζμαςθσ - ρυμοφλκθςθσ
ςκάφουσ.

NAI

1.1.13.3. χζδια όλων των δικτφων του ςκάφουσ.

NAI

1.1.13.4. χζδιο μζςθσ
καταςκευαςτικό ςχζδιο.

και

διαμικουσ

τομισ

&

1.1.13.5. Σα ςχζδια των παραγράφων από 1.1.13.1 ζωσ
1.1.13.4 κα πρζπει να είναι κατάλλθλα διαςταςιοποιθμζνα
τουλάχιςτον υπό κλίμακα 1:25.

NAI

NAI

1.1.13.6. Διλωςθ του υποψιφιου αναδόχου για τον τφπο
των κινθτιρων, με τον οποίο επιτυγχάνονται οι βζλτιςτεσ
επιδόςεισ του ςκάφουσ, οι οποίεσ κα δθλωκοφν ςφμφωνα
με τισ παραγράφουσ 2.8, 2.9 και 2.10.

NAI

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΣΚΑΦΟΣ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑ -ΜΕΓΕΘΗ

ΝΑΙ

2.1 Σο ολικό μικοσ του ςκάφουσ να ανζρχεται τουλάχιςτον
από επτά μζτρα και τριάντα από ζξι μζτρα (06,00) μζτρα ζωσ
ζξι μζτρα και είκοςι εκατοςτά (06,20). Σο μζγιςτο ολικό
μικοσ του ςκάφουσ δεν κα υπερβαίνει τα ζξι μζτρα και
είκοςι εκατοςτά (06,20).
2.2. Σο ολικό πλάτοσ να ανζρχεται από δφο μζτρα (2,00)
μζτρα ζωσ δφο μζτρα και ςαράντα εκατοςτά (2,40). Σο ολικό
πλάτοσ του ςκάφουσ δεν κα υπερβαίνει τα δφο μζτρα και
ςαράντα εκατοςτά (2,40).
2.3. Ο αρικμόσ των επιβαινόντων κα είναι τουλάχιςτον
πζντε (05) άτομα. Οι δφο (02) τουλάχιςτον κζςεισ κα πρζπει
να είναι κατάλλθλεσ και να φζρουν αντικραδαςμικά
κακίςματα με τισ απαιτοφμενεσ ηϊνεσ πρόςδεςθσ
τουλάχιςτον τεςςάρων (04) ςθμείων.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

NAI

2.4. Οι κινθτιρεσ κα ζχουν ιπποδφναμθ ικανισ ιςχφοσ , κα
είναι νζασ τεχνολογίασ, ϊςτε να επιτυγχάνονται οι
απαιτοφμενεσ επιδόςεισ. Οι εξωλζμβιοι κινθτιρεσ κα πρζπει
να είναι ναυτικοφ τφπου.

ΝΑΙ

2.5. Σο ςκάφοσ κα ζχει πλιρθ επιχειρθςιακι ικανότθτα ςε
κατάςταςθ καλάςςθσ (Sea State) κατά Douglas τζςςερα (04)
ςτθν ανοικτι κάλαςςα ςε όλεσ τισ διευκφνςεισ ανζμου και
ςε μετωπικοφσ και εγκάρςιουσ κυματιςμοφσ.

ΝΑΙ

2.6. Θ επιβιωςιμότθτα του ςκάφουσ κα είναι
εξαςφαλιςμζνθ ςε κατάςταςθ καλάςςθσ (Sea State) κατά
Douglas τουλάχιςτον ζξι (06) ςτθν ανοικτι κάλαςςα.

ΝΑΙ

2.7. Σο ςκάφοσ κα πρζπει να είναι ικανό να πλζει με κενοφσ
από αζρα αεροκαλάμουσ και ςτα ζξι (06) μποφόρ.

ΝΑΙ

2.8. Θ ακτίνα ενεργείασ του ςκάφουσ κα είναι τουλάχιςτον
100 ναυτικά μίλια με τθν υπθρεςιακι ταχφτθτα του
ςκάφουσ ςε κατάςταςθ πλιρουσ φόρτου. Προσ τοφτο, το
ςκάφοσ κα φζρει κατάλλθλθ/εσ δεξαμενι/ζσ καυςίμου
προκειμζνου ανταποκρίνεται/ονται ςε ανωτζρω απαίτθςθ
και προςαυξανόμενθ/εσ 15 % επιπλζον για λόγουσ
αςφάλειασ.

ΝΑΙ

2.9. Θ υπθρεςιακι ταχφτθτα του ςκάφουσ, με τθν οποία
υπολογίηεται θ ακτίνα ενεργείασ, κα είναι τουλάχιςτον
τριάντα πζντε (35) κόμβοι ςτο 80 % τθσ μζγιςτθσ ςυνεχοφσ
ιςχφοσ των κινθτιρων, ςε κατάςταςθ πλιρουσ φόρτου με
τζςςερα (04) άτομα και με κακαρι γάςτρα και ςε ιρεμθ
κάλαςςα (κατάςταςθ κάλαςςασ 0-2 κατά Douglas).
Τψθλότερθ ταχφτθτα κα αξιολογθκεί κετικά, ςφμφωνα με
τον πίνακα κριτθρίων αξιολόγθςθσ.
2.10. Θ μζγιςτθ ταχφτθτα του ςκάφουσ ςτισ δοκιμζσ κα είναι
τουλάχιςτον ςαράντα πζντε (45) κόμβοι ςτο 95% τθσ
μζγιςτθσ ςυνεχοφσ ιςχφοσ των κινθτιρων, ςε κατάςταςθ
πλιρουσ φόρτου με τζςςερα (04) άτομα και με κακαρι
γάςτρα και ςε ιρεμθ κάλαςςα (κατάςταςθ κάλαςςασ 0-2
κατά Douglas). Τψθλότερθ ταχφτθτα κα αξιολογθκεί κετικά,
ςφμφωνα με τον πίνακα κριτθρίων αξιολόγθςθσ.

ΝΑΙ
Να
δθλωκεί

ΝΑΙ
Να
δθλωκεί

2.11. Σο ςυνολικό βάροσ του ςκάφουσ δεν κα υπερβαίνει τα
χίλια εννιακόςια κιλά (1.900 Kg), με γεμάτεσ δεξαμενζσ
καυςίμου ςτο 100% και με δφο άτομα (ςυνολικοφ βάρουσ
150 Kg). Σα ανωτζρω κα τεκμθριϊνονται από τον
υποψιφιο ανάδοχο με τθν κατάκεςθ τθσ τεχνικισ
προςφοράσ.

NAI

2.12. Αεροκάλαμοσ:

ΝΑΙ

2.12.1. Ο αεροκάλαμοσ να διακζτει τουλάχιςτον ζξι (06)
ςτεγανά διαμερίςματα με βαλβίδα πλιρωςθσ ςε κάκε ζνα
από αυτά.

ΝΑΙ

2.12.2. Ο αεροκάλαμοσ του ςκάφουσ κα είναι
καταςκευαςμζνοσ από φφαςμα ενιςχυμζνο με δφο (02)
ομοιόμορφα ςτρϊματα εξωτερικά, ζνα (01) από CSM και
ζνα (01) POLYCHLOROPRENE και δφο (02) ομοιόμορφα
ςτρϊματα εςωτερικά από POLYCHLOROPRENE, ενδιάμεςα
αυτϊν κα υπάρχει φφλλο πολυεςτζρα ι KEVLAR ι
ιςοδφναμο υλικό. Να αναφερκεί θ ακριβισ ςφνκεςθ
καταςκευισ του αεροκαλάμου.

NAI

2.12.3. Σο υλικό του αεροκαλάμου του ςκάφουσ κα είναι
μεγάλθσ αντοχισ και ανκεκτικό ςε τριβζσ, καιρικζσ
ςυνκικεσ, ςε διάρρθξθ, ςχιςμι και πρόςκρουςθ και δεν κα
φκείρεται εφκολα από τθσ καταπονιςεισ που προκαλοφνται
κατά τθ χρθςιμοποίθςθ μζςα ςτο νερό, τθν ανζλκυςθ και
τθν κακζλκυςθ του ςκάφουσ.

ΝΑΙ

2.12.4. Ο πολυεςτζρασ του υφάςματοσ κα ζχει γραμμικι
πυκνότθτα τουλάχιςτον χίλια εξακόςια εβδομιντα (1.670)

ΝΑΙ

dtex.
2.12.5. ε όλεσ τισ ραφζσ εςωτερικά και εξωτερικά κα
υπάρχουν προςτατευτικζσ ταινίεσ από το ίδιο υλικό που
είναι καταςκευαςμζνοσ ο αεροκάλαμοσ, πλάτουσ πζντε (05)
- ζξι (06) εκατοςτϊν. Όλεσ οι κολλιςεισ κα είναι εν ψυχρϊ
ςτθν πρφμνθ, ςτο κάτω μζροσ του αεροκαλάμου. Θα
υπάρχει ενίςχυςθ από το ίδιο υλικό καταςκευισ,
τριγωνικοφ ςχιματοσ, μικουσ τουλάχιςτον 1,60 μζτρων.

ΝΑΙ

2.12.6. το πλευρικό εξωτερικό μζροσ του αεροκαλάμου
κατά το διάμθκεσ του ςκάφουσ κα υφίςτανται κατάλλθλοι
διπλοί προςκρουςτιρεσ (κυματοκραφςτεσ) από PVC ι
NEOPRENE πλάτουσ εννζα (09) εκατοςτϊν τουλάχιςτον και
πάχουσ δφο (02) εκατοςτϊν τουλάχιςτον, τόςο για τθν
εκτροπι των κυμάτων όςο και τθν προςταςία του ςκάφουσ
από εκδορζσ τθσ πλευρικζσ ςυγκροφςεισ.

ΝΑΙ

2.12.7. Ο αεροκάλαμοσ κα είναι μονοκόμματοσ, χωρίσ
εγκάρςιεσ ενϊςεισ και κα ζχει ικανό αρικμό βαλβίδων
πλιρωςθσ, μία για κάκε διαμζριςμα.

ΝΑΙ

2.12.8. Σο χρϊμα του αεροκαλάμου κακϊσ και
επιπρόςκετεσ ςθμάνςεισ επί του ςκάφουσ κα κακοριςτοφν
από τθν Ανακζτουςα Αρχι κατά τθν υπογραφι τθσ
φμβαςθσ.

ΝΑΙ

2.12.9. Ο αεροκάλαμοσ να διακζτει, κατά μικοσ τθσ
κορυφισ του, αντιολιςκθτικά και ανκεκτικά ςτθν ςκλθρι
χριςθ επικζματα, για τθν επιβίβαςθ – αποβίβαςθ ανδρϊν
ςτο ςκάφοσ, αλλά κυρίωσ για τθν επιβίβαςθ – αποβίβαςθ
ανδρϊν ςε πλοίο κατά τθν διενζργεια νθοψίασ, όπου
απαιτείται θ αναμονι επί του αεροκαλάμου με πλιρθ
ατομικό φόρτο για τθν διενζργεια τθσ επιχείρθςθσ.
Περιμετρικά του αερικαλάμου

ΝΑΙ

2.12.10. Σο πιςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ από Α.Ο. μζλοσ
I.A.C.S. για το υλικό του αεροκαλάμου απαιτείται να
υποβλθκεί με τθν τεχνικι προςφορά.

ΝΑΙ

2.12.11. το εξωτερικό μζροσ του αεροκαλάμου και
εκατζρωκεν των πλευρϊν του ςκάφουσ κα υπάρχει
ςχοινοφόροσ, που να δθμιουργεί ηϊνεσ ανακρζμαςθσ και
περιςυλλογισ προςωπικοφ από τθν κάλαςςα.
2.13. Γάςτρα:

ΝΑΙ

2.13.1. Σο υλικό καταςκευισ τθσ γάςτρασ του ςκάφουσ κα

ΝΑΙ

είναι από ειδικά ενιςχυμζνα ςυνκετικά υλικά (HIGH TECH
COMPOSITE MATERIAL-KEVLAR) ι FRP-GRP ι ςυνδυαςμό των
ανωτζρω υλικϊν, με ενδυναμϊςεισ, ςφμφωνα με τα
εγκεκριμζνα
από
τον
Α.Ο.
καταςκευαςτικά
(CONSTRUCTIONAL) ςχζδια. Θ ρθτίνθ και τα υαλοχφάςματα
που κα χρθςιμοποιθκοφν κα είναι αρίςτθσ ποιότθτασ και κα
ςυνοδεφονται από τα απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά, κατά το
ςτάδιο υποβολισ τθσ τεχνικισ προςφοράσ. Να αναφερκεί
ρθτά το υλικό καταςκευισ.
2.13.2. Οι ρθτινικζσ επιςτρϊςεισ τθσ γάςτρασ και ο
πολυμεριςμόσ τθσ πρζπει να καταςκευαςτοφν ςε
ενδεδειγμζνεσ ςυνκικεσ κερμοκραςίασ και υγραςίασ, ϊςτε
να επιτευχκοφν οι μζγιςτεσ δυνατζσ αντοχζσ. Μζκοδοσ
καταςκευισ τφπου «INFUSION» κα αξιολογθκεί κετικά,
ςφμφωνα με τον πίνακα κριτθρίων αξιολόγθςθσ.

ΝΑΙ
Να
δθλωκεί

2.13.3. Σο χρϊμα τθσ γάςτρασ – ςκάφουσ κα κακοριςτεί από
τθν Ανακζτουςα Αρχι κατά τθν υπογραφι τθσ φμβαςθσ.

ΝΑΙ

2.13.4. Σο STRIGER (ςαςί) τθσ λζμβου, τα ςτεγανά, τα
διαχωριςτικά, το πάτωμα κα είναι καταςκευαςμζνα από
ελαφριά ςυνκετικά υλικά. Να αναφερκεί το υλικό
καταςκευισ κακενόσ εκάςτου.

ΝΑΙ

2.13.5. Θ γάςτρα κα πρζπει να είναι τφπου Deep (V).

ΝΑΙ

2.13.6. Σο ςκάφοσ κα πρζπει να φζρει τουλάχιςτον τρεισ
(03) αντλίεσ αντλιςεωσ υδάτων εκ των οποίων οι δφο (02)
κα
είναι θλεκτροκίνθτεσ,
δυνατότθτασ άντλθςθσ
3
τουλάχιςτον τεςςάρων (04) m /h ζκαςτθ, με χειριςμό από
τθν κονςόλα και θ άλλθ κα είναι χειροκίνθτθ. Να αναφερκεί
ο καταςκευαςτισ και το μοντζλο.

ΝΑΙ

2.13.7. Θ πλϊρθ του ςκάφουσ κα πρζπει να φζρει ειδικι
πρόςκετθ (εκτόσ του αεροκαλάμου), ενιςχυμζνθ καταςκευι
από ελαςτικό ςυμπαγζσ υλικό ςτο τελείωμα τθσ που κα
εδράηεται ςτθ γάςτρα του ςκάφουσ για κάκετθ επαφι με
πλοίο, ςτακεροποιθμζνθ επαφι με πλοίο και ενδεχόμενθ
ϊκθςθ αντικειμζνων.

ΝΑΙ

2.13.8. Επί του ςκάφουσ να υπάρχει τουλάχιςτον ζνασ (01)
ςτεγανόσ αποκθκευτικόσ χϊροσ.

ΝΑΙ

2.14. Όλεσ οι κυρίδεσ εντόσ του ςκάφουσ κα είναι
καταςκευαςμζνεσ από GRP ι υλικό ιςοδφναμθσ αντοχισ και
κα είναι απολφτωσ ςτεγανζσ. Να αναφερκεί το υλικό
καταςκευισ.

ΝΑΙ

2.15. Σο κατάςτρωμα του ςκάφουσ κα είναι κατάλλθλο για
τθσ ανάγκεσ ςκαφϊν ανάλογου τφπου. Θα διαςφαλίηεται (α)
θ αντιολιςκθτικότθτα, (β) θ ταχεία αποςτράγγιςθ των
υδάτων, (γ) θ προςταςία δικτφων και ςωλθνϊςεων, εν
κινιςει και εν ςτάςθ, ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ απρόςκοπτθ
κυκλοφορία επί αυτοφ.

ΝΑΙ

2.16. Σα δάπεδα των χϊρων του ςκάφουσ που κα
χρθςιμοποιοφνται για τθν διζλευςθ ι και εργαςία του
πλθρϊματοσ κα ζχουν αντιολιςκθτικι επιφάνεια.

ΝΑΙ

2.17. Θα υπάρχει ςφςτθμα προςταςίασ από θλεκτρόλυςθ
όλων των μεταλλικϊν μερϊν και εξαρτθμάτων των ςκαφϊν,
ςφμφωνα με ειδικι μελζτθ εγκεκριμζνθ από διπλωματοφχο
ναυπθγό – μθχανολόγο μθχανικό, εγγεγραμμζνο μζλοσ ΣΕΕ.

ΝΑΙ

2.18. Θα υπάρχει ςφςτθμα ανακρεμάςεωσ μονοφ ςθμείου
επί του ςκάφουσ, ςυμβατό με τισ διαςτάςεισ και τισ
ικανότθτεσ του ςυςτιματοσ ανζλκυςθσ/κακζλκυςθσ που
διακζτει το μθτρικό πλοίο. Σο προαναφερκζν ςφςτθμα κα
είναι κατάλλθλα ςχεδιαςμζνο ϊςτε κατά τθν ανακρζμαςθ
να επιτυγχάνεται θ ομαλι/αςφαλισ κακζλκυςθ του
ςκάφουσ από το υπάρχον ςφςτθμα του ΠΑΘ/Λ-ΕΛ.ΑΚΣ.-050
ςτθν επιφάνεια τθσ κάλαςςασ.

ΝΑΙ

2.19. Θα υπάρχουν ανοίγματα με ςτεγανό κάλυμμα επί του
καταςτρϊματοσ χωρίσ προεξοχζσ, κατάλλθλα για τον άμεςο
ζλεγχο των εςωτερικϊν χϊρων τθσ γάςτρασ με διατάςεισ τισ
ελάχιςτεσ απαιτοφμενεσ για το ςκοπό αυτό. Σα ανοίγματα
αυτά κα φζρουν καλφμματα ιςοδφναμου αντοχισ και
ςτεγανότθτασ με το κατάςτρωμα.

ΝΑΙ

2.20. Σο ςκάφοσ κα φζρει κονςόλα χειριςμοφ που κα μπορεί
να δεχκεί όλα τα απαραίτθτα όργανα ελζγχου και χειριςμοφ
των μθχανϊν, ςυςςωρευτϊν, δεξαμενϊν καυςίμου, το
υδραυλικό τιμόνι, τα ςυςτιματα ναυτιλίασ με τισ οκόνεσ
επιλογϊν για Plotter – GPS – Radar – AIS, τον
τθλεπικοινωνιακό εξοπλιςμό (Π/ΔVHF/DSC), τουσ διακόπτεσ
λειτουργίασ, κακϊσ και τουσ απαραίτθτουσ ρευματοδότεσ.
Όλα τα όργανα και οι διακόπτεσ κα είναι ναυτικοφ τφπου και
υδατοςτεγανοί με προδιαγραφζσ κατά τουλάχιςτον (IP66). Θ
κονςόλα κα διακζτει πρόςκετο ρυκμιηόμενθσ ζνταςθσ
φωτιςμό, χειρολαβζσ για τθ ςυγκράτθςθ του πλθρϊματοσ
κα αλεξινεμο. Θ κονςόλα κα φζρει ςε κατάλλθλο ςθμείο
ικανϊν διαςτάςεων υδατοςτεγζσ αςφαλιηόμενο καπάκι για
τθν επικεϊρθςθ των διαφόρων μθχανιςμϊν του εςωτερικοφ
τθσ. Για τθν προςταςία τθσ κονςόλασ κα διατεκεί κάλυμμα

ΝΑΙ

από αδιάβροχο υλικό υψθλισ αντοχισ.
2.21. Επί του ςκάφουσ κα υπάρχει αναδιπλοφμενθ διάταξθ
Roll Bar. Σο υλικό καταςκευισ κα πρζπει να είναι από
ανοξείδωτο μεταλλικό υλικό. Να λθφκεί κάκε μζριμνα από
τον Ανάδοχο ϊςτε θ καταςκευι του Roll Bar να μθν
δθμιουργεί προβλιματα και να μθν εμποδίηει τθν
κακζλκυςθ και ανζλκυςθ του ςκάφουσ από τθν κζςθ
ςτοιβαςίασ του με τθν υπάρχουςα επωτίδα (καπόνι) ταχείασ
άφεςθσ/ανάκτθςθσ του ΠΑΘ/Λ-ΕΛ.ΑΚΣ. 050. Σο Roll Bar κα
πρζπει να καταςκευαςκεί κατά τζτοιο τρόπο ϊςτε να
εξαςφαλίηεται θ μζγιςτθ δυνατι αντοχι του με το
μικρότερο δυνατό βάροσ. Επί του Roll Bar κα τοποκετθκοφν
οι κεραίεσ τθλεπικοινωνίασ (θ/οι κεραία/εσ του Π/ΔVHF/DSC
κα πρζπει να είναι αφαιροφμενθ/εσ και αναδιπλοφμενθ/εσ),
θ κεραία του Radar, οι φανοί ναυςιπλοΐασ, ο προβολζασ
ζρευνασ, φωτεινι μπάρα χαμθλοφ προφίλ τφπου LED μπλεκόκκινου φωτιςμοφ με γωνία κζαςθσ 360o μοιρϊν και
ςτεγανότθτα κατάλλθλθ για χριςθ ςε ςκάφοσ, με
κατάλλθλθ ςειρινα αςτυνομικοφ τφπου. Θ ςειρινα να ζχει
ιςχφ τουλάχιςτον 95db ςε απόςταςι δφο (02) μζτρων. Σο
ςκάφοσ κα φζρει κατάλλθλθ μεγαφωνικι εγκατάςταςθ που
κα περιλαμβάνει θχείο και μικρόφωνο. Θα φζρει
τουλάχιςτον ζνα (01) θχείο εκπομπισ ιχου όπου κα ζχει
ιςχφ τουλάχιςτον 100 Watts/ζκαςτο και να τοποκετθκεί ςε
κατάλλθλο ςθμείο επί του ςκάφουσ. Θ ζνταςθ εξόδου του
ιχου από το θχείο να μθν είναι μικρότερθ από 100db, ςε
απόςταςθ (02) μζτρων από το θχείο. Επιπρόςκετα κα
υπάρχει προςκαφαιροφμενοσ ιςτόσ για τθν ζπαρςθ
ςθμαίασ διαςτάςεων τουλάχιςτον τριάντα επί τριάντα
εκατοςτϊν (30 εκ. Χ 30 εκ.).

ΝΑΙ

2.22. Σο ςκάφοσ κα ζχει τρία (03) ανά πλευρά κοτςανζλα
πρόςκεςθσ, ανοξείδωτα, βαρζωσ τφπου, για τθν πρόςδεςθ
του. τθν πλϊρθ και ςτθν πρφμνθ κα υπάρχει από μια (01),
βαρζωσ τφπου, ανοξείδωτθ δζςτρα πρόςδεςθσ (μπίντα).
Επίςθσ να υφίςτανται εξωτερικοί κρίκοι επί τθσ γάςτρασ,
δφο (02) πρϊρα κατάλλθλοι για ρυμοφλκθςθ του ςκάφουσ.

ΝΑΙ

2.23. τθν πλϊρθ και ςτθν πρφμνθ κα υπάρχει από μια (01),
βαρζωσ τφπου, ανοξείδωτθ δζςτρα πρόςδεςθσ (μπίντα).
Επίςθσ να υφίςτανται εξωτερικοί κρίκοι επί τθσ γάςτρασ,
δφο (02) πρϊρα κατάλλθλοι για ρυμοφλκθςθ του ςκάφουσ.

ΝΑΙ

2.24. Όλα τα μεταλλικά μζρθ του ςκάφουσ τονοδζτεσ,
τονοδθγοί, βάςεισ, βίδεσ, κ.λ.π. κα είναι από ανοξείδωτο
χάλυβα AISI 316

ΝΑΙ

2.25. Σο ςκάφοσ κα φζρει πίνακα κατάλλθλο με
αςφαλειοδιακόπτεσ τουλάχιςτον ζξι (06) κζςεων με
ενδείξεισ LED και δφο ςτεγανζσ πρίηεσ παροχισ δϊδεκα (12)
volt.

ΝΑΙ

2.26. Ο χειριςμόσ του ςκάφουσ κα γίνεται με υδραυλικό ι
θλεκτροχδραυλικό ςφςτθμα πθδαλιουχίασ.

ΝΑΙ

2.27. Σο ςκάφοσ κα φζρει τουλάχιςτον τα κάτωκι όργανα
τοποκετθμζνα επί τθσ κονςόλασ τθσ παραγράφου 2.20.: Δφο
ςτροφόμετρα (ζνα για κάκε εξωλζμβιο κινθτιρα), μετρθτι
ςτάκμθσ καυςίμου ςυνδεδεμζνο με τθν δεξαμενι καυςίμου,
ταχφμετρο, δφο μετρθτζσ κλίςθσ trim, δφο κερμόμετρα
νεροφ κινθτιρων, οπτικζσ ενδείξεισ και εξαρτιματα
αςφαλείασ, όπωσ: Διακόπτθ ζκτακτθσ ανάγκθσ που κα
προςδζνεται ςτο χειριςτι, ςφςτθμα μθ εκκίνθςθσ τθσ
μθχανισ με κίνθςθ πρόςω ι ανάποδα (starting gear
protection), δείκτθ χαμθλισ ςτάκμθσ λαδιοφ των
κθνθτιρων, βομβθτι και οπτικι ζνδειξθ προειδοποίθςθσ
υπερκζρμανςθσ των κινθτιρων, περιοριςτι ςτροφϊν λόγω
υπερκζρμανςθσ των κινθτιρων. Επί τθσ κονςόλασ κα είναι
τοποκετθμζνοσ και ο διακόπτθσ λειτουργίασ τθσ αντλίασ
αντλιςεωσ υδάτων του ςκάφουσ. Να αναφερκεί ο
καταςκευαςτισ και το μοντζλο κακενόσ εκάςτου από τα
προςφερόμενα είδθ.

ΝΑΙ

2.28. Σο ςκάφοσ κα φζρει πίνακα κατάλλθλο με τουλάχιςτον
αςφαλειοδιακόπτεσ ζξι (06) κζςεων με ενδείξεισ LED και
δφο ςτεγανζσ πρίηεσ παροχισ δϊδεκα (12) volt κακϊσ και
δφο (02) ςτεγανζσ κφρεσ USB.

ΝΑΙ

2.29. Σο ςκάφοσ να φζρει μελζτθ ςτεγανισ υποδιαίρεςθσ με
ςυντελεςτι τουλάχιςτον F=1 για το μζγιςτο βφκιςμα
λειτουργίασ. Θ μελζτθ κα υπογραφεί από διπλωματοφχο
ναυπθγό – μθχανολόγο μθχανικό, εγγεγραμμζνου μζλουσ
ΣΕΕ ι από τον Αναγνωριςμζνο Οργανιςμό. Σα ςτεγανά
διαμερίςματα κα είναι γεμάτα με υλικό που δεν απορροφά
τθν υγραςία. Θ ανωτζρω μελζτθ κα υποβλθκεί κατά το
ςτάδιο τθσ τεχνικισ προςφοράσ.

ΝΑΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΣΚΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΡΑΕΛΚΟΜΕΝΑ

ΝΑΙ

3.1. Σο ςκάφοσ κα φζρει εργαλειοκικθ με εργαλεία
επιςκευισ και ζνα (01) ςετ κολλιματα για πρόχειρθ
επιδιόρκωςθ πνευςτοφ τμιματοσ λζμβου.

ΝΑΙ

3.2. Σο ςκάφοσ κα φζρει μία (01) ποδαντλία ι χειραντλία

ΝΑΙ

διπλισ ενζργειασ πλθρϊςεωσ αζρα αεροκαλάμων.
3.3. Σο ςκάφοσ κα φζρει ζνα (01) πυροςβεςτιρα ξθράσ
κόνεωσ.

ΝΑΙ

3.4. Σο ςκάφοσ κα φζρει πζντε (05) ςχοινιά, των δεκαπζντε
(15) μζτρων ζκαςτο, Φ 10 mm.

ΝΑΙ

3.5. Σο ςκάφοσ κα φζρει μία (01) πλωτι άγκυρα,
διαςτάςεων 1,80 x 1,40 m τουλάχιςτον, με ςχοινί πζντε (05)
μζτρων Φ. 10mm.

ΝΑΙ

3.6. Σο ςκάφοσ κα φζρει ζξι (06) μπαλόνια προςταςίασ
πλευρικά, φουςκωτά με βαλβίδα διαςτάςεων: μικοσ 62cm,
διάμετροσ 20 cm.

ΝΑΙ

3.7. Σο ςκάφοσ κα φζρει αδιάβροχο κάλυμμα ςκάφουσ και
αδιάβροχο κάλυμμα κονςόλασ, αρίςτθσ ποιότθτασ χρϊματοσ
γκρι.

ΝΑΙ

3.8. Σο ςκάφοσ κα πρζπει να φζρει τα λοιπά παρελκόμενα,
ωσ ακολοφκωσ:

ΝΑΙ

3.8.1. Σο ςκάφοσ κα πρζπει να φζρει δζκα (10) βεγγαλικά
χειρόσ, ερυκροφ χρϊματοσ, πζντε (05) φωτοβολίδεσ
αλεξιπτϊτου ερυκρζσ, πζντε (05) φωτοβολίδεσ αλεξιπτϊτου
λευκζσ (φωτιςτικζσ) και τρία καπνογόνα, πορτοκαλί καπνοφ,
εγκεκριμζνου τφπου, ιςχφοσ δφο (02) ετϊν από τθν
θμερομθνία παραλαβισ του ςκάφουσ ςε ςτεγανό φορθτό
κυτίο.

ΝΑΙ

3.8.2. Σουλάχιςτον (08) ςωςίβια εγκεκριμζνου τφπου.

ΝΑΙ

3.8.3. Δφο (02) κυκλικά ςωςίβια εγκεκριμζνα κατά Δ SOLAS
‘74, όπωσ ιςχφει, με ςχοινί δζκα (10) μζτρων ζκαςτο Φ.
08mm.

ΝΑΙ

3.8.4. Ζνα (01) τθλεςκοπικό γάντηο αλουμινίου.

ΝΑΙ

3.8.5. Δφο (02) ςειρζσ θλεκτρικϊν αςφαλειϊν.

ΝΑΙ

3.8.6. Οδθγίεσ χριςθσ των κινθτιρων ςτθν Ελλθνικι ι/και
Αγγλικι γλϊςςα ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι

ΝΑΙ

3.8.7. Οδθγίεσ χριςθσ ςυντιρθςθσ του ςκάφουσ και του
θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα ςε ζντυπθ
και θλεκτρονικι μορφι..

ΝΑΙ

3.8.8. Δφο (02) ςωλθνάρια ι ςπρζι ςιλικόνθσ.

ΝΑΙ

3.8.9. Ζνα (01) κιβϊτιο με ςωλθνάρια γράςου κατάλλθλο για
τισ κφριεσ μθχανζσ και γραςαδόρο.
3.8.10. Ζνα (01) κιβϊτιο με ςπρζι κακαριςμοφ και
ςυντιρθςθσ θλεκτρικϊν μερϊν κινθτιρων.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

3.8.11. Ζνα (01) κιβϊτιο με φιάλεσ ςυμπλιρωςθσ υγρϊν
trim.

ΝΑΙ

3.8.12. Δφο (02) πτερωτζσ αντλίασ νεροφ ψφξθσ «ιμπζλερ»
κυρίων μθχανϊν.

ΝΑΙ

3.8.13. Δφο (02) ςειρζσ ανοδίων.

ΝΑΙ

3.8.14. Μία (ςειρά) ανταλλακτικϊν λαμπτιρων για τα φϊτα
ναυςιπλοΐασ.

ΝΑΙ

3.8.15. Απόκεμα (stock) λαδιοφ μθχανϊν για εκατό (100)
ϊρεσ λειτουργίασ. Να αναφερκεί το είδοσ και θ ποςότθτα.

ΝΑΙ

3.8.16. Ζνα (01) κιβϊτιο με φιάλεσ βαλβολίνθσ (λίτρου),
ςυνοδευόμενο από ςυςκευι ζκχυςθσ.

ΝΑΙ

3.8.17. Σζςςερα (04) ςετ φίλτρων υδατοπαγίδων.

ΝΑΙ

3.9. Σα υλικά των παραγράφων 3.8.8. ζωσ 3.8.17 δεν κα
χρθςιμοποιθκοφν κατά τθ διάρκεια του χρόνου εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ.

ΝΑΙ

3.10. Να φζρει φορθτό φαρμακείο πρϊτων βοθκειϊν,
τφπου μάχθσ. Σα υλικά να φζρονται ςε ιςοκερμικό ςακίδιο
με ιμάντεσ πλάτθσ και επιπρόςκετα ςε ςάκο ςτεγανό,
κατάλλθλο για τθν κάλαςςα. Σο κάκε ςακίδιο να
περιλαμβάνει τα κάτωκι: ζνα (01) κουτί ελαςτικά γάντια
μίασ χριςθσ / Ζνα (01) κουτί αποςτειρωμζνεσ γάηεσ 17 Χ 30
και 36 Χ 40 / Ζνα (01) κουτί αυτοκόλλθτεσ γάηεσ 5,5 Χ 7 /
ελαςτικοί επίδεςμοι 6cm και 10cm X 3 κουτιά/ Πζντε (05)
τεμάχια ςεντόνια υποκερμίασ.
3.11. Να φζρει ζνα (01) ςτεγανό ςτο νερό,
επαναφορτιηόμενο, επιχειρθςιακό φορθτό φακό χειρόσ,
τεχνολογίασ LED απόδοςθσ τουλάχιςτον 2.000 Lumens ςτθν
υψθλι ρφκμιςθ. Ο φακόσ κα πρζπει να ζχει τθν δυνατότθτα
να μειϊνει τα επίπεδα ιςχφσ φωτόσ με επιλογζα δακτφλου.
Θ φόρτιςθ τθσ μπαταρίασ του φακοφ πρζπει να μπορεί να
επιτευχκεί χωρίσ να αφαιρείται από το φακό κακϊσ επίςθσ
και να διακζτει ενδεικτικι λυχνία LED ζνδειξθσ επιπζδου
φόρτιςθσ τθσ μπαταρίασ. Να φζρει ςτεγανοποιθτικι

ΝΑΙ

ΝΑΙ

καταςκευι που να κρατάει εκτόσ τθν υγραςία, και να είναι
καταςκευαςμζνοσ από ανκεκτικό υλικό ςτθ διάβρωςθ και
ςτο περιβάλλον τθσ κάλαςςασ. Να φζρει ωσ παρελκόμενα
τουλάχιςτον ζνα (01) φορτιςτι.
3.12. Να φζρεται ωσ παρελκόμενο του ςκάφουσ ζνα ηεφγοσ
διόφκαλμων
(κυάλια).
Να
διακζτουν μεγζκυνςθ
τουλάχιςτον 18 Χ 50. Να
διακζτουν ςφςτθμα
ςτακεροποίθςθσ εικόνασ. Να διακζτουν κατάλλθλθ κικθ
μεταφοράσ με ιμάντα ϊμου. Να δθλωκεί ο καταςκευαςτισ
και το μοντζλο.

ΝΑΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΑΔΙΟΤΗΛΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΕΞΟΛΙΣΜΟΣ –
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ
4.1. Σο κάκε ςκάφοσ κα φζρει τουλάχιςτον μία (01)
ςυςκευι Π/Δ VHF/DSC 24W τφπου marine,
αδιάβροχθ ςτθν οποία κα παρζχεται με αυτόματα
μζςα θ κζςθ του ςκάφουσ και κεραία κατάλλθλθ
για χριςθ από ανοιχτοφ τφπου ςκάφθ. Να φζρει
ψθφιακό
επιλογζα
κλιςθσ.
Να
ζχει
ενςωματωμζνθ θχθτικι ειδοποίθςθ. Να διακζτει
ενςφρματα
ι
αςφρματα
ακουςτικά
με
μικρομεγάφωνο. Να ζχει τθν δυνατότθτα
ςφνδεςθσ ςε δίκτυο με τα υπόλοιπα όργανα. Να
φζρεται εξωτερικό θχείο. Να διακζτει κφρα τφπου
ΝΜΕΑ2000 ι ΝΜΕΑ0183 για διαςφνδεςθ και
ςυνεργαςία με τισ υπόλοιπεσ θλεκτρονικζσ
ςυςκευζσ. Να αναφερκεί ο καταςκευαςτισ και το
μοντζλο.

ΝΑΙ

4.2.
Ζνα (01) Marine Radar τφπου Doppler (Steady state
Radome) με δυνατότθτα αυτόματθσ παρακολοφκθςθσ
ςτόχων (MARPA system) και αιςκθτιρα κατεφκυνςθσ
(Heading Sensor). Να φζρεται ζγχρωμθ οκόνθ αφισ
τουλάχιςτο 10ϋϋ (ιντςϊν), ανάλυςθσ HD. Να είναι
κατάλλθλθ για ςκάφθ υψθλϊν ταχυτιτων, με ευκρινείσ
ενδείξεισ, ςτεγανι και χωνευτι. Θ οκόνθ να προςαρμόηεται
αυτόματα ςτισ μεταβαλλόμενεσ ςυνκικεσ περιβάλλοντοσ
και καλάςςθσ. Σο ςφςτθμα αυτόματθσ παρακολοφκθςθσ
ςτόχων να μπορεί να παρακολουκεί αυτόματα τουλάχιςτο
δζκα (10) ςτόχουσ. Θ μζγιςτθ εμβζλεια και θ ικανοποιθτικι
απόδοςθ του Radar, να φτάνει τα 24 ναυτικά μίλια. Να ζχει
δυνατότθτα λιψθσ πλθροφοριϊν από GPS (ςφνδεςθ με το
GPS του ςκάφουσ). Να αναφερκεί ο καταςκευαςτισ και το
μοντζλο.

NAI

4.3.
Ζνα (01) GPS – Plotter με δζκτθ GNSS: GPS /
GLONASS / Galileo / Beidou, με δεφτερθ (εκτόσ του
ραντάρ) ζγχρωμθ και αφισ, οκόνθ τουλάχιςτο 8ϋϋ (ιντςϊν)
ανάλυςθσ HD. Να διακζτει κφρα τφπου ΝΜΕΑ 2000 ι
ΝΜΕΑ0183 για διαςφνδεςθ και ςυνεργαςία με τισ
υπόλοιπεσ θλεκτρονικζσ ςυςκευζσ και όργανα του
ςκάφουσ. Να είναι ςτεγανό και χωνευτό. Να διακζτει
θλεκτρονικό
πανελλαδικό χάρτθ (με δυνατότθτα
ενθμερϊςεων) και να είναι ςυμβατό ςτθ ςφνδεςθ με το
Ραντάρ τθσ παραγράφου 4.2.

ΝΑΙ

4.4.
Σο ςκάφοσ κα φζρει βυκόμετρο εμβζλειασ 200μ.
τουλάχιςτον με ςυχνότθτεσ 50Hz-200Hz

ΝΑΙ

4.5.
Σο ςκάφοσ κα φζρει ζνα (01) κατάλλθλο ςφςτθμα
AIS (Αυτόματο ςφςτθμα προςδιοριςμοφ ταυτότθτασ
πλοίου) το οποίο να είναι ςυμβατό με το GPS – Plotter και
να απεικονίηει τα δεδομζνα ςτθν οκόνθ του. Να διακζτει
κατόπιν επιλογισ λειτουργίεσ STANDARD mode (κανονικι
λειτουργία), SILENT mode (Receive Only mode) και SECURE
mode (encrypted) κακϊσ και δυνατότθτα επιλογισ μεταξφ
των τριϊν λειτουργιϊν διακζτοντασ α) Αλγόρικμο
Κρυπτογράφθςθσ Blowfish (128bit) και β) Αλγόρικμο
Κρυπτογράφθςθσ AES (Advance Encryption System)+. Να
αναφερκεί ο καταςκευαςτισ και το μοντζλο.

ΝΑΙ

4.6.

ΝΑΙ

Σο ςκάφοσ κα φζρει μία (01) θλεκτρονικι πυξίδα.

4.7.
Σο ςκάφοσ κα φζρει τουλάχιςτον μία (01)
μαγνθτικι πυξίδα φωτιηόμενθ (dimmer) ελαχίςτθσ
διαμζτρου δζκα (10) εκατοςτϊν, εγκατεςτθμζνθ ςε
ευδιάκριτο για τον χειριςτι του ςκάφουσ ςθμείο,
κατάλλθλθ για ταχφτθτεσ άνω των ςαράντα πζντε (45)
κόμβων. Να αναφερκεί ο καταςκευαςτισ και το μοντζλο

ΝΑΙ

4.8.
Οι
οκόνεσ
ενδείξεων
των
ςυςτθμάτων
παραγράφων 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 και 4.5 κα ζχουν
προδιαγραφζσ αδιαβροχοποίθςθσ τουλάχιςτον (IP 66) και
κα είναι ορατζσ ςε πλιρθ θλιοφάνεια.

NAI

4.9.
Σο ςκάφοσ κα φζρει τα προβλεπόμενα από το ΔΚΑ
’72 ςιματα θμζρασ.

ΝΑΙ

4.10. Σο ςκάφοσ κα φζρει τουλάχιςτον ζνα (01) ςτεγανό
προβολζα (IP-56) ζρευνασ – εντοπιςμοφ/αναγνϊριςθσ,
υψθλϊν δυνατοτιτων και ιςχφοσ, τεχνολογίασ led.

ΝΑΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΑΝΕΛΚΥΣΗ – ΚΑΘΕΛΚΥΣΗ - ΕΝΑΡΟΘΕΣΗ

ΝΑΙ

5.1. Θ ανζλκυςθ - κακζλκυςθ του ςκάφουσ κα
πραγματοποιείται από τα ιδθ υπάρχοντα ςυςτιματα
ανζλκυςθσ / κακζλκυςθσ που φζρουν τα ΠΑΘ/Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ.050, για τα οποία προορίηεται το ςκάφοσ.

ΝΑΙ

5.2. Θ εναπόκεςθ του ςκάφουσ επί του ΠΑΘ/Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ.050 κα γίνεται ςτον ιδθ υπάρχον διαμορφωμζνο χϊρο που
χρθςιμοποιείται για το ςκοπό αυτό. Εφόςον αυτό δεν είναι
εφικτό τότε οποιαδιποτε τροποποίθςθ πραγματοποιθκεί
για τθν εναπόκεςθ του ςκάφουσ επί του ΠΑΘ/Λ-ΕΛ.ΑΚΣ
τότε αυτό κα βαρφνει τον ανάδοχό. Για τθν αςφαλι
ςτοιβαςία του ςκάφουσ με ευκφνθ του αναδόχου κα πρζπει
να προβλεφκεί κατάλλθλθ διάταξθ ζχμαςθσ αυτοφ ςτο
ΠΑΘ/Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ.-050 ςε όλεσ τισ καιρικζσ ςυνκικεσ που κα
επιχειρεί το ΠΑΘ/Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. Ζνα εκ των ςθμείων τθσ
ζχμαςθσ του ςκάφουσ κα πρζπει να είναι ενιςχυμζνοσ
ανοξείδωτοσ κρίκοσ ςτο πρωραίο τμιμα τθσ γάςτρασ.

NAI

5.3. Πριν τθν υποβολι των τεχνικϊν προςφορϊν, είναι
απαραίτθτθ θ επίςκεψθ των Τποψθφίων Αναδόχων ςε ζνα
από τα ΠΑΘ/Λ-ΕΛ.ΑΚΣ.-050, κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν
Επιςπεφδουςα Τπθρεςία *Διεφκυνςθ Επιχειρθςιακϊν
Μζςων (ΔΕΜ)+, θ οποία κα χορθγεί ςτουσ Τποψθφίουσ
Αναδόχουσ ςχετικι βεβαίωςθ όπου κα πρζπει να κατατεκεί
με τα λοιπά δικαιολογθτικά τθσ προςφοράσ του υποψιφιου
Αναδόχου. Ο ςκοπόσ τθσ επίςκεψθσ είναι να εκτιμθκοφν
λεπτομερϊσ τα απαιτοφμενα των παραγράφων 5.1-5.2-5.4 &
5.5. Ο Τποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα ζχει τθ δυνατότθτα
ςυγκζντρωςθσ πλθροφοριϊν ςχετικά με το ςφςτθμα
ανζλκυςθσ – κακζλκυςθσ του ςκάφουσ από το ΠΑΘ/ΛΕΛ.ΑΚΣ., όπωσ κα μπορεί να λάβει πλθροφορίεσ για τον
χϊρο και τρόπο ςτοιβαςίασ επί αυτοφ. Από το πλιρωμα του
ΠΑΘ/Λ-ΕΛ.ΑΚΣ. εάν απαιτθκεί κα γίνει επίδειξθ του τρόπου
λειτουργίασ του ςυςτιματοσ.

NAI

5.4. Οποιαδιποτε εργαςία – μετατροπι απαιτθκεί, για τθν
ανζλκυςθ – κακζλκυςθ και ςτοιβαςία των υπό προμικεια
ταχφπλοων ςκαφϊν επί των ιδθ υπαρχόντων ςυςτθμάτων
ανζλκυςθσ – κακζλκυςθσ και ςτοιβαςίασ των ΠΑΘ/ΛΕΛ.ΑΚΣ.-050, αυτό κα πραγματοποιείται με μζριμνα και
δαπάνθ του αναδόχου.

NAI

5.5. Εφόςον πραγματοποιθκεί τροποποίθςθ επί τθσ βάςθσ
ςτοιβαςίασ των ςκαφϊν αυτι δεν κα πρζπει να επθρεάηει μεταβάλει τα ναυπθγικά χαρακτθριςτικά των ΠΑΘ/Λ-

NAI

ΕΛ.ΑΚΣ.-050. ( ευςτάκεια – κλίςθ - κλπ.)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΡΟΩΣΗΣ
6.1.Σο ςκάφοσ κα φζρει τουλάχιςτον ζνα (01) εξωλζμβιο
κινθτιρα αμόλυβδθσ βενηίνθσ ο οποίοσ κα επιτυγχάνει τισ
επιδόςεισ των παραγράφων 2.8, 2.9, 2.10. Θ διάταξθ των
κυλίνδρων να είναι κατακόρυφθ (ςε ςειρά), είτε ςε διάταξθ
V. Γίνεται αποδεκτι θ χριςθ υπερπλιρωςθσ. Σο καφςιμό των
κινθτιρων κα πρζπει να είναι βενηίνθ αμόλυβδθ. Εφόςον
φζρει περιςςότερουσ από ζνα κινθτιρα τότε οι κινθτιρεσ κα
ςυνδζονται μεταξφ τουσ με ανοξείδωτθ μπάρα ηεφξθσ. Ο
ανάδοχοσ κα προςφζρει ζνα (01) ηευγάρι ακουςτικά για το
πλφςιμο των κινθτιρων ι ιςοδφναμο ςφςτθμα πλφςθσ του
κινθτιρα με γλυκό νερό.
6.2. Σο ςκάφοσ κα ζχει αφενόσ αυξθμζνεσ ελικτικζσ
ικανότθτεσ, και αφετζρου δυνατότθτα πλου ςε χαμθλζσ
ταχφτθτεσ ϊςτε να διευκολφνεται θ αποςτολι του.
Επιπλζον, κα πρζπει να υπάρχει δυνατότθτα πλεφςθσ του
ςκάφουσ και με μόνο μία κφρια μθχανι.
6.3. Οι μθχανζσ κα διακζτουν όλα τα απαραίτθτα
θλεκτρονικά όργανα τα οποία κα πρζπει να αναφερκοφν.
6.4. Θ κάκε μθχανι, εφόςον φζρει περιςςότερεσ από μια
μθχανι, κα πρζπει να μπορεί να λειτουργεί ξεχωριςτά και
να αναπτφςςει ταχφτθτα το ςκάφοσ τουλάχιςτον δϊδεκα
(12) κόμβων με τζςςερισ (04) επιβαίνοντεσ και πλθρότθτα
καυςίμου.
6.5. Σο ςκάφοσ κα φζρει κατάλλθλεσ υδατοπαγίδεσ με
κυρίδεσ επικεϊρθςθσ κακϊσ και βάνα για τθν αποςτράγγιςι
τουσ.
6.6. Σο ςκάφοσ κα φζρει ειδικοφσ ςωλινεσ καυςίμων,
κατάλλθλουσ για τον ςκοπό τον οποίο προορίηονται, οι
οποίοι κα ςυνοδεφονται από διλωςθ ςυμμόρφωςθσ
(declaration of conformity), που κα προςκομιςτεί με τθν
παράδοςθ των ςκαφϊν.
6.7. Με τθν παράδοςθ ςκάφουσ κα παραδίδεται αρικμόσ
αμοιβϊν ελίκων (ιδίου τφπου) ίςοσ προσ τον αρικμό των
κινθτιρων του ςκάφουσ.
6.8. Σο ςκάφοσ κα φζρει δεξαμενι/ζσ καυςίμου, ικανισ
χωρθτικότθτασ ϊςτε να εξαςφαλίηει/ουν τθν αυτονομία των
100 μιλίων, όπωσ αναφζρεται ςτθν παράγραφο 2.9,

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

προςαυξανόμενθ/εσ 15 % επιπλζον για λόγουσ αςφάλειασ.
Θ/οι δεξαμενι/ζσ κα είναι καταςκευαςμζνθ/εσ από ατςάλι
με κατάλλθλο πάχοσ και διαφράγματα. Επίςθσ, θ/οι
δεξαμενι/ζσ κα φζρει/ουν κατάλλθλεσ διατάξεισ για τθν
αποςτράγγιςι τθσ/ουσ, όταν το ςκάφοσ κα είναι
ανελκυςμζνο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7.
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΗΛΕΚΤΟΛΟΓΙΚΟΣ

ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ

–

ΝΑΙ

ΝΑΙ

7.1. Θ εκκίνθςθ των μθχανϊν και γενικά το ςκάφοσ κα
τροφοδοτείται με τάςθ τουλάχιςτον 12 VoltDC. Όλα τα
καλϊδια που κα χρθςιμοποιθκοφν κα είναι ςφμφωνα με
τουσ κανονιςμοφσ ωσ προσ τον τφπο, τθ διατομι και τισ
ςυνδζςεισ τουσ και κα φζρουν πιςτοποιθτικό ζγκριςθσ
τφπου από Α.Ο. μζλοσ I.A.C.S. το οποίο κα προςκομιςτεί με
τθν παράδοςθ των ςκαφϊν. Όλα τα καλϊδια κα διζρχονται
από ειδικοφσ οδθγοφσ (κανάλια) με υδατοςτεγείσ
διακλαδωτιρεσ και με τζτοιο τρόπο ϊςτε να μποροφν ν’
αντικακίςτανται εφκολα ςε περίπτωςθ βλάβθσ.

ΝΑΙ

7.2. ε κατάλλθλο χϊρο επί κονςόλασ κα υπάρχουν
αςφάλειεσ και γενικοί διακόπτεσ χειριςμοφ και απομόνωςθσ
των θλεκτρικϊν κυκλωμάτων και ISOLATOR.

ΝΑΙ

7.3. Οι ςυςςωρευτζσ κα είναι δεμζνοι ςτθ βάςθ τουσ με
ανοξείδωτθ λάμα και οι πόλοι τουσ κα είναι καλυμμζνοι με
ελαςτικό περίβλθμα.

ΝΑΙ

7.4. Θα διατίκεται ξεχωριςτι ςυςτοιχία ςυςςωρευτϊν
εκκίνθςθσ για κάκε μία εκ των κυρίων μθχανϊν κατάλλθλα
εγκιβωτιςμζνθ και επαρκοφσ χωρθτικότθτασ-ρεφματοσ
εκκίνθςθσ (CA-CCA) ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ του
καταςκευαςτι των μθχανϊν ενϊ κα υπάρχει θ δυνατότθτα
γεφφρωςθσ με επιλογζα. Θ φόρτιςθ να γίνεται από τισ
κφριεσ μθχανζσ κατά τθ λειτουργία τουσ.

ΝΑΙ

7.5. Θα διατίκεται ξεχωριςτι ςυςτοιχία ςυςςωρευτϊν
τροφοδότθςθσ των ναυτιλιακϊν – τθλεπικοινωνιακϊν
οργάνων κατάλλθλα εγκιβωτιςμζνθ ενϊ κα υπάρχει θ
δυνατότθτα γεφφρωςθσ με επιλογζα με τισ ςυςτοιχίεσ των
ςυςςωρευτϊν που προορίηονται για τθν εκκίνθςθ των
κυρίων μθχανϊν. Θ φόρτιςθ κα γίνεται από τισ κφριεσ
μθχανζσ κατά τθ λειτουργία τουσ, ενϊ κα υπάρχει
κατάλλθλθ πρόβλεψθ για τθν προςταςία των οργάνων από
υπζρταςθ.

ΝΑΙ

7.6. Θ ςυςκευι Π/Δ VHF/DSC κα τροφοδοτείται τόςο από

ΝΑΙ

τθν πθγι τθσ παραγράφου 7.5, όςο και από ανεξάρτθτθ
εφεδρικι πθγι ενζργειασ (ςυςςωρευτισ), ϊςτε ςε
περίπτωςθ βλάβθσ τθσ κφριασ πθγισ να κακίςταται δυνατι
θ πραγματοποίθςθ κλιςεων κινδφνου και αςφάλειασ. Θ
ανεξάρτθτθ εφεδρικι πθγι ενζργειασ κα ζχει τθ δυνατότθτα
τροφοδότθςθσ τθσ ςυςκευισ Π/ΔVHF/DSC για χρονικι
περίοδο τουλάχιςτον 6 ωρϊν (να αναφερκεί θ χωρθτικότθτα
του εφεδρικοφ ςυςςωρευτι ςε Ah) ενϊ θ φόρτιςι τθσ κα
γίνεται με αυτόματα μζςα που κα εξαςφαλίηουν πλιρθ
φόρτιςθ των ςυςςωρευτϊν ςε χρόνο μικρότερο των 10
ωρϊν και κα διακζτουν ςφςτθμα ςυναγερμοφ χαμθλισ
τάςθσ.
7.7. τθν κονςόλα επί του ςκάφουσ κα υπάρχουν όργανα
παρακολοφκθςθσ τθσ κατάςταςθσ τθσ κάκε ςυςτοιχίασ
ςυςςωρευτϊν (βολτόμετρο και αμπερόμετρο ι ενδεικτικι
λυχνία ςφάλματοσ φόρτιςθσ) και προειδοποιθτικό ςφςτθμα
ςυναγερμοφ χαμθλισ τάςθσ των ςυςςωρευτϊν (Low Voltage
Alarm).

ΝΑΙ

7.8. Σο ςκάφοσ κα φζρει τουλάχιςτον τζςςερα (04)
ανεξάρτθτα ςτεγανά φωτιςτικά ςϊματα ναυτικοφ τφπου,
ψυχροφ χρϊματοσ τεχνολογίασ LED, για τον επαρκι φωτιςμό
του καταςτρϊματοσ.

NAI

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. ΖΛΕΓΧΟΙ - ΔΟΚΙΜΕΣ

ΝΑΙ

8.1. Για τθν απόδειξθ τθσ καλισ λειτουργίασ και
ςυμμόρφωςθσ του κάκε ςκάφουσ με τισ απαιτιςεισ τθσ
φμβαςθσ, κα εκτελεςτοφν οι ακόλουκεσ δοκιμζσ-ζλεγχοιεπικεωριςεισ ςτον τόπο παράδοςθσ των ςκαφϊν (με ζξοδα
και ευκφνθ του προμθκευτι) ϊςτε μετά τθν επιτυχι
περάτωςι τουσ να ακολουκιςει θ παραλαβι τουσ. Όλεσ οι
δοκιμζσ των ςκαφϊν κατά τθν παραλαβι τουσ κα
λαμβάνουν χϊρα παρουςία των εκπροςϊπων του
Νθογνϊμονα – Επιτροπισ Παρακολοφκθςθσ και Παραλαβισ
Ζργου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.

ΝΑΙ

8.1.1. Ηφγιςθ του ςκάφουσ: Πριν τθν ζναρξθ των δοκιμϊν το
ςκάφοσ κα ηυγιςτεί ςε άφορτθ και ζμφορτθ κατάςταςθ.

ΝΑΙ

8.1.2. Δοκιμζσ εν όρμω: Οι δοκιμζσ κα είναι τζτοιου είδουσ,
ζκταςθσ και διάρκειασ ϊςτε να διαπιςτωκεί ότι το ςκάφοσ,
οι μθχανζσ, οι μθχανιςμοί, ο εξοπλιςμόσ και τα ςυςτιματα
του κάκε ςκάφουσ λειτουργοφν ικανοποιθτικά και ότι τα
χαρακτθριςτικά τουσ είναι ςφμφωνα με τθ φμβαςθ.

ΝΑΙ

8.1.3. Δοκιμζσ εν πλω:

ΝΑΙ

8.1.3.1. Ζλεγχοσ ταχφτθτασ.

ΝΑΙ

8.1.3.1.1. Τπθρεςιακι ταχφτθτα: το ςκάφοσ κα βρίςκεται ςε
κατάςταςθ πλιρουσ φόρτου, με κακαρι γάςτρα και ςε
ιρεμθ κάλαςςα, όπωσ περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.9.
Θ ταχφτθτα κα μετρθκεί ςε τζςςερισ ςυνεχόμενεσ
διαδρομζσ ςε απόςταςθ που κα κακορίςει θ Επιςπεφδουςα
Τπθρεςία και ςε φδατα επαρκοφσ βάκουσ. Ο μζςοσ όροσ
των τεςςάρων ωσ άνω μετριςεων κα πρζπει να είναι
τουλάχιςτον τριάντα πζντε (35) κόμβοι.

ΝΑΙ

8.1.3.1.2. Μζγιςτθ ταχφτθτα: το ςκάφοσ κα βρίςκεται ςε
κατάςταςθ πλιρουσ φόρτου, με τζςςερα (04) άτομα και με
κακαρι γάςτρα και ςε ιρεμθ κάλαςςα, όπωσ
περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.10. Θ ταχφτθτα κα
μετρθκεί
ςε τζςςερισ ςυνεχόμενεσ διαδρομζσ ςε
απόςταςθ που κα κακορίςει θ Επιςπεφδουςα Τπθρεςία και
ςε φδατα επαρκοφσ βάκουσ. Ο μζςοσ όροσ των τεςςάρων
ωσ άνω μετριςεων κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον
ςαράντα πζντε (45) κόμβοι.

ΝΑΙ

8.1.3.2. Κφκλοσ ςτροφισ: Θ διάμετροσ του κφκλου ςτροφισ
του ςκάφουσ κα είναι:

ΝΑΙ

8.1.3.2.1. ςτθν υπθρεςιακι ταχφτθτα μζχρι πζντε (05)
φορζσ το ολικό μικοσ του ςκάφουσ.

ΝΑΙ

8.1.3.2.2. ςτθ μζγιςτθ ταχφτθτα μζχρι δζκα (10) φορζσ το
ολικό μικοσ του ςκάφουσ.

ΝΑΙ

8.1.3.3. Δοκιμζσ υπό δυςμενείσ καιρικζσ ςυνκικεσ: Θα
εκτελεςτεί ςυνεχισ πλουσ, διάρκειασ τουλάχιςτον δφο (02)
ωρϊν ςτθν ανοιχτι κάλαςςα, ςε κατάςταςθ φόρτου τριϊν
(03) ατόμων και πλιρωςθσ δεξαμενϊν καυςίμου ςτο ιμιςυ
ςτισ δυςμενζςτερεσ καιρικζσ ςυνκικεσ που κα προκφψουν
κατά το χρονικό διάςτθμα παραλαβισ όπωσ αυτό
προςδιορίηεται ςτθν παράγραφο 8.1.6.2.

NAI

8.1.3.4. Θα λάβει χϊρα υπολογιςμόσ αυτονομίασ, ςφμφωνα
με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 2.9.

ΝΑΙ

8.1.3.5. Θα λάβει χϊρα δοκιμι αναπόδιςθσ διάρκειασ πζντε
(05) λεπτϊν για κάκε μθχανι κακϊσ και με το ςφνολο των
μθχανϊν.

ΝΑΙ

8.1.4. Θα λάβει χϊρα δοκιμι ανζλκυςθσ / κακζλκυςθσ κάκε
παρακολουκιματοσ ςτο μθτρικό ςκάφοσ με το υπάρχον
ςφςτθμα προκειμζνου να διαπιςτωκεί θ ορκι ανζλκυςθ –

NAI

κακζλκυςθ από τθν επιφάνεια τθσ κάλαςςασ ςτο μθτρικό
ςκάφοσ και αντίςτροφα.
8.1.5. Δεξαμενιςμόσ ςκάφουσ: Μετά το πζρασ των δοκιμϊν
των παραγράφων 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4 το ςκάφοσ κα
ανελκυςτεί για τον τελικό ζλεγχο τθσ κατάςταςισ του,
κακαριςμό και ςτθ ςυνζχεια κα κακελκυςτεί.

ΝΑΙ

8.1.6. Ζξοδα – δαπάνεσ δοκιμϊν: Όλεσ οι δαπάνεσ για τθν
εκτζλεςθ των δοκιμϊν κα καλφπτονται από τον
προμθκευτι. υγκεκριμζνα το κόςτοσ καυςίμων,
λιπαντικϊν, προςωπικοφ χειριςμοφ, μεταφοράσ, φφλαξθσ,
αςφάλιςθσ, ελλιμενιςμοφ του κάκε ςκάφουσ, γερανοί και
ό,τι άλλο απαιτθκεί κα βαρφνει τον προμθκευτι.

ΝΑΙ

8.1.6.1. Κατά τθν εκτζλεςθ των δοκιμϊν το ςκάφοσ κα
φζρει αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο διάρκειασ ιςχφοσ τριϊν
μθνϊν, με το οποίο κα καλφπτεται οποιαδιποτε ηθμιά
ζναντι τρίτου, ατφχθμα, ολικι ι μερικι απϊλεια του
ςκάφουσ, τραυματιςμόσ ι κάνατοσ προςωπικοφ.

ΝΑΙ

8.1.6.2. Ο χρόνοσ ελζγχων - δοκιμϊν - παραλαβισ από τθν
αρμόδια επιτροπι δεν κα είναι μεγαλφτεροσ των τριάντα
(30) θμερϊν.

ΝΑΙ

8.1.7. Κατόπιν επιτυχοφσ ολοκλιρωςθσ του ςυνόλου των
ελζγχων του παρόντοσ Κεφαλαίου, κακϊσ και με τθν
ικανοποίθςθ των λοιπϊν απαιτιςεων τθσ παροφςασ
τεχνικισ προδιαγραφισ, κα εκδοκεί το Πρωτόκολλο
οριςτικισ Ποιοτικισ και Ποςοτικισ Παραλαβισ (Π.Π.Π.Π.).

ΝΑΙ

8.1.8. Από τθν Ανακζτουςα Αρχι κα ςυγκροτθκεί
τουλάχιςτον τριμελισ Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ και
Παραλαβισ Ζργου (Ε.Π.Π.Ε.). Οι αρμοδιότθτεσ και θ
ςφνκεςθ τθσ εν λόγω Επιτροπισ κα κακοριςκοφν με τθν
Τπουργικι Απόφαςθ ςυγκρότθςισ τθσ και κα ςυνίςτανται
κατ’ ελάχιςτον ςτα εξισ:
(α) αξιολόγθςθ τθσ προόδου των εργαςιϊν του Αναδόχου
και εν γζνει τθν παρακολοφκθςθ τθσ υλοποίθςθσ και ορκισ
εκτζλεςθσ των απαιτιςεων τθσ φμβαςθσ από τον Ανάδοχο,
θ οποία κα καταρτιςτεί μεταξφ του Τπουργείου Ναυτιλίασ
και Νθςιωτικισ Πολιτικισ και του Αναδόχου,
(β) παρακολοφκθςθ τιρθςθσ του χρονοδιαγράμματοσ,
(γ)τυχόν
επίςκεψθ
ςτισ
εγκαταςτάςεισ
του
Αναδόχου/Καταςκευαςτι, προκειμζνου να επικεωριςει το
ςφςτθμα ποιοτικισ διαςφάλιςθσ αυτοφ.

ΝΑΙ

(δ) ςτθ γνωμοδότθςθ επί οποιουδιποτε τεχνικοφ ηθτιματοσ
προκφψει κατά τθν υλοποίθςθ τθσ προμικειασ, μεταξφ
άλλων και επί ηθτθμάτων τυχόν τροποποίθςθσ –
επικαιροποίθςθσ των ςυμβατικϊν ειδϊν,
(ε) ςτθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι των
ςυμβατικϊν ειδϊν, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ
(μζςα ςτον κακοριηόμενο από αυτι χρόνο), τθσ διακιρυξθσ,
κακϊσ και τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ.
Όλεσ οι εκτόσ ζδρασ δαπάνεσ μετακίνθςθσ, διαμονισ και
διατροφισ των μελϊν τθσ Επιτροπισ Παρακολοφκθςθσ και
Παραλαβισ Ζργου που τυχόν πραγματοποιθκοφν για τθν
εκτζλεςθ δοκιμϊν και παρακολοφκθςθσ τθσ καταςκευισ, κα
καλφπτονται από τον Ανάδοχο είτε είναι ςτθν Ελλάδα είτε
ςτο Εξωτερικό. Ο προγραμματιςμόσ των απαιτοφμενων
μετακινιςεων κα πραγματοποιθκεί κατόπιν ςυμφωνίασ
μεταξφ του Αναδόχου και τθσ επιςπεφδουςασ Τπθρεςίασ
(ΔΕΜ).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ

ΝΑΙ

9.1. Ο προμθκευτισ κα παρζχει εγγυθμζνθ λειτουργία για
κάκε ςκάφοσ (όπωσ γάςτρα, μπαλόνια) και το εξοπλιςμό
του (όπωσ λοιπό εξοπλιςμό, μθχανζσ, ςυςκευζσ, δίκτυα κλπ)
κακϊσ και διατιρθςθσ των επιχειρθςιακϊν δυνατοτιτων
του, όπωσ αναφζρονται ςτθν παροφςα τεχνικι
προδιαγραφι, ιςχφοσ τουλάχιςτον τριϊν (03) ετϊν ι 750
ωρϊν λειτουργίασ Κυρίων Μθχανϊν (όποιο ζρκει πρϊτο)
από τθν θμερομθνία οριςτικισ, ποιοτικισ και ποςοτικισ
παραλαβισ τουσ, χωρίσ καμία οικονομικι επιβάρυνςθ για
τθν Ανακζτουςα Αρχι. Μεγαλφτερο χρονικό διάςτθμα
εγγυθμζνθσ λειτουργίασ κα αξιολογθκεί κετικά, ςφμφωνα
με τον πίνακα κριτθρίων αξιολόγθςθσ. Διευκρινίηεται ότι
κάκε επιπλζον ζτοσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ αντιςτοιχεί ςε
250 επιπλζον ϊρεσ λειτουργίασ ΚΜ. Ο χρόνοσ εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ παφει να ιςχφει όταν ςυμπλθρωκοφν τα
προςφερόμενα ζτθ ι οι ϊρεσ λειτουργίασ ΚΜ αντίςτοιχα
(ότι ζρκει πρϊτο).

ΝΑΙ

9.2. Κατά τθν διάρκεια τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ ο
προμθκευτισ οφείλει να προβαίνει ςτθν προβλεπόμενθ
ςυντιρθςθ του ςκάφουσ, των μθχανϊν και του εξοπλιςμοφ
τουσ όπωσ αυτόσ προδιαγράφεται ςτθν τεχνικι
προδιαγραφι (εργαςία, ανταλλακτικά, αναλϊςιμα), για
τουλάχιςτον τρία (03) χρόνια ι 750 ϊρεσ λειτουργίασ
κυρίων μθχανϊν (όποιο ζρκει πρϊτο), χωρίσ καμία
επιπλζον επιβάρυνςθ τθσ Τπθρεςίασ, μετά τθν οριςτικι

Να
δθλωκεί
ο
προςφερ
όμενοσ
χρόνοσ
εγγυθμζν
θσ
λειτουργί
ασ τόςο
ςε ζτθ
όςο και
ςε ϊρεσ
λειτουργί
ασ ΚΜ.

ΝΑΙ

παραλαβι αυτϊν.
9.3. Ο Ανάδοχοσ εγγυάται τθν εκτζλεςθ των όρων και
προχποκζςεων τθσ φμβαςθσ και ότι τα υπό προμικεια
προϊόντα κα πλθροφν τισ προδιαγραφζσ, λειτουργίεσ,
ιδιότθτεσ και χαρακτθριςτικά που προβλζπονται ςτθ
φμβαςθ αυτι και κα ςτεροφνται οποιονδιποτε
ελαττωμάτων (οφειλομζνων ενδεικτικά ςε ελλιπι ςχεδίαςθ,
πλθμμελι καταςκευι – ςυςκευαςία - μεταφορά,
ελαττωματικά υλικά).
9.4. Ο Ανάδοχοσ εγγυάται ότι όλοσ ο εξοπλιςμόσ κα είναι
κατά τθν παράδοςι του καινοφριοσ, τελευταίασ τεχνολογίασ
(State of the Art Technology).
9.5. Ο Ανάδοχοσ εγγυάται αυτοτελϊσ τθν καλι και
προςικουςα λειτουργία του ςκάφουσ και του εξοπλιςμοφ
του κατά τθν περίοδο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ.
9.6. Ο Ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για τθ χωρίσ κακυςτζρθςθ
και με δικά του ζξοδα αποκατάςταςθ κάκε ελαττϊματοσ
που αναφαίνεται κατά τθν περίοδο εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ, εκτόσ αν μπορζςει να αποδείξει ότι τα
ελαττϊματα προζρχονται από αίτια που δεν ζχουν ςχζςθ με
ςφάλματα ςτθν καταςκευι, ςτα υλικά, ςτθ ςχεδίαςθ ι ςτθν
υλοποίθςθ. Αν ελαττϊματα κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου
αυτισ ςυνεπάγονται τθν μθ δυνατότθτα λειτουργίασ μζρουσ
ι του ςυνόλου του εξοπλιςμοφ ι του λογιςμικοφ, ο
Ανάδοχοσ προβαίνει ςε αντικαταςτάςεισ ςε τζτοιο βακμό
ϊςτε να διατθρθκεί το επίπεδο ορκισ επιχειρθςιακισ
λειτουργίασ που κακορίηεται ςτθ φμβαςθ, χωρίσ καμία
οικονομικι επιβάρυνςθ για τθν Ανακζτουςα Αρχι.
9.7. Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου εγγυθμζνθσ λειτουργίασ
θ αρμόδια Τπθρεςία του Λ-ΕΛ.ΑΚΣ πλθροφορεί τον
Ανάδοχο ωσ προσ το είδοσ και τθν ζκταςθ κάκε βλάβθσ /
ελαττϊματοσ μόλισ αυτό γίνει εμφανζσ, με κάκε πρόςφορο
μζςο. Κατόπιν τθσ παραπάνω ειδοποίθςθσ, ο προμθκευτισ
είναι υποχρεωμζνοσ να προβαίνει ςτθν αποκατάςταςθ τθσ
βλάβθσ/ελαττϊματοσ του βαςικοφ και δευτερεφοντοσ
εξοπλιςμοφ του ςκάφουσ, από τθν θμερομθνία
ειδοποίθςθσ, πλθν περιπτϊςεων ανωτζρασ βίασ. Οι
υποχρεϊςεισ του Αναδόχου όςον αφορά τουσ χρόνουσ
αποκατάςταςθσ των βλαβϊν/ελαττωμάτων περιγράφονται
αναλυτικά ςτο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10.
9.8. Θ εγγυθμζνθ λειτουργία του ςκάφουσ παρατείνεται για
χρονικό διάςτθμα όςο είναι ο χρόνοσ μζχρι να επανζλκει ςε

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

πλιρθ επιχειρθςιακι ετοιμότθτα μετά από οποιαδιποτε
βλάβθ. Για τα εξαρτιματα, μθχανζσ και εξοπλιςμό που
αντικακίςταται λόγω βλάβθσ χορθγείται νζα εγγφθςθ ενόσ
(01) ζτουσ ι 250 ωρϊν λειτουργίασ ΚΜ (όποιο ζρκει
πρϊτο).
9.9 Αν κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου τθσ εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ αντιμετωπιςτοφν επαναλαμβανόμενεσ βλάβεσ,
οι οποίεσ δεν είναι ςυνζπεια ατυχθμάτων, λακϊν ςτο
χειριςμό, τροποποιιςεων που ζχουν γίνει από μθ
εξουςιοδοτθμζνο προςωπικό και οι παραπάνω βλάβεσ
επθρεάηουν τθν επιχειρθςιακι διακεςιμότθτα του ςκάφουσ
και του εξοπλιςμοφ του, ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει, το
ταχφτερο δυνατόν, είτε ν’ αλλάξει τον τφπο του
προβλθματικοφ εξαρτιματοσ ι να τροποποιιςει τθν αρχι
λειτουργίασ του ι/και τθν ενςωμάτωςι του με τα
ςυςτιματα που αποτελοφν το αντικείμενο τθσ παροφςασ
ςφμβαςθσ. τθν περίπτωςθ αυτι, οι δαπάνεσ για τθν
ανάλυςθ των βλαβϊν, για τθν επίλυςθ των προβλθμάτων
και των απαιτοφμενων υλικϊν, βαρφνουν τον Ανάδοχο.

ΝΑΙ

9.10. Εφόςον θ αρμόδια Τπθρεςία του Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ.
αποδείξει, εντόσ τθσ περιόδου τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ,
ότι υπάρχει διαφοροποίθςθ μεταξφ του παραδοκζντοσ
ςκάφουσ και του εξοπλιςμοφ αυτοφ και των προδιαγραφϊν
του παρόντοσ, ο Ανάδοχοσ οφείλει να προβεί ςτισ
απαιτοφμενεσ ενζργειεσ για τθ ςυμμόρφωςθ του
εξοπλιςμοφ με τισ προδιαγραφζσ, χωρίσ καμία οικονομικι
επιβάρυνςθ για τθν Ανακζτουςα Αρχι.

ΝΑΙ

9.11. Κατά τθ διάρκεια του χρόνου εγγυθμζνθσ λειτουργίασ,
ςε περίπτωςθ που αποδειχκεί από τθν αρμόδια υπθρεςία
του Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. ότι ζνα ελαττωματικό υλικό προκάλεςε
ςοβαρι ηθμιά ςε λοιπό υλικό (ςτο ςφνολό του ι εν μζρει)
επί του οποίου ιταν τοποκετθμζνο, τότε ο Ανάδοχοσ
υποχρεοφται να επιςκευάςει ι να αντικαταςτιςει τα εν
λόγω υλικά (ςτο ςφνολό του ι εν μζρει) χωρίσ καμία
οικονομικι επιβάρυνςθ για τθν Ανακζτουςα Αρχι και όχι
μόνο το ελαττωματικό όμοιο.

ΝΑΙ

9.12. Θ διαςφάλιςθ τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ του
ςκάφουσ και του εξοπλιςμοφ του καλφπτει τθν πλιρθ
αποκατάςταςθ κάκε βλάβθσ ι/και ανωμαλίασ που δεν
οφείλεται ςε κακι χριςθ του από το προςωπικό τθσ
αρμόδιασ Τπθρεςίασ ι ςε εξωτερικοφσ αςτάκμθτουσ
παράγοντεσ (ςειςμοφσ, πλθμμφρεσ κλπ). Σα απαραίτθτα για
όλεσ τισ περιπτϊςεισ υλικά και ανταλλακτικά κα βαρφνουν

ΝΑΙ

αποκλειςτικά τον Ανάδοχο.
9.13. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν αντικατάςταςθ κάκε
μονάδασ ςκάφουσ ι εξοπλιςμοφ του ι τμιματοσ αυτϊν,
όταν θ επιςκευι τουσ δεν είναι τεχνικά εφικτι. τθν
περίπτωςθ αυτι, τα ανταλλακτικά που τυχόν απαιτθκοφν
κα είναι καινοφρια και αμεταχείριςτα, τοφτου
αποδεικνυόμενου από ςχετικι υπεφκυνθ διλωςθ, ενϊ τα
προσ αντικατάςταςθ εξαρτιματα κα επιςτρζφονται ςτον
Ανάδοχο μετά τθν αντικατάςταςι τουσ.

ΝΑΙ

9.14. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται, με τθν οριςτικι ποςοτικι
και ποιοτικι παραλαβι του ζργου, να κατακζςει εγγυθτικι
επιςτολι καλισ λειτουργίασ, ποςοςτοφ 10% επί τθσ
κακαρισ ςυμβατικισ αξίασ, με χρόνο ιςχφοσ κατά τρεισ (03)
μινεσ μεγαλφτερο, από τον οριηόμενο ςτθ φμβαςθ χρόνο
εγγυθμζνθσ λειτουργίασ. Θ εν λόγω εγγυθτικι επιςτολι κα
αποδεςμεφεται ετθςίωσ, ιτοι ςτο τζλοσ κάκε
θμερολογιακοφ ζτουσ από τθν θμερομθνία οριςτικισ
ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ, κατά ποςό που κα
υπολογίηεται από τον ακόλουκο τφπο:
ΝΑΙ
Οι υπθρεςίεσ δωρεάν υποςτιριξθσ κατά τθν περίοδο τθσ
εγγυθμζνθσ λειτουργίασ κα παραλαμβάνονται ετθςίωσ από
τθν αρμόδια Επιτροπι του άρκρου 215 του ν. 4412/2016,
κατόπιν παροχισ ςχετικισ βεβαίωςθσ τθσ Επιςπεφδουςασ
Τπθρεςίασ (ΔΕΜ) ςχετικά με τθν εκπλιρωςθ των
ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του αναδόχου και εν ςυνεχεία
κα πραγματοποιείται θ τμθματικι αποδζςμευςθ τθσ
εγγυθτικισ επιςτολισ ωσ ανωτζρω.
9.15. Προλθπτικι υντιρθςθ.
9.15.1. Πζραν των ανωτζρω, ο Ανάδοχοσ ςτο πλαίςιο τθσ
διαςφάλιςθσ τθσ καλισ λειτουργίασ του ςκάφουσ και του
εξοπλιςμοφ του, κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ υποχρεοφται, επίςθσ, ςτθν πραγματοποίθςθ
προλθπτικισ ςυντιρθςισ τουσ, ςφμφωνα με ςχετικό
πρόγραμμα, το οποίο κα περιλαμβάνεται και κα
περιγράφεται ςτθν τεχνικι προςφορά του. Οι εργαςίεσ
προλθπτικισ ςυντιρθςθσ κα περιλαμβάνουν ενδεικτικά και
όχι περιοριςτικά:
-

ζλεγχο ςκάφουσ, μθχανϊν και λοιποφ εξοπλιςμοφ για

ΝΑΙ

ΝΑΙ

τθ διαπίςτωςθ τθσ καλισ λειτουργίασ και απόδοςθσ ,
- ζλεγχο καλωδιϊςεων, επαφϊν, τροφοδοςίασ,
- ζλεγχο των χϊρων όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο
εξοπλιςμόσ,
- οτιδιποτε άλλο προβλζπεται από τα εγχειρίδια του
καταςκευαςτι (όπωσ αλλαγι λαδιοφ των μθχανϊν).
9.15.2. Σο κόςτοσ των εργαςιϊν και των υλικϊν που κα
απαιτθκοφν, για τθν πραγματοποίθςθ τθσ προλθπτικισ
ςυντιρθςθσ βαρφνουν αποκλειςτικά τον Ανάδοχο.
9.15.3. Θ πραγματοποίθςθ των εργαςιϊν προλθπτικισ
ςυντιρθςθσ (ακριβισ θμερομθνία και ϊρα) κα κακορίηεται
ςε ςυνεργαςία του Αναδόχου και τθσ αρμόδιασ Τπθρεςίασ,
ϊςτε να πραγματοποιείται υπό τθν επίβλεψθ αρμόδιου
προςωπικοφ Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. και θ ςυχνότθτά τθσ δεν κα είναι
μικρότερθ από τισ προβλζψεισ των εγχειριδίων του
καταςκευαςτι.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

9.15.4. Μετά το πζρασ τθσ προγραμματιςμζνθσ
προλθπτικισ ςυντιρθςθσ, ο Ανάδοχοσ κα υποβάλλει
αναλυτικι αναφορά όπου κα καταγράφονται το ςφνολο
των πεπραγμζνων τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ.

ΝΑΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10. ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΧΟΝΟΣ ΑΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΒΛΑΒΩΝ/ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ

ΝΑΙ

10.1.
Ο
μζγιςτοσ
χρόνοσ
αποκατάςταςθσ
βλαβϊν/ελαττωμάτων περιγράφεται αναλυτικά ςτον
Πίνακα τθσ παραγράφου 10.4 και δεν μπορεί να υπερβαίνει
τισ τιμζσ που αναφζρονται ςε αυτόν. Κατά τθν διάρκεια του
χρόνου εγγυθμζνθσ λειτουργίασ αν ο μζγιςτοσ χρόνοσ
αποκατάςταςθσ προβλθμάτων είναι μεγαλφτεροσ από τον
αναγραφόμενο ςτον προαναφερκζν πίνακα κα υπάρξει
ςχετικι ριτρα επί τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ
λειτουργίασ, όπωσ υπολογίηεται ςτο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12.

ΝΑΙ

10.2. Οριςμοί.
Κ.Ω.Κ. (Κανονικζσ Ϊρεσ Κάλυψθσ): Είναι το χρονικό
διάςτθμα από 09.00 ζωσ 17.00 (τοπικι ϊρα) για τισ
εργάςιμεσ θμζρεσ.
Ε.Ω.Κ. (Επιπλζον Ϊρεσ Κάλυψθσ): Είναι το χρονικό διάςτθμα
που δεν κεωρείται Κ.Ω.Κ.
Βαςικόσ εξοπλιςμόσ: Κρίςιμοσ εξοπλιςμόσ, θ βλάβθ του
οποίου επιφζρει αυτόματα παφςθ τθσ πλιρουσ
επιχειρθςιακισ ετοιμότθτασ και απόδοςθσ του ςκάφουσ

ΝΑΙ

(όπωσ γάςτρα, αεροκάλαμοσ, κονςόλα, μθχανζσ).
Δευτερεφων εξοπλιςμόσ: Εξοπλιςμόσ, θ βλάβθ του οποίου
δεν επιφζρει αυτόματα παφςθ τθσ επιχειρθςιακισ
ετοιμότθτασ και απόδοςθσ του ςκάφουσ (όπωσ αιςκθτιρεσ,
ςφςτθμα AIS, βυκόμετρο).
10.3. Κατά τθν περίοδο τθσ εγγφθςθσ, ο Ανάδοχοσ πρζπει
να μεριμνά για τθ διαςφάλιςθ υψθλοφ ποςοςτοφ
επιχειρθςιακισ ικανότθτασ και απόδοςθσ του ςκάφουσ–
εξοπλιςμοφ (τουλάχιςτον 95% ςε ζνα θμερολογιακό ζτοσ). Θ
εν λόγω διακεςιμότθτα του ςκάφουσ υπολογίηεται από τον
παρακάτω τφπο:
Όπου:
-Δ θ διακεςιμότθτα,
-M οι θμζρεσ του
ζτουσ (μεταβάλλεται
ανάλογα με το ζτοσ),
-Ω οι 24 ϊρεσ τθσ
θμζρασ και
-Α οι ϊρεσ που το
ςκάφοσ
βρίςκεται
εκτόσ επιχειρθςιακισ
ικανότθτασ
και
απόδοςθσ.
10.4. Πίνακασ Διακεςιμότθτασ κάφουσ
Αποκατάςταςθσ Βλαβϊν/Ελαττωμάτων

–

Εξοπλιςμοφ

Πίνακασ Διακεςιμότθτασ κάφουσ/Εξοπλιςμοφ & Αποκατάςταςθσ
Βλαβϊν/Ελαττωμάτων
Μζγιςτοσ
Μζγιςτοσ Χρόνοσ
χρόνοσ
Αποκατάςταςθσ
απόκριςθσ
Βλαβϊν/Ελαττωμ
Α/
Είδοσ
Διακε
(από τθν
άτων
Α
εξοπλιςμ
ςιμότθ
αναγγελί
οφ
τα
α τθσ
(%)
βλάβθσ)
Εντόσ
Εντόσ
Κ.Ω.Κ.
Ε.Ω.Κ.

1

Βαςικόσ
εξοπλις
μόσ

2

Δευτερεφω
ν
εξοπλις
μόσ

95%

48Ϊρεσ

240
Ϊρεσ

360
Ϊρεσ

48 Ϊρεσ

720 Ϊρεσ
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&

ΝΑΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
11.
ΒΛΑΒΩΝ/ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ
ΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
–

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ
ΑΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

11.1. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να δθμιουργιςει και να
κζςει ςε λειτουργία Τπθρεςία Σεχνικισ Τποςτιριξθσ των
ςκαφϊν, γνωςτοποιϊντασ ςχετικά ςτθν Ανακζτουςα Αρχι
τα ςτοιχεία επικοινωνίασ του. Μζςω τθσ λειτουργίασ τθσ
Τπθρεςίασ Σεχνικισ Τποςτιριξθσ κα πρζπει να
επιτυγχάνονται οι προβλεπόμενοι χρόνοι απόκριςθσ και
αποκατάςταςθσ των προβλθμάτων.
11.2. Όταν το εξουςιοδοτθμζνο προςωπικό τθσ Αρμόδιασ
Τπθρεςίασ του Λ-ΕΛ.ΑΚΣ αντιλαμβάνεται ζνα πρόβλθμα κα
ενθμερϊνει άμεςα, εγγράφωσ, τθν Τπθρεςία Σεχνικισ
Τποςτιριξθσ του προμθκευτι με κάκε πρόςφορο μζςο
(όπωσ μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου). τθν αρχι τθσ
επικοινωνίασ ο χριςτθσ κα παρζχει τα ςτοιχεία του για τθν
ταυτοποίθςι του και τον αρικμό τθλεφϊνου του. Εφόςον
του ηθτθκεί, οφείλει να δϊςει μια ςφντομθ περιγραφι του
προβλιματοσ. Με βάςθ τα αρχικά αυτά ςτοιχεία θ
Τπθρεςία Σεχνικισ Τποςτιριξθσ του προμθκευτι κα
επιβεβαιϊνει εγγράφωσ ςτο ςτζλεχοσ τθσ αρμόδιασ
υπθρεςίασ του Λ-ΕΛ.ΑΚΣ τθ λιψθ τθσ αναφοράσ του
προβλιματοσ ενϊ ςτθ ςυνζχεια, θ αναφορά του
προβλιματοσ κα παραπζμπεται ςτον αρμόδιο τεχνικό. Ο
χρόνοσ για τθν αποκατάςταςθ τθσ βλάβθσ/ελαττϊματοσ
ξεκινά να μετρά από τθν αποςτολι τθσ αναφοράσ του
προβλιματοσ ςτθν Τπθρεςία Σεχνικισ Τποςτιριξθσ του
προμθκευτι.
11.3. Ακολοφκωσ ο αρμόδιοσ τεχνικόσ, κα επικοινωνεί με το
προςωπικό τθσ αρμόδιασ Τπθρεςίασ του Λ-ΕΛ.ΑΚΣ που
ανακοίνωςε το πρόβλθμα, προκειμζνου να του
γνωςτοποιθκοφν τυχόν πρόςκετεσ πλθροφορίεσ και
ενζργειεσ που ζχουν ιδθ αναλθφκεί για τθν αποκατάςταςθ
του προβλιματοσ ι τθν παράκαμψι του. Ο τεχνικόσ μπορεί
να ηθτιςει από τον χριςτθ να κάνει ςυγκεκριμζνεσ
ενζργειεσ και να παρζχει πρόςκετεσ πλθροφορίεσ για τθν
απόκριςθ κάποιασ μονάδασ εξοπλιςμοφ, ϊςτε να γίνει κατά
το δυνατόν πλιρθσ διάγνωςθ του προβλιματοσ ι και θ
αποκατάςταςι του. Συχόν προβλιματα που κα προκφψουν
από ενζργειεσ του προςωπικοφ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ
του Λ-ΕΛ.ΑΚΣ, οι οποίεσ ζγιναν κατόπιν υποδείξεων του
προςωπικοφ του Αναδόχου δεν κεωρείται ότι οφείλονται ςε
κακι χριςθ του εξοπλιςμοφ από το προςωπικό τθσ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

αρμόδιασ υπθρεςίασ του Λ-ΕΛ.ΑΚΣ. Δεν αποτελεί
υποχρζωςθ του προςωπικοφ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ του
Λ-ΕΛ.ΑΚΣ θ αναγνϊριςθ τθσ μονάδασ εξοπλιςμοφ, ςτθν
οποία εντοπίηεται βλάβθ οφτε θ πραγματοποίθςθ
ςυγκεκριμζνων ενεργειϊν που απαιτοφν ιδιαίτερεσ γνϊςεισ
και δεξιότθτεσ.
11.4. Αν από τθν παραπάνω διαδικαςία δεν επιτευχκεί θ
αποκατάςταςθ του προβλιματοσ, ο Ανάδοχοσ ενθμερϊνει
τα αρμόδια ςτελζχθ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ του Λ-ΕΛ.ΑΚΣ
με τα ςτοιχεία των τεχνικϊν, οι οποίοι κα προβοφν ςε
επιτόπια επίςκεψθ των εγκαταςτάςεων τθσ αρμόδιασ
Τπθρεςίασ του Λ-ΕΛ.ΑΚΣ., όπου είναι διατεκιμζνο το
ςκάφοσ, ϊςτε να εξαςφαλιςτεί θ πρόςβαςθ ςε αυτοφσ και
να επιλθφκοφν για τθν οριςτικι επίλυςθ του προβλιματοσ.
Θ αρμόδια υπθρεςία του Λ-ΕΛ.ΑΚΣ υποχρεοφται να
εξαςφαλίηει ότι το προςωπικό του Αναδόχου κα μπορεί να
ειςζρχεται ςτισ διάφορεσ τοποκεςίεσ και κα ζχει πρόςβαςθ
ςε όλουσ τουσ χϊρουσ όπου υπάρχουν τα ςκάφθ ζτςι ϊςτε
να μπορζςουν να προβοφν ςτθν πραγματοποίθςθ των
απαραίτθτων εργαςιϊν.
11.5. Μετά τθν οριςτικι αποκατάςταςθ του προβλιματοσ,
ςυντάςςεται ςχετικι αναφορά ςε δφο (02) αντίτυπα, τα
οποία υπογράφονται τόςο από τον αρμόδιο τεχνικό του
Αναδόχου όςο και από τον υπεφκυνο τθσ αρμόδιασ
Τπθρεςίασ του Λ-ΕΛ.ΑΚΣ που διαπίςτωςε τθν
αποκατάςταςθ του προβλιματοσ. Από τα δφο αντίτυπα το
ζνα κρατείται ςτθν αρμόδια Τπθρεςία του Λ-ΕΛ.ΑΚΣ και το
δεφτερο, με μζριμνα του τεχνικοφ του Αναδόχου
παραδίδεται ςτθν Τπθρεςία Σεχνικισ Τποςτιριξισ του.
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11.6. Για τθν ορκι παρακολοφκθςθ των υπθρεςιϊν τεχνικισ
υποςτιριξθσ, το πρϊτο δεκαιμερο κάκε τριμινου, με
μζριμνα του προςωπικοφ τθσ Τπθρεςίασ Σεχνικισ
Τποςτιριξθσ του Αναδόχου, κα αποςτζλλεται ςτθν
αρμόδια Τπθρεςία του Λ – ΕΛ.ΑΚΣ, ςυγκεντρωτικι
κατάςταςθ με τισ αναφορζσ των προβλθμάτων που
αποκαταςτάκθκαν με ι χωρίσ τθν παρουςία προςωπικοφ
του Αναδόχου.

ΝΑΙ

11.7. τισ περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ κατά τθν εκτίμθςθ
των τεχνικϊν του Αναδόχου το πρόβλθμα δεν οφείλεται ςε
βλάβθ του εξοπλιςμοφ αλλά ςε άλλθ αιτία, με μζριμνα του
προςωπικοφ τθσ Τπθρεςίασ τεχνικισ υποςτιριξθσ, κα
γίνεται άμεςθ ζγγραφθ ενθμζρωςθ του αρμοδίου
προςωπικοφ τθσ αρμόδιασ Τπθρεςίασ του Λ-ΕΛ.ΑΚΣ
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προκειμζνου επιλθφκεί για τισ περεταίρω ενζργειεσ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΗΤΕΣ

ΝΑΙ

12.1. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν αποκατάςταςθ
προβλθμάτων του εξοπλιςμοφ, ςφμφωνα με τουσ
αντίςτοιχουσ χρόνουσ κατ’ εφαρμογι των απαιτιςεων του
ΚΕΦΑΛΑΙΟΤ 10. Θ ενεργοποίθςθ των προβλζψεων του
παρόντοσ Κεφαλαίου για τον Βαςικό Εξοπλιςμό
πραγματοποιείται αποκλειςτικά ςτθν περίπτωςθ κατά τθν
οποία θ ςχετικι διακεςιμότθτα κατά τθ διάρκεια ενόσ
θμερολογιακοφ ζτουσ υπολείπεται του αναγραφομζνου
ςτθν παράγραφο 10.3 ποςοςτοφ, ενϊ για τον Δευτερεφοντα
Εξοπλιςμό ενεργοποιοφνται ςε κάκε περίπτωςθ.
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12.2. Οριςμοί
Χ.Μ.Α. : Χρόνοσ Μειωμζνθσ Απόδοςθσ.
Χ.Ε.Λ. : Ο Χρόνοσ Εκτόσ Λειτουργίασ τθσ μονάδασ ςκάφουσ –
εξοπλιςμοφ ςε ϊρεσ.
Μ.Χ.Α.Β.:Ο
Μζγιςτοσ
προβλεπόμενοσ
Χρόνοσ
Αποκατάςταςθσ τθσ Βλάβθσ για τθ ςυγκεκριμζνθ μονάδα
ςκάφουσ - εξοπλιςμοφ ςε ϊρεσ ςφμφωνα με τον πίνακα τθσ
παραγράφου 10.4.
.Β.: υντελεςτισ Βαρφτθτασ, ο οποίοσ λαμβάνει τθν τιμι
100 για βλάβεσ ςε Βαςικό Εξοπλιςμό και 25 για βλάβεσ ςε
Δευτερεφοντα Εξοπλιςμό, κατά τουσ αντίςτοιχουσ οριςμοφσ
τθσ παραγράφου 10.2.
Κ.Μ.Ε.: Σο Κόςτοσ τθσ Μονάδασ κάφουσ - Εξοπλιςμοφ,
όπωσ κα καταγράφεται ςτθν οικονομικι προςφορά του
Αναδόχου. το κόςτοσ αυτό περιλαμβάνονται τα επιμζρουσ
κόςτθ του υλικοφ, το οποίο ςυνκζτει τθν κάκε μονάδα,
κακϊσ και το κόςτοσ του τυχόν πακθτικοφ εξοπλιςμοφ που
απαιτείται για τθν κανονικι λειτουργία τθσ ςτο υπό
προμικεια ςκάφοσ.
.Κ.Ε.: Σο υνολικό Κόςτοσ του κάφουσ - Εξοπλιςμοφ, όπωσ
κα καταγράφεται ςτθν οικονομικι προςφορά του
Αναδόχου.

ΝΑΙ

12.3. τισ περιπτϊςεισ απόκλιςθσ από τα αντίςτοιχα όρια,
υπολογίηεται ο Χ.Μ.Α. ωσ εξισ:
Χ.Μ.Α.

=

(Χ.Ε.Λ. – Μ.Χ.Α.Β.) * .Β. *
Κ.Μ.Ε.
.Κ.Ε.

12.4. Ο υπολογιςμόσ του Χ.Μ.Α. κα πραγματοποιείται από
τισ αρμόδιεσ Τπθρεςίεσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ,
λαμβάνοντασ υπόψθ τθ διαδικαςία τεχνικισ υποςτιριξθσ
που περιγράφεται παραπάνω.
12.5. Αμζςωσ μετά τθ λιξθ τθσ περιόδου εγγφθςθσ, κα
υπολογιςτεί από τθν αρμόδια Τπθρεςία Προμθκειϊν τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ, θ αναλογικι ζκπτωςθ ποςοφ από τθν
εγγυθτικι επιςτολι καλισ λειτουργίασ που κα ζχει
κατακζςει ο Ανάδοχοσ ςε ποςοςτό που κα υπολογίηεται
από τον παρακάτω τφπο:
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Ποςοςτό Ζκπτωςθσ (%) = 100 x (υνολικόσ Χ.Μ.Α.) /
(υνολικι Διάρκεια Περιόδου Εγγφθςθσ ςε ϊρεσ)
12.6. Για να καταςτεί δυνατόσ ο ανωτζρω υπολογιςμόσ
απαιτείται να κατατεκεί, με τθν οικονομικι προςφορά του
υποψθφίου Αναδόχου, ανάλυςθ του κόςτουσ ανά μονάδα
προςφερόμενου εξοπλιςμοφ και ςυνολικό κόςτοσ
εξοπλιςμοφ, ςφμφωνα με τουσ ανωτζρω οριςμοφσ. ε καμία
περίπτωςθ δεν περιλαμβάνονται οικονομικά ςτοιχεία επί
τθσ τεχνικισ προςφοράσ του υποψθφίου Αναδόχου.
12.7. α) ε περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ παράδοςθσ του κάκε
ςκάφουσ ςφμφωνα με το χρονοδιάγραμμα παράδοςθσ, κα
επιβάλλονται ςτον προμθκευτι οι προβλεπόμενεσ από τον
Ν. 4412/2016 κυρϊςεισ. β) ε περίπτωςθ μθ επίτευξθσ των
απαιτοφμενων επιδόςεων ταχφτθτασ, όπωσ
αυτζσ
περιγράφονται ςτισ παρ. 2.9. και 2.10. κατά τθ διάρκεια των
δοκιμϊν του πλοίου, για κάκε 0,1 κόμβο ταχφτθτασ, άνω
των τριάντα πζντε (35) κόμβων και των ςαράντα πζντε (45)
κόμβων αντιςτοίχωσ, που κα ζχει προςφερκεί ςτθ τεχνικι
προςφορά και που δε κα επιτυγχάνεται από ζκαςτο ςκάφοσ
ο Ανάδοχοσ κα υπόκειται ςε πρόςτιμο ίςο με ποςοςτό 0,1%
επί τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ υμβατικισ τιμισ ζκαςτου
ςκάφουσ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13. ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΡΟΣΤΗΙΞΗ
13.1. Ο Ανάδοχοσ

δεςμεφεται για τθ δυνατότθτα
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NAI
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υποςτιριξθσ του υπό προμικεια ςκάφουσ και του
εξοπλιςμοφ του με ανταλλακτικά για τουλάχιςτον επτά (07)
ζτθ από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ περιόδου εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ. Προσ τοφτο, ο ανάδοχοσ με τθν τεχνικι
προςφορά του κα προςκομίςει βεβαίωςθ για επάρκεια
ανταλλακτικϊν για χρόνο τουλάχιςτον ίςο τθσ
προςφερόμενθσ περιόδου εγγυθμζνθσ λειτουργίασ
προςαυξθμζνο κατά επτά (07) ζτθ.

ΝΑΙ

13.2. ε περιπτϊςεισ όπου εξοπλιςμόσ δεν είναι πλζον
διακζςιμοσ από τον καταςκευαςτι (obsolete), ο Ανάδοχοσ
υποχρεοφται να παρζχει, ζναντι τιμιματοσ, αντίςτοιχο
εξοπλιςμό που κα αποκακιςτά πλιρωσ τθν επιχειρθςιακι
ικανότθτα και απόδοςθ του ςκάφουσ – εξοπλιςμοφ.

ΝΑΙ

13.3. Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ υποχρεοφται μαηί με τθν
οικονομικι του προςφορά να κατακζςει πλιρθ κατάλογο
ανταλλακτικϊν του ςκάφουσ και του εξοπλιςμοφ του,
ςυμπεριλαμβανομζνου κρίςιμων όμοιων, με τιμζσ κόςτουσ
που τυχόν απαιτείται να κατζχει θ Ανακζτουςα Αρχι,
προκειμζνου να εξαςφαλίηεται θ διακεςιμότθτα τθσ
παραγράφου 10.3 του παρόντοσ. ε καμία περίπτωςθ δεν
περιλαμβάνονται οικονομικά ςτοιχεία επί τθσ τεχνικισ
προςφοράσ του υποψθφίου Αναδόχου.

ΝΑΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14. ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ

ΝΑΙ

14.1. Θ Βιβλιογραφία κα είναι πλιρθσ, τελευταίασ ζκδοςθσ,
ςφμφωνα με τισ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ του ςκάφουσ και
του εξοπλιςμοφ του, ςτθν Αγγλικι ι Ελλθνικι γλϊςςα, κα
καλφπτει όλο τον παρεχόμενο δια τθσ παροφςθσ εξοπλιςμό
και κα καλφπτει όλα τα αντικείμενα που αφοροφν ςτθ
χριςθ του, ςτισ μζγιςτεσ επιχειρθςιακζσ του δυνατότθτεσ
και ςτθν επιπζδου1 (προλθπτικι ςυντιρθςθ) και 2
(εντοπιςμόσ βλάβθσ, αντικατάςταςθ LRU) ςυντιρθςι του.
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14.2. Ο Ανάδοχοσ εγγυάται τθν πλθρότθτα και τθν ορκότθτα
τθσ παρεχόμενθσ Βιβλιογραφίασ. Αν κατά τθ διάρκεια
ιςχφοσ τθσ παροφςασ φμβαςθσ διαπιςτωκεί από τθν
Ανακζτουςα Αρχι ι/και τον Ανάδοχο οποιαδιποτε ζλλειψθ
ι ςφάλμα ςτθν παραςχεκείςα Βιβλιογραφία, τότε ο
Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αποκαταςτιςει το ταχφτερο
δυνατό τθν ζλλειψθ ι το ςφάλμα με δικά του ζξοδα χωρίσ
οικονομικι επιβάρυνςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
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14.3. Θ ανακεϊρθςθ τθσ Βιβλιογραφίασ κα γίνεται ςυνεχϊσ
όποτε απαιτείται κακ’ όλθ τθν περίοδο εγγφθςθσ του
εξοπλιςμοφ και περιλαμβάνεται ςτο κόςτοσ αρχικισ
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προμικειασ. Οποτεδιποτε ο Ανάδοχοσ κρίνει ότι υπάρχει
απαίτθςθ ανακεϊρθςισ τθσ κα κάνει τισ απαραίτθτεσ
ενζργειεσ ϊςτε τουλάχιςτον θ προςωρινι ανακεϊρθςι τθσ
να παραδοκεί ςτθν Ανακζτουςα Αρχι το αργότερο εντόσ
τριμινου από τθ δθμιουργία τθσ απαίτθςθσ. τθν αρχι κάκε
ζτουσ κα αποςτζλλονται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι οι μόνιμεσ
ανακεωριςεισ τθσ Βιβλιογραφίασ που προκφπτουν από τισ
προςωρινζσ ανακεωριςεισ τθσ προθγοφμενθσ χρονιάσ.
14.4. τθ Βιβλιογραφία κα περιλαμβάνεται πλιρθσ ςειρά
εγχειριδίων του καταςκευαςτι, ςτθν Ελλθνικι ι/και Αγγλικι
γλϊςςα, ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι (όπου
υφίςταται), θ οποία κα αξιοποιθκεί για τθν παροχι
εκπαίδευςθσ και κα περιλαμβάνει περιγραφι και
λεπτομζρειεσ καταςκευισ, εγκατάςταςθσ, χειριςμοφλειτουργίασ (operation instruction manual), ςυντιρθςθσ και
ανεφρεςθσ βλαβϊν (maintenance trouble shooting
manual), τα διαγράμματα δρομολόγθςθσ καλωδιϊςεων
(wiring diagrams manual) για το ςφνολο του
προςφερόμενου ςκάφουσ – εξοπλιςμοφ, που ςχεδίαςε,
καταςκεφαςε, εγκατζςτθςε και ζκεςε ςε λειτουργία ο
Ανάδοχοσ.

ΝΑΙ

14.5. Όταν δθμιουργοφνται βλάβεσ ι ηθμιζσ ςτο ςκάφοσ και
εξοπλιςμό τθσ παροφςασ προδιαγραφισ που οφείλονται ςε
ελλείψεισ ι λάκθ τθσ διατεκείςασ Βιβλιογραφίασ, τότε θ
επιςκευι ι θ αντικατάςταςθ του ςυμβατικοφ είδουσ γίνεται
με ευκφνθ και κόςτοσ του Αναδόχου.

ΝΑΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15. ΡΟΤΥΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΡΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΝΑΙ

15.1. τθν τεχνικι προςφορά κα αναγράφονται το
ναυπθγείο (επωνυμία, διεφκυνςθ) και θ χϊρα καταςκευισ
του ςκάφουσ και του εξοπλιςμοφ.

ΝΑΙ

15.2. Με τθν τεχνικι προςφορά κα προςκομιςτεί γνιςιο
αντίγραφο ιςχφοντοσ Πιςτοποιθτικοφ υμμόρφωςθσ
υςτιματοσ Διαχείριςθσ Ποιότθτασ του Αναδόχου,
ςυνοδευόμενο από επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι
γλϊςςα, ςτθν περίπτωςθ που δεν είναι ςτα ελλθνικά,
ςφμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 ι νεότερο ι
ιςοδφναμο ι αυςτθρότερο, εκδοκζν από κατάλλθλο φορζα
διαπίςτευςθσ – κοινοποιθμζνο Οργανιςμό.

ΝΑΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16. ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗ

ΝΑΙ

16.1. Με μζριμνα και μζςα του Αναδόχου κα παραςχεκεί
εκπαίδευςθ ςτο προςωπικό τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ

ΝΑΙ

ςχετικά με τθ λειτουργία, το χειριςμό, τθ ςυντιρθςθ και τισ
επιςκευζσ των ςυςτθμάτων των ςκαφϊν, ςτθ βάςθ
αναλυτικοφ προγράμματοσ εκπαίδευςθσ που κα υποβλθκεί
από τον Ανάδοχο ςτθν Ανακζτουςα Αρχι προσ ζγκριςθ.
16.2. Θ εκπαίδευςθ κα είναι κεωρθτικι και πρακτικι (onthe-jobtraining), κα λάβει χϊρα ςτθν Ελλάδα ι ςτο
Εξωτερικό, ςε χϊρο που κα υποδείξει ο Ανάδοχοσ. Θ
εκπαίδευςθ κα είναι ςτθν Ελλθνικι ι Αγγλικι γλϊςςα. Θ
δαπάνθ μετακίνθςθσ – παραμονισ και εκπαίδευςθσ του
προςωπικοφ κα βαρφνει αποκλειςτικά τθν προμθκεφτρια
εταιρεία είτε είναι ςτο Εςωτερικό ι ςτο Εξωτερικό.

ΝΑΙ

16.3. Σο εκπαιδευόμενο προςωπικό κα αποτελείται από
μζλθ του πλθρϊματοσ των ςκαφϊν, τουλάχιςτον τρία
άτομα ανά ςκάφοσ. Επιπλζον κα παραςχεκεί εκπαίδευςθ
ςτο τεχνικό προςωπικό τθσ Τπθρεςίασ τουλάχιςτον ςε πζντε
(05) άτομα ςυνολικά (ςτο οποίο κα περιλαμβάνονται
τεχνικοί
τθλεπικοινωνιακοφ
–
ναυτιλιακοφ
–
ραδιοναυτιλιακοφ, μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ) ϊςτε να
είναι ςε κζςθ να εντοπίηουν/επιδιορκϊνουν τισ ςχετικζσ
βλάβεσ.

ΝΑΙ

16.4. Εντόσ είκοςι (20) θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ
φμβαςθσ ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλλει για
ζγκριςθ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι αναλυτικό πρόγραμμα
εκπαίδευςθσ, ανά κατθγορία εκπαιδευόμενου προςωπικοφ,
αντικείμενο εκπαίδευςθσ και διδακτικι ϊρα. Θ Ανακζτουςα
Αρχι εντόσ τριάντα (30) θμερϊν υποχρεοφται να εγκρίνει το
υποβλθκζν πρόγραμμα εκπαίδευςθσ εφόςον δεν υπάρχουν
παρατθριςεισ.

ΝΑΙ

16.5. Θ εκπαίδευςθ κα βαςίηεται ςτθν τελευταία
ενθμζρωςθ τθσ βιβλιογραφίασ/εγχειριδίων καταςκευαςτι
του εξοπλιςμοφ.

ΝΑΙ

16.6. Μετά το πζρασ τθσ εκπαίδευςθσ, ο Ανάδοχοσ κα
χορθγιςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι αντίςτοιχο Πιςτοποιθτικό
Ολοκλιρωςθσ Εκπαίδευςθσ (Certificate of Successful
Completion) για το προςωπικό που παρακολοφκθςε
επιτυχϊσ τθν εκπαίδευςθ, ξεχωριςτό για κάκε
εκπαιδευόμενο. Ειδικότερα για το τεχνικό προςωπικό τθσ
παραγράφου 16.3. κα δοκεί από τον Ανάδοχο
πιςτοποιθτικό για τθ δυνατότθτα εκτζλεςθσ των
προβλεπομζνων εργαςιϊν ςυντιρθςθσ.

ΝΑΙ

16.7. Θ παρεχόμενθ κεωρθτικι και πρακτικι εκπαίδευςθ
πρζπει ςε κάκε περίπτωςθ να εξαςφαλίηει ςτο

ΝΑΙ

εκπαιδευμζνο προςωπικό τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ τθ
δυνατότθτα κατανόθςθσ και εκτζλεςθσ όλων των
διαδικαςιϊν χειριςμοφ-ςυντιρθςθσ που απαιτοφνται
προκειμζνου να εξαςφαλίηεται θ απρόςκοπτθ λειτουργία
του ςκάφουσ και του εξοπλιςμοφ ςτο ςφνολό τουσ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17. ΤΟΡΟΣ - ΧΟΝΟΔΙΑΓΑΜΜΑ ΡΑΑΔΟΣΗΣ
ΣΚΑΦΩΝ

ΝΑΙ

17.1. Σο ζργο τθσ παράδοςθσ του ςκάφουσ κα ολοκλθρωκεί
εντόσ οκτϊ (08) μθνϊν από τθν επόμενθ υπογραφι τθσ
ςφμβαςθσ. Οι υπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ κα παραςχεκοφν
εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ παράδοςθσ του ςκάφουσ.
τον παραπάνω χρόνο δεν περιλαμβάνεται ο χρόνοσ
οριςτικισ παραλαβισ κακϊσ και αυτόσ των τελικϊν
δοκιμϊν. Παράδοςθ του ςκάφουσ ςε ςυντομότερο χρόνο
κα αξιολογθκεί κετικά, ςφμφωνα με τον πίνακα κριτθρίων
αξιολόγθςθσ.

ΝΑΙ
Να
δθλωκεί

17.2. Σόποσ παράδοςθσ όπου κα διενεργθκοφν οι τελικζσ
δοκιμζσ ορίηεται το λιμάνι του Πειραιά.

ΝΑΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. ΑΡΟΚΛΙΣΕΙΣ - ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ

ΝΑΙ

18.1. Οτιδιποτε δεν αναφζρεται αναλυτικά ςτθν παροφςα
προδιαγραφι νοείται ότι κα υλοποιθκεί με τουσ ιςχφοντεσ
κανόνεσ τθσ τεχνικισ και ςφμφωνα με τισ ςφγχρονεσ
εξελίξεισ τθσ τεχνολογίασ ςτθν κατθγορία αυτι των ςκαφϊν.

ΝΑΙ

18.2. Όλοι οι όροι τθσ παροφςασ προδιαγραφισ είναι
απαράβατοι, επί ποινι αποκλειςμοφ, πλθν όςων
αναφζρονται ωσ προαιρετικά. Συχόν αποκλίςεισ κα γίνονται
δεκτζσ μόνο κατόπιν ζγγραφθσ ζγκριςθσ τθσ Ανακζτουςασ
Αρχισ, εφόςον αυτζσ είναι τεκμθριωμζνα καλφτερεσ από τα
αναφερόμενα ςτθν παροφςα τεχνικι προδιαγραφι.

ΝΑΙ

18.3. Όπου ςτθν παροφςα τεχνικι προδιαγραφι
αναφζρονται εμπορικζσ ονομαςίεσ ι τφποι, αποδεκτζσ κα
γίνονται
και οι προςφορζσ
που αναφζρονται
αποδεδειγμζνα ςε ιςοδφναμα υλικά ι προϊόντα.

ΝΑΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19
Πίνακασ Βακμολόγθςθσ
ΟΜΑΔΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Σα κριτιρια τεχνικισ αξιολόγθςθσ κατατάςςονται ςτισ ομάδεσ:
Α. Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν Ποιότθτασ και 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). 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 καλφπτονται εκτόσ από τισ υποχρεωτικζσ (απαράβατοι όροι)
και λοιπζσ απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ, ι/και υπερκαλφπτονται κάποιεσ από τισ υποχρεωτικζσ ι/και
λοιπζσ απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ. Θ ςυνολικι βακμολογία όπωσ προκφπτει από τον κατωτζρω τφπο
(1) κυμαίνεται από 100 ζωσ 120 βακμοφσ.
Για τισ παραπάνω ομάδεσ ορίηεται ςχετικόσ ςυντελεςτισ βαρφτθτασ που ανζρχεται ςε ποςοςτό επί
τοισ εκατό 50 και 50 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. »
ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
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.

Α/Α

1

1.1

ΚΙΤΗΙΑ Κάλυψθ τικζμενων προδιαγραφϊν
και απαιτιςεων

Συντελεςτισ
βαρφτθτασ
(ςν) (%)

Βακμολογία
(100-120)
(Κν)

Στακμιςμζνθ
Βακμολογία
(ςν*Κν)

Σχετικζσ
παράγραφοι

Αϋ ΟΜΑΔΑ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ ΡΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΡΟΔΟΣΗΣ
Τεχνικά Χαρακτθριςτικά
50
Θ υπθρεςιακι ταχφτθτα του
ςκάφουσ, με τθν οποία
υπολογίηεται
θ
ακτίνα
ενεργείασ,
κα
είναι
τουλάχιςτον τριάντα πζντε
(35) κόμβοι ςτο 80 % τθσ
μζγιςτθσ ςυνεχοφσ ιςχφοσ των

20
2.9

κινθτιρων, ςε κατάςταςθ
πλιρουσ φόρτου με τζςςερα
(04) άτομα και με κακαρι
γάςτρα και ςε ιρεμθ κάλαςςα
(κατάςταςθ κάλαςςασ 0-2
κατά Douglas). Τψθλότερθ
ταχφτθτα κα αξιολογθκεί
κετικά, ςφμφωνα με τον
πίνακα
κριτθρίων
αξιολόγθςθσ.

1.2

Θ μζγιςτθ ταχφτθτα του
ςκάφουσ ςτισ δοκιμζσ κα είναι
τουλάχιςτον ςαράντα πζντε
(45) κόμβοι ςτο 95% τθσ
μζγιςτθσ ςυνεχοφσ ιςχφοσ των
κινθτιρων, ςε κατάςταςθ
πλιρουσ φόρτου με τζςςερα
(04) άτομα και με κακαρι
γάςτρα και ςε ιρεμθ κάλαςςα
(κατάςταςθ κάλαςςασ 0-2
κατά Douglas). Τψθλότερθ
ταχφτθτα κα αξιολογθκεί
κετικά, ςφμφωνα με τον
πίνακα
κριτθρίων
αξιολόγθςθσ.

20

1.3

Οι ρθτινικζσ επιςτρϊςεισ τθσ
γάςτρασ και ο πολυμεριςμόσ
τθσ
πρζπει
να
καταςκευαςτοφν
ςε
ενδεδειγμζνεσ
ςυνκικεσ
κερμοκραςίασ και υγραςίασ,
ϊςτε να επιτευχκοφν οι
μζγιςτεσ δυνατζσ αντοχζσ.
Μζκοδοσ καταςκευισ τφπου
«INFUSION» κα αξιολογθκεί
κετικά, ςφμφωνα με τον
πίνακα
κριτθρίων
αξιολόγθςθσ.

10

Σφνολο Βακμολογίασ Αϋ Ομάδασ

50 %

Βϋ ΟΜΑΔΑ: ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΡΟΣΤΗΙΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗΣ
2
2.1

ΥΡΗΕΣΙΕΣ
Ο προμθκευτισ κα παρζχει
εγγυθμζνθ λειτουργία για

50

2.10

2.13.2

κάκε ςκάφοσ (όπωσ γάςτρα,
μπαλόνια) και το εξοπλιςμό
του (όπωσ λοιπό εξοπλιςμό,
μθχανζσ, ςυςκευζσ, δίκτυα
κλπ) κακϊσ και διατιρθςθσ
των
επιχειρθςιακϊν
δυνατοτιτων
του,
όπωσ
αναφζρονται ςτθν παροφςα
τεχνικι προδιαγραφι, ιςχφοσ
τουλάχιςτον τριϊν (03) ετϊν ι
750 ωρϊν λειτουργίασ Κυρίων
Μθχανϊν (όποιο ζρκει πρϊτο)
από
τθν
θμερομθνία
οριςτικισ,
ποιοτικισ
και
ποςοτικισ παραλαβισ τουσ,
χωρίσ
καμία
οικονομικι
επιβάρυνςθ
για
τθν
Ανακζτουςα
Αρχι.
Μεγαλφτερο
χρονικό
διάςτθμα
εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ κα αξιολογθκεί
κετικά, ςφμφωνα με τον
πίνακα
κριτθρίων
αξιολόγθςθσ. Διευκρινίηεται
ότι κάκε επιπλζον ζτοσ
εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ
αντιςτοιχεί ςε 250 επιπλζον
ϊρεσ λειτουργίασ ΚΜ. Ο
χρόνοσ
εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ παφει να ιςχφει
όταν
ςυμπλθρωκοφν
τα
προςφερόμενα ζτθ ι οι ϊρεσ
λειτουργίασ ΚΜ αντίςτοιχα
(ότι ζρκει πρϊτο).

2.2

Σο ζργο τθσ παράδοςθσ του
ςυνολικοφ αρικμοφ τριϊν (03)
ςκαφϊν κα ολοκλθρωκεί
εντόσ δζκα (10) μθνϊν από
τθν επόμενθ τθσ υπογραφι
τθσ ςφμβαςθσ. Ο Ανάδοχοσ
υποχρεοφται να παραδϊςει το
πρϊτο ςκάφοσ τουλάχιςτον
εντόσ οκτϊ (08) μθνϊν από
τθν επόμενθ υπογραφι τθσ
ςφμβαςθσ,
το
δεφτερο
τουλάχιςτον εντόσ εννζα (09)
μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ

25

9.1

25

17.1

υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ και
το τρίτο τουλάχιςτον εντόσ
δζκα (10) μθνϊν από τθν
επόμενθ υπογραφισ τθσ
ςφμβαςθσ. Οι υπθρεςίεσ
εκπαίδευςθσ κα παραςχεκοφν
εντόσ
του
χρονικοφ
διαςτιματοσ παράδοςθσ του
πρϊτου
ςκάφουσ.
τον
παραπάνω
χρόνο
δεν
περιλαμβάνεται ο χρόνοσ
οριςτικισ παραλαβισ κακϊσ
και αυτόσ των τελικϊν
δοκιμϊν. Παράδοςθ των
ςκαφϊν ςε ςυντομότερο
χρόνο κα αξιολογθκεί κετικά,
ςφμφωνα με τον πίνακα
κριτθρίων αξιολόγθςθσ.
Σφνολο Βακμολογίασ Βϋ Ομάδασ
ΣΥΝΟΛΟ

50%
100

U=

Για τθν επιλογι τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ αξιολογοφνται μόνο οι
προςφορζσ που ζχουν κρικεί τεχνικά αποδεκτζσ και είναι ςφμφωνεσ με τουσ λοιποφσ όρουσ τθσ
Διακιρυξθσ.
Πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά είναι εκείνθ που παρουςιάηει τον μικρότερο
λόγο τθσ προςφερκείςασ τιμισ προσ τθν βακμολογία τθσ (ιτοι αυτι ςτθν οποία το Λ είναι ο
μικρότεροσ αρικμόσ), ςφμφωνα με τον ακόλουκο τφπο:
Προςφερκείςα τιμι
Λ=
Σελικι βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ

